
Nová důvěra 

Je mým cílem, aby přímá volba prezidenta nebyla změna jediná, aby to nebyla změna konečná. Vidím 

v přímé volbě začátek, vidím v ní katalyzátor dalšího vývoje. Protože lidé očekávají zásadní změnu 

fungování politiky a já k ní chci přispět. 

V lednu oslaví Česká republika dvacet let. Po dvou desetiletích dorůstá nová generace. A pro 
každou novou generaci musí být znovu vybojována svoboda. 

Po dvaceti letech docházelo ve vývoji našeho moderního státu k podstatným změnám. Nyní, 
dvacet let po vzniku samostatné České republiky, přichází změna způsobu prezidentské volby. 
V českém politickém uspořádání nemá hlava státu mimořádné pravomoci, prezidentský úřad 
však požívá velké vážnosti. Je symbolem naší státnosti, jedním ze základních kamenů 
demokracie a legitimity systému, garantem práva a řádu. 

Je mým cílem, aby přímá volba prezidenta nebyla změna jediná, aby to nebyla změna 
konečná. Vidím v přímé volbě začátek, vidím v ní katalyzátor dalšího vývoje. Protože lidé 
očekávají zásadní změnu fungování politiky a já k ní chci přispět. 

Zjevně nastal čas, kdy vypršela platnost bianco šeku, který dali občané politikům na počátku 
90. let. Je symbolické, že změnu prezidentské volby si na politických stranách vynutila 
veřejnost. Mám za to, že si občané přáli dodat české demokracii nový impuls, nový elán, 
novou důvěru. Ano, především důvěru. Naše krize nespočívá jen v neúnosném předlužení 
nebo ve ztrátě výkonu naší ekonomiky. Jde v první řadě o krizi důvěry v politiku. O krizi, 
která hrozí přerůst v nedůvěru vůči zastupitelské demokracii jako takové. 

Stranická politika má dnes nízký kredit, sám termín „stranictví“ vzbuzuje v občanech odpor. 
Navzdory tomu si nemyslím, že zastupitelská demokracie je mrtvá. Nemyslím si, že bychom 
měli měnit onen článek ústavy, který stanovuje, že politický systém stojí na soutěži 
politických stran. To bychom totiž zbourali jeden z pilířů demokracie. Strany si ale nesmějí 
myslet, že jim demokracie patří! 

Jsem přesvědčen, že máme přimět politické strany ke změnám a že to dokážeme. 
Rozhodující strany jsou dnes vedeny profesionálními politiky, kteří se většinou v nejvyšších 
patrech moci pohybují po celých těch dvacet let. Ano, po dvaceti letech má přijít změna. 

Nový elán a nový impuls mohou politické strany získat jen tehdy, když je povedou noví lidé. 
Je to zcela přirozené. 

Ostatně - demokracie je změna. V tom je její hlavní přednost. Právě schopnost změny jí dává 
stabilitu. Na rozdíl od všech absolutistických, autoritářských a totalitárních režimů. A jakkoli 
je dnes nespokojenost občanů s politikou značná, my nesmíme zatratit demokracii. My 
musíme změnit politiku!  

Dnes vám chci říci, jak si tuto změnu představuji. Chci vás seznámit se svými plány, s nimiž 
jdu do prezidentské volby. Chci se zavázat jistou společenskou smlouvou k tomu, jak bych 
vykonával prezidentský úřad. 



Můj program záměrně obsahuje i témata, která přesahují ústavní kompetence prezidenta. 
Nesouhlasím totiž s tvrzením, že prezidentská kampaň se má týkat pouze ústavou daných 
pravomocí hlavy státu. Ano, prezident o řadě věcí sám nerozhoduje. To ale neznamená, že 
na ně nemá mít názor a že se nemá podílet na jejich řešení. 

I nestranický kandidát na prezidenta je v každém případě politik. Musí tedy mít svůj politický 
program. 

Nezávislost nesmí znamenat neprofesionalitu. 

Prezidentský kandidát musí mít rovněž představu, jak svůj program prosazovat. 

Nezávislost nesmí znamenat slabost. 

V úvodu jsem řekl, že lidé si přejí změnu. A že ta změna spočívá především v obnovení 

důvěry. Potřebujeme tedy něco NOVÉHO , něco, čemu budeme moci VĚŘIT . Proto asi 
nepřekvapí, že jsem svůj politický program, své čtyři priority nazval NOVÁ DŮVĚRA. 

Ano, zkusme si více věřit. V posledních měsících jsem mluvil s mnoha občany ve velkých 
a menších městech i v malých obcích. Mluvil jsem také s řadou právníků, politologů 
a ekonomů. Chtěl jsem se ujistit, že najdu správný návod, jak dodat naší zemi optimismus, jak 
překonat rezignaci, zlost, až znechucení, které cítí občané z politiky. A naopak jim dodat víru 
v nový začátek. 

Přesvědčil jsem se, že situace není beznadějná. Naše země je plná slušných a pracovitých lidí, 
kteří si zaslouží důstojný a klidný život. Teď věřím, že priority, které jsem pečlivě promýšlel, 
mohou být inspirací pro změny vedoucí k lepší budoucnosti České republiky. 

Jako prezident republiky se chci soustředit na čtyři oblasti. Jsou jimi: 

 

Silná ekonomika 

Jen v dobré ekonomické kondici lze se nám podaří udržet zaměstnanost a sociální smír. Síla a 

konkurenceschopnost české ekonomiky spočívá v její robustnosti. Jejími největšími slabinami jsou 

nekoncepční vládní politiky a nefunkční veřejná správa. 

