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Úvod  

Tato kniha je zaměřena na podstatu úlohy člověka, jeho vlastností, projevů, jednání a na 

pojmenování důsledků nesprávných rozhodnutí ve vybraných oblastech lidské společnosti. 

Jejím obsahem a cílem je dát prostor myšlenkám umožňujícím napravit pokřivené pravdy a 

vrátit svět k potřebným morálním a mravním hodnotám. Je třeba nastavit zrcadlo všemu, co 

deformuje pozitivní vědomí a osobní lidskou důstojnost a začít vytvářet postupně kroky, 

prostředí a prostor k tvorbě nových zákonných prostředků, které svým obsahem budou plnit a 

chránit základní principy a potřeby lidstva. Jednoduše řečeno: říkat, chránit a prosazovat 

pravdu. 

Říkejte lidem pravdu a změníte svět. 

 

 

 

Předmluva 
 

 

Od mládí jsem vnímal svoji zem jako domov, který mě moji rodiče učili milovat i přes 

to, že jsem vyrůstal v rodině, pro kterou byl minulý režim značně nepřátelský. Rodina 

mi vštěpovala lásku a úctu k našim předkům, k českému národu a k jeho tradicím. 

Pozitivně jsem v dětství vnímal konání tradičních kulturních a sportovních aktivit 

místních spolků a od útlého mládí jsem cítil hrdost, když naši sportovci vítězili a já viděl 

stoupat naši vlajku a hrát hymnu opěvující naši zemi zaslíbenou. Učili mne, co je naše 

vlast a čím náš národ v těžkých dobách, kdy Čechům vládli cizí panovníci, a čeština byla 

potlačována, musel projít. Vždy jsem visel na rtech svých rodičů, prarodičů a učitelů, 

když vyprávěli o vlastencích, kteří pro svoji vlast ve válkách umírali, neboť cítili 

odpovědnost za svůj domov, kterým nám Čechy od nepaměti jsou. Pevně mi v srdci 

utkvěl osud naší inteligence, která byla ze své země vyháněna, perzekuována a 

popravována, a i přes všechna tato příkoří si Češi vždy dokázali vybojovat zpět 

ztracenou svobodu.  

Dnes je ale vše jinak. Vše, co ve mně vzbuzovalo vlasteneckou hrdost, národovectví a 

patriotizmus, je pošlapáváno tzv. „elitami“, které nám diktují, co smíme a co je správné. 

Opět, jako již mnohokrát v minulosti, přichází plíživá diktatura od samozvaných cizáků, 

kterým nezáleží na legitimní demokratické vůli národa, ale jen na zájmech 
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bezohledných nadnárodních korporací, které za pomoci zkorumpovaných politicko-

byrokratických úředníků nasazují okovy demokracii a svobodě. Nařizují nám, abychom 

své těžko vydobyté bohatství odevzdali lidem, kteří hospodaří špatně. Opětovně 

otevíráme náruč těm, kteří náš národ chtěli v minulosti porobit. Setkávám se tváří v 

tvář s bezohledností zkorumpovaných politiků toužících po moci a bohatství, bez ohledu 

na to, že jsou bez výjimky placeni penězi, které sami nevydělali. Jsme svědky toho, jak 

se justice a zákony odcizily lidem a staly se nástrojem politicko-gangsterského zla, který 

přetváří náš stát k obrazu svému, tak, aby sloužil jim, nikoli národu.  

A protože se nemohu smířit s tímto ryze negativním a stále se prohlubujícím vývojem 

naší země, napsal jsem tuto knihu, která má ve vší nahotě ukázat skutečný obraz všeho, 

co politický establishment v naší zemi napáchal.  

 

 

Okleštěná autonomie státu 
 

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, která slibovala postupné 

vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi vyspělým západem a méně vyspělým východem. Po 

sedmnácti letech společné cesty je stále rozdíl mezi příjmem Čecha a Němce propastný. 

Západní země vtrhly do naší vlasti a vytlačily Čechy z mnoha lukrativních oblastí, které zcela 

zásadně ovlivňují ekonomický rozvoj země (bankovnictví, energetika, automobilový průmysl, 

obchodní korporátní řetězce, hospodaření s vodou atd.). Politický establishment všem těmto 

destabilizujícím krokům po celá desetiletí poslušně vymetal cestičku za pomoci diskriminace 

českých firem formou nerozvážných investičních pobídek (daňových prázdnin) a dalších 

ekonomických úlev poskytnutých zahraničnímu kapitálu.  

Novodobé evropské politbyro svojí podstatou ničí národní demokratickou legitimitu, čímž 

pošlapává sociální a mravní principy a degraduje přirozený žebříček lidských hodnot, 

založený na osobní zodpovědnosti. Evropský byrokratický aparát se stal centralistickým 

požíračem národních rozpočtů, pohrdajícím vším, co si národ přeje a místo toho nám 

vzkazují, co si přejí oni. Formou nesmyslných a zcestných dotačních titulů a nařízení 

pokřivili a degradovali přirozené národní a ekonomické principy, což ochromilo naši 

potravinovou soběstačnost a mnoho dalších průmyslových a obchodních oblastí.   EU 

slibovala bezpečnost a místo toho se stala bezbrannou starou dámou, která není schopna ani 

zajistit ochranu své vlastní společné evropské hranice. EU nám vnucuje multikulturalizmus, 

který ale v celé své nahotě selhal a evropští pohlaváři, kteří zcela ztratili kontakt s lidskou 

realitou, nejsou ochotni převzít za toto selhání osobní odpovědnost. Jedná se od samého 

začátku o nesmyslné hazardérství s národním cítěním, pospolitostí a se sebeurčením vlastního 

vládnutí. Za jakýkoliv sebemenší náznak na trvání a ctění našich přirozených národních 

hodnot je člověk euro-byrokraty označován za rasistického, populistického xenofoba, 

v nejlepším případě za euroskeptický živel. 

Degradace národního a vlasteneckého smýšlení je ze strany euro-vůdců nahrazována 

falešným a nebezpečným multikulturalismem, který se sápe po naší těžce vybudované 

evropské životní úrovni, bez toho, aby respektoval zákony, naši kulturu, tradice a životní 

hodnoty.  

Deklarované ušlechtilé cíle spojené s procesem sjednocování Evropy byly zneužity ve 

prospěch silnějších ekonomik, tedy přesný opak toho, co bylo přistupujícím národům 

deklarováno. Euro se stalo nástrojem Německa k potlačení konkurence, aby získalo 

ekonomickou výhodu na úkor celé Eurozóny.  

Ve světle událostí spojených s odchodem Anglie z EU jsme svědky drsných mocenských 

vyhrůžek a pomstychtivých výroků ze strany evropských rádoby vůdců, kteří nechtěně 

odhalili pravou tvář a cíle skutečné antidemokracie, kterou je toto novodobé politbyro veskrze 
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nakaženo. Dle mého názoru to bude právě tento mocensko-byrokratický přístup evropských 

„elit“, který se nápadně podobá plánované ekonomice RVHP, co povede k postupnému 

rozkladu a následnému pádu EU stejně tak, jak zanikl života neschopný socializmus 

v bývalém východním bloku. Protože ani on nepřinesl slibovanou vyrovnanou prosperitu, a 

tak přirozenou cestou skončil v historickém propadlišti dějin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstata pozitivních hodnot 

lidského života 

 
Každý člověk se narodí s určitými vlastnostmi a předpoklady, které získává genetickou 

dědičností od svých rodičů, prarodičů a celé řady předků. Tyto vlastnosti ovlivňují celý jeho 

život a určují jeho celoživotní dráhu. Každý člověk je jedinečným originálem a na celé zemi 

neexistují dva naprosto stejní jedinci. Každý svéprávný jedinec má před sebou životní cestu, 

kterou může svým jednáním ovlivňovat a vytvářet. Je jen na něm, zda bude své pozitivní 

zděděné vlastnosti rozvíjet a zdokonalovat, nebo je naopak bude degradovat a potlačovat. 

Cest je několik. Pozitivní – negativní nebo něco mezi tím. 

Tou cestou, kterou se nakonec každý z nás vydá, může do určité míry ovlivnit vnější 

prostředí. V první řadě to jsou rodiče, prarodiče, sourozenci a celé rodinné zázemí, posléze to 

mohou být i partner a partnerka. Je dost pravděpodobné, že většina dětí si své rodiče vybírá 

jako své vzory. Dále to mohou být škola, kamarádi, pracovní kolektiv nebo sportovní 

kolektiv, zájmová, církevní a politická seskupení. V neposlední řadě to mohou být celebrity a 

osobnosti z celého zmíněného spektra, ale i média a v neposlední řadě i stát. Vše může 

formovat a ovlivňovat pozitivní nebo negativní cestu životem každého z nás. Naše osudy a 

životní dráha se podobají dlouhému čistému listu papíru, na který každý člověk od narození 

píše svůj životní příběh. A je jen na něm, co na něj napíše. Mohou to být krásné úhledné 

řádky smysluplného života napsané slušným pozitivně naladěným pracovitým a cílevědomým 

člověkem, nebo také pokřivené řádky nevzhledného písma, které vypovídají o povaze, která 

kolem sebe rozlévá do všech stran negativní a zápornou energii. Ta lidem způsobuje větší či 

menší problémy a nesnáze. Každý člověk může ovlivňovat a směřovat svůj život správným 

nebo nesprávným směrem. Je jen na něm, zda během své životní cesty pochopí principy dobra 

a zla. Hlavní problém spočívá v tom, že člověk je tvor společenský a každý jeho čin působí na 

celé jeho okolí, a tím ho buď pozitivně, nebo negativně ovlivňuje. 

Lidé s pozitivními vlastnostmi ve své životní dráze dosahují pozitivních výsledků. Naopak 

lidé s negativními vlastnostmi nedosáhnou většinou ničeho. 
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Každý lidský tvor má od přírody, nebo chcete- li od Boha, ve svém nitru nastavenu příčku 

hodnot, která určuje, co je správné a co ne. A záleží jen na něm, zda se jimi bude řídit nebo 

ne. Je mnoho podstatných věcí, které lidé s negativními vlastnostmi nechápou. Domnívají se, 

že když je nikdo nevidí nebo nechytí při páchání nepravostí, tak je vše v pořádku. Také neví, 

že když dosáhnou jakékoliv výhody na úkor druhých, pak získaný prospěch má jen 

krátkodobý efekt. Dlouhodobě je vždy vše dříve či později spravedlivě vyrovnáno do původní 

rovnováhy a to jakoukoli formou, která tvoří život kolem nás.  Jak to funguje? Jeden životní 

příběh za všechny. Zloděj aut si z utržených peněz pořídí luxusní automobil. Vzápětí o něj 

přijde, neboť se ukáže, že je také kradené. O několik let později podlehne zákeřné nemoci a za 

sebou zanechává rodině velké dluhy. Nejlépe zná každý sám sebe a tak se také chová 

navenek. Přetvářka nepomáhá. Přeměna osobnosti člověka má neodvratný dopad na jeho 

psychiku, zdraví, jednání a také výraz obličeje. Psychika dále neodvratně ovlivňuje zdraví a 

tělesnou schránku každého jednotlivce a dříve či později se začnou u jedinců s negativním 

chováním a povahou projevovat potíže v různých formách. Každá lidská nemoc může mít 

hluboké kořeny v psychice člověka, a pokud se k tomu přidá špatná životospráva, která je 

mimo jiné základem každého lidského zdraví, problémy se urychlují a prohlubují. Někdy se 

může navenek zdát, že darebákovi jeho lumpárny prochází, ale opak je pravdou. Zpětný 

negativní efekt se mnohdy projeví i se značným zpožděním a třeba i ve zcela jiné oblasti, než 

byly nepravosti páchány. Lidově se tomu říká boží mlýny. Špatné svědomí je tím 

nejúčinnějším a nejspravedlivějším samosoudcem každého z nás a dříve či později každého 

jednotlivce, skupiny ale i systémy dožene. Člověk má dar řeči, bohužel ale tento dar často 

zneužívá k zastření a pokřivení pravdy. Skutečná hodnota člověka a jeho činů není v tom, 

co říká, ale v tom, co skutečně dělá.  

V životě se může stát, že se člověk dopustí omylu, že se nechá zmást nepravdivými 

informacemi nebo v návalu hněvu řekne něco, čeho posléze lituje. Jak se říká, žádný učený z 

nebe nespadl, v tomto případě je třeba své chybné rozhodnutí posléze přehodnotit a napravit. 

Poté bude zase vše v pořádku. Nedostaví se tzv. zpětný negativní efekt, který je přirozenou 

reakcí na každý náš negativní čin. 

 

Zpětný negativní efekt 

Každý člověk bez výjimky očekává od svého života pozitivní vývoj a jeho přání se vždy 

ubírají pozitivním směrem. Nejčastěji  se lidská přání orientují na materiální hodnoty, na své 

zdraví, zdraví svých blízkých, úspěch a duševní pohodu. K tomu, aby se tato přání naplnila, 

však vede většinou cesta tvrdé práce, správného přístupu k životu, tolerance, sebekontroly, 

odříkání, sebevzdělávání, pokory a hlavně obyčejné lidské slušnosti. Většinou se jedná o 

dlouhou cestu, která je ale vždy korunována úspěchem. Lidé, kteří v sobě nemají  dostatek 

trpělivosti a pozitivních vlastností se často domnívají, že k spokojenému životu vede daleko 

kratší a jednodušší cesta, která přinese toužebné ovoce rychle a hned. Na této cestě, kterou se 

rozhodli začít budovat za pomoci falše ukryté v negativních vlastnostech, se ale ještě nikdy 

nikdo daleko nedostal a dříve nebo později končí a dostaví se, se vší  váhou a tvrdostí, zpětný 

negativní efekt ve formě pohrdání, vyčlenění ze společnosti a trestu. Šrámy, které člověku za 

jeho nezodpovědné jednání ve svědomí zůstanou, se již nikdy nezahojí a žije s nimi celý 

život. Zpětný negativní efekt je přirozeným zákonem přírody a nikomu se nevyhne, neboť je 

přítomen v nás lidech a my jsme jeho součástí, příjemci a také vykonavateli. 
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Očekávání pozitivního vývoje v životě je u člověka, který se naivně vydá negativní cestou, 

velmi pošetilé a hloupé. 

 

 

Zrcadlo 

 Vše funguje stejně jako zrcadlo. 

Postavte se před něj a usmějte se. Ze zrcadla se na vás bude dívat vaše usměvavá tvář. 

To samé platí o lidech a celé společnosti. Jak se jednotlivec chová ke svému okolí, tak ho lidé 

vnímají a tak se také oni chovají k němu. Jedná se o tzv. zpětný efekt. 

• Příklad č. 1, se kterým se často setkáváme.  

Vstoupíte do obchodu a prodavačka vám s úsměvem popřeje dobrý den. Poradí vám s 

nákupem, prohodí s vámi pár slov o dětech a počasí, poděkuje vám za nákup a se srdečným 

pozdravem se s vámi rozloučí. Z celého přístupu máte dobrý pocit a do takového obchodu 

chodíte rádi nakupovat. Tento obchod také dobře prosperuje. Ale do obchodu, kde si vás 

nikdo ani nevšimne, prodavačka se tváří jak kakabus a s otráveným výrazem vás vyprovodí ze 

dveří, se vám příště moc chtít nebude. Existence tohoto obchodu je odsouzena dříve či později 

k zániku nebo přinejmenším alespoň ke špatným ekonomickým výsledkům. 

• Příklad č. 2  

Potkáte na ulici známého, který se na vás vřele usměje, osloví vás vašim jménem „ Ahoj 

Dano, rád tě vidím“, prohodí pár slov a jde dál. Takového člověka opět rádi potkáte. Ale když 

potkáte souseda, který vám ani neodpoví na pozdrav, tak se mu příště radši vyhnete, nebo 

budete dělat, že ho nevidíte. 

• Příklad č. 3  

Obrátí se na vás člověk, kterého si vážíte pro jeho dobrou, čestnou a srdečnou povahu o 

pomoc nebo radu. Takovému člověku rádi podáme pomocnou ruku. Ale když nás o to samé 

požádá člověk, u kterého převládají negativní povahové rysy, odmítneme ho. 

• Příklad č. 4  

Povídáte si se známými a dozvíte se, že vás někdo pochválil. Takového člověka budete mít 

rád a budete se mu snažit jeho pochvalu vynahradit. Na druhé straně vás někdo neprávem 

lživě pomluví. S takovým člověkem si to zřejmě při nejbližší příležitostí vyříkáte, v horším 

případě mu dáte přes ústa. 

Dalo by se pokračovat dál podle jednotlivých lidských vlastností a vždy bychom došli ke 

stejnému výsledku. Negativní jednání není cestou k pozitivním výsledkům. Naopak, 

pozitivním jednáním dosáhneme pozitivních výsledků. 

A v tom je celé kouzlo. 

Pokud necháme volný průchod negativním záporným vlastnostem, nelze očekávat pozitivní 

odezvu neboli zpětný pozitivní efekt. 

Jen hlupák se může domnívat, že negativní přístup k životu mu může přinést prospěšný, 

harmonicky vyvážený lidský život. 

Stačí se řídit jednoduchým principem pěti – N 

Nelhat 

Nekrást 
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Nepodvádět 

Neubližovat 

Neškodit 

Těchto pět prostých slov je schopno anulovat, zastavit a vyseparovat negativní jednání a jeho 

celospolečenské důsledky z lidského života. 

Je třeba začít u sebe. 

Pokud k těmto pěti N přidáme „pomáhat a chránit slabší“, zvedne se také pozitivní efekt v 

sociální oblasti. Pokud se někdo domnívá, že se ho tato oblast netýká, velice se mýlí. Právě 

bezpráví a pocit bezmoci u poškozených nebo slabších a méně zdatných jedinců je mnohdy 

příčinou k zažehnutí nenávisti a zloby vůči jednotlivcům, skupinám nebo celému systému. 

Jaké to má důsledky všichni dobře známe z historie, ale i ze současnosti. 

Teď si asi říkáte: „To je ale utopie.“ Ne tak docela. Změňte sami sebe a tuto pozitivní energii 

předávejte dál. Ne tak, že ji budete někomu násilím vnucovat, ale jen tím, že ji budete sami 

realizovat. Pozitivní neboli plusová energie má 3x vyšší hodnotu než negativní, tedy 

minusová. Na těchto základech je založen celý náš svět. Energetické siločáry naší země 

proudí od severu k jihu, tedy od záporného pólu k plusovému pólu. Plus má 

několikanásobně vyšší energetickou hodnotu. A to samé platí o veškeré hmotě, ze které 

pochází celý náš svět a to až po atomární rozměry. 

Ale pojďme se na to podívat z jiného konce. K prosazení fašismu, komunismu a dalších 

scestných ideologií neboli zla, stačilo u všech postižených národů, aby se do čela prosadil 

jednotlivec a za pomoci falešné ideologie a malé skupiny stejně smýšlejících zlotřilých 

kumpánů, u kterých v drtivé většině převládají záporné, negativní a bezohledné vlastnosti, 

uskutečnil své dílo zkázy. Tato zhoubná nákaza krmená strachem a pocházející většinou od 

jednotlivce, disponujícího dominantní zápornou energií, se začne šířit geometrickou řadou 

jako rakovina. Důsledky – potlačení základních lidských hodnot, šíření strachu a miliony 

mrtvých po celém světě. Otázka zní: „Jak se to mohlo stát? Co se pokazilo a kdo za to nese 

odpovědnost? Zfanatizování skupin lidí a celých národů provází lidstvo od nepaměti. 

Může za tyto tragedie skutečně jen záporná energie, která je nazývána negativní vlastnosti 

lidí? A co dělali lidé s pozitivními vlastnostmi? Zaspali? Nechali se zmanipulovat, zastrašit a 

posléze převálcovat morálními bestiemi? Na toto už není tak jednoduchá odpověď. 

A přes tyto veškeré útrapy a morální bahno, kterými si lidstvo prošlo, se mu vždy podařilo 

zmobilizovat lidské morální pozitivní síly a porazit zlo. A to už není utopie. To je skutečnost. 

Dnešní doba je možná jiná, ale v mnohém se v ničem neliší od té minulé. Stále je zde 

pozitivní a negativní energie, která se projevuje v lidských vlastnostech a je jen na nás, které z 

těchto energií dáme volný průchod neboli zelenou. Morálka je forma společenského vědomí a 

záleží tedy na všech, co z národa následně vzejde. 

Pokud se dokáže šířit zlo s takovou razancí, jako je třeba diktatura fašismu nebo komunismu, 

dokáže to i dobro, které je obsaženo v pozitivních vlastnostech lidí, jen je k tomu třeba 

vytvořit potřebné podhoubí a podmínky. Jsou to zejména jednoduché srozumitelné právní 

normy a řád, který bude prosazovat zásady morálky a etiky. Prosazování těchto pozitivních, 

pravdivých a spravedlivých hodnot se musí chopit slušní a čestní lidé s pozitivními 

charakterovými vlastnostmi, kterých je v lidské společnosti drtivá většina. Je velice 

pravděpodobné, že pokud jste došli ve čtení tohoto dokumentu až sem, že to budete možná 

právě vy, kdo se může chopit zodpovědného úkolu při ochraně dobra před zlem. 

Společnost „Pozitivní svět“ může za pomocí seskupení jednotlivců s pozitivními vlastnostmi a 

schopnostmi, kteří se ve svém životě řídí svědomím a jednají tak, aby šli ostatním příkladem, 

nasměrovat společnost správným směrem. Lidé s těmito vlastnostmi jsou schopni pomoci 

lidem na této zemi prosazovat pravdivý obraz a pozitivní systém, který umožní postupné 
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přijetí a zakotvení morálních hodnot a slušnosti do jednoduchého a srozumitelného právního 

státního řádu. 

Stačí opravdu jen chtít. Je obrovskou chybou si myslet, že to za mě udělají ti druzí. 

Neudělají. Neboť i oni si myslí, že to za ně někdo udělá. 

Je třeba nastavit zrcadlo pravdy a snažit se dosáhnout obrazu s usměvavou čestnou a 

spravedlivou tváří. Tyto hodnoty je ale třeba neustále chránit a pečovat o ně, neboť druhá 

strana, ta zlá, se bude neustále snažit je křivit, degradovat, zesměšňovat a posléze bezohledně 

nahradit svými lživými ideologiemi, které budou směřovat jen a jen ve prospěch zla. Tento 

proces mezi pozitivní a negativní lidskou energií probíhá neustále a je jen na nás, jak se 

zachováme. Každý, komu záleží na prosazování tolerance, slušnosti, mravnosti, morálce, 

etice, humanizmu, rovnosti, svobodě, spravedlnosti, pomoci slabším, hendikepovaným a 

přátelům v nouzi, musí mít v první řadě zájem rozvíjet svoji individualitu, aktivně pracovat 

sám na sobě a rozvíjet svoje vědomosti a praktické znalosti tak, aby svému okolí mohl být 

příkladem. Jeho jednání by mělo být přímé s hloubkou a rozvahou vlastního úsudku, 

správného uplatnění znalostí, sebeovládání a tolerance a měl by také disponovat dostatkem 

velkorysosti, důstojnosti, sebejistoty, hrdosti a šlechetnosti. Měl by se podobat novodobému 

modernímu rytíři, kterému se také říká „džentlmen“. 

Dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je zárukou společnosti pro udržení základních lidských práv a přirozených 

svobod. 

 

 

 

Tvrdá realita dnešních dnů 

 
 

 

Politik je nadbytečnou nákladovou položkou státu. 

 

Málokdo by asi po minulých volbách očekával něco tak bizarního, co se na politické scéně 

trvale odehrává. 

 

V podstatě si občané ze svých peněz platí politické divadlo, ve kterém hlavní roli hraje 

korupce, lež, intriky, mamon, hulvátství a všemu tomu vévodí první housle s partem můj 

vlastní prospěch. Pokud se občas objeví nějaká jiskřička naděje serióznosti, je v zápětí polita 

kbelíkem fekálií, aby moc nesvítila a splynula do jednolitého smrdutého celku. Politické 

strany nás ročně stojí kolem 700 miliónů korun. Drtivá většina z této částky je hrazena ze 

státního rozpočtu. 

 

Položím vám jednoduchou otázku. Potřebuje náš stát 200 poslanců a 81 senátorů? Myslíte, že 

by 50 slušných, moudrých a bezpartijních poslanců nedokázalo vést stát k prosperitě? Moje 

celoživotní zkušenost je, že seskupení více jak 12 lidí je již velký problém v okamžiku, kdy se 

jejich názory liší a není mezi nimi uznávaná pozitivní autorita, která by dokázala usměrnit a 

stmelit názorovou nejednotnost ke zdárnému cíli. Ke každému poslanci musíte přičíst další a 

další byrokratické poskoky, kteří se na poslance nalepí a společně vysávají veřejné 

prostředky. 
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Byrokratická množírna 
 

Je jen těžce uvěřitelné, že lidé, kterým národ propůjčuje a svěřuje politickou a ekonomickou 

moc, dopustili gigantický nárůst nepostižitelného byrokratického úřednictva, které následně 

obohacuje naši zemi o tisíce vyhlášek, nařízení, zákonů a dotací, které zkomplikovali lidský 

život natolik, že pro drtivou většinu občanů je zcela nepoužitelný, neboť nerespektuje a 

nereprezentuje přirozenou lidskou potřebnost.  

Co si pamatuji, tak politici neustále hovoří o potřebě snižovat počty byrokratického aparátu a 

ve skutečnosti se děje přesný opak, toho co celá léta deklarují. Stačí si připomenout zánik a 

opětovný vznik krajů, který je přesným důkazem falešných slibů. Krajský úřad je ve své 

podstatě opačným procesem, než společnost s důvěrou očekávala. Je to krádež kompetencí 

municipalitám (místním samosprávám), tedy přesun pravomocí a peněz dále od lidí, tak aby 

se politické strany anonymněji přiblížily k finančním tokům, které občan již nemůže 

kontrolovat. Armáda stále se rozrůstajících úředníků nemá konce a bobtná s každou další 

politickou změnou, která má jen jediný cíl. Vytvořit teplá místa pro své politické příznivce a 

držitele těch správných stranických knížek. Tento proces přetrvává ve všech státních 

institucích počínaje vládou, přes ministerstva, kraje, a všechny další úřady. Jediná oblast, 

která tomuto bobtnání odolává, je místní samospráva do úrovně obcí a menších měst. Zde je 

kontrola občanů přirozeným procesem stále pod jejich přímou kontrolou.  

