
Za
da

va
te

l: 
M

ire
k 

To
po

lá
ne

k 
   

Zp
ra

co
va

te
l: 

Kl
an

 s.
r.o

.

mirekprezident.cz

Rozumem,
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Jako bývalý premiér vím, co prezident 
může, co nemůže a co musí. Musí  
udělat vše pro to, abychom měli 
schopnou, stabilní a demokratickou 
vládu, která řeší problémy občanů 
této země. Při respektování Ústavy 
má vést politiky k tomu, aby byli 
schopni dohodnout se a sám jít 
příkladem. Jako prezident budu 
chránit slabé proti silným, prosazovat 
demokracii a spravedlnost, doma 
i v rámci Evropské unie. Jako člověk 
vím, že je přirozené dělat chyby 
a důležité je poučit se z nich. Chci být 
silným a energickým prezidentem 
ochraňujícím občany a české zájmy! 

Jsem vlastenec a umím prosazovat 
naše národní zájmy: chci lidem 
vrátit pocit bezpečí a hrdost na 
Českou republiku a na její postavení 
v Evropské unii a v NATO. Nemusím se 
v Evropě představovat! Chci hledat 
spojence se stejnými názory, aby nás 
už nepřehlasovávali, jako v případě 
migračních kvót. Jako prezident 
a vrchní velitel ozbrojených sil budu 
chtít, aby Evropa chránila své hranice, 
neboť bezpečnost našich občanů je 
pro mě na prvním místě. Neochrání-li 
Evropská unie své hranice, musíme 
sami chránit ty naše! Jako člověk 
jsem se naučil neuhýbat a bojovat 
ze všech sil a přitom respektovat 
a dodržovat pravidla. Chci být 
zodpovědným prezidentem a chci 
zpátky bojeschopnou armádu!

My, Češi, jsme dobří, pracovití a spořiví 
lidé a zasloužíme si žít v klidné 
a přátelské zemi: jako prezident chci 
dávat lidem naději, zasypávat příkopy, 
tlumit spory, mírnit vášně, spojovat, 
nikoliv rozdělovat, přispívat k lepší 
atmosféře ve společnosti. Jako člověk 
vím, jak je důležité zachovat si při tom 
nadhled, humor a pozitivní energii. 
Nenechme si vzít radost ze života. 
Chci být spolehlivým prezidentem 
a vidět úsměvy na tvářích našich 
dětí!

Rozumem Srdcem Úsměvem



Česká republika není ostrov. Prostor, ve 
kterém žijeme, byl po staletí předmětem 
zájmu našich blízkých či vzdálenějších 
sousedů. Proto musíme při zajištění 
našeho bezpečí aktivně vytvářet 
spojenectví. Každé spojenectví něco 
přináší a něco si naopak žádá. Naše 
země nesmí být jen konzumentem 
kolektivní bezpečnosti. Pasivně spoléhat, 
že bezpečí nám zajistí a zaplatí někdo 
jiný, je cesta k zatracení. Musíme mít 
akceschopnou a plně bojeschopnou 
armádu, která nás bude bránit. 

Chci zpátky regulérní armádu. 
Armáda musí být připravena na 
obranu vlasti i proti novým metodám 
vedení války, jako je například válka 
kybernetická a hybridní. Stejně tak se 
musí umět opřít o odhodlanost podílet 
se na obraně naší země v podobě tak 
zvaných záložních brigád. Odvahu bránit 
svou rodinu a zemi je třeba podporovat 
a rozvíjet. Co více si zasluhuje ocenění 
než toto vlastenectví. Jsme členskou 
zemí NATO a Evropské unie. Členství 
v nich nám přináší užitek, ale rovněž  
povinnosti a závazky. Nevítám úvahy 

o nahrazení NATO tzv. Evropskou 
armádou. Evropská unie je odlišný 
projekt než Severoatlantická aliance. 
Připravenost a způsobilost armád 
zemí Euroatlantického štítu plnit si své 
povinnosti a jasná podpora národních 
vlád, to je podle mého  přesvědčení 
základem individuální i kolektivní 
bezpečnosti nás všech! To je cesta, 
kterou si přeji  pro naši zemi,  a na ní 
budu  „zodpovědný prezident“!

