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Ve službě naší republice působím přes třicet let. Pracoval jsem na různých
pozicích: v prezidentské kanceláři Václava Havla, jako velvyslanec ve Francii
a Monaku či na ministerstvu zahraničí. Před čtyřmi lety jsem byl zvolen
senátorem a nyní kandiduji v prezidentské volbě 2023. Jsou však věci,
které se v mém životě nemění. Vždy jsem byl a budu zastáncem svobody
a demokracie. Jako prezident budu usilovat o sjednocení naší společnosti.
Chci pracovat na budoucnosti moderního státu, který pomáhá svým
občanům, uznává jejich práva a chrání jejich bezpečnost. Mohu vám slíbit,
že Česká republika pro mne bude vždy na prvním místě.
Váš Pavel Fischer

Úcta k tradicím státu, demokracii
a lidským právům
• budu hájit svobodu všech občanů nesouhlasit,
demonstrovat a vyjadřovat jiný názor
• státní vyznamenání udělím jen respektovaným
osobnostem
• vždy budu připomínat tradice naší státnosti,
hrdinství legionářů a odboje, oběti holocaustu,
obou světových válek a komunistické totality
• prezidentskou kancelář přenesu mimo areál
Pražského hradu, aby byla výkonnější,
efektivnější a více transparentní
Bezpečnost
• budu chránit vrcholnou suverenitu naší
republiky, která nesmí být omezena politickým
ani ekonomickým vazalstvím vůči jinému státu
• budu spolupracovat s vládou na zabezpečení
ochrany našeho území před nekontrolovanou
migrací a teroristickými hrozbami
• s využitím svých mezinárodních kontaktů
z diplomacie posílím naše členství v NATO, které
je stěžejní pro bezpečnost naší země
Ekonomika
• pomohu prosadit vytváření dlouhodobých
strategií rozvoje státu v oblasti hospodářství,
infrastruktury a rozvoje strukturálně postižených
a ekonomicky slabých regionů
• s využitím svých mezinárodních kontaktů
posílím naše členství v Evropské unii, díky
kterému naše republika ekonomicky a kulturně
prosperuje
• jsem zastáncem přijetí společné měny – eura,
protože pomůže ochránit naši ekonomiku
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Sociální oblast a zdravotnictví
• budu usilovat o navýšení podpory lidí stižených
chudobou, znevýhodněných občanů,
handicapovaných a pečujících osob
• budu usilovat o navýšení podpory mladých rodin
a samoživitelek
• podpořím iniciativy vstřícné k rodinám s dětmi
a posilující ochranu dětí
• budu usilovat o zvýšení podpory seniorům
a zajištění jejich důstojného stáří
• prosadím zvýšení dostupnosti zdravotnické
péče v sociálně slabých regionech
Venkov, udržitelnost, ochrana klimatu
• s cílem posílit naši soběstačnost budu
podporovat farmáře a menší a středně velké
podniky potravinové výroby
• budu podporovat ekologické iniciativy, které
pomáhají uchovat rozmanitost naší přírody
• vzhledem k nutné ochraně klimatu budu
prosazovat a podporovat využití obnovitelných
zdrojů a šetrných technologií, včetně výstavby
energeticky úsporných budov
Kultura a vzdělání
• Pražský hrad otevřu lidem jako památné místo
české státnosti s edukačním zázemím pro školy
a studenty
• v prostorách Pražského hradu zřídím centrum
české kultury, moderní architektury a designu
v rámci prolínání české a světové inspirace
• díky svým mezinárodním kontaktům pomohu
české kultuře otvírat dveře do světa
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