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Úvod 

 
Každodenní realita nám ukazuje, že bychom měli mnoho svých znalostí a přijatých 

postupů v oblasti ekonomie a dalších společenských věd změnit nebo dokonce odvrhnout 

jako překonané, dogmatické. Měli bychom se velice vážně zamyslet, zda námi tak často 

používaná slova jako svoboda, rovnost, volnost, bratrství nemají ve své podstatě jiný 

význam, než ten, který jim přikládáme dnes. Měli bychom se velice vážně zamyslet, zda 

„teorie růstu“ je beze zbytku správná a zda teorie „udržitelného růstu“ není jen 

příslovečným „z louže pod okap“, zda není smysluplnější, pokud již hovoříme o potřebě 

růstu ekonomiky, hovořit zcela zřetelně a jasně o potřebě růstu kvalitativního – jak 

materiální, tak i duchovní složky bytí. 

Domnívám se, že je pro nás, více než kdy jindy, velmi naléhavé uvědomit si podstatu 

života jedince i společnosti v jeho komplexnosti, že má složku jak materiální tak i 

duchovní, že jak jedinec, tak i společnost jsou živými organismy a pro zachování jejich 

života a dalšího kvalitativního rozvoje není možné jednotlivé složky jejich podstaty 

oddělit. Je nanejvýš nutné vzít na vědomí, že úroveň společnosti nedeterminuje ani tak 

nejvýznamnější technický nebo technologický úspěch, jako kvalita vzájemných vztahů 

mezi jednotlivci společnosti a naplnění nebo nenaplnění svobodné vůle jednotlivce při 

současném „povědomí“ o nutnosti vzájemné kooperace, ne tupé, negativní tendence a 

destrukci přinášející do společnosti, konkurence jednotlivců v dané společnosti a mezi 

společnostmi navzájem. 

Abych byl dobře pochopen, konkurence může mít a také jistě má své nezaměnitelné 

místo v ekonomických vztazích ve společnosti, protože „nutí“ účastníky tržních vztahů 

v ekonomice společnosti neustále inovovat, zdokonalovat. Tuto nezaměnitelnou roli může 

ale konkurence hrát pouze v tom případě, pokud její vliv má za následek růst kvality, 

pokud obohacuje i společnost jako celek, komplexní mezilidské vztahy. Pokud je 

konkurence „hnacím motorem“ bezbřehé a chamtivé honby za ziskem a materiálním 

blahem jednotlivců, bez ohledu na celospolečenské dopady i na komplexní vztahy mezi 

jednotlivci, potom systém, který ji umožňuje nutno nazvat primitivním a zhoubným, 

protože ve svém důsledku neprodukuje zvýšení kvality, ale naopak kvalitu destruuje, a 

působí rozkladně na komplexní vztahy uvnitř společnosti. Přijmeme-li jako fakt, že 

společnost je živý organismus, potom ho můžeme přirovnat k organismu napadanému 

rakovinou, která postupně vysává životní sílu tohoto organismu, až jej postupně zahubí. 
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Poznámky ke stávajícímu stavu 
 

Zdá se, že naše společnost prožívá právě ono „rakovinové“ období, a to z toho důvodu, 

že konkurence působí onou destruktivní silou, která je umocněna, z pohledu 

celospolečenského, nepochopitelným respektem k zažité praxi, kdy se domníváme, že je 

správné a dokonce žádoucí, aby finanční kapitál „stál“ nezávisle nad společností a aby byl 

dokonce globalizován. Jaký to má reálný dopad více, než názorně ukazuje následující citát:  
 

 Dovolte mi přirovnat peníze ke krvi ekonomiky a finanční kanály, 

kterými proudí peníze ve společnosti ke krevnímu oběhu lidského těla. Kdo z nás by přijal 

bez výhrad, že někdo cizí, na naší vůli nezávislý, reguluje množství krve v našem krevním 

oběhu a dokonce ještě reguluje rychlost toku krve v tomto oběhu. Domnívám se, že nikdo 

z nás není natolik pošetilý, aby na něco takového kdy přistoupil. Přesto praxe, kdy finanční 

systém (banky a finanční instituce) je nezávislý od reálného vlivu společnosti, když na tuto 

společnost má zásadní vliv, je všeobecně přijímána jako fakt a představa, že by finanční 

systém měl být nedílnou součástí společnosti, kdy by jeho fungování bylo podřízeno zcela 

zájmům celé společnosti, je považována za zcestnou a nevědeckou, kacířskou. 

V této souvislosti bych rád opět upozornil na již zcela automatické vyprazdňování 

pojmů a zaměňování jednání jednotlivých konkrétních jedinců společnosti za neosobní, 

zevšeobecňující pojmy, které odvádí naši pozornost na scestí a to tím více, čím rychleji 

ztrácíme ze zřetele podstatu původního významu. Například velice oblíbenou frází v 

ekonomii je to, že „finanční trhy jsou důležitým faktorem rozvoje globální společnosti, 

protože umožňují správně alokovat kapitál“. 

Mnozí toto akceptují jako holý fakt a život společnosti bez finančních trhů (burza) si 

nedokáží vůbec představit a o jiném způsobu alokace kapitálu odmítají byť i jen 

diskutovat. Co jsou to ale ty finanční trhy? Jsou to přece vztahy mezi konkrétními lidmi, 

kteří svou volbou ovlivňují reálný dopad na dané odvětví v ekonomice, na daný region atd. 

Jsou to konkrétní lidé a jejich konkrétní volba, kam vloží kapitál. Proč se tedy vyžaduje, 

aby konkrétní lidé činili svoji konkrétní volbu pouze prostřednictvím burzy, proč by ji 

nemohli projevit jiným způsobem? 

Vždyť realita je taková, že díky burze, instituci, která má zabezpečit nejefektivnější 

alokaci kapitálu, vznikají různé „bubliny“ (například internetová, hypoteční atd.) a 

„Dejte mi kontrolu nad národní měnou 

a je mi jedno, kdo tu vydává zákony“ 

 
Mayer Amschel Rothschild 
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nakonec se tato „nejefektivnější alokace kapitálu“ projeví totálním a nesmyslným 

výsledkem. Neustálé „houpání“ kurzů akcií z důvodů zcela odervaných od reálné, skutečné 

situace konkrétních podniků (firem), jejichž akcie jsou na burzách obchodovány, 

spekulace na růst nebo pád hodnoty „něčeho“, totální odervání od reálné ekonomiky s 

jediným podstatným výsledkem – odlévání kapitálu z reálné ekonomiky do finančních 

spekulací pod oblíbeným mottem „peníze dělají peníze“. 

 
Peníze 

 
Dovolte mi zde kacířskou poznámku – domníváte se snad, že peníze rostou na stromech 

nebo na poli, můžete je snad vytěžit v dolech nebo vám je snad po dostatečně dlouhé 

hypnóze nadojí kráva Milka? Pochybuji, že něčemu takovému 

věříte. Proč je ale potom tak snadné uvěřit tvrzení, že se peníze „tak 

nějak „množí“ samy od sebe? 

Jisté je, že peníze se musí vytvořit a pro jejich vytvoření je třeba 

nastavit v rámci systému nějaká pravidla. Stávající systém tato 

pravidla nastavil prostřednictvím bankovního systému frakčních rezerv, v němž dochází k 

multiplikaci vkladů, v závislosti od výše povinné rezervy, a to až do výše 50 násobku 

původního vkladu (u nás, povinná rezerva je 2%). Jak to funguje v praxi můžete vidět na – 

Kresba1. Myslím, že toto schéma podrobnější výklad nepotřebuje. Domnívám se, že je 

nyní dostatečně zřejmé, proč tento alternativní návrh od tohoto způsobu emise peněz do 

systému „utíká o sto šest“ pryč a zavádí zcela jiné způsoby emise peněz do systému, jak 

níže uvidíte. 

 

Úrok 
 

S penězi je těsně svázán pojem „úrok“. Pojem úroku zcela jasně dokládá nesmyslnost 

lidského konání, když úrok považuje za „pochopitelnou odměnu“ investorovi, že byl 

ochoten půjčit své peníze někomu jinému. Je to přesně v intencích dogmatického klišé, že 

„peníze dělají peníze“. Málokdo se však zamýšlí nad tím, jaký je dopad úroku na 

společnost jako takovou. Úrok je totiž zcela ideálním nástrojem postupného zotročení 

nejen jednotlivců ve společnosti, ale i společností jako celku a to tím snadněji, čím rychleji 

se zbavujeme schopnosti myslet, používat rozum. Tím snadněji a rychleji, čím silněji 

vyznáváme kult zlatého telete, což v nás zeslabuje morální vazby a instinkty k vnímání 

sebezáchovy nejen jedince, ale i společnosti. Většina přijímá jako fakt, že dnešní systém je 

postaven na dluhu, peníze se do oběhu tedy dostávají prostřednictvím půjček a je tedy 

zcela logické, že za půjčky se platí úrok. Kolik jedinců z té většiny se však zároveň 

pozastaví nad tím, že půjčkou se do oběhu vnáší pouze jistina, která nekryje hodnotu 

požadovaného úroku? Dopad je zcela zřejmý, splatit úrok je možné jen za určitých 

podmínek v systému, a pokud takové podmínky nejsou, potom úrok není možné splatit, 
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protože v systému není dost peněz na to, aby to objektivně možné bylo. Toto totiž velice 

těsně souvisí s výše uvedeným citátem pana Rothschilda. Ten, kdo ovládá měnu, ovládá i 

přísun peněz do oběhu a tím ovládá i rychlost a volnost cirkulace peněz v systému. 

Kdykoliv se ten, kdo měnu ovládá, rozhodne přibrzdit cirkulaci peněz v systému – vyvolá 

finanční krizi, jejímž projevem je ztráta možnosti nejen splácet půjčky, ale i nemožnost 

splatit úrok a zároveň to vyvolává i krizi hospodářskou, protože podniky nejsou schopny 

produkovat, občané nejsou schopni nakupovat atd. Jedině neinformovaný člověk může 

připustit, aby měnu a tím i cirkulaci peněz v systému ovládal kdokoliv jiný, než sama 

společnost. Chápu, že moje slova na téma úrok budou mít na někoho podobný dopad jako 

červený hadr, vlající před očima býka, ale podívejte se na Ilustraci 1 (níže) a posuďte sami. 

 

 

Kresba 1: schéma multiplikace vkladů 
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Na ilustraci 1 je ukázáno schéma vlivu úroku na ekonomiku společnosti – pozice 1. 

Předpokládejme tedy, že máme v oběhu nějaké množství peněz MP. Banka poskytne do 

ekonomiky půjčku P. Množství peněz v oběhu se zvýší na MP + P viz. Pozice 2. Pozice 3 

ukazuje situaci, kdy je půjčka splacena a zároveň je splacen i úrok U. 

Množství peněz v oběhu je MP+PPU= MPU. 

Pozice 4 ukazuje situaci, kdy banka poskytne další půjčku a pozice 5 ukazuje situaci, kdy 

je další půjčka splacena včetně úroku. Ze schématu je jasně vidět, že platbou úroku se 

zmenšuje objem peněz v oběhu, protože úrok se splácí na úkor původního množství peněz 

v oběhu – pozice 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace 1: schéma vlivu úroku na ekonomiku 

Aby to nebylo tak jednoduché, je třeba si uvědomit, že banka vybraný úrok použije také 

na úhradu svých nákladů (mzdy zaměstnanců, daně), skrze něž se část úroku vrací do 

oběhu. Zůstane jí však zisk, o kterém ona sama rozhoduje, jak s ním naloží. 

Banka svůj zisk nemusí reinvestovat nazpět do oběhu – pozice 1, ale může svůj zisk 

vyvést za hranice nebo investovat díky globalizaci kdekoliv jinde ve světě. Dopad na 

původní ekonomiku je zřejmý – úbytek peněz v oběhu. 

Co je též evidentní, i kdyby banka svůj zisk reinvestovala do původní ekonomiky? Po 

určitém čase, v závislosti od výše úroků, se budou v oběhu nacházet pouze peníze, které 

vlastní banka. I kdyby na počátku cirkulovaly v ekonomice peníze vlastněné společností, 

po čase se vlastníkem všech peněz stane banka. Jak myslíte, že to trvalo dlouho u nás, 

když úroky z půjček dosahovaly na počátku transformace výši až 24% ročně?  

PENÍZE = MOC - je to dostatečný důvod pro to, aby ekonomika společnosti byla postavena 

na úroku rovném NULE a zároveň aby měna společnosti byla ve vlastnictví společnosti? 
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„Stát je špatný hospodář“ 
 

Titulek tohoto odstavce je dalším dogmatem určité skupiny ekonomických odborníků, 

které nazývám odborným výrazem „tržní komsomolci“. Jsou to jedinci, kteří nazírání na 

ekonomii jako takovou dovádějí až k takové dokonalosti, kdy je třeba zcela eliminovat 

funkci mozku, aby jedinec mohl čistě „věřit“ tomu, co je mu předkládáno a nemusel se 

zabývat nějakým myšlenkovým balastem, jestli je to správné či nikoliv. 

Důvod tohoto tvrzení je jasný, má dokladovat, že co je státní, nefunguje, co je privátní, 

funguje velmi efektivně. Tak si dovolme tu volnost a použijme mozek při analýze tohoto 

tvrzení. Státní majetek je spravován konkrétními osobami (ředitel, generální ředitel...), 

jmenovanými konkrétními osobami (ministr, hejtman, starosta obce ...). Je evidentní, že 

pokud je tento majetek ve státním vlastnictví spravován konkrétními osobami, které 

nedokáží zajistit vysokou efektivitu spravování státního majetku, měly by být odvolány. 

Pokud by odvolány z funkce nebyly, měly by být odvolány ze svých funkcí i ty osoby, 

které odvolání neschopných nerealizovaly, ač to bylo v jejich kompetenci. Pokud by 

správně fungoval právní režim ve společnosti, jelikož „odpovědnost za správu cizího 

majetku“ je dána zákonem, potom neefektivnost správy státního majetku by musela být 

postihována cíleně a velice efektivně. Že tomu tak není, není vina státu, ale zase 

konkrétních osob, které neplní svoji povinnost a tím nás všechny okrádají a poškozují. 

Pokud si uvědomíte, že i privátní společnosti (s.r.o., a.s., různé fondy, nadace atd.) jsou 

spravovány také konkrétními osobami, které nemusí být (většinou ani nejsou) vlastníky 

dané společnosti, ale jsou vlastníky najímáni, aby společnost řídili, zjistíte, že při správě 

státního majetku a správě privátního majetku jde o zcela totožný proces. Jediný rozdíl je v 

tom, že správce (ředitele) soukromé společnosti jmenuje do funkce vlastník této 

společnosti, kdežto v případě státu ho jmenuje volený zástupce lidu. Pokud je volený 

zástupce lidu zároveň „tržním komsomolcem“, potom je to kombinace pro společnost 

„vražedná“ a zcela jistě z jeho úst uslyšíte, že „stát je špatný hospodář“ a bude evidentní, 

že tento jedinec považuje za zcela normální a dokonce i legální, že jím jmenované osoby 

budou státní majetek spravovat špatně, budou jej tunelovat a jiným způsobem, například 

skrze cílené poškozování následně levně privatizovat. 

Dokud si toto jasně neuvědomíme jako voliči a „spolumajitelé“ naší společnosti, do té 

doby nás budou různí „tržní komsomolci“ ohlupovat svými primitivními postoji a zároveň 

nás při tom budou připravovat o celospolečenský majetek a zhoršovat naši životní úroveň. 

Jaká je morální integrita těchto jedinců je asi zřejmé. Zřejmý však není už důvod, proč si je 

tak rádi volíme do svého čela. 
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Zadlužování společnosti – dluhopisy 
 

 

Poznámka: 9. 3. 2011 byla zveřejněna na internetovém portále Grani.RU informace, že Prokuratura 

Severního administrativního okruhu Moskvy zamítla na základě odborných posudků znalců žádost o určení 

„Protokolů sionských mudrců“ jako antisemitské propagandy.  

Zdroj: http://grani.ru/Society/Xenophobia/Antisemitic/m.186861.html 

 

Je třeba ještě něco více dodávat k tomuto tématu? Snad jen takovou malou poznámku, 

která by nám mohla připomenout, jak je potřebný kritický přístup k citacím kohokoliv v 

minulosti, odvoláváním se na minulé autority. Může se nám totiž stát, že budeme 

argumentovat silou osobnosti někoho, kdo daný konkrétní problém naší doby řešil z úhlu 

pohledu svého tehdejšího postavení a z úhlu pohledu tehdejší úrovně poznání, optikou 

tehdejších celospolečenských vazeb atd. Současné zadlužování prostřednictvím státních 

dluhopisů je toho zářným příkladem. 

Ten způsob zadlužování států, který je obsažen ve výše uvedeném citátu byl možný a 

reálný (také se tak v reálu dělo) pouze v době, kdy existoval zlatý standard, kdy skutečně 

peníze byly přijímány jako hodnota alikvotního množství zlata. 

Je s podivem, s jakým klidem přijímáme tento fakt i dnes, v době, kdy zlatý standard 

neexistuje, kdy existují pouze „nějaké abstraktní poukázky – peníze“, které jsou podloženy 

pouze „povinnou důvěrou důvěřivých“ a je (mělo by být) výsadním právem společnosti 

držet vlastní měnu ve svých rukou a „tisknout vlastní peníze“. Z tohoto pohledu je třeba 

také zadlužování společnosti formou státních dluhopisů nazírat jako vlastizradu zvolených 

vůdců a takto také po zásluze ohodnotit. Někomu se mohou má slova zdát tvrdá, 

neadekvátní a nesmyslná. 

Zamysleme se tedy. Politikové zadlužují státy, protože spotřebují na provoz a investice 

státu více peněz, než vyberou na daních (nehodnotím nyní důvodnost nebo nedůvodnost 

takových výdajů). Vydáním dluhopisů se tedy zavazují jménem společnosti, že věřiteli v 

nějaké době splatí jistinu dluhopisu + úrok. 

„V gojimských státech jsme způsobili hospodářské krize tím, 

že jsme z oběhu stáhli peníze. Obrovský kapitál stál a odňal 

peníze státům, které byly nuceny si tento  

kapitál půjčovat. 

Tyto půjčky zatížily finance států nutností platit úroky a 

učinily z nich otroky tohoto kapitálu…“ 
 

(Protokoly sionských mudrců, autor neznámý 

vydal Alexandr Sergejevič Nilus, 1906) 

 

http://grani.ru/Society/Xenophobia/Antisemitic/m.186861.html
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Kde je ta logika, když nejsme schopni vybrat (jedno z jakého důvodu) daně v takovém 

množství, jaké potřebujeme, proto se zadlužíme, i když víme, že ten dluh budeme moci 

zaplatit pouze z vybraných daní a ještě k tomu navíc budeme muset zaplatit úrok? V 

této souvislosti není od věci ani otázka, proč námi volení zastupitelé v Parlamentu ČR 

schválili zákon, kterým zakazují ČNB financovat potřeby společnosti, což znamená 

například to, že NAŠE NÁRODNÍ BANKA NESMÍ VYKUPOVAT DLUHOPISY 

VYDANÉ NAŠÍ VLÁDOU (nesmíme se zadlužit sami u sebe, protože bychom to mohli 

smazat). Nesmíme tedy dělat to, co dělá FED (Centrální banka USA – polo soukromá 

instituce, pracující v rozporu s Ústavou USA, ovládající skrze peníze ekonomiky celého 

světa).  

„Tržní komsomolci“ mají pro to, abychom tak nečinili, velmi jasný důvod. Zvýšil by se 

objem peněz v ekonomice a vyvolalo by to inflaci, říkají. Nabízí se otázka, zda si tito 

„tržní komsomolci“ uvědomují, když si půjčíme peníze v zahraničí, že se také zvýší 

množství peněz v ekonomice? Navíc za to musíme ještě zaplatit úrok, z vybraných daní!!! 

Při tom i dnes bychom mohli sami sebe financovat prostřednictvím ČNB například 

formou emise časově omezených peněz (pokud to někoho zajímá, mohu na vyžádání zaslat 

více informací), které by v den exspirace automaticky byly staženy z oběhu. Pokud 

bychom tyto peníze cíleně využívali pro investice, nemuseli bychom se potýkat s 

nezaměstnaností, růstem sociálních výdajů atd. Bohužel umanutost „tržních komsomolců“ 

je bezmezná a prospěch celé společnosti i občanů společnosti rozhodně není jejich cílem. 

Dnes je celkem jedno, jakou barvu stranického dresu mají. Měli bychom si velice jasně 

uvědomit, že PRODEJEM STÁTNÍCH DLUHOPISŮ DOMÁCÍMU NEBO 

ZAHRANIČNÍMU KAPITÁLU DOCHÁZÍ K REÁLNÉ PRIVATIZACI STÁTU JAKO 

CELKU. KAŽDÝ, KDO SE NA VYDÁVÁNÍ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ PODEPSAL, 

BY MĚL BÝT OZNAČEN ZA VLASTIZRÁDCE A MĚLO BY S NÍM BÝT TAKTO I 

ZACHÁZENO, PROTOŽE UMOŽNIL ZOTROČIT NAŠI SPOLEČNOST. Ve 

feudalismu museli lidé splácet vrchnosti desátky. DNES SPLÁCÍME ÚROKY ZA 

DLUHOPISY, KTERÉ NÁM POSKYTLA „VRCHNOST“ A JE JEDNO, ZDA NAŠE 

DOMÁCÍ NEBO ZAHRANIČNÍ. 

Jak funguje strategie privatizace státu „tržními komsomolci“? Velice jednoduše. 

Vezměme rozum do hrsti a zamysleme se. Nikdy jsme po 1989 neměli vyrovnaný 

rozpočet. Pokud se tak jevil, bylo to v době pana Klause z toho důvodu, že tuneloval 

důchodový účet a lepil penězi na důchody díry v rozpočtu. Následovalo období 

privatizace, kdy se díry v rozpočtu „lepily“ částečně penězi z privatizace. Následuje 

období, které je charakteristické nárůstem zadlužení (sanace bank, 

Konsolidační agentura atd.). Státní dluh se pokrývá dluhopisy, které se prodávají třetím 

osobám (zahraniční investoři, domácí investoři, banky, fondy). Prodejem dluhopisu se stát 

zavazuje, že jej v určitou dobu odkoupí zpět a do té doby za něj bude platit i úrok určité 
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výše. Splácení tohoto úroku neznamená nic jiného, než to, že my všichni odvádíme 

„poplatek své závislosti pánovi“, s tím, že jej budeme pravděpodobně platit navždy, 

protože stát není schopen vybrat na daních tolik peněz, aby mohl splatit dohromady jak 

jistinu dluhu (hodnotu dluhopisu) tak i úrok. Proto se vydávají nové dluhopisy, aby se jimi 

splatily ty předcházející, a dluh se vždy o něco zvedne a my stále platíme úroky, které se 

rok od roku zvyšují. Dluhová služba v roce 2011 je již cca 80 miliard korun, což je cca 40 

000 bytů v hodnotě 2 000 000 korun. 

