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PODPORA RODINY
Rodina je základ státu platí a u občanského státu to platí dvojnásob. V tomto programovém bodu se
zaměřujeme zejména na tu část, kterou jsme pojmenovali “novomanželská rodina”. Tato oblast není jen o
uchování populace, tedy přírůstky porodnosti národa, obyvatel. Je zaměřena na tradiční chápání rodiny jako
celku, které nejen rodí děti, ale též má podmínky pro řádnou výchovu, tradiční a morální hodnoty.
Náš program vychází z jasného stanoviska plné podpory mladým rodinám, které plní společenskou a
národní funkci. Uvádíme ji rovnou v paragrafovém znění návrhu do budoucích zákonů….

Návrh Referenda ČSR do nové Občanské Ústavy a zákoníku
Hlava ( I )
Podpora rodiny
§1
Definice
(1) Rodinou se rozumí tradiční rodina složená v manželském svazku z muže, ženy, dětí a osob v péči rodiny,
respektující tradiční společenské hodnoty, řádně vychovávající své děti, pečující o své rodiče a příbuzné
a žijící spořádaným životem, čímž se rozumí respekt a dodržování občanské Ústavy a zákonů.
(2) Podporou rodiny státem se rozumí občanské výhody, které stát poskytuje rodinám a příslušníkům ve
společné domácnosti.
(3) Právo na podporu rodiny státem má rodina, která dodržuje ustanovení § 1 odst. 1.
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Hlava ( II )
§1
Porodné
(1) Stát poskytne rodině, která přivede na svět dítě do rodiny, porodné ve výši (100.000,- Kč), které je
určeno na pořízení základní dětské a rodinné výbavy. Porodné nesmí být zneužito na žádný jiný účel.
V případě zneužití k jinému účelu je povinna rodina porodné vrátit.
(2) Porodné není omezeno věkem rodičů ani délkou trvajícího manželství.
§2
Novomanželská půjčka
(1) Stát poskytne novomanželům půjčku na zřízení základních potřeb rodiny k pořízení pronájmu a
vybavení bytu a dalších potřeb k bydlení ve výši 400.000 Kč bezúročně.
(2) Stát stanoví podmínky splácení novomanželské půjčky za takových podmínek, aby je rodina byla
schopna splácet a to na dobu 15 roků.
(3) O novomanželskou půjčku lze požádat pouze po uzavření manželství a to do 6 měsíců po uzavření
manželství. Věk novomanželů není omezen.
(4) Kdo se svobodně rozhodne žít ve společné domácnosti bez manželského svazku, bez závazků a
povinností řádné výchovy a péče o rodinu na novomanželskou půjčku nárok nemají.
(5) Je na svobodném rozhodnutí a zvážení, zda osoby zakládající společnou domácnost chtějí státní
podporu za těchto podmínek či nikoliv.
§3
Odměna za řádnou výchovu a péči o rodinu
(1) Rodina, která bude žít řádným životem a vychovávat své děti po dobu 15 let od doby uzavření
novomanželské půjčky a splatila novomanželskou půjčku, má nárok na vrácení novomanželské půjčky
(400.000,- Kč) a odměnu ve výši 100%, ve výši (400.000,- Kč).
(2) Rozvedená a rozpadlá manželství ztrácí nárok na vrácení a odměnu, vzhledem k tomu, že nebyla
dodržena podmínka řádné výchovy a péče o rodinu.
(3) Rodiny, ve které některý ze členů rodiny spáchal trestný čin, za který byl pravomocně odsouzen ztrácí
nárok na vrácení a odměnu, protože to je podmínka řádné výchovy v rodině pro vrácení a odměnu.
§4
Trvalá podpora státu
(1) Veškeré další podpory státu jsou zajištěny občanským důchodem každému od narození až do úmrtí ve
výši 25.000,- Kč/měs. Jednotně.
(2) Vztahy upravující občanský důchod jsou upraveny v Hlavě (#) Občanský důchod)

