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Národní demokracie je legální antisystémovou politickou stranou zaregistrovanou MV ČR. Od svého založení důsledně hájí národní 
zájmy občanů ČR a snaží se zabránit dalšímu rozprodávání a rozkrádání republiky. Usiluje o vystoupení z EU a nabízí nový eko-
nomický program, založený na zlatem kryté české koruně. Národní demokracie je stranou pro 3. tisíciletí, stranou pro budoucnost. Je 
si vědoma křesťanských kořenů a jejich důležitosti pro národní hodnoty. Když uschnou kořeny, usychá strom.

ZAMEZÍME DALŠÍMU ROZKRÁDÁNÍ A ZADLUŽOVÁNÍ 

SVRCHOVANOST ZNAMENÁ NEZÁVISLOU POLITIKU

Za 27 let předvedly tzv. systémové strany naprostou zou-
falost v řízení a správě státu. Rozprodaly průmysl, půdu
a nerostné bohatství za směšné ceny zahraničnímu ka-
pitálu nebo některým domácím nastrčeným figurám, pro-
vedly nepovedenou privatizaci a dokázaly zadlužit stát
k téměř dvěma bilionům korun. Odstřihneme české fi-
nančnictví od mezinárodních banksterů a uděláme ČNB 
závislou na vládě a parlamentu. Zavedeme hmotnou od-
povědnost politiků a povoláme všechny politiky k trestní 
odpovědnosti za minulé činy.

Se všemi zeměmi, které budou mít upřímný zájem na bu-
dování vztahů na základě rovnosti a respektu k druhému, 
budeme uzavírat bilaterální vztahy. Základem bude pod-
pora volného obchodu, odstranění všemožných bariér, 
ale zároveň přísná ochrana domácího trhu před dum-
pingovými dovozy prostřednictvím cla. Vlastní měna ne-
smí být závislá na mezinárodních bankovních domech
a institucích. Budeme podporovat naši účast ve Visegrád-
ské skupině a přehodnotíme dosud uzavřené smlouvy
v různých uskupeních s ohledem na národní zájmy.

■ Znárodnění strategických podniků
     (voda, elektřina, plyn, nerostné suroviny) za úplatu

■ Rovnoprávnost soukromého, družstevního
      a státního vlastnictví

■ Postupné zavedení Zlatého Standardu, jako
      osvobození od světové bankéřské kabaly.
      Uzákoníme hotovostní platbu

■ Zrušíme senát

■ Státní rozpočet bude vždy minimálně vyrovnaný

■ Zrušíme současný korupční systém financování
      politických stran

■ Snížíme počet poslanců na 100 a umožníme
      poslance odvolat z funkce 

■ Poslaneckou imunitu redukujeme pouze
      na politické projevy

■ Zavedeme rovnou až 10% daň po přechodném
      období

■ Vystoupení z EU a NATO a vyhlášení neutrality

■ Znovuvybudujeme bojeschopnou armádu
     s propracovaným systémem záloh

■ Povinný branný výcvik, obrana vlasti je čestnou
     povinností

■ Legislativně podpoříme domobranu

■ Za obranu země nese odpovědnost národní
     armáda, domobrana a zálohy, nikoliv vojenské bloky

■ Cílem obrany musí být schopnost vést trvalý
      boj a udržitelný odpor

ZÁKLADNÍ BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU - ZA SVRCHOVANOU ČESKOU REPUBLIKU

ADAM B. BARTOŠ
předseda Národní demokracie

VOLBY A VOLEBNÍ PRÁVO

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ 
JE PRVOŘADÁ POVINNOST STÁTU

Jakmile je uzákoněno volební právo všeobecné, to zna-
mená, že právo volit má i občan, který celý život, ač 
zdravý, pouze bral ze sociálního systému, či dokonce 
mají právo volit i přistěhovalci cizích kultur, pak jsme 
odsouzeni k „francouzské cestě“, kdy povětšinou paraziti 
rozhodují volby. Volební právo mají mít občané zralí, s 
životními zkušenostmi a rozhledem. Současná věková 
hranice je výsledkem dlouhodobého působení liberál-
ních stran, které si byly vědomy snadné ovlivnitelnosti a 
sklonu k radikálnosti mladých lidí.

