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Přechod na nový ekonomický systém v ČR.

1.Úvod
Níže uvedený text navazuje na dokument s názvem - Změny ekonomického a politického 
uspořádání v ČR – zveřejněný autorem na webových stránkách http://ekonomickarefor-
ma.cz , který se stal základním ideovým dokumentem pro činnost občanského sdružení 
Reformu Společnosti. 

Metodika přechodu na nový systém závisí od konkrétní hospodářské a politické situace, ve 
které k realizaci nového systému dojde. Bude velký rozdíl, jestliže ke změně bude do-
cházet v době totálního ekonomického rozvratu společnosti, nebo po vyhraných svo-
bodných volbách, ve kterých si občané tuto novou cestu zvolí.

Níže uvedený text si klade za cíl seznámit čtenáře s některými konkrétními kroky, které 
budou uskutečněny, pokud myšlenky Reformy společnosti získají ve volbách dostatečnou 
podporu pro jejich uskutečnění, kdy návrh ekonomické reformy bude prezentován jako 
platforma, na které se shodne větší počet neparlamentních politických stran a hnutí a tyto 
strany a hnutí získají ústavní většinu v Parlamentu ČR.

2.Konkrétní postup realizace

2.1. Finanční sektor

Základem správného fungování společnosti je funkční nastavení finančního sektoru 
tak, aby sloužil dlouhodobě a spolehlivě společnosti. Dnešní situace, kdy si užíváme 
globální finanční krizi, mohla otevřít oči již všem a odhalit pravou podstatu stávající-
ho finančního systému, který zklamal očekávání ve všech ohledech a ukázal svůj 
skutečný význam pro obohacování se malé skupiny bankéřů a finančníků a skupin 
stojících v pozadí za nimi na úkor ostatních obyvatel společnosti – světa v globálním 
rozměru.

Návrh změn vychází z přehodnocení funkce peněz a v návratu k jejich prvotní funk-
ci – prostředku směny. Nic více, nic méně.  Peníze musí být k dispozici kdykoliv a 
v potřebném množství, aby bylo možné veškeré vazby ve společnosti uskutečnit. 
Nepotřebujeme neomezenou peněžní zásobu proto, abychom mohli veškeré trans-
akce profinancovat.  Potřebujeme zajistit nepřetržitou cirkulaci peněz ve 
společnosti a peníze vymanit z vlivu jedinců nebo skupin občanů. Peníze musí být 
podřízeny potřebám celé společnosti a jejich cirkulace může být urychlována nebo 
zpomalována pouze a jen celkovými technickými a technologickými možnostmi 
společnosti a dostatkem nebo nedostatkem pracovních sil. Tyto funkce stávající fi-
nanční systém, založený na obohacení jednotlivců na úkor celé společnosti zajistit 
nemůže, proto níže uvedené postupné kroky jsou konkrétním návodem, jak se roz-
loučit se stávajícím finančním systémem a nahradit jej novým, který bude sloužit 
zájmům celé společnosti a tím, kdo jej bude ovládat, bude sama společnost.
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2.2. Ostatní subjekty společnosti a občané

Garantujeme, že při změně ekonomického systému nedojde ke znehodnocení úspor 
obyvatelstva ani dalších subjektů společnosti, protože objem peněžní zásoby 
společnosti v novém systému bude tvořen právě hodnotou úspor a hotovosti obyva-
telstva a dalších subjektů společnosti. Státní měnou zůstane i nadále česká koruna.

Na vzájemném propojení a vazbách mezi občany subjekty společnosti se nic ne-
změní, stále zůstanou zachovány a jejich vznik či zánik bude vždy realizován na zá-
kladě svobodné vůle občanů a subjektů společnosti.

Společnost pro nový systém nastaví pouze mantinely (pravidla hry), které budou 
závazné pro všechny občany a subjekty ve společnosti bez výjimky.

Všechna pravidla a nastavení systému budou vždy vycházet z vůle občanů 
společnosti.

2.3. Postupné kroky realizace nového systému

a) Přípravná fáze

b) Schvalování zákonů a novel zákonů

c) Fáze realizace

Ad a) Přípravná fáze bude realizována ještě do voleb a bude probíhat formou 
schvalování potřebných zákonů a novel zákonů, stejně tak jako schvalováním zru-
šení některých stávajících zákonů ve stínovém parlamentu na základě návrhu 
stínové vlády. Tyto stínové orgány budou sestaveny na širokém půdorysu spolu-
pracujících politických a zájmových subjektů ve společnosti, pro které se alterna-
tivní návrh ekonomické reformy stane výchozí platformou.