Stát provozuje na 20 tisíc různých úřadů a institucí po celé zemi, ve kterých pracuje 

2 373 500 státních zaměstnanců. Aby dokázal unést toto neúměrně vysoké zatížení, 

používá svěrací kazajku ve formě 70 daňových nástrojů, kterými doslova dusí 

prosperitu naší země.   

 

 

Falešní političtí vládci 
 
 „Každou, i tu sebekrásnější, ideu a ideologii dokáží padouši zneužít k ovládnutí a okradení bezmocných.“  
 

I kdyby si lidstvo nasadilo ty nejsilnější růžové brýle a nahlíželo jejich prostřednictvím do 

minulosti a přítomnosti, nedokázaly by zastřít to, co muselo prožít pod taktovkou mocných 

ideologií. Ve své podstatě a konečném výsledku bylo zcela jedno, o jakou ideologii se 

jednalo, neboť vždy byla zneužita padouchy, kteří se za pomoci svých veskrze negativních 

vlastností dříve či později chopili moci, a tu posléze, pod nějakou politickou nebo 

náboženskou korouhvičkou, obrátili proti bezbranným důvěřivým lidem. 

Původcem největšího zlořádu v lidských dějinách je jakákoliv totalitní centrální moc, která je 

pro své udržení schopna zneužít všechny dostupné nástroje státní moci. Mnohdy to začíná 

nenápadně. Lidem jsou předkládány zákony, které v sobě mají zakódované prvky proradných 

záměrů vládnoucích elit, takovým způsobem, aby jejich budoucí účinky zůstaly lidem a 

mnohdy i samotným zákonodárcům skryty. Jedná se zejména o oslabení orgánů činných v 

trestním řízení, tedy policie a justice, tak, aby se mocní stali ještě mocnějšími, bohatí ještě 

bohatšími a hlavně, aby byli nepostižitelní. Tato morální disproporce ničí základ lidství a 

národu je postupně předkládána jako společenská norma, která prorůstá skrz na skrz 

mocenskou strukturou.    

Cílem je vždy neomezená centrální moc.  
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Lze poukázat na různá zřízení a systémy z dávné i nedávné minulosti, v jejichž rámci byla 

centrální moc používána proti lidem, ať už proti chudým, jiného vyznání nebo jen slabšímu, 

méně technologicky rozvinutému národu. V novodobějších dějinách to byl zejména 

komunizmus a nacizmus, v nichž se centralizovaná moc projevila s obzvlášť razantní 

brutalitou. Ve všech těchto politických systémech sehrála hlavní negativní roli ideologie 

založená na stranických základech, která vždy usiluje o udržení své moci, a to za každou 

cenu. Tedy i za cenu vylhaného nesplnitelného programu, diskreditace opozice, ale i likvidace 

rasy a disentu. 

 

Demokracie zneužitá k mocenskopolitickým cílům 

Současná podoba řízení státu založená na demokratických principech umožnila lidské 

společnosti do značné míry oslabit přístup padouchů ke zneužití moci, nicméně systém 

soutěže politických stran je stále založen na dělení společnosti na levici a pravici, bez ohledu 

na podstatu potřebných, vyvážených a zdravých ekonomických procesů sloužících společnosti 

jako celku, nikoli jen jedné nebo druhé politicky vyhraněné straně. Ukazuje se, že i 

demokracie má ve svém principu řadu trhlin, kterých lze zneužít a pod vlajícím praporem 

předstíraného a zdůrazňovaného dobra, lze pokřivit právo občana tak rafinovaně, že se pro 

něho postupně stane nesrozumitelným, nedostupným a nevymahatelným. Ve chvíli, kdy moc 

výkonná (president, vláda) společně s mocí zákonodárnou (senát a parlament) získá 

většinovou převahu a je jedno, zda se jedná o pravici či levici, spustí se proces směřující k 

ovládnutí moci soudní. Ústavou má soudní moc zaručenou nezávislost a také neodvolatelnost. 

Ale soudce jmenovaný presidentem, který svojí podstatou stojí nalevo či napravo, přirozeně 

upřednostní toho, kdo bude poslušným vykonavatelem mecenášovy vůle. Tento proces se 

postupně dále šíří justicí, až je mocenská struktura plně pod kontrolou padouchů, kteří takto 

mohou nerušeně realizovat své cíle, což v důsledku může přerůst až do varovných 

demonstračních útoků na hlavu státu, třeba s pistolkou na plastové kuličky, což v daný 

okamžik veřejnosti mnoho smyslu nedává. Ovšem až do chvíle, kdy hlava státu vyhlásí 

amnestii nevídaných rozměrů. Amnestii, která svým rozsahem legalizovala trestnou činnost 

organizovaného zločinu, a stát zde zcela selhal, neboť nedokázal ochránit soukromé 

vlastnictví před působením zločinu. Zdá se vám, že se jedná o nesmyslnou konspiraci?  

Korupce je vedlejší patologický jev 

Drtivá většina národa se domnívá, že korupce je tím hlavním negativním problémem našich 

politických špiček. Dvě stě odhadovaných miliard, které se údajně ročně rozkradou, je sice 

úctyhodná suma, ale ten hlavní a nejzávažnější problém společnosti spočívá v selhání 

politiků v oblasti vytvoření gigantického bankovního dluhu, který je dílem poslušných 

vlád pod taktovkou bankovních korporací.  

Mediální dezinformace a zatajování pravdivých skutečností 

„Akciové trhy stoupají“, slyšíme ze všech médií a spekulanti si mnou ruce. Stejný scénář se 

odehrával ve dvacátých létech před velkou hospodářskou krizí (1932-1933). I tento 

patologický jev je zlověstnou předzvěstí skutečnosti, že se v reálném hospodářství již nedá nic 

vydělat. I tehdy, tak jako dnes, se dalo na burze vydělat 10-20-30% a na úvěrech jen pouhých 

5-6%, a tak proč si nevzít úvěr a neobchodovat na burze? Pro banku je také výhodnější přestat 

financovat rizikovou výrobu a radši obchodovat s burzovními deriváty. A přesně to se děje. 

Za posledních 30 let se objem produkce zboží v průmyslových zemích zčtyřnásobil, ale objem 
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peněžního oběživa, které se točí ve spekulacích s burzovními deriváty, se zčtyřicetinásobil a 

grafy znázorňující vzrůstající destrukci stoupají čím dál strměji. Tato závažná realita se 

nedá zpochybnit. 

Peníze přestaly sloužit svému původnímu účelu 

Peněz není málo, je jich naopak moc, neboť jen několik málo procent jich slouží k původnímu 

ryzímu principu, tedy ke směně fyzické výrobní produkce. Vše ostatní je produkt vytvořený 

především úrokem, který je v podstatě ničím nepodloženou hodnotou. A ta exponenciálně 

roste a roste. Princip spočívá v jednoduchém podvodu. 

Příklad: bankéř půjčí 100 000,- Kč deseti lidem na 5% úrok. Dlužníci tedy za rok musí 

vydělat o 5 000,- Kč více, než si půjčili. Připomínám, že se jedná o virtuální, ničím 

nepodložené, peníze. Kde vezme dlužník peníze, které nikdo nevytisknul? Nemá je kde vzít, a 

tak někteří ti dravější a šikovnější splatí svůj dluh na úkor ostatních, a ti, co nebyli dost 

razantní, jednoduše zkrachují a banka se uspokojí na tom, čím dlužník ručil. A tímto 

„podvodem“ se již od nepaměti přesouvá majetek od chudých k bohatým. Zmíněný proces ale 

postupem let graduje a posléze, když už reálná, zcela vysátá ekonomika nedisponuje 

potřebným peněžním kapitálem (jenž se přesunul ke korporacím ovládajícím banky), 

zdecimovaný systém se zhroutí a peníze ztratí svojí hodnotu. Dnešní poměr toku peněz 

ekonomikou vypadá asi takto: 1% slouží svému prapůvodnímu směnnému principu a 99% se 

točí v mezinárodním globálním kasinu. Ač to zní neuvěřitelně, tyto prostředky je třeba ze 

systému odstranit, neboť jsou toxické a doslova k ničemu. A ono se to dříve či později 

opravdu stane. 

Jak k tomu mohlo dojít? 

Deficit peněz vytvořených úrokem státy poslušně (našeho nevyjímaje) tiskly a tisknou jak na 

běžícím pásu, aby zachránily zničený a pokřivený finanční systém. Výsledkem je inflace a ta 

za desítky let, hlavně na energiích a potravinách, dosáhla v součtu i tisíce procent. Fyzická 

produkce, tedy hospodářská výroba, vztažená k jednomu obyvateli exponenciálně klesá. 

Měnových a finančních derivátů naopak závratnou rychlostí přibývá. Důsledek je patrný v 

rozdílu mezi rychlostí tvorby HDP a rostoucím státním dluhem. Celkový veřejný dluh dnes 

dosahuje výše 2 329 541 000 000,- Kč a nezadržitelně roste dál. V tuto chvíli se jedná o 

nárůst o 9 487,- Kč za každou jednu vteřinu. Zaplatit tento dluh ze státního rozpočtu, který za 

rok dosahuje výše jen cca 1,6 biliónů, je takřka nemožné. Nejen fungování oblasti 

bankovnictví, ale i struktura nákladů a příjmů státu, je součástí toho, co političtí vůdci svým 

působením umožňují. 

Gigantický státní dluh, je přímým důsledkem dlouhodobého porušování vyváženosti 

mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů. Aby se státní rozpočet mohl alespoň přiblížit 

rovnováze, musí stát bezodkladně a razantně snížit výdaje do státní správy (mimo jiné). 

Je třeba nechat vypracovat nezávislý audit, který odhalí výši zhoubné nerovnováhy 

dosavadního stavu státní ekonomiky. Že se tak nestalo již dávno, je ukázkou toho, kdo 

nám vládne. 

Tato drsná realita je pro mnoho zákonodárců, z pohledu zásadních ekonomických 

znalostí, zcela mimo rámec jejich chápání a jsou názorově ovládáni skupinou těch, kteří 

krutou realitu záměrně zamlčují tak, aby nemocný a ochromený systém mohli zneužívat 

pokud možno co nejdéle.  
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Kde je chyba? 

Soutěž politických stran o moc je nedokonalý systém, od kterého je třeba upustit a prosadit 

zcela nový princip, který bude založen na soutěži úspěšných, čestných a moudrých 

bezpartijních jednotlivců, kteří mají za sebou hmatatelné manažerské výsledky. Žádná 

ideologie ani stranická knížka se nesmí v budoucnu stát vstupenkou na politické výsluní. 

Vždy to směřuje ke zneužití a upevňování centrální moci neschopných a takový systém vede 

vždy ke svému vlastnímu zhroucení.  

 

Krize současného stylu vládnutí 

 
Krize, kterou naše moderní společnost prochází, je důsledkem nepochopení a nezvládnutí 

společenských procesů. Současná politická garnitura přehnanou produkcí norem, hlášení a 

nepovedených zákonů přivedla společnost do samovolné, postupné morální a etické destrukce 

potřebných společenských hodnot. 

Je to krize současného stylu politického vládnutí, kde cílem politických elit není služba lidu, 

který mu k tomuto účelu svěřil mandát, ale prostřednictvím složitých politických a 

ekonomických byrokratických vztahů ovládat společnost nesrozumitelnou bariérou předpisů a 

norem, tak, aby občan neměl možnost uplatnit přirozenou přímou kontrolu, popřípadě obranu 

ohrožených pozitivních společenských hodnot. 

Všechna tato nesmyslná složitost, zcela odtržená od přirozeného lidského jednání, je následně 

hlavní příčinou jak ekonomických, tak politických a morálních krizí. Lidé cítí, že úroveň 

jejich možností neustále se přizpůsobovat vládnoucím elitám očekávajícím slepou poslušnost, 

již dosáhla neúnosné míry a oprávněně se dožadují nápravy neefektivního vládnutí.  

Je otázka času, kdy se na politické scéně objeví subjekt, který vyslyší volání po revizi 

účinnosti právních norem, které budou respektovat přirozené etické právo, které se z našeho 

současném zákonodárství zcela vytratilo. 

 

Bezmezná falešná korektnost a tolerance 
 

Společnost je čím dál větší měrou zahlcována výzvou k rovnosti vlastních a cizích hodnot. 

Toto povyšování bezmezné tolerance něčeho, co není z podstaty věci vlastní člověku, 

podkopává ekonomickou a následně i sociální a kulturní stabilitu celé společnosti. Je to útok 

na podstatu spravedlivého lidství, který se stane zhoubou všech ostatních doposud platných 

společenských pozitivních hodnot.   

Je třeba se proti těmto snahám jednoznačně vymezit a říci jasné a zřetelné ne zamlžování 

pravdy politickou reprezentací. 

Česká republika je už nyní vystavena náporovému tlaku silných ekonomik, které k nám 

přichází jen kvůli vlastnímu byznysu a bude muset v budoucnu čelit ekonomickým, 

politickým, i migračním tlakům. Proto je třeba v naší společnosti nalézt silné, slušné a hlavně 

moudré osobnosti a svěřit jim vládu nad společnými statky. Toho lze dosáhnout 

prostřednictvím testů pozitivních vlastností. 

 

Právo a jeho nesoulad s etikou 

 
Současné právo se rozchází s přirozenou mravní hodnotou. Tato slova čím dál častěji 

zaznívají ze strany morálních autorit. Složitost současného právního systému je na hony 

vzdálená od přirozeného chápání upřímné spravedlnosti, o kterou by se mohl občan bez obav 
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opřít. Je ztracen v neproniknutelném houští nesrozumitelných norem a paragrafů a je vydán 

napospas právním zástupcům, kteří se ale sami v této právní džungli ztrácejí. Když se občan 

s důvěrou obrátí na soud a přestože dobře ví, že všechna morální a lidská hlediska jsou na 

jeho straně, stává se, že soud prohraje. Nejčastěji se tomu říká špatná vymahatelnost práva, 

neboť právo se dostalo do pozice, kdy nereprezentuje morálku a je v nesouladu a 

v rozporu s mravními lidskými hodnotami. Právo se stalo ve vtahu k morálce zcela 

nekompatibilním a selhává tam, kde občan očekává spravedlivou oporu. Stává se tak 

nepoužitelným v roli zachovávat a chránit pokojné spolužití a svornost lidské 

společnosti.   

Bohužel, vnímání morálky je odvislé od toho, co říká zákon a když zákon tuto otázku 

není schopen vyřešit, stane se časem nemorálnost morální normou. 

 

Několik příkladů za všechny: 

ČSSD prohrála soudní spor se svým právníkem, který ji zastupoval v kauze Lidového domu. 

Tento spor se vleče již dlouhých 17 let. Vysouzené peníze ale strana odmítla zaplatit s tím, že 

by mohly skončit někde v zahraničí. A nejvyšší soud během čtrnácti dní tuto zcela irelevantní 

pitomost potvrdil. Nejzábavnější na tom ale je, že se následně ČSSD diví, že jejich volební 

preference razantně klesají. Pokud se vládnoucí strana nechce řídit zákonem, nemůže 

očekávat, že si toho občané nevšimnou. A toto platí pro celou justici. 

 

ANO založilo svoji politickou kampaň na heslu Andreje Babiše „Všetci kradnů!“, a pak se 

provalí kauza Čapí hnízdo a obrovský nárůst dotací směřujících do Agrofertu. Na těchto 

případech je zřetelně vidět, z jakých důvodů asi vstupoval do politiky.  Pokus o zrušení daní 

z dividend, na kterých by Andrej Babiš údajně vydělal 4,5 miliardy, je další ukázkou absence 

slušnosti a morálních hodnot politika. Další absurditou je žádost pojízdných prodejen 

patřících do skupiny Agrofert o zproštění povinnosti elektronické evidence tržeb, neboť ji od 

nich údajně nelze požadovat z důvodu podstaty charakteru jejich prodeje. To snad, pane 

ministře, nemyslíte vážně?  

 

Další ukázkou toho, jak nefunguje naše justice, je kauza Rath. Pokud policie přistihne někoho 

s krabicí od vína plnou miliónů a dotyčný nedokáže smysluplně vysvětlit, jak k nim přišel, 

měl by skončit na hezky dlouho v kriminále.  To ale u nás, jak se zdá, neplatí, neboť vrchní 

soud na tento případ má jiný názor a odposlechy, které jsou hlavním argumentem obžaloby, 

prostě neuznal.  Čímpak asi malá čudla, jak sám sebe Rath nazval, pohrozila, že se i 

vrchní soud polekal? Asi velrybou? 

 

Kauza Nagyová- Nečasová je také velmi dobrou ukázkou selhání a zneužívání politiky 

k vlastním soukromým zájmům. Tento případ odhalil značnou korupci a odkryl skutečný 

obraz morální a etické pokleslosti těch, kterým svěřujeme politickou moc. I u této kauzy 

vidíme neochotu „nezávislé“ justice uplatnit spravedlnost. 

  

Dalo by se pokračovat s desítkami dalších nechutných kauz napříč všemi dalšími politickými 

stranami včetně těch, co skončily na smetišti dějin, ale to by byl rozsáhlý elaborát na další 

velmi tlustou knihu. 

 

   

Co dodat? Frustrace občana z podivných cest našeho práva, které se rozchází s etikou 

a přirozenou lidskou morálkou. Je to výsměch a pohrdání spravedlností a otevírání 

dalších bolavých ran nedokonalého principu znásilněné demokracie. Pokud se soud 

nestane beze vší pochybnosti garantem pravdy, pokud trestní řád bude pracovat se lží a 
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stát si bude pomáhat právní fikcí, tedy lží, pravda se nemůže nikdy stát symbolikou 

spravedlnosti.  

 

 

Takhle si morální autority, které řídí a reprezentují náš stát, asi nepředstavujeme. 

 

 

  

 

Nutná restrikce byrokratických hodnot 
 

Je třeba zamezit novodobým vládcům v přetváření společnosti k jejich obrazu a místo toho 

vytvářet metodu vládnutí sloužící reálným potřebám společnosti s uplatněním přímé 

trestněprávní odpovědnosti každého zaměstnance státu. V souladu s tímto hlavním cílem 

politiky musí probíhat snižování byrokratické složitosti státní organizace a celkového řízení 

státních struktur. V souladu s tímto úsilím musí nastat restrikce zákonů, neboť společnost je 

zahlcena záplavou zákonů, nesmyslných dotačních titulů, nařízení, norem a vyhlášek, které ze 

své podstaty přestávají sloužit k ochraně a prosperitě společnosti a stávají se její brzdou a 

těžko překonatelným břemenem. 

 

Současná složitost úřednických procesů je vlastní především dominantním sociálním 

systémům, které ale neberou v potaz ekonomickou podstatu vyváženosti, kontroly a tvorby 

materiálních hodnot potřebných ke zdravému fungování celé společnosti. 

Jedno moudré rčení říká: „V jednoduchosti je krása.“ A to je přesně ten cíl, kterého je třeba 

inteligentním řešením dosáhnout. Současným představitelům státu je však vlastní jiný řídící 

proces, který je obsažen v tomto rčení: „Proč to dělat jednoduše, když se to dá udělat 

složitě?“ S hordou úředníků, kteří ze své podstaty jen prohloubí složitost procesů a zvýší 

razantně náklady, znesnadní proveditelnost a koordinaci politických rozhodnutí. Čím 

složitější procesy stát uplatňuje vůči společnosti, tím více se společnost brání. Další a další 

vynucené kontrolní systémy a hlášení posléze natolik ochromí přirozený ekonomický rozvoj, 

že se společnost vůči establishmentu začne radikalizovat. To je první známka nadcházejících 

politicko-společenských změn. 

 

Je třeba se zaměřit na podstatu cíle a nezabřednout do abstraktního a idealistického mudrování 

o nepodstatných detailech, které celý proces pokryjí nepropustnou clonou výkazů, analýz a 

nesmyslných byrokratických hlášení a povolení, neskutečně jej zbrzdí a mnohdy zcela 

zablokují.   

 

Je třeba mít na paměti, že každá nová norma, paragraf, nařízení, nebo obyčejný výkaz, hlášení 

a povinná administrativní tabulka zpomalí všechny procesy a vyžádá si vynucené náklady, 

které společnost musí zaplatit formou intenzivnějšího vybíraných daní. Čím je tento systém 

složitější, tím musí být daňová zátěž vyšší. Zde platí zásadní ekonomické pravidlo: méně 

znamená více. Velikost v této oblasti znamená většinou špatnou řiditelnost, vysoké režijní 

náklady, neprůhlednost a nefunkčnost. Ve velkých celcích se ztrácí konkrétní zodpovědnost a 

možnost rychlého nalezení a řešení problémů na lokální úrovni. Menší celky jsou rychlejší, 

operativnější a neztrácí se odpovědnost těch, kteří teď a tady rozhodují. 

 

Pro představu, jak nám nabobtnala státní správa od dob Rakousko- Uherska: běžný občan 

tehdy odváděl na daních 1%, střední třída 2% a nejbohatší vrstva 4%.  Tato výše daní stačila 
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pokrýt státní výdaje. Dnes souhrn všech daní, poplatků a odvodů státu dosahuje 

neuvěřitelných rozměrů. 

 

 

I z koštěte daň platiti budeš 

 
Sibylino proroctví o absurdních daních se zřejmě již naplnilo, doufejme, že se nenaplní i ta 

ostatní, která lidstvu předpověděla.....?  

 

Daň je zákonem určená povinná platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje 

neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku 

plátce na plnění ze strany státu. Tolik nekompromisní odborná citace. 

V minulosti daně sloužily k financování královského dvora. Náš současný „dvůr“ se poněkud 

vymknul naší kontrole a dosáhl tak gigantických rozměrů, že ho společnost nezvládá 

financovat, a to i přes vysoké daně, kterými stát zatěžuje občany a firemní potenciál. 

V tomto odstavci je uveden kompletní a značně dlouhý seznam daní, kterými jsou občané ČR 

zatíženi z toho důvodu, aby stát byl schopen pokrýt svoji gigantickou spotřebu, tedy výdaje. 

Je jich téměř 70. To, co je třeba v první řadě pochopit, je fakt, že stát téměř neprodukuje 

žádné vlastní peníze, stát hospodaří s penězi, které vybírá za pomoci daní od svých občanů. 

Tedy stručně řečeno, co stát vydá, musí v první řadě někomu zase vzít. Podstata celého 

ekonomického systému země je ta, že všechno, co občanovi stát poskytne, si občan do 

poslední koruny ze svého zaplatí. (Kromě těch, kterým se říkalo příživníci, tedy lidí, kteří 

nechtějí pracovat a parazitují na štědrém děravém sociálním systému.) Hlavní otázkou je, jak 

efektivně a hospodárně stát s vybranými daněmi hospodaří a zda je oprávněně a spravedlivě 

rozděluje mezi své občany, tak, aby nikdo nebyl poškozen.  

Pojďme se tedy společně podívat na to, co se děje s našimi penězi. 

 

Dlouhý seznam všech daní, které by měly pokrýt gigantické výdaje státu: 

11  Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

 
111  Daně z příjmů fyzických osob 

Zahrnuje jednak tituly zákona o dani z příjmů fyzických osob - položky 1111 

až 1113 a jejich příslušenství (sankční platby), navíc případně další daně - 

zrušené či nové - vázané na příjem fyzické osoby. 

  
1111  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků 

Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní 

zaměstnance. 

  
1112  Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň "z daňových 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
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přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné, než je závislá práce, 

především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a 

pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce 

realizovaný po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné 

výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu 

několika zaměstnání. 

  
1113  Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 

Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i 

daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, 

nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů. 

  
1119  Daně z příjmů fyzických osob jinde nespecifikované (dále "j. n.") 

Zahrnuje především doplatky daně ze mzdy, daně z literární a 

umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných daní vázaných 

na příjem fyzické osoby, případně i daň z příjmů fyzických osob, u 

které není zřejmé, zda ji zařadit pod položky 1111 - 1113 a které jsou 

jednotlivě identifikovatelné. Jsou-li tyto daně např. sledovány 

společně s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na 

položku 1701. Patří sem i příslušenství těchto daní. 

 
112  Daně z příjmů právnických osob 

  
1121  Daň z příjmů právnických osob 

Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů ve smyslu zákona o 

daních z příjmů, vyjma daně podle položky 1122. 

  
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

  
1129  Daně z příjmů právnických osob j. n. 

Zahrnuje zejména doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, 

zemědělské daně ze zisku, případně dalších daní ze zisku jiných než v 

položce 1121 a 1122. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s 

jinými daněmi než v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701. 

12  Vnitřní daně ze zboží a služeb 

 
121  Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb 

  
1211  Daň z přidané hodnoty 

Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané 

hodnoty. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#1701#1701
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#1701#1701
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1219  Obecné daně na zboží a služby j. n. 

Zahrnuje např. doplatky daně z obratu a dovozní daně a případné 

platby veškerých daní zdaňujících obecně výrobu, prodej či spotřebu 

zboží (tedy nejen vybraných komodit, u kterých je účelem zdanění 

regulace spotřeby - viz podseskupení 122). 

 
122  Spotřební daně 

Zahrnují daně povahy akcízů zatěžující produkci, prodej či spotřebu 

vybraných druhů výrobků a služeb. 

  
1221  Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 

  
1222  Spotřební daň z lihu 

  
1223  Spotřební daň z piva 

  
1224  Spotřební daň z vína 

  
1225  Spotřební daň z tabákových výrobků 

  
1229  Spotřební daně j. n. 

13  Poplatky a daně z vybraných činností a služeb 

 
131  Správní a soudní poplatky 

Zahrnuje poplatky ve smyslu příslušných zákonů představující jak platby za 

určitý správní či soudní úkon, tak poplatky charakteru regulace určitých 

aktivit (provoz kasin, hracích automatů, emise dluhopisů, provozování 

vybraných živností apod.). 

  
1311  Správní poplatky 

  
1312  Soudní poplatky 

  
1319  Správní a soudní poplatky j. n. 

Zahrnuje zejména výběry poplatků placené např. formou kolků, kde je 

finálně nezjistitelné, zda byly použity pro účely 1311 nebo 1312 nebo 

i např. k placení některých daní. 