Moje snaha o silnou ekonomiku není motivována touhou po úspěšných statistikách a dobrém 
ratingu. Vidím v ní základ dobré životní úrovně všech vrstev české společnosti. Vidím v ní 
základ řešení skutečných problémů, jež trápí občany ve zdravotnictví, ve školství a dalších 
oblastech. Jen v dobré ekonomické kondici lze se nám podaří udržet zaměstnanost a sociální 
smír. Síla a konkurenceschopnost české ekonomiky spočívá v její robustnosti. Jejími 
největšími slabinami jsou nekoncepční vládní politiky  a nefunkční veřejná správa. 

Koridor pro kvalitní hospodářskou politiku je v moderním světě stále užší, je diktován 
podmínkami na globálních trzích, národní politika se jim musí umět pružně přizpůsobit 
a zároveň prozíravě předvídat. Krize tuto potřebu jen zvýraznila. 



Proto je třeba širokého konsensu, který zajistí stabilní podmínky pro dlouhodobý růst. To 
vůbec neznamená, že má skončit soupeření pravice a levice. Nemělo by však vést k neustálým 
změnám a bourání základů systému. 

Vidím čtyři hlavní oblasti, které jsou zásadní pro silnou a konkurenceschopnou ekonomiku 
a v nichž by bylo nanejvýš užitečné dospět k určité shodě napříč politickými stranami. 

Jde o: 

Veřejná správa 

Veřejná správa musí zeštíhlet. Má vykonávat jen takové funkce a v takovém rozsahu, jaká je 
společenská objednávka. Hlavním kritériem pro hodnocení každého úřadu musí být poměr 
cena/výkon, nikoli pouze jedno či druhé z obou. 

Musí být zajištěny systémové podmínky, aby veřejná správa byla stabilizovaná, nezávislá 
na politice, ale zároveň motivovaná a kvalitní. 

Plýtvání a korupce musejí být potlačovány s maximální tvrdostí a efektivitou. 

Špatné fungování veřejné správy je dnes hlavní brzdou ekonomiky. Dokonce větší, než 
vysoké daně či rozpočtový deficit. Plýtvání, zbytečná byrokracie a korupce ve veřejném 
sektoru nejen otravují občany, ale jsou také překážkou na cestě za prosperitou. Odvalme ten 
balvan z cesty. Pokud budu zvolen, nenechám politiky v klidu. Budu na ně tlačit, aby 
zjednali nápravu, odpolitizovali veřejnou správu a zajistili kvalitní a efektivní fungování 
úřadů. 

Euro 

Euro je významný fenomén a Česká republika se nesmí vzdát svého vlivu na jeho další osud. 
Vstup do eurozóny však není na pořadu dne. Nejen proto, že neplníme podmínky, ale i kvůli 
pochybnostem, které eurozóna vzbuzuje. Je zjevné, že euro můžeme přijmout teprve tehdy, až 
naše ekonomika a politika budou připraveny a také až to bude pro nás výhodné. To jsou jasné 
a realistické podmínky, o jejichž dodržení se budu vždy starat. Nic více, ale také nic méně. 

Energetická bezpečnost 

Energetická bezpečnost je jedním ze základních předpokladů, které musí politika zajistit 
pro ekonomiku a trvale udržitelný rozvoj. Všichni víme, že bez zajištění stabilních dodávek 
ropy a zemního plynu nejen nezajistíme konkurenceschopnost České republiky, ale ani zcela 
základní potřeby občanů. Je v našem zájmu tlačit Evropskou unii k jednotnému postoji, který 
zabrání, aby země, jako je ta naše, byly neúnosně závislé na chování partnerů, kteří mohou 
energetickou kartu využívat jako zdroj mocenského vlivu. 

Dále musíme udržovat optimální podíl jaderné energetiky v energetickém mixu a současně 
investovat do vývoje efektivních obnovitelných zdrojů. Rozumně musíme využívat domácí 
zdroje a rozšiřovat strategické zásobníky pro ropu a plyn. 

Energie je nezbytným předpokladem pro chod ekonomiky a politici mají odpovědnost za to, 
aby byl tento předpoklad vždy naplněn. 



Konkurenceschopnost 

Nakonec, ale ne v poslední řadě, vidím pro sebe i pro ostatní veřejné činitele důležité úkoly 
v oblasti podpory konkurenceschopnosti a inovací. Konkurenceschopnost země závisí 
na soukromé iniciativě, na podnikatelích a firmách, ale i na naších vědcích, na kvalitě našich 
škol. Nicméně podpora státu je nezbytná. 

Stát má zajistit maximální svobodu a podmínky pro podnikání, zároveň ovšem musí vytvářet 
pevná pravidla a vynucovat jejich dodržování. Významnou povinností české politické 
reprezentace je bojovat za dokončení liberalizace trhu Evropské unie i za liberalizaci 
světového obchodu. 

Podnikání má stát podporovat v jeho celku a nepřímo - kvalitním podnikatelským prostředím. 
Pokud má preferovat určitý druh podniků, tak ty, které zavádějí nejmodernější technologie, 
s nejvyšší přidanou hodnotou a inovačním potenciálem. Týká se to nejen velkých firem, ale 
možná ještě více malých a středních podniků. Ostatně podpora takových podniků má i svůj 
sociální rozměr, podporuje využívání kvalifikace pracovníků i zvyšování průměrných mezd 
a v konečném důsledku i důchodů. 

