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Zjednodušení zákonů
Často narážím na zákony, které mnohé věci
zbytečně komplikují. Jakoby zákonodárci nevěřili lidem, že to či ono zvládnou sami bez
podrobných předpisů. Jsem odpůrcem mnoha
zákazů, příkazů a nařízení. Rád bych, aby se
každý zákon posuzoval především podle toho,
zda napomůže dobré aktivitě lidí, nebo ji naopak zkomplikuje. Pokud ji zkomplikuje, je špatný. Prostě méně zakazovat, více motivovat.
Dobrou aktivitou myslím zlepšení vztahů mezi
lidmi, vzájemnou pomoc, solidaritu, snahu
o lepší vzdělanost, kulturu, hospodářský výkon
a tím o bohatší společnost. Ovšem ne na úkor
poškozování přírody a historického dědictví.
Kdysi se těmto aktivitám říkalo veřejné blaho.
Samozřejmě, že je nutné eliminovat ty špatné
aktivity. Ale od toho je trestní zákoník a ten by
se měl aplikovat rychle a přísně.

Zásadní omezení imunity
senátorů a poslanců
Imunitu poslanců a senátorů vůči přestupkům

a trestným činům, které nemají žádnou souvislost s funkcí zákonodárce považuji za přežitek,
relikt minulosti.

lepšit například prodejem svého majetku, protože ten má na venkově mnohem nižší hodnotu
než v městě. Podobné je tomu tak i u dotací.

Proč by zákonodárce neměl být pokutován
za dopravní přestupek, či za jiné vědomé přestoupení zákona? Přežitkem jsou také nejrůznější privilegia, jako je například cestování veřejnou dopravou zdarma.

Evropské dotace jsou v Čechách nastaveny
tak, že na investice pro malé obce je vyčleněno
mnohem méně peněz než pro velká města. To
je nutné změnit. Evropské peníze jsou určeny
k pomoci pro málo rozvinuté oblasti v členských zemích.

Rozumné hospodaření státu
Představitelé státu hospodaří s majetkem, který
jim byl dán občany do správy. Měli by k němu
přistupovat s respektem a chovat se k němu
jako k majetku vlastnímu. V rodině se také většina lidí nechová tak, že by si každý měsíc půjčovala na běžný provoz a dětem by kupovala
cokoliv, co je jen napadne.
Pak by museli rodiče přijít za dětmi a říci jim:
milé děti, odcházíme do důchodu, nebudeme už moci splácet a tak vám tady každému
předáváme dva miliony dluhu. Chtěly jste přeci kolo, motorku, auto – no to rozbité a doteď
neopravené, chtěli jste na dovolenou, na cestu
s partou atd. Splácejte včas, ať na vás nepřijde
exekutor. V rodinách se takto nechováme. Proč
je tomu ve státě jinak?

Zlepšení postavení menších
měst a venkova
Dotace nemohou být jen pro ty největší. Při
rozdělování daní dostávají obce a menší města
na jednoho obyvatele mnohem nižší částku než
velká města. Přitom malá obec si nemůže při-

Obnova zapomenutých památek,
na něž nezbývají žádné dotace
Dotace na obnovu památek jsou rozdělovány
velmi nerovnoměrně. V rozpočtu ministerstva
kultury je v památkových programech rok
od roku méně peněz, menší památky tak nedostanou nic.
Ve velkých městech se zase s evropskou spoluúčastí připravují miliardové plány jen na několik objektů v republice. Toto je nutné změnit.

Obnova krajiny
Krajina není jen pro traktory, ale i pro lidi. Potřebuje protierozní zatravněné pásy, cesty pro
pěší a cyklisty. Pro obnovu krajiny jsou připraveny evropské dotační peníze. Bohužel kvůli
vzájemnému nesouladu předpisů tří ministerstev se toho v krajině děje jen velmi málo.
Budu prosazovat jednoduchý krajinný plán,
který by byl součástí územního plánu. Stal
by se pak podkladem pro pozemkové úpravy
i pro přímou realizaci dotovaných krajinných
opatření.