 
132  Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 

  
1321  Daň silniční 

Zahrnuje daň podle zákona o dani silniční. 

  
1322  Poplatek za užívání dálnic a silnic dálničního typu 
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Zahrnuje paušální poplatek či daň za obecné užívání určitých druhů 

komunikací - dálnic a rychlostních silnic obecně. 

  
1329  Daně a poplatky z provozu motorových vozidel j. n. 

Zahrnuje veškeré daně a poplatky uvalené na provoz vozidel (nebo 

vybraných druhů vozidel) nebo za užívání komunikací těmito vozidly, 

nelze-li je zařadit na jinou položku podseskupení 132. 

 
133  Poplatky za znečišťování životního prostředí 

  
1331  Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

  
1332  Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 

  
1333  Poplatky za ukládání odpadů 

Včetně poplatků za ukládání radioaktivního odpadu. Nepatří sem 

poplatek za komunální odpad (je na položce 1337). 

  
1334  Odvody za odnětí zemědělské půdy 

  
1339  Poplatky za znečišťování životního prostředí j. n. 

 
134  Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 

Zahrnuje především místní daně a poplatky uvalené za účelem zdanění (často 

i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum, nemající 

charakter platby za službu vykonanou vybírající institucí. 

  
1341  Poplatek ze psů 

  
1342  Pobytové poplatky 

Patří sem daně a poplatky vybírané za pobyt v určitých lokalitách, 

např. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. 

  
1343  Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Včetně poplatků za umístění reklamy na veřejném prostranství. 

  
1344  Poplatek ze vstupného 

  
1345  Poplatek z ubytovací kapacity 

Zahrnuje např. poplatek podle § 1 písm. e) zákona č. 565/1990 Sb. 

  
1346  Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 

  
1347  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
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Zahrnuje poplatky podle § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

  
1349  Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j. n. 

Zahrnuje veškeré ostatní daně a poplatky spojené s určitou činností či 

službou, které nelze zařadit na jinou položku podseskupení 134, resp. 

seskupení 13. 

 
140  Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

  
1401  Clo 

  
1409  Daně z mezinárodního obchodu a transakcí j. n. 

Případné dovozní přirážky, vyrovnávací dávky apod. 

15  Majetkové daně 

 
151  Daně z majetku 

  
1511  Daň z nemovitostí 

Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí. 

  
1519  Daně z majetku j. n. 

Zahrnuje veškeré daně uvalené na majetek poplatníka (dle hodnoty, 

naturální jednotky vyjadřující majetek), nelze-li ji zařadit na 1511, 

příp. nejedná-li se o daně z podseskupení 152. 

 
152  Daně z majetkových a kapitálových převodů 

Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí a případné další daně související s transferem majetku (i 

kapitálu). 

  
1521  Daň dědická 

  
1522  Daň darovací 

  
1523  Daň z převodu nemovitostí 

  
1529  Daně z majetkových a kapitálových převodů j. n. 

16  Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daně z objemu mezd 

Zahrnuje povinné platby uložené právním předpisem placené formou pojistného či 

daně na účely sociálního zabezpečení či zdravotního pojištění a daně placené 

zaměstnavatelem či společně zaměstnavatelem se zaměstnanci proporcí z 
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vyplacených mezd (aniž by muselo jít o účel sociálního či zdravotního 

zabezpečení). 

 
161 a 162  Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku 

zaměstnanosti a daně z objemu mezd 

  
1611  Pojistné na důchodové pojištění od 

zaměstnavatelů 

  
1612  Pojistné na důchodové pojištění od 

zaměstnanců 

  
1613  Pojistné na důchodové pojištění od 

osob samostatně výdělečně činných 

(dále "OSVČ") 

  
1614  Pojistné na nemocenské pojištění od 

zaměstnavatelů 

  
1615  Pojistné na nemocenské pojištění od 

zaměstnanců 

  
1616  Pojistné na nemocenské pojištění od 

OSVČ 

  
1617  Příspěvky na politiku zaměstnanosti 

od zaměstnavatelů 

  
1618  Příspěvky na politiku zaměstnanosti 

od zaměstnanců 

  
1621  Příspěvky na politiku zaměstnanosti 

od OSVČ 

  
1627  Přirážky k pojistnému 

  
1628  Příslušenství pojistného a daní z 

objemu mezd 

Přijaté sankční platby spojené s výběrem 

pojistného (pokuty a penále). 

  
1629  Pojistné na sociální zabezpečení a daně 

z objemu mezd j. n. 

Jiný typ povinného pojistného na sociální 

zabezpečení než v ostatních položkách 

podseskupení 161 a 162, doplatky daní z 
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objemu mezd apod. 

 
163  Pojistné na zdravotní pojištění 

Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do 

souhrnných sestav vládního sektoru. 

  
1631  Pojistné na zdravotní pojištění od 

zaměstnavatelů 

  
1632  Pojistné na zdravotní pojištění od 

zaměstnanců 

  
1633  Pojistné na zdravotní pojištění od 

OSVČ 

  
1638  Příslušenství pojistného na zdravotní 

pojištění 

Přijaté sankční platby spojené s výběrem 

pojistného (pokuty a penále). 

  
1639  Pojistné na zdravotní pojištění j. n. 

 
164  Ostatní povinné pojistné 

Jiný typ povinného pojistného než uvedeného v 

podseskupeních 161, 162 a 163 (k datu účinnosti předpisu 

takové neexistuje). 

  
1641  Ostatní povinné pojistné od 

zaměstnavatelů 

  
1642  Ostatní povinné pojistné od 

zaměstnanců 

  
1643  Ostatní povinné pojistné od OSVČ 

  
1648  Příslušenství ostatního povinného 

pojistného 

Přijaté sankční platby spojené s výběrem 

pojistného (pokuty a penále). 

17  Ostatní daňové příjmy 

 
170  Ostatní daňové příjmy 
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1701  Nerozúčtované a neidentifikované daňové příjmy 

Veškeré daňové příjmy nerozúčtované nebo neidentifikované. 

  
1709  Ostatní daňové příjmy j. n. 

Daně identifikované, ale nezařaditelné do jiných položek. 

Platíme daň z daně. 

Největším paradoxem výše uvedeného rozvětveného daňového systému je fakt, že se při takto 

nastavených daních ve skutečnosti platí daň z daně. Několikanásobné po sobě jdoucí zdanění 

je ostudné, nespravedlivé a je jen nástrojem státní moci, která potřebuje „uloupit“ zpět 

prostředky, které prostopášně již jednou vydala. 

Pokud jste si celý výčet daní prohlédli a domníváte se, že jich musí být dostatek na to, aby 

pokryly státní výdaje, mýlíte se. Je tu státní dluh ve výši 2 166 000 000 000,- Kč, který 

politici za mnoho let napráskali. A protože daně jsou již našponovány jako struna před 

prasknutím, naši politici vymyslí geniální a vychytralé řešení. Vydají státní dluhopisy 

v celkové výši 1 235 000 000 000,- Kč. Pojďme si ale říct, co to vlastně dluhopisy, kterými 

chce stát tak zázračně léčit naši nemocnou ekonomiku, jsou. Stát si prostě půjčuje od svých 

občanů, bank, EiB a zahraničních spekulantů hotovost, aby dokázal pokrýt neoprávněné a 

nekryté výdaje, na které již nestačí daňové výnosy. Ty jsou ve své podstatě tak vysoké, že je 

nelze již více navyšovat. Vláda si jednoduše řečeno myslí, že dluhopisem (tj. vytvořením 

dalšího nového dluhu) občana oblafne. Ve skutečnosti se jedná o obyčejný podvod, neboť 

vyplacené úroky musí stát opět někde vzít. Vezme je ve formě daní, nám, lidem, aby je mohl 

vyplatit těm z nás, kteří si dluhopis koupili. Toto počínání vládnoucích politiků je 

diskriminačním a neetickým přerozdělováním majetku od jednoho občana k druhému, aniž by 

to čemukoli prospělo. Tímto nesmyslným podvodem, kde se stát staví do role banky, stát 

devalvuje hodnotu koruny a podporuje nárůst inflace, neboť za touto transakcí nejsou 

vytvořené žádné materiální hodnoty. Stát nehospodaří s naším majetkem, jak by se patřilo, 

rozdává ho na všechny strany, a když mu teče do bot, tak si na prohospodařený majetek 

vypůjčí od občanů, kterým ho prohospodařil. Toto počínání nepřináší žádné řešení, naopak, 

zmíněný dluh se ještě zvýší o vyplacené úroky. 

 

 

Vážení, je to úplně to samé, jako když dáte stavební firmě zálohu na stavbu domu, ona ji 

prohospodaří a posléze přijde za vámi, abyste jí půjčili s 6% úrokem další peníze, aby mohla 

pokrýt dluh, který vám dluží. 

A naskýtá se otázka: Jste si, občané, vědomi toho, jakou hru s vámi politici hrají? Řešit 

nedostatek zdrojů dalšími úvěry je nezodpovědné hazardování s majetkem státu, tedy naším 

majetkem, a toto vypovídá o neschopnosti a nečestných úmyslech politické reprezentace. 

Položme si otázku, komu tato strategie může vyhovovat. Občanům ČR zcela jistě ne. Tak tedy 

komu? Jedinými subjekty, které na této nezodpovědné státní police mohou vydělat, jsou 

politici, banky, a spekulativní kapitál. Ty samé banky, které svým nezodpovědným jednáním 

již po několikáté vyvolaly celosvětovou hospodářskou krizi. Stát je pro jakoukoliv banku 

velmi dobrým klientem, neboť má dostatek majetku a za pomocí lobbistů a manželek politiků 
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sedících ve správních radách bank se dá prosadit ledacos. Každý normální občan disponující 

zdravým selským rozumem ví, že může utratit jen tolik, kolik si vydělá. Pokud chce utratit 

víc, musí zvýšit svoji pracovní aktivitu nebo si potřebné peníze vypůjčí. V tuto chvíli ale musí 

každý počítat s velkými rizikem, že může přijít pokles jeho příjmů nebo rovnou přijde o práci. 

Pokud se tak stane, musí omezit svoje výdaje na minimum, aby tuto situaci zvládnul. Stát je 

na tom stejně. Celosvětová krize způsobila pokles státních příjmů, stát tedy měl omezit 

radikálně svoje výdaje. Nikoli zvyšovat lidem daně, jak to dělal doposud, ale snížit výdaje, a 

to na všech úrovních gigantické úřednické byrokracie. Dále by se měl zbavit všech 

nepotřebných ztrátových státních firem a na úhradu dluhu využít i seriozní privatizaci 

vhodného státního majetku, kterým stát stále ještě disponuje. Jedině vyrovnaný a přebytkový 

rozpočet chráněný ústavou, například po vzoru Švýcarska, může přinést naší zemi prosperitu 

a vyváženou ekonomiku. 

Takzvaná fiskální politika, což není nic jiného, než politické ovlivňování vývoje ekonomiky, 

nás přivedla k vytvoření armády státních zaměstnanců, která čítá 1 259 000 pracovníků. 

Pokud k uvedenému číslu přidáme 1 134 000 občanů pracujících ve školství a zdravotnictví, 

zjistíme, že na vlastní produkci potřebného kapitálu zbývá pouhých 2 607 000 pracovníků. 

Závěrem lze konstatovat, že necelá polovina z produktivních občanů je pro náš stát výdajovou 

položkou. 

Z výše uvedených údajů se dá vyvodit závěr, že stát z důvodu extremně vysokých nákladů 

spojených s výdaji na administraci státu a dalších nevýrobních oblastí nesmyslně a 

nehospodárně nakládá s financemi získanými prostřednictvím vynucených daní, odvodů a 

dalších zdrojů na podporu oblastí, které výnosy netvoří, ale naopak je spotřebovávají, což je 

také příčinou neuvěřitelně vysokých daní a výše zadluženosti Českého státu. 

Kdyby takto měly fungovat firemní struktury, v jejichž rámci se vytváří hmotné 

prostředky k obživě celé společnosti (necelých 20% obyvatelstva), tak by zřejmě 

okamžitě zkrachovaly. Závěrem lze konstatovat, že Sibylina symbolická předpověď, že 

lidstvo bude platit daně i z koštěte, se bezezbytku naplňuje, neboť v ceně pomyslného koštěte 

jsou již všechny související daňové náklady zahrnuty. 

A pokud byla míněna vážně slova ministra financí Babiše, že bude řídit stát jako firmu, 

lze říct, že nic nenasvědčuje skutečnosti, že by se snažil byrokratickou zátěž jakkoli 

snižovat. Dělá věci přesně opačně, neboť za jeho vládnutí přibylo dalších 50 tisíc 

státních zaměstnanců a plánuje se vznik dalších úřadů. 

 

 

 

 

Daňový jed ve sladkém obalu 

 
V lidské společnosti, která používá peníze jako platidlo, není nic zadarmo. Veškeré služby, 

které stát poskytuje svým občanům, musí někdo zaplatit. Platíme je my všichni, a to formou 

daní. Drtivá většina finančních prostředků přitéká do státní pokladny prostřednictvím výběru 

daní, kterých je v současnosti téměř 70.  
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Největším příjmem do státní pokladny je daň z přidané hodnoty (DPH) a různé spotřební 

daně (např. z tabáku, alkoholu, benzinu, elektrické energie a dalších komodit). Výroba 

jakéhokoliv zboží vyžaduje určité úsilí od celé společnosti a zároveň způsobuje zatížení 

přírody spotřebou energií, tvorbou odpadů, atd. K výrobě většího množství zboží je třeba i 

více pracovníků, i na jejich vzdělání musí stát vynaložit více finančních nákladů. Víc lidí 

potřebuje víc dopravy, větší doprava vyžaduje vyšší údržbu komunikací, atd. Zkrátka celá 

společenská infrastruktura se větší produkcí více opotřebovává. Zdá se tedy zcela spravedlivé, 

že ten, kdo víc kupuje, a tedy užívá více společenských zdrojů, by také měl odvádět státu i víc 

peněz. Majitel několika aut zřejmě poničí silnice víc, než nemajetná babička na venkově, 

která chodí pěšky. 

Daň z přidané hodnoty, která státu zabezpečuje jeden z největších příjmů, má ve své 

podstatě charakter univerzální daně. Velká většina daňových poplatníků považuje tuto daň za 

správnou a spravedlivou, neboť je vázána na spotřebu. Výběr této daně je poměrně 

jednoduchý a nelze ji jen tak obejít. U nás je základní sazba 21% a stát jí může svévolně 

navyšovat. Švýcaři mají základní sazbu 7,7 % a ta je za stropována zákonem. Nelze jí dále 

zvyšovat.   

Další daní je daň z příjmů fyzických osob. Ten, kdo víc vydělá, musí státu zaplatit víc na 

daních. Kdo nevydělá nic, neplatí nic, kdo vydělá hodně, musí zaplatit hodně. Spravedlivost 

tohoto současného postupu výběru daní není zcela zjevná, neboť větší výdělek mnohdy 

neznamená větší spotřebu zboží, a nevede tudíž automaticky k většímu zatěžování společnosti 

a přírody. Nicméně pokud je tato daň nastavena spravedlivě, tedy jako rovná daň pro všechny 

občany stejnou měrou, je dodržen smysl a obsah naší ústavy. 

Mnohem horší je to s daní z příjmů firem, tedy zdaněním zisků podniků. Podniky a firmy 

jsou zatíženy 19% daní ze zisku. Celkový výtěžek daně v uplynulém roce činil cca 148 

miliard korun. Tato daň má ale silně neblahý vliv na vývoj naší ekonomiky a navíc stojí 

občana mnohem víc, než kdyby stejnou sumu daní musel zaplatit sám přímo, například ve 

formě daně z přidané hodnoty. Tato daň působí kontraproduktivně. Většina občanů však tuto 

skutečnost neví. A pravděpodobně si toho nejsou vědomi ani naši zákonodárci. Jinak by již 

dávno museli přijmout potřebná opatření k nápravě.  

 

Pojďme si objasnit, co je na dani, která zdaňuje zisky podniků, tak 

kontraproduktivního: 

Na začátku je třeba zdůraznit, že příjmy firem pocházejí z prodeje jejich výrobků a služeb, 

tedy všechny náklady, ať už ty „užitečné“, např. ve formě materiálu, strojů, výdajů na 

reklamu, energie, mzdy zaměstnanců, tak i ty „neužitečné“ ve formě daní a byrokratických 

výdajů, které dnešní rozbujelý daňový systém s sebou nese, se nutně musí promítnout do 

daňového systému a do konečné ceny výrobků a služeb. Celkem se jedná o téměř 70 

daňových nástrojů, které stát k výběru daní používá.  

V konečné ceně výrobku se odráží nejenom výrobní náklady, ale i všechny daně, dávky a 

ostatní poplatky, které firma musela státu odvést a navíc ještě i všechny výdaje, které správa 

daňového systému firmě způsobí. Jinak řečeno, zákazník nakonec zaplatí navíc ještě daň z 

přidané hodnoty z daní a dávek, které firma již státu odvedla a o které je cena zboží tím 

pádem vyšší. Je to sice absurdní, ale tímto způsobem zaplatí občan státu vlastně daň z 

daně. 

Když si tyto souvislosti uvědomíme, je zřejmé, jak je tento dnešní systém zdanění firem 

absurdní, nespravedlivý a pro občana krajně nevýhodný. Vynakládání peněz z kapes občanů 

na udržování vynucené firemní a státní byrokracie je hloupé a nezodpovědné a nikdo, mimo 

dotyčných státních úředníků, nemá z takto nastaveného daňového systému žádný užitek. V 

konečném důsledku to vede k umělému zvyšování cen zboží a služeb.  



25 

 

Současné ekonomické analýzy potvrzují, že jen administrace daně z přidané hodnoty stojí 

firmy asi 10% správních nákladů. Státní administrace spojená se zákonodárstvím, kontrolou a 

vymáháním daní od firem není ani v nejmenším zadarmo a občané jsou nuceni i tuto vesměs 

neoblíbenou a velmi drahou státní službu hradit ze svých kapes formou daní a zvýšení cen 

veškerých produktů.  

 

 

 

Větší daně pro firmy = úspora pro běžného občana - všeobecně rozšířený mýtus 

Je neuvěřitelné, že přes tyto zřejmé souvislosti občané nejsou proti zdanění právnických osob. 

Zřejmě mají dojem, že když daně budou platit firmy, ušetří si sami daňové výdaje. Poněvadž 

si však nejsou vědomi zmíněných souvislostí, snadno ve volbách volí strany, které jim slibují 

úspory tím, že daně budou platit jiní, to znamená firmy. Toto stanovisko hlásají všechny 

levicové strany za hlasité podpory odborů a tyto nesmyslné lži se jim zadařilo úspěšně 

implementovat do názoru zhruba poloviny voličské základny v naší zemi, jejich „jedovatá 

pilulka ve sladkém obalu“ splnila svůj účel. Ve skutečnosti se jedná o vychytralý a lživý 

podvod, který jen udržuje levicové politiky dále u moci a svých plných koryt. 

Zdanění příjmů podniků však v sobě skrývá i jiné mnohem škodlivější souvislosti. Firmy, 

stejně jako krávy, nelze do nekonečna dojit. I nevzdělaný sedlák ví, že kráva nebude dávat 

dostatek mléka, pokud ji kvalitně a do sytosti nenakrmí. Přesto jsou zde strany, které hlásají 

pravý opak. Aby bylo víc mléka ve formě daňových odvodů, chtějí firmy více a účinněji dojit. 

Otázka zní: Když ale místo mléka poteče krev, bude se kravám dařit lépe?  

Ve srovnání s rozvinutými ekonomikami jsou na tom české firmy velmi špatně. Většina má 

zastaralé budovy, dávno odepsané stroje, dělníky a úředníky poznamenané dobou socialismu. 

Znalost jazyků mezi vedoucími a odbornými vrstvami je většinou nedostatečná. Potřeba 

modernizace firemního potenciálu je evidentní. Jenže vzdělávání lidí, nové kontakty a 

odbytiště do zahraničí, nové investice do budov a moderních progresivních technologií chybí. 

Kde na to ale vzít? Vše stojí mnoho peněz.  

Jak je všeobecně známo, i lichvářské úroky a nesmyslné poplatky bank zatěžují firmy 

nemalými náklady, které musí spotřebitel také zaplatit ve formě navýšené ceny produktů. 

Současný bankovní systém je obrovskou pijavicí na celosvětové ekonomice a nepřináší lidské 

společnosti žádné pozitivní výsledky. Těch negativních ve formě celosvětových finančních 

krizí, které banky vyvolaly, však lidstvo již pár poznalo. 

 

Nulová firemní daň- cesta k prosperitě všech  

Jak už jsme si řekli: aby bylo více mléka, je potřeba krávy dobře a kvalitně nakrmit. Podobně 

je to i s našimi firmami. Je nutné jim umožnit, aby se mohly lépe a rychleji rozvíjet. Firma je 

živoucím organizmem, který dává živobytí všem zúčastněným. Pokud stát firmy zatíží 

daněmi, nezatíží jen podnikatele, jak je to neustále levicovými politiky prezentováno, ale 

zatíží hlavně firemní strukturu jako celek. To se v první řadě projeví na její ekonomické síle a 

stabilitě. Ta je patrná na tvorbě nebo „netvorbě“, v tom nejhorším případě na úbytku 

pracovních míst a také na průměrné výši mzdy pracovníka. To, co potřebuje náš stát, aby 

prosperoval, jsou moudří státotvůrci, kteří chápou potřebu tvorby sociálního kapitálu za 

pomoci prosperujících firem a vědí, co je ekonomická strategie podpory samotvorby 

pracovních míst. Toho je možno mimo jiné dosáhnout úplným zrušením daně z příjmu. 

Otázka zní: Byla by to ztráta pro českého daňového poplatníka? Určitě ne, neboť toto opatření 

s sebou nese celou řadu pozitivních souvislostí: 

- Úspěšné firmy by mohly investovat zisk do nových výrobních prostor, využít je ke koupi 

moderních strojů a zařízení, zavedení nových technologií a hlavně k tvorbě nových 

zaměstnaneckých míst (což vede k snižování počtu nezaměstnaných, a tím k obrovské 



26 

 

úspoře finančních prostředků z našich daní). Odpisové předpisy a omezení, která jim v 

tom dnes velmi brání, by padla automaticky, což by umožnilo optimální využití 

získaných prostředků.  

- Firmy budou moci uspořit výdaje spojené s administrací velkého počtu dokumentů 

vyžadovaných státem ke kontrole a stanovení daně a investovat ušetřený čas a peníze do 

vlastního rozvoje. Místo úředníků by firmy mohly zaměstnat víc odborníků a dělníků, 

což by nesporně zlepšilo jejich produktivitu, pozici na trhu a přirozenou cestou tlačilo 

na snižování cen. 

- Stát by uspořil nemalé výdaje na zákonodárství, soudnictví a vymáhání daní od tzv. 

neplatičů. Menší počet úředníků by vyžadoval menší prostory, a tudíž menší nájmy a 

údržbu. Firmy by nemusely nadále ztrácet čas stálým uspokojováním požadavků státní 

byrokracie. 

- Vlivem konkurence a nižších výrobních nákladů by ceny výrobků domácích firem klesaly. 

Občané by si mohli koupit víc zboží za vydělané mzdy, a to s určitým zpožděním i v 

případě, že by výpadek daní od právnických osob musel být krátkodobě vyrovnán 

určitým navýšením nepřímé daně (DPH) nebo úsporami v rozpočtu po dobu, než by se 

projevil účinek ekonomického oživení. 

- Nižší ceny domácích výrobků by umožnily větší vývoz do zahraničí. Zlepšení obchodní 

bilance státu (zvýšení vývozu nad dovozem) by vedlo ke zvýšení kurzu koruny. Pro 

občany by to znamenalo snížení cen dovážených výrobků, a tudíž zvýšení jejich kupní 

síly. 

- Zcela bezpochyby by cizí firmy uvítaly možnost podnikání u nás za nových podmínek. To 

by vedlo k velkému nárůstu investic, přílivu peněz do ČR a zaměstnání dalších občanů 

(razantní snížení nezaměstnanosti a velké úspory na podporách plynoucích z daní 

občanů). Výsledkem by opět bylo zpevnění domácí měny a zvýšení kupní síly obyvatel. 

To by ve svém důsledku znamenalo zastavení odlivu Čechů za lepším výdělkem a 

naopak by se spustil zájem zahraničních dělníků o náš pracovní trh.    

 

Jak by byly národnímu hospodářství užitečné firmy, které neplatí žádné daně z příjmu? 

Za prvé, velká část českých firem platí minimální nebo žádné daně, poněvadž jsou ztrátové 

anebo se snaží placení daní vyhnout v mezích povolených zákonem, např. tím, že mají svoje 

sídlo v daňovém ráji. Tyto firmy by se vší pravděpodobností přešly zpět ze svým sídlem do 

ČR. 

Za druhé, není tajemstvím, že motorem české ekonomie jsou převážně firmy s cizím 

kapitálem, které místním nepříznivým podmínkám mohou snadněji uniknout a mají k 

dispozici cizí kapitál s menším úrokem a nemusí platit daně, neboť náš stát jim poskytuje 

daňové prázdniny. Otázka zní: Proč se stát nechová stejně vstřícně i k českým firmám? Na 

to se asi našim politikům bude těžko odpovídat...? 