Nemusím se v Evropě představovat.
Po letech členství České republiky 
v Evropské unii až vláda pod mým 
vedením dokázala dát našim občanům 
vedle svobodného pohybu zboží, 
kapitálu a služeb i čtvrtou základní 
svobodu, a to svobodný pohyb osob. 
Po letech průtahů a odkládání ze strany 
evropské byrokracie jsem dosáhl zrušení 
hraničních kontrol. Naše země se stala 
součástí Schengenského prostoru. Jeho 
podstatou je sdílená odpovědnost 
jednotlivých členských zemí za ochranu 
hranic. My jsme své povinnosti splnit 
museli. Druzí, postupem času, na 
jejich plnění rezignovali anebo je 

dokonce vědomě porušili. Bylo to 
právě nedodržování povinností při 
ochraně vnější hranice Řeckem a Itálií, 
bylo to porušení azylových smluv 
Dublin II ze strany Německa, bylo to 
selhávání Evropské unie v aktivní politice 
v zemích původu, které zapříčinily 
nekontrolovanou migrační vlnu. Zasáhla 
celou Evropu a její nezvládnutí ohrožuje 
samotnou podstatu naší civilizace. 

Evropa musí chránit své hranice, protože 
neregulovaný příliv migrantů s sebou 
nese závažná rizika – ekonomická, 
sociální, kulturní a bezpečnostní. Již teď 
existují v řadě evropských velkoměst 
tzv. „NO GO zóny“, tedy místa dvojího 
práva. Přesněji: místa jiného práva pro 
ty, kdo v těchto zónách žijí. Šířící se trend 
tak zvaného „dvojího práva“, tedy dělení 
práva pro muslimy a nemuslimy, je 
popřením evropských kulturních kořenů, 
historických a právních tradic rovnosti. Je 
zapomněním na bolestně získané plody 
reformace a osvícenství. Neochrání-li 
Evropská unie své hranice, pak 
musíme chránit ty naše!

Evropa musí chránit svoje hranice. 



Opakovaně jsem v minulosti 
upozorňoval na nebezpečí Politického 
islámu, varoval před ním a řadil ho 
k tak zrůdným ideologiím jako je 
nacizmus a komunismus. Na tomto 
svém přesvědčení si trvám. Jako 
ekonomický liberál vítám všechny, kteří 
u nás chtějí pracovat, mají kvalifikaci 
a mají pracovní místa. V takovém 
případě přináší i prospěch nám všem 
ostatním.  Jako politik a člověk říkám 
„Pactasuntservanda“ nebo-li „smlouvy 
mají být dodržovány“. Česká republika je 
smluvní státem tzv. Ženevské konvence, 
která nás zavazuje pomáhat uprchlíkům 
v nouzi, především ženám, dětem 
a seniorům, jejichž životy jsou v jejich 
domovských zemích ohroženy například 
kvůli víře a politickým názorům. Proto 
budu vždy respektovat ty, kteří ochranu 
skutečně potřebují. Pokud přicházejí 
ze zemí, v nichž jsou ohroženy jejich 
svobody a životy. 

Jde-li o migraci, důsledně odlišujme, 
kdo naši pomoc potřebuje a kdo ji 
chce zneužít. Proto říkám: „Evropa musí 
chránit svoje hranice!“ a dodávám: 
„Mějme srdce a zachovejme si rozum!“  
Skutečná společná efektivní řešení mají 
být realizována na základě souhlasu 
všech členských zemí Evropské unie. 

Nikoliv rozhodováním v Bruselu, ani na 
úrovni byrokratické Evropské komise, 
anebo většinovým hlasováním, jak 
tomu bylo v případě migračních kvót. 
To je cesta, kterou si přeji pro naši zemi 
a na ní budu „uvážlivý a rozhodný 
prezident“!

Bezpečí je základní atribut našeho 
života. Vědomí jistoty, že jsou 
ochráněny naše rodiny a blízcí, že stát 
nenechá padnout skutečné potřebné, 
je vlastní bohatým a liberálním zemím. 
Naše země musí být tak bohatá, 
aby se postarala jak o potřebné, tak 
o dodržování pořádku a zákonů. Lidé 
se nesmí bát ani doma ani v ulicích. 
Tato esenciální potřeba se však snadno 
a lehce stává nástrojem k ovládnutí 
našich životů. Těmi, kdo ji chtějí využít 
ve jménu veřejného blaha ve svůj 
prospěch! A proto je vždy důležité, 
vedle podpory všech institucí, všech 
složek, všech bezpečnostních sborů, 
které jsou k zajištění naší bezpečnosti 
povolány a oprávněny, důsledně vážit, 
měřit a zvažovat, jaká má být jejich 
míra pravomoci a kompetencí. Bezpečí 
a svoboda jsou dvě neoddělitelné 
stránky jedné mince. Jedna bez druhé 
nemohou existovat, chceme-li žít 
v demokratické, bezpečné a svobodné 

zemi. Pravomoc, odpovědnost 
a kontrola! Každý, kdo má chránit práva 
druhých, si musí být jistý tím, že má 
dostatečnou pravomoc a současně 
i nepominutelnou odpovědnost 
a kontrolu.

