
Co zastávám 
V co pevně věřím. 

Svoboda 
Hájím svobodu jako klíčovou hodnotu k naplnění lidských tužeb. 
Demokracie 
Hájím demokracii jako jediný možný prostor pro uplatňování lidské svobody. 
Vlastenectví 
Bez vztahu k České republice nelze upřímně usilovat o její suverenitu a prosperitu. 
Odpovědnost 
Nutná součást svobody. 
Úcta k historické pravdě 
Suverenita, svoboda a demokracie mají cenu krve. Na to se nesmí zapomínat. 
Úcta k práci 
Bez poctivé práce nikdy nic nevznikne. 
Úcta k rodině 
Rodina je základ státu. 
Mezigenerační soudržnost 
Vážím si moudrosti stáří a čerpám z ní. 
Vzdělání 
Nevzdělanost vede do otroctví, vzdělanost ke svobodě. 
Národní stát 
Jediné místo, kde lze uplatnit principy parlamentní demokracie a svobody. 

S hrdostí a noblesou lva, kterého máme ve státním znaku, pojďme zápasit o místo na slunci v 
globální konkurenci. Potenciál občanů České republiky je obrovský a my máme šanci uspět. 

Jana Bobošíková je kandidátkou politické strany Suverenita. Její politický program je 
programem Suverenity. 

I. Zachování státní suverenity 

zachování stávajících pravomocí České republiky a snaha o jejich rozšíření 
důsledná ochrana územní celistvosti ČR 
důsledná ochrana majetkových a vlastnických zájmů občanů ČR, zakotvená v mezinárodních 
dohodách 
důsledná ochrana nerostného, kulturního, intelektuálního a ekonomického bohatství, včetně 
českého jazyka a náboženských symbolů 
důsledná imigrační politika, chránící respekt ke křesťanským hodnotám, kulturnímu a 
historickému dědictví a zákonům České republiky 
kvalifikované zastupování země v nadnárodních organizacích, suverénní jednání ve vztahu k 
zemím mimo EU 
důsledná ochrana koruny jako vlastní měny 
zodpovědná hospodářská a rozpočtová politika, která povede ke snížení veřejného dluhu 

II. Posílení konkurenceschopnosti ekonomiky 



důsledný boj proti korupci 
obnova svobodného trhu s jasnými pravidly, která zamezí vytváření neoprávněných zisků 
podpora všem, kteří chtějí pracovat, ať už jako zaměstnanec nebo OSVĆ 
profesionalizace, zefektivnění a redukce státní správy 
snížení byrokratické zátěže 
usnadnění cesty k právu 
důsledné odpolitizování orgánů činných v trestním řízení, jednoznačná podpora v boji proti 
korupci a organizovanému zločinu ze strany vládní a parlamentní moci 
podpora vzdělání a vědy s důrazem na vysokou kvalitu a náročnost všech stupňů školství a na 
nejmodernější technologie 
schopnost maximálně využít originálních českých technologií doma i v zahraničí 
rozvoj jaderné energetiky ve všech aspektech včetně obnovení těžby uranu 
podpora výstavby kvalitní železniční, silniční, dálniční a říční sítě 
vytvoření české banky na podporu rozvoje energetické a dopravní infrastruktury 
aktivní podíl ČR na řešení problémů v oblasti zásobování Evropy ropou a plynem 
zefektivnění zdravotního systému a zkvalitnění zdravotní péče s důrazem na prevenci 
zachování průběžného financování důchodového systému s možností individuálního 
penzijního připojištění podporovaného státem 
revitalizace českého zemědělství s důrazem na rozumnou ochranu přírodních zdrojů, 
obnovení potravinové soběstačnosti a odstranění nerovných podmínek českých zemědělců na 
společném evropském trhu 
 
III. Právní stát, solidarita, humanita  

důsledně prosazovat rovnost občanů před zákonem a všech atributů právního státu 
zjednodušit právní řád a zefektivnit činnost úřadů a soudů 
zvýšení zodpovědnosti veřejné správy a soudcovské samosprávy vůči veřejnosti 
zamezení existenční likvidaci lidí, uvržených do dluhové pasti 
zásadní zpřísnění trestů za násilné útoky proti zdraví, životu a majetku zvláště v případech, 
kdy oběťmi jsou děti a senioři 
podpora tradičního modelu rodiny, aktivní populační politika 
sociální solidarita s těmi, kteří kvůli zdravotnímu stavu nebo vysokému věku pracovat 
nemohou 
zachování svobody internetu a výměna informací bez cenzury 
zvýšení odpovědnosti médií za zveřejnění nepravdivých informací včetně trestně právních 
důsledků 
zajištění svobodné a nezaujaté prezentace různých společenských témat a politických postojů 
ve veřejnoprávních médiích 

 