Usazení cizích firem na našem území je výhodné, i když zde nebudou platit daň z příjmu, 

poněvadž tyto firmy budou nutně zaměstnávat místní občany. Jak známo, slušná část 

mzdových nákladů podniků jde do státní pokladny přímo. Z obdržené mzdy platí zaměstnanci 

daň z příjmu a navíc daň z přidané hodnoty za nákupy zboží. Podle typu činnosti se mzdové 

výdaje firem mohou pohybovat od deseti do osmdesáti i více procent (pokud jde o firmy 

poskytující převážně služby). I tyto firmy kupují výrobky a služby domácích firem a dávají 

práci našim občanům. Lze očekávat, že zahraniční firmy přivezou nové technologie, které 

povedou ke zlepšení znalostí a struktury českých firem. Poněvadž cizí firmy stále platí vyšší 

mzdy a mají větší produktivitu, lze očekávat podobný vliv na domácí mzdy a produktivitu. A 

to samé je třeba aplikovat i na potenciál českých firem. To, že to naši politici doposud 

nepochopili, je ostudné, nespravedlivé, nehospodárné a vypovídá to o neschopnosti nebo ne 

zrovna dobrých úmyslech vést náš ekonomický firemní potenciál k prosperitě. 
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V oblasti zavedení nulových firemních daní se naskýtá mnoho otázek, z nichž 

nejzákladnější je: 

Lze výpadek cca 148 miliard korun v případě zrušení daně právnických osob vůbec 

ufinancovat? Odpověď zní: ano, lze. Je třeba omezit náklady tam, kde jsou zcela zbytečné, 

Občané by na tom byli mnohem lépe, kdyby se daně platily přímo při koupi výrobků ve 

formě zvýšené DPH. Jak již bylo vysvětleno, občan musí nakonec na cenách výrobků, do 

kterých se promítly daně a náklady na jejich státní obsluhu, zaplatit podstatně víc. Existují i 

mnohé další negativní vlivy na vývoj, prosperitu a blahobyt společnosti. Připomeňme si 

například, že v minulosti Národní banka ve svém úsilí udržet kurs koruny na nízké hladině již 

utratila jeden a půl biliónu korun. Jenom tato částka by byla schopna pokrýt výpadek daně ze 

zisků podniků devětkrát. Jsem zvědav, co si s těmi eury počne, až se Eurozóna rozsype.  

 

Vyhlídky současného podnikání v ČR 

Podnikat v naší republice není nikterak lákavé. Jsou zde vysoká rizika a o větší část 

eventuelního zisku podnikatele připraví stát. Představme si, že podnikatel investoval několik 

milionů do nové firmy. Řekněme, že má rád riziko a je workholik. Svou kapsu si však moc 

nenaplnil: 

Z každé stovky zisku mu stát odebral 19 Kč jako daň ze zisku právnických osob. Zbylých 81 

Kč však do kapsy nestrčil. Státu odvedl asi 15 Kč ve formě daně z příjmu fyzických osob. Ani 

ze zbytku se ještě moc nepotěší, neboť při koupi zboží zaplatil dalších 21 % daně z přidané 

hodnoty. Nakonec mu zbyla necelá polovina v hodnotě nakoupeného zboží. Tato skutečnost 

není nikterak lákavá a zřejmě k nám zástupy investorů a podnikatelů ani nepřitáhne. Současný 

daňový systém podnikatele zdaní nejméně třikrát, když nepočítáme různé jiné tučné odvody 

(jako zdravotní, důchodové a jiné výdaje, činící nejméně 34 % mzdových nákladů), které jsou 

vlastně také formou daně. K těmto daním je třeba přičíst i inflaci, což je skrytá a velmi 

progresivní daň, kterou ale všichni nevědomky platíme. 

 

Výrobní sféra- živitelka 

Pro ekonomiku a blahobyt obyvatel by bylo mnohem účinnější nechat prostředky firmám, než 

je vlévat do bezedné kasy státu. Lze hovořit o tzv. stojících financích, které zbytečně 

nekolují ekonomikou a nejsou na své cestě spotřebovávány přebujelou státní administrativou. 

Všude na světě je známo, že stát je špatným hospodářem. Ten náš je v tomto smyslu vzorným 

příkladem.  

Veškerou produkci hmotného kapitálu naší země vytváří a zabezpečuje pouhých 2 387 

000 pracovníků ve firemní struktuře. A tuto stěžejní oblast by měl stát opatrovat jako 

oko v hlavě, neboť ona je jediným nositelem produkce pracovně materiálního 

potenciálu, ze kterého je následně živen celý náš stát. Když se na to podíváme z 

celkového pohledu, tak necelých 20% obyvatel zabezpečuje obživu celému státu. Toto 

státní uspořádání se dá nazvat cestou k vlastní sebedestrukci nebo také sebepožírání. 

Mimochodem, stejná situace a stejný mechanismus tzv. stojících peněz se dá aplikovat i v 

systému vybírání jiných odvodů od firem, jako jsou například odvody na podporu v 

nezaměstnanosti.  

 

 

 

Daňové ráje- prostor k zamyšlení?  

Do států, ve kterých firmy neplatí daně (tzv. daňové ráje - offshore centra), se hrnou firmy a 

investice jako na běžícím pásu, neboť je to výhodné pro celou státní strukturu, která není 

zatěžována zbytečnou byrokracií a podporuje růst a prosperitu firem. V těchto státech 
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politická reprezentace pochopila podstatu a úlohu tvorby ryzího ekonomického potenciálu 

firem.  

Sázka na nízké daně se daňovým rájům vyplácí. Přestože jde většinou o země se 

zanedbatelnou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, podávají vysoké ekonomické výkony 

(např. Bermudy, Bahamy, Kypr atd.). Offshore země, jako je Libérie, Panama i Kypr, 

zastávají prominentní místa v žebříčku zemí s nejrozsáhlejším lodním registrem. Podle 

nashromážděného majetku patří offshore centra Hongkong a Kajmanské ostrovy mezi pět 

největších finančních center světa. Počet založených společností v některých daňových rájích 

(Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko) dokonce převyšuje počet 

místních obyvatel. ČR je malá země bez zdrojů z nerostného bohatství a svoje místo na slunci 

si může vydobýt jen chytrostí a ekonomickou prozíravostí. A v této souvislosti mě napadají 

moudrá slova mého otce: „Synu, chytrej musíš být, hloupejch máme dost.“. 

Je málo pravděpodobné, že by u nás v blízké budoucnosti mohlo dojít k razantní změně 

daňové politiky, i když důvody pro tuto změnu jsou zjevné. Politici se starají spíše o vlastní 

kariéru, než o blaho svých vlastních voličů a je zřejmé, že moudrá slova o chytrosti a 

hlouposti nikdy neslyšeli nebo je dodnes nepochopili. Je však také možné, že o uvedených 

souvislostech ani nikdy pořádně nepřemýšleli a jejich znalosti a vědomosti v uvedené oblasti 

nejsou na takové úrovni, aby je dokázali pochopit a implementovat do současnosti. Jak tedy 

chtějí účinně hájit zájmy svých voličů, kteří mají životní zájem na tom, aby draze vydělané 

peníze, které státu odvádějí, byly co nejúčinněji použity? Navíc malý český člověk si bude 

myslet, že peníze ušetřené na daních si strčil do kapsy majitel nebo vedení firmy i přes to, že 

by měl vědět, že jim v tom brání daň z příjmů fyzických osob. 

 

Zvýšené počty byrokratického úřednictva jsou přímým důsledkem přílišného daňového 

zatížení firem, a tím pádem i veškerých cen.  

Pohledem na převážnou většinu zemí zjistíme, že až na malé výjimky se voliči nechají 

omámit sladkými jedy neuskutečnitelných slibů, které jim servírují jejich politici a souhlasí se 

zdaňováním firem, které je živí. Různé daně a odvody způsobily, že řada výrobků firem 

dosáhla ceny, za které se jen těžko prodávají na světových trzích a firmy jsou nuceny sáhnout 

k úsporným opatřením, např. k redukci počtu zaměstnanců. Přebujelý byrokratický aparát 

potřebuje pro pokrytí svých potřeb „větší dojení krav“. To, že lstivá ruka státní byrokracie 

sahá potajmu i do jeho peněženky, si většinou volič vůbec neuvědomí. Krásná vize, že někdo 

jiný bude platit jeho výdaje, se rozplyne, až uvidí, že finančně zatížené firmy nejsou schopny 

konkurence na světových trzích a jsou dušeny zahraniční konkurencí, které hloupí politici 

udělili daňové prázdniny. Pak ani masové demonstrace v ulicích měst nic nepomohou. Je to 

jen důsledek špatné státní politiky, která reaguje nepochopením na podstatu lidské materiální 

produkce založené na vyvážené ekonomice.  

 

Závěrečné shrnutí absurdního dramatu zvaného česká daňová politika 

Z výše uvedeného je zřejmé, že náš daňový systém je krajně nevýhodný jak pro obyvatele, tak 

pro naše podniky, které nutí k neužitečné byrokratické práci, svazuje jim ruce při rozvoji 

firem a předepisuje jim neužitečnou daňovou politiku. Firmám tak brání v účelném vývoji a v 

rozumných investicích. Měli bychom mít na paměti, že naše podniky jsou naším bohatstvím, 

svou aktivitou vytváří zboží a služby, které potřebujeme a jako dojné krávy dávají 

obyvatelstvu mléko ve formě výdělků a pracovních příležitostí, nejsou vykořisťovateli lidu, 

jak nás učili soudruzi. Je třeba se k nim chovat zodpovědně a dobře je živit, aby 

„vyprodukovaného mléka“ bylo více pro všechny. K fungování stávajícího systému je nutná 

nákladná státní a firemní byrokracie. Občan platí všechny tyto výdaje prostřednictvím daní 

odváděných z jeho příjmu, i těch, které jsou obsaženy v ceně výrobků. Finanční prostředky 

odčerpané takto od podniků i občanů jsou velmi špatně využity, neboť na své cestě jsou z 
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velké části spotřebovány nepotřebným byrokratickým aparátem. Účinným prostředkem k 

zamezení zmíněných negativních jevů je úplné zrušení daní právnických osob. Toto zrušení je 

snadno proveditelné, lze jej provést rychle a bez výdajů. Jeho kladný vliv na ceny zboží a 

ekonomický vývoj našich podniků, stejně jako na ekonomickou prosperitu občanů, by neměl 

na sebe nechat dlouho čekat. 

A co se týče současné politické scény, ve skutečnosti neexistuje pravice a levice, jde pouze o 

fiktivní nástroj politiků k udržení se u moci prostřednictvím voliče. Politici by se měli méně 

starat o své znovuzvolení a víc zájmu věnovat voličům jako k majitelům státu a řízení státu. 

Všimli jste si, že by některá ze stávajících politických stran měla výše zmíněné užitečné 

změny ve svém volebním programu? Já tedy ne.  

 

EET jde přesně opačným směrem. Jde o rozšiřování nástrojů k vymáhání daní, které 

opět zatíží firemní strukturu, následně občana a razantně navýší úřednicko-

byrokratickou státní strukturu, která vysává establishmentem vymožené daně. 

Byrokratická množírna v tomto volebním období, narostla o dalších 50 tisíc zbytečných 

darmožroutů. 

 

 

 

 

 

 

Daňové šílenství státu 

 
Nemám nic proti výběru daní státem, které slouží k pokrytí jeho rozumných provozních a 

investičních nákladů. Ale co je moc, to je příliš a protože se jedná i o moje daně, není mi 

jedno, jak s nimi stát nakládá.  

 

Zkusme si na příkladech ukázat, jak náš daňový systém funguje v praxi. Tak třeba to, jak stát 

zdaňuje obyčejnou cihlu. 

Na její výrobu je třeba natěžit materiál. Náklady s tím související firma zdaní. Prodejna 

stavebnin si přidá obchodní marži a práci prodavače a veškeré náklady spojené s dopravou, 

uskladněním a prodejem- to vše je také státem zdaněno. Stavebník si najme stavební firmu, i 

ta zdaní jak práci, tak případný zisk. Šťastný majitel domu, jemuž z cihel stavební firma dům 

postavila, zaplatil dům z peněz, které mu sát předtím několikrát také zdanil a teď poslušně 

odvádí další daň z nemovitosti a pokud se rozhodne mnohokrát zdaněný dům prodat, 

například z důvodu toho, že přišel o práci a není schopen splácet půjčku, zaplatí státu daň z 

prodeje nemovitostí. Kupující zaplatí daň za vklad do katastru a i on bude poslušně rok co rok 

platit státu daň z nemovitosti. Pokud si majitel domu pořídí do nového domu pejska pro 

potěchu nebo aby mu nemovitost hlídal, zaplatí za něho každý rok poplatek, tedy daň ze psa. 

No řekněte, není to šílené? 

Stát má na občana ve svém zásobníku připravených celkem sedmdesát daňových nástrojů a 

stále daně zvyšuje, neboť již není schopen utáhnout svoji dluhovou zátěž. Ta do nynějška 

rostla stomiliardovým tempem a politici napříč stranami nám rok co rok tvrdí, že 3% dluhu 

vůči HDP je stále rozumná výše. 

Jenomže nám zapomněli říct, že tato tři procenta musíme každý rok přičíst k dluhu loňskému 

a předloňskému a takto to polici praktikuji celá léta. Položme si ale otázku, proč náš dluh 
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politici porovnávají v poměru k HDP a ne k příjmu z veřejných rozpočtů, který je jediným 

správným ukazatelem skutečné dluhové zátěže státu. Je to proto, že by vyšlo najevo, že 

nejsme dluhem zatíženi ve výši 3%, ale více, než 10%, a to je už sakra vysoké číslo. 

A když zapojím do výpočtu obyčejný selský rozum- víme, že roční státní rozpočet je 1,48 

biliónu Kč a náš veřejný dluh činí téměř 2,33. Náš dluh je tedy téměř jednou tak velký, než 

celoroční státní rozpočet, hovoříme tudíž o 200%, což dělá 20 x zmíněných 10%. Dovede si 

někdo představit, kolik generací bude muset tento dluh splácet? 

Jen na vysvětlenou: pokud by vláda v roce 2017 snížila své výdaje cca o šedesát miliard (což 

se zdá dle jejich proklamací nereálné), dosáhne se na vyrovnaný rozpočet, ale pořád budeme 

dlužit téměř dva bilióny Kč. Pokud se nová vláda rozhodne v dalším roce snížit svoje výdaje o 

dalších deset procent, a tím umořovat část dluhu o sto miliard, bude to trvat bezmála dalších 

dvacet let, než naše země splatí celý svůj dluh. Bohužel i toto číslo je zcela nereálné, neboť 

snížení výdajů o dvakrát deset procent je „sebevraždou“, neboť úsporou současně poklesne i 

příjem. 

Stát po dobu dvaceti let utrácí více, než vydělá a politici se tváří, že je vše v pořádku. 

Pouhých 20% obyvatelstva vytváří hodnotový produkt, který následně živí 80% nákladové 

položky státu. A teď už možná tušíte, proč nám stát nefunguje a kdo to způsobil. 

Je třeba také vědět, že každé zvýšení daní se zákonitě musí promítnout do cen výrobků a 

služeb, neboť se jedná o nákladovou položku. Z těchto důvodů jsou vysoké daně jednou ze 

zásadních příčin znehodnocování měny, tedy inflace. Je třeba mít stále na zřeteli, že na 

počátku potřeby výběru vysokých daní stojí, mimo jiné, neúměrné státní dluhy. 

Tak co, slyšeli jste někdy od našich levo-pravých politiků takovéto vysvětlení? Odpovím za 

vás: neslyšeli. Oni nám to říct ani nemohou, protože bychom je od jejich poslaneckých koryt 

vyhnali již dávno. 

Pokud se v tuto chvíli levicově smýšlející občan domnívá, že za daný stav může pravice, je 

třeba si uvědomit, že toto brutální zadlužování naší země trvá již mnoho let a na schvalování 

deficitních rozpočtů mají podíl všechny politické strany, které až doteď seděly v parlamentu, 

tedy i ČSSD a komunisti. Opakuji pro jistotu ještě jednou: tento stav způsobily všechny 

parlamentní politické strany, a to bez výjimky. Je to banda nezodpovědných zoufalců, kteří 

možná ani netuší, co naší zemi způsobili. 

Pojďme si vyčíslit, kolik dluhů naší slavní politici napráskali. 

Sobotka úřadoval v roli ministra financí od července 2010 do července 2006, za tu dobu se 

mu podařilo vyrobit dluh ve výši 335 miliard Kč. 

Kalousek byl v roli ministra od července 2010 do července 2013 a ani on se nemusí stydět za 

výši napráskaného dluhu, který činí 362 miliard Kč. Hlavně, že byl dvakrát oceněn jako 

nejlepší ministr financí. To byl „fakt dobrej fór“.  

Babiš úřaduje od ledna 2014 doteď a po odečtení deklarovaného přebytku a připočtení 

plánovaného deficitu v následujícím roce podařilo se mu navýšit státní dluh jen za poslední 

rok zhruba o polovinu. Z tohoto výčtu dluhů se dá označit Babiš za „vítěze“, ale ruku na 

srdce, nesliboval nám před volbami, že povede stát k prosperitě stejně, jako svoji firmu? 

Zatím zadlužuje stát ve své podstatě stejně, jako jeho vypečení předchůdci.  
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Pojďme si, ale říct, kde se Babišův přebytek rozpočtu v roce 2016, ve výši 61,8 miliard, 

najednou a z ničeho nic vzal. Od ministra financí by bylo fér, kdyby, když už se pochválí, že 

hospodařil o  124,6 miliardy korun lépe (což je podle něho skvělá zpráva), nám sdělil, že 

tohoto výsledku bylo mimo jiné dosaženo i tím, že „podojil“ EU o 64,8 miliard víc, než se 

počítalo v rozpočtu. No, a když k tomuto číslu přidáme 118 miliard, o které se snížil státní 

investice, máme tu najednou státní přebytek. Perfektní tah před volbami, pokud ale přebytek 

půjde na úhradu dluhu. Pan ministr ale současně v následujících letech navrhuje další masivní  

miliardové schodky, a to už jsou kroky, kterým se dá jen těžko porozumět. Hlavním tahounem 

ekonomiky je firemní potenciál, kterému se v uplynulých letech dařilo, protože se dobře vedlo 

i okolním státům a kdyby Babiš nedělal nic, udělal by nejlépe. On ale tuto oblast zatížil další 

restrikcí v podobě EET a kontrolního hlášení, které, jak se zdá, po odečtení nákladu velkého 

užitku zřejmě nepřinese. 

 

 

 

 Nenaplnění porevolučního očekávání 

Po revoluci nám politici slibovali, že za pár let doženeme západ, neboť jsme se konečně 

zbavili komunistické buzerace a nomenklaturních „kádrů“, kteří nám plánovaným 

hospodářství řídili naše světlé socialistické zítřky. Mnozí z nás věřili, že s příchodem 

demokracie se dostaví i všeobecná prosperita bez toho, aby každý musel svojí zodpovědností 

k vlastnímu životu přiložit ruku dílů.  

A pak přišla tvrdá realita zpackané privatizace, která přinesla zánik celé řady doposud 

fungujících výrobních oblastí. Okamžité otevření hranic vyspělému zahraničnímu kapitálu, 

kterému naše socialistické hospodářství nemohlo ze své podstaty konkurenčně obstát, 

převálcovalo českou ekonomiku drtivou silou a obsadilo vše, co doposud drželo křehkou 

výrobní stabilitu socialistického hospodářství pohromadě. Hloupá, nebo spíše poslušná 

politická reprezentace vytvářející mediální obraz, že vše, co je ze západu, je pro ČR nejlepší, 

způsobila odklon od tradičních odběratelů našich produktů. Toho ale okamžitě využily 

západní firmy, což znamenalo ztrátu odbytu a krach mnoha českých firem. Další řetězec 

krachů a postupný hluboký hospodářský úpadek země měl na svědomí nezodpovědný prodej 

českých bank, který umožnil převzetí ekonomické kontroly a ovládání firemního 

ekonomického potenciálu. Pokud si položíme otázku, jak k tomu došlo, odpověď je 

jednoduchá. Banky preferovaly především razantní rozvoj zahraničních firem a velmi 

neochotně poskytovaly úvěry českým subjektům. Dílo zkázy dokonala podhodnocená koruna 

a zcela nefunkční měnová politika bránící v získání tolik potřebných hi-tech technologií. 

Následná devastace zemědělství, která naší zemi uvrhla do potravinové závislosti na západu, 

způsobila v této oblasti ztrátu tisíců pracovních pozic. Ve stejném scénáři se ale odehrál zánik 

pracovních míst napříč celým hospodářstvím. Nástup korporátních obchodních řetězců a 

zahraničních filiálek umožnil záplavu produkt, na které naše země nebyla připravena a 

způsobila pohromu napříč českou ekonomikou. Korunu všemu nasadil náš vyjednávací tým 

při vstupu do EU, který svojí hloupostí nebo cíleným záměrem pokazil, co mohl.  Výsledkem 

je, že ač se snaží proevropská politická reprezentace všemožně přesvědčit český národ o 

výhodnosti setrvání ČR v EU, realita tohoto spojení je žalostnou ukázkou prohlubujících se 

platových rozdílů členů EU a skutečností, že naše země je nástrojem pro vyvádění přidané 
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hodnoty vytvořené na našem území a rukama Čechů do zahraničí. Čísla, která nám jsou 

prostřednictvím mediálních politických proklamací předhazována, jsou jen jednou stranou 

mince a o té druhé, tedy skutečné nákladové položce, co nás ve skutečnosti členství v EU 

stojí, se mlčí. 

Zde je přehled uzákoněné minimální mzdy EU od ledna 2016, která „svědčí o raketovém 

přibližování naší země k západu“. Tak, jak nám to bylo horem dolem slibováno. 

 

 

 

Minimální mzda v roce 2016: 

 

 

Země Částka za měsíc 

1. Lucembursko 1 923 eur 

2. Irsko 1 546 eur 

3. Nizozemsko 1 525 eur 

4. Velká Británie 1 510 eur 

5. Belgie 1 502 eur 

6. Německo 1 473 eur 

7. Francie 1 467 eur 

8. Slovinsko 791 eur 

9. Španělsko 757 eur 

10. Malta 720 eur 

11. Řecko 684 eur 

12. Portugalsko 618 eur 

13. Polsko 440 eur 

14. Estonsko 430 eur 

15. Chorvatsko 408 eur 

16. Slovensko 405 eur 
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17. Lotyšsko 370 eur 

18. Česká republika 366 eur 

19. Litva 350 eur 

20. Maďarsko 354 eur 

21. Rumunsko 233 eur 

22. Bulharsko 215 eur 

 

 

Česko za pomoci zaprodaných politiků se stalo námezdní kolonií západu, a proto nelze 

předpokládat, že by současná politická reprezentace byla schopná vést naši zemi 

k prosperitě. Ptáte se proč? Protože po celých 30 let probíhá na politické scéně urputný 

boj o koryta a opravdový prospěch státu je jim ukradený. V poslední době vidí voliči 

spásu v Andreji Babišovi, jenže přehlíží fakt, že Babiš představuje nebezpečné propojení 

korporátních firem, médií a politické moci, na české poměry nebývalých rozměrů. On 

není žádný lidumil, který šel do politiky z ušlechtilých důvodů, je to tvrdý bezohledný 

byznysmen, který si jde za cílem zvětšit svoje impérium. Není poctivější, než dosavadní 

politické garnitury, je naopak bezohlednější a chytřejší. Jeho hlavním motivem vstupu 

na politickou scénu bylo odmítnutí platit politiky za služby v prosazování zájmů svého 

byznysu. Co myslíte, povedlo se mu to? 

 

Kapitál odtékající z Česka 

V předešlé době přišel pan bývalý ministr financí a premiér Špidla se závratnou studií, která 

říká, že odliv kapitálu zahraničních firem z ČR je mnohonásobně větší, než jejich investice. 

Prakticky celý růst ekonomiky od roku 2005 je dán expanzí zahraničního sektoru. „Objem 

ekonomiky v domácím vlastnictví v reálných hodnotách od roku 1995 nezaznamenal 

prakticky žádný růst. Ve stejném období vzrostl objem aktiv v zahraničním vlastnictví 

sedmkrát,“ uvádí analýza. No, to se pan ex-premiér probudil brzo. Asi zapomněl na to, že on 

sám byl velkým propagátorem investičních pobídek ve formě daňových prázdnin, což dostalo 

mnoho českých firem na kolena, neboť se jejich produkty staly nekonkurenceschopné. 

Takzvaná falešná vidina tvorby nových pracovních míst ale uvrhla ČR do pozice levných 

montoven a ztráty toho nejcennějšího, tedy vysoké přidané hodnoty, která odtéká s finálním 

produktem do kapes zahraničních majitelů. Než ale začneme kritizovat nadnárodní korporace, 

je třeba si zamést před vlastním prahem. 

Hlavní housle při pádu tisíců firem hrál v devadesátých létech prodej bank a následně 

narychlo vytvořená Konsolidační agentura, ve které se nenávratně ztratily miliardové hodnoty 

českých firem. Tato ztráta následně tvořila solidní základ českého státního dluhu. To, že 

budou odtékat miliardy zisku a výnosů z dividend do zahraničí, bylo zřejmé již předem. Ale 
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že i české firmy utečou se svým sídlem do daňových rájů, aby se vyhnuly českému daňovému 

systému, to je odrazem skutečnosti, jak vnímají daňovou progresi, kterou chtěl tehdejší  

premiér Sobotka ještě zvýšit. Co asi tak nastane, až se podaří zvednout už tak vysoké daně? Já 

vám napovím. Další silné firmy, kterých se to bude týkat, přesunou svoje sídla do zahraničí a 

stát utře zase nos.  

 Tak co myslíte, dokáže současná politická reprezentace vést naší zemi k všeobecné 

prosperitě? 

 

 

 

Státní služba – komu a pro koho 
 

 „Veřejná služba je služba občanům, ti jsou zdrojem moci výkonné, která má být vykonávána 

prostřednictvím orgánů státní, resp. veřejné, správy.“ (Ústava ČR). Ústava je v pořádku, ale 

co realita.  

 

Co je podstatou státní služby: 

Pohled na státní službu ze strany běžného občana je v tuto chvíli diametrálně odlišný od 

pohledu státního zaměstnance, který si neuvědomuje a mnohdy uvědomovat ani nechce, že je 

placen z peněz, které někdo jiný musí vydělat. 

Aby byly naplněny potřebné cíle, smysl a samotná podstata služby státu, je třeba do kategorie 

zaměstnanců státu zahrnout všechny státní zaměstnance, a to bez výjimky, neboť jsou všichni 

bez rozdílu honorováni z výběru daní odváděných státu, tudíž jsou národu odpovědni za 

kvalitní, hospodárnou a produktivní správu země, a to jak v politické, tak ekonomické a 

administrativní rovině. 

Argumenty, které chytře oddělovaly politickou moc zákonodárců (imunita, indemnita) od 

zodpovědnosti vyplývající z principu úředníka placeného daňovým poplatníkem jsou 

neudržitelné, neboť každý státotvorný subjekt musí z principu nést odpovědnost za svá 

rozhodnutí a účinně se za ně národu zodpovídat. 