Základem bezpečí našich životů 
jsou lidé, kteří slouží v jednotlivých 
složkách Integrovaného záchranného 
systému. Jsou to policisté, hasiči, 
zdravotníci, záchranáři. Jejich práce 
je nezastupitelná, jejich odborný 
a profesní přístup nenahraditelný 
a jejich osobní přístup jedinečný. Není 
pochyb o tom, že právě jejich podpora 
je klíčovým předpokladem pro naše 
bezpečí. Vím, o čem mluvím, neboť to 
byla vláda pod mým vedením, která 
například dobrovolným hasičům ve více 
než pěti tisíci našich měst a obcí zajistila 
nové základní vybavení, tak prospěšné 
pro nás pro všechny. 

Profesionalita, odbornost, vybavenost, 
nezávislost, zákonnost, kontrola, 
odpovědnost -  to je základ vyváženého 
přístupu při zajištění našeho bezpečí. 
To je cesta, kterou si přeji pro naši zemi 
a na ní budu  „obezřetný a razantní 
prezident“!



„Svoboda není nikdy dál od zániku než 
jednu generaci“, jsou slova prezidenta 
Ronalda Reagana, jehož politika byla 
jedním ze základních kamenů naší 
znovuzískané svobody po čtyřiceti letech 
komunistického režimu. A platí i dnes, 
že každá nová generace si musí svoji 
svobodu vybojovat. Pro Českou 
republiku tento čas právě nastal. 
Svoboda vůbec není samozřejmá. 
Svoboda se nedědí, není to nic, co 
máme garantováno smlouvou. A plně 
platí, že o svobodu nikdy nepřicházíme 
najednou, ale po kouskách. Jako ty 
pověstné žáby, které z vroucí vody 
vyskočí, ale uvaří se v pomalu zahřívané 
vodě. Dlouho jsme si mysleli, že největší 
hrozbou pro naši svobodu je návrat silné 
komunistické strany. Ale ta „komunistická 
voda“ byla vždy příliš horká a Češi po 
listopadu nikdy komunistům žádnou 
velkou moc do rukou nedali.  Stalo se 
však něco jiného, záludnějšího a my 
o svobodu přicházíme postupně.

Mám na mysli zbytečné regulace, které si 
vymýšlíme sami anebo k nám přicházejí 
z Evropské unie. Nařizují, zakazují, 

přikazují nám a pokutují nás. A tak se 
zavírají hospody a obchody, likvidují se 
živnostníci, obtěžují se farmáři na trzích. 
Vylidňuje se nám venkov, kuřáci jsou 
zákonem vyháněni na ulice, aby pak 
byli dalšími vyhláškami vyháněni z ulic. 
To vše namísto racionálního ponechání 
svobody volby. Volby žití i podnikání. 
A k tomu všemu stát nebezpečně 
slídí v našem soukromí a v podnikání, 
vybrané firmy (nerespektujíc rozhodnutí 
soudů) likviduje finanční správou 
a demonstrativně zvyšuje pokuty za 
„urážku úřední osoby“. To je cesta, kterou 
si nepřeji pro naši zemi, a proto chci být 
„ochraňující prezident“. 

S další digitalizací se zvyšuje kontrola 
státu nad lidmi a nárůst „Velkého 
bratra“. Každý musí mít právo se 
svobodně rozhodnout, zda bude 
užívat výhody digitálního světa či 
nikoli. Lidé nemají nebo nechtějí mít 
televizi, mobil, internet, wifi, bankovní 
účet a platební karty. Každý má právo 
být off-line, a to v rámci ústavní garance 
ochrany soukromí. Ať už lidé starší nebo 
lidé preferující svobodu nad komfortem.  