V rámci ekonomické diplomacie je politická reprezentace odpovědná za propagaci českých 
firem v zahraničí a za otevírání cest na nové trhy mimo Unii, zejména v Rusku, Číně 
a Indii, kde jsou velké příležitosti. Pro jednotlivé firmy bez podpory státu nemusí být 
jednoduché zde uspět. 

Chci přimět politiky, aby podporovali diverzifikaci českého exportu a nová odvětví schopná 
produkovat sofistikované či nezbytné výrobky, které se uplatní ve světě i v době krize. 

Díky vzdělaným lidem, inovativním firmám a kvalitním vědeckým pracovištím dokáže 
hospodářství vzdorovat krizím. Proto je nutné, aby stát ani v těch nejhorších časech 
neomezoval investice, které posilují konkurenceschopnost. Pokud budu zvolen, budu se 
zasazovat o investice do vzdělání a inovací a podpořím každou politickou iniciativu, která 
k tomu povede, třeba i navzdory momentálním problémům státního rozpočtu. Budoucí 
prosperita musí mít přednost před aktuálními politickými problémy.  

Věřím v principy, které jsem popsal. Dají-li mi voliči důvěru, budu maximálně podporovat 
jejich konkrétní naplňování. Je smutné, že v současné době politické strany, když už 
nedisponují výraznými ekonomickými autoritami, nedokážou využít ani nápady a řešení, 
které jim nabízejí odborníci. Myslím, že hlava státu může pro budoucí konkurenceschopnost 
české ekonomiky mnohé udělat už tím, že se těmito odborníky obklopí a zaštítí jejich názory 
svou autoritou. 

 

Vláda práva 

Uvědomuji si, že prezident je garantem právního státu a dodržování řádu. Budu-li zvolen, nikdy 

nebudu mlčet v otázkách týkajících se lidských práv, boje s extremismem, postihu korupce, fungování 

policie a justice. 



Bez důvěry v právní stát se společnost rozpadá a dostává se do stavu blízkého anarchii, kdy 
nikdo nevěří nikomu a ničemu. Což se bohužel u nás právě děje. Všechny politické 
reprezentace od 90. let po současnost na tom nesou svůj díl viny. 

Politici se provinili tím, že význam práva bagatelizovali a zesměšňovali. 

Provinili se tím, že se z nezávislé justice snažili učinit nástroj pomsty a politického boje. 

Provinili se tím, že překrucovali výklad zákonů tak, jak se jim právě hodilo. 

Provinili se tím, že se snažili bránit uplatňování spravedlnosti, pokud šlo o ně samotné nebo 
jejich souputníky. 

Nyní sklízíme plody této dlouhodobé devastace právního vědomí. Lidé nevěří politikům, že 
chtějí prosazovat vládu práva. Své naděje upínají k policii a justici, ale ani těm ve skutečnosti 
příliš nevěří, protože jim chybí dlouhodobě dobrá zkušenost. Takže roli policistů, žalobců 
i soudců často nahrazují média a nejrůznější aktivisté. 

Jenomže vládnout mají zákony lidem, ne lidé zákonům. Ať už oněmi lidmi myslíme 
politiky či soukromé vyšetřovatele. Je nezbytně nutné obnovit důvěru v nestranné právní 
principy a zabránit tak chaosu a faktickému bezpráví. 

Uvědomuji si, že prezident je garantem právního státu a dodržování řádu. Budu-li zvolen, chci 
tento úkol splnit. Kromě závazku řádného výkonu pravomocí hlavy státu považuji za důležité 
prosazovat vládu práva i tím, že nikdy nebudu mlčet v otázkách týkajících se lidských 
práv, boje s extremismem, postihu korupce, fungování policie a justice. 

Lidská práva 

Aktivní přístup k obraně lidských práv považuji za úhelnou součást českého prezidentského 
úřadu. Lidé právem očekávají, že jim hlava státu bude nejen naslouchat, ale bude je také 
hájit . Nejde o žádné nahrazování role ombudsmana – prezident má jako součást moci 
výkonné v oblasti ochrany lidských práv své specifické úkoly a povinnosti. 

Jakkoli lidská práva zaručuje Ústava České republiky, je těžké se jich efektivně domáhat 
bez dobrých zákonů. V legislativním procesu má prezident své místo, což se netýká jen 
uplatnění práva veta, ale třeba i zatím málo časté přítomnosti při projednávání zásadních 
norem ve vládě. 

V poslední instanci jsou zárukou občanských svobod soudy, to je však pro mnoho lidí trnitá 
a nákladná cesta. Je nutné, aby se respekt k lidským právům uplatnil už při výkonu 
veřejné správy. 

Extremismus 

Máme velké štěstí, že extremismus jako takový je české společnosti cizí a netýká se velkého 
počtu osob. To však neznamená, že ho máme bagatelizovat. Projevy násilí propukají také jako 
reakce na neřešení sociálních problémů, na obavy z ekonomické situace či společenskou 
frustraci. Každé násilí je nebezpečné, je to zlo, které sílí z naší nečinnosti. 



Považuji za důležité, aby prezident extremistické projevy nejen verbálně odsuzoval, ale aby 
dal svou osobní přítomností v místech konfliktů najevo svou účast a inspiroval veřejnou 
správu k rychlé nápravě. Jinak se z extremismu stane vážný problém. 