V těchto stínových orgánech budou zasedat osoby delegované jednotlivými spolu-
pracujícími subjekty, bez ohledu na to, zda jsou jejich členy nebo pouze sympa-
tizanty. Musí v každém případě jít o osoby moudré a čestné, které budou navrhová-
ny ve volbách na kandidátkách do parlamentu ČR.

Členy stínové vlády budou vedoucí odborných skupin, které budou rozpracovávat 
návrhy jednotlivých zákonů a novel zákonů a budou konkretizovat a dopracovávat 
jednotlivé teze reformy v souladu s jejich odborností.

V odborných skupinách budou pracovat členové a sympatizanti spolupracujících 
stran a hnutí.
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Přípravná fáze připraví konkrétní znění zákonů a novel zákonů, které bude třeba ne-
prodleně po ustavení nové Sněmovny schválit. Tato fáze bude velice náročná na ko-
ordinaci, čas i vytrvalost všech zúčastněných osob.

Ad b) Fáze schvalování zákonů – po ustavení nové Sněmovny přikročíme ke schvá-
lení připravených zákonů a novel zákonů, rušení nepotřebných zákonů.

Tyto zákony přinesou následující základní změny, které budou vztaženy ke konkrét-
nímu datu s tím, že bude třeba na konkrétní přípravné kroky minimálně 1 rok času:

 

• Ustavení Státní obchodní banky – SOB a Státní databanky – SD

• Sloučení všech státních databází pod SD

• Sloučení všech státních bank (exportní a záruční banka) pod SOB

• Ustavení státní pojišťovny

• Ustanovení Státních fondů a postupné převzetí jimi odpovídajících mi-
nisterstev

• Změna statutu a statusu ČNB

• Stanovení maximální výše úroků do přechodu na nový systém pro 
stávající banky – platnost ihned – max. 3 %

• Stanovení maximální výše penalizací a sankčních úroků – v celkovém 
souhrnu pro konkrétní případ nesmí překročit 5 % hodnoty jistiny 
půjčky. Veškeré i uzavřené smlouvy se musí dát do souladu s novým 
zákonem.

• Zrušení ke dni účinnosti nového systému platnosti systému 
částečných rezerv (společně se změnou statutu a statusu ČNB) a 
stanovení 3. leté lhůty pro stávající banky na ukončení jejich činnosti 
s tím, že půjčky realizované bankou se splatností delší než 5 let 
převezme na sebe SOB. Zvýšení povinné rezervy z 2 % na 100 % - 
banky mohou půjčovat pouze do výše svého základního jmění.

• Stanovení povinnosti pro stávající banky zřídit si svůj korespondenční 
účet u SOB, zůstatky na účtech klientů vést ode dne účinnosti změny 
ekonomického systému v NPP, veškerou peněžní zásobu v korunách 
převést skrze svůj korespondenční účet u SOB do depozitu SOB.

• Okamžitá realizace změny rozpočtových pravidel a zákona o státním 
rozpočtu – sestavují se programy a akce na úrovni obcí, krajů a státu. 
Státní rozpočet ve finančním vyjádření se nesestavuje.
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• Zákon o emisi Investičních poukázek ČNB – časově omezené in-
vestiční bankovní poukázky (nejsou to krátkodobé dluhopisy), kterými 
budou kryty investiční výdaje na realizaci schválených programů a již 
započatých investičních akcí státu a samosprávy v době přechodného 
období (do rozjezdu financování skrze SOB a NPP). Tyto IP jsou pouze 
v elektronické verzi a v bankovním systému jsou doprovázeny kon-
stantním symbolem, který ukazuje datum jejich expirace. Podrobněji 
o nich je možné se dočíst na blogu dostupném z www.ekonomickare-
forma.cz .

• Schválení dalších zákonů a novel stávajících zákonů podle schválené 
v přechodné fázi agendy.

Ad c) fáze realizace – realizace konkrétních zákonů a nařízení.