Národní demokracie si uvědomuje stále větší naléhavost 
zajištění bezpečnosti občanů před kriminalitou vnitřní
i vnější. Občan má mít svobodné právo vlastnit zbraň
a toto právo nemá být omezováno nadbytečnými by-
rokratickými překážkami, ze kterých si nic nedělají ti, kteří 
zbraně používají naopak k útoku na svobodu druhých. 
Hranice republiky musí být trvale chráněny jako prvořadá 
povinnost státu. Prosadíme všeobecnou rozpravu
o správním uspořádání ČR. Krajské instituce považuje-
me za semeniště korupce a odtažitosti pro občany.

■ Volební právo pouze pro české občany, kteří
      přispívali nebo přispívají do sociálního systému.
      Starobním a invalidním důchodcům právo zůstává 

■ Být volen od 30ti let a volit od věku 21 let

■ Volby vždy v průběhu jednoho dne

■ Diskuse o změně volebního systému
      na většinový, kde vítěz bere vše nebo snížení
      hranice pro vstup do sněmovny na 2 %

■ Prosadíme zákon o referendu

■ Nulová tolerance k nelegální migraci

■ Práce pro stát vylučuje dvojí občanství

■ Cizinci kteří chtějí dobrovolně žít v naší zemi,
     musí respektovat naše zákony a zvyky. 
     V případě hanobení národa bude následovat
     vyhoštění

■ Zrušíme obecní policii a schopné strážníky
     zařadíme do policie státní. 

■ Zvýšíme obcím pravomoci při řešení
     bezpečnosti na území samosprávy.

■ V případě úmrtí příslušníka bezpečnostních 
     složek při plnění služebních povinností
     zabezpečíme pozůstalou rodinu

■ Postavit zednářské a jiné tajné spolky
     mimo zákon

■ Právo šaría do naší země nepatří

■ Znovuzavedení domovského práva

NÁRODNÍ DEMOKRACIE
info@nardem.org
Mobil: 775 432 592
IČ: 69345473
č.ú.: 204040987/0300
www.narodnidemokracie.cz
www.facebook.com/narodnidemokracie

Ozbrojené složky na vetřelce, ne na spořádané občany, kteří si přejí bezpečnou zemi. (Foto: Michal Hrubý)



KULTURA A SPORT
PRO ZDRAVÝ ROZVOJ NÁRODA

OCHRANA KRAJINY MÁ ZÁSADNÍ DŮLEŽITOST 
PRO BOHATSTVÍ A PŘEŽITÍ NÁRODA

Kultura má podporovat krásno a ušlechtilost, nikoliv de-
kadenci a nemravnost. Smysl sportu spočívá především 
v podpoře zdravého rozvoje ducha i těla pro všechny ob-
čany, nikoliv pouze pro vrcholové sportovce. 

■ Podpora spolkového života, sportu,
     uměleckých i ostatních spolků a oddílů v obcích

■ Zrušíme koncesionářské poplatky za veřejnou
     TV a rozhlas. V držení státu ponecháme pouze
     dva kanály (zpravodajství, kultura a sport).
     Ostatní kanály nabídneme k prodeji

■ Z veřejných peněz budeme přispívat pouze
     počinům a aktivitám krásna a estetiky,
     nikoli dekadenci

■ Podpora masových všeobecných sportovních
     organizací typu Svazarm, Sokol, Orel a pod.
     Rozhodně nebudou putovat stamilióny do
     středisek vrcholového sportu, abychom se mohli
     ukazovat světu

■ Nahrazení SAZKY Státní loterijní společností
     za úplatu

■ Nebudeme tolerovat nekonstruktivní činnost
     ekoteroristů a dalších fanatiků, kteří znemožňují
     rozvoj státu a realizaci přijatých rozhodnutí

■ Pro živnostníky zrušíme poplatky za užívání
     autorských práv, když to není součástí jejich
      podnikání

Česká krajina se pyšní nejen svou krásou a rozmanitostí, 
ale i úrodnou půdou. Patří k největším pokladům naší ze-
mě. Toto bohatství uchráníme. Nepovažujeme za možné, 
aby česká půda byla vlastněna cizinci nebo cizími společ-
nostmi. Lesy ve veřejném vlastnictví nemají být vnímány 
pouze jako lesy hospodářské, ale jako lesy ochranné
a zvláštního určení.  Hospodaření v těchto lesích nebude 
sledovat zisk, nýbrž dosažení druhové a věkové skladby 
přirozené pro daný biotop a lokalitu.