Vždy se budu rázně stavět i proti všem verbálním projevům násilí, a to nejen ze strany 
extremistů, ale i těch politiků, kteří svými výroky podněcují nenávist. V odsouzení takového 
verbálního násilí vidím velkou odpovědnost nejen hlavy státu, ale i všech slušných lidí. 

Také diskriminace je jistou formou extremismu, byť často nenápadnou. Je třeba ji důsledně 
odstraňovat a já pevně věřím, že rovný přístup ke všem typům menšin my Češi přijímáme 
kladně. Je ovšem nutné odbourávat zažitá klišé i předsudky a nevyvolávat při tom zbytečné 
obavy z diskriminace "naruby", tedy z diskriminace většiny. 

Korupce 

Z příběhů, které jsem vyslechl od lidí napříč republikou, jsem si potvrdil, že úplatkářství, 
protekcionismus a podvádění jsou u nás široce rozšířeny. Někdy se setkávám s názorem, že 
kořeny těchto jevů leží v období totality. Po tolika letech od sametové revoluce je to jen 

výmluva. Rozšíření příležitostí, doprovázené absencí pevných pravidel a despektem 
k morálce ze strany významné části politických elit, učinilo z hledání neoprávněných výhod 
a zisku doslova nástroj zkázy. 

Ano, když se rázně nevypořádáme s velkou korupcí, například velkými podvody 
při veřejných zakázkách, nezatočíme ani s tou malou. 

Jako dva konkrétní kroky  v boji proti korupci budu prosazovat přísný zákon o regulaci 
lobbingu a povinnost, aby ústavní činitelé při nástupu do funkce museli veřejně učinit úplné 
majetkové přiznání. 

Současně s tím budu podporovat, aby se zrušily nebo přísně omezily výjimky 
z bezpečnostních prověrek pro ústavní činitele. Je nelogické, že úředníci či vojáci podstupují 
přísné bezpečnostní a majetkové prověrky, aby směli mít přístup k utajovaným informacím, 
zatímco ministři, kteří mají rozhodovací pravomoc, takové prověrky podstupovat nemusejí. 

Policie a justice 

Aby se vrátila důvěra v policii a justici , je nutné zvýšit jejich nezávislost a nezaujatost. 

Výběr soudců všech stupňů od obecných až po Nejvyšší a Ústavní soud musí být pod 
maximální veřejnou kontrolou. Budu-li zvolen, rozhodně se o to zasadím. 

K naplnění těchto principů navrhnu ustavit Soudcovskou radu a podmínit jmenování 
nejvyššího státního zástupce a policejního prezidenta souhlasem Senátu. 

Budu vyžadovat, aby představitelé státu pečlivě vážili svá slova na adresu policie a justice, 
aby nedocházelo ani k nepřímému ovlivňování vyšetřování. 

K vládě práva nás čeká ještě dlouhá cesta. Slibuji, že po ní půjdu velice důsledně. 



 

Odpovědnost a slušnost 

Potřebujeme institucionální změnu. Změnu pravidel fungování zastupitelské demokracie. Po dvaceti 

letech je čas provést úpravy, které povedou k větší osobní odpovědnosti politiků, k větší 

transparentnosti a kontrole politiky. 

Základní legitimací zastupitelské demokracie je odpovědnost volených zástupců těm, kteří je 
zvolili. Pokud tomu tak není, pokud se politici nechovají slušně a profesionálně, zásadním 
způsobem to podlamuje důvěru  v systém. 

Mám za to, že situace došla tak daleko, že už nestačí pouze apelovat na politiky, aby se 
chovali lépe. Potřebujeme institucionální změnu. Změnu pravidel fungování zastupitelské 
demokracie. 

Po dvaceti letech je čas provést úpravy, které povedou k větší osobní odpovědnosti politiků, 
k větší transparentnosti a kontrole politiky. 

K veřejné diskusi nabízím soubor návrhů ústavních a dalších změn, které chci v případě svého 
zvolení prosazovat. 

Větší prostor pro občany, menší pro politiky 

Za prvé, budu prosazovat, aby byla zrušena přestupková a správní imunita prezidenta. 
Není nejmenší důvod, aby prezident neplatil například pokutu za špatné parkování jako každý 
jiný občan. 

Za druhé, navrhnu zrušit trestní a přestupkovou imunitu poslanců a senátorů 
a ponechat jen trvalou nestíhatelnost za projevy v Parlamentu včetně hlasování. Obecná 
trestněprávní imunita poslanců měla význam v 19. století, kdy byl parlament jako celek 
chráněn před svévolí panovníka. Tento důvod dávno padl. 

Za třetí, budu prosazovat, aby bylo občanům umožněno mnohem více se podílet na moci a její 
kontrole. Navrhnu zavedení institutu lidové iniciativy, tedy práva skupiny padesáti tisíc 
občanů podat návrh zákona, který by Parlament musel projednat. 

Za čtvrté, navrhnu změny volebních zákonů tak, aby občané mohli co nejlépe vyjádřit svoji 
vůli. Podpořím možnost hlasovat ve volbách elektronicky a pravidlo uplatňování 
preferenčních hlasů bez omezení. 

Za páté, chci získat veřejnou podporu pro změny, které by posílily osobní odpovědnost 
politiků a transparentnost politiky. Podpořím návrhy na lepší veřejnou kontrolu činnosti 
parlamentu, ministerstev a všech dalších ústavních institucí. 