Zamysleme se dále. Přišel rok 2006 a Topolánkův „batoh“, který v době, kdy není 

vyrovnaný státní rozpočet (který můžeme vyrovnat pouze zvýšeným výběrem daní nebo 

podstatným zvýšením výkonu ekonomiky nebo kombinací obou uvedených možností), 

sníží daně a „zastropování“ některých daní podnikatelům. Nastává situace, kdy „tržní 

komsomolci“ argumentují Lafferovou křivkou, která „dokazuje“, že pokud daňové zatížení 

přesáhne určitou mez, nedochází k vyššímu výběru daní, ale naopak k jeho snížení. Takže, 

„tržní komsomolci“ sníží daně, aby vybrali více na daních, což přivodí spolehlivě nárůst 

deficitu státního rozpočtu, což s přehledem „zamáznou“ vydáním nových státních 

dluhopisů a podnikatelé, kteří mohli na snížených daních peníze ušetřit, za ně nebo jejich 

část nakoupí tyto dluhopisy (kromě jiných investorů) – viz. Kresba 2, čímž nám přece 

pomohou, protože zamáznou tu díru v rozpočtu a my jim logicky všichni poděkujeme a 

složíme se jim na úrok, aby za tu námahu také něco dostali a uživili se, že :) 

Co to tedy znamená? ULEVILI JSME PODNIKATELŮM NA DANÍCH, ABY SI 

MOHLI ZA UŠETŘENÉ PENÍZE NAKOUPIT STÁTNÍ DLUHOPISY, ZA KTERÉ JIM 

MY VŠICHNI BUDEME PLATIT „PANSKÉ“ ÚROK. Jak funguje úrok již víme (viz 

výše). Je jasné, pokud by úlevy na daních nebyly, nebylo by nutno vydávat dluhopisy a 

platit někomu úroky (v té odpovídající výši).  
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JE TĚŽKÉ SI TO PŘIPUSTIT, ALE DOMNÍVÁM SE, ŽE NÁM VLÁDNOU DIVNÍ 

LIDÉ, KTERÉ JSME SI SAMI ZVOLILI. BĚHEM 22 LET OD REVOLUCE NÁM 

NAVLÉKLI CHOMOUT OTROCTVÍ A NEVÁHAJÍ SE DNES PREZENTOVAT 

DOKONCE JAKO VLÁDA ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI ATD. 

 

Je veřejným tajemstvím, že se v tomto státě při veřejných zakázkách rozkrade v rámci 

korupce 100 AŽ 150 miliard korun každý rok. Kde skončí ty peníze? Kromě jiného jsou za 

ně jistě nakupovány státní dluhopisy, protože se tak jednak zlegalizují, jednak je z toho 

jistý úrok „ panské“, který platí celý národ. Takže ONI nás okradou na veřejných 

zakázkách, ukradené peníze nám „vrátí“ tak, že „koupí“ státní dluhopisy (viz. Kresba 3) a 

my jim je budeme muset jednou vrátit a ještě každý rok jim musíme platit úrok. NO, NENÍ 

TO SKVĚLE VYMYŠLENÉ? 

Ta genialita není ale ještě celá jestli jste si až doposud nesedli, tak si raději sedněte. 

Nejlepší ministr financí celé Zeměkoule a přilehlého Vesmíru – Kalousek (během jeho 

vládnutí narostl státní dluh na více než 500 000 000 000 korun – pět set miliard, což je cca 

250 000 bytů v hodnotě 2 000 000 korun) – nabídl letos dluhopisy i občanům. Jak 

ušlechtilé – půjčíme sami sobě a ještě si za to zaplatíme úrok? Bože! Kde skončí peníze z 

vybraných dluhopisů? Ve státní pokladně. 
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Co se také platí ze státní pokladny? Státní zakázky, Co se děje při státních zakázkách? No, 

coby, krade se. Kam mohou jít ty ukradené peníze? No třeba i na dluhopisy – kruh se 

uzavírá. Geniální myšlenka privatizace státu funguje spolehlivě. Obojek otroctví se národu 

upíná o další dírku pevněji… 

 
 

Popis ke Kresba 3: 

Výherce (dodavatel) ve výběrovém řízení „vyhraje“ zakázku, část peněz z této 

předražené zakázky „prožene“ v rámci korupčního ujednání přes daňový ráj, odkud pod 

hlavičkou „off share company“ zakoupí naše dluhopisy a my všichni se mu složíme na 

úrok (Ú), zadlužíme se ještě dalšími dluhopisy, abychom mu mohli ty jeho vyplatit 

(splátka S) a on je spokojený, protože své korupční penízky zlegalizoval a ještě na nich 

vydělal a klidně je znovu přes ty dluhopisy otočí ještě jednou, dvakrát a my se vždycky 

složíme na úrok, budeme mít dobrý pocit, že jsme pro něj něco dobrého vykonali, on bude 

mít dobrý pocit, že nám „svými“ penězi „pomohl“ a nic moc za to nechtěl, jen ten „úrok“. 

Protože všichni víme, že peníze = moc, můžeme být klidní a spokojení, když víme, že 

se o nás nakonec dobře postará, o své ovečky, hezky si nás ostříhá a podojí a…  

Pokud máme ještě trochu pudu sebezáchovy a cti v těle, pokud chceme, aby naše děti 

nemusely žit v ekonomickém otroctví, ZVEDNĚME HLAVU, RUCE DEJME V PĚST A 

JDĚME SI VYDOBÝT NAŠI SVOBODU A SVOBODU NAŠICH DĚTÍ ZPĚT! 
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„Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého“ 
 

Touto prázdnou a vykořeněnou frází s oblibou „tržní komsomolci“ obhajují svá 

dogmata o svobodě. Pokud přijmeme tuto frázi jako fakt, těžko se divit, že není možné ve 

společnosti dosáhnout konsenzu. Tato fráze velice dobře popisuje totiž i otrokářskou 

společnost. Svoboda otroka končí přesně tam, kde začíná svoboda otrokáře. Zdá se vám to 

nelogické, uvádět toto přirovnání? Podívejte se kolem sebe, zamyslete se, bez ohledu na to, 

zda jste zaměstnanec, penzista, podnikatel, vědec… Máte pocit, že se váš život ubírá 

cestou svobodné volby? Pokud ne, pak jste OTROK. 

Co je to vlastně ta svoboda? Je to pojem natolik abstraktní, pod kterým si může 

představit kdokoliv cokoliv. Je to pojem, který byl v minulosti i dnes důvodem mnoha 

válek, milionů zmařených životů.  

Předkládaný alternativní návrh ekonomické reformy nedává žádnou definici pojmu 

„svoboda“, protože to není možné a to z toho prostého důvodu, že každý jedinec 

společnosti se rodí se určitými subjektivními vlastnostmi, které se sice formují ještě vlivem 

rodiny a celospolečenských vztahů, nicméně zásadním způsobem determinují možnosti 

uplatnění jedince ve společnosti. Nikdo nemůže rozhodnout za tohoto jedince, jakou 

cestou se bude ubírat jeho životní cesta. Toto rozhodnutí je pouze na něm, on musí mít 

právo se rozhodnout, učinit volbu. 

Tento alternativní systém je postaven na svobodné volbě jednotlivce, ale současně je 

tato svobodná volba jednotlivce podložena jeho úplnou odpovědností za tuto volbu. 

Pokud pominu trestní odpovědnost za nezákonné jednání, je zde odpovědnost každého 

jedince společnosti celým jeho majetkem a budoucími příjmy, pokud způsobil jinému nebo 

společnosti škodu. Tato odpovědnost je v navrhovaném systému všudypřítomná a nelze se 

žádným způsobem od ní odpoutat. 

Aby to bylo naprosto zřejmě, uvedu jeden příklad. Pokud si občan v novém systému 

vezme půjčku na cokoliv, bez ohledu na hodnotu pořizovaného statku, ručí za splacení 

půjčky nejen zakoupeným statkem, ale současně i celým svým majetkem + případně 

budoucími příjmy, pokud by jeho majetek na splacení dluhu (škody) nestačil. Stejně tak i 

statutární orgány obchodních i neziskových společností, volení nebo jmenovaní zastupitelé 

a osoby pracující ve státní správě a samosprávě, vždy nesou za svá rozhodnutí plnou 

odpovědnost svým majetkem + budoucími příjmy. 

Tato základní podmínka podstatným způsobem umožní společnosti zjednodušit a 

zpřehlednit právní řád a má také zásadní vliv na změnu motivace vstupu na pole politiky. 

Jak z návrhu v části – změny politického systému – vyplyne, politika nebude bájným 

Eldorádem, které politikovi zabezpečí luxus a nadstandard. Politik bude „sloužit“ 

občanům, ne je využívat a zotročovat. 
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O demokracii 
 

Velmi často se honosíme tím, že žijeme v demokratické společnosti, naše rozhodnutí 

jsou demokratická a tudíž jediná správná. Jsme natolik domýšliví, že neseme naši vizi 

demokracie na křídlech bombardérů do dalších zemí, abychom i tamní obyvatele obohatili 

„humanitárním“ způsobem našimi demokratickými principy. Slovo demokracie bereme 

jako pozitivní fakt, odvozujeme ho od řeckého „démos“ lid. Kdo z nás se však zamýšlí, že 

skutečný význam toho slova byl „svobodný lid“? Vždyť ve Starověkém Řecku mohli volit 

jen NĚKTEŘÍ obyvatelé společnosti. Otroci (ano, vidíte dobře, otroci žili v demokratické 

společnosti Starověkého Řecka), stejně jako jiné vrstvy obyvatelstva této demokracie 

vůbec právo volit neměli. Z tohoto pohledu je demokracie tvrdá diktatura menšiny nad 

většinou. Domníváte se, že to není problém naší společnosti? 

Zamysleme se tedy a raději se na to posaďme. Koho volíme ve volbách? Vybíráme si 

kandidáty z kandidátek politických stran. Ústava ani jinou možnost nepřipouští. Kdo 

vybírá kandidáty na tyto kandidátky? Asi to není tajemství, ale určují je vedoucí orgány 

politických stran. 

Kolik mají tyto orgány politických stran členů? V Poslanecké sněmovně sedí i poslanci 

za politické strany, které nemají ani 1 000 členů. Vše je v rukou několika jedinců, 

zastupujících politické strany, kteří na kandidátky navrhují samozřejmě sobě loajální 

jedince, kteří potom v souladu s přáním vedoucích představitelů stran (v rozporu s 

Ústavou) hlasují. To je realita, to je prostě fakt. 

Pokud k výše uvedenému přidáte reálnou zkušenost, že politické strany se necítí vázány 

předvolebními sliby, potom se nabízí otázka, zda můžete v této zemi svojí volbou něco 

změnit? Můžete efektivně zasahovat do toho, kdo bude na kandidátce, koho byste chtěl, 

vážený čtenáři, zvolit? Takže můžeme sice VŠICHNI volit, ale nemůžeme si vybrat, 

KOHO budeme volit. 

Spočítejte si, pokud vás to zajímá, kolik hlasů má například vládní koalice – učiníte si 

jasnou představu o tom, že menšina ovládá většinu. Všechny zákony i nevratné změny 

určuje menšina, zatím co většina národa se musí podřídit. Jak demokratické, že? :) 

 

Naším nepřítelem, kromě jiných vlivů, je ideologie – přičemž zaslepená ideologie a to 

jakákoliv. Předkládaný návrh si nedává za cíl hodnotit jednotlivé ideologie, ale k jeho 

pochopení v celé jeho komplexnosti a provázanosti je třeba sejmout ideologické brýle a 

snažit se potlačit jeho průběžné hodnocení optikou znalostí o stávajícím ekonomickém 

systému, pokud jsme se neseznámili s celým tímto návrhem. Mnoho myšlenek, v návrhu 

obsažených, bude zcela jistě pro mnoho čtenářů z počátku provokativních, hodných 

odsudku, možná i různých, ne zrovna pochvalných výrazů, adresovaných v duchu (nebo po 

emailu) ke sluchu (zraku) autora :) 
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Budu rád, pokud čtenáře tato práce zaujme a „vyprovokuje“ ho i k diskusi po emailu, 

na diskusním fóru http://ekonomickareforma.ning.com nebo k osobní besedě s autorem 

Obecné informace 
 

Při čtení níže uvedeného si je třeba uvědomit a mít neustále na paměti následující:  

 Řídíme se ekonomickými zákony, které nám neseslal Bůh, ale vymyslel je člověk. 

 Svou vizi po roce 1989 předvedly pravicové i levicově orientované vlády. Výsledek 

dnes reálně žijeme. Pro člověka je celkem jedno, jestli bude vládnout pravice nebo 

levice, pokud bude vycházet ze současných ekonomických principů, protože 

výsledkem bude zase jen další ekonomické zotročení většiny občanů, vyšší 

zadlužení jak společnosti, tak i občanů, růst nespokojenosti, mravního rozvratu a 

stále více se rozevírající nůžky mezi příjmy nejbohatších a nejchudších občanů. 

 Ekonomika musí sloužit společnosti, jejímu rozkvětu jako celku i jednotlivým 

občanům společnosti. Občan nesmí být obětí ekonomiky společnosti! 

 Tento návrh respektuje nemožnost rovnosti v materiálním zabezpečení mezi 

občany, protože každý občan má individuální schopnosti a tím i možnosti, jak se 

zapojit do ekonomických vazeb ve společnosti. Navrhovaný systém ale vytváří 

rovnost v minimálním ekonomickém standardu (MES). 

 Tento návrh respektuje zcela a zásadně svobodnou volbu občana, která je 

vyvážena jeho plnou odpovědností za tuto volbu. 

 Níže uvedený návrh není dogma a předpokládá spolupráci mnoha osob na jeho 

dopracování a vylepšování, nepředpokládá žádné tajné zákulisní praktiky jednání, ale 

čistou, otevřenou celonárodní diskusi. 

Používané zkratky: 

ER (SES)  ekonomická reforma, zde popisovaný alternativní ekonomický systém 

ČNB    Česká národní banka 

NPP    Nárok na peněžní plnění 

SD    státní databanka 

SOB    státní obchodní banka 

MES    minimální ekonomický standard 

MM    minimální mzda 

 Občanům České republiky se nenabízí neustálý udržitelný růst, protože toto téma je 

nesmyslné a nerealizovatelné (k jakým to vede výsledkům, jsme měli možnost si všichni 

povšimnout v době poslední ekonomické krize). Nabízí se několik let tvrdé práce a po tuto 

omezenou dobu určitý růst (který je nesmyslné měřit výší HDP), než si naše společnost 

http://ekonomickareforma.ning.com/
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vytvoří dostatečné reálné možnosti, aby mohla zabezpečit každého občana minimálním 

životním standardem, který je vložen v minimální mzdu. Po dosažení tohoto minimálního 

standardu a splacení zahraničního dluhu naší společnosti se etapa neustálého 

kvantitativního růstu uzavře. 

Ekonomika společnosti bude nastavena na poskytnutí dostatečného materiálního 

zabezpečení obyvatel společnosti a další rozvoj společnosti se bude ubírat cestou 

zvyšování kvality tohoto zabezpečení. Dosáhneme stavu, kdy křivka růstu bude stále více 

stagnovat v kvantitativní rovině a důležitá bude pouze a jen kvalita života. V tomto období 

se začne reálně projevovat zkracování pracovní doby, dřívější odchod do penze, kvalitnější 

využití volného času, dostatek času pro duchovní růst každého jedince, pokud o něj bude 

mít zájem. 

Proč jsem napsal tento návrh reformy? 

 

SES je výsledkem snahy o nalezení systému, který by byl jednoduchý a dovedl zajistit 

svobodu (individuálně chápanou) jednotlivci i skupinám občanů v rámci tohoto systému. 

Hledal jsem systém, který může fungovat na základě SVOBODNÉ VŮLE A 

ODPOVĚDNOSTI člověka. 

Aby o něčem takovém bylo možné vůbec jen uvažovat, musí takový systém člověka 

ekonomicky osvobodit, protože pouze tehdy, když je člověk ekonomicky svobodný, má 

možnost důstojně uživit sebe i svoji rodinu a má dostatek volného času pro sebe i své 

blízké, může jej věnovat také svému duchovnímu rozvoji – POKUD CHCE. 

Co vyplývá z diskuse k návrhu reformy 
(http://ekonomickareforma.ning.com/) 

 

V diskusi se vytvořily prakticky 2 nesmiřitelné názorové skupiny, které si jdou celkem 

dosti nevraživě „po krku“. Nechci a ani nebudu dělat nějakého soudce nebo arbitra mezi 

těmito skupinami, protože SES je skutečně o SVOBODNÉ VOLBĚ A ODPOVĚDNOSTI 

ČLOVĚKA. Tento systém umožňuje spokojený a nerušený život člověka plně 

materialisticky zaměřeného, který o duchovní rovinu života nestojí nebo v ni ani nevěří. 

Takový člověk plně v duchu technokratického vývoje bude žít v souladu se svými 

instinkty. SES jej bude omezovat snad jen tím, že jeho činnost a snaha o růst materiálního 

blaha bude provázána s užitkem pro celou společnost (prostřednictvím MM například). 

Pokud má takový člověk „sadistické sklony“ a domnívá se, že je ON výslovně oprávněn 

zotročovat jiné jedince společnosti, potom jej bude SES omezovat více, protože dotčený 

jedinec NENÍ VYNUCEN v SES pro takového člověka pracovat a může i v průběhu měsíce 

http://ekonomickareforma.ning.com/
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podat výpověď a pracovat u jiného zaměstnavatele, může začít sám podnikat ať již jako 

živnostník nebo si založí obchodní společnost nebo bude pracovat pod OÚ. „Sadisticky 

zaměřený“ jedinec bude potom konfrontován s realitou a bude na něm, zda dovede nebo 

nedovede své chování korigovat a tím i ovlivnit reálnou situaci, ve které on sám bude žít. 

Na druhé straně, jedinci s vyšší duchovní úrovní mohou konat také na základě své 

svobodné vůle. Je na nich, jak si zorganizují svůj život. Mohou vytvářet různé občiny, 

komunity, družstva.  SES umožňuje, aby si nastavili vlastní pravidla, v rámci obce 

například, podle kterých budou žít – například podle zásad Trojčlenného sociálního 

organismu – TSO. Mohou si v rámci obce nastavit i jiná pravidla volby svých zástupců 

atd. Zároveň mají možnost ovlivňovat i celospolečenské dění, jako všichni ostatní v rámci 

voleb do vyšších samosprávných celků a v rámci prvků přímé demokracie. 

Proč svobodná volba a odpovědnost jednotlivce? 

SES respektuje, jak již bylo výše napsáno, že každý jedinec má jiné, originální, 

schopnosti, které si přináší do života při svém narození a které jsou dále ovlivňovány 

konkrétní situací, ve které vyrůstá a žije. Proto jedině on sám může rozhodnout o tom, jak 

bude svůj život žít. SES jej nenutí dělat to nebo ono, samozřejmě v rámci nastavených 

mantinelů. Musíme si ale uvědomit, že ty mantinely nastavuje celá společnost svým 

kolektivním rozhodnutím s využitím prvků přímé demokracie a průběžného volebního 

systému. SES navrhuje mantinely, které jsou ve srovnání s dnešními systémy velice volné, 

právě tu svobodu rozhodování umožňující, ale na druhé straně umožňují, aby společnost 

mohla fungovat i jako celek, protože každá společnost, postavená na stmelujících zájmech 

musí zabezpečit sobě nejen budoucí rozvoj, ale také svoji obranu před nepřáteli například. 

Levá – pravá? 

Pravo-levé vidění světa je prakticky totožné s černo-bílým viděním světa. Je to ta 

nejhorší možná kombinace života ve společnosti, která zákonitě nastoluje 

NESMLOUVAVOU DIKTATURU. Je zcela jedno, zda je to diktatura zleva nebo 

diktatura zprava. Stále je to diktatura. Toto primitivní vidění světa můžeme popsat binární 

logikou, která je postavena na řešení buď ANO nebo NE (0 nebo 1) – nic jiného se 

nepřipouští. Pokud přijmeme tuto logiku i na procesy odehrávající se v životě společnosti, 

potom si musíme přiznat, že dostaneme v každém případě řešení, které je tím 

NEJPRIMITIVNĚJŠÍM ze všech. Sami sobě jsme dali název „homo sapiens“ člověk 

moudrý (rozumný), ale v reálném životě se chováme primitivněji, než leckterý prvok, 

který se binární logikou neřídí. 

Jaký má tato binární logika reálný dopad do života společnosti? Podívejme se na 

následující schéma: 
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Na schématu a) vidíme znázornění nějakého děje, probíhajícího ve společnosti, kdy na 

osu x nanášíme konkrétní řešení (krajní polohy ANO – NE), na osu y nanášíme hodnotu 

„uvědomění“ si daného děje. Takže ve společnosti pravo – levého vidění rozlišujeme 

pouze dvě polohy – buď ANO, nebo NE. Bohužel však, mezi těmito krajními polohami se 

nachází obrovské množství řešení, která jsou dána různým „úhlem pohledu“ konkrétních 

občanů společnosti na daný děj. Ve společnosti DIKTATURY tak všechny občany, jejichž 

úhel pohledu je od kategorického tvrzení NE blíže nebo dále vpravo, stejně jako všechny 

občany, jejichž úhel pohledu je od kategorického tvrzení ANO blíže nebo dále vlevo 

ZNÁSILŇUJEME A NUTÍME JE VYBRAT SI BUĎ ANO, NEBO NE. 

Na schématu b) vidíme znázornění téhož děje, kdy společnost RESPEKTUJE 

SVOBODNOU VŮLI (úhel pohledu) jednotlivce a UMOŽŇUJE MU TUTO JEHO 

SVOBODNOU VŮLI PROJEVIT na základě jeho odpovědnosti. Systém SES NENÍ 

POSTAVEN NA BINÁRNÍ LOGICE. Systém SES odpovídá schématu b). 
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Národ, společnost, stát 

V diskusi se objevily otázky, co je to národ, co je to společnost, stát. Obávám se, že 

pokud tazatel pokládá tyto otázky, potom neexistuje reálná možnost, jak mu vysvětlit 

podstatu a smysl těchto slov a to z toho prostého důvodu, že on sám to necítí ve svém 

nitru, nerezonuje se slovem NÁROD. Nicméně, pokusím se alespoň nastínit své vlastní 

hledisko. 

Jak jsem již psal výše, každý v sobě neseme nějaké schopnosti od svého narození, 

každý zastáváme, nebo možná lépe bude říci, rezonujeme s nějakým náboženstvím nebo 

vírou (je podstatný rozdíl mezi náboženstvím a vírou). I bezbřehá touha po individualismu 

a materiálním nadbytku je de facto náboženstvím. Většina, možná každý, ať už si to 

uvědomuje nebo neuvědomuje, cítí rozdíl mezi Dobrem a Zlem. Problém je, že někdo 

považuje za Dobro to, co druhý považuje za Zlo a naopak. 