■ Obnovíme ty potravinářské normy,
      které zaručovaly kvalitu

■ Ochrana českých zemědělců cly a tarify
      proti dotovaným dovozům

■ Okamžitá a přísná ochrana půdního fondu,
      kontrola kvality potravin

■ Bezúročné půjčky zemědělcům a družstvům

■ Pobídky pro údržbu krajiny ve výše
      položených oblastech

■ Půda pouze v držení občanů ČR

■ Zákaz dovozu a výroby geneticky
      modifikovaných potravin

■ Obnova soběstačnosti státu zejména
      v produkci potravin

■ Podpoříme rozvoj bezpečné jaderné energetiky
      a prověříme výstavbu alternativních zdrojů
      (větrná a solární energetika) jako největší tunel
      v polistopadových dějinách po privatizaci

■ Revitalizace českomoravského pohraničí

RODINA A ŠKOLSTVÍ JE ZÁKLAD STÁTU 
A BUDOUCNOSTI NÁRODA

Postavíme hráz zhoubným ideologiím - feminismu, gen-
derové výchově, homosexualismu, narkomanii a multi-
kulturalismu. Nedostatek pracovních sil odmítáme řešit 
imigrací, ale sociální podporou řádně fungujících více-
dětných rodin. Odmítáme rovněž degradaci úrovně škol 
včetně necitlivé plošné inkluze.

■ Sociální podpora bude vázána především
     na tradiční úplnou rodinu 

■ Rovná práva na výchovu dětí a na jejich
     výživu po rozvodu

■ Děti vždy patří rodičům, nikoliv úřadům
     Odebrání pouze v závažných případech týrání 

■ Ochrana dítěte od jeho početí

■ Vrátíme  prestiž učitelskému povolání

■ Zavedeme vlasteneckou výchovu

■ Podpora systému domácího vzdělávání 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
 POSTAVÍME MIMO BYZNYS

Zatímco slušný pracující člověk si musí na živobytí vydě-
lávat prací, různé parazitní skupiny dnes dostanou jak 
zdravotní, tak sociální péči bez vlastního přičinění. Tomu-
to systému uděláme přítrž. Z takto ušetřených peněz 
podpoříme rodiny, zejména mladé a vrátíme důstojný 
život důchodcům.

■ Každý občan si zvolí buď státní,
     nebo soukromou zdravotní a sociální
     pojišťovnu 

■ Sami občané si zvolí, kolik si budou hradit
     zdravotní pojištění, a kolik si budou platit
     sociální pojištění. Peníze jimi uložené budou
     nedotknutelné a v systému Zlatého Standardu
     nebudou podléhat na ose času znehodnocení

■ Lidé vyhýbající se práci a neplatiči pojistného
     nebudou od státu dostávat nic, pomoci jim musí
     charitativní organizace

■ Výrazně snížit počet vysokých škol
     a studijních oborů humanitních směrů.

■ Bezplatnost školství 

■ Zachovat zvláštní školy. Zapojení postižených
     dětí do klasických škol jen v odůvodněných
     případech.

■ Střední a učňovské školy budou odrážet
     potřeby státu v oborech

■ Zdravotní i sociální pojištění bude adresné
     a zaměřené na klienta

■ Lidé postižení budou využívat péči státu, 
     aby mohli žít důstojně. Služby maximálně
     směrovat na klienty, nikoliv instituce

VYMAHATELNOST PRÁVA JE NEJVĚTŠÍ JISTOTOU OBČANA

Budeme důsledně uplatňovat rovnost občanů před zá-
konem, odstraníme pozitivní diskriminaci menšinových 
skupin a politická korektnost bude pojem historický. Ob-
novíme soudní poroty a možnost laické obhajoby. Sta-
víme se za vznik nízkonákladových věznic mobilního ty-
pu, aby mohli vězni pracovat podle potřeb státu či sa-
mospráv. Každý vězeň bude umořovat svou prací ná-
klady v pořadí – vlastní náklady vězně, poškozený, soud-
ní výdaje. Bude snížena trestní odpovědnost mladistvých 
na 13 let věku pachatele. 

■ Navrhneme zrušení ústavního soudu

■ Soudci vyšších soudů musí být voleni 
      i odvoláváni občany

■ Vznik nízkonákladových věznic mobilního
      typu pro pracovní nasazení vězňů podle
      potřeb státu a obcí

■ Každý vězeň pracuje a umořuje náklady
      v pořadí: 1. vlastní náklady na pobyt ve vězení,
      2. poškozený, 3. stát

■ Obnovení trestu smrti
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