Tím vším se neruší role zastupitelské demokracie, naopak se posílí. Její výkon se ovšem 
přiblíží veřejnosti. Tyto změny rozšíří svobodu voličů a jejich vliv na výsledek voleb 
i podobu zákonů. 



Posílení vlády i opozice 

Navrhnu také opatření k posílení demokraticky vytvořené vlády vůči Poslanecké sněmovně. 
Slabost kabinetu je jedním z hlavních problémů našeho ústavního systému. Všichni jsme 
opakovaně zažili situace, kdy osud kabinetu byl v rukou několika poslanců. To ohrožuje 
stabilitu celé země. Budu prosazovat, aby prezident mohl rozpustit Poslaneckou sněmovnu 
na návrh předsedy vlády. A to kdykoliv, s výjimkou 3 měsíců po volbách a 3 měsíců 
před koncem funkčního období Sněmovny. 

Cílem je zvýšit osobní odpovědnost předsedy vlády, aby se už nemohl vymlouvat, že sice 
nemůže nic prosadit, ale nemá v rukou nástroje, jak odblokovat situaci. 

Současně ovšem podpořím posílení kontrolní role opozice. Navrhnu, aby ke zřízení 
vyšetřovací komise Sněmovny stačila čtvrtina poslanců. Tento institut je dnes málo funkční, 
protože vládní většina zablokuje vytvoření jakékoli vyšetřovací komise, která by se týkala 
vládních skandálů. 

Omezení prezidenta 

Zatímco pozici vlády i parlamentní opozice hodlám posilovat, v případě prezidenta republiky 
považuji za potřebné změnit a zpřesnit některé pravomoci tak, aby nemohlo docházet 
k jejich zneužívání. Navrhnu například, aby členové Bankovní rady České národní banky byli 
prezidentem republiky jmenováni se souhlasem Senátu a nezáleželo jen na libovůli hlavy 
státu. 

Rovněž bych přivítal snadnější proceduru odvolání prezidenta republiky. Spolu s přímou 
volbou byla zavedena taková pravidla, která takřka zablokovala možnost zbavit prezidenta 
úřadu při vážném pochybení dle ústavy. To demokracii rozhodně neprospívá. Kandiduji 
na úřad prezidenta, ne však prezidenta neodpovědného a  neodvolatelného. 

Financování stran 

K zásadní změně musí dojít v oblasti financování politických stran. Tak jako jsem 
podporoval přísnou regulaci financování prezidentských kampaní, budu ji prosazovat i pro 
politické strany. 

Za prvé by měl být snížen příspěvek stranám ze státního rozpočtu, tedy z daní občanů. 

Za druhé by sponzory stran měly být jen fyzické osoby, ne firmy. 

Za třetí by měla být omezena výše prostředků, které mohou strany použít na politické 
kampaně. 

Za čtvrté by se strany, stejně jako se to osvědčilo u prezidentské kampaně, měly financovat 
prostřednictvím transparentních účtů. 

Při nedodržení těchto pravidel by následoval tvrdý postih. 



Financování ústavních institucí 

Budu prosazovat zásadní úspory nákladů na činnost ústavních institucí, i kdyby to mělo 
znamenat třeba snížení počtu poslanců a senátorů. Půjdu v tomto směru příkladem: zeštíhlím 
a zásadně zmodernizuji činnost Kanceláře prezidenta republiky a snížím prostředky 
vynakládané na její provoz. Počet úředníků pracujících na Hradě snížím o čtvrtinu. Plat 
prezidenta snížím o dvacet procent. 

Možná ne všichni přijmou soubor mých návrhů s nadšením. MNĚ jde o obnovení důvěry 
občanů v zastupitelskou demokracii. Důvěra ovšem není jednosměrná ulice. Na to mnozí 
politici za těch dvacet let, kdy opakovaně žádají voliče o důvěru, jako by zapomněli. Kdo 
chce důvěru dostat, musí důvěru sám vzbuzovat! 

Bez odpovědnosti a slušnosti politiků to nepůjde. 

 

Národní zájmy 

Platí, že prezident slouží své funkci, nikoli funkce prezidentovi. Hlava státu reprezentuje svou zemi, 

ne své osobní názory. Role prezidenta však není a nemůže být pouze ceremoniální. 

Mezi základní národní zájmy patří upevňování pozice České republiky na mezinárodní scéně. 
Reprezentace země v zahraničí je výsostnou prezidentskou povinností. Tento úkol chápu tak, 
že jméno, pověst a vůbec to, jak působíme ve světě, do značné míry závisí na osobě 
prezidenta a na jeho vystupování. Na hlavě státu tak leží obrovská odpovědnost. 

Platí, že prezident slouží své funkci, nikoli funkce prezidentovi. Hlava státu reprezentuje svou 
zemi, ne své osobní názory. Není možné, aby prezident republiky v zahraničí hlásal názory, 
jež jsou v rozporu s hlavním politickým kurzem zvoleným vládou. 

Role prezidenta však není a nemůže být pouze ceremoniální. Budu-li zvolen, aktivně se 
zúčastním formulace dlouhodobých národních zájmů a budu je prosazovat i vůči kabinetu. 

Když říkám národní zájem, myslím tím zájem "celonárodní", nikoli úzce stranický nebo 
ideologický. Jako zásadní při formulaci národního zájmu přitom vidím roli občanské 
společnosti.Definici národního zájmu nelze ponechat pouze v rukách vlády a diplomatů. 
Doba kabinetní zahraniční politiky je pry č. 