Někdo hledá své kořeny, někdo je nehledá, je mu zcela jedno, PROČ JE TU NA ZEMI 

a zamýšlet se nad tím, kam půjde, až se nachýlí jeho čas, nepotřebuje ke svému žití, je to 

pro něj nepodstatné a mnohdy i nesmyslné. Pro mnohé však je toto velmi podstatné a 

zásadní v jejich životě, protože oni Vědí… 

Pojem NÁROD chápu ve smyslu Slovanských Véd, od pojmu ROD, což znamená 

společenství lidí se stejnou kulturou, která je součástí jejich Víry (soubor znalostí o 

Vesmíru, Zemi, bytí, vzájemných vztazích, o životě i smrti). ROD je součástí nějaké Rasy 

(Bílá, Červená, Žlutá a Černá). Nechci zmiňovat rozdíly mezi uvedenými Rasami, protože 

to daleko přesahuje rámec tohoto dokumentu. Zmíním jen to, že tyto rozdíly nezavdávají 

žádný důvod k rasismu v jeho dnešním významu slova, nezavdávají žádnou příčinu k 

nenávisti a válkám mezi těmito Rasami, vůbec nevylučují kooperaci a symbiózu mezi 

nimi. Rasismus dnešních dní je produktem nevzdělaných tupců (byť mnozí z nich jsou 

ověšeni mnoha akademickými tituly), kdy tento produkt má nadnárodní rozměr a slouží 

jen k rozdělování společnosti a následnému snadnému ovládání občanů společnosti. Kdo 

chce vědět, ten ví, že boj Dobra a Zla, Světla a Tmy není smyšlený, ví, že má pro život i 

budoucnost vývoje podstaty člověka velice zásadní význam. Nic necharakterizuje dnešní 

svět lépe než ono známé „ROZDĚL A PANUJ“. 

Společnost pak je soužití různých NÁRODŮ (kultur). V tomto pohledu je pak každá 

společnost, která se skládá z více než 2 národů multikulturní (již to slovo samo o sobě 

dokládá, že jde o soužití více kultur). Česká společnost je multikulturní společností, 

protože sestává z mnoha NÁRODností (kultur). Vždy, když budu v textu návrhu používat 

slovo společnost, znamená to celou společnost v jejím multikulturním významu. 

Stát je potom územně správní celek, ve kterém je společnost ukotvena. Toto ukotvení 

vyplývá z historických souvislostí a k dnešnímu dni je určeno státní hranicí, která je 

respektována všemi sousedy. Cílem tohoto návrhu je ukázat, že státním zřízením by měla 

být OBČANSKÁ SPOLEČNOST. 
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Změny v oblasti ekonomiky 

Prohlašuji, že jsem si plně vědom skutečnosti, že naše republika má uzavřenu řadu 

mezinárodních smluv, které musí dodržet, je integrovaná v mezinárodních ekonomických 

vztazích, je plně exportně orientovanou a otevřenou ekonomikou. 

Všechny níže uvedené návrhy a opatření mají v ekonomické oblasti tyto základní cíle: 

 vyvedení společnosti z područí globálního finančního systému 

 maximální soběstačnost společnosti v oblasti zabezpečení potravin, energii a 

bezpečnosti 

 začlenění se do mezinárodní dělby práce na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti 

 zavedení pouze fyzické (reálné) ekonomiky, bez finančních spekulací 

 kooperaci mezi veřejným a podnikatelským sektorem ve společnosti 

 zabezpečení Minimálního ekonomického standardu každého občana 

 

„Ekonomické zákony (v dnešním systému) platí pouze v průměru, 

nikoli jako přesné vztahy“ 
1) 

 

Níže uvedený alternativní návrh nastavuje minimální ekonomický standard (MES) 

občana, který dává jednotlivci šanci na důstojný a spokojený život, pokud pracuje nebo 

chce pracovat. 

Plánovaná nebo tržní ekonomika? 

Navrhovaný systém je z tohoto pohledu smíšený, kdy na jedné straně společnost 

pečlivě plánuje svoji budoucnost, svůj rozvoj a v souladu s takovým dlouhodobým plánem 

nastavuje určité korektury obecně chápaným mantinelům systému a činí strategická 

rozhodnutí ve věcech ovlivňujících vnitřní život společnosti, ale i chování společnosti 

směrem k zahraničí, což jednoznačně znamená, že tato nová občanská společnost má vizi, 

ke které směřuje.  

SES zcela jasně a vědomě dělí společnost na 2 základní části (sektory), které jsou ve 

vztahu vzájemné kooperace: 

• veřejný sektor 

• podnikatelský sektor 

_____________________ 
1)

 Ekonomie, Paul A. Samuelson a William D. Nordhaus, Nakladatelství Svoboda, Praha 1991, ÚVOD/1 st. 9 
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Veřejný sektor je řízen kolektivními rozhodnutími občanů společnosti prostřednictvím 

mechanismu elektronického průběžného volebního systému na dané úrovni státní správy a 

samosprávy (obec, kraj, parlament). V tomto sektoru se rozhoduje o záměru realizovat 

konkrétní programy neziskového charakteru i programy spadající do oblasti infrastruktury, 

oblasti ekonomiky s obtížně přesně stanovitelným ekonomickým přínosem, přesto nutnými 

pro život společnosti (zdravotnictví, školství, základní výzkum, obrana…), ale i programy 

spadajícími do podnikatelského sektoru, kdy obec nebo kraj má možnost zakládat 

obchodní společnosti. Do tohoto sektoru spadají také přirozené monopoly ve veřejném 

vlastnictví, které mají za úkol zabezpečit společnost dostatečným množstvím energií, 

vody, surovinových zdrojů atd.
2)

 

Podnikatelský sektor je řízen výhradně a pouze tržními principy, v rámci mantinelů 

nastavených společností (několik závazných pravidel), které jsou stejné pro všechny 

účastníky trhu, bez výjimek. Základním rozhodovacím prvkem je svobodná volba a 

odpovědnost účastníka trhu. 

Taková volnost tržních vztahů v kapitalistických ekonomických systémech různých 

zemí světa zatím nikde realizována nebyla, protože nikdy nikde nebyl tento systém 

provázán s reálnou možností zabezpečení rovného přístupu k čerpání finančních zdrojů 

každým občanem nebo subjektem společnosti. 

Každý ekonomický systém v minulosti, i ten dnešní, tak nebo jinak, omezoval určitým 

skupinám občanů rovný přístup k finančním zdrojům a neumožňoval jim seberealizaci na 

základě jejich svobodné vůle a odpovědnosti. 

Ne každý člověk koná ryze účelově a pouze ve svůj prospěch, jak se domníval svého 

času Adam Smith, protože každý člověk má jinou úroveň duchovního rozhledu a také 

každý člověk má jiné priority, podle kterých uskutečňuje své volby. SES počítá s tím, že v 

každé společnosti jsou i občané, kteří se rozhodují striktně podle svých materialistických 

tužeb. S ohledem na ně je také celý systém provázán tak, aby i toto na první pohled ryze 

sobecké chování občanů, preferujících pouze materiální smysl života a hromadění 

materiálních statků, bylo provázáno s růstem životní úrovně i ostatních občanů společnosti, 

aniž by systém tyto materiálně orientované občany, nějak brzdil, znevýhodňoval nebo jim 

jiným způsobem překážel v jejich seberealizaci, právě naopak, výše zmíněná kooperace 

 

_____________________ 
2)

 Předpokládá se, že například ČEZ, přenosová soustava, kolejové systémy, silnice atd. budou ve veřejném 

vlastnictví a budou fungovat na neziskovém principu. V případě výroby elektrické energie to vůbec neznamená, 

že bude tuhá centralizace výroby elektrické energie, ale naopak, každá obec může sama vybudovat svoji vlastní 

elektrárnu a zabezpečit tak i svůj ostrovní provoz, pokud si to občané budou přát. Čím více bude docházet k 

decentralizaci výroby elektrické energie, tím více elektrické energie z velkých elektráren bude možné prodávat 

do zahraničí a získávat pro společnost cizí měnu… 
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mezi veřejným a soukromým sektorem dává i těmto občanům plně k dispozici celou 

materiálně technickou základnu společnosti, aby mohli v maximální míře uspokojovat své 

potřeby. Na druhé straně, systém neumožňuje těmto občanům prostřednictvím realizace 

jejich volby kumulovat moc v jejich rukou a neumožňuje jim přímo ani nepřímo 

zotročovat ostatní občany ani společnost. 

Je na svobodné volbě občana, prostřednictvím kterého sektoru bude uspokojovat své 

potřeby. Z toho jasně vyplývá, že prostřednictvím podnikatelském sektoru bude 

uspokojovat své potřeby pouze ten občan, který se tak svobodně rozhodně. Bude to jeho 

volba. Systém ani společnost jej nemůže přinutit, aby na tuto svoji svobodnou volbu 

rezignoval. Samozřejmě je to jako vždy – něco za něco. Ve veřejném sektoru budou mzdy 

rovny minimální mzdě (26 500 Kč/měs. v době přechodu na nový systém) s výjimkou 

odměňování za výkon různých funkcí ve státní správě a samosprávě, kdy výše odměny 

bude stanovena koeficientem, kterým se bude násobit MM. Velikost koeficientů je 

omezena zákonem. Nikdo, kdo pracuje ve veřejném sektoru nebo zastává nějakou funkci 

ve státní správě a samosprávě nemůže získat vyšší příjem, než stanovuje zákon a zároveň 

nemůže získat nižší příjem, než je výše MM. 

V podnikatelském sektoru není výše příjmů žádným způsobem omezena, s výjimkou 

minimální hodnoty, která nesmí být nižší, než je výše MM. 

Kapitalistický nebo socialistický systém? 

 Níže popsaný alternativní ekonomický systém není čistě socialistický ani čistě 

kapitalistický, pokud bereme za rozlišovací kritérium vlastnictví výrobních prostředků. 

Navrhovaný systém je systémem občanské společnosti se smíšeným vlastnictvím 

výrobních prostředků. 

 Pro správu veřejného majetku budou zřizovány Státní fondy, řízené správními radami, 

do kterých budou jmenováni odborníci na danou problematiku. Tyto fondy budou 

kontrolovány dozorčími radami a dalšími kontrolními mechanismy společnosti. Správní 

rady budou mít neomezeně dlouhé funkční období (budou průběžně obměňovány, pokud 

to bude potřeba) s tím, že v případě porušení zákona nebo nesprávného hospodaření 

ponesou konkrétní osoby plnou hmotnou i trestně právní odpovědnost za takové jednání. 

Tyto Státní fondy nahradí převážnou část ministerstev, budou mít kontinuální odborné 

vedení a nebudou se zmítat v neustálém chaosu vyvolaném střídáním politiků u výkonné 

moci. 

 V navrhovaném systému je podmínkou výkonu jakékoliv funkce, spojené s odbornou 

problematikou, odpovídající jí vzdělání a praxe. 
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Hodnota statků 

 Je dána výhradně dohodou smluvních stran v transakci. V systému SES se nestanovuje 

žádná odhadní, účetní nebo jinak charakterizovaná hodnota statků. Hodnota statků je vždy 

tržní. 

Finanční toky ve společnosti 

Financování všech ekonomických vazeb ve společnosti se děje v souladu s níže ukázaným 

schématem: 

1. kanál: emise NPP pro realizaci programů schválených obecními a krajskými 

zastupitelstvy a Poslaneckou sněmovnou. Obecní zastupitelstvo schvaluje neziskové 

projekty (objekty občanské vybavenosti, školy, střední školy, hřiště, kulturní domy…), 

nebo projekty u nichž nelze přesně určit ekonomický prospěch, ale jsou důležité pro život 

a rozvoj obce (domovy důchodců, hospice, nemocnice…). Na úrovni krajského 

zastupitelstva se schvalují projekty pro úroveň kraje a Poslanecká sněmovna schvaluje 

projekty s celostátní působností (vysoké školy, výzkumná centra, výzkumné ústavy, 

nemocnice, infrastruktura státu, elektrárny s velkými výkony…) + náklady státní správy a 

samosprávy 

2. kanál: emise NPP ekonomicky neaktivním skupinám obyvatel – nezletilí, studenti VŠ, 

mateřská dovolená, invalidé, penzisté 

3. kanál: emise NPP formou úvěrů podnikatelskému sektoru 

4. kanál: emise NPP formou spotřebitelských a hypotečních půjček obyvatelstvu 

Financování v SES se děje průběžně. To znamená, že ze státního účtu se emituje do oběhu, 

přesně tolik NPP, kolik je v daném reálném čase potřeba. Je třeba si uvědomit, že SES je 

reálná ekonomika, bez finančních spekulací, což znamená, že peníze jsou potřeba pouze a 

jen v moment uskutečnění konkrétní transakce mezi účastníky transakce (občané, subjekty 

společnosti). 

 Peníze prostřednictvím využití NPP zcela volně cirkulují v systému a nikdo nemůže 

znemožnit jinému přístup k nim. To znamená, že peníze není možné v SES žádným 

způsobem znehodnotit, odvést za hranice nebo jiným způsobem zablokovat v jejich 

cirkulaci. Rychlost cirkulace peněz v systému je potom závislá jedině od konkrétního 

počtu konkrétních transakcí v reálném čase. To znamená, že se občané nepřizpůsobují 

systému (jak je tomu dnes), ale systém se přizpůsobuje svobodné vůli občanů a subjektů 

společnosti. 
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Kresba 5: SCHÉMA FINANČNÍCH TOKŮ VE SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

 



Alternativní návrh ekonomického a politického uspořádání v ČR 

www.ekonomickareforma.cz                             28                                      schlimbach@volny.cz       

 

1. Peníze nejsou cílem, jsou prostředkem k získání bohatství. 

1.1 Peníze v tomto návrhu mají pouze jedinou funkci – prostředek směny. Funkce peněz 

jako uchovatele hodnoty platí pouze v tom smyslu, že peníze nesou určitou nominální 

hodnotu, pomocí které se poměřuje reálná hodnota statku při směně. Jaká však bude ta 

reálná hodnota reálného statku, je věcí dohody partnerů v transakci. 

1.2 Státní měnou je česká koruna. 

1.3 Peníze v navrženém systému jsou jako katalyzátor v chemické reakci – pomáhají 

uskutečňovat a zrychlovat ekonomické děje ve společnosti, avšak z těchto dějů vycházejí v 

nezměněném množství. 

1.4 NIKDO ve společnosti nemůže vlastnit peníze (českou měnu). Občané i subjekty 

společnosti vlastní NPP – nárok na peněžní plnění, který garantuje rovný a svobodný 

přístup k penězům, které jsou ve vlastnictví společnosti a jako takové tvoří peněžní zásobu 

společnosti v neměnném množství. Za odpovídající hodnotu NPP může občan či subjekt 

společnosti vlastnit jakékoliv hmotné nebo nehmotné statky, v souladu se svým 

svobodným rozhodnutím. 

1.5 Peníze jsou pro právnické osoby, podnikatele a ostatní subjekty společnosti k dispozici 

pouze v elektronické podobě a jsou využívány pomocí bezhotovostního platebního styku 

převody mezi bankovními účty těchto subjektů a pro platby občanům nebo prostřednictvím 

plateb kreditními kartami. Výjimku tvoří pouze subjekty s vybranou podnikatelskou 

činností, které mohou přijímat hotovost, jako například obchody, ne však herny, 

restaurace… 

1.6 Pro občany jsou k dispozici i bankovky a mince, avšak v omezeném množství. 

Bankovky podléhají každoroční registraci
3)

 skrze bankovní účet občanů. Toto opatření 

umožňuje zásadním způsobem omezit černý trh a nezákonné finanční operace. 

2. Úroky z půjček jsou rovny – 0 % 

2.1 Dobu splatnosti půjčky si stanovuje dlužník samostatně na základě své svobodné vůle 

a reálných možností splatit půjčku – maximální lhůty jsou stanoveny na 10 let a v případě 

nemovitostí až na 25 let. 

2.2 Splacení půjčky před termínem splatnosti je možné bez jakéhokoliv postihu. Dlužník 

může půjčku splácet i v nerovnoměrných splátkách, pokud daná splátka je vyšší než 

pravidelná splátka. Dlužník si může na základě svého vlastního rozhodnutí samostatně 

snížit výši splátky změnou nastavení parametrů půjčky přímo ze svého PC. 

 

_____________________ 
3)

 Tato registrace znamená v praxi okolkování bankovek, kdy nově okolkované bankovky platí pouze následující 

rok do další registrace. Systém umožňuje občanovi společnosti čerpat měsíčně peníze v hotovosti pouze do výše 

minimální mzdy. Smysl registrace je v co možná největším znemožnění legalizace peněz z nelegální činnosti a z 

toho důvodu, aby vývoz měny za hranice společnosti byl nesmyslný. Pokud občan chce registrovat hotovostní 

sumu větší, než jakou si skutečně v daném roce vybral, systém mu přebytečnou hotovost bez náhrady zabaví. 
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2.3 Dlužník má nárok na půjčku, pokud na základě zadaných požadavků systém banky 

vyhodnotí, že zadané hodnoty jsou reálné – existuje křížová kontrola mezi databází SD a 

SOB. 

2.4 Systém SOB nedovolí předlužení dlužníka. 

2.5 Pokud se stává dlužníkem občan, vyřízení půjčky je otázkou několika minut, než zadá 

do systému požadované údaje. 

2.6 Pokud se stává dlužníkem ekonomický subjekt (podnikatel, právnická osoba), půjčka 

je vyřízena do 48 hodin. Dlužník je povinen vyplnit dotazník banky a SD (Státní 

databanky) v elektronické podobě. Systém banky dlužníkovi ve stanovené lhůtě převede 

na jeho účet požadovanou částku a automaticky kontroluje, zda jsou zapůjčené prostředky 

využity v souladu s údaji v dotazníku. V případě, že systém vyhodnotí poskytnutí půjčky 

jako nereálné z nějakého důvodu, zašle elektronickou formou dlužníkovi zprávu a vyzve 

jej k doplnění údajů nebo provedení navržených systémem postupů. 

3. Nabídková povinnost k odprodeji cizí měny ČNB 
 

3.1 Navržený systém záměrně odděluje vnitřní ekonomiku od vlivu globálního kapitálu. Z 

tohoto důvodu se zavádí nabídková povinnost na odprodej cizí měny ČNB, která je 

pověřena správou devizových rezerv. Toto opatření je nevyhnutelné, pokud chceme být 

vlastními pány ve vlastní zemi a pokud chceme o vývoji a rozvoji své společnosti i do 

budoucna rozhodovat sami a pokud nechceme jako doposud platit výpalné v podobě úroků 

vlastníkům globálního kapitálu. 

3.2 Výstupem vnitřní ekonomiky společnosti směrem k zahraničí je konkrétní, reálný 

statek, služba. 

3.3 Při přechodu na nový systém musí společnost mít možnost v případě nutnosti regulovat 

přístup subjektů a občanů k cizí měně, aby nedošlo k dalšímu nekontrolovatelnému 

zadlužení společnosti u zahraničních věřitelů. 

3.4 Společnost zbavená dluhů bude svobodnou společností. Úhrada státního dluhu je 

prioritou společnosti. 

3.5 Objem cizí měny uložené v ČNB nemá žádný přímý vliv na množství peněžní zásoby 

v korunách. 

3.6 Nákup cizí měny bude zpoplatněn 5 % poplatkem v českém ekvivalentu z nakoupené 

hodnoty cizí měny. Toto opatření se zavádí z toho důvodu, aby dovoz byl určitým 

způsobem znevýhodněn před nákupem statků vyrobených v domácí ekonomice (toto nemá 

nic společného se znevýhodňováním zahraničních dodavatelů, protože jak bude níže 

uvedeno, veškerá dovozní cla se ruší) 
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3.7 Cizí měnou se rozumí jakákoliv zahraniční měna, která je na zahraničních trzích volně 

směnitelná, nebo měna státu, se kterým má naše společnost uzavřenu smlouvu o vzájemné 

obchodní spolupráci, která garantuje reciprocitu výměny zboží 

3.8 Směnný kurz vůči cizím měnám je pevný a je stanovován ČNB na období 1 roku s tím, 

že v případě změny kurzu je ČNB povinna tuto změnu ohlásit nejméně 6 měsíců před 

uskutečněním změny, aby se mohly ekonomické subjekty na tuto změnu náležitě připravit. 

Rozhodnutí ČNB může být anulováno a změněno Poslaneckou sněmovnou. Pevný kurz 

neznamená, že bude stanovován ČNB libovolně, ale bude stanovován výhradně v souladu 

s reálnou paritou produktivity práce v cílové zemi a u nás. 

3.9 Pro naši společnost je životně důležité zajistit dostatečný příjem v cizích měnách, ne 

zahraniční investice. Z tohoto důvodu se zavádí osobní zainteresovanost každého občana (i 

cizích státních příslušníků, kteří na našem území podnikají) nebo subjektu společnosti na 

zajištění cizí měny. To znamená, že občan / subjekt společnosti, který díky své činnosti 

zajistí pro společnost příjem v cizí měně, má nárok na získání 20 % z hodnoty kladného 

salda cizí měny, kterou společnosti svojí činností zajistil. Tato částka (20 %) se vyplácí v 

cizí měně, kterou zajistil a stává se nedaněným příjmem občana nebo subjektu společnosti. 

3.10 Kladným saldem cizí měny se rozumí kladný rozdíl objemu cizí měny přijaté 

občanem nebo subjektem za své výrobky nebo služby a objemu cizí měny, která byla 

nakoupena u ČNB na pokrytí nutných dovozů pro výrobu daných výrobků nebo realizaci 

daných služeb. Jinými slovy, jestliže například občan nebo subjekt vyrobí zboží, za které 

utrží v zahraničí 1000 000 euro a na výrobu tohoto zboží použil součástky ze zahraničí v 

hodnotě 600 000 euro, potom dovoz cizí měny převyšuje vývoz cizí měny o 400 000 euro 

a občan má nárok na 80 000 euro (20% ze 400 000 euro), které nejsou žádným způsobem 

daněny a občan má k této částce neomezené dispoziční právo. Je to odměna občanovi / 

subjektu, že v tomto případě pro ČR dovedl získat svojí pílí a umem 320 000 euro. Získaná 

pro společnost částka se stává součástí státních devizových rezerv, ze kterých se postupně 

umazává zahraniční dluh, uskutečňují se zahraniční nákupy zboží a část se ukládá jako 

rezerva. 

3.11 Vývoz české měny je zakázán. Mohou se však vyvážet hmotné a nehmotné statky, 

pokud to není v rozporu se zájmy státu. To znamená, že dividendy zahraničních vlastníků 

z jejich podnikatelské činnosti na území ČR se nevyplácí v české ani zahraniční měně 

(mají však nárok na motivační platbu za získané prostředky v cizí měně a za stejných 

podmínek, jako občané ČR). Dividendy mohou dostat v podobě hmotných nebo 

nehmotných statků zakoupených na území ČR za českou měnu v hodnotě odpovídající 

jejich podílu na činnosti subjektu, jehož jsou vlastníky nebo spolumajiteli (záměrně zde 

nehovořím o zisku, z níže uvedeného bude jasné, proč). Dividendy mohou být vyvezeny 

také ve formě produkce, kterou daný subjekt vyrábí. 
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4. Členství v EU a zavedení eura. 