3.Další ustanovení

Systém SOB je založen na bezhotovostním platebním styku. Jelikož není ale 
možné „přes noc“ naučit všechny obyvatele k používání platební karty, pone-
chává se paralelně se systémem SOB i možnost využití hotovosti s těmito ome-
zeními:

a) Veškeré bankomaty jsou ve vlastnictví SOB

b) Hotovost je oprávněna distribuovat a spravovat jen SOB prostřednictvím 
bankomatů i všech poštovních přepážek.

c) Měsíční limit pro výběr hotovosti bude stanoven ve výši minimální mzdy

d) Podnikatelé a právnické osoby jsou povinny uskutečňovat platby v rámci 
podnikání pouze v bezhotovostním režimu

e) Příjemcem hotovosti jsou pouze taxativně vyjmenované subjekty - výdejové 
automaty (nápoje, potraviny, jízdenka atd. ne hrací automaty), obchody 
s potravinářským a běžným spotřebním zbožím, pošta, kavárny s denním 
provozem, divadla, stánky s občerstvením, tiskem a knihami ...   Jde o to, 
aby podniky, ve kterých může docházet k legalizaci peněz z trestné činnosti, 
neměly možnost přijímat hotovost, protože tím se ztíží možnost legalizace 
těchto peněz, protože nebude možné je tak snadno dostat na účet a přemě-
nit je do elektronické podoby, aby bylo možné nakupovat například cizí 
měnu a odesílat výnos z nelegální činnosti mimo naši republiku.

f) Výběr hotovosti je zpoplatněn 2% z vybírané částky, nejméně 50 Kč za kaž-
dý výběr
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g) Podnikatelé, právnické osoby a další subjekty, které mají z titulu své činnosti 
možnost přijímat platby od občanů a dalších subjektů společnosti jsou povin-
ny zajistit výběr hotovosti a následně ji odevzdat na kterékoliv poštovní pře-
pážce, kde jim bude na jejich podnikatelský účet připsán NPP ve výši ode-
vzdané hotovosti a dále jsou povinni zabezpečit dostatečné množství pla-
tebních terminálů pro platby platebními kartami.

h) Občan – důchodce nebo invalidní důchodce nebo invalida s omezenými 
možnostmi pohybu má právo zplnomocnit kterýkoliv poštovní úřad v zemi 
dle svého výběru, aby mu poštovní doručovatel donášel jeho penzi nebo in-
validní důchod (nebo jeho ve zmocnění uvedenou část) domů v hotovosti 
v uvedený ve zplnomocnění den (nejdříve následující po dni, kdy je na účet 
občana připsána očekávaná platba). Poštovní úřad je toto povinen zajistit a 
obstarat veškeré náležitosti s tím spojené tak, aby této žádosti neprodleně 
vyhověl. V praktické rovině se to realizuje tak, že poštovní úřad předá 
zmocnění do Státní databanky, která provede v systému SOB požadovanou 
změnu, kdy po připsání penze na účet občana je ve zmocnění uvedená část 
automaticky přeposlána na účet poštovního úřadu, který tuto částku v ho-
tovosti doručí občanovi. Společnost pro tyto případy poskytuje bezplatnou 
asistenci notáře nebo pracovníka obecního úřadu pověřeného vedením mat-
riky a oprávněného k úřednímu ověřování podpisů. Společností zmocněný 
notář nebo pracovník obecního úřadu je povinen se neprodleně na vyžádání 
výše uvedených občanů dostavit do místa jejich bydliště a požadovaný úkon 
(ověření podpisu pod plnou mocí) provést na náklady společnosti.

 Bude ale stanovena obecná povinnost veškeré příjmové platby přijímat 
prostřednictvím účtů u SOB s ohledem na automatické zdaňování. Tuto po-
vinnost budou garantovat plátci příjmových plateb (zaměstnavatel, odběra-
tel, atd.). Občané a další subjekty, které se rozhodnou zůstat u stávajících 
bank mohou na svých účtech nastavit automatické přeposílání plateb na 
stávající účty a automatický systém SOB je provede. Pokud se někomu zdá 
být toto opatření krkolomné, potom je třeba znovu si uvědomit, že systém 
SOB provádí automatické zdanění příjmů, což umožňuje odstranit ze života 
společnosti všechna daňová hlášení, finanční ústavy – snížit podstatným 
způsobem byrokratickou náročnost státního aparátu, která nám všem jistě 
bez výjimky „pije krev“.  Systém SOB veškeré operace provádí automaticky 
s minimálním počtem správců sítí, bez dalšího personálu, bez budov, bez 
dalších nákladů. SOB není klasická banka, je to obrovský server s mnoha zá-
lohovacími systémy a odpovídající ochranou elektronických dat, vybavený 
několikrát jištěnými zálohovacími zdroji elektrické energie.  Hotovost do 
bankomatů a na poštovní úřady distribuuje podobně jako stávající banky 
z trezorů rozmístěných v několika trezorech plošně po území republiky.