V dnešní informační a digitální době platí, že sílu a význam země už neurčují pouze její 
velikost a hospodářský výkon. Záleží na tom, jaký obraz sama o sobě vytvoří, jak se jeví 
ostatním a jaké myšlenky, ideje a vize dokáže vnést do mezinárodního prostoru. 

Proto chci zahraniční politiku otevřít. Vynést ji z vládních kabinetů a Černínského paláce 
ven.Chci k formulaci národních zájmů přizvat občanská sdružení, akademiky, 
podnikatele i média. 

Rovněž budu prosazovat pořádek doma, protože sebeinteligentnější zahraniční politika 
nedokáže zlepšit pověst zkorumpované a špatně řízené země v chaosu. 



Máme krásnou zemi, pracovité a vzdělané lidi. To je ten nejlepší základ úspěšné zahraniční 
politiky. Pak už stačí držet se tří principů: 

Důstojnou reprezentaci ze strany prezidenta považuji za samozřejmost. 

Nápravu domácí politiky za nutnost. 

Účast občanské společnosti za dobrý základ. 

Co se týká konkrétních cílů zahraniční politiky, pak za nejdůležitější pokládám tyto 
čtyři:  

Rozvojová politika, humanitární pomoc a lidská práva 

Jsem hrdý na to, že si Česká republika za dvacet let vybudovala skvělé postavení mezi těmi, 
kteří pomáhají druhým. A to nejen díky státní pomoci, ale zejména zásluhou mnoha aktivních 
občanů a neziskových organizací. 

Na tom můžeme a musíme stavět, to je "rodinné stříbro" české zahraniční politiky. Budu-li 
zvolen, pak rozvojové politice, humanitární pomoci a obraně lidských práv ve světě hodlám 
věnovat maximální pozornost. Považuji přitom za důležité nepodmiňovat humanitární 
a rozvojovou pomoc, ať už státní či občanskou, našimi obchodními zájmy. Jde o dvě oblasti, 
které se sice mohou protnout, ale nesmějí se vzájemně podmiňovat. 

ČR v Evropské unii 

Vstup do Evropské unie pro nás nikdy nebyl cílem sám o sobě, nýbrž prostředkem 
k dosažení skutečného cíle. Tím je naplňování našich národních zájmů a zlepšování kvality 
života českých občanů. Platilo to před šestnácti lety, kdy pravicový premiér podával přihlášku 
ke vstupu, platilo to před osmi lety, kdy levicový premiér podepsal vstup. Platí to i dnes, kdy 
kandiduji jako nezávislý v prezidentských volbách. 

Naše členství v Unii je dokladem toho, že národní zájem nepodléhá žádné ideologii. Buďme 
tedy racionální, chovejme se dospěle. Odmítněme jak euroservilní fatalismus, tak 
národovecké fangličkaření. Skutečně to není buď, anebo: buď povinně přijímejme vše, co 
z Bruselu přijde, nebo z Evropské unie rovnou vystupme. Buď fiskální pakt, nebo konec eura. 
Buď tuhá federalizace, nebo rozpad Unie. Buď být v tvrdém jádru, nebo na periferii. 

Ve skutečnosti se evropská integrace nikdy neubírala jedinou možnou předem danou cestou. 
Pro nás je důležité, abychom nebyli ve vleku událostí, abychom pouze pasivně nereagovali 
na dění. Musíme mít nejen krátkodobou taktiku, ale i střednědobou a dlouhodobou strategii, 
být připraveni na více scénářů a umět předvídat. Jako země střední velikosti musíme také 
umět hledat spojence. 

Naším národním zájmem není ani tuhá federace, ani model tvrdého jádra a periferie, 
ale flexibilní integrace. Každá země si má zvolit takovou rychlost a míru integrace, jaká jí 
vyhovuje. Každá země se připojí k užší spolupráci s jinými zeměmi, pokud je to v jejím 
zájmu. Samozřejmě v prostředí, kde existuje soubor společně platných a dodržovaných 
pravidel. To je debata, kterou bychom měli v Evropské unii vést a snažit se být jedním z jejích 
lídrů. 



Evropský projekt má smysl! Ekonomický i politický. Nezapomínejme, že evropská 
integrace s sebou nese i hodnoty, jako jsou demokracie, vláda práva a mírová spolupráce. 
Mnohokrát jsem se o tom přesvědčil třeba v balkánských zemích, kde Unie hraje klíčovou roli 
při obnově válkou zpustošených struktur. 

Transatlantické spojenectví 

Naším základním národním zájmem zůstává udržení euroatlantické vazby. Bohužel 
 současné unijní problémy v sobě skrývají nebezpečí nedostatku politické vůle i finančních 
a lidských zdrojů nutných pro udržení tohoto partnerství. 

Nezapomínejme na hodnotu silného transatlantického spojenectví. Kromě rozměru 
bezpečnostního jde o společně sdílené vize a hodnoty. To dokládá i naše společná účast 
v zahraničních misích, vysoce ceněná díky odvaze a profesionalitě našich vojáků. 

Stejně tak je důležité rozvíjet vedle bezpečnostní i ekonomickou a vědeckou spolupráci. 
Probíhající krize ukázala, jak na sobě Spojené státy a Evropa vzájemně závisejí. České 
republiky se to týká v nejvyšší míře. 