4.1 Navrhovaný systém je postaven na domácí měně oddělené od eura i dalších měn. 

Tento systém umožňuje využívat euro v mezinárodním obchodě. Do měnové unie však 

nemá smysl vstupovat. 

4.2 Členství v EU bude zrušeno, pokud EU nebude souhlasit s provedením reforem v naší 

zemi s ohledem na skutečnost, že pro naši společnost je bezpodmínečně nutné uskutečnit 

navrhované změny. Toto však není možné provést, pokud budeme v podřízeném vztahu ke 

struktuře EU, na kterou se právě převádějí zásadní kompetence a práva naší společnosti 

Lisabonskou smlouvou. Vystoupení z EU může trvat v souladu se zněním LS i 2 roky, 

proto bude třeba v této věci jednat ihned po volbách, pokud návrh bude realizován. 

5. V rámci návrhu SES se ruší: 

5.1 Veškeré dluhy občanů a subjektů vůči státu. 

5.2 Zákonem se zavádí strop na výplatu sankčních úroků, pokut a penále, kdy v souběhu 

tyto sankční úroky, pokuty a penále nesmí být účtovány vyšší než je 10% jistiny půjčky 

nebo hodnoty smlouvy. 

5.3 všechny daně s výjimkou daně z příjmu – 5%, zdravotního pojištění – 10 % z příjmu 

(max. daňový základ = 50 násobek MM) a důchodového pojištění – 5% z příjmu (max. 

daňový základ = 50 násobek MM) 

5.4 jakékoliv duplicitní zdanění, max. složená daňová kvóta = 20% z příjmů (s 

přihlédnutím ke stropu pro zdravotní a důchodové pojištění) 

5.5 Všechny Finanční úřady, Správy sociálního a důchodového zabezpečení převádějí své 

databáze do SD a následně se jako instituce ruší. Tím se ruší i veškerá daňová a majetková 

hlášení. 

5.6 Finanční burza a spekulativní finanční operace 
4)

 

5.7 Veškeré dotace, podpory a dávky 

5.8 Veškerá dovozní a vývozní cla 

5.9 Odvody z mezd zaměstnanců 

 

 

_____________________ 
4
) Kdo má zájem skutečně pochopit, proč se zavádí toto opatření, zamyslete se prosím nad smyslem tohoto citátu 

z Protokolů sionských mudrců: „Současně musíme intenzivně podporovat obchod a průmysl, ale ze všeho 

nejdříve spekulaci, jako protiváhu průmyslu. Absencí spekulace by se hromadil kapitál v soukromých rukou a 

sloužil by k oddlužení půdy, čímž by banky nad ní ztratily kontrolu. Chceme, aby průmysl z půdy odčerpával 

jak pracovní sílu, tak kapitál a pomocí prostředků spekulace převedl do našich rukou všechny peníze světa, čímž 

všechny gojimy odhodíme do řad proletariátu. Potom se gojimové budou před námi hrbit, abychom jim 

zachovali právo na existenci“… 
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5.10 Ruší se institut správců konkursní podstaty a veškerá činnost s tímto spojená se 

převádí na Revitalizační fond 

5.11 Ruší se Institut exekutora tato, činnost úplně odpadá, protože v případě firem veškeré 

zúčtování probíhá na základě elektronické faktury v SOB a pokud nemá dlužník dostatek 

finančních prostředků na účtu, SOB mu automaticky poskytuje insolventní úvěr, který je 

zpoplatněn poplatkem ve výši 5 % z výše insolventního úvěru. Tento úvěr je splatný 

nejpozději do 12 měsíců ode dne čerpání. V případě, že se takový případ opakuje v době 

splácení insolventního úvěru znovu, činnost dlužníka je neprodleně kontrolována 

inspektory Revitalizačního fondu. Pokud je zpráva inspekce Revitalizačního fondu 

pozitivní, dlužníkovi je na doporučení tohoto fondu poskytnut úvěr za obvyklých 

podmínek a insolventní úvěr je splacen z tohoto úvěru. 5 % částka však v plné výši jde ve 

prospěch státního rozpočtu. 

6. Občan ani subjekt nebudou nikdy postaveni do role žadatele vůči 
státu o svá zákonná práva, nároky a služby. 

Stát je v roli koordinátora služeb občanům a dalším subjektům zaregistrovaným na území 

ČR. Občané i další subjekty veškeré nároky od státu dostávají automaticky podle zákona. 

Byrokracie se od samého začátku redukuje na minimum právě díky výše uvedenému a také 

díky elektronickým systémům SOB (Státní obchodní banka) a SD (Státní databanka) – viz 

níže. Česká pošta ve vlastnictví společnosti bude sehrávat úlohu prostředníka mezi 

elektronickými systémy SOB a SD a občany, kteří z nějakého důvodu nemají možnost se 

připojit k datovým sítím z vlastního připojení z domova a také bude hrát nejdůležitější roli 

jako „záložní systém“ pro období rozsáhlých klimatických katastrof nebo jiných dějů, 

které mohou dočasně nebo dlouhodobě narušit elektronické datové systémy společnosti. 

Systémy SOB a SD budou vybaveny také „archívy“, ve kterých se budou zálohovat 

důležité informace v podobě vhodné k dlouhodobému „skladování“ a jejich případnému 

využití v období pádu elektronických systémů… 

7. Komoditní burza 

7.1 Pražská burza bude fungovat jako exportní, importní a komoditní burza. Ostatní 

komoditní burzy na území ČR budou touto burzou pohlceny. Veškeré komodity vyrobené 

v ČR budou prodávány pouze prostřednictvím této burzy. 

7.2 Zákonem budou stanoveny minimální ceny vybraných komodit – jedná se hlavně o 

potraviny, zemědělské produkty a zboží strategického významu. Toto opatření se zavádí z 

toho důvodu, aby byl eliminován vliv případných dotací ze strany zahraničních společností 

na některé komodity. 
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7.3 Export a import komodit bude probíhat pouze prostřednictvím této burzy. Veškeré 

exportní a importní operace se budou evidovat touto burzou. 

7.4 Komoditní burza bude ve 100 % veřejném vlastnictví a bude fungovat na neziskovém 

principu. 

7.5 Poplatky za obchodování na burze budou v rozměru 0,5 % z hodnoty zboží a budou 

odváděny ve prospěch státního účtu. 

7.6 Povinné obchodování se základními potravinami a dalším strategickým zbožím na 

Komoditní burze bude mít také velikou výhodu v tom, že budeme mít neustálý přehled o 

skutečné výrobě a zásobách tohoto zboží. 

7.7 Při komoditní burze bude provádět svoji činnost celní správa 

8. Příjmovou platbou občana / subjektu společnosti je: 

 mzda 

 příjem z podnikání, který si sám určil (viz níže) 

 příjem z pronájmu bytů a nebytových prostor 

 příjem ze svobodného povolání 

 příjem z prodeje know-how, patentů a průmyslových vzorů, jiných autorských práv 

a majetkových účastí 

 zisk 

9. Stanovuje se maximální doba splatnosti faktur na 5 dnů. 

10. Veškeré sociální dávky a podpory, včetně dětských přídavků, se 
ruší a nahrazují se takto: 

10.1 každý novorozenec se stává v moment svého narození občanem a jako takový získává 

automaticky platební kartu, která je nastavena pouze na platby za potřeby ve prospěch 

tohoto nového občana. Platby mají měsíční limity i limity co do druhu zboží a 

poskytovaných služeb podle Zákona o nárocích 

nezaopatřených občanů ve věku do 18 a studentů 

VŠ do ukončení jejich studia. 

10.2 Tyto platby jsou synchronizovány s údaji na 

platební kartě, EAN kódy zboží a služeb a 

kontrolovány SOB při zúčtování. 

10.3 Zájmem státu je, aby se rodilo co nejvíce dětí 

– nových občanů, aby byla zajištěna budoucnost národa. Z tohoto důvodu stát nemůže 

připustit, aby občanům, kteří se rozhodnou vychovávat děti, klesla životní úroveň. Proto je 
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hmotné zabezpečení dětí povinností všech občanů státu – celé společnosti. Toto hmotné 

zabezpečení se organizuje plošně. Tímto opatřením není možné finanční prostředky určené 

pro zabezpečení kvalitního života dítěte zneužít k nákupu zboží, které svým charakterem 

neodpovídá jeho potřebám a věku. Limity na těchto platebních kartách se postupně s 

věkem a potřebami dětí zvyšují. 

11. Podpora rodiče na mateřské dovolené 

11.1 bude vyplácena ve výši 100 % platu (maximálně však do výše 2 násobku minimální 

mzdy) ze státního účtu (nemůže být nižší než minimální mzda) po dobu 4 let, pokud dítě 

nenavštěvuje v daném měsíci jesle nebo školku po dobu delší 

než připouští zákon. Pokud dítě navštěvuje jesle nebo školku po 

dobu delší, poměrně tomu se krátí výše platu rodiče na mateřské 

dovolené. Toto opatření má svůj důvod v tom, že rodič, který je 

na mateřské dovolené staráním se o dítě vykonává práci 

smysluplnou pro celek (společnost). Tato platba – MD – je 

investicí do mladé generace. Podpora rodiče na mateřské 

dovolené za výše uvedených podmínek se realizuje pro 4 děti. 

Pro 5. Dítě se tato podpora snižuje na 50 % minimální mzdy a pro 6. a každé další dítě se 

snižuje na 25 % minimální mzdy. 

12. Veškeré platby k tíži občana jsou stanoveny % sazbou z jeho příjmu 

s tím, že horní limit pro toto zúčtování je v úrovni 50 násobku minimální mzdy (s 

výjimkou daně z příjmu). Maximální % zatížení každého občana pobírajícího minimální 

mzdu z titulu plateb zákonem stanovených poplatků, sociálního a zdravotního pojištění a 

nájmu nesmí přesáhnout 50 % jeho příjmu (minimální mzdy). 

12. Dovoz základních potravin, pokud je budeme schopni sami vyrobit, 
nebude umožněn 

To neznamená, že by zahraniční společnosti nemohly na našem území prodávat svoje 

výrobky – základní potraviny – mohou, ale musí je vyrobit na našem území a z našich 

základních surovin, pokud jsou k dispozici na burze. Dovoz je možný pouze tehdy, pokud 

by jejich obchodování na burze vykazovalo deficit. Zahraniční společnosti musí mít sídlo 

na území ČR. Musíme naše zemědělství zase postavit na nohy, vrátit se k přebytkům, které 

budeme realizovat na trzích třetích zemí, čímž nejen napomůžeme řešení chudoby, ale 

získáme zdroje v cizí měně pro krytí zahraničních nákupů. To ale neznamená, že 

nebudeme dovážet jiné druhy například sýrů a dalších specialit různých národů. Toto 

opatření nemá za cíl zlikvidovat nebo ochudit náš trh o zahraniční zboží, pouze má zamezit 
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dovozu základních potravin, které jsme schopni sami vyprodukovat. Nikdo nebrání 

výměně našich základních potravin za zahraniční atd. 

13. Podmínky podnikání a „Zisk“ 

13.1 Zisk se počítá jako rozdíl mezi příjmy a náklady reálně splacenými v daném účetním 

období. 

13.2 Všechny výdaje jsou zároveň náklady s výjimkou investic, které do nákladů promítá 

ekonomický subjekt podle svých vlastních rozhodnutí. Nikdo nezkoumá, zda podnikatel 

zahrnul do nákladů pouze ty výdaje, které bezprostředně souvisí s jeho předmětem 

činnosti, protože to není důležité. Pokud nějakou částku nezdaní jeden podnikatel a 

„pošle“ ji jinému podnikateli výměnou za nějaké zboží nebo službu tohoto podnikatele, 

společnost vybere daň od tohoto druhého podnikatele, protože jemu vzroste příjem. 

Systému SES je zcela jedno, kolik subjektů zaplatí daně, protože v každém případě bude 

díky elektronickému systému zúčtování transakcí celková daň v rámci společnosti vybrána 

beze zbytku. 

13.3 Základním kritériem v podnikatelském sektoru je podmínka, aby rozdíl mezi příjmy a 

náklady byl větší než 0. Podnikatelský subjekt musí mít volnost volby, jak bude se svými 

finančními prostředky hospodařit, zda bude nebo nebude investovat do nových 

technologií. Bude to jedině jeho rozhodnutí, zda uspěje na trhu se svými výrobky nebo 

službami. 

13.4 Každý ekonomický subjekt ponese plnou odpovědnost za výrobky a služby, které 

bude nabízet na trhu a to včetně trestní odpovědnosti manažerů v případě, že budou 

postupovat v rozporu se zákonem nebo obchodními a morálními zvyklostmi a logickým 

očekáváním zákazníků. 

13.5 Majitelem firmy se člověk nerodí. V novém systému se může stát majitelem 

prosperující firmy každý občan naší společnosti, pokud k tomu má alespoň základní 

předpoklady – nápad, organizační schopnosti, vytrvalost a vzdělání 

13.6 Banka poskytne půjčku každému, kdo přijde se zajímavým projektem a vůbec není 

důležité, zda na něj má nebo nemá peníze. Nakonec, kde by je měl vzít? Jedinou 

podmínkou je splnit požadavky nastaveného algoritmu v elektronickém systému, 

prostřednictvím kterého občan/subjekt žádá o půjčku. 

13.7 Smyslem ekonomických změn není kupit peníze na soukromých účtech, ale naopak 

zabránit hromadění a umrtvování peněz na účtech. Smyslem je co nejrychlejší koloběh 

peněz ve společnosti, což vyzve obrovský boom činnosti lidí i jejich spotřebu, jejíž kvalita 

se bude postupně zvyšovat na úkor kvantity. Toto hledisko právě beze zbytku naplňuje 

konstantní výše peněžní zásoby ve vlastnictví celé společnosti a její oddělení od vlastnictví 

občanů a subjektů prostřednictvím NPP. Jaká bude kvalita spotřeby, záleží právě od té 
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činorodosti lidí. Věřím, že se rychle posuneme ve spotřebě k jejímu kvalitativnímu 

významu, budeme využívat více služeb, kultury, vzdělání, výzkumu, duchovnímu rozvoji.  

13.8 Věřím, že každý rozumný člověk dovede využít obrovských předností tohoto nového 

systému k tomu, aby rychle a úspěšně rozvíjel svoji činnost i na zahraničních trzích, čímž 

pomůže našemu národu, zahraničním spotřebitelům ale nakonec i sobě, protože díky této 

činnosti bude moci získat doplňující odměnu v podobě nedaněných deviz, které bude moci 

využít dle svého vlastního uvážení. 

13.9 Je na každém člověku, co je jeho cílem, zda touha se realizovat a pomoci i druhým, 

nebo jen výše devizového konta někde. Pokud by byla cílem i jen touha mít devizové 

konto v zahraničí, nemusí nám to vadit, protože aby tuto touhu naplnil, naplní ji 

prostřednictvím pomoci našemu národu. 

13.10 Podnikatel může podle svého uvážení vkládat peníze, které jeho firma vydělala do 

různých výzkumných úkolů, může podporovat sportovní kluby nebo cokoliv jiného v 

rámci naší společnosti. Ať tyto prostředky v naší zemi vloží kamkoliv, vždycky to pomůže 

rozvoji společnosti. 

13.11 Zavádí se povinnost úhrady faktury do 5 pracovních dní. V případě, že odběratel 

tuto povinnost nesplnil, systém generuje platbu na účet dodavatele a odběratel, který 

nesplnil svoji povinnost, se stává dlužníkem systému. Dále systém postupuje v souladu s 

řádem Revitalizačního fondu. 

14. Účetnictví, státní účty 

14.1 společnost vydává vzorové účtové osnovy pro jednoduché i podvojné účetnictví, které 

odpovídá podmínkám navrhovaného systému 

14.2 Při platbě faktur musí plátce vyznačit na platebním příkazu kromě běžných informací 

také účet účtové osnovy - kód, kam danou položku zaúčtoval. Toto je důležité pro 

okamžitou zpětnou vazbu o ekonomice země v průběhu roku a také pro okamžitý výsledek 

hospodaření na konci roku v rámci celého státu. Kódy dávají systému informaci, zda daná 

položka je výdajem na investice, na mzdy atd. Toto je velmi důležité z toho důvodu, že 

systém sám automaticky provádí zdaňování podle zůstatku na účtech a odečítá položky, 

kterém jsou označeny odpovídajícím kódem. Je v zájmu každého podnikatele, aby uváděl 

kódy správně. 

14.3 Z SOB je každodenní výstup směrem k odpovídajícím orgánům státní správy. 

14.4 Ročním výstupem je také výsledek hospodaření v rámci celé ČR. 

14.5 Státní účty: 

• Státní účet základní 

účet společnosti, skrze který se zúčtovávají veškeré transakce, probíhající ve společnosti 
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• Bilanční účet – účet, na kterém se účtuje o celkové hospodářské situaci společnosti. Ze 

stavu na tomto účtu vidíme, zda společnost prosperuje nebo ne. 

• Majetkový státní účet – na tomto účtu se účtuje o majetku společnosti. 

• Devizový účet – přináleží ČNB, je veden systémem SOB a jsou na něm zúčtovávány 

veškeré transakce se zahraničím a s cizími měnami. 

• Depozitní účet SOB – na tomto účtu je uložena veškerá peněžní zásoba společnosti v 

českých korunách. 

• Osobní účty – jsou povinné pro každého občana společnosti a jsou společně s osobní 

složkou občana v systému SD základním ekonomickým pojítkem občana a společnosti. 

Pokud si občan v době přechodu na nový ekonomický systém nezaloží v SOB svůj osobní 

účet, bude mu založen systémem a budou na něj poukazována veškerá finanční plnění ze 

strany společnosti. Je na občanovi, zda své finanční nároky využije, či nikoli. Na osobní 

účet jsou připisovány také příjmy z pronájmů občanovi nebo z prodaného know-how, 

patentů či licencí. Na svůj osobní účet podnikají také občané se svobodným povoláním. 

• Obchodní – jsou to účty povinné pro všechny podnikatelské subjekty, ať už fyzické nebo 

právnické osoby. 

• Nadační – jsou to účty zřizované všemi neziskovými subjekty (zájmová sdružení, 

nadace, kulturní a sportovní spolky atd.). Tyto účty si u SOB otevírají také politické strany 

a hnutí. 

• Správní – jsou to účty subjektů státní správy a samosprávy 
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15. Státní rozpočet 

15.1 Státní rozpočet v peněžním vyjádření na období 1 roku se nesestavuje. 

15.2 Financování všech ekonomických vztahů ve společnosti se děje průběžně a omezovat 

je ročními limity nemá žádný reálný smysl. 

15.3 Obce, kraje a Poslanecká sněmovna schvalují programy, které občané chtějí ve 

společnosti realizovat prostřednictvím níže uvedených státních fondů na základě 

výběrových řízení prováděných Úřadem pro výběrová řízení. Ve výběrových řízeních se 

uchází podnikatelský sektor o realizaci jednotlivých programů a teprve při úspěšném 

ukončení se získává informace o reálné ceně realizace konkrétního programu. Politikové 

nemají žádnou možnost ovlivnit hodnotu realizace programů. 

15.4 Obce, kraje a PS budou díky schvalování těchto programů řídit směřování 

společnosti. 

16. Minimální mzda 

16.1Minimální mzda je dalším klíčovým stavebním kamenem tohoto návrhu. 

Prostřednictvím minimální mzdy se propojují ekonomické zájmy všech skupin 

obyvatelstva společnosti. 

16.2 Minimální mzda je jedním z nejdůležitějších práv občana společnosti, která mu 

zaručuje minimální životní standard, který nemůže být žádným způsobem znehodnocen. 

16.3 Minimální mzda pro následující období (1 rok) se vyhlašuje ČSÚ k 1. únoru běžného 

roku a počítá se jako podíl nárůstu (poklesu) hrubých příjmů ekonomicky aktivních 

občanů a subjektů společnosti proti předcházejícímu období k celkovému počtu občanů 

ČR (včetně kojenců). 

16.4 Kalkulace minimální mzdy zahrnuje: 

a) měsíční náklady na bydlení, odpovídající průměrné pořizovací ceně novostavby 

standardního bytu 1+1 o výměře 45 m2 (viz Fond bydlení) dělené 20 roky a 12 měsíci 

(tato částka odpovídá měsíční splátce hypotéky na pořízení odpovídající bytové jednotky) 

+ 5 % do fondu oprav platí se majiteli bytové jednotky, pokud má občan byt v nájmu 

b) zdravotní pojištění 10 % 

c) důchodové pojištění 5 % 

d) daň z příjmu 5 % 

e) poplatky ve zdravotnictví 5 % 

 

Toto opatření má pozitivně motivovat občana, aby se věnoval prevenci a zvážili, zda 

skutečně potřebují navštívit lékaře nebo zdravotnické zařízení. Tento měsíční paušál do 
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výše 5 % minimální mzdy je nárokový a občan nemůže zaplatit v daném měsíci na 

poplatcích více, než tuto maximální částku. Pokud občan nevyčerpá celou 5 % částku 

určenou na poplatky, nevyčerpaná částka se stává jeho nedaněným příjmem. Pro občany s 

příjmem vyšším jak minimální mzda platí, že maximální součet poplatků uvedených v 

tomto bodě je ve výši 5 % z minimální mzdy (tato částka je již zakalkulovaná i v jejich 

platu, protože ten se odvíjí od minimální mzdy). V souvislosti se zdravotnictvím se zavádí 

také poplatek za stravu při hospitalizaci, který se vypočítává z minimální mzdy a to tak, že 

se měsíční minimální mzda vynásobí koeficientem 0,2 (předpokládá se, že za stravu 

člověk utratí 20 % svého příjmu) a vydělí se počtem dní v daném měsíci a násobí se 

počtem dnů hospitalizace v daném měsíci. Tento poplatek je příjmem zdravotnického 

zařízení, které zajišťuje pacientovi stravu. 

položky ad a) – ad e) nesmí ve svém úhrnu přesáhnout 50 % minimální mzdy 

16.5 Pro konkrétní představu, na dnešní podmínky, pokud bereme do výpočtu cenu bytové 

jednotky 1+1 o ploše 45 m2 ve výši 1 500 000 Kč, potom měsíční minimální mzda při 

přechodu na nové podmínky bude cca 26 400,- Kč. 

16.6 Pokud jste nyní nabyli dojmu, že díky takovým mzdám nemohou být ceny výrobků 

nižší, než v současné době, vezměte prosím do úvahy, že podniky a podnikatelé nebudou 

platit odvody z mezd na sociální a zdravotní pojištění, nebudou se platit žádné spotřební 

daně, DPH bude zrušeno, podniky nebudou platit spotřební daně, daň z příjmu fyzických 

osob bude pouze 5 %, úvěry budou bezúročné a splátky úvěrů budou součástí nákladů. 