 

 

Důsledky porušení principu odpovědnosti 

Tradiční politické strany, které mají ve svých programech pravicové ekonomické cíle, byly v 

naší zemi ovládnuty svými přebujelými byrokratickými aparáty, zakořeněnými do státní 

správy, majícími vždy tendenci rozšiřovat a upevňovat levicovou centralizaci a regulaci 

(nárůst úředníků) tak, aby dosáhli co největšího politického a ekonomického vlivu na chod 

země, bez ohledu na právo a pravou podstatu státní služby vůči vlastnímu národu. 

Státní byrokratický úřednický aparát, který přebírá a usurpuje stále větší díl řízení naší země 

(náležící svojí podstatou do přirozených kompetencí a správy místních samospráv), vytváří v 
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úředníkovi falešný subjektivní pocit vlastní nepostradatelnosti a důležitosti a stává se cílem 

pro ukrojení co největšího dílu ze společenského koláče, se záměrem zvýšit prestiž vlastního 

úřadu. Při dosažení tohoto stavu přestává systém sloužit republice a blahu státu či národa a 

začne bobtnat a sloužit zájmům kmotrovských politických stran, zcela nelogicky samotnému 

úřadu, a v neposlední řadě i samotným úředníkům. Tento stav se dá pojmenovat jako 

parazitická, pohodlná, individuální (ale i kolektivní) neodpovědnost státní správy, kterou je 

třeba přeměnit ve smysluplnou státní službu například po vzoru Švýcarska. 

Rostoucí armáda úředníků 

V tomto mnohaletém trvale rostoucím byrokratickém procesu se vytváří konkurenční boj o 

získání co největšího finančního prospěchu pro vlastní neoprávněnou spotřebu, která 

bezostyšně vytváří negativní tlak na růst výdajů státního rozpočtu. Tento nežádoucí jev je za 

pomoci mistrné volby, byrokratické a politické rétoriky, zamlžován neustálými sliby 

veřejnosti o snižování přebujelé administrativní zátěže. 

V roce 2003 slibovali politici snížení počtů úředníků a zefektivnění státní správy 

prostřednictvím zřízení krajských úřadů. Skutečnost však ukazuje, že se jednalo jen o 

kosmetické snížení a nezadržitelný růst pokračoval stále dál. 

Intenzivní navyšování počtů úředníků ve státní správě probíhalo mimo jiné i na všech 

ministerstvech, a to u některých až o sto procent. Na základě údajů o růstu této 

neopodstatněné „armády“ čítající 464 500 lidí (bez zákonodárců a řídících pracovníků, 

kterých je dalších 274 300), lze vyvodit, že žádná z minulých vlád nebyla schopna a zřejmě 

ani ochotna přistoupit k účinným legislativním změnám, které by nastolily pořádek v rovině 

únosné administrativní zátěže země. I ta dnešní vláda není žádnou výjimkou. Čerstvé 

informace o nárůstu nových úředníků hovoří o 50 tisících a další úřady se vesele chystají. 

Snížit náklady státu, tedy ušetřit, to je základní a nevyhnutelná cesta ke stabilizaci státní 

ekonomiky. 

Snižování počtu úředníků, jak slibovala každá nastupující vláda, se zatím vždy dostalo do 

zcela opačné pozice. Pokud příslušní ministři, potažmo celá vláda, neprovedou potřebný 

personální audit a nenastaví se logický a reálný počet tabulkových míst v jednotlivých 

odborech, budeme opět svědky neustálého zdůvodňování potřebnosti úředníků, protože je to 

pro všechny zúčastněné velmi pohodlné. V zákonu o státní službě musí být zakotveny 

instrumenty zabraňující škodlivému bobtnání státní správy a nástroje vedoucích pracovníků k 

její zásadní redukci. To, co se odehrává nyní s náborem dalších pracovníků z důvodů spuštění 

EET nebo kontroly (špiclování) internetu, je přesný opak toho, co naše země potřebuje. 

Boj s byrokracií za miliardy selhal 

 
Celých 23 miliard směřovalo z evropských fondů na zkvalitnění fungování českých úřadů. 

Celá tato snaha ale skončila fiaskem. 

Zmíněné peníze měly řešit nadbytečnou byrokracii. Vyplývá to z hodnocení vládní strategie 

Smart Administration, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. Tuto strategii si před několika 

léty nechala vypracovat vláda. Oblast boje s přebujelou byrokracií prověřoval také Nejvyšší 

kontrolní úřad, který se na základě zjištěných skutečností rozhodl podat trestní oznámení. To 

deklarovalo toto šlendriánské selhání jako porušení povinnosti při správě cizího majetku 

z nedbalosti, stejně jako předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a poškození finančních 

zájmů Evropské unie. Tato kauza se dostala i do hledáčku policie, ta ale zatím odmítá sdělit, 
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zda se ve vyšetřování někam posunula. Na tuto strategii přiteklo také několik miliard ze 

státního rozpočtu, ale Ministerstvo zatím neřeklo, kolik peněz se reálně na tuto oblast 

vyčerpalo. Hodnocení ministerstva ve vztahu ke zlepšení kvality života občanů a 

zefektivněním veřejné správy a podpoře ekonomického růstu se splnit nepodařilo.  Nebylo 

dosaženo zjednodušení byrokratických postupů, nebyla odstraněna nadbytečná regulace a. 

nedošlo ke spuštění plánované aplikace pro podporu legislativního procesu ani veřejné 

databáze českých zákonů. To nejzávažnější obvinění ale bylo charakterizováno jako cílené 

ochromování strategie ze strany samotných úředníků. 

Co dodat? Z výše uvedeného je zřejmé, že pomyslné žezlo moci již nedrží v rukou vládní 

představitelé, ale byrokratický moloch, který dokáže ovlivnit vše, co by mohlo ohrozit 

jeho vydobyté posty.   

V této souvislosti je třeba připomenout, že v tomto volebním období přibylo dalších 50 tisíc 

nových úředníků. 

 

 

  

 

KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ A POSTAVENÍ ZAMĚSTNANÝCH V NH (počet osob 

v jednotlivých oblastech)  

Zákonodárci a řídící pracovníci..................................................274 300 

Specialisté, vědečtí a odborní duševní pracovníci................. …763 600 

Techničtí a odborní zdravotní a pedagogičtí pracovníci.......... 856 700 

Úředníci.........................................................................................464 500 

Zaměstnanci v ozbrojených silách................................................14 400 

============================================================= 

Nákladová položka státní správa celkem................................2 373 500 

Nezaměstnaní ...........................................................................    362 755 

Důchodci celkem.......................................................................2 350 000 

Studenti SŠ – VŠ, ženy/muži na mateřské dovolené, atd…..1 214 000 

Děti do 15 let............................................................................ 1 564 000 

Občané produkující příjem státu............................,..............2 387 200 

Na těchto údajích je patrné, že z 10,5 miliónu občanů pouhých 2,387 miliónu živí zbytek 

národa. 

No řekněte, může takhle naše státní ekonomika prosperovat? 

Zdroj: Statistický úřad z roku 2016 
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Princip odměňování (aby systém fungoval) 

Zásadním principem navyšování nebo snižování platů všech státních zaměstnanců musí být 

přímá úměra k ekonomickým výsledkům hospodaření - státním příjmům, nikoli k HDP- tj. 

výhradně k příjmu z veřejných rozpočtů PVR (příjmy veřejných rozpočtů) , což je jediným a 

správným ukazatelem výkonnosti a produktivity státu a schopností politiků řídit stát. 

Tento přirozený a hlavně spravedlivý regulátor celospolečenské prosperity zamezí 

neoprávněnému navyšování mezd ve státní správě a bude kopírovat skutečný hospodářský 

výsledek země. Tento princip odpovědnosti neoddělitelně spjatý s prosperitou nebo 

neprosperitou státu se musí stát hlavním pilířem zákona o státní službě, a to z následujících 

důvodů: žádný ekonomický subjekt se nemůže chovat tak, že zvyšuje své mzdové a režijní 

náklady ve chvíli, kdy jeho příjmy klesají. Tuto nezodpovědnou ekonomicky 

nezdůvodnitelnou zlodějnu provádí politická administrativa přes dvacet let, a protože na ni 

justice nevymáhá trestněprávní odpovědnost, neboť je na ně krátká, je to politikům jedno. 

Nejčastějším argumentem k odůvodnění neoprávněné výše platů státních zaměstnanců je 

přirovnávání platů k produktivní prosperující soukromé sféře. K té sféře, která produkuje zisk 

a přebytky, ze kterých je následně financován stát. Náš stát produkuje trvale a nezadržitelně 

rostoucí dluhy, a přesto se správci státu v oblasti svých mezd chovají, jako by byli mistři světa 

ve státní prosperitě. Ve Švýcarsku má stát zakotvenou povinnost mít vyrovnaný státní 

rozpočet. 

Centralizace moci 

Jednou z hlavních příčin obrovského nárůstu úředníků je postupný nelogický přesun 

kompetencí od místních samospráv k centrálním byrokratickým institucím, mimo dohled a 

kontrolu občanů. Takzvaná přenesená působnost, kdy se stát milostivě rozhodl nepatrnou část 

pravomocí delegovat směrem k místním samosprávám, je ve skutečnosti krokem, který musí 

být proveden v daleko větším měřítku tak, aby byl v souladu s potřebným principem 

přiblížení státní správy občanům (kontrola veřejnosti).  

Jako příklad rozdělení struktury administrace státu tak, aby skutečně sloužila občanovi, lze 

uvést Švédsko, kde je poměr mezi ústřední správou a místní samosprávou dělen takto: 17,92% 

státní správa, 82,08% samospráva. Ale je tomu tak i v případě dalších zemí, jako je Německo 

20,22% -79,78% nebo Finsko 23,99% - 76,01%. Tento princip vychází z přirozeného řízení 

administrace státu, tedy z přiblížení správy země co možná nejvíce směrem k lidem. 

Odstrašujícím případem je naopak Řecko, které má 80,53% zaměstnanců ve státní správě a 

19,47% v samosprávě. Tento nelogický (přesně opačný) poměr potvrzuje, co je z řetězu 

(reálné služby občanovi) utržený byrokrat schopen své vlastní zemi spáchat. 

Česká republika má poměr rozdělení administrace státu takovýto: 46,42% státní správa a 

53,58% samospráva. V porovnání k dosaženým hospodářským výsledkům výše uvedených 

zemí je zřejmé, že je třeba provést zásadní změnu v administrativním procesu správy země ve 

prospěch místních samospráv (decentralizace moci) tak, aby se procesy spojené s kontrolou 

občana vrátily zpět tam, kam patří, tedy co nejblíže k místním samosprávám. Jednou ze 

zásadních chyb politiků, co se týče odlivu kompetencí směrem od občana, bylo 

nežádoucí zřízení krajských úřadů, které se staly nástrojem korupce a vyvádění peněz 

skrze státní zakázky do pokladen politických stran a vlastních peněženek korupčníků. 
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Následující tabulka potvrzuje, jak hluboká je propast, která naši zemi v ekonomických 

výsledcích dělí od vyspělých zemí. Současnému stavu bezesporu napomáhá nesprávné 

rozdělení kompetencí, obrovská byrokratická zátěž, klientelismus, korupce a neopodstatněné 

odměňování úředníků a politiků bez ohledu na reálný vývoj prosperity státu.  

 

Pro názornost toho, co naši politici s aktivní podporou množících se byrokratů dokázali 

vytvořit, následuje seznam úřadů, kterých je přes dvě stě. Jedná se o výsledek klientelismu, 

trafik a hlavně chybějící politicko-úřednické odpovědnosti zaměstnanců státu. Nový zákon o 

státní službě se musí týkat všech zaměstnanců, kteří jsou placeni z finančních prostředků státu 

(z daňových výnosů). Presidentem počínaje a účetní malého obecního úřadu konče. 

Seznam úřadů: 

Agentura EMAS 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - správy chráněných krajinných oblastí 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Agentury pro zemědělství a venkov 

Akademie věd ČR 

Archiv bezpečnostních složek 



39 

 

Bezpečnostní informační služba 

Celní úřady - územní pracoviště 

Celní úřady 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Centrální depozitář cenných papírů 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Centrum pro studium vysokého školství 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání-CERMAT 

Centrum služeb pro silniční dopravu 

Czech POINT - Česká pošta 

Czech POINT - Hospodářská komora 

Czech POINT - Notáři 

Czech POINT – Úřady 

CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu 

Česká centrála cestovního ruchu 

Česká geologická služba 

Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektoráty 

Česká inspekce životního prostředí 

Česká národní banka 

Česká obchodní inspekce - inspektoráty 

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát 

Česká plemenářská inspekce 

Česká školní inspekce 

Český báňský úřad 

Český hydrometeorologický ústav – pobočky 

Český hydrometeorologický ústav - pracoviště Praha Libuš 

Český metrologický institut 
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Český statistický úřad - krajská pracoviště 

Český statistický úřad 

Český telekomunikační úřad 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Divadelní ústav Praha 

Drážní inspekce 

Drážní úřad 

Ekonomické odbory městských úřadů 

Energetický regulační úřad 

Evropské spotřebitelské centrum 

Exekutorská komora ČR 

Exekutorské úřady 

Finanční arbitr 

Finanční úřady - územní pracoviště 

Finanční úřady 

Fond dalšího vzdělávání 

Generální finanční ředitelství 

Generální ředitelství cel 

Grantová agentura 

Hasičský záchranný sbor ČR 

Hlavní hygienik 

Insolvenční správci 

Inspektoráty práce 

Institut pro veřejnou správu Praha 

Investiční odbory městských úřadů 

Justiční akademie 

Kancelář Poslanecké sněmovny 
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Kancelář prezidenta republiky 

Kancelář Senátu 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Katastrální úřady - pracoviště 

Katastrální úřady 

Krajská státní zastupitelství 

Krajská vojenská velitelství 

Krajské agentury pro zemědělství a venkov 

Krajské hygienické stanice - územní pracoviště 

Krajské hygienické stanice 

Krajské soudy 

Krajské úřady 

Krajské veterinární správy – inspektoráty 

Krajské veterinární správy - ústřední pracoviště 

Lesy ČR s.p. 

Majetkoprávní odbory městských úřadů 

Matriční úřady 

Městské a obecní úřady 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Ministerstvo vnitra - Odbor archivní a spisové služby 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo životního prostředí 

Muzea 

Národní agentura pro zemědělský výzkum 

Národní archiv 

Národní bezpečnostní úřad 

Národní informační středisko pro podporu jakosti 

Národní institut pro další vzdělávání 

Národní památkový ústav - územní odborná pracoviště 

Národní památkový ústav 

Národní technická knihovna 

Národní ústav pro vzdělávání 

Národní vzdělávací fond 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Notářská komora ČR 

Notářské komory 

Obecní živnostenské úřady městských úřadů 

Obvodní báňské úřady 

Odbor veterinární hygieny MěVS v Praze 

Odbory dopravně-správních agend městských úřadů 
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Odbory dopravy a silničního hospodářství krajských úřadů 

Odbory krajský živnostenský úřad 

Odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů 

Odbory školství krajských úřadů 

Odbory školství městských úřadů 

Odbory územního plánování a stavební úřady krajských úřadů 

Odbory životního prostředí městských úřadů 

Odvolací finanční ředitelství 

Okresní soudy 

Okresní správy sociálního zabezpečení 

Okresní státní zastupitelství 

Ostatní odbory krajských úřadů 

Ostatní odbory městských a obecních úřadů 

Ostatní organizace 

Pohraniční veterinární stanice 

Policie České republiky 

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  

Služby kriminální policie a vyšetřování 

Pozemkové úřady 

Pozemkový fond ČR - Krajská pracoviště 

Pozemkový fond ČR - Odloučená pracoviště 

Pozemkový fond ČR 

Pracoviště AV ČR 

Pracoviště ČSSZ 

Privum 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rejstřík trestů Praha 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Specializovaný finanční úřad 

Správa státních hmotných rezerv 

Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Správa základních registrů 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební úřady městských úřadů 

Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát 

Státní energetická inspekce - územní inspektoráty 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Státní fond rozvoje bydlení 

Státní fond životního prostředí ČR 

Státní oblastní archivy 

Státní okresní archivy 

Státní plavební správa - pobočky 

Státní plavební správa 

Státní rostlinolékařská správa - oblastní odbory 

Státní rostlinolékařská správa - Odbor karantény 

Státní rostlinolékařská správa - Odbor přípravků ochrany rostlin 

Státní rostlinolékařská správa 

Státní tiskárna cenin 

Státní úřad inspekce práce 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Státní ústav radiační ochrany 

Státní veterinární ústavy 
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Státní zdravotní ústav 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - inspektoráty 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

Státní zemědělský intervenční fond 

Technická inspekce – pobočky 

Technická inspekce České republiky 

Technologická agentura 

Úřad práce - kontaktní pracoviště 

Úřad práce - krajské pobočky 

Úřad práce - státní sociální podpora 

Úřad práce 

Úřad pro civilní letectví ČR 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Úřad pro zahraniční styky a informace 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - územní pracoviště, odbory, odloučená 

pracoviště 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - územní pracoviště 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Úřad vlády ČR 

Ústav leteckého zdravotnictví 

Ústav mezinárodních vztahů 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno 
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Ústav územního rozvoje 

Ústav zdravotnických informací a statistiky - regionální pracoviště 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

Ústavní soud 

Ústředí České správy sociálního zabezpečení 

Ústřední komise pro ochranu zvířat 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Ústřední pozemkový úřad 

Ústřední veterinární správa 

Státní veterinární správy 

Vězeňská služba ČR 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Vojenský úřad sociálního zabezpečení 

Vrchní soudy 

Vrchní státní zastupitelství 

Výzkumné a zkušební ústavy 

Zdravotní ústavy - pracoviště 

Zdravotní ústavy 

Zeměměřické a katastrální inspektoráty 

Zeměměřický úřad 

Zvláštní matrika 

Tohle všechno musí oblast, která tvoří formou materiální produkce daně, uživit. Stát 

spravuje cca 20 000 úřadů po celé zemi. 

Zkrácený sumář opatření navrhovaných neziskovými organizacemi, občanskými 

sdruženími a iniciativami, jež směřují k nápravě dosavadního stavu a která je třeba 

zakomponovat do zákona o státní službě 

Čerpáno ze zdrojů: 

Inventura demokracie, Nadační fond proti korupci, Oživení, o. s., Good Governance, o. s., 

Transparency Int., Ekologický právní servis, starostové, společnost Pozitivní svět, atd. 
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Kvalita státní správy je jedním z klíčových politických i ekonomických problémů České  

republiky.  

V roce 2002 byl přijat Služební zákon (č. 218/2002 Sb.), který upravoval státní službu jako 

službu veřejnosti. Účinnost Služebního zákona však byla šestkrát odložena. Nedávno prošel 

Poslaneckou sněmovnou další návrh, ale ani tento zákon neobsahuje takové nástroje, které by 

státním zaměstnancům ukládaly dostatečnou míru odpovědnosti, odstranily nadměrnou 

regulaci, dublující agendu a zabezpečily produktivní a nákladově efektivní, štíhlou 

administrativu. 

Body, které jsou třeba do zákona zakomponovat: 

• Vymezení jasných práv a povinností pro úředníky včetně dostatečné ochrany před 

politickými tlaky. Oddělení a vymezení politické a úřednické (tj. apolitické) pozice, včetně 

vymezení jejich kompetencí. Důsledným řešením by bylo naprosté oddělení výkonu státní 

správy od samosprávy – tedy výkon všeobecné státní správy (na všech stupních) soustavou 

státních úřadů, nezávislých na volených (politických) orgánech. 

• Zvýšení transparentnosti rozhodování, zejména o veřejných zakázkách. Transparentní 

personální politika, včetně povinných výběrových řízení na přijetí do státní správy a na 

obsazování vedoucích pozic, včetně zavedení kariérního řádu s dostatečnými motivačními 

prvky pro redukci, zefektivnění a zeštíhlení výkonu státní správy. 

• Statut státního úředníka (státní služba) se musí vztahovat na každého úředníka a 

politika, který je placen z prostředků státu, a to bez výjimek. 

• Jednotný a transparentní systém odměňování kopírující hospodářský výsledek státu. 

(Plat úředníka se zvedá, pokud stát prosperuje nebo naopak klesá v návaznosti na klesající 

výběr daní a stoupající dluh). 

• Politické a úřednické funkce musí být od sebe striktně odděleny vymezením 

jednotlivých kompetencí. 

• Je třeba v rámci zákona zavést jednotnou systemizaci, ve které budou mít status 

úředníka pracovníci, kteří vykonávají agendy v oblastech personálních, koncepčních, 

nakládání s veřejnými prostředky a kteří rozhodují o právech a povinnostech, do kterého 

bude zakomponována, jako nežádoucí, nadbytečná byrokratická zátěž. 

• Řešení podmínek přestupu odborně kvalitních pracovníků do působnosti nového 

zákona, s důrazem na absolvování odborné úřednické zkoušky, která v sobě bude mít 

zakomponované hodnotící prvky morálního kreditu uchazeče. Ten bude podmíněn čestným 

prohlášením zaměstnance. Při jeho porušení ztratí status státního zaměstnance. 

• Zvýšení odpovědnosti úředníků za jejich rozhodování, resp. za správný úřední postup, 

a důsledné vymáhání celé škody při jejich úmyslném pochybení, způsobeným nezákonným 

postupem, tedy uplatnění odpovědnosti (sankce) vůči konkrétní osobě či osobám by mělo 

být standardní a v podstatě automatické. 

• Zavedení povinnosti správních orgánů přesně evidovat počet jimi vydaných 

rozhodnutí, jež byla zrušena správními soudy a s tím související náklady. Tyto údaje pak 

zveřejňovat a požadovat náhradu nákladů po úřednících, kteří újmu způsobili. 

• Důsledné uplatňování regresních úhrad vůči odpovědným úředním osobám a důsledné 

uplatňování odpovědnosti za nezákonný výkon veřejné moci správními orgány. 

• Vytvořit funkční ochranu oznamovatelů – úředníků, kteří upozorní na protiprávní nebo 

nehospodárné jednání, a to minimálně taxativním výčtem důvodů, pro něž je možné 

takového úředníka propustit. 

• Zavést struktury mechanismů pro jednotný výklad a aplikaci tohoto zákona. 

• Posílení možností ochrany občana před nezákonnou úřední nečinností. 
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• Vytvořit mechanizmy, které povedou k razantnímu zeštíhlení státní správy a přesunu 

kompetencí směrem k efektivnějším místním samosprávám. V poměru 20% státní správa- 

80% samospráva a stanovení nepřekročitelných hranic. 

• Jednotný výklad a dohled nad vynucováním vlády práva, s postihy formou náhrady 

škod způsobených státním zaměstnancem státu, společnostem a občanovi, s automatickou 

ztrátou statutu státního zaměstnance (justice). 

• Ztráta možnosti státního zaměstnance vstoupit do stávky s cílem zvýšení mezd. 

• Omezení a zákaz souběhu a účasti zaměstnance státu ve správních radách firem a 

institucí v majetku státu a soukromých firem. 

• Neslučitelnost mnoha politických funkcí najednou (hrozba narušení reálné dosažitelné 

výkonnosti zaměstnance). 

• Pro posílení profesionality státní služby uložit úředníkovi, který odmítá vykonat 

požadavek s odkazem na to, že daná věc není v jeho kompetenci (odbornosti, působnosti 

odboru, úřadu), povinnost, aby takový požadavek předal kompetentnímu úřadu – 

úředníkovi a informoval občana, kdy tak učinil a komu jej předal. 

 

Pro udržení přirozené funkčnosti budoucího zákona o státní službě je klíčový princip 

samoregulace zakotven ve formě povinnosti státního zaměstnance vytvářet tlak na 

redukci nepotřebných byrokratických agend, funkcí, orgánů a operací. Tomuto 

principu bude zejména napomáhat závislost na výši mzdy odvislé od výkonnosti státní 

ekonomiky, která se odvíjí od neúměrné administrativní a byrokratické zátěže, spolu s 

nově uvalenou nekompromisní odpovědností za výkon a kvalitu své státní služby. 

Obrovskou chybou je tvorba jakýchkoli dalších řídících orgánů např. ve formě úřadu 

generálního ředitele nebo dokonce řídícího ministerstva. 

 Obsah výše jmenovaných opatření si klade za cíl poukázat na zásadní nedostatky ve správě 

naší země a předložit ve zkrácené verzi návrhy zákonodárcům, které by měly být zohledněny 

při tvorbě nového zákona o státní službě, což může do značné míry přispět k tlaku na 

zákonodárce, aby připravovaný zákon o státní službě se nestal, jako mnoho jiných, bezzubým 

paragrafy prošpikovaným pamfletem.  

Tento text byl předložen zákonodárcům před schvalováním zákona o státní službě.  

Když se podíváte na schválenou realitu, zjistíte, že kapříci si svůj vlastní rybník 

nevypustili.  

  

 

 

Stát jako instituce společenské služby 
 
 
Stát je instituce, která disponuje mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti, jako 

jediná má monopol na udržení moci za použití síly na daném území. Je také jedinou 

organizací v rámci lidské společnosti, která nezískává příjmy prostřednictvím dobrovolných 

procesů, tedy materiální produkcí, směnou nebo pro společnost nezbytnou službou. Svoje 

příjmy získává s využitím nátlaku, pod hrozbou sankcí, prostřednictvím regulací 

zajišťovaných přebujelým byrokratickým diktátem, což je v přímém rozporu s přirozenou a 

nenásilnou cestou používání selského rozumu a přiměřeně vynakládané energie, kterých je 

zapotřebí pro zajištění obživy a prosperity lidské společnosti.  
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Současná mocenskopolitická struktura státu, založená na fungování násilných a vůči 

společnosti mnohdy i vykořisťovatelských nástrojů, je také v přímém rozporu s přirozeným 

lidským právem, jehož uplatňování občan od instituce státu očekává. Jde o parazitický proces, 

který namísto podpory smysluplného produktivního rozvoje celé lidské společnosti jej naopak 

paralyzuje a přesouvá, za pomoci politických nástrojů, hodnotovou lidskou produkci k 

destruktivním jedincům a skupinám. Cesta společnosti určovaná potřebami lidské povahy je 

cestou uplatňování lidstvu přirozených práv, tedy vzájemné dobrovolné směny vyrobených 

produktů, a to prostřednictvím volného trhu, na kterém lze své zdroje mírovou a harmonickou 

cestou znásobit, a tím maximalizovat produktivitu a životní úroveň všech účastníků této 

vzájemné směny. 