Přechodem na nový systém SOB se změní i způsob poskytování úvěrů stávající-
mi bankami:

i) Stávající banky poskytují úvěry pouze do výše svého základního jmění  
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j) Úrokové sazby jsou dány výše uvedeným zákonem (SOB poskytuje bezú-
ročné půjčky a úvěry)

k) Systém minimálních povinných rezerv se ruší

l) Stávající banky nejsou emitenty nekrytých peněz

m) Nejsou oprávněny držet cizí ani českou měnu, pouze NPP

S ohledem na funkčnost nového systému se správcem cizích měn stává ČNB a 
zavádí se povinná nabídková povinnost na prodej cizí měny ČNB. Cizí měny jsou 
prostřednictvím ČNB odděleny od české koruny, na objem peněžní zásoby ob-
jem cizích měn v ČNB nemá žádný vliv. ČNB stanovuje kurz koruny k cizím mě-
nám.

Je zřejmé, že stávající banky v novém systému SOB nemají příliš šanci na posky-
tování svých služeb – nemá to ani smysl. Mohou tuto činnost ukončit a najít si 
jiné místo na trhu se službami, o které bude zájem u občanů a dalších subjektů 
společnosti. Nový systém SOB je systém ovládaný společností, ne globálními fi-
nančními hráči. Společnost sama si nastavuje pravidla pro jeho fungování tak, 
jak jí to vyhovuje. Toto je nezadatelným právem občanů společnosti a jakékoliv 
pokusy toto právo občanům odejmout musí být označeny za protiprávní a 
smlouvy, byť mezinárodní odporující  tomuto právu občanů společnosti, jsou 
z hlediska zákona neúčinné a musí být zrušeny.

Nový systém může velice dobře pracovat uvnitř naší společnosti, která bude za-
ložena na reálné, fyzické ekonomice, bez finančních machinací a spekulací. 
V oblasti zahraničního obchodu a vnějších vztahů se však budeme muset při-
způsobit stávajícím zvyklostem. Toto není problém dodržet, protože jak již bylo 
mnohokrát řečeno, česká koruna bude oddělena od cizích měn.

Důležité v tomto ohledu je také stanovení optimálního kurzu koruny k euru a 
dalším cizím měnám. Zde se navrhuje následující:

n) Zákonem ustavujícím SOB vyhlásit i zrušení volné směnitelnosti koruny ke 
dni přechodu na nový systém (minimálně 12 měsíců předem). Toto by bez 
dalšího opatření vyzvalo zcela jistě snahu u držitelů české koruny v zahraničí 
paniku a urychlený prodej koruny, což by poškodilo naše zájmy a exportéry. 
Na druhé straně, nemuseli by se najít kupci, kteří by byli ochotni do koruny 
investovat, když by věděli, že bude k určitému dni zrušena její volná směni-
telnost a stávající držitelé by se mohli cítit poškozeni. Proto součástí uve-
deného zákona bude i garance, že ČR odkoupí českou měnu od zahraničních 
držitelů za pevně stanovený kurz v průběhu 20 let ode dne vyhlášení záko-
na, pokud zahraniční držitelé přihlásí u ČNB nejpozději do 30 dnů ode dne 
vyhlášení zákona nabídku na odprodej české měny ve svém držení a sou-
časně celou sumu převedou na účet ČNB výměnou za dluhopis úročený 
max. 1% p.a. se splatností do 20 let.
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o) Navrhneme ustavit Fond legislativních změn, který bude garantem přípravy 
veškerých legislativních návrhů novel zákonů a znění nových zákonů pro 
jejich projednání v Poslanecké sněmovně.

p) Navrhneme zákon o celostátním, krajském a obecním referendu a elektro-
nický permanentní volební systém.

q) Neprodleně po volbách a ustavení nové Poslanecké sněmovny navrhneme 
ke schválení zákon o zrušení imunity všech volených představitelů státní 
správy i samosprávy. 

r) Navrhneme ke schválení zákon o provázání platů zaměstnanců i volených 
zástupců ve státní správě a samosprávě s minimální mzdou a navrhneme 
stanovení maximální možné koeficienty, kterými lze minimální mzdu násobit 
v závislosti od funkčního zařazení. Zároveň budou stanoveny minimální ko-
eficienty, kterými musí být minimální mzda vynásobena u státních za-
městnanců v závislosti od vykonávané funkce nebo profese. (zásadním bude 
v tomto ohledu stanovení odpovídajícího ohodnocení profesím, které mají 
v náplni práce formovat vzdělání a výchovu mládeže – učitelé na všech 
stupních vzdělávací soustavy, vysokoškolští pedagogové dále pracovníci ve 
státním výzkumu atd.)