16.7 Na případnou námitku, že podnikatelé tohoto zneužijí k nehoráznému zvýšení svých 

zisků, podotýkám, že minimální mzda je provázána i s příjmem podnikatelů, kteří by 

museli být velice krátkozrací, pokud by si neúměrně zvyšovali svoje příjmy, protože v tom 

případě by rychle rostla i minimální mzda a její výše by se mohla stát pro některé 

podnikatele neúnosná, protože by neúměrně mohla zvýšit cenu výrobků a tím způsobit 

podnikatelům obrovské existenční problémy. 

16.8 Pro srovnání mzdové náklady ve stávajícím systému jsou následující: v Kč 
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Superhrubá mzda zahrnuje i odvody z mezd hrazené zaměstnavatelem. V návrhu jsou tyto 

platby, hrazené zaměstnavatelem, rovny nule. 

16.9 Pro státní správu se stanovují maximální koeficienty, kterými se násobí minimální 

mzda stanovená zákonem. Pro ostatní občany se stanovují minimální koeficienty, kterými 

se násobí minimální mzda v ČR. 

16.10 Stanovení počáteční minimální mzdy ke dni přechodu na nový systém vychází z 

myšlenky, aby každý občan naší země byl schopen vést důstojný život, aby nikdo nemusel 

žít na ulici, aby měl zajištěn stejný přístup ke vzdělání, lékařské péči a dalším službám 

jako ostatní občané. 

16.11 Žádný občan nesmí mít měsíční příjem menší než je zákonem stanovená minimální 

mzda, pokud pracuje (je důchodce nebo je v invalidním důchodu). 

16.12 Měsíční minimální mzda je stanovena na dobu celého měsíce a nemůže být žádným 

způsobem krácena, ani pokud občan nevykonává práci na celý úvazek, pokud chce 

pracovat 

16.13 Minimální mzdu pobírá občan, který je v plném invalidním důchodu, občan, který 

není schopen se o sebe postarat (dlouhodobá nemoc) nebo například občan, který 

vykonává práci v pracovním poměru u obecního úřadu nebo městského úřadu nebo úřadu 

městské části v době, kdy je registrován těmito úřady jako nezaměstnaný (shání si novou 
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práci). Nároky invalidních nebo jinak postižených spoluobčanů na asistenta se řeší 

prostřednictvím Fondu zdraví a veškerá peněžní plnění s tímto spojená jdou k tíži Fondu. 

16.14 Nemocenská se vypočítává z minimální mzdy, bez ohledu na to, jaký příjem osoba 

na nemocenské měla. 

16.15 Občan má právo si platit dobrovolné nadstandardní pojištění u Fondu zdraví, které 

mu garantuje nemocenskou ve výši 60 % jeho příjmu (nejvýše z 20 násobku MM) v době, 

kdy nastoupil nemocenskou. 

16.16 občan má právo na práci, ale ne povinnost pracovat (pokud se tak sám a ze svobodné 

vůle rozhodne, potom má ale jen nárok na životní minimum a společnost k němu nemá 

žádné další závazky). 

16.17 Životní minimum odpovídá 20 % minimální mzdy (5 280,- Kč) 

16.18 Týdenní pracovní doba je 40 hodinová (v první etapě přechodu na nové podmínky a 

následně se bude postupně snižovat v souladu s možnostmi společnosti). 

16.19 V případě, že člověk nemůže najít práci ať již z důvodu, že pracovní místa chybí 

nebo z důvodu nízké kvalifikace nebo nedostatečné zručnosti, je povinen se zaregistrovat u 

svého příslušného obecního nebo městského úřadu, kde bude vykonávat práci prospěšnou 

pro obec nebo město. Pokud nebude tuto práci vykonávat řádně, obec má právo takového 

člověka po zdůvodnění propustit, což je důvodem k podstatnému zkrácení nároků na 

minimální mzdu a takový člověk pobírá pouze a jen životní minimum, které umožňuje 

nákup základních potřeb k přežití. Propuštění občana z pracovního poměru u obecního 

nebo městského úřadu je soudně přezkoumatelné (vyloučení případné šikany ze strany 

samosprávy). 

Poznámka 

Někteří oponenti mi vytýkali, že nutím člověka pracovat, že chci násilně vymýtit 

bezdomovectví. Je to omyl. Ve svém návrhu vždy a všude argumentuji tím, že občan musí 

obdržet nárokové plnění ze strany státu automaticky, aniž by o ně musel žádat. Nikde ale 

netvrdím, že tyto nároky musí přijmout a spotřebovat. Bude mu založen automaticky účet 

u SOB a nároky ve finančním plnění mu budou na tento účet plynout, on je však využít 

nemusí. Když nebude chtít pracovat, bude dostávat maximálně životní minimum, aby 

přežil na svůj účet, ale zase ho nemusí využít. Nemusí si pořizovat bydlení, může být 

bezdomovec, pokud to tak chce, ale bude jistě mít problémy s obcí, která těžko bude trpět 

případné projevy s bezdomovectvím spojené, které jsou dnes běžné. Bude muset dobře 

zvažovat, kde se tomuto způsobu života bude věnovat. Bude to ale jen a jen jeho 

dobrovolná volba a ne bezvýchodnost životní situace. 
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17. Ukončení pracovního poměru 

17.1 Pracovní poměr může ukončit zaměstnanec písemným oznámením této skutečnosti 

zaměstnavateli kdykoliv. Výpovědní lhůta je 30 denní. Pokud nemá zaměstnanec zajištěnu 

novou práci, je povinen se neprodleně zaregistrovat u svého příslušného obecního úřadu do 

evidence uchazečů o práci. V opačném případě mu nebude moci být vyplacena mzda za 

období ode dne následujícího po ukončení výpovědní lhůty. 

17.2 Pracovní poměr může ukončit zaměstnavatel písemným oznámením této skutečnosti 

zaměstnanci kdykoliv. Výpovědní lhůta je 30 denní. Pokud nemá zaměstnanec zajištěnu 

novou práci, je povinen se neprodleně zaregistrovat u svého příslušného obecního úřadu do 

evidence uchazečů o práci. V opačném případě mu nebude moci být vyplacena mzda za 

období ode dne následujícího po ukončení výpovědi do konce běžného měsíce. 

17.3 Zaměstnanec má nárok po ukončení výpovědi, pokud je zaregistrován v registru 

Obecního úřadu jako nezaměstnaný a vykonává u tohoto Obecního úřadu jím určenou 

práci, na 100 % svého platu (max. do 3 násobku MM) po dobu 3 měsíců. Plátcem mzdy je 

společnost. 

17.4 Pokud si občan uvedený v registru nezaměstnaných nenajde práci ve lhůtě 3 měsíců 

ode dne ukončení výpovědní lhůty v předchozím zaměstnání, je mu státem vyplácena 

mzda ve výši minimální mzdy, za podmínky, že pracuje u Obecního úřadu. Vyplácení 

minimální mzdy státem není časově omezeno, je podmíněno pouze prací pro Obecní úřad. 

17.5 Pokud zaměstnavatel opětovně přijme do pracovního poměru ve lhůtě 6 měsíců ode 

dne ukončení pracovního poměru občana, kterého propustil z pracovního poměru, potom 

je povinen státu refundovat mzdu, kterou stát tomuto občanovi vyplatil v ochranné lhůtě (3 

měsíce) ve skutečně vyplacené výši. 

18. Starobní důchody se vyplácejí ve výši 100 % maximálního platu 
dosaženého v době posledních 10 let před nástupem do starobního 
důchodu (nejvíce však do 2 násobku minimální mzdy) 

18.1 toto opatření, se zavádí z toho důvodu, aby i občan v důchodovém věku měl zajištěn 

běžný standard, díky němuž bude velice dobře podporovat ekonomiku země. Musíme si 

uvědomit, že tím, že peníze ekonomikou jen protékají a jsou ve svém oběhu urychlovány 

dalšími opatřeními, nemá smysl je nikde kupit a zadržovat dlouhou dobu na účtu, je 

nesmyslem omezovat uměle příjmy občanů. 

18.2 To, že v současné době je absolutní nedostatek finančních zdrojů na všechno, lidé 

jsou bez prostředků, bez domova nebo na celý život zadluženi a předluženi, nevzniklo na 

základě nějakých objektivních zákonů Vesmíru nebo z Božího rozhodnutí, ale pouze a jen 

proto, že nám to naši volení zástupci takto zařídili. 
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18.3 Je třeba si uvědomit, že člověk odcházející do penze ovlivňuje výši své penze svým 

vlastním přičiněním, s jakým pracoval v aktivním věku. Je to otázka subjektivních 

možností a schopností i chuti pracovat každého občana. Umožnit výše uvedené každému 

občanovi odcházejícímu do penze je určitým díkem celé společnosti za činnost občana, 

kterou dokázal vykonat ve prospěch celku. 

18.4 V této souvislosti je třeba poznamenat, že navrhovaný systém umožní odchody do 

důchodu všem občanům dříve než stávající systém, který nutí občany k nesmyslným 

pozdějším odchodům do důchodu, i když pro ně není schopen zajistit dostatek práce. V 

navrhovaném systému odchod do penze pro ženy, které vychovaly alespoň 2 děti, nastává 

po odpracování 30 let s tím, že do odpracované doby se započítává i pobyt na mateřské 

dovolené – 4 roky na každé dítě (pokud byl na mateřské dovolené muž, započítává se mu 

tato doba také do odpracované doby). Pokud žena vychovala 1 dítě, odchod do penze 

nastává po odpracování 33 let, pokud nevychovala žádné dítě, potom odchod do penze 

nastává po odpracování 35 let, stejně jako u mužů. 

18.5 Do odpracované doby se započítává i doba studia od 18 do 25 let. 

18.6 V závislosti od náročnosti pracovních podmínek se umožňuje odchod do penze 

občanům pracujícím v obtížných podmínkách již po odpracování 25 – 30 let. 

18.7 Občan si může vybrat, zda odejde do penze dříve, pokud splní následující podmínky: 

 za každý 1 započatý rok dřívějšího odchodu do penze, se občanovi snižuje výše 

jeho nároku na penzi o 10 % 

 penze nemůže být nižší než 50 % minimální mzdy 

18.8 Z uvedených podmínek je zřejmé, že občan mající nárok na penzi ve výši minimální 

mzdy, může odejít do penze maximálně o 5 let dříve. Toto je možné ale pouze tehdy, když 

již má zajištěno vlastní bydlení a částka na bydlení, kterou má zakalkulovánu v minimální 

mzdě, mu zůstává k obživě (neplatí nájem ani hypoteční splátku, odpovídající částka mu 

zůstává k volnému využití dle vlastního rozhodnutí). 

18.9 Každý občan má právo, pokud pracuje, každý 7. rok využít placené společností 

celoroční volno. Společnost poskytuje jako náhradu tohoto volna částku odpovídající 

minimální mzdě. Pokud občan tuto možnost využije, tato doba se potom nepočítá do 

odpracované doby a odchod do penze se odpovídajícím způsobem oddálí. Například, 

pokud občan má povinnost odpracovat 35 let a využil výše uvedené placené volno 4x, 

potom odchází do penze ne v 53 letech (18 +35 = 53), ale o 4 roky později – v 57 letech. 

19. Financování politických stran ze státního rozpočtu 

 Financování politických stran se uskutečňuje pouze prostřednictvím členských 

příspěvků jejich členů. 
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Státní fondy 

 instituce v 100% vlastnictví státu řízené správními radami a kontrolované dozorčími 

radami, nezávislé na vládě ČR, podléhající přímo PS nebo Senátu 

20. SOB – Státní obchodní banka (státní zúčtovací centrum) 

20.1 Je bankou a zúčtovacím centrem současně. Je to elektronický systém s 

několikanásobným zálohováním, kde se evidují a zúčtovávají veškeré finanční operace ve 

společnosti. Výstupem z této banky směrem k oprávněným státním orgánům jsou aktuální 

statistická data, která pomáhají správně řídit směrování celé společnosti. Díky tomuto 

systému je možné zeštíhlit státní aparát na minimální úroveň, odbourat dohady a 

předpoklady v ekonomické oblasti, protože kdykoliv budou k dispozici přesná ekonomická 

data. Byrokracie díky tomuto systému nebude mít šanci ke svému bytnění a rozpínavosti, 

omezí se celá řada ekonomických zločinů, které bují ve stávajícím systému velice dobře. 

20.2 Finanční služby může poskytovat pouze SOB. Existence jiných finančních institucí 

nebude mít smysl, ale v přechodném období nebude zakázána, je volbou občana, zda bude 

využívat placených služeb stávajících bank, či nikoliv. 

20.3 Každý občan i firma budou mít svůj běžný účet u SOB, na kterém budou evidovány 

zůstatky NPP a jejich saldo. Nadlimitní zůstatek NPP na účtu bude k poslednímu dni roku 

automaticky zdaněn 100% sazbou s tím, že limit zůstatku je určen jako trojnásobek 

průměrného zdaňovacího základu (příjmu), vypočítaného za posledních 5 let. Pro občana 

je minimálním zdaňovacím limitem částka 1 500 000,- Kč. To znamená, že i když občan 

spořící si z minimální mzdy by měl mít nárok na nedaněný limit max. 26 400 x 12x3 = 950 

000,- Kč, stejně se mu NPP nedaní, dokud nepřesáhne částku 1 500 000,- Kč. Pro 

podnikatelské subjekty platí uvedený limit – trojnásobek průměrného zdaňovacího základu 

za posledních 5 let. Co to znamená? Podívejme se na následující tabulku, kde jsou 

uvedeny zdaňovací základy nějakého podniku v posledních 5 letech a jak se vyvíjí v 

závislosti na nich výše zůstatku NPP na účtu subjektu, nepodléhající dani.  
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 Z tabulky je zřejmé, že podmínka omezeného limitu nebude podnikatele omezovat, ale 

podnikatel na ni bude muset brát zřetel z toho důvodu, aby jeho podnikání mělo alespoň 

vyrovnanou úroveň co do zdaňovacího základu, protože pokud by se ocitl v propadu v 

příjmech některý rok, mohl by mu nedaněný limit klesnout pod limit minulého roku. Ani 

to však by nebylo tragédií, protože podnikatel se může rozhodnout sám, jak s případně 

nadlimitními NPP naloží, může je investovat do nějaké činnosti nebo něco nakoupit – jak 

sám uzná za vhodné. Nastavení limitů má smysl v tom, aby nedocházelo k přílišné 

kumulaci kapitálu v jedněch rukou a aby měl podnikatel tendenci vyvíjet další činnost, 

která je pro společnost velmi důležitá s ohledem na zaměstnanost obyvatelstva a výrobu 

nových statků důležitých pro směnu například na zahraničních trzích a pro kvalitativní růst 

společnosti. 

20.4 Zde je třeba si znovu uvědomit zásadní změny oběhu peněz ve společnosti a jejich 

funkce: 

a) Peníze jsou pouze prostředkem směny, nejsou určeny k neomezenému spoření ani pro 

spekulativní finanční operace. 

b) Veškerá peněžní zásoba společnosti je uložena na depozitním účtu SOB, na účtech 

občanů a ostatních subjektů společnosti se eviduje jejich zůstatek ve formě „nároku na 

peněžní plnění“ (NPP – nárok na peněžní plnění). To znamená, že v případě, že subjekt 

chce uskutečnit platbu ze svého účtu, postupuje stejně jako dnes, pouze SOB mu 

automaticky sníží jeho NPP a z depozitu SOB odešle adresátovi danou sumu v korunách. 

Při obdržení platby na účet subjektu v korunách SOB automaticky převede koruny do 

svého depozita a subjektu na jeho účtu zvýší NPP.  
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 Takto v ekonomice koluje dlouhodobě stejná výše peněžní zásoby, kdy je rychlost její 

cirkulace v souladu s aktuálními potřebami trhu v reálném čase. 

c) Peněžní zásoba v moment přechodu na nový systém ekonomiky je rovna součtu 

hotovosti a všech vkladů na účtech bank v ČR. NPP je roven v době přechodu objemu 

peněžní zásoby. 

d) Objem peněžní zásoby se dlouhodobě nemění. 

e) Cizí měna se do peněžní zásoby nezapočítává a eviduje se na zvláštním účtu ČNB u 

SOB. 

f) Vzájemná vazba mezi SOB a ČNB vyplývá z uvedeného obrázku: 

g) Financování Celostátních programů, Krajských a obecních programů se provádí 

převodem odpovídající výše NPP na účet odpovídajícího Státního fondu (v případě 

Celostátních programů) nebo Krajského úřadu nebo Obecního úřadu ze Státního účtu. 

„Investiční prostředky“ při realizaci daného programu „protečou“ prostřednictvím NPP a 

depozitního účtu SOB ekonomikou a objeví se zase na depozitním účtu SOB. 

h) Financování státní správy se provádí převody NPP ze Státního účtu na účty 

odpovídajících orgánů státní správy. Tyto finanční prostředky ekonomikou „protečou“ 

jako v bodě j) a skončí opět na depozitním účtu SOB. 

i) Financování kreditních karet nezletilých občanů, studentů VŠ, rodiče na MD a důchodců 

se uskutečňuje v odpovídajících částkách na příslušné účty (kreditní karty) uvedených 

osob – podobně jako v bodech j) a k). 
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j) Financování podnikatelského sektoru se uskutečňuje na vlastní účet (zůstatek peněz na 

účtu) + bezúročnými půjčkami vyplácenými z depozitního účtu SOB. Splátky půjček se 

provádí na depozitní účet SOB. 

k) Občanům se půjčky poskytují z depozitního účtu SOB. Splácení půjček se uskutečňuje 

na depozitní účet SOB. 

l) Daně, poplatky, platby za prodej nerostných surovin, platby za pronájem půdy a další 

platby státu se poukazují na státní účet, kde se evidují na straně MD, stejně jako NPP 

odpovídající reálné hodnotě devizových rezerv, uložených na devizovém účtu. Na straně D 

se evidují emitované do oběhu NPP. 

m) Na depozitním účtu v SOB nemůže být nikdy nedostatek peněz, protože tyto vstupují 

pouze do konkrétních a reálných transakcí skrze převody NPP mezi účty partnerů v 

transakci a po uskutečnění každé transakce zase okamžitě končí na depozitním účtu v 

SOB. Transakce jsou elektronické a trvají zlomek vteřiny. 

n) Z devizových rezerv se umořuje zahraniční dluh, provádějí se platby do zahraničí od 

občanů a podnikatelských subjektů 

 

 Na obrázku je vidět, jakým způsobem se realizuje platba mezi kupujícím a 

prodávajícím. Na základě vystaveného platebního příkazu kupujícím v systému SOB, 

kterým žádá o odeslání 500 000,- Kč na účet prodávajícího, se v systému SOB 

prostřednictvím operace č. 1 převede na depozitní účet SOB 500 000 NPP z účtu 

kupujícího, které jsou zde směněny v paritě 1:1 za 500 000,- Kč, které jsou připsány na 

účet kupujícího prostřednictvím operace č. 2 a jsou neprodleně prostřednictvím operace č. 

3 z tohoto účtu převedeny na účet prodávajícího, kde proběhne opačná směna přijatých 

500 000,- Kč na 500 000 NPP prostřednictvím operací č. 4 a č. 5. Je zřejmé, že počáteční 
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zůstatek na účtu kupujícího se o 500 000, NPP sníží a na účtu prodávajícího se o stejnou 

částku zvýší, zatím co výsledný balance NPP na depozitním účtu SOB bude nulový. 

Uvedené operace č. 1 až č. 5 provádí systém SOB zcela automaticky, aniž by to 

vyžadovalo na straně občana jakoukoliv spolupráci. Uvědomme si prosím, že tato metoda 

použití NPP je nutná, aby bylo naprosto zřejmé, že peníze jako takové jsou v 

celospolečenském vlastnictví a občan ani subjekt je nemůže vlastnit, ačkoliv má právo je 

kdykoliv použít pro uskutečnění transakce. Toto opatření je pro nový ekonomický systém 

klíčové. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že pro ekonomiku společnosti není až tak podstatné, jak 

veliká je počáteční hodnota peněžní zásoby. Podstatná je metoda rovného přístupu občanů 

a subjektů společnosti k peněžní zásobě a rovné právo je kdykoliv použít na základě 

svobodné volby. Je také zřejmé, že peníze budou vstupovat do ekonomiky prostřednictvím 

reálných transakcí s reálnými hmotnými a nehmotnými statky. 

20.5 Veškeré finanční toky v ČR budou postupně uskutečňovány prostřednictvím 

bankovních účtů u SOB 

20.6 Každý občan ČR a subjekt zaregistrovaný na území ČR má ze zákona zřízen svůj 

bankovní účet u SOB 

20.7 K bankovnímu účtu (pouze jeden) občana ČR nebo subjektu zaregistrovanému v ČR 

je vydána speciální platební karta, pomocí které se uskutečňují veškeré platby na území 

ČR. Platební karta plní funkci i OP, ŘP. 

20.8 Všechny subjekty státní správy a samosprávy mají své účty pouze a jen u SOB 

20.9 Úvěry fyzickým osobám: 

Žádosti o úvěr budou velice jednoduché. Co se týká občanů, stejně jako dnes bude chtít 

občan koupit na splátky například auto, zajde si do autosalonu, podepíše dokumenty, 

připojí se na web SOB, vyplní žádanku o odpovídající úvěr a s pomocí kreditní karty zadá 

svůj elektronický podpis a kód do tohoto systému. Systém v bance provede okamžitou 

kontrolu příjmů a plateb žadatele a během několika sekund vydá potvrzení o převodu 

úvěru na účet žadatele a v následujícím kroku automaticky provede platbu na účet 

autosalonu. V systému SOB je uložena informace, že po dobu tolika a tolika měsíců bude z 

příjmů žadatele strhávána na umoření půjčky ta a ta částka. Pokud bude žadatel žádat o 

další půjčku, systém bude vědět, jaké pravidelné platby bude muset žadatel po jakou dobu 

splácet, a buď další úvěr dovolí, nebo nedovolí. Je to otázka několika sekund. 