Principy neustálého zasahování do (pro společnost již tak značně nesrozumitelných a hlavně 

nefunkčních a pokřivených) zcela zásadních zákonů rovnosti, uplatňovaných mocenskými 

skupinami dvou partiček, které si říkají pravice a levice, se dostaly do přímého rozporu se 

základním lidským právem na prostou přirozenou pravdu. 

 

Krize pokřivených hodnot 

Pokud vláda způsobí obrovský státní dluh, který musí splatit (pomáhá si např. tak, že vydá 

dluhopisy), není jiné cesty, než zdanit jednu skupinu obyvatelstva na úkor jiné, mnohdy té, 

která současnou vládní mocenskou strukturu nepodporuje. V našich ryze českých podmínkách 

se ale stáváme svědky paradoxů, zcela naruby obrácených hodnotových principů, jako je 

zvyšování daní pravicovou vládou, což svědčí o hloubce a závažnosti současného 

ekonomického, ale i politického, stavu naší země. 

Peníze jsou národním majetkem.... občanů, nikoliv bank 

Zásadním celosvětovým omylem mocenských struktur je současné pojetí koncepce vlastnictví 

peněz. Z titulu příslušnosti ke své vlasti se každá lidská bytost prostřednictvím svého 

občanství stává oprávněným vlastníkem části peněz emitovaných centrální bankou, ale i 

dalších výnosů státem vlastněných firem a přírodního a hmotného surovinového bohatství. 

Místo tohoto přirozeného práva občana je státní ekonomická moc vyzvedávána mnohdy 

zkorumpovanou politickou mocí podpořenou právnickými přeludy a dále předávána do rukou 

anonymních nadnárodních bankovních kartelových mocností, které za pomoci úroků (což je 

nekrytá měna, která zcela zásadně devalvuje peněžní hodnotu), a mnohdy nesmyslných 

poplatků ze všeho, po celé generace odsávají státní (a občanský) majetek lidí ve společnosti. 

Současný bankovní diktát s neomezeným právem určovat toky peněz dle svých požadavků a 

potřeb je hlavní příčinou celosvětových ekonomicko-sociálních problémů lidstva, neboť se 

zcela vymknul kontrole svrchované autority státu a nutí společnost rafinovaným marketingem 

ke stále větší a větší závislosti na mnohdy nesplatitelném dluhu a proradných spekulacích s 

komoditami i se samotnými penězi. 

Přirozenost individuálního vlastnictví měny, jako nezbytného prostředku ke směně produktů, 

je nahrazována virtuálními penězi, kde lze pouhým posunem desetinné čárky měnu 

znehodnotit desetkrát. Vývoj ztráty hodnoty peněz (nazývané inflace), jež u mnoha komodit 

dosahuje v paměti starších občanů i tisíců procent, je výsledkem ztráty ekonomické svobody a 

vlády občanů nad cenou peněz. Nepřetržitý přesun vlastnictví peněz z rukou občanů (za 

pomoci úroků, které jsou jednou z hlavních příčin tvorby inflace) a „státu“ do rukou bank, je 
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ve své podstatě skrytým daňovým nástrojem uplatňovaným v rozporu s přirozeným právem 

občana na poctivou a spravedlivou ekonomickou správu financí jeho země. 

Co říká Ústava 

Zdrojem veškeré statní moci je lid, který ji realizuje skrze zákonodárnou moc, tedy 

prostřednictvím zákonodárců, poslanců a senátorů. Státní moc má sloužit všem občanům a lze 

ji uplatňovat jen v mezích a způsobem, které stanoví zákon. Základní práva a svobody jsou 

pod ochranou soudní moci. 

Současní zákonodárci však jsou svým přístupem a činy národem vnímáni spíše jako 

zkorumpovaná a klientelistická banda, která plodí zákony šité sobě na míru, bez ohledu na 

službu národu, pro kterou byli zvoleni a k níž se zavázali. Soudce jmenuje prezident, který 

nikdy nebude nezávislou instancí, která by hájila základní spravedlivou podstatu zájmu všech 

skupin lidí, ale vždy bude do soudcovských funkcí prosazovat jemu (nebo jeho politické 

orientaci) spřízněné osoby, jež posléze svojí loajalitou své jmenování oplatí. To samé pravidlo 

platí i pro Ústavní soud. Podpora kandidatury prezidenta je v našich českých podmínkách z 

minulosti značně zprofanována milionovým „všimným“ za hlas a v novodobém přímém pojetí 

principu volby se prokázané služby odměňují tituly, funkcemi nebo diplomatickými posty. Dá 

se konstatovat, že tato „distribuce trafik“ je zaběhnutým platidlem v celé šíři státní správy.  

Co z toho plyne?  

Stát v dnešní podobě ve své podstatě nemůže nikdy naplnit to, co lidé od svého státu, jakožto 

od instituce předurčené k plnění společenské služby, očekávají a nelze ani dosáhnout naplnění 

obsahu Ústavy, neboť historie je plná důkazů o tom, co státy, potažmo vlády, jsou schopné v 

opojení z nabyté moci na svém vlastním národu spáchat (nacizmus, komunizmus nebo 

současná pseudodemokracie, prolezlá klientelizmem a korupcí). 

Závěrem lze konstatovat, že současné pojetí Ústavy je ve vztahu ke společnosti značně 

nedokonalým ústavním pořádkem, který spíše generuje společenský nepořádek, umožňující 

mocenským skupinám kontrolovat a ovlivňovat ve svůj prospěch vše, na čem jim osobně 

záleží. Z těchto důvodů narůstá ve společnosti požadavek na potřebu zásadním způsobem 

přepracovat Ústavu, tak, aby začala skutečně sloužit bez výjimky celé společnosti a ne jen 

vyvoleným skupinám. Vzorem nám může být švýcarská ústava, která má v sobě 

zakomponované ochranné brzdy proti zneužití moci. – občané si přímo volí vlastní soudce 

(soudci jsou voleni na časově omezený mandát a musí se za výsledky své práce zpovídat ve 

volbách; u nás jsou soudci jmenováni prezidentem na časově neomezený mandát a občané 

jsou vyloučeni z kontroly justice). 

 

Jak může někdo takhle lhát? 
 
 
Pokřivený jazyk, ohýbání smyslu a významu slov- to jsou nejčastěji používané zbraně 

padouchů, jež účelově využívají pro podávání nepravdivých, zkreslených a populistických 

informací.  

 

https://svycarska-demokracie.cz/2020/05/07/justice/
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Je zřejmé, že takzvaná elita ČSSD si je velmi dobře vědoma faktu, že kdo má lepší 

propagandu, ten vyhrává volby. Například Hitlerovi se to povedlo na základě dobře 

propracované Goebbelsovy propagandy, a jaké to mělo pro lidstvo nedozírné následky.... 

 Je jednoduché zacílit svůj program na ty, co snadno uvěří, že zvyšování daní bohatým, 

přispěje ke zvýšení tvorby zaměstnaneckých míst, i když je to do očí bijící lež. Nerozumím 

tomu, jak může národ naletět na příslib zrušení třicetikorunových poplatků u lékaře, když 

státní kasa byla ještě do nedávna prázdná a stát se doslova topí v nezaplacených dluzích. A už 

vůbec nechápu, jak politik může vyslovit takovou lež, jakou je příslib, že když se zvýší daně 

podnikům, tak se bude mít národ lépe? Ekonomická pravidla platí pro všechny stejně. Každé 

zvýšení daní znamená zvýšení cen všeho. Když levičák křičí: „Zvyšme bohatým daně!“, ve 

skutečnosti říká toto: Každý náklad se automaticky promítne do cen produktů a vlastně vše, 

bude o zvýšení daní dražší. Na základě zvýšení cen dojde ke snížení spotřeby, která následně 

vyvolá další útlum výroby a zvýší se nezaměstnanost, provázená vyššími výdaji ze strany 

státu. Už jste někdy toto slyšeli z úst někoho z ČSSD? Z těchto důvodů pravda od „socana“ 

nebo komunisty nikdy nezazní, protože by je nikdo nevolil, a tak musí lhát. 

Co ale z úst levice nezaznívá, je tvrdá a nepříjemná pravda, co musí poctivý hospodář udělat, 

aby prosperoval. Obávám se, že to nejsou jen sociální demokraté, kdo národu zatajují 

nepříjemné skutečnosti, ale i celá vládní garnitura, která se děsí toho, co musí zákonitě přijít, 

aby se ekonomika dostala do potřebné rovnováhy příjmů a výdajů. 

Za to, co provedli naší zemi, by měli nést odpovědnost všichni zákonodárci bez rozdílu. 

Protože si jsou vědomi toho, co spáchali, musejí národu lhát. Z vlaku řítícího se z kopce 

se dá jen těžko vystoupit. To se daří jen těm, co mají zajištěné zlaté padáky. Ale pozor, 

padouši obtěžkaní zlatem, tento materiál nebývá dobrou ochrannou pomůckou pro pád 

z velké výšky.  

 Političtí padouši nebojují za nás, oni bojují všemi prostředky jen za sebe, za své 

dvousettisícové platy, stát a národ je jim ukradený! Ze všeho nejvíce se bojí čestných a 

spravedlivých. Ti by je totiž mohli poslat za kamarádem Rathem do lochu, a tak budou 

lhát tak dlouho, dokud jim to dovolíme. 

Současná kauza Regionálního operačního programu severozápad, kde se darebákům 

podařilo mezi lety 2007-2013 z 19,5 miliard prošustrovat 13,9 miliard je ukázkou toho, 

jak umí politici pro sebe vládnout. Celkem mělo být ovlivněno 54 projektů. To jsem 

zvědav, kolik z 24 obviněných skončí za katrem. Možná, že další v pořadí přibude 

hejtmanka za ČSSD a další představitelé ODS. Jak je patrno, nějaký milión nalezený 

v sejfu ministra Kavana je proti 14 miliardám úplná prkotina. A kdo v tomto období 

vládl? V podstatě všechny politické strany, které se nám dnes snaží namluvit, že jsou to 

ti praví. ČSSD, ODS, TOP 09, KDU, SZ, VV, LIDEM.  

 

Ve zdravotnictví už dávno nejde o pacienta, ale o prachy 

 
Sedím v příjemném prostředí zastrčené kavárny nad vonícím šálkem kávy. Naproti mně sedí 

mile se usmívající půvabná žena. Říkejme jí třeba Věra.  

Po krátké přátelské konverzaci o dětech, přátelích a domácích mazlíčcích sklouzne náš 

rozhovor ke zdravotnictví. Věra je profesí lékařka. A protože mě po chvíli jejího vyprávění 
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začíná naskakovat husí kůže, dovolím si některé její poznatky z nekalých zdravotnických 

praktik ocitovat. 

„Víš, Petře, ono ve zdravotnictví už dávno nejde o pacienta, ale výhradně jen a jen o prachy.“ 

Říká Věra a pokračuje: „Provázanost výrobců léčiv (mnohdy nekvalitních a předražených) s 

lékárnami, nemocnicemi a lékaři je obrovská. Hlavním cílem je co největší spotřeba, i když se 

jedná o léky a služby, které pacient často vůbec nepotřebuje. Ceny těchto léků jsou i tisíckrát 

nadhodnocené. Mediální masáž, nezřídka cílená na ochranářské rodičovské pudy, je doslova 

zločinem. Neustálá tvrzení, že ve zdravotnictví chybí peníze, jsou bohapustá lež. Ve 

zdravotnictví je peněz dost, ale utrácí se za předražené služby, vybavení a techniku, někdy až 

se 100% navýšením. Žádnou z nabízených vakcín proti chřipce, a nejen tu, bych si nikdy 

nepíchla, protože jim prostě nevěřím. Tyto preparáty pacienty před chřipkou ve velkém 

procentu případů vůbec neochrání. Je to obrovské plýtvání penězi. Na druhou stranu ale 

nejsou peníze na jiné potřebné oblasti a kvůli tomu mnohdy lidé i umírají. Mediální masáže, 

které dnes a denně chrlí výrobci léčiv na společnost, jsou tím nejhorším svinstvem, jaké 

znám.“ 

Po této argumentační smršti se Věra odmlčela, přisedla blíže ke stolku a decentně usrkla z 

napěněné kávy. Pozvedla hlavu a s posmutnělým pohledem ve svých krásných tmavohnědých 

očích se zeptala: „Mám pokračovat?“ „Jen do toho, napíši o tom blog, jestli dovolíš.“ 

Konstatuji a s napětím čekám na pokračování. 

„Majetková a organizační provázanost lumpáren je ve zdravotnictví tak velká, že personálu 

nezbývá nic jiného, než bezmyšlenkovitě poslouchat. Nikoho nezajímá názor personálu- buď 

budeš dělat to, co se ti řekne, nebo letíš a už si nikde neškrtneš. Doktoři mimo své zaměstnání 

v nemocnici mají své soukromé ordinace, ve kterých mizí jak zdravotnický materiál, tak léky 

a hlavně vytipovaní bohatší pacienti, kteří v případě nástupu do státní nemocnice mají 

prostřednictvím zmíněných doktorů a primářů nadstandardní péči. Řeknu ti jeden smutný 

příběh, po kterém jsem se rozhodla z nemocnice odejít a založit si vlastní kliniku, ve které 

mohu dbát na dodržování Hippokratova slibu, který obsahuje základní etické principy 

lékařského povolání. 

Pacient staršího věku obsluhující sestře při manipulaci nešťastně upadl a naštípl si lebku, i 

přesto byl chudák stařík z nemocnice odvezen domů, kde ho odpoledne našly jeho děti, jak 

mu z ucha teče krev a odvezly ho nazpět do nemocnice. Při příjmu tatáž sestra, která úraz 

zavinila, ve chvíli, kdy se doktor zeptal, co se stalo, nad ležícím pacientem prohlásila: „Pán se 

doma ožral a rozbil si hlavu.“. Je sice pravda, že celý incident nakonec skončil u policie a 

následně u soudu, ale i toto je jeden z obrazů stavu našeho zdravotnictví. 

Já jen dodám, že je pro mne nepochopitelné, když při návštěvě doktora, od kterého pacient 

potřebuje pouze předepsat ne příliš podstatné léky, mu je vyhrožováno tím, že jestli se 

nenechá vyšetřit a nepodstoupí odběr krve, nepůjde na rentgen, CT a kdoví, co ještě, tak bude 

vyřazen z evidence. Při odchodu sestra nezapomene připomenout, ve které lékárně si má 

pacient milostivě napsaný recept vyzvednout. I s takovým přístupem se můžete v nemocnici 

setkat. 

Na druhou stranu- když si dovolíte poznamenat, že zraněné koleno, jež vám doktor „Cvach“ 

léčí měsíc, je stále nestabilní a za další měsíc ho donutíte, aby vás objednal u specialisty, který 

zatáhne za nohu a prohlásí: „Máte utržené křížové vazy, proč jste nepřišel hned, jak se vám to 

stalo, mohl jste to mít při jedné bolesti a dnes byste již běhal jako dříve.“..... o čem to svědčí? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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Nechci házet všechny nemocnice a lékaře do jednoho pytle, výše citované skutečnosti ale 

napovídají, že se naše zdravotnictví nachází ve velmi vážné krizi etiky a morální 

odpovědnosti. Určujícím faktorem pro vše jsou prachy, nikoli vyléčený spokojený pacient. 

Zdravotnická instituce přestává plnit službu pacientovi a on sám se stává nástrojem 

zneužívaným k rafinované cestě za nezaslouženým ziskem. 

Na závěr k výše uvedeným nelichotivým příběhům přidám nadčasový citát Marka Twaina: 

"Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z něčeho) žít. 

Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít. Následně ty léky vyliji do 

kanálu -protože i já chci žít." 

 

 

Nevyhlášená „ekonomická“ válka v podstatě již v naší zemi 

probíhá více než 30 let 

Je to válka na ekonomickém bitevním poli, kde ČR byla skrytě, ale přesto cílevědomě, 

napadena bohatšími státy. Z naší země se po hospodářském ochromení zpackanou privatizací 

našeho průmyslu a zemědělství stala dojná kráva. Od sametové revoluce, kdy národu byla 

slibována prosperita, naše země kráčí krok za krokem do dluhové propasti, ze které, jak se 

zdá, není lehkého návratu. 

Následkem bezohledné politiky cíleného dluhu, diktované zahraničními majiteli bank, jsme se 

stali kořistí, což naší zemi bez klasické války přináší nezaměstnanost, bezdomovectví, trvalou 

závislost na bankovním průmyslu a následnou bídu. Kdyby nám před sametovou revolucí, 

mimo jiné plánovitě řízenou komunisty, chartisté řekli, že Česko bude mít hordu 

nezaměstnaných, každá třetí domácnost s dětmi bude mít potíže s příjmy, že 375 000 lidí bude 

mít své bydliště nahlášené na obecním úřadě a že jeden milión občanů bude čelit exekucím, 

že se v době ekonomické stagnace stát zaváže vrátit majetek církvím v celkové hodnotě cca 

130 miliard i přes odpor 80% obyvatelstva, že se úřednicko-byrokratická mafie rozroste 

pětinásobně a že právo se pro občana stane zcela nesrozumitelným a nevymahatelným, možná 

by sametovo-komunistická revoluce ani nebyla.  

Minimální hodinová mzda uzákoněná EU  
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Takhle si v minimální mzdě, která se týká cca 100-120 tisíc lidí, tedy jejich životní úrovně, 

stojí naše země po 25 letech proklamované svobody, demokracie a volného trhu, který 

západním ekonomikám usnadnil kořistnický vpád a okupaci bez jediného výstřelu. 

Podotýkám, že ceny zboží jsou v těchto zemích v lecčems na srovnatelné úrovni, ale s výší 

platů to je již poněkud horší. Pokud někdo poukazuje na to, že jsou na vině zaměstnavatelé, 

tak se stačí podívat na statistiky insolvencí a krachujících českých společností, zbouraných 

cukrovarů, textilek, zavřených závodů na čepelky, sirky atd. a pochopíte, že banky, řetězce a 

další nadnárodní společnosti bohatnou a naše výrobní závody a živnostníci, co ještě zbyli, 

buď přešlapují na místě, nebo chřadnou. 

To podstatné, na co nikdo nechce znát odpověď, je fakt, že drtivá většina bohatších zemí 

(měřeno např. výškou výdělku) je zadlužena jednou, ale i dvakrát větším dluhem než ČR, a to 

je jádro pudla. Uvedu jen pár informací, proč kořistnickým zemím dluhy tolik nevadí. 

• ČR není exportní zemí, jak nám do nekonečna politici předhazují, neboť vlastníkem 

dominantní výroby vývozu např. automobilového průmyslu jsou Němci. Proklamovaná 

„podpora“ vývozu Českou centrální bankou tedy směřuje převážně do Německa. Negativní 

dopad na devalvaci naší měny naopak zůstává v Česku. Je to podvod, za který by měli jít 

představitelé ČNB do basy, neboť otevřeně podporují ekonomické zájmy cizích zemí. 

• Devadesát osm procent bankovní mašinérie je vlastněno zahraničním kapitálem, který 

zcela kontroluje finanční průmysl a diktuje pravidla tak, aby dojení za pomoci úroků a stovek 

nesmyslných poplatků přineslo prosperitu zahraničním majitelům, a ne ČR. 

• Veřejný dluh ČR si roste vesele dál a dosahuje 2,33 biliónu Kč. I když se vláda snaží 

tuto nepříjemnou realitu ledasjak zamaskovat, vydává dál dluhopisy, které skupují převážně 

zahraniční banky a na úrocích z dluhopisů vydělávají ročně cca 20 miliard, které opět směřují 

do jiných zemí, jen ne do té naší. Každý občan již v podstatě dluží 221 tisíc. Co se týká 

domácností, není to o mnoho lepší, zde se jedná o 1,3 biliónu Kč, a přesto vám lichváři, 

převážně se sídlem v daňových rájích, neustále ve všech médiích nabízí další a další půjčky. 

Bankovní zahraniční kapitál drží ČR v ekonomických kleštích třemi bilióny dluhu. 

• Obchodní řetězce vlastněné opět zahraničním kapitálem hrnou do naší země 

přednostně produkty svých zemí a diktují českým dodavatelům jak ceny, tak pofiderní 
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kvalitu, čímž likvidují klasické české výrobce i obchodníky, a v neposlední řadě i zdraví 

naivních Čechů. 

• Za posledních 20 let z naší země odtekly  dva bilióny korun na dividendách, a to 

ponejvíce z bank, které krmí své zahraniční matky, neboť ve své domovině si nedovolí v 

takové míře dojit svoji klientelu. Dividendy z Česka jsou v poměru k HDP třetí největší 

v Evropě. Dá se tedy říci, že pro vyspělé ekonomiky je ČR největším dojícím vemenem.  

 

 

Dluhy ekonomicky bohatších zemí zřejmě platí celý východní blok kolonizovaný 

západem, včetně nás, Čechů, kteří jsme se dobrovolně stali poslušnou námezdní silou 

pod taktovkou zaprodaných a bohužel i hloupých papalášů stojících v čele našeho státu.  

A tak se závěrem naskýtá otázka: Komupak opět naši zákonodárci lezou do zadnice? Do 

té levé to není zrovna „in“, tak holt to musí jít do té pravé. Že to přinese Čechům 

ponížení, ekonomickou závislost, bezdomovectví a bídu, to je poslancům přece jedno, oni 

mají za své služby těm, co shora rozhodují, svůj nadstandardní příjem jistý, a o to jim 

přece šlo.  

Vlastenectví se opět nekoná. 

 

 

Ukradená voda 

 
Máte představu, kolik vodohospodářských zdrojů v naší zemi kontroluje zahraniční kapitál? 

Pokud vám tato informace není známa, vězte, že zahraniční vlastníci kontrolují velkou část 

zdrojů pitné vody ČR.  

Když jsem se před devatenácti léty stal starostou, podíval jsem se na hospodaření Vodovodů a 

kanalizací s obecním vodovodem, který měly ve správě. Byla to učiněná hrůza. Pravidelný 

nedostatek pitné vody v letních měsících, stará dosluhující technologie, neudržované zchátralé 

vodojemy, řada trvale se opakujících poruch, nekvalitní voda a hlavně, každý měsíc tučná 
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faktura VAKu za jejich nekvalitní nebo neexistující služby. Tedy hlavně za to, že z 

neudržovaného prameniště do domácností tekla, povětšinou samospádem, nekvalitní voda. Co 

následovalo? Na nejbližším zasedání zastupitelstva jsem navrhl smlouvu s VAKem 

vypovědět. Dnes má obec díky novému vrtu přebytek vody s kojeneckou kvalitou, rozvody z 

nerezu, nová, výkonnější a úspornější čerpadla, automatické ovládání s hlásičem poruch a 

opravené vodojemy. Přes všechny tyto nemalé investice občané za 1m3 vody zaplatí 23 Kč, 

což v průměru pokrývá vynaložené náklady. 

Asi vás napadá otázka, která firma se o naše vodní hospodářství tak dobře stará. Odpověď je 

prostá. Obec si založila vlastní technické služby, které se mimo jiné starají o celou řadu 

potřebných a pro obec užitečných činností. Tohle všechno píši proto, že si neumím představit 

racionální důvod k přenechání správy nad vodním zdrojem někomu, kdo bude mít možnost na 

této strategické oblasti bohatnout, a to na úkor občanů. I přesto se mnohé obce a města svého 

majetku zbavily nebo je daly do správy zahraničním koncernům. 

Pokud mně po této racionální úvaze bude chtít někdo oponovat, že nemám pravdu, přidám 

další důvody, které mohou vést k rozhodnutí obce vzdát se samosprávy nad pitnou vodou. 

V každém případě to mohou být jen peníze. Pokud by nešlo o vidinu naplnění vlastní nebo v 

lepším případě obecní či městské kasy, pak se může jednat jedině o hloupost, a v takovém 

případě nemá dotyčný starosta nebo zastupitelé na radnici co pohledávat. Argumentace, že 

peníze získané z prodeje nebo pronájmu přináší zisk, je jen zástupnou lží, neboť provozovatel 

tento náklad musí zákonitě přenést do cen vodného, aby byly jeho náklady pokryty. Ve své 

podstatě se placení zástupci obce zbavili odpovědnosti, kterou jim občané ve volbách svěřili. 

Za účelem odůvodnit své konání pak zastupitelé peníze utržené za prodej nebo nájem vodních 

zdrojů vynakládají na méně potřebné investice, to vše v očekávání, že za to od občanů sklidí 

politické body a potlesk. Nicméně skutečnost, že tímto způsobem vytáhli občanům zcela 

zbytečně peníze z peněženek, už nikdo nepřizná. 

Čemu přestávám zcela rozumět, je fakt, že následné zdražování vodného se již děje zcela 

mimo jakoukoli kontrolu obce. Ceny se mnohde vyšplhají i přes sto korun za jeden metr 

krychlový a světe, div se, občané platí stále víc, o to usilovněji se proto snaží šetřit, a čím více 

šetří, tím rychleji roste cena vody. To je lišácky zdůvodňováno tím, že náklady na pomyslnou 

„službu“ jsou pořád stejné, ne-li vyšší, a tak ztráta z příjmu za pokles spotřeby je vlastně 

důvodem ke zvýšení cen. 

Každá firma musí při poklesu poptávky po svých produktech v první řadě snížit režijní 

náklady a zvýšit efektivitu výroby. To vše proto, aby výrobek mohla prodávat za takovou 

cenu, která bude pro spotřebitele atraktivní, jinak zkrachuje. 

Společnosti mající kontrolu nad vodními zdroji si cenu prostě zvednou. A protože jim bylo 

umožněno podnikat v naší zemi se strategickou surovinou, bez které se nikdo neobejde, a kde 

nebyly ze strany obcí a měst nastavené takové nástroje, které by cenu udržely na objektivní 

realistické hranici, mohou si jednoduše dělat, co chtějí. 

