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Nevíte, koho volit? Volte Svobodné! Říká lídr Strany
svobodných občanů na Vysočině ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

Vaše strana má v názvu slovo svo-
boda. Není to snad dnes již samo-
zřejmost? 

Myslím si, že nikoli. Naopak mám 
stále silnější pocit, že tu příležitost, 
danou rokem 1989, stále více promar-
ňujeme. Určitě jsme všichni měli o 
svobodě rozdílné představy. Ale to, co 
se dnes děje, regulace, zákazy, příkazy, 
úřady, diskutabilní právní systém, zby-
tečné zásahy státu a diktát Bruselu, to 
vše je již na pováženou. Svoboda zde 
je, ale jen pro někoho. To chtějí Svo-
bodní změnit.

Proč jste se rozhodl přidat se ke 
Svobodným?

Strany, které jsem v minulosti volil, 
mě zklamaly. Mám pocit, že voliče 
zrazují. My chceme dělat politiku pro 
lidi, a ne pro nějakou fi nanční skupinu 
nebo „masokombinát“. Za námi nestojí 
žádný miliardář. Pomocí připravených 
ekonomických opatření chceme zajistit 
a uzákonit vyrovnaný státní rozpočet. 
To osobně vidím jako prioritu a nut-
nost, a náš závazek vůči našim dětem a 
vnoučatům. Bohužel, dosud nás politi-
ci zadlužovali a neřešili, že každý dluh 
se musí jednou splatit.

V programu máte omezení regula-
cí a zásahů státu vůbec. Je to ale reál-
né?

Určitě ano. Regulace nejenže obtěžují 
a zdržují, ale zejména brzdí ekonomic-
ký rozvoj. Navíc si s regulacemi velice 
rozumí klientelismus. Jak to funguje? 
Do zákonů, předpisů, směrnic a vyhlá-
šek si prolobují to, co potřebují zejmé-
na největší hráči. Nepamatuji, že bych 

kdy slyšel o tom, že někdo loboval tře-
ba za důchodce, zaměstnance, nebo 
drobné podnikatele. Tyto regulace 
neslouží ke zvýšení kvality, jak se tvá-
ří, ale často mají za cíl přihrát vyšší zis-
ky opět těm největším.  Ti menší těžko 
mohou konkurovat a držet si třeba celá 
právní a legislativní oddělení.  V EU se 
dnes netvoří směrnice proto, že jsou 
potřeba, ale proto, že se jejich psaním 
dobře živí tisíce zbytečných úředníků, 
a proto, aby se přenastavily penězovo-
dy. Příkladem je známá „fotovoltaika“, 
na kterou doplácíme všichni…

Proč jste ale proti dotacím, vždyť 
zde naopak lidé peníze dostávají…

Zaprvé, dotace nejsou peníze, které 
někde někdo našel. Musely se vybrat 
v podobě daní. Tedy někomu jste je 
vzali, a dali někomu jinému. Za druhé, 
dotace jsou také semeništěm různých 
podvodů a oblíbeným zdrojem příjmů 
klientelistických sítí, viz fotbal, biopa-
liva a fotovoltaika. Kdo má informace 
a styky, dokáže dotace získat. Bohužel 
často místo těch, kdo by je naopak 
potřebovali a dokázali vhodně využít. 

Není ale principem pravicové stra-
ny právě to, aby bohatl jen někdo?

My chceme spravedlivou odměnu. 
Tato odměna nemůže být samozřej-
mě pro všechny stejná, ale klasické pra-
vo-levé nazírání světa dnes již ztrácí 
poněkud na svém významu. Chceme 
bohatý a prosperující stát. Takový stát 
je státem, který tvoří bohatá společ-
nost. Základem prosperující ekonomi-
ky, ale i pojistkou demokracie, je právě 
střední vrstva. Ta je dnes daňově nejvíc 

zatížená. Nejbohatší procento rych-
le bohatne, střední třída až na výjimky 
spíše stagnuje, a chudých přibývá. My 
chceme, aby se zlepšila fi nanční situace 
všech. Spotřeba přece táhne ekonomi-
ku, to ale musíte lidem nechat peníze, 
a ne jim je stále brát. Chceme změnit 
daňový systém, nechat lidem víc peněz 
v kapsách a zlepšit tak podmínky pro 
život, práci, případně pro podnikání. 
Chceme omezit vliv státu tam, kde je 
zbytečný a kde lidem hází klacky pod 
nohy. 

Jak je to se vztahem Svobodných 
k EU?

Svobodní nejsou rozbíječi EU, jak se 
nám podsouvá. Chceme, aby s námi 
jiné státy zacházely jako rovný s rov-
ným. Proč po desítkách let hrbení se 
před Moskvou musíme poklonkovat 
před Bruselem a Berlínem? O co jsme 
horší? Nechceme být montovnou, ani 
kolonií, ale suverénním státem. Navíc 
se zde žongluje s pojmy. Volný pohyb 
zboží zajišťuje již Evropský hospodář-
ský prostor, pohyb osob Schengen. 
Pro evropskou spolupráci skutečně 
nepotřebujeme ani Evropskou komisi, 
Evropský parlament, ani další zbytečné 
bruselské byrokraty. Jen si potřebuje-
me více věřit.

A co názor, že je dobré být „uvnitř“ 
a moci tak ovlivňovat dění?

Myslím, že známe řadu příkladů, 
kdy se rozhodlo proti naší vůli, a další 
podobné kroky se připravují. Británie 
se svojí hospodářskou silou navrhova-
la desítky změn v legislativě, neprošla 
ani jediná. Je naivní si myslet, že někdo 

v EU dá na naše názory, či respektu-
je naše potřeby. Silní si prosazují své 
zájmy na úkor těch slabších.  

Proč jste proti euru?
Neplní svoji roli.  Nůžky se rozeví-

rají. Sever roste, jih se propadá. Další 
krize typu Řecka na sebe nedá dlouho 
čekat. Euro bohužel není ekonomický, 
ale politický projekt. Je to nesmyslný 
pokus, který přinese další velkou krizi. 
Pokud zavedeme euro, převezmeme 
závazky za část obrovského vnitřního 
dluhu, který stále narůstá.

Co principy přímé demokracie?
Některé strany voličům slibují prv-

ky přímé demokracie, třeba odvolatel-
nost politiků. Říkají „a“, ale už ne „b“, 
třeba to, že tyto postupy nelze apli-
kovat v našem poměrném volebním 
systému. Svobodní navrhují principy 
použitelné ihned. Třeba lidové veto. To 
je možnost, aby se lidé mohli vyjádřit, 
pokud budou chtít politici něco kon-
troverzního, tedy třeba v otázce zave-
dení eura, nebo přijímání migrantů.

Co dalšího ve vašem programu 
byste zdůraznil?

Určitě se hlásíme k západní kultu-
ře, jsme pro NATO, ale současně pro 
mírovou spolupráci s jinými státy. 
Nesmíme za žádnou cenu dopustit dal-
ší válečný konfl ikt v Evropě.  „Armá-
du EU“ považujeme za holý nesmysl. 
Zásadně odmítáme též vyhrožování 
EU, spojené s přerozdělováním mig-
rantů. Jsme otevřeni příchozím, ale jen 
pokud jsou ochotni a schopni respek-
tovat naši kulturu a naše zákony. 
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