20.11 Úvěry pro podnikatele a právnické osoby: 

Podnikatel musí mít vypracován podnikatelský záměr, podle kterého vyplní elektronickou 

žádost a z podnikatelského záměru vyplní požadovanou informaci – jaká je částka úvěru, 

na co konkrétně bude a v jaké výši čerpán, jaká část je kryta nakupovanými aktivy, jaká 

část je provozní úvěr bez krytí atd. Státní databanka během 2 dnů informace zpracuje a 
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elektronicky je předá do SOB, která bude mít veškeré informace uloženy v systému a bude 

postupně uvolňovat úvěr ve prospěch dodavatelů podnikatele. Provozní část úvěru mu 

převede k volnému užívání na jeho účet. Každá platba bude kontrolována. Budou 

automaticky kontrolovány i příjmy na tento účet, zda se vyvíjejí podle plánu, který žadatel 

předložil. Pokud se ukáže propad v tržbách a bude evidentní, že projekt neplní tu úlohu, 

která byla zamýšlena, je poskytnut insolventní úvěr a pokud ani toto nepomůže, nastupuje 

činnost Revitalizačního fondu, která rozhodne, zda projekt bude možné realizovat po 

změně ať již vedení společnosti nebo změně programu a jeho úkolem bude realizovat 

takové řešení, aby případné škody byly minimální. Nekrytá aktivy část úvěru – provozní 

úvěr, bude požadována ke splacení žadatelem (jeho osobní ručení). Bude se mu strhávat z 

jeho měsíčních příjmů tak, aby jej neuvedla do stavu bídy. Tato podmínka je dosti tvrdá na 

to, aby přiměla každého žadatele dobře zvážit svoje možnosti, zda je připraven k realizaci 

projektu nebo ne. V každém případě za úvěry bude vytvořena reálná hmotná a nehmotná 

hodnota v reálné ceně (spekulativní operace nebudou realizovány). Věřím, že nárůst úvěrů 

bude směřovat hlavně do programů, které budou zaměřeny na zahraniční obchod a výrobu 

exportního zboží, případně budování provozů v zahraničí, což bude podporovat dovoz 

příjmů v zahraničních měnách, což je pro naši ekonomiku a splacení zahraničního dluhu 

velmi žádoucí. 

21. SD Státní databanka 

21.1 má několik zálohovacích center, je určena ke koordinaci veškerých informačních toků 

v rámci ČR 

21.2 vede veškerou agendu stát – občan – stát, stát – firma – stát, každý občan, organizace 

má zřízenu k datu svého narození (ode dne platnosti navrhovaných změn) až do smrti a pro 

organizace ode dne jejich vzniku až do jejich zániku elektronické schránky (zálohování je 

provedeno i v písemné podobě v archívech) kde vede veškeré informace dané zákonem 

(oboustranné mazání dat je znemožněno) 

21.3 zajišťuje přístup občana ke všem potřebným formulářům k nahlášení změn, podáním 

k soudu a dalším instancím 

21.4 zřizuje pro každého občana a firmu nebo úřad, organizaci poštovní schránku, která je 

určena k vzájemné komunikaci stát – občan – stát, organizace – stát – organizace (mazání 

dat je oboustranně znemožněno) 

21.5 veškerá korespondence z této emailové schránky je zálohována též v písemné podobě 

v archívech 

21.6 vydává a eviduje platební karty, které mají speciální zabezpečení a slouží každému 

občanovi a organizaci zároveň jako identifikační doklad 
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21.7 provádí odpovídající zákonu změny v zadání platebních karet tak, aby data v nich 

uložená odpovídala skutečnosti 

21.8 vyhotovuje zákonem stanoveným institucím soubory dat potřebné k jejich činnosti 

21.9 vede veškeré zákonem stanovené rejstříky, jako například agendu Katastrálního 

úřadu, databáze majitelů automobilů, SPZ, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík atd. 

21.30 vede další potřebnou agendu 

21.31 Státní databanka využívá ve své činnosti pouze stávající státní databáze a nové 

nevytváří. 

21.32 Vytvoření nové databáze postavené na shromažďování informací o občanech 

společnosti je možné pouze na základě celonárodního referenda občanů společnosti 

21.33 Výstupy z databází smí využívat pouze zákonem určený úřad a úředník ve zvláštním 

režimu 

21.34 Zneužití databází a informací z nich se trestá vězením na dobu ne méně než 20 let. 

22. Státní pojišťovna (SP) 

 SOB zřizuje Státní pojišťovnu, která pojišťuje veškerá rizika občanů a dalších subjektů 

společnosti. Státní pojišťovna je nezisková organizace, příjmy této pojišťovny jsou příjmy 

státního účtu, ze kterého se také vyplácí pojistné plnění. SP je konkurenčním pojišťovacím 

ústavem stávajícím pojišťovnám. 

23. Úřad pro výběrová řízení (ÚVŘ) 

23.1 veškerá výběrová zřízení budou ze zákona podřízena správě tohoto úřadu. 

23.2 Poplatek za provedení výběrového řízení je splatný ihned po ukončení výběrového 

řízení, plátcem je vybraný účastník řízení. Poplatek je roven částce odpovídající 0,05 % z 

rozpočtu dané akce. 

23.3 Pokud není možné určit finanční plnění, je poplatek stanoven na základě Zákona o 

státních poplatcích. 

23.4 Veškeré státní zakázky a zakázky zadávané územními orgány státní správy musí být 

podrobeny výběrovým řízením. 

23.5 Povinným kritériem je, že účastník řízení musí mít sídlo na území ČR a plnění musí 

být minimálně ze 75 % z místních materiálů a služeb. 

23.6 Nakupované suroviny a komponenty v zahraničí musí být nakoupeny prostřednictvím 

Pražské komoditní burzy. 
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23.7 V případě, že se ukáže, že nákupy ze zahraničí byly zmanipulovány se záměrem 

například navýšit cenu takové položky s úmyslem „ odložit „ část ceny na zahraniční účet, 

takovému účastníku se soudním rozhodnutím zabavuje veškerý majetek a zakazuje se mu 

podnikatelská činnost. Nadále pobírá pouze minimální mzdu. Toto ustanovení platí pro 

každého občana ČR s tím, že každý občan má právo využít legálních prostředků a podpory 

ČR k získání nedaněných prostředků v zahraničí a nemusí se uchylovat k obcházení 

platných zákonů. 

23.8 Každý vyhlašovatel veřejné soutěže má povinnost zabezpečit průběh veřejné soutěže 

tak, aby nemohlo dojít ke korupčnímu jednání. V případě, že se prokáže, že vítěz veřejné 

soutěže podváděl, potom trestní odpovědnost dopadá nejen na statutární zástupce vítěze, 

ale i na statutární zástupce vyhlašovatele. Souběžným trestem s trestní odpovědností je 

také propadnutí veškerého majetku a zákaz podnikatelské činnosti minimálně na 10 let. 

23.9 Povinností vyhlašovatele je řádným způsobem výběrové řízení vyhlásit, aby účastníci 

přesně věděli, o co vyhlašovateli jde. 

23.10 Pokud se jedná o výběrové řízení na dodávku uměleckých nebo architektonických 

nebo jiných plnění, která podléhají výběru i z estetického hlediska před komisí, potom toto 

výběrové řízení probíhá dvoukolovým způsobem. V prvním kole, stejném pro všechny 

typy výběrových řízení vyhlašovatel zveřejní podrobné zadání a uvede místo, datum a 

dobu od do, kam mohou účastníci výběrového řízení přinést své nabídky v zalepených 

obálkách. Ve stanovený den a hodinu je na stanoveném místě přítomen notář, který 

zalepené obálky od účastníků řízení převezme, označí a zaeviduje. Neprodleně po uplynutí 

vyhlášené doby, přistoupí notář k postupnému otevírání obálek za přítomnosti účastníků 

řízení a veřejnosti. V prvním kole řízení se předpokládá, že jediným kritériem pro vítězství 

ve výběrovém řízení je cena. Neprodleně po otevření poslední obálky je znám vítěz tohoto 

řízení, notář provede zápis o tomto výběrovém řízení. Vítěz tohoto řízení je povinen v 

souladu s podmínkami soutěže uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o dílo nejpozději do 30 

dnů ode dne konání výběrového řízení. Pokud se ukáže, že vítěz není schopen nebo 

ochoten dostát svým závazkům, má vyhlašovatel právo na náhradu škody ve výši 30 % z 

hodnoty díla, které je povinen vítěz zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy lhůta pro podpis 

smlouvy o dílo minula nebo do 30 dnů ode dne, kdy vyhlašovatel výběrového řízení od 

smlouvy o dílo uzavřené s vítězem výběrového řízení odstoupil z důvodu neschopnosti 

splnit vítězem jeho povinnosti, k nimž se zavázal. 

23.11 Pokud je třeba uskutečnit na základě výše uvedeného druhé kolo soutěže s ohledem 

na zohlednění estetického (nebo jiného specifického) hlediska, potom je vyhlašovatel 

povinen toto již při vyhlášení soutěže (výběrového řízení) sdělit ve svém zadání a také je 

povinen v tomto zadání zveřejnit jednotlivé členy hodnotící komise, místo, datum a hodinu 

zahájení tohoto hodnocení, které je veřejné. Členové hodnotící komise musí sdělit své 

stanovisko veřejně za účasti notáře, který z tohoto jednání pořídí zápis. Do druhého kola se 

dostávají nabídky podle nabídnuté ceny a celkový počet nabídek musí být určen již při 
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vyhlášení řízení (například – do druhého kola postupuje 5 nabídek v závislosti od nabízené 

ceny, přičemž první nabídkou se rozumí nabídka s nejnižší cenou). 

23.12 Druhé kolo výběrového řízení může být provedeno například i veřejným hlasováním 

o výběru nějakého exponátu atd. 

24. Půdní fond (PF) 

24.1 Správa vlastnických práv státu k půdě se převádí na tento Půdní fond. 

24.2 V případě, že majitel pozemku chce pozemek prodat, Půdní fond má ze zákona 

předkupní právo k takovému pozemku. 

25. Fond energetických a surovinových zdrojů (FESZ) – nahrazuje 
ministerstvo hospodářství, předseda fondu je členem vlády 

25.1 Do tohoto fondu jsou převedeny veškeré majetkové účasti a práva státu v 

energetických společnostech. 

25.2 Majetkové podíly v ČEZ se po dohodě s vlastníky podílů vykupují zpět do vlastnictví 

státu. 

25.3 Do majetku státu se za úplatu vyvlastňují veškeré majetkové podíly ve společnostech 

hospodařících s pitnou a užitkovou vodou (například společnosti typu Vodovody a 

kanalizace). 

25.4 je jediným vlastníkem přenosových energetických soustav. 

25.5 Koordinuje součinnost v oblasti budování nových zdrojů elektrické energie a to 

zejména s ohledem na ekonomické a ekologické hledisko, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, zvyšování efektivnosti stávajících zdrojů. 

25.6 Je garantem decentralizace výroby elektrické energie a rozumné decentralizace 

výroby tepelné energie, dbá na maximální využití kogenerace a trigenerace pro budování a 

rekonstrukce zdrojů energie. 

25.7 S ohledem na to, že naše země nemá dostatečné zdroje plynu, orientuje svoji činnost 

na 100 % zabezpečení energetických potřeb země z vlastních zdrojů elektrické energie. 

25.8 Pro zajištění své činnosti zakládá a řídí projekční kanceláře a poradenská centra. 

25.9 Schvaluje investiční projekty nových energetických zdrojů, poskytuje poradenskou 

činnost novým podnikatelům v této oblasti, vkládá prostředky do výzkumu v oblasti 

energetiky, zakládá zahraniční společnosti pro výrobu elektrické energie v zemích třetího 

světa. 
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25.10 Investice do energetických projektů s využitím biomasy jsou směřovány pouze do 

projektů realizovaných subjekty vyrábějících nebo majících ve vlastnictví odpovídající 

množství biomasy nebo společnými podniky s těmito subjekty. 

25.11 Stanovuje minimální výkupní ceny elektrické a tepelné energie od výrobců a 

stanovují se maximální ceny elektrické a tepelné energie pro vnitřní trh. Tyto ceny jsou 

stanoveny zákonem. 

25.12 Fond je jediným oprávněným subjektem obchodovat s elektřinou na domácím trhu i 

zahraničních trzích. 

25.13 Veškerá surovinová naleziště a zdroje vody se vrací do 100 % vlastnictví státu – 

fondu. Fond může pověřit správou těchto zdrojů soukromé osoby – občany ČR nebo 

právnické osoby vlastněné občany ČR. 

25.14 Minimálně 100% pokrytí potřebné elektrické a tepelné energie společnosti z 

vlastních zdrojů ne jedním z nejdůležitějších požadavků dnešní doby. Je to věc energetické 

bezpečnosti společnosti ale také racionálního ekonomického uvažování. Proč utrácet cizí 

měnu za to, co jsme schopni sami vyrobit v dostatečném množství i kvalitě. 

25.15 Ekologické hledisko bude mít v této oblasti stále větší vliv až do stavu, kdy bude 

pouze toto hledisko rozhodující. Než se do tohoto stavu dostaneme, musíme s ohledem na 

výše uvedené dostavět další bloky elektrárny Temelín, avšak paralelně s tímto počinem 

budeme připravovat projekty vodních elektráren, které jsou koncipovány na využití 

rychlosti toku, bez megalomanských staveb tlakových vodních elektráren, kdy dochází k 

devastaci obrovských území jejich zalitím vodou, kdy dochází k obrovskému plýtvání 

finančních prostředku, lidských, technických i technologických zdrojů, které je možné 

využít jiným, více smysluplným způsobem 

26. Fond dopravy a infrastruktury (FDI) – nahrazuje ministerstvo 
dopravy, předseda fondu je členem vlády 

26.1 Veškeré majetkové podíly státu v Českých drahách, Letiště Praha, Aerolinie atd. 

budou převedeny do tohoto fondu. Majetkové podíly soukromých osob v těchto 

společnostech budou za náhradu vyvlastněny. Fond na základě ekologických a 

ekonomických poznatků reguluje činnost jednotlivých druhů dopravy, kdy je ekologické a 

ekonomické hledisko celku závazné beze zbytku. Privatizace ČSA a Letiště Praha bude 

zastavena. Je celkem nepochopitelné, jak je možné vyprodat veškerý majetek státu jen na 

základě stupidního tvrzení, že stát je špatný hospodář. Stát nemůže být nikdy špatným 

majitelem, špatní a neschopní mohou být pouze lidé, kteří tyto státní podniky špatně řídí a 

ty osoby, které je tam na základě jakýchsi nestandardních postupů dosadily. 
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26.2 Fond na základě výběrových řízení může pověřit dlouhodobou správou ČD, Letiště 

Praha a dalších státních podniků soukromé podnikatelské subjekty, které v dané oblasti 

podnikání osvědčily své schopnosti. 

26.3 Ruší se cesty kamionové přepravy od 12 hod v pátek až do 24 hodin v neděli. FDI je 

povinen zajistit během 2 let přechod tranzitní kamionové přepravy na železniční transport 

(s výjimkou rychle se kazícího zboží). Tranzitní kamionová přeprava bude stažena ze 

silnic. 

26.4 Podporovat se bude výstavba obchvatů vesnic a měst – tuto činnost budou řešit samy 

obce formou zařazení této položky do Obecního seznamu projektů. 

26.5 Přednostní podporu obdrží nákladní a osobní železniční přeprava a kombinovaná 

kontejnerová přeprava. 

26.6 Tento fond je oprávněn účastnit se s podnikatelskou sférou mezinárodních investic v 

mezinárodní přepravě (zakoupení říčních a námořních lodí pro zahraniční dopravu, silniční 

přepravníky kontejnerů, letecká přeprava a doprava). Podmínkou účasti FDI v takových 

investičních projektech je nejméně 50 % účast fondu na hospodářském výsledku firmy a 

účast v kontrolních orgánech firmy. Tato účast nesmí být žádným způsobem snížena ani 

žádným způsobem zcizena. 

26.7 Systém mýtného je zrušen. Fond zabezpečuje údržbu všech komunikací, které nejsou 

v majetku obcí. Komunikace v majetku okresů a krajů se převádí do majetku fondu. 

27. Fond zdraví (FZ) – nahrazuje ministerstvo zdravotnictví a zdravotní 
pojišťovny, předseda fondu je členem vlády. 

27.1 bude dotován z povinného zdravotního pojištění obyvatelstva ve výši 10 % z platu, 

kdy bude každý měsíc v SOB při zúčtování tato částka 

zaměstnancům stržena automaticky a převedena na 

odpovídající účet fondu + z vlastní činnosti fondu a 

zdravotnických zařízení + emise NPP ze státního účtu 

27.2 Tento fond je jediným oprávněným subjektem v ČR 

nakupovat a dovážet léky, zdravotní techniku případně se 

zdravotnictvím spojené služby. 

27.3 Veškerá státní a krajská zdravotnická zařízení se převádí do vlastnictví fondu. 

27.4 FZ zřizuje a řídí leteckou záchrannou službu, pozemní záchrannou službu vybavenou 

nejmodernější technikou, stanice první pomoci a pohotovost. 

27.5 FZ zřizuje výzkumné laboratoře základního i aplikovaného výzkumu, kontrolní 

laboratoře kvality léků a zdravotního materiálu. 

27.6 FZ řídí a financuje hygienické stanice na území ČR. 
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27.7 Organizuje a kontroluje výrobu léčiv a vakcín na území ČR. „ Zisk „ výrobních 

podniků Fondu Zdraví se stává nedaněným příjmem Fondu, započítává se do objemu 

vyplacených mzdových prostředků za celou ČR pro výpočet minimální mzdy. 

27.8 Financuje lékařskou péči našich občanů v zahraničí, ručí za to, že k dispozici pro 

léčení našich občanů budou ty nemodernější a nejpokrokovější metody léčení. 

27.9 Financuje beze zbytku všechny organizace sdružující osoby s tělesnými nebo 

duševními postiženími atd. 

27.10 FZ financuje mzdy všech osob pracujících ve prospěch tělesně a duševně 

postižených (osobní asistenty). 

27.11 Fond Zdraví metodicky koordinuje činnost soukromých zdravotnických subjektů, 

uzavírá s nimi dlouhodobé smlouvy o poskytování lékařské a 

zdravotní péče pro občany ČR a na základě jejich objednávky 

je zásobuje léky a materiálem, jehož jediným dovozcem je ze 

zákona určen. 

27.12 Fond zdraví s profesními organizacemi ve zdravotnictví 

vypracovává návrh ceníku úkonů v tomto odvětví, který je po 

schválení Poslaneckou sněmovnou závazný pro všechny 

subjekty v tomto odvětví pracující. Tento sazebník se týká 

nároků péče pro občany naší republiky. 

27.13 Fond zdraví vytváří na základě zákona páteřní síť lékařských zařízení, která 

odpovídají plnění standardní lékařské péče na základě zákona. To znamená, že stávající 

státní a krajské nemocnice budou součástí tohoto páteřního systému. Paralelně s tímto 

systémem může vznikat jakékoliv množství soukromých lékařských zařízení, nemocnic 

atd., které budou vybaveny nejmodernější technikou, budou mít také špičkové lékaře a 

podmínky pro své klienty, které budou hledat převážně v zahraničí. Budou pracovat na 

základě smlouvy s daným klientem za úplatu na základě smluvních cen. Ale, zároveň 

budou povinni za stanovených podmínek provádět úkony i ve prospěch našich občanů za 

úplatu dle platného sazebníku. 

27.14 Občan nebo subjekt společnosti může použít úvěr nebo své vydělané peníze a založit 

si nemocnici a nabízet své služby zahraničním klientům nebo domácím klientům na 

základě smluvních cen. Pokud se rozhodne, že ano, potom bude muset učinit vše pro to, 

aby jeho nemocnice po všech stránkách byla ta nejlepší, jinak bude muset ukončit činnost. 

Bude zde přímý tlak na výzkum a co nejefektivnější využití jeho výsledků, budou velice 

dobře oceněni špičkoví lékaři a mladí lidé budou vidět vysokou prestiž v lékařském 

povolání a dá se předpokládat, že lékařské řemeslo se posune od dealerů farmaceutických 

firem zase na výsluní své profese. 

28. Standardy lékařské péče a nadstandardní plnění 

Fond zdraví zajišťuje standardní lékařskou péči, která musí umožnit dostupnost 

nejnovějších léčebných metod ve světě. Nadstandard se realizuje pouze v poskytování 

hotelových a stravovacích služeb. Dělení lékařských výkonů na standardní a nadstandardní 

se nepřipouští. 
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29. Veškerý kontakt s úřady je veden elektronickou formou, veškeré 
úkony státní správy jsou ve vztahu stát – občan - stát bezplatné, 

obecní úřady mají za povinnost na požádání občana pomoci mu s vyřízením této agendy a 

to včetně případných reklamací či jiných požadavků na SOB. Banka nemá kamenné 

pobočky. Pro osobní kontakt ve věci reklamací na SOB i SD je určena i Česká pošta. 

30. Důchodový fond (DF) – nahrazuje ministerstvo sociálních věcí a 
správu sociálního zabezpečení, předseda fondu je členem vlády 

30.1 DF bude dotován z povinného důchodového pojištění pracujícího obyvatelstva ve 

výši 5 % z platu (do 50 násobku minimální mzdy) + emise NPP ze 

státního účtu. Výplata penzí se provádí přímo ze státního účtu u 

SOB. Představa, že se budou někde kupit peníze na budoucí 

výplaty důchodů je mylná. Znovu opakuji, peníze musí 

ekonomikou protékat a jejich koloběh můžeme maximálně 

zrychlovat. Celý systém SES je průběžný. 

30.2 DF buduje a spravuje ubytovací kapacity pro penzisty – 

domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou atd. 

31. Fond kultury a církví (FKC) – nahrazuje ministerstvo kultury, 
předseda fondu je členem vlády 

31.1 vracení majetku církvím a vyrovnáváním se s minulostí se nepředpokládá, protože 

veškerý majetek byl vytvořen v minulosti díky tvrdé práci obyvatel naší země. Církev – 

hlavně katolická při tom v minulosti náš národ mnoha způsoby pomáhala zotročovat (jsem 

si vědom, že tato slova jsou tvrdá a popuzující, leč pravdivá, na politickou korektnost již 

není čas). Tato slova nejsou namířena proti víře člověka v Boha, Energii, Prozřetelnosti, 

nebo cokoliv jiného v souladu s vírou konkrétního jedince. Víra člověka je velice intimní 

záležitostí. Člověk nepotřebuje prostředníka, aby mohl rozmlouvat s Bohem, nepotřebuje 

hromadit majetek proto, aby mohl věřit v NĚCO vyššího. 

31.2 Pokud chtějí církve skutečně být prostředníkem mezi lidmi a Bohem, potom budou 

toto rozhodnutí tolerovat. 

31.3 Veškerý nemovitý majetek + inventář pro církevní účely bude převeden do Fondu 

kultury a církví, který jej bude ze svých zdrojů udržovat v řádném stavu. 

31.4 V rámci tohoto fondu mohou církve zřizovat svoje vlastní nadace, které budou 

fondem registrovány a dozorovány a společnost bude jejich činnost dotovat na smluvním 

základě s FKC. Církve tak mohou budovat své církevní školy, hospice, domovy důchodců, 

nemocnice atd. 
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31.5 Každá nadace bude mít svůj samostatný účet u SOB. Platy církevních hodnostářů 

budou vypláceny z účtů těchto nadací, kam budou směřovány příspěvky věřících na tyto 

účely. Pokud bude prostředků nedostatek, musí se církevní hodnostáři postarat, aby měli 

více věřících, nebo se budou muset věnovat i podnikatelské činnosti nebo požádat o 

příspěvky Vatikán v případě katolické církve. 

31.6 Pro financování svých podnikatelských subjektů mohou církve využít stejně jako 

každý občan naší republiky bezúročné půjčky od SOB. 

31.7 Církve mohou spolupracovat s Důchodovým fondem v pořizování nových hospiců, 

LDN a dalších objektů se sociálním zaměřením, mohou být jejich provozovateli. Mohou se 

vrátit ke kořenům své vlastní víry a vykonat mnoho dobrého pro své bližní v této oblasti. 