A tak si pokládám otázku: jak by asi dopadla česká firma, kdyby se chovala například v 

Rakousku, Německu, Španělsku nebo ve Francii při správě vodních zdrojů stejně, jako 

subjekty se zahraničními vlastníky u nás? S jistotou lze říct, že nic pěkného by si tam o 

Češích nepomysleli. 
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Nekalé praktiky zahraničních koncernů 

Za zmínku stojí příběh mého známého, který před třemi léty stál za úspěšným projektem na 

bázi občanské iniciativy, jenž si vzal na mušku zkorumpované politiky. Byl tu i předpoklad, 

že tato iniciativa může u občanů v příštích parlamentních volbách zabodovat. Jednoho dne ho 

navštívili dva pánové zastupující francouzskou společnost s návrhem, že zmíněné občanské 

iniciativě zafinancují volební kampaň, ovšem za předpokladu, že jim bude za pomoci nově 

zvolených zástupců hnutí garantován přístup do oblastí správy vodních zdrojů. Naštěstí s nimi 

známý vyrazil dveře. Otázkou ale zůstává, zda tato společnost již v minulosti nebyla se svými 

návrhy úspěšná u zavedených politických stran. 

A tak nezbývá, než se zamyslet nad odkazem uvedeným níže, který ukazuje dnešní smutnou 

realitu (dle mého názoru) přemrštěných cen, které přímo vybízí podívat se na zoubek těm, kdo 

na radnicích v minulosti vládli a nechránili zájmy občanů. 

Pod stejným drobnohledem je třeba mít každého provozovatele v tom smyslu, zda jsou jeho 

režijní náklady na únosné míře ve vztahu k nákladům a přiměřenému zisku. Jedna z 

nejzákladnějších otázek by ale měla směřovat k zastupitelům. Obce získávají finanční 

prostředky za účelem smysluplného hospodaření z daní nás všech a je jen na zastupitelích, jak 

naloží s majetkem obce, která je veřejnoprávní korporací, hospodařící se svým majetkem 

podle schváleného rozpočtu. Ono totiž není nikde zákonem stanoveno, že obec 

bezpodmínečně musí investice do distribuce pitné vody přenést do její ceny. Vše je v 

pravomoci místní samosprávy. 

Je jen na vás, občanech, abyste svojí iniciativou po zastupitelích žádali změnu a přehodnocení 

současných smluv v oblasti správy pitné vody a sjednání nápravy, která bude vstřícná k 

občanovi, nikoli nástrojem na „dojení“ republiky nadnárodními společnostmi, jejichž zisky 

končí za hranicemi našeho státu. 

 
 

 

Podstata prohnilosti politických stran 

To, co se odehrává na českém politickém kolbišti, se odehrává i v mnoha dalších zemích po 

celém světě. Lidé ve volbách volí politické strany s důvěrou, že bude líp a ono to zas a zase 

skřípe. Současný systém soutěže politických stran o moc, nazývaný mylně demokratickým, 

nemá s opravdovou demokracií nic společného, neboť nevede k pravé podstatě demokracie, 

která je branou ekonomické prosperity občanů. Vede k politickému boji o vlastní politická 

koryta. Hlavní pracovní náplní a cílem všech politických stran je vyhrát volby a nebýt národu 

pokud možno vůbec morálně ani politicky odpovědní, maximálně tak kolektivně. Proto se 

zuby nehty brání přímé demokracii, kde je vůle lidu přímo přenášena do politického 

rozhodování, nař. Tak jak to je ve Švýcarsku. Ta by na ně totiž automaticky uvalila 

trestněprávní odpovědnost, která by neschopné nebo všehoschopné politiky schované za 

stranickou příslušnost okamžitě pokosila. Většina politických stran a hnutí má tak zvaný 

etický kodex, který dává podepsat svým spolustraníkům. Paradoxem tohoto zavedeného 

procesu jsou následné korupční kauzy převážně vrcholných představitelů stran. A co je 

nejhorší, tvorba a schvalování zákonů, které nekorespondují s morální etikou, neboť jsou 

prolobovány úzkými skupinami, jež necílí na blaho společnosti jako celku, nýbrž jen na sebe 
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sama. Změny morálního kodexu, které před časem proběhli například v hnutí ANO jsou 

ukázkou poklesu mravních hodnot a ztráty vlastní morální soudnosti šéfa strany.    

Co je přímá demokracie 

• Je to systém umožňující občanovi okamžitě reagovat na neschopnost jednotlivých 

politiků, úředníků, který je dokáže zbavit propůjčeného mandátu nebo postu. 

• Prostřednictvím referenda lze změnit politický a ekonomický směr země, který 

nekoresponduje s vůlí národa. 

• Přímou demokracií lze zabránit válkám a finančním krizím, neboť je politici, z důvodu 

možnosti jejich přímé odpovědnosti a následné odvolatelnosti, nebudou moci proti vůli lidu 

rozpoutat. 

• Přímá demokracie je garantem přímé trestněprávní odpovědnosti jednotlivce. Hlavou 

státu počínaje a úřednicí na malém obecním úřadě konče. Trestněprávní odpovědnost musí 

bezpodmínečně zahrnovat každého zaměstnance státu, neboť občané jsou jejich 

zaměstnavateli. (Připadáte si jako zaměstnavatelé nebo se spíš cítíte jako bezbranné loutky v 

rukách našich a evropských politických byrokratů)? 

• Přímá demokracie zamezí stranické diktatuře šéfa strany (který nařídí hlasování svým 

spolustraníkům podle jeho názoru a zájmů), neboť každý ponese na svých bedrech tíhu 

odpovědnosti chybného rozhodnutí. 

• Referendum umožní občanům rozhodnout o zákazu financování politických stran, 

zadlužování státu, zvyšování platů státních zaměstnanců bez prokázání dobrého hospodaření 

státu. Referendum může zakázat dnes zcela legální lichvu nebo umožnit zrušení senátu a 

redukci počtu zákonodárců, státních zaměstnanců atd. 

• V přímé demokracií by se se vší pravděpodobností nemohlo stát, že by ČNB prodala 

náš zlatý národní poklad, protože by její představitelé byli přímo odpovědní za ekonomickou i 

národní ztrátu a členové rady v roli neschopných zaměstnanců by následně skončili na 

doživotí ve vězení. 

• Po celosvětových zkušenostech s politickými stranami, které nerespektují vůli 

lidu, lze referendem změnit Ústavu a politické strany zakázat. A bude na celém světě 

klid a mír.  

Pokud se ohlédneme do minulosti, je zřejmé, že všechny války byly a jsou rozpoutány 

jednotlivcem nebo skupinou, která má za sebou politickou moc, jež vzešla ze silné 

stranické nedemokratické základny. Tu je třeba politickým stranám navždy odejmout a 

rozhodování postavit na opravdových demokratických základech. Rozprostřít ji na 

celou společnost, tedy na zodpovědné a moudré bezpartijní jednotlivce, volené vzhledem 

k jejich dosavadním výsledkům s prokázáním jejich nepopiratelných pozitivních 

vlastností. Mělo by se jednat o občany, kteří by disponovali přirozenou morální etikou, 

lidskostí a vrozenou moudrostí. O tyto pozitivní osobnosti bez politické příslušnosti 

(závislosti) by se národ mohl, bez obav ze zneužití moci proti vůli společnosti, s důvěrou 

opřít. Budoucí pozitivní změny, ke kterým musí zákonitě dříve či později lidstvo dojít, 

jsou neodvratitelnými přírodními procesy, založenými na podstatě fyzikálních zákonů. 

Pozitivní (tedy plusový) náboj má třikrát vyšší energetickou hodnotu, než negativní 

(tedy záporný) náboj. Na tomto principu pracuje naše planeta a jen člověk neznalý 

těchto přirozených procesů se může domnívat, že s použitím negativních vlastností a 

principů dosáhne pozitivních výsledků. Pokud se mu to přesto podaří, tak jen 

krátkodobě, neboť plynoucí čas vše bez milosti, podle přirozené a neovlivnitelné 

přírodní zákonitosti, v budoucnu vyrovná. Nedávná i vzdálená historie je toho tvrzení 

nezvratným důkazem.  
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Brzdy ekonomických základů společnosti 
 
Základem naší současné společnosti je ekonomika. Ekonomická prosperita jednotlivce, 

rodiny, firem, společností, jednotlivých států a posléze i celé planety je hlavním pozitivním 

pilířem celého lidstva. Současná vzájemná propojenost ekonomik jednotlivých vyspělých 

zemí přináší výhody v období prosperity, ale také problémy v období ekonomických propadů 

a recese.  

 

Kde začíná tvorba potřebných ekonomických hodnot. 

Srdcem a krví každé ekonomiky jsou firmy a je jedno, zda se jedná o malou firmičku nebo 

velký závod. I malý prosperující živnostník je obrovskou devizí pro stát a celou naši 

společnost. Zde se tvoří pracovní příležitosti, platy zaměstnanců, prostředky na odvody na 

sociální a zdravotní pojištění a všechny ostatní daně, ze kterých stát následně financuje 

nevýrobní sféru. Produktivita a vlastní výroba v závodech je nositelem a tvůrcem přidané 

hodnoty, která je jedinou, skutečnou a ryze pozitivní ekonomickou hodnotou. Pro oblast 

výroby je povinen každý stát a jeho politická reprezentace vytvářet ty nejoptimálnější 

podmínky pro fungování a činnost. Výroba musí být pro každý stát absolutní prioritou, neboť 

je prvním základním kamenem a pilířem pro tvorbu všech základních ekonomických hodnot a 

finanční hotovosti. Všechny ostatní činnosti mohou existovat jen díky výrobě. Od ní se odvíjí 

všechny další oblastí ekonomiky. Ten, kdo nese na svých bedrech výrobu, by měl být státem 

podporován přednostně před ostatním odvětvím, neboť umožňuje všem ostatním odvětvím 

existovat. Výroba stojí na pomyslném vrcholu pyramidy, nebo je spíš nosným základem celé 

ekonomiky. Od ní se odvíjí a jsou z ní financovány další oblasti. Obchod, služby, 

zdravotnictví, školství, věda, kultura, sport, rekreace, pohostinství, bankovnictví, sociální 

oblast, obrana státu, policie a celá státní správa. Vesměs se jedná o nevýrobní sféru. V našem 

státě je celkem 5,6 milionů to je 53,2% ekonomicky neaktivních obyvatel. Pro to, abychom 

mohli definovat, hodnotit a pochopit ekonomickou podstatu důležitosti firem v hospodaření 

státu je třeba otevřeně a pravdivě popsat a definovat na čem a kom nejvíce záleží, aby stát 

mohl prosperovat. 

Výroba musí být absolutní prioritou státu. 

Na prvním místě naší společnosti je pracující jednotlivec. Aby mohl slušně žít, živit sebe, 

svoji rodinu a uspokojovat potřeby, které ze života plynou, potřebuje zaměstnání. Zaměstnání 

mu umožní vydělávat peníze neboli mzdu. Pokud je to pracovitý člověk, práci si najde, chodí 

pravidelně do zaměstnání, pracuje 8 hodin denně a vydělává peníze. Peníze, které vydělá, 

slouží jak pro jeho spotřebu, tak i pro stát. 

Na druhé místo naší abecedy můžeme dát opět jednotlivce, ale tenhle je schopen, ochoten a 

hlavně má dostatek odvahy se svojí prací živit sám. Založí si živnost a neváhá se mnohdy i 

zadlužit a zastavit svůj majetek, aby mohl realizovat svůj záměr a zužitkovat svoje zkušenosti 

a znalosti. Většinou pracuje od nevidím do nevidím a vydělává také většinou slušné peníze. 

Tito bezesporu obětaví a schopní lidé dosahují nejvyšší možné produktivity a dokážou 

vyprodukovat mnohem více finančních prostředků než člověk, který se rozhodl vydělávat 

peníze jako zaměstnanec. Tento obětavý, pracovitý, schopný, chytrý a hlavně odvážný člověk 

odvede státu téměř 50% ze svého výdělku. 
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Na dalším pomyslném místě to bude opět jednotlivec, který si založil svoji firmu a protože 

poctivě pracuje a po jeho výrobcích a službách je větší poptávka než stačí sám pokrýt, 

odhodlá se k tomu nejodvážnějšímu kroku, který sebou přináší velkou zodpovědnost a rizika a 

začne vytvářet pracovní místa. V tuto chvíli se na odvážného podnikatele sesype hromada 

nesrozumitelných zákonů, nařízení a vyhlášek, počínaje životním prostředím, přes hygienu, 

bezpečnost práce, povinné certifikáty, statistické výkazy a požární ochranu nevyjímaje. 

Nejenže musí zabezpečit i nadále vysokou produktivitu všech svých zaměstnanců, musí také 

dokázat zajistit dostatek lukrativních zakázek, aby mohl kromě mezd svých zaměstnanců také 

investovat do rozvoje firmy a pokrýt náklady vyplývající z byrokratických administrativních 

nesmyslných zátěží. Musí nést na svých bedrech veškerá rizika kvality, svěřené techniky a 

vybavení zaměstnanců. Zvýšený počet zaměstnanců se neobejde bez dalších nezbytných 

režijních pracovníků a nákladů jako je uklizečka, ekonom, účetní, vedoucí provozu, projektant 

atd. Záleží na velikosti a zaměření firmy. Jestli měl podnikatel doposud starostí plnou hlavu, 

od chvíle, kdy začne vytvářet pracovní místa, jich bude mít o tolik více, kolik bude mít 

zaměstnanců. S přibývajícím počtem zaměstnanců roste i riziko bankrotu firmy, kdy 

podnikatel mnohdy přijde o všechen svůj majetek, viz. (finanční, ekonomická, celosvětová 

krize). Pracovní nasazení člověka, který se dal na podnikání, je vlastně totální. Podnikání 

podřizuje vše, co je v jeho blízkém okolí. Je to jeho rodina, přátelé, známí. Jeho soukromí je 

zaplněno usilovným přemýšlením o firmě, které nikdy nekončí. A co přinese tato jeho 

bohulibá činnost lidem a státu? V první řadě přinese vytvoření pracovních míst. Pokud 

vezmeme kupříkladu firmu s 25 zaměstnanci, kterou podnikatel vytvořil, zabezpečil 25 lidem 

mzdu. Z této mzdy odvede zaměstnanec státu 25 x 27%. Stát má další příjem z odvodů z 

mezd, které vyplatil zaměstnancům, to je dalších 25 x 36 %. A dalších 50% odvede ze svých 

podnikatelských příjmů, které vytvořil. U takto velkých firem, které mají často rodinný 

charakter, se daří udržet vysokou produktivitu práce a ve světovém měřítku právě tyto firmy 

jsou nosnou páteří všech vyspělých ekonomik. Jak v oblasti tvorby pracovních míst, tak výše 

odvedených daní. 

Na dalším pořadovém místě jsou opět jednotlivci, kteří svým umem, manažerskými 

schopnostmi, vysokou inteligencí a organizačními vlastnostmi dokážou zbudovat a řídit velké 

závody a firmy. Zde je již nutností mít vybudovanou a propracovanou strukturu řídícího 

managementu, kde je zátěž řízení rozložena do celého řídicího systému a záleží na každém 

stupni řízení, aby fungoval jako celek. I když je hlavní zátěž odpovědnosti a řízení velkých 

firem rozložena do větších skupin manažerů, je v těchto firmách pracovní zatížení stále 

vysoké. Velké společnosti jsou podstatně víc náchylné na výkyvy ekonomik a vzhledem k 

tomu, že nedosahují takové produktivity jako malé firmy, jsou podstatně zranitelnější. U 

těchto firem je třeba úzkostlivě dbát na únosnou rovnováhu nákladů na režii a mzdy, protože i 

malý pokles odbytu již může vyvolat nepříznivé ekonomické dopady. Nejefektivnější je 

výroba a spotřeba přímo v místě, kde vznikla. Nevznikají další náklady, které zdražují 

produkt. Majitelé těchto firem a výkonné manažerské týmy přinášejí dostatek pracovních 

příležitostí lidem, odvody státu z mezd zaměstnanců, dále odvody na sociální a zdravotní 

politiku a také daň z příjmu. Riziko podnikání v ekonomicky nestabilní době je vysoké. 

Zodpovědnost státu. 

Stát je odpovědný za dozor a eliminaci škodlivých projevů v ekonomice a je to politická 

reprezentace, která musí být se svými vědomostmi na takové úrovni, aby dokázala předem 

odhalit negativní snahy oslabit ekonomické procesy a zákonnými prostředky jim předcházet. 

Toto naše současná politická reprezentace jaksi nikdy neuměla, neumí a umět zřejmě nebude. 

Politická reprezentace, která nepochopí, že se musí především starat o oblast výroby tak, aby 

co nejvíce prosperovala, je to nejhorší, co se může lidem v jakémkoli státě stát. Výrobě 
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nemůže být nadřazena žádná jiná oblast, protože všechny ostatní oblasti čerpají ekonomické 

hodnoty z ní. 

Důležitá úloha služeb a obchodu. 

Další v pořadí jsou služby. Služby jsou z části pokračováním navazujících výrobních procesů 

a jsou nedílnou součástí výroby. Oblast služeb je závislá opět na prosperitě výrobní sféry. 

Pokud je výroba v kondici, prosperují i služby. I tato oblast se do značné míry podílí na tvorbě 

pracovních míst a přináší státu nemalé příjmy. Služby jsou nedílnou součástí a pokračujícím 

procesem výroby. 

Na dalším pořadovém místě je obchod. Veškerá obchodní činnost přímo navazuje na výrobu a 

je na ní závislá. Bez výroby by obchodníci neměli co prodávat. A ani by nebyl vytvořen kupní 

potenciál. Problém je také v tom, že obchod se zbožím vyrobeným v závodech enormně 

navyšuje cenu zboží svými vysokými maržemi a výrazně ovlivňuje inflaci a devalvaci peněz. 

Největšího ekonomického efektu dosahují ty výrobní závody, které dokáží zobchodovat svoje 

zboží samy. Pro spotřebitele to znamená velkou úsporu v jejich peněženkách. Domácí výrobě 

může nejvíce uškodit dovoz levných výrobků. Pokud výroba není dostatečně státem 

podporována a chráněna, začne převládat obchod, který je sice potřebný, ale nesmí být 

upřednostňován před výrobou a hlavně, nesmí být porušena přirozená rovnováha. Obchodní 

činnost přináší také velké množství pracovních příležitostí, ty jsou ale udržitelné jen za 

předpokladu dobře fungujících výrobních závodů. I tato oblast přináší státu velké příjmy. 

Banky a bankovní služby - tato oblast je kapitola sama pro sebe.  

Banky a celý bankovní sektor jsou tou největší pijavicí a zlem ekonomiky na celém světě a v 

České republice obzvlášť. Bankovní sektor nevyrobí ani špendlík, a přesto je to nejlépe 

honorovaná oblast na celém světě. Peníze, které používají k výdělečné činnosti, jsou peníze 

vkladatelů, kterým na úrocích nedají ani kolikrát tolik, kolik je oficiálně přiznaná inflace. 

Obchod s penězi je tím největším nesmyslem, který vymysleli spekulanti a po staletí jej 

dotáhli do absolutní dokonalosti. Banky nevytváří žádnou skutečnou hodnotu, jen parazitují 

na všech lidech a firmách, kteří se nechají nachytat na propracované neetické systémy, které 

směřují jen k ožebračování lidí, firem a především k závratným, neoprávněným a 

nezaslouženým ziskům. Lákavá gesta a lživá reklama ožebračuje jednotlivce, rodiny a firmy o 

miliardy, které slouží jen k dalším nesmyslným finančním transakcím, které opět nemají 

žádný cíl, který by napomáhal k ekonomické stabilitě. Banky a všechny instituce, které 

obchodují s penězi, tu nikdy nebyly proto, aby někomu pomáhaly. Byly vytvořeny proto, aby 

postupně ovládly ekonomiku prostřednictvím poplatku z transakcí, které musí občané a firmy 

provádět jejím prostřednictvím.  

Zde je seznam zcela nesmyslných poplatků, které nemají žádné opodstatnění. Je to jen nástroj 

jak skrytě a promyšleně okrádat své klienty a zastřít skutečnou úrokovou míru: 

za vklad na přepážce na vlastní účet 

- za připsání úroků 

- za předčasně splacený úvěr  

- za vložení variabilního, specifického symbolu do příkazu k úhradě  

- za zjištění zůstatku přes bankomat 

- za účetní položku 

- za neuskutečnění platby (např. nepřijatý příkaz) 

- za výpis účtu zaslaný elektronickou cestou 

- za změnu (zrušení trvalého příkazu) k inkasu 
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- za rezervaci zdrojů (např. u kontokorentu) 

- za službu internetbanking 

- za vedení platební karty 

- za reklamační řízení 

- za vedení úvěrového účtu 

- za vedení hypotečního účtu 

- za správu úrokového zvýhodnění 

- za změnu PIN přes bankomat 

- za tisk na papír (výpis z účtu) 

- za zpracování úvěrové smlouvy (jedná se o desetitisíce) 

- banka požaduje zaplacení svého odhadce majetku, kterým ručíte, aniž byste měl 

možnost ovlivnit cenu této služby (jedná se o desetitisíce až statisíce)  

- v poslední době se banky snaží změnit smlouvy na platební karty, u kterých lze 

jít do debetu, a to tak, že požadují platbu i za finance, které nečerpáte (toto je zatím 

jedna z největších lumpáren, kterou banky vymyslely). 

Tyto všechny uvedené poplatky by se měly ve skutečnosti promítnout do úrokových sazeb. 

Jenomže v takovém případě by vyšla najevo celá pravda o nehorázné a bezohledné lichvě, 

kterou banky schovávají právě za tyto nesmyslné položky. Dokáže někdo odhadnout nebo 

spočítat, kolik procent ve skutečnosti bankám odvádíme? 

 

Podstata a cíle bank 

Banky tady nejsou od toho, aby podporovaly efektivitu podnikání a obchodu, jak je to 

mnohdy celému světu předkládáno. Rozškatulkovaly náš svět na položky, se kterými se dá 

spekulovat a nás, lidi, přeměnily na své dlužníky, se kterými jednají jako s nevolnickou 

masou, kterou, když se dostane do ekonomických problémů (například kvůli celosvětové krizi 

způsobené právě nezodpovědnou chamtivostí zmíněných bank), neváhají obrat o vše. Systém, 

kterým postupují při poskytování úvěrů je neetický a zcela zvrácený. Na jedné straně se 

vnucují ekonomicky silným klientům, kteří o jejich služby většinou nestojí, s podbízivým 

nízkým úročením. Na druhé straně klientům, kteří úvěry nutně potřebují, nasadí ty nejtvrdší 

podmínky a lichvářské úroky, aby jim pokud možno ještě více znepříjemnily život. 

Největší podíl na vytvoření bank v této destruktivní podobě má politická reprezentace. Ona je 

zodpovědná za nečinnost při ostudném vydělávání peněz, velmi podobném pyramidové hře, 

jejíž systém, když jí dojde dech (ustane neustálý příliv nových a nových klientů), zkolabuje. 

Světová ekonomická krize, v pořadí již druhá, je toho zářným příkladem. 

Česká finanční krize  

Nad čím ale zůstává rozum stát je, že vlády, namísto sjednání nápravy a ochrany občanů před 

škodlivostí současného bankovního molochu, nastrkají do bank nové a nové peníze. Jen aby 

tento systém fungoval dál. Ptáte se proč? Protože jsou ovládáni a nepřímo korumpováni právě 

tímto bankovním systémem. Pokud se někdo domnívá, že se toto odehrálo jenom v Americe, 

mýlí se. V devadesátých létech se stejný scénář odehrál i v ČR. Tehdejší Klausova vláda 

rozpoutala nevídaný nárůst inflace a úrokových sazeb jen tím, že změnila systém oceňování 

majetku, který posloužil ke krytí úvěrů. Každý, kdo si chtěl půjčit od banky peníze, měl 

najednou možnost ručit majetkem, který nabyl hodnotu přes noc. Problém spočíval v tom, že 

hodnota peněz ale rázem ztratila svoji původní hodnotu, neboť nebyl vytvořen žádný produkt, 
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který by toto navýšení kryl. Tento neuvážený krok rozpoutal obrovskou inflaci a devalvaci 

koruny. Všichni si mysleli, že půjčením peněz se dají vydělat miliony. Opak byl pravdou. 

Zdroje se vyčerpaly, zkrachovalo pár soukromých bank a stát, aby předešel kolapsu, rychle a 

v tichosti státní banky za pár šupů prodal. Tisíce takzvaných rizikových úvěrů schoval do 

konsolidační agentury, která posloužila k zamaskování celého skandálu. Skončily zde i firmy 

jen proto, že se nechaly nachytat na tzv. provozní úvěry, které jim banky v době české 

bankovní krize jednoduše neobnovily. Co se stalo s těmito firmami? Stát jim prostřednictvím 

nastrčené konsolidační agentury napálil sankční úrok mnohdy až do výše 25%, takže jich 

velká část zbankrotovala. Drtivou část si ale rozebrali spekulanti a vyvolení, kteří skoupili 

dluhy za směšnou cenu, a tím přišli za pomoci šlendriánského státu k velkým majetkům, 

samozřejmě na úkor ožebračených firem. Zahraniční subjekty, které banky za směšnou cenu 

získaly, ještě dostaly od státu bonus ve formě oddlužení banky, jako odškodné z hodnoty již 

zmíněných rizikových úvěrů. Takhle se chová náš stát ke svému základnímu hmotnému a 

jedinému výrobnímu kapitálu. Jsou známy případy, jako tento: firma si v dobrém úmyslu 

půjčila deset milionů na dobu 5 let. Z důvodů ekonomické recese a neodborného zasahování 

státu byla nucena tento úvěr několikrát restrukturalizovat a v důsledku nakonec zaplatila na 

úrocích dalších 5 500 000,- Kč. 

Spekulativní peněžní transakce nevytváří žádné materiální hodnoty. 

Zabránit lichvě v jakékoliv podobě a navrátit ekonomiku do správných kolejí je nelehký úkol. 

Současný systém v čele s národní bankou, státními dluhopisy, burzovními makléři a 

akciovými společnostmi je stejně nesmyslný, jako poskytování bankovních úvěrů. Opět se zde 

nevytváří žádná průmyslová a materiální hodnota. Tyto obchodní systémy s penězi, které 

vyprodukovala výroba, také parazitují na celém výrobním systému a brzdí jeho rozvoj. 