Ekonomická diplomacie 

V éře globálních trhů dramaticky roste význam ekonomické diplomacie. Jsem přesvědčen, že 
prezident má pro podporu exportu a českých firem v zahraničí klíčový význam. A jsem 
připraven tuto působnost ještě rozšířit. 

Není pochyb o tom, že si musíme udržet pozice na rozhodujících evropských trzích. Nicméně 
z dlouhodobého hlediska bychom měli závislost na těchto trzích snížit. Budu podporovat 
diverzifikaci českého exportu a přístup našich investic a inovací na nově vznikající trhy. 

Budu-li zvolen, budu podporovat ekonomické mise podnikatelských sdružení, stejně jako 
mise propagujících naše vědecká a akademická pracoviště. Účast hlavy státu dodá takovým 
aktivitám na významu a otevře dveře, ať už se jedná o významný veletrh či snahu oslovit nové 
zahraniční partnery. Považuji za důležité podpořit malé a střední inovativní firmy, které mají 
skvělé nápady, ale už ne tolik prostředků na vlastní propagaci. 

České vědce, podnikatele i akademické pracovníky beru jako spolutvůrce image 
republiky a tím i zahraniční politiky.  Očekávám od nich, že se budou podílet na propagaci 
naší země v zahraničí a na vytváření jejího pozitivního obrazu. 

Mým programem je moderní politika pro 21. století s širokou účastí občanské společnosti 
a prezidentem coby reprezentantem toho nejlepšího, co může Česká republika nabídnout. 
Tvorba dobré značky naší země bude jednou z mých priorit. Je jen na nás, zda si ve světě 
udržíme dobré místo. A naše země na to má! 

 

Dohoda s voliči 



Prezident jistě sám změnu provést nemůže. Když mi ale dáte důvěru, budu první, kdo ji začne 

prosazovat. Neměňme demokracii. Změňme politiku! PRVNÍ KROK KE ZMĚNĚ UDĚLEJME SPOLEČNĚ! 

Přímá volba prezidenta zdůrazňuje fakt, že hlava státu se zodpovídá občanům a svůj úřad 
musí vykonávat v zájmu všech. Rozhodnou sami voliči, nikoli zákulisní politické dohody. 

Nabízím občanům dohodu, závazek, jak budu vykonávat úřad prezidenta republiky. Považuji 

za férové občanům předem sdělit, jak si práci hlavy státu představuji, i jak si ji rozhodně 
nepředstavuji. 

Co se týká daných pravomocí, pak slibuji postupovat striktně dle Ústavy, být garantem práva 
a řádu, plnit důsledně pracovní povinnosti a nezneužívat volnějšího výkladu ústavních 
pravidel k posilování prezidentské moci. 

Hlava státu má ovšem kromě důležitých formálních kompetencí značný neformální vliv. Chci 
plně využít všech nepsaných možností, které má prezident, k tomu, aby se zastal občanů 
a jejich práv, bojoval s extremismem, vedl politiky ke slušnému chování, podporoval 
vzdělání a rozvoj občanské společnosti. 

Zvláštní pozornost věnuji všem, na něž dnes představitelé státu často zapomínají - zdravotně 
postiženým, mladým lidem, rodinám s dětmi, příslušníkům různých menšin. A v prvé řadě 
udělám vše pro to, aby se zlepšil život seniorů! 

Stát redukuje jejich postavení na otázku výše důchodů, a i ty reálně snižuje. To je zásadně 
špatně. Musíme být schopni projevit úctu starší generaci a zajistit jí důstojný život. Základem 
by měla být mezigenerační solidarita v rodinách. Pomoci musí i obce, kraje a stát. Navštívil 
jsem mnoho zařízení určených seniorů a vím, s jakými potížemi se potýkají. Ve všech 
regionech budu proto podporovat konkrétní programy určené na pomoc seniorům. 

Mnohé nespravedlnosti začínají při tvorbě špatných zákonů. Budu na takové případy důsledně 
poukazovat, stejně jako na excesy různých složek státní moci. Nebudu váhat obrátit se 
na Ústavní soud s návrhem na zrušení zákonů, které by umožňovaly orgánům veřejné moci 
porušovat základní lidská práva a svobody. 

Jmenuji jen ty soudce, kteří prošli řádným výběrem podle zákona. Pokud budu mít vůči 
konkrétnímu kandidátovi závažné výhrady, jasně je odůvodním. 

Nebudu svévolně zdržovat ratifikaci mezinárodních smluv. Své případné požadavky budu 
formulovat vůči vládě dopředu, což je legitimní právo prezidenta, kterému Ústava sjednávání 
mezinárodních smluv svěřuje. 

Budu se vždy snažit o nalezení shody a odblokování patových situací. Po sněmovních volbách 
udělám vše pro rychlou dohodu politických stran na nové vládě s podporou demokratických 
sil. Nikdy nenominuji premiéra, který by se opíral o podporu extremistů nebo 
stran popírajících naše spojenecké závazky. I kdyby to mělo znamenat vyčerpání dvou 
pokusů, které má prezident k sestavení vlády. 



Členem vlády nikdy nejmenuji člověka, který by byl podezřelý z korupce. Pokud budu mít 
vážné a odůvodněné výhrady k odborné erudici či osobním předpokladům kandidáta 
na ministra, sdělím je premiérovi a budu usilovat o to, aby navrhl někoho jiného. 