31.8 Pokud jsou kulturní památky se souhlasem fondu využívány ke komerčním účelům, 

potom provozovatel takového komerčního projektu může takovou památku využívat pouze 

na základě smlouvy o pronájmu a musí zaplatit odpovídající pronájem, který se stává 

rozpočtem fondu. 

31.9 Všechny církve jsou si v rámci společnosti rovné. Žádná z nich nebude společností 

upřednostňována ani upozaďována. 

32. Fond vzdělání a mládeže (FVM) – nahrazuje ministerstvo školství, 
předseda fondu je členem vlády 

32.1 koordinuje kromě vzdělávání žáků základních a středních škol také možnosti jejich 

mimoškolního využití, například budováním sportovních areálů, zabezpečením jejich 

provozu z prostředků fondu a příspěvků žáků (jsou placeny z platebních karet žáků v 

případě, že dotyčný žák některé toto centrum navštěvuje, karty jsou dotované ze státního 

účtu). 

32.2 Touto formou jsou příspěvky směřovány zejména tam, kde jsou pro mládež vytvářeny 

ty nejlepší podmínky s hlediska sportovního a kulturního vyžití. 

32.3 Pokud ekonomicky znemožníme mládeži (člověku obecně) přístup ke smysluplnému 

prožití volného času, nemůžeme se divit nárůstu kriminality, drogové závislosti a dalších 

negativních jevů ve společnosti. 

32.4 FVM dbá o co nejlepší vybavení škol a učeben nejmodernější technikou. 

33. Fond vysokoškolského vzdělání, vědy a výzkumu (FVVVV) 

33.1 Akademická obec je z politického hlediska nedotknutelná. 

33.2 Na akademické půdě v celostátním měřítku vznikají samostatné řídící apolitické 

struktury, které mají ze zákona řadu výsadních pravomocí v oblasti vzdělání a výzkumu. 
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33.3 Akademická obec má výhradní právo udělovat akademické tituly. 

33.4 Akademická obec nese za udělení akademických titulů přímou odpovědnost. Pokud 

například připustí, aby akademický titul obdržel jedinec, který nesplňuje základní 

předpoklady pro udělení takového titulu a díky využití takového titulu v praxi způsobí 

závažnou škodu, ublížení na zdraví nebo smrt, potom přímou materiální i trestní 

odpovědnost nesou také osoby, které dotyčnému jedinci akademický titul udělily. 

33.5 Tento fond řídí činnost Patentového úřadu, vysokého školství a výzkum. 

33.6 Organizuje co nejtěsněji provázání vysokoškolského vzdělání s výzkumem, 

organizuje nové vztahy mezi vysokými školami, základním výzkumem, aplikovaným 

výzkumem a podnikatelskou sférou. 

33.7 Domníváme se, že: a) bez základního výzkumu nepřijdou nové byť i jen teoretické v 

dané době podněty pro řešení úkolů v aplikovaném výzkumu a aplikovaný výzkum ustrne 

b) bez VŠ nebudou lidské zdroje pro další pokračování a rozvoj výzkumu ať základního 

nebo aplikovaného 

c) bez informací z výzkumu obecně nemůže podnikatelská sféra pracovat úspěšně na 

inovacích a vývoji nových výrobků. 

d) Musíme zároveň přihlédnout k tomu, že podnikatelská sféra žije v prostředí konkurence, 

kdy má snahu jednotlivý subjekt uchránit výsledky své inovační a vývojové činnosti v 

tajnosti, aby získal určitou výhodu na trhu a lépe prosperoval. 

e) Výstupy základního výzkumu musí být přístupny všem bez rozdílu. 

f) Aplikovaný výzkum potřebuje konkrétní zadání a někdo mu ho musí poskytnout. Zadání 

aplikovanému výzkumu může zadat podnikatelská sféra ale i další subjekty společnosti 

(zdravotnictví, sociální péče atd.) 

33.8 Základní výzkum musí poskytovat neustále aktuální informace o jeho činnosti ať již 

reálných výsledcích nebo i dílčích (přidružených) poznatcích, ke kterým se dospělo při 

řešení základního problému a také konečných výsledcích bádání. 

33.9 Tyto informace se musí organizovat v přehledných databázích Fondu a musí být 

přístupné všem subjektům společnosti beze zbytku. 

33.10 Každý vědec musí specifikovat svůj cíl výzkumu a popsat důvody, které jej vedou k 

realizaci tohoto výzkumu. 

33.11 Vědec musí mít status NEZÁVISLÉ OSOBY. Status nezávislé osoby znamená, že je 

ve své činnosti a zaměření zcela nezávislý. Aby se mohl stát touto nezávislou osobou, 

musí být přijat Fondem do pracovního poměru. Toto se může stát tak, že sám požádá Fond 

o přijetí (stávající vědci pracující v základním výzkumu) nebo mu nabídku na přijetí do 

pracovního poměru předloží Fond (výběr ze studentů VŠ, doktorandů, ale i z dalších vědců 

pracujících v aplikovaném výzkumu nebo jiných osob obdařených nadáním, bez ohledu na 



Alternativní návrh ekonomického a politického uspořádání v ČR 

www.ekonomickareforma.cz                             60                                      schlimbach@volny.cz       

 

to, zda tato osoba má nebo nemá vysokoškolský diplom). Přijetím, do pracovního poměru, 

získává vědec jistotu pracovního poměru až do odchodu do penze s tím, že se může s 

Fondem dohodnout o prodloužení činnosti i v době, kdy má nárok na penzi. Vědec má 

právo, ale i povinnost zveřejňovat výsledky své práce v databázi Fondu, která je veřejná. 

Statut nezávislé osoby dává vědci také nedotknutelnost ve zveřejňování svých poznatků. 

Chci tím říci, že vědec má právo zveřejnit i takové výsledky a vývody, které nemusí být 

jiný vědec nebo jejich skupina ochotni nebo schopni přijmout ať již z důvodů víry nebo 

nedostatečné představivosti nebo obyčejné lidské závisti a omezenosti. Vědec je člověk a 

jistě mu nejsou cizí obyčejné lidské vlastnosti. I vědecká obec dokáže (jak z historie plyne) 

vytvořit plno dlouhodobě neměnných dogmat, která rozvoj vědeckého poznání dovedou 

zdržet na desítky let, vědecká obec sama díky ješitnosti svých členů dovede zablokovat 

vývoj perspektivního odvětví atd. Z toho důvodu Fond bude zveřejňovat všechny 

informace, byť by byly z pohledu současnosti nesmyslné a nevyužitelné. Nesmíme 

podcenit tu obrovskou sílu okamžitého nápadu, problesknutí myšlenky, která kohokoliv 

může napadnout při čtení oněch informací, kdy jak se říká, se spojí volné konce a naráz 

jakoby z „čistého nebe“ se objeví konečné a správné řešení. 

33.12 Fond vytváří a organizuje aparát zázemí pro všechny vědce, který má za úkol 

utřídění poznatků od vědců, jejich zveřejňování v databázích, vyhledává vědcům 

požadované informace z domácích i zahraničních zdrojů a plní další úkoly, které by mohly 

vědce zbytečně zatěžovat a odvádět od základních úkolů. Nechci zde navozovat dojem, že 

budeme vědce hýčkat jako miminka a oprašovat je jak jen to půjde. Ne. Jen musíme 

vytvořit k bádání takové podmínky, aby vědci nemuseli ztrácet čas činnostmi, které 

nemusejí vykonávat bezprostředně sami. 

33.13 Každý vědec musí mít právo samostatně vytvořit svůj tým spolupracovníků a musí 

mít právo v co nejkratší době obdržet vše, co pro provádění výzkumu potřebuje (pomůcky, 

přístroje, chemikálie atd.). 

33.14 Fond sleduje finanční náklady každého projektu, objednává v podnikatelské sféře 

výrobu potřebných pomůcek a zařízení nebo tato zařízení nakupuje v zahraničí. 

33.15 Fond také zřizuje vlastní technické zázemí, které vědci využívají pro sestavení 

přístrojů, které nemají zatím ve světě ekvivalent. 

33.16 Fond organizuje tým, který vyhledává zapomenuté ale i nově zveřejňované poznatky 

z oblasti lidského bádání ze všech koutů světa. Tento tým bude pracovat nejen s 

internetem, ale bude mít své členy ve všech zájmových teritoriích, kde budou osobně 

navštěvovat knihovny a další zařízení, aby mohli požadované vědci informace nalézt a 

předat do informačního systému Fondu. Jinými slovy, Fond vytváří obrovskou utříděnou 

elektronickou informační databázi vstupů i výstupů výzkumu, které jsou přístupné všem 

subjektům naší společnosti. 
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33.17 Aplikovaný výzkum provádí Fond pro podnikatelskou sféru za úplatu na základě 

smluvních cen dohodnutých se zadavateli (tuto formu budou využívat asi nejčastěji menší 

podnikatelské subjekty, které si nemohou dovolit samostatný vědecký tým pro vývoj 

nových výrobků). Fond provádí aplikovaný výzkum také samostatně a jeho výsledky 

pronajímá za úplatu na základě licenčních smluv s jinými subjekty společnosti, ale i se 

zahraničními subjekty. 

33.18 Fond umožňuje a organizuje i společné projekty se zahraničními ústavy a vědci a 

organizuje na základě mezinárodních smluv vědecká pracoviště pro zahraniční vědce v 

objektech Fondu s možností plného využití zázemí Fondu. 

33.19 Vysoké školství je placené. Je placené prostřednictvím státem dotované platební 

karty každého člověka (kterou získává již při svém narození). Každý člověk ve věku od 18 

do 26 let získává každý měsíc automaticky zákonem stanovenou částku na vysokoškolské 

studium – tato částka je pro všechny osoby stejná a je určena k platbě cestovného, pobytu 

na kolejích, pobytu v kulturním a sportovním zařízení školy, za menzu a další konkrétní 

činnosti spojené těsně se studiem. 

33.20 Vysoké školy jsou povinny respektovat jednotný sazebník úkonů co do výše plateb 

tak i EAN kódu, aby bylo možné tyto operace provádět automaticky SOB. Paušální platba 

je pro každou takovou platební kartu měsíčně poukázána v maximální hodnotě 

odpovídající maximálnímu měsíčnímu nároku studenta. Dětské přídavky jsou určeny pro 

osobní užití dané osoby. Nevyčerpaná částka se vrací do státního rozpočtu. 

33.21 Navrhovatelem sazebníku a do něj zařazených úkonů jsou asociace vysokých škol. 

Jimi navržený sazebník podléhá schválení parlamentu ČR. Smysl – školy nabízející 

nejširší programy a kvalitu výuky by měly mít také nejvíce studentů a tím, jak je zaujmou 

nejen ve výuce, ale i v mimoškolní době, budou získávat finance pro svoji činnost. Dalším 

zdrojem financování budou přímé platby od firem v rámci spolupráce při aplikovaném 

výzkumu a vývoji na zakázku dané firmy. V těchto případech studenti pracující na 

výzkumných úkolech mají nárok na odměnu, která musí být mezi studentem a školou 

dohodnuta před zahájením výzkumu. Studentovi se v tomto případě nárok na paušální 

platbu nekrátí.  Naopak tato činnost je posuzována jako žádoucí s ohledem na další praxi 

studenta, navíc, tuto činnost bude vykonávat nad rámec svých školních povinností. Platba 

za tuto činnost nesmí být menší než minimální měsíční mzda přepočítaná na odpracované 

hodiny. Je žádoucí, aby ve spolupráci školy, firem a studentů vznikala designerská, 

konstrukční a jiná studia, která by byla zárukou obrovského vzdělanostního boomu v naší 

zemi a umožnila by naší zemi obrovskou intelektuální i přímou investorskou expanzi nejen 

doma ale i v zahraničí.  

Resumé: financování vysokých škol má tyto zdroje: 

 platby studentů dle platného sazebníku (dotované platební karty) 
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 platby firem do výzkumných programů (těchto programů se mohou účastnit i 

zahraniční subjekty) 

 přímé platby podle sazebníku od zahraničních studentů s tím, že v určitých 

případech může státní rozpočet za tyto studenty platit paušální platbu (mezinárodní 

dohody o výměně studentů) 

 další zdroje (ne platby za počet studentů) 

 investice ze státního účtu (realizace státních výzkumných zakázek, investice do 

rozšíření budov a vybavení) 

33.22 Je zřejmé, že úspěšná bude pouze ta škola, která bude vychovávat skutečné 

odborníky a bude zajišťovat k jejich výchově i odpovídající servis a zázemí, která bude mít 

vynikající reálné výsledky ve spolupráci s firmami. 

34. Revitalizační fond (RF) – samostatný na vládě nezávislý fond 

34.1 Je to fond, na který jsou převáděny majetkové podíly firem v insolvenci. 

34.2 Pohledávky po splatnosti prakticky nemohou vzniknout, protože pokud subjekt prodal 

své zboží v řádné kvalitě, potom kupující má zákonnou povinnost toto zboží nejpozději do 

5 dnů zaplatit. Pokud by z nějakého důvodu neměl na běžném účtu dostatek prostředků k 

tomuto zaplacení, SOB mu je automaticky připíše formou insolventního úvěru. Taková 

půjčka se půjčuje na 1 rok. Pokud subjekt tuto půjčku není schopen splatit, nebo se dostane 

do stejné situace v průběhu roku znovu, kdy potřebuje čerpat takovým způsobem půjčku, 

automaticky přicházejí inspektoři RF na hloubkovou kontrolu tohoto subjektu. Tento Fond 

zaměstnává odpovídajícím způsobem vzdělané odborníky, kteří mají za úkol buď tyto 

firmy znovu uvést do provozu, nebo jiným způsobem využít majetek ve prospěch celku 

(národa). Tuto činnost vykonávají v těsném kontaktu se zastupitelskými orgány kraje, kde 

se nachází provozovna firmy v tísni. RF navrhuje řešení a uvádí je v účinnost. 

35. Fond legislativních změn (FLZ) – odborné zázemí Poslanecké 
sněmovny 

35.1 zřizuje se za účelem zjednodušení našeho právního řádu, navrhuje PS zákony a 

vyhlášky ke zrušení, připravuje návrhy změn v legislativě za tím účelem, aby právní 

normy byly srozumitelné pro každého občana. Domnívám se, že je třeba v této souvislosti 

dbát na to, aby v širokém podvědomí obyvatelstva naší země byly zafixovány základní 

postuláty morálního a lidského chování, od kterých se vše další odvíjí. Jakou svobodu 

může cítit občan, který prakticky pro každý krok svého života potřebuje asistenci advokáta 

nebo jiného „ poučeného „ člověka a ještě za to musí neustále platit nehorázné sumy? Kde 

je ta svoboda jednání? Vždyť, dnes jsme došli do takové situace, že se podle stávajících 

norem prakticky nedá žít, žádná logická očekávání občana v této věci nemají skutečnou 

platnost, právo a spravedlnost jsou dávno vyčichlým pojmem. 35.2 Tento fond předkládá 



Alternativní návrh ekonomického a politického uspořádání v ČR 

www.ekonomickareforma.cz                             63                                      schlimbach@volny.cz       

 

své návrhy legislativnímu výboru PS a s tímto výborem těsně spolupracuje. Veškerá 

činnost tohoto Fondu musí být veřejná, veškeré návrhy a změny zákonů a doporučení v 

legislativní oblasti musí být dostupné na webových stránkách fondu. Každý návrh na 

změnu, doporučení atd. musí mít zdůvodnění. 

35.3 Legislativní výbor PS musí své konečné stanovisko (návrh) který předkládá k 

projednání PS ke schválení vyvěsit na svých webových stránkách na dobu minimálně 30 

dnů, aby veřejnost (zaregistrované společenské organizace, politické strany, občanské 

iniciativy, odborové organizace a další) měla možnost se k takovému návrhu vyjádřit a 

zaslat k němu připomínky. Tyto připomínky musí být FLZ utříděny a veřejně vyvěšeny a 

opatřeny komentářem, proč nebyly, ty které nebyly, doporučeny k zapracování do 

konečného návrhu LV PS pro PS. 

36. Fond zahraničních investic (FZI) – předseda fondu je členem vlády 

36.1 Občané ČR mohou zakládat podnikatelské subjekty v zahraničí (pokud k jejich 

činnosti podnikatel potřebuje investiční prostředky od SOB) pouze za minimálně 50 % 

účasti státu (Fond zahraničních investic) 

36.2 Tyto subjekty mohou otevírat bankovní účty pouze u korespondenčních zahraničních 

bank ČNB. 

36.3 Stát v každé cílové zemi otevírá a vybavuje centra státní podpory, která pomáhají 

našim podnikatelům snáze proniknout na dané teritorium, jsou vybavena odpovídajícím 

technickým zázemím a slouží zároveň jako „ výstavní síň „ technických technologických i 

sociálních a kulturních úspěchů a možností naší vlasti. Tato centra slouží také 

podnikatelům dané země jako poradenská centra v oblasti vzájemného obchodu, technické 

a technologické spolupráce, pro uzavírání společných podniků s našimi podnikateli, 

výměnu zkušeností s výzkumnými ústavy atd. V těchto centrech je možné pořádat výstavy 

umění a další kulturní akce. 

36.4 Není žádný důvod, proč by naši podnikatelé nemohli využít šikovnosti našich občanů 

ať již v oblasti hmotných ale i nehmotných statků k tomu, aby z nich měly užitek i jiné 

národy, samozřejmě vždy bude důležité ekonomické hledisko takového využití. 

36.5 Věřím, že podnikatelé dobře pochopí, proč v případě zahraničních investic se 

navrhuje povinná minimálně 50 % účast státu, proč účty takových zahraničních 

společností s účastí státu musí být u smluvních bank SOB. 

36.6 Nevidím důvod, proč by naše země nemohla být vnímána jako důležitý hráč v oblasti 

celosvětové námořní a říční dopravy, proč by námi postavené a dodané továrny nemohly 

zase v hojné míře pomáhat zvyšovat životní úroveň v zemích třetího světa, proč bychom 

nemohli být důležitým obchodním partnerem v dodávkách letadel, tkalcovských stavů a 

dalších technologií. 
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36.7 Nevidím důvod, proč by naši občané a podnikatelé nemohli hrát důležitou roli v 

mezinárodní spolupráci na jakýchkoliv projektech. Naši občané vždy byli a zase budou 

vynikajícími zlepšovateli, vynálezci i obchodníky. Musíme jim k tomu jen dát příležitost a 

vytvořit odpovídající podmínky. Přesněji řečeno, my všichni si k tomu musíme dát 

příležitost. 

36.8 Tento fond „ hlídá „ také investice zahraničních společností a jednotlivců v naší zemi. 

Každý takový investor si bude muset uvědomit, že vývozy a dovozy půjdou povinně přes 

Pražskou komoditní burzu, že vývoz kapitálu je nemožný, protože peníze si nemůže 

žádným způsobem přivlastnit. Pokud bude chtít u nás podnikat a zároveň mít finanční 

prospěch v tom smyslu, jak je dnes zvyklý, bude muset využít tu možnost, že prodá část 

produkce vyrobené v ČR na zahraničních trzích výhodněji, aby to pro něj mělo smysl 

(nemusí to být nutně ta produkce, kterou vyrobil, může to být produkce jiného subjektu, 

kterou dotyčný podnikatel dokáže vyvést) Pro nás to bude mít smysl v tom, že přiveze 

takový investor nové technologie nebo technologické postupy, využije naši pracovní sílu v 

souladu se všemi u nás platnými finančními nároky, pokud spotřebuje devizové prostředky 

pro dovoz nějakých komponentů pro výrobu v ČR, bezezbytku tyto devizy nahradí při 

vývozu produkce, aby mohl „ vydělat „ devizy pro sebe. ČNB a SOB budou hlídat, aby 

výsledek dovozu a vývozu byl vždy přínosem pro naši zemi. 

36.9 Proto také podnikání zahraničních subjektů na našem území bude potřebovat vydání 

státní licence, kterou získá subjekt pouze na základě podrobného podnikatelského plánu, 

ve kterém bude jasně stanoven finanční efekt pro naši zemi.  

36.10 V případě, že realizace projektu nebude postupovat v souladu s projektem, licence 

bude automaticky odebrána a v případě způsobení škody naší zemi budou vyvozeny 

sankce vůči takovému podnikateli. 

36.11 Rád bych, aby bylo naprosto zřejmé, že tento fond je určen jako zdroj financování a 

koordinátor ke komplexnímu využití naší ekonomiky jako materiálně technické základny 

pro rozšiřování investic našich občanů (podnikatelů) v zahraničí. Například se spoluúčastí 

FZI může podnikatel vyrobit na našem území kompletní cukrovar a odvést jej do 

zahraničí, kde jej bude provozovat samostatně nebo v rámci společného podniku se 

zahraničním subjektem. Díky spoluúčasti Fondu se do naší ekonomiky bude vracet cizí 

měna, která bude posilovat rezervy v zahraniční měně u ČNB. Je zřejmé, že tato podpora 

našich činorodých spoluobčanů jim pomůže získat obrovské bohatství, díky němuž toto 

bohatství získá i náš národ, naše země bude brzy vyvedena ze společnosti dlužníků a stane 

se ekonomicky silným partnerem mezinárodního dění. Náš národ získá zase svoji vnitřní 

úctu … 

36.12 Rád bych opětovně zdůraznil, že podpora činorodých lidí je v nejvlastnějším zájmu 

nás všech, závist a jiné negativní projevy zde nemají místo. Každý, kdo se domnívá, že 

toto opatření jej vykořisťuje a znevýhodňuje, by měl urychleně začít přemýšlet, jaký 
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podnikatelský plán by mohl sám s pomocí tohoto fondu realizovat – bylo by to jistě ku 

prospěchu jeho i nás všech. 

37. Bytový fond (BF) 

37.1 Každý občan má právo na kvalitní bydlení 

37.2 Ústavním zákonem se přiznává každému plnoletému (studentovi VŠ ode dne 

ukončení studia) občanovi ČR právo na minimální výměru bytové jednotky (1 + 1) o 

rozloze 45 m2 ve standardním provedení. Tento nárok se realizuje tak, že kalkulace 

minimální mzdy obsahuje nárokovou platbu ve výši odpovídající hypoteční splátce za 

takovou bytovou jednotku ve standardním provedení (zákon specifikuje přesně standardní 

provedení WC, koupelna, kuchyňská linka, připojení k internetu, připojení k TV, připojení 

k energetickým zdrojům, případně další podrobnosti), kdy cena bytové jednotky (např. 1 

500 000,- Kč) se dělí 20 lety a 12 měsíci. Tato částka se zvýší o 5 %. Těchto 5 % jde do 

fondu oprav. 

37.3 Je právem každého občana se rozhodnout, jakým způsobem toto své právo na 

bytovou jednotku využije. 

37.4 Dále se Ústavním zákonem stanovuje, že každý nezletilý občan od narození až do své 

plnoletosti (student VŠ do 26 let) má právo na vlastní pokoj o rozměru 15 m2. 