s) Navrhneme, aby koeficienty pro násobení minimální mzdy byly navrhovány 
profesními svazy a komorami za účasti odborových svazů a podnikatelských 
svazů.

t) Navrhneme zákon, kde bude stanoveno, že ke dni přechodu na nový systém 
budou plošně oddluženi všichni občané a další subjekty společnosti, pokud 
mají dluhy vůči státu, které vznikly přede dnem vyhlášení tohoto zákona.

4.Několik doplňujících poznámek 

Zdaňování dceřiných společností zahraničních firem

Dceřiné společnosti zahraničních firem, které jsou zaregistrované na našem území 
jako české právnické osoby, zdaňují své příjmy stejně jako české právnické osoby. 
Majitelé těchto společností se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí zisk svých 
dceřiných společností na našem území zdanit stejným způsobem, jakým dochází ke 
zdanění fyzických osob (5 % daň z příjmu, 10% zdravotního pojištění do 50 násobku 
minimální mzdy a 5 % důchodového pojištění do 50 násobku minimální mzdy) nebo 
budou svoji činnost optimalizovat tak, aby „zisk“ těchto dceřiných společností byl 
roven 0 a „zisk“, který je zajímá, budou vytvářet mimo území naší republiky, což 
mohou ovlivnit cenotvorbou pro vyvážené výrobky.

V obou případech to pro naši společnost bude akceptovatelné, protože tyto za-
hraniční firmy budou mít zájem (obzvláště v případě danění u nás) v naší zemi 
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podnikat s ohledem na minimální zdanění a prakticky úplné odbourání byrokracie a 
zásahů států do podnikatelské činnosti (netýká se ochrany zdraví při práci, ekologie 
a dodržování dalších norem spojených s kvalitou lidského života a pracovních pod-
mínek zaměstnanců), zcela ideální přístup k podnikatelským bezúročným úvěrům, 
což vše v souběhu jim umožní dosáhnout podstatně výhodnějších konkurenčních 
cen svých výrobků na zahraničních trzích. Pro nás to bude znamenat multiplikační 
efekt v zaměstnanosti našich občanů nejen v těchto dceřiných společnostech za-
hraničních vlastníků, ale i ve firmách našich podnikatelů – dodavatelů uvedených 
dceřiných firem. Vezměme také v potaz, že společnost bude kontrolovat, aby podni-
katelská činnost těchto dceřiných společností vykazovala kladné saldo využití za-
hraniční měny (dovoz cizí měny za prodané výrobky musí být vyšší, než nákup cizí 
měny pro dovoz součástek a surovin pro výrobu daného výrobku).

Díky těmto podmínkám se naše země může stát velice vyhledávaným místem pro 
zakládání výzkumných ústavů,školících středisek, zakládání designérských a vý-
vojových center,  zahraničních vysokých škol a dalších organizací.

Toto vše dá našim občanům mnoho příležitostí pro zajímavou práci, pro vzdělávání 
se, pro účast na řešení a vzniku nových technologií, pro využití celého potenciálu 
znalostí a dovedností našeho národa v mezinárodní dělbě práce.

Nový systém ekonomických a politických změn a EU:

Naše pozice směrem k EU bude určena reakcí orgánů EU k provádění potřebných 
změn, pokud je občané naší země schválí v nadcházejících volbách. Jsme si vědomi, 
že určitá integrace států vzhledem k zajištění bezpečnosti je potřebná. Zároveň 
jsme si vědomi toho, a vývoj v posledním roce nám dává za pravdu, stávající eko-
nomické vztahy, obzvláště pak stávající finanční systém je nutné zcela změnit, aby 
sloužil občanům národů, ne aby se národy podřizovaly bezbřehé touze jednotlivců 
po jejich ovládnutí, po moci nad nimi.

Náš postoj k EU bude tedy adekvátní postoji EU k našim záměrům a cílů. Bude-li po-
stoj EU nepřátelský, budeme podporovat v rámci EU vytvoření opozice takovému 
nepřátelskému postoji a budeme se snažit ze všech sil přesvědčit EU, aby využila 
našich záměrů a jejich realizace k posouzení praktických dopadů na životní úroveň 
jednotlivců i celého národa, na řešení vzniklých celosvětových problémů a ná-
sledně, aby je přijala v rámci EU za své a navrhla aplikovat ve všech členských stá-
tech EU na základě dobrovolné a svobodné volby.