Budu respektovat roli a význam Ústavního soudu a budu se pravidelně setkávat s jeho členy. 
Své kandidáty na místa ústavních soudců předjednám s představiteli Senátu i s právnickou 
obcí. Budu je navrhovat včas a v dostatečném počtu, abych předešel stavu, kdy je Ústavní 
soud po dlouhou dobu nekompletní. Samozřejmě budu bezvýhradně respektovat stanoviska 
Ústavního soudu. 

Práva veta zákonů budu užívat výjimečně a vždy s jasným odůvodněním. 

Nebudu udělovat amnestie. Milosti budu udělovat zcela výjimečně, z vážných humanitárních 
důvodů, a řádně je odůvodním. Vždy je budu konzultovat s příslušným členem vlády. Otevřu 
debatu o zrušení práva prezidenta zastavit probíhající trestní řízení. Toto právo nepovažuji 
za dobré. 

Půjdu příkladem v boji proti korupci.  Zveřejním svůj pracovní program a všechny schůzky 
týkající se veřejného zájmu. Stejně jako v kampani budu zveřejňovat své příjmy a majetkové 
poměry. 

Naše země potřebuje hovořit jedním hlasem. Na zahraničních fórech se budu vyjadřovat 
v souladu s oficiální politikou České republiky, svá vyjádření budu koordinovat s vládou. 

Nebudu provozovat kabinetní politiku a skončím s praxí, kdy se politici vždycky nějak 
dohodnou v zákulisí bez vědomí občanů. Všechna rozhodnutí prezidenta republiky budou 
řádně a podrobně odůvodněna. 

Budu využívat všech možností, abych pomohl občanům řešit jejich problémy: Nejméně 
jednou týdně se budu setkávat s předsedou vlády. V pravidelných intervalech se budu setkávat 
s ostatními členy vlády, s poslanci a senátory i s dalšími ústavními činiteli. Za nezbytný 
pokládám intenzivní kontakt se zástupci parlamentní opozice, s hejtmany a představiteli 
samospráv. Stejně tak zavedu pravidelné dny, kdy se bude moci u prezidenta ohlásit každý 
občan se svým problémem nebo žádostí. 

Úřad budu vykonávat civilně a nebudu zneužívat privilegií spojených s funkcí hlavy státu. 
Činnost prezidentského úřadu nebudou ovládat žádní lobbisté, skrytí poradci nebo 
dokonce osoby působící v zájmu jiných zemí. 

V roli vrchního velitele ozbrojených sil se zasadím o udržení a zvýšení akceschopnosti 
armády, která je vážně ohrožena nedostatkem financí, špatným řízením a korupcí. Budu 
vyžadovat podrobné informace o řešení aktuálních obranných a bezpečnostních problémů 
a budu aktivním účastníkem tohoto procesu. 

Budu prosazovat, abychom byli důvěryhodnými a spolehlivými partnery v rámci NATO,a to 
včetně plnění našich závazků na financování obrany. 

Po velení ozbrojených sil budu vyžadovat vysoké osobní nasazení. Jmenování 
do generálských hodností budu odvozovat především od prokazatelně dosažených osobních 
výsledků. 



Zasadím se o to, aby stát pečoval o lidi, kteří pro naši bezpečnost nasadili své životy a zdraví. 
Aby ji byla prokazována náležitá úcta a respekt. 

Zavazuji se k tomu, že se za prezidenta naší země nebudete muset stydět!  

Nikdy nebudu naši vlast přirovnávat ke “spálené zemi”. 

Protože věřím v dobrou budoucnost, protože si vážím vás občanů. 

Tato prezidentská volba ukáže, zda si lidé přejí návrat zpět do 90. let nebo zda si přejí změnu. 
Je mi jasné, že ti, kteří dávají přednost politice, jak zde fungovala posledních dvacet let, mě 
volit nebudou. Svou dohodou s voliči se však zavazuji i jim. 

Stojím o vaši podporu! Vážím si hlasů všech slušných občanů České republiky. V situaci, 
kdy důvěra v politické strany klesla na bod mrazu, je důležité, aby občané měli možnost zvolit 
si nezávislého kandidáta. 

Tato první přímá prezidentská volba je totiž výjimečná tím, že v ní poprvé za dvacet let 
nepůjde o pravolevé soupeření, i když to někteří kandidáti tvrdí. Půjde o souboj mezi snahou 
zachovat status quo a snahou o prosazení změny. 

O tom svědčí už fakt, že zastánci zachování stávajícího stavu z levice i pravice se houfují pod 
jednou vlajkou. Tak, jako se to už stalo za opoziční smlouvy. Prezidentská volba je 
pro mnohé poslední šancí to zopakovat. 

Otázka tedy zásadně nestojí: levice či pravice? Ale: 90. léta minulého století, se všemi 
problémy, které s sebou dodnes vlečeme. Nebo 21. století, se všemi nadějemi, které tato 
změna otevírá? 

Česká demokracie po dvaceti letech trpí jistou sklerózou, jistou zkostnatělostí. Je to přirozené, 
když ji vedou stále titíž lidé. Prezident jistě sám změnu provést nemůže. Když mi ale dáte 
důvěru, budu první, kdo ji začne prosazovat. 

Máme demokracii. Tak jednejme podle významu toho slova. 

Neměňme demokracii. Změňme politiku!  PRVNÍ KROK KE ZM ĚNĚ UDĚLEJME 
SPOLEČNĚ! 

Už v lednu! 

 