Odpovídající částka této ploše je automaticky poukazována na běžný účet matky nebo 

jiného zákonného zástupce dítěte, se kterým žije dítě ve společné domácnosti.  

Příklad 1: Matka (svobodná, rozvedená, vdova) se dvěma dětmi žije v klasickém bytě 3 + 

1, jehož cena je kromě Prahy na úrovni 1 300 000 – 1 500 000 v dnešních podmínkách. 

Její plat obsahuje zákonem garantovanou částku (1 500 000 / 20 / 12 * 1,05 = 6 562,- Kč, 

která odpovídá jejímu nároku na bytovou plochu 45 m 2), stát převede za každé dítě matce 

částku odpovídající ceně 15 m2 (v přepočtu na cenu bytové jednotky 45 m2 očištěné o 

hodnotu plochy chodby, koupelny, WC a kuchyně), což je přibližně 1 400,- Kč. To 

znamená, že nájem odpovídající bytové jednotky 3+1 (v průměru 75 m2), odpovídá 

velikosti této rodiny dle nároku – 45 + 15 +15 m2 a nájem za tuto jednotku je maximálně 6 

562 + 1 400 + 1 400 = 9 362,- Kč / měsíčně, včetně 5 % platby z nájmu do fondu oprav. 

Byt se standardním vybavením. Pokud je byt v nadstandardním vybavení, musí občan za 

nadstandard připlatit podle dohody s pronajímatelem nebo prodávajícím.  

Příklad 2: Pokud jde o úplnou rodinu – rodiče + 2 děti, žijící v takové bytové jednotce 3 + 

1, znamená to, že nároková částka například otce zůstává v rozpočtu rodiny ve formě 

volných prostředků na jiné využití, protože skutečná bytová plocha je o 45 m2 menší, než 

nároková. 

37.5 Řešení bytové situace nebude vůbec jednoduché, protože i když můžeme situaci řešit 

výstavbou nových bytů a hypotékami všem občanům, jsou zde již postavené byty a bytové 
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domy v soukromém vlastnictví pronajímatelů. Pronajímatelé ale mohou byty buď odprodat 

nájemcům za reálné ceny, nebo mohou své byty přebudovat na kancelářské prostory, 

protože díky očekávanému boomu podnikatelské aktivity v nových podmínkách budou 

nebytové prostory velice potřeba. 

37.6 Majitel bytu, o který není zájem, může takový byt převést bezúplatně na BF a zbavit 

se tak odpovědnosti za jeho stav a vyhnout se tak nepříjemnostem. 

37.7 Byt nebo nebytový prostor v dezolátním stavu, kdy majitel neprovede nápravu tohoto 

neuspokojivého stavu ani po opakované výzvě příslušného Obecního úřadu uplynutím 

zákonné lhůty přechází do majetku obce. 

Ostatní 

38. Vkládání reklamy do vysílání televizních stanic s výjimkou 
speciálně pro účely reklamy zřízených TV stanic nebude dovoleno 

38.1 Tyto speciální reklamní stanice není možné využívat k vysílání jiného typu pořadů. 

38.2 Šíření reklamy je možné pouze na zvláště k tomuto účelu určených TV kanálech nebo 

prostřednictvím zvláštních reklamních internetových stránek. 

38.3 Reklama může být přístupná občanům ČR pouze na základě jejich svobodného 

rozhodnutí, nikomu nesmí být bez jeho svolení a vědomí nabízena, podbízena nebo jiným 

způsobem vnucována. 

38.4 Ideálním by byl centrální server zřízený pro účely reklamy, podporovaný výrobci a 

poskytovateli služeb, kde by byly výrobky a služby vedeny v samostatných rubrikách a 

zájemce o výrobek či službu by si ji jednoduše účelově vyhledal. 

38.5Forma zveřejňování reklamy musí zajistit všem inzerentům rovná práva v její 

prezentaci. 

38.6 Provozování TV kanálů je placené pokud kanál zaujme odpovídající počet zákazníků, 

bude prosperovat, pokud nezaujme, prosperovat nebude. 

38.7 Česká televize bude nadále vykonávat veřejnou službu. 
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39. Zakazuje se lobbing - lobování je považováno za korupční chování a je trestáno 

nepodmíněnou trestní sazbou 

40. Každý úřad státní správy musí provozovat svoji webovou stránku a 

zveřejňovat veškerá svá rozhodnutí v plném rozsahu včetně toho, jak který volený 

zástupce hlasoval. Veškerá rozhodnutí a zápisy z jednání musí být zveřejněny do 24 hodin 

po jejich učinění. 

41. Redukuje se podstatným způsobem vězeňská služba i věznice 

vzhledem ke změně ekonomických vztahů v zemi a plnému bezhotovostnímu platebnímu 

styku nebudou možné finanční zločiny (daňové úniky, finanční trestná činnost), bude 

odbourána většina možností páchání podvodů a zpronevěr, díky všeobecnému zabezpečení 

každého občana ubude podstatným způsobem počet trestných činů krádeže věcí. 

Nedbalostní trestné činy, krádeže a podvody budou trestány peněžitými tresty v souběhu s 

domácím vězením zabezpečeným elektronickými náramky. 

Vážné trestné činy – např. vraždy, únosy, jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných 

látek, nedbalostní trestné činy pod vlivem alkoholu nebo omamných látek budou trestány 

pobytem v pracovních táborech řízených vězeňskou službou v kombinaci s elektronickými 

náramky (zjednodušení a zlevnění ostrahy) všichni vězňové budou povinně pracovat a 

vykonávat práci. Z jejich odměny ve výši minimální mzdy budou hrazeny po odečtu 

sociálního a zdravotního pojištění, minimální, zákonem stanovenou měsíční částkou pro 

vlastní potřebu, veškeré poplatky spojené s pobytem ve vězení a jejich hlídáním a splátky 

určené soudním rozhodnutím. Vězeňská služba vykonává pouze dozorovou, případně 

převýchovnou činnost. Ostatní potřebné činnosti spojené s chodem věznice jsou 

vykonávány vězni podle rozhodnutí ředitele věznice. Věznice musí být dislokována mimo 

zastavěné území. Všichni vězni odsouzení k výkonu trestu ve věznici mají stejný systém 

zajištění – digitální náramky s nepřetržitým monitoringem. Pohyb na území věznice je 

omezen pouze vnitřním řádem věznice. Tato opatření zásadním způsobem sníží náklady na 

vězeňskou službu. 

Změny v politické oblasti 

42. Ústava ČR 

42.1 Česká republika je demokratickou širokou občanskou společností. 

42.2 Všichni občané České republiky jsou si rovni před zákony a vymahatelností práva. 

42.3 Žádný občan nemůže získat s výkonem jakékoliv funkce imunitu před zákonem. 
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42.4 Každý občan volený nebo jmenovaný do funkce musí být i odvolatelný. 

42.5 Vždy a za všech okolností musí být zajištěna nestranná kontrola činnosti všech 

volených a jmenovaných zástupců lidu. 

42.6 Pokud v případě porušení svých povinností ze strany některého voleného nebo 

jmenovaného občana orgán, který jej jmenoval nebo zvolil, nezjedná neprodleně sám 

nápravu a dotyčného občana z funkce neodvolá, potom musí být i tento orgán na základě 

kontrolní činnosti kontrolního orgánu neprodleně odvolatelný, případně i trestně stíhatelný. 

42.7 Odměny volených a jmenovaných zástupců lidu jsou vyjádřeny koeficientem, jímž se 

násobí minimální mzda v ČR. 

42.8 Paušální náhrady jsou poskytovány pouze k zákonem stanoveným účelům a jako 

takové jsou také kontrolovány. 

42.9 Nesmí docházet k souběhu příjmů z titulu funkce a paušálních náhrad. Každý volený 

nebo jmenovaný zástupce lidu má speciální platební kartu mu státem zapůjčenou k tomu, 

aby s ní hradil zákonem stanovené paušální platby (včetně cestovného). 

42.10 Žádné úlevy se z titulu funkce neposkytují. Funkce zástupce lidu je službou 

společnosti, za kterou zástupci lidu přísluší úcta, nepřísluší mu však neadekvátní výhody. 

42.11 Každý občan má nárok na bydlení o minimální rozloze 45 m2 ve standardním 

provedení bytové jednotky 1+1. 

42.12 Každý občan má právo na práci. Toto právo nemusí využít. 

42.13 Každý občan má právo na bezplatné lékařské ošetření na základě zdravotního 

pojištění v nejvyšší možné kvalitě s ohledem na možnosti vědy a techniky. 

42.14 Ústavu je možné měnit a doplňovat pouze všeobecným referendem. 

42.15 V rámci obcí a krajů se zavádí institut místního referenda. 

42.16 V rámci každého kraje se zřizuje institut krajského ombudsmana 

42.17 Souběh funkcí vykonávaných ve státní správě jedním občanem je zakázán. 

42.18 Rozhodnutí samosprávných orgánů obce je nadřazeno rozhodnutí krajských nebo 

celorepublikových orgánů státní správy a samosprávy, pokud nejde o věc národní 

bezpečnosti nebo epidemiologické nákazy nebo ústavní zákon 

43. Moc zákonodárná 

43.1 Nejvyšším zákonodárným sborem je lid české republiky, který na návrh Poslanecké 

sněmovny, Prezidenta republiky nebo občanské iniciativy podpořené peticí občanů s 

podpisy nejméně 100 000 právoplatných podpisů oprávněných voličů ČR schvaluje, mění 

nebo ruší zákony v přímém referendu. 
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43.2 Referendum vyhlašuje předseda Senátu. Referendum se musí konat do 30 dnů ode 

dne předání petice předsedovi Senátu. 

43.3 Poslanecká sněmovna schvaluje a mění zákony s výjimkou ústavních zákonů. Zákon 

vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů po jeho podpisu Předsedou PS 

a Předsedou Ústavního soudu (po jeho projednání kolegiem ÚS). 

43.4 Podpis Předsedy ÚS je zárukou, že daný zákon je v souladu s Ústavou ČR. Každý 

zákon musí být doprovázen podrobným výkladem a zdůvodněním, aby každý občan měl 

možnost pochopit „ ducha „ zákona. Zákony musí být jednoduché, srozumitelné i laické 

veřejnosti. 

43.5 Zákon, který není doplněn závazným výkladem, není platný, byť by byl zveřejněn ve 

sbírce zákonů 

43.6 Ústavní zákony jsou schvalovány přímým referendem vyhlášeným předsedou senátu 

43.7 pro realizaci přímého referenda i voleb se zavádí elektronický systém voleb 

43.8 systém voleb se zavádí průběžný, kdy každý volič má k dispozici 10 hlasů, které v 

souladu se svou svobodnou volbou přiděluje jednotlivým kandidátům nebo politickým 

stranám, které jsou zaregistrovány v „zásobníku“ kandidátů 

43.9 do „zásobníku“ kandidátů delegují své zástupce politické strany a hnutí nebo jsou do 

něj registrováni i nezávislí kandidáti, pokud v kraji, kde mají trvalé bydliště, získali pro 

svoji nominaci alespoň 1 000 podpisů spoluobčanů 

43.10 zastupitelem obce, kraje nebo poslancem nebo senátorem se stává občan, který 

získal počet hlasů převyšující minimální povinnou hranici. Posty v jednotlivých orgánech 

státní správy a samosprávy se obsazují podle počtu hlasů – od nejvyššího až po nejnižší 

počet hlasů (nad minimální povinnou hranicí). Obsazuje se pouze ten počet zvolených 

kandidátů, který odpovídá počtu obsazovaných křesel. Toto se týká prvních voleb podle 

nového uspořádání. Dále následuje průběžná obměna zvolených kandidátů podle 

získaných hlasů. 

43.11 Volič má právo v průběžném volebním systému kdykoliv přehodnotit svoji volbu a 

odevzdané komukoliv hlasy mu odejmout a předat jiným kandidátům. Pokud některému ze 

zvolených zastupitelů nebo poslanců klesne jeho počet hlasů pod minimální hodnotu, pak 

je automaticky okamžitě zbaven své funkce a je nahrazen jiným kandidátem s nejvyšším 

počtem hlasů. Pokud klesne některému poslanci nebo zastupiteli počet hlasů pod počet 

hlasů jiného, který s ohledem na nedostatek volných křesel ještě nesložil slib, potom je 

také okamžitě zbaven funkce a je nahrazen kandidátem, který má vyšší počet hlasů, než 

má nyní aktuálně on. Pokud byl zbaven zvolený kandidát výkonu své funkce, nemůže ji 

znovu nabýt dříve než za 2 roky. Po zbavení své funkce je na 2 roky vyřazen ze 

„zásobníku“ kandidátů. 
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43.12 Každý poslanec je plně odpovědný za své činy a sliby. Poslanecká imunita je 

zrušena. 

44. Moc výkonná 

44.1 dělí se na kompetence Vlády ČR a nezávislých na vládě Fondů odpovídajících za 

činnost danou jim zákonem. 

44.2 Vláda i vedení Fondů jsou přímo odpovědni PS. 

44.3 Předsedové vyznačených fondů jsou členy vlády 

45. Vláda 

45.1 Vládu řídí předseda vlády jmenovaný prezidentem republiky a schválený poslaneckou 

sněmovnou 

45.2 Předseda vlády má právo vybrat si sám ministry své vlády 

45.3 Předseda vlády se řídí ve své činnosti zadáním Poslanecké sněmovny a schválenými 

programy k realizaci 

45.4 Předseda vlády má právo kdykoliv odvolat a nahradit ministra své vlády 

45.5 Předseda vlády nemá právo odvolat předsedy fondů, může však jejich odvolání PS 

doporučit 

45.6 Vláda vykonává na základě rozborové činnosti údajů poskytovaných ji z výše 

uvedených institucí (SOB, SD, Fondy atd.) přehledy minulého a stávajícího stavu i 

výhledy na budoucí období a z těchto přehledů připravuje zprávy pro jednání PS a 

předkládá doporučení k případným změnám a korekcím. 

45.7 S výjimkou níže uvedených ministerstev nemá vláda žádné přímé pravomoci, jak 

zasahovat do běhu vnitřního života země. 

Ministři řídí tato ministerstva: 

a) Ministerstvo zahraničních věcí řídí 

se zásadami zahraniční politiky 

schválenými PS a jejich duchem 

b) Ministerstvo ekonomiky – na základě rozborové činnosti informací od všech státem 

zřízených institucí dává návrhy na změny nebo korekce zákonů v oblasti ekonomiky 

c) Ministerstvo vnitra – metodicky řídí a koordinuje chod orgánů státní správy a 

samosprávy. Koordinuje činnost hasičských a záchranných sborů. Ministr vnitra je spolu s 

prezidentem a dalšími osobami členem Bezpečnostní rady státu, řízené Předsedou PS. 
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d) Ministerstvo spravedlnosti – metodicky zajišťuje chod justice v zemi, vytváří 

odpovídající zázemí pro práci soudců. Do práce a kompetencí soudců v žádném ohledu 

nezasahuje. Na základě rozborové činnosti ve svém rezortu navrhuje vládě změny zákonů. 

e) Fondy – řídí předsedové správních rad 

Fond energetických a surovinových zdrojů 

Fond dopravy a infrastruktury 

Fond zdraví 

Důchodový fond 

Fond kultury a církví 

Fond vzdělání a mládeže 

Fond vysokoškolského vzdělání a výzkumu 

Fond zahraničních investic 

 Společnost potřebuje dlouhodobou stabilitu při realizaci poslaneckou sněmovnou, 

krajskými a obecními zastupitelstvy schválených programů. Společnost si nemůže dovolit 

s nástupem nové politické garnitury měnit pokaždé své plány z pohledu toho, zda jsou levé 

nebo pravé, výměnu všech rozhodujících představitelů na ministerstvech a začínat neustále 

znovu a znovu. Potřebujeme dlouhodobou stabilitu kádrů a hlavně, potřebujeme na těch 

místech odborníky. Management fondů je jmenován za účasti několika orgánů státní moci 

a oborových a jiných profesních svazů. 

46. Státní zastupitelství 

46.1 na vládě nezávislý orgán, v jehož čele stojí Nejvyšší státní zástupce jmenovaný a 

odvolávaný Senátem. 

46.2 Krajské vrchní státní zástupce jmenuje na návrh Hejtmana a odvolává na návrh 

Inspekce státní správy (ISS) nebo Vrchního státního zástupce krajské zastupitelstvo. 

46.3 Vrchní okresní zástupce jmenuje na návrh Přednosty okresního úřadu a odvolává na 

návrh ISS nebo Krajského státního zástupce okresní zastupitelstvo. 

46.4 Státní zástupce je povinen v případě, že se dozví skutečnosti neslučitelné se zákonem 

zahájit neprodlené stíhání i jiného státního zástupce bez ohledu na jeho funkční zařazení ve 

Státním zastupitelství a to tak, že své důvody pro zahájení trestního stíhání jiného státního 

zástupce přednese předsedovi příslušného Krajského soudu, který posoudí důvodnost 

zahájení takového stíhání. Pokud v takovém případě rozhodne kladně, má se za to, že 

takové trestní stíhání je zahájeno okamžitě a trestně stíhaný státní zástupce je neprodleně 

postaven mimo službu s nárokem na minimální mzdu a to ve všech případech. Ukáže-li se 

toto stíhání jako nedůvodné, plat je mu doplacen zpětně v plné výši. 
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47. Moc soudní 

47.1 judikáty Nejvyššího soudu jsou závazné pro všechny soudce 

47.2 soudcovská samospráva se ruší, kárné senáty se ruší 

47.3 definitiva soudců je podmíněná, v případě, že Inspekce státní správy zjistí, že 

soudce porušil zákony této země, nezvládá svoji práci, nebo jiným závažným způsobem 

naruší očekávanou od něj odbornost a nezávislost, navrhuje Senátu jeho odvolání. 

47.4 Soudcem může být jmenován Senátem pouze člověk, který má vysokoškolské právní 

vzdělání a v závislosti od typu soudu dosáhl určitého požadovaného věku a délky praxe. 

Soudcem se nemůže stát ten, kdo neabsolvoval minimálně 10 let praxe v advokacii. 

47.5 Soudcem okresního soudu se může stát pouze člověk s odpovídajícím vzděláním a 

praxí po dosažení věku 35 let. 

47.6 Soudcem odvolacího soudu I. Stupně (Krajské soudy) se může stát člověk s 

odpovídajícím vzděláním, délkou praxe minimálně 10 let v advokacii a minimálně 5 let na 

soudu nižšího stupně. 

47.7 Soudcem odvolacího soudu II. Stupně (Vrchní soud) se může stát člověk s 

odpovídajícím vzděláním, délkou praxe minimálně 10 let v advokacii a minimálně 10 let 

na okresním soudu nebo 5 let na soudu nižšího stupně. 

47.8 Soudcem Nejvyššího soudu se může stát jen osoba, která prošla v praxi všechny nižší 

soudní stupně nebo advokát provozující praxi déle než 30 let. 

47.9 Soudcem Ústavního soudu se mohou stát jen ty nejzkušenější osoby z advokátní nebo 

soudní praxe, které dosáhly věku minimálně 55 let. 

47.10 Paralelně s justicí budou pracovat i Rozhodčí soudy při Hospodářské a obchodní 

komoře ČR. 

47.11 obce a města mohou zřizovat smírčí soudy, pro odvolání je příslušný okresní soud 

48. Moc kontrolní 

48.1 zajišťuje kontrolu dodržování zákonnosti ze strany orgánů státní správy a samosprávy 

včetně státních zástupců, soudců a všech jmenovaných a volených zástupců lidu. 

48.2 Tuto kontrolu provádí Inspekce státní správy. Tento orgán je samostatným a 

nezávislým orgánem a je čtvrtým pilířem státní moci. 

48.3 Nikdo nemůže být mimo kontrolu, pro všechny musí platit zákon. 

48.4 V čele Inspekce státní správy stojí Prezident inspekce státní správy. 

48.5 Inspektorem státní správy může být pouze osoba bezúhonná a vysokoškolsky 

vzdělaná v oboru činnosti, který kontroluje. Tato osoba musí mít dlouholetou praxi. 
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48.6 Inspektoři ISS mají zvláštní pravomoci a mají status veřejného činitele 

48.7 Tato inspekce koná na základě své iniciativy nebo na základě vnějšího podnětu 

podaného kterýmkoliv občanem nebo orgánem státu a to v souladu se zákonem. 

48.8 Inspekce státní správy má právo kontrolovat pouze a jen úředníky státní správy a 

osoby volené do veřejných funkcí nebo funkcí, které jsou zřízeny pro správu státního 

majetku, informací atd. 

48.9 Inspekce státní správy nemá žádné oprávnění vstupovat do života a soukromí 

občanů společnosti. 

49. Senát 

49.1 1/2 senátorů je volená Krajskými zastupitelstvy – po jednom za každý kraj + Praha. 

Druhá polovina senátorů je volena průběžným elektronickým systémem voliči 

49.2 Senátor je volen na 6 let. 

49.3 Senát má za úkol jmenovat do funkcí představitele kontrolních orgánů státní správy, 

včetně předsedy NKÚ a Prezidenta Inspekce státní správy (ISS) a Nejvyššího státního 

zástupce. 

49.4 Senát odvolává z funkce nebo pozastavuje výkon funkce soudců všech stupňů a 

státních zástupců na návrh Prezidenta ISS, Ombudsmana nebo Krajských Ombudsmanů. 

49.5 Inspekce státní správy kontroluje činnost všech úředníků a volených představitelů 

státní správy, zda je v souladu s platným právním řádem republiky. 

49.6 O své činnosti vydává zprávy veřejně přístupné na svých webových stránkách s 

uvedením zjištěných nedostatků, jak byly odstraněny a jaká opatření byla v souladu s 

těmito odhaleními přijata. 

49.7 Senát se stává 4. pilířem státní moci – moci kontrolní 

49.8 počet senátorů 28 

50. Armáda ČR 

50.1 má obranný charakter a na území jiného státu může působit pouze, pokud tento stát je 

členem mezinárodní aliance, jejíž je ČR členem a pokud tento stát byl napaden nepřítelem. 

50.2 Na území našeho státu je přítomnost cizích vojsk stejně tak jako i cizích zařízení, 

nebo zařízení spadajících pod velitelskou pravomoc cizích subjektů zakázána ústavním 

zákonem. 

50.3 Veškeré pokusy obejít základní ústavní pravidla jsou považována za vlastizradu. 
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50.4 Vrchním velitelem AČR je Náčelník generálního štábu jmenovaný PS. Do této funkce 

může být jmenován pouze vysokoškolsky vzdělaný vojenský odborník. 

50.5 Náčelník generálního štábu předkládá návrhy na vybavení a organizaci či 

reorganizaci AČR přímo Předsedovi PS. 

Závěr 

Tento návrh alternativní reformy ekonomického a politického uspořádání ČR se neustále 

dopracovává, takže je možné očekávat v některých bodech nejen podstatné rozšíření, ale i 

změny. 

 

Ing. Jiří Schlimbach 

 

 