Pokud by byla tato snaha o změnu nepřátelského stanoviska EU neúspěšná, podá-
me žádost o vystoupení z EU a budeme v dané 2 leté lhůtě jednat o dohodě o pod-
mínkách vystoupení z EU, pokud takové dohody nebude dosaženo, uplynutím této 
dvouleté lhůty bude naše členství v EU ukončeno. Toto neznamená, že bychom vy-
stoupili ze Schengenského prostoru nebo nějakým způsobem blokovali spolupráci 
s EU jako celkem nebo jednotlivými státy EU.

EU má obrovské problémy s byrokracií, direktivním způsobem řízení členských 
zemí, s arogantním zasahováním do vnitřních záležitostí v členských zemích, kdy se 
cítí oprávněna likvidovat celá zaběhnutá výrobní odvětví (cukrovarnictví, zeměděl-
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ství atd.) bez ohledu na přání obyvatel dotčených zemí. Věříme, že v EU zvítězí ro-
zum a názor, že EU nemůže být svobodným společenstvím zemí, pokud budou ne-
svobodné členské země, dokud budou EU řídit byrokraté bez přímé odpovědnosti 
před obyvateli členských zemí. Věříme, že zvítězí názor, že naše země má plné 
právo řešit své vnitrostátní ekonomické i politické uspořádání sama dle uvážení 
svých občanů. Pokud by nám snad EU toto chtěla upírat, potom by bylo zřejmé, že 
naše suverenita skutečně odešla do Bruselu a Ústavní soud, stejně jako většina 
představitelů ostatních parlamentních stran se mýlil. V takovém případě by bylo tím 
více na místě takovou strukturu opustit.

5.Závěr
V přechodném období, ode dne spuštění nového systému budou v omezeném roz-
sahu působit i stávající orgány státní správy (s výjimkou ministerstev), které budou 
postupně přesouvat agendu na odpovídající Fondy. S postupnou likvidací stávajících 
orgánů státní správy a dalších nepotřebných institucí budou postupně uvolňováni i 
jejich pracovníci, kteří budou moci využít výhod systému s bezúročným finan-
cováním, aby mohli začít podnikat, nebo si budou muset hledat práci u nově vznika-
jících podnikatelských subjektů, nebo se budou věnovat svobodným povoláním – 
bude to jejich svobodná volba. Po dobu 1 roku budou uvolňované osoby ze státní 
správy pobírat plat ve výši 60% průměrného platu, nejméně však ve výši minimální 
mzdy. V této 12 měsíční lhůtě si buď najdou novou práci, nebo začnou podnikat. 
Pokud se tak nestane, zaregistrují se u obecních úřadů v místě trvalého bydliště a 
budou evidováni jako nezaměstnaní s právem pobírat minimální mzdu, pokud bu-
dou zároveň pracovat u tohoto obecního úřadu na programech realizovaných tímto 
úřadem.

Je reálný předpoklad, že nový systém uvolní v občanech dostatečnou iniciativu, aby 
měli zájem podnikat, pracovat ve výzkumu, školství, hledat uplatnění v nově vzni-
kajících společnostech, protože zdrojů na financování jakékoliv činnosti jednotlivce 
nebo subjektu bude díky nastavení nového systému vždy přesně tolik, kolik bude 
potřeba. Tato potřeba bude stanovena vždy neomylně přesně technickými a tech-
nologickými možnostmi společnosti v daném okamžiku a dostatkem nebo nedo-
statkem pracovních sil na trhu, což je možné řešit v případě nedostatku pracovních 
sil zvýšeným tempem automatizace ve vhodných oborech lidské činnosti nebo pří-
livem cizích státních příslušníků. 

Naše návrhy budou postupně dopracovávány, rozšiřovány, na webových stránkách 
najdete možnost zapojení se do diskuse na diskusním fóru i v blozích. Můžete se 
také stát sympatizantem našeho sdružení a aktivně se podílet na jeho činnosti, 
vaše zkušenosti a znalosti mohou být využity v práci odborných skupin a můžete 
být navržen/a i na volební kandidátku společné platformy, pokud se ji podaří vytvo-
řit do voleb.

Jiří Schlimbach
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