Stát nám má sloužit. Svoboda je náš 
čas, který máme trávit prací, s rodinou 
či přáteli a nikoliv vyplňováním hlášení 
pro kontrolu čehokoliv a nebo na 
úřadech a ve frontách. Vláda pod mým 
vedením dosáhla největšího rozvoje 
e-governmentu. Vybudovali jsme síť 
CzechPointů, zrovnoprávnili elektronický 
a papírový dokument, zavedli systém 
tzv. Datových schránek a zřídili Základní 
registry veřejné správy. Moderní 
a občanům službu poskytující stát, to je 
cesta, kterou si přeji pro naši zemi a na 
té budu „moderní prezident všech 
generací“.

Lidé přicházejí na svět svobodní. 
Svoboda jednotlivce se promítá i do 
svobody jeho rodiny a rozhodování 
o způsobu výchovy a výběru vzdělání. 
Proč má stát ukládat povinnost rodičům 
dávat své děti do mateřských škol, proč 
necitlivě a s obrovskými náklady uměle 
„narovnává“ rozdíly inkluzí tak, že na to 
doplácejí všichni – učitelé, žáci i rodiče? 
Proč stát namísto toho nepodporuje 
studenty a pedagogy, aby mohli 
cestovat a studovat v zahraničí? Investice 

Za svobodu se musí bojovat!



do sociálních a stipendijních programů 
tak, aby například program Erasmus 
a podobné byly dostupné opravdu 
pro každého českého vysokoškoláka, 
i pro každého učitele, to je cesta do 
budoucnosti, kterou si přeji. To je cesta, 
kterou si přeji, aby naše země šla, a chci 
být a budu „vzdělanostní prezident“.

Svoboda je i právo na svobodu 
vyznání, jenž je tolerantní vůči jiným, 
je to respekt k odlišnostem, k barvě 
pleti a úcta k právům druhého, je 
to svoboda slova, projevu a tisku. 
Útoky na svobodu často začínaly pod 
prapory rasismu a antisemitismu, aby 
pak skončily kolektivní nesvobodou 
všech, bez rozdílu barvy pleti a vyznání. 
Útoky na svobodu slova a projevu 
přinesly ve svém důsledku „mediální 
roubík“ v podobě mlčení, zamlčování 
a vymývání mozků. Tomu hodlám čelit. 
Svoboda je i svoboda a rovnost politické 
soutěže. Předpokladem svobody je 
dodržování povinností, které máme 
jako občané. Současně odpovědnost 
za výkon moci těch, do jejichž rukou je 
svěřena, a to bez ohledu na to, zda jde 
o úředníka, policistu, státního zástupce, 
soudce, politika, ministra či dokonce 
o samotnou hlavu státu.  Respektování 
pravidel a zákonů naší země, především 

ústavního pořádku i ústavních tradic, to 
je cesta, kterou si přeji jít a proto chci být 
„standardní a ústavní prezident“.

Svoboda není samozřejmost. Svoboda 
se lehce ztrácí a velmi obtížně získává 
zpět. Ve všech jejích podobách 
a rozměrech. Boj za svobodu dokázal 
v minulosti náš národ několikrát 
sjednotit. Jen tyranie a diktatura nás 
vždy rozdělily, protože to tyranům 
usnadnilo nám vládnout. Svoboda není 
jen institucionální předpoklad. Svoboda 
je vnitřní stav mysli, nebo duše, chcete-
li. Svoboda je naše svobodná vůle. Tato 
svoboda je ta nejvyšší, nezrušitelná 
hodnota. Každý z nás má proto svobodu 
rozhodnutí. A podle toho, jak ji každý 
z nás uplatňuje, vypadá celá společnost. 
Tam, kde to je jen trochu možné, 
chci dávat lidem naději, zasypávat 
příkopy, tlumit spory, mírnit vášně, 
spojovat a přispívat k lepší atmosféře 
ve společnosti. To vše s důrazem na to, 
že je to právě respekt, svoboda a úcta, 
co má spojovat. To vše s přesvědčením, 
že za svobodu má smysl bojovat. Je-
li totiž ohrožena svoboda a hodnoty 
mé země, je tím ohrožena i svoboda 
nás všech. To je cesta, kterou chci jít 
a být „odhodlaný a sjednocující 
prezident“.

Chci být silným, 
energickým 
a zodpovědným 
prezidentem naší 
České republiky, 
ve které se 
nám společně 
bezpečně žije, 
dobře pracuje, 
radostně tvoří 
a svobodně 
dýchá. A chci 
to umožnit 
našim dětem 
a vnoučatům.