Mnohdy se uvádí burza jako jediný a pravdivý ukazatel celospolečenské produktivity a 

hnacích motorů nebo barometrem ekonomiky. Tímto nesmyslem je krmený celý svět. Burza 

ani žádný jiný obchod s penězi nevyprodukuje žádné reálné hodnoty, je to nástroj pro 

spekulanty a pokřivený finanční byznys. V poslední době se objevují pokusy o zavedení 

výuky virtuální burzy na vysokých školách. Kdo může mít zájem na přilákání mladých lidí do 

oblasti investování na burze? Jak je možné, že se tento program distribuuje do škol? Kdo ho 

zaplatil a kdo prosadil a schválil? Agresivita různých makléřských firem, které neodbytně 

doporučují investice do různých komodit, počínaje obilím, naftou, japonskými jeny, přes 

zlato, až po akcie různých firem, to vše je na denním pořádku. Celá tato nesmyslná mašinérie 

má jen jediný cíl. Vydělat snadno a pohodlně peníze bez reálného zapojení do výrobního 

procesu, který jako jediný vytváří skutečnou hodnotu peněz. Burza je svojí podstatou jen 

sázkovou kanceláří a vyhrát může jen ten, kdo uhodne správná čísla. Všichni, kdo neuhodnou, 

přispěli výherci. Výhercem je v drtivé většině jen ten, kdo zaujímá na trhu s financemi 

dominantní postavení, disponuje informacemi a kompletním přehledem o průběhu a úrovni 

obchodních operací. 

Jen pro informaci, na stejném principu byl vyvolán krach burzy ve třicátých létech. A 

poslední světová krize se té z třicátých let podobá jako vejce vejci jen s tím rozdílem, že 

tentokrát se nejedná o přehřátou burzu, ale o nekontrolovatelný nárůst hypotečních úvěrů. 

 

Cestou k nápravě je změna myšlení. 

Ale pojďme dál. Aby se mohly firmy stát ekonomicky stabilními a hlavně nezávislými 

subjekty, je třeba v první řadě začít přemýšlet ve zcela odlišném režimu, než na jaký jsme byli 
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zvyklí a ve kterém jsme byli doposud pečlivě vychováváni. Dnes drtivá většina firem řeší 

zvýšené náklady na provoz a rozvoj úvěrem. Je jedno, zda se jedná o úvěr provozní, 

překlenovací, investiční nebo na pořízení moderních technologií. Vždy zcela dobrovolně 

odevzdají bankám nebo leasingovým společnostem nemalou část z těžce vydělaných 

prostředků. A v tom je ten zakopaný pes. V té první fázi, kdy se půjčené peníze utrácí, jde vše 

hladce. Horší je ta druhá část splácení, na kterou se musí vydělat. A když na konci například 

pětiletého úvěru zjistíte, že jste pořízenou investici přeplatili o polovinu její skutečné hodnoty, 

a že kdybyste si ty samé peníze, které jste dali bance, včetně úroků ukládali, nebo ještě lépe je 

sami chytře výrobní cestou zhodnocovali, mohli jste investici zrealizovat sice o tři roky 

později, ale zcela bez cizích prostředků. A samozřejmě by vám zbyly všechny úroky, které by 

posloužily dalšímu rozvoji firmy nebo vaší rodině. Každá firma, rodina a jednotlivec, by měla 

vědět, že půjčené peníze nepomáhají v rozvoji, ale naopak jsou obrovskou brzdou rozvoje. To 

platí pro jednotlivce, rodiny, společnosti a stát. Žít na dluh se nevyplácí. 

Dluh se stal součást kultury lidstva. 

Když se ale podíváme kolem sebe, co se děje a jak ve skutečnosti hospodaříme s penězi, je to 

katastrofa. Na zřízení platební karty, se kterou můžeme jít do mínusu, již dnes pomalu 

nepotřebujete ani občanku. Jednoduše vám přijde nabídka poštou, včetně karty již s vaším 

ctěným jménem, a vy ji buď hodíte do koše, nebo ji začnete využívat a dobrovolně platit 

poplatky a samozřejmě lichvářské úroky. V televizních reklamách nabízí banky firmám 

nakládání půjčených peněz vysokozdvižným vozíkem. Tak je to snadné a jednoduché. Prostě 

když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. A stát, to je ten největší problém. Bilionové dluhy jsou 

samozřejmostí a politická reprezentace, zvláště ta od středu do leva, dělá, že je vše v 

naprostém pořádku. A tady všechno začíná. Stát záměrně vytváří podmínky pro bankovní 

sektor tak, aby i jeho dluhy se staly jakousi automatickou součástí kultury lidstva. Podmínkou 

pro získání evropských a národních dotací je v 90% povinnost firem, obcí, měst, a dalších 

organizací si v první řadě zajistit financování dotačního titulu od banky, a teprve po realizaci 

vám milostivě peníze převedou. Bance samozřejmě zaplatíte veškeré poplatky a nemalé 

úroky, dále vám zastaví nejméně dvakrát takový majetek a ještě se bude tvářit, že pro vás dělá 

službu. No, kdo tohle vymyslel a schválil, to musel být opravdu genius, nebo spíš zloděj a 

lump. Z tohoto jednání je zřejmé, že politická reprezentace nemá sebemenší zájem o 

prosperitu státu, ale hlavně a především se starají o prosperitu bank. Je tohle normální? Je sice 

pravda, že některé oblasti byly banky pod tlakem veřejnosti nuceny již upravit, ale princip a 

podstata bankovního švindlu zůstaly nadále nezměněny. 

Chytré platební karty 

Historie platebních karet sahá až do roku 1950, do USA. Zde se poprvé začaly platební karty 

podobné těm dnešním používat. Nepotřebovat peněžní hotovost je pohodlné, teoreticky 

bezpečné, a proto dnes platební karty používá celý rozvinutý svět. Položme si ale otázku, zda 

za prudkým nárůstem tohoto moderního platebního systému netkví ještě něco dalšího. V 

případě, že nepoužíváte platební kartu a platíte hotově, musí mít banky v oběhu obrovskou 

hotovost, která je stále na pochodu, a to mimo dosah a kontrolu bank. S tímto bezesporu 

značným objemem financí nemůže banka pracovat a nijak jej zhodnocovat. Doba, která 

uběhne od chvíle, kdy hotovost opustí banku a prostřednictvím tzv. oběživa vykoná např. 

cestu přes výplatu k pracovníkovi, dále k obchodníkovi, ten ji použije na zakoupení zboží, 

částečně opět na výplaty a tak dále, je velmi dlouhá a obrovská část těchto financí je stále na 

cestě. V případě bezhotovostního platebního styku, kdy se fyzické peníze vlastně přemění jen 

na položky, které cestují za pomocí serverů okamžitě z účtu na účet, zůstává hotovost ležet v 

bankách. A o to jde. To je hlavním cílem bank. Ještě donedávna trvaly transakce převodů 
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peněz až několik dní. Čím déle jsou tyto finance na účtech bank a čím více jich je, tím déle a 

ve větší míře je banka může využívat ve svůj prospěch. Vzhledem k tomu, že vám za ně nedá 

na úrocích téměř nic, jedná se o slušný byznys. Naopak si ale za každou transakci naúčtuje 

tučný poplatek. A nejen to. Nechá si zaplatit vlastně vše, včetně toho, na čem nemá téměř 

žádné náklady. V této oblasti je těžké hledat cestu, jak nejlépe hospodařit se svými 

prostředky. Je ale třeba vědět, že banka za pomoci systému platebních karet velice rafinovaně 

získává od lidí, kteří se nechali zlákat na pohodlný bezhotovostní styk, jejich těžce vydělané 

peníze. 

Jak hospodaří obce a města 

Nejlépe v našem státě hospodaří obce a menší města, neboť hospodaří s vyrovnaným 

rozpočtem. U obcí a menších měst to je obzvlášť obdivuhodné, neboť jsou neoprávněně 

diskriminovány špatně nastaveným rozpočtovým určením daní na jednotlivého obyvatele. Jak 

to, že i stát nehospodaří stejným způsobem? Nikdo nemůže utrácet víc, než si vydělá. Bohužel 

za pomoci buď hloupých, nevědoucích, nebo skrytě zkorumpovaných politiků, kteří 

spoluvytváří a chytře podporují rozvoj bankovních systémů, žije na dluh celý svět. Náš stát 

není schopen splácet svůj dluh ve výši 2,166 bilionů. Je schopen platit jen úroky, tedy 

cca 9 487,- Kč každou vteřinu. Od roku 1993 stát nesplatil z dluhu ani korunu. Ještě 

pochybujete o čestných úmyslech politiků?  

Dluhy státu 

Stát ani žádný politik ve skutečnosti nevlastní žádné peníze, oni jen spravují naše peníze. A 

spravují je tak, že utrácejí víc, než jsou státní daňové výnosy. Toto si nemůže dovolit žádný 

jednotlivec, rodina ani živnostník nebo firma. Prostě by zkrachovali. Jak to, že nezkrachuje 

stát? Za prvé, zde platí jedno české přísloví: „ Z cizího krev neteče.“ A za druhé, tím pravým 

důvodem, proč se státy tak ochotně zadlužují, jsou úroky. A od koho si jednotlivé státy 

půjčují peníze? Od bank. Ve chvíli, kdy se dostanou banky do problémů, stát do nich ochotně 

zase peníze nalije. Naše peníze. A jede se dál, kruh se uzavírá. Stát velkoryse rozdává 

miliardy a občan je spokojen. Nejvíce je spokojena státní nevýrobní sféra, která je placena ze 

státních prostředků. Zde také stát skutečně rozhoduje o výši jejich příjmů. U všech ostatních 

subjektů je výše odměny odvislá od výkonu a prosperity jednotlivých podniků. Stát 

neprosperuje, a přesto rozdává, jako by vytvářel přebytky. Rok 2016 je prvním rokem po 

dlouhých 23 létech, kdy státní rozpočet má přebytek, a to jen za předpokladu útlumu investic 

do infrastruktury, což ale v následujících letech přineslo své negativní důsledky.  

Podle posledních údajů uvedených Ministerstvem financí z dubna 2016 byly na úhradu 

státního dluhu vydány dluhopisy v celkové hodnotě 1,644 miliard. Z této částky je 

v držení zahraničních investorů částka 1, 464 miliard Kč. To ale znamená, že téměř 90% 

státního dluhu vlastní cizí kapitál. Z této skutečnosti vyplývá, že vládu nad ekonomikou 

naší země nemají Češi, ale pevně jí drží v rukách cizinci. Vzhledem k tomu, že drtivou 

většinu dluhopisů skoupily zahraniční banky, lze z toho lehce vyvodit, kdo české 

ekonomice vládne. Pokud k tomu přidáme ještě 1,33 biliónu Kč dluhů českých 

domácností, nelze hovořit o pozitivním ekonomickém vývoji naší země. 

Pokud stát rozdá více peněz, než ve skutečnosti vybral, nezbývá nic jiného, než si je zase 

formou daní nebo zvýšením cen za energie a jiných lukrativních komodit vybrat od občanů 

zpátky. A tak je vezme zase jen nám. Jak už bylo řečeno, stát nemá žádné peníze. On jen 

spravuje naše peníze. Spravují je politici. Ti politici, kterým jsme dali ve volbách hlasy. 
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Dluhy občanů 

Lidé jsou schopni si půjčit peníze na cokoliv a mnohdy za takových podmínek, které jsou pro 

ně předem likvidační. Takovéto jednání je forma GAMBLERSTVÍ. 

Můžeme se ptát: Zastaví někdo toto bezohledné okrádání? 

Jak z tohoto začarovaného kola ven  

No dobrá, teď si ale asi říkáte, jak z toho začarovaného kruhu ven. Že by stát v nějakém 

brzkém horizontu dostal rozum a změnil své dosavadní počínání, to asi nehrozí. Je třeba začít 

v první řadě u sebe. Není to tak složité, je to jen a jen o nás. O nás občanech. Je třeba si 

uvědomit, jakou hru s námi bankéři, politici a spekulanti hrají. Celý tento velice dobře 

promyšlený systém je zaměřen na lidi s takovým povahovým profilem, kteří inklinují k 

získání něčeho bez předešlého úsilí, tedy v krátkém časovém horizontu bez podrobného 

promyšlení, co bude dále následovat a jaké to má ekonomické pozadí. Dokázat potlačit 

obrovskou touhu něco mít ihned i bez toho, abychom na to měli vydělané peníze, je pro 

určitou oblast lidí nepřekonatelná. Nepodlehnout promyšleným lákavým reklamám a prostě si 

peníze za žádných okolností nepůjčovat, to je ta správná cesta. Místo toho si stanovím 

finanční cíl, např. televizi a vím, že si musím každý měsíc odložit cca 1- 2 tisíce, abych si ji za 

půl roku mohl koupit. To samé po vás bude chtít banka, ale připočítá si k tomu tučnou marži. 

Pokud se domluvíte s obchodníkem a možná ještě lépe přímo s výrobcem, že zálohy na 

vybraný produkt nebudete nosit do banky, ale k obchodníkovi nebo k výrobci, zcela jistě se 

domluvíte na zajímavé slevě. Co se ale ve skutečnosti za touto jednoduchou transakcí skrývá? 

Banka neobdrží vaše peníze, tudíž s nimi nebude moci disponovat a ani je nikomu půjčovat za 

lichvářský úrok. Vy sice nedostanete úrok za uložené peníze, ale protože banka vyplácí méně, 

než je přiznaná inflace, sleva od obchodníka nebo výrobce bude zcela jistě zajímavější a vaše 

trpělivost bude zúročena. Co se ale stane dál? Výrazně bude posílena ekonomika výrobce, 

nebo obchodní společnosti, kteří nebudou nuceni využívat provozních úvěrů a dalších 

bankovních nesmyslných služeb, tím pádem jim klesnou výdaje a budou mít na firemní rozvoj 

a hlavně můžou výrazně snížit cenu svých výrobků. Úspory, které budou postupně razantně 

narůstat ve všech odvětvích, budou pozitivně působit na celé hospodářství, kromě bankovního 

sektoru. Ten bude naopak chřadnout, až jednoho dne se jeho současná nenasytná obluda stane 

minulostí. Můžete namítnout: a co se stane se všemi finančními transakcemi, které banky 

spravují? Je to jen otázka softwaru, který by si na místo bank mohli například pořídit 

družstevní záložny a v budoucnosti i firmy a další společnosti, které mohou za tímto účelem 

vytvořit korporace. Vzhledem k tomu, že by zmizela obrovská žába na prameni jménem 

banka, by uvedený systém posílil výrobní sféru natolik, že by následně byla schopna své 

produkty svým klientům za příznivých podmínek vydávat ještě dříve, než by je měl klient 

zcela zaplacené. Pokud se vám to zdá nereálné nebo jako utopie, jste na velkém omylu. V 

některých oblastech, například ve výstavbě, průmyslu nebo u zakázkové výroby se produkty 

financují průběžně. Bohužel je to většinou z půjčených peněz, takže se efekt z přímého 

bezúvěrového financování zcela nedostaví. 

Nutno také říct, že krize, jež rozpoutal bankovní sektor, nutí firmy překlenovat výpadky 

finančních toků právě úvěry. Je třeba celý pokřivený systém začít za pomoci státu, ale i 

samotných lidí, pomalu ale systematicky narovnávat tak, aby ke krizím a ožebračování lidí a 

firem nemohlo v budoucnu docházet. 

99,9% veškerých finančních operací kontrolují banky. Za každou transakci si účtují nehorázné 

poplatky. Celý tento systém lichvářských úroků a zastavené majetky jsou dílem diktátu 
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bankovní mafie, která ovládá politickou moc a používá celé národy jako své stádo 

pravidelných platičů. Miliardové částky, které mizí ve chřtánu bank, jsou vlastně ukradeny z 

výroby, obchodu a kapes lidí. Ještě pořád věříte tomu, že banky neovládají politickou scénu?! 

Jak si jinak vysvětlit, že státy ochotně nalévají peníze do krachujících bank. I šrotovné je 

mistrovské dílo bankovních společností. Je to vlastně pobídka státu neboli první krok k 

dalšímu úvěru na dofinancování koupě nového auta. Je to jen oddálení přebytku výroby aut a 

její důsledky. Státu nepřísluší, aby upřednostňoval automobilový průmysl před ostatním. To 

je socialistické přerozdělování. 

K současnému stavu, tedy nekontrolovatelnému ožebračování lidí formou lichvářských 

půjček, musí stát zaujmout jasné stanovisko s únosnými pravidly, ve kterých bude stanoveno, 

kolik je přípustná hranice úrokové sazby. V úrokové sazbě by se měly promítnout všechny 

poplatky, které jsou s úvěrem spojeny tak, aby nebylo možné zakrývat skutečnou výši úroků 

do dalších nesmyslných poplatků. Jakmile by stanovenou hranicí pro lichvu společnost 

porušila, mělo by toto jednání být klasifikováno jako trestný čin s následným odebráním 

licence, zákazu činnosti a zrušením společnosti. 

Neviditelná plíživá inflace  

Jinými slovy devalvace, která jde ruku v ruce se znehodnocováním měny. Jedná se o 

všeobecný růst cenové hladiny neboli snížení kupní síly peněz. Jak vzniká a o co vlastně ve 

skutečnosti jde? Jedním z hlavních příčin inflace je státem posvěcené zvyšování cen energií. 

Takzvaný energetický regulační úřad je politickým nástrojem na ožebračování lidí a firem. 

Neřídí se skutečnými vynaloženými náklady na energie, ale tím, co ekonomika unese a co 

rozhodnou politici. (Vzhledem ke složitosti oblasti energií je třeba se tomuto tématu věnovat 

samostatně). Dalším pachatelem, který se výrazně podílí na inflaci, je opět bankovní sektor. I 

přesto, že není nositelem žádné produkce výrobních hodnot, jsou v této oblastí nejvyšší mzdy, 

které neustále závratně rostou v souvislosti s růstem objemu půjčených peněz. V tomto 

systému samopožírání mizí těžce vydřené peníze výrobních závodů a všech, kteří podlehnou 

agresivní reklamě a úrokům skrytým za bankovními poplatky. Dalším obrovským požíračem 

vytvořených ekonomických hodnot je přebujelá státní správa, která se množí neuvěřitelným 

tempem. Mzdy v této sféře se automaticky každý rok zvyšují bez jakéhokoliv rozumného 

opodstatnění. A opět jsme u priorit státu. Upřednostňuje oblast, která neprodukuje nic. A 

oblast výroby, která vše živí, je vysávána jak dojná kráva, kterou ale stát jako její hospodář 

jaksi zapomíná krmit. Je třeba si uvědomit, že každé navýšení mzdových výdajů, které není 

podloženo zvýšením produktivity výroby, je nástrojem, který znehodnocuje měnu. Pokud se 

toto stane, výroba musí samozřejmě se značným zpožděním kompenzovat vzniklou mezeru a 

musí dorovnat ceny výrobků a služeb. A tento přihlouplý kolotoč se neustále do nekonečna 

opakuje. Inflace je slepou populistickou cestou, která nikam nevede. Pokud odborářští 

pohlaváři vyženou svoje ovečky do ulic, aby docílili navýšení mezd, není to nikdy z důvodu, 

že by chtěli podpořit ekonomiku nebo že by přišli s řešením, jak zvýšit ekonomickou 

produktivitu výroby, která jediná může být podnětem ke zvýšení platů. Jedná se vždy jen a jen 

o populistická a hlavně neoprávněná a hloupá gesta a požadavky, které neřeší podstatu 

prosperity. Ta správná cesta k vyvážené a spravedlivé prosperitě je mírná deflace. Ta ve své 

podstatě vyvíjí tlak na zvyšování produktivity práce a nutí firmy a stát k snižování cen, a tím 

de facto velice efektivně zhodnocuje měnu, která následně automaticky zbrzdí růst deflace . 

Jediným kritériem pro zvyšování platů zaměstnanců ve výrobě je vyšší produktivita a dobrý 

hospodářský výsledek. Pokud vykazuje dobrý hospodářský výsledek i celý stát, je možné 

zvedat platy a výdaje i v nevýrobní sféře. 
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V žádném jiném případě to není možné. Pokud to politická reprezentace přesto prosadí, 

roztáčí se nesmyslná a hloupá inflace. 

Zvyšovat mzdy v nevýrobní sféře lze jedině za předpokladu, že stát vytváří přebytky, nikoliv 

ztrátu. Tím hlavním původcem inflace je centrální banka. Vypuštěním nové finanční 

hotovosti, která není podložena vytvořenou výrobní hodnotou, do oběhu se roztáčí inflační 

spirála. A kdo na ní profituje? No přece stát a banky. Jsou to ti, co mohou použít nové peníze 

jako první ještě dříve, než výroba, služby a obchod. Zdraží své produkty a zvýší mzdy, aby 

eliminovali falešnou a nesmyslnou hru podobnou Škatule, škatule, hejbejte se. Na tento 

mazaný hazard doplácí výroba a celý národ. Nejvíce to ale postihuje ty občany, kteří spoří. 

Záměrně vyvolaná inflace okrádá střadatele o velkou část výnosů. Lidé posléze méně spoří, 

neboť to je nevýhodné a více využívají úvěrů a hypoték, a o to vlastně jde. 

Přitom všemu tomuto marasmu jde předejít jednoduchým opatřením, které by bylo 

závazným prostředkem pro všechny– nesmí být vydáno více peněz, než je 

vyprodukované množství produktů. Nové peníze by se mohly tisknout jen na základě 

navýšení výroby a produktivity. Hodnota peněz by byla ze 100% kryta vyprodukovanou 

materiální hodnotou. Toto je pravá podstata peněz. 

 

 

Zloději z ČNB by měli místo ohroženého eura nakupovat 

zlato 

 
Hodnota prošustrovaného českého zlata se pro nového majitele v roce 2016 zvýšila o 27 

miliard. ČNB prodala zlatý poklad v letech 1997 a 1998 za hubičku. Jednalo se o 56 tun zlata. 

Byla to hloupost nebo mazaný úmysl....?  

 

 

Cílená mediální manipulace 

Strategie ovlivňování názorů na překonanou potřebnost držení zlata, kterou zahraniční 

propaganda spustila v letech 1997, byla úspěšně završena výměnou českého zlata za papírové 

německé dluhopisy. Naskýtá se otázka: spolkli členové bankovní rady falešnou návnadu i s 

navijákem nebo se stali součástí mazané loupeže? Pokud se podíváme na historický vývoj 

ceny zlata od sedmdesátých let, stoupla jeho cena téměř čtyřicetkrát, takže by museli být padlí 

na hlavu, kdyby tohle tehdejší představitelé ČNB, v čele s guvernérem Josefem Tošovským, 

nevěděli. 

Slavné německé dluhopisy, které ČNB vyměnila za národní zlatý poklad, nesou záporný 

výnos. Nejedná se jen o německé dluhopisy. Ani ty švýcarské a britské nepřináší jejich 

majitelům očekávaný zisk, nýbrž ztrátu. 

V současnosti má ČR jeden z nejnižších podílů zlata na devizových rezervách. Podle 

poslední statistiky World Gold Council se Česká republika se svými 0,4 procenty zlata 

dělí o jedno z posledních míst na světě s Republikou Trinidad a Tobago. 
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Státy, které mají vysoký podíl zlata na devizových rezervách: Německo 67,7%, Holandsko 

56,5%, Rakousko 43,5%, Belgie 33,9%, Lucembursko 10,5%. Shodou okolností jsou to právě 

tyto státy, které se v předchozích letech rozhodly přesunout zlato ze zahraničí do domácích 

depozitářů. Otázka zní: Proč to udělali??? 

Euro je nejistá ohrožená měna 

Zdá se vám normální, že investoři platí státům za to, že jim mohou půjčit svoje peníze 

nebo je to důkaz blížícího se kolapsu hodnoty současného evropského platidla? 

Gigantické množství peněz bylo ze strany centrálních bank, včetně té evropské, vrženo na 

finanční trh, kde ale leží ladem, bez racionálního využití v reálné tržní ekonomice. Tyto 

peníze nejsou v oběhu a leží v bankách v přebytečné rezervě a nepřináší žádnou podporu 

hospodářského růstu, který v celé Eurozóně dlouhodobě stagnuje. Evropská centrální banka se 

dokonce vytasila s novým programem levných dlouhodobých úvěrů bankám, který počítá 

dokonce s variantou, že by ECB bankám platila za to, že si od nich eura půjčí. Tato skutečnost 

je sama o sobě dostatečným alarmujícím argumentem v pochybnostech nad skutečnou 

hodnotou eura, kterých mudrlanti z ČNB od roku 2013 nakoupili do konce roku 2016 za 

téměř dvě miliardy Kč, s údajným cílem udržet korunu na hranici 27 Kč za euro. Ono to ale 

vypadá, že cíl je přesně opačný a ČNB plní pokyny odněkud shůry na udržení hodnoty 

přehřátého eura. Chování ECB (vnucování eur bankám) tomu logicky nasvědčuje. Celý 

finanční systém je založený na lživých virtuálních penězích, neustále se nafukuje jak 

balón a jednoho krásného dne praskne. Až se to stane, cena zlata vystřelí raketově 

vzhůru. Stačí se podívat do minulosti. Ta je pravdivým a spolehlivým zrcadlem 

budoucnosti. Jenže to jaksi našim politickým oslům, a hlavně členům bankovní rady 

ČNB, nějak nedochází. Nebo to je všechno vykalkulovaný záměr? 

Zahraniční banky sídlící v Česku poslaly svým matkám do zahraničí 41 miliard  

Šestice největších domácích bank svým zahraničním vlastníkům na dividendách poslala 

bezmála 41 mld. Kč, tedy 75 haléřů z každé 1 Kč. Jedná se o druhou nejvyšší sumu peněz v 

historii, jež byla na Češích vydělána. Zahraničním vlastníkům se tyto prostředky náramně 

hodily, neboť podle zveřejněného zátěžového testu Evropského bankovního úřadu nedopadly 

tyto banky zrovna nejlépe. Raiffeisenbank, UniCredit, Société Générale či Erste, které patří 

Česká spořitelna, se zařadily mezi 12 bank s nejhorším výsledkem. To, že není něco s 

bankami v pořádku, ukazuje razantní pokles jejich akcií v řádech desítkách procent. Největší 

ztrátu utrpěla největší z německých bank Deutsche Bank, když po čtyřech skandálních aférách 

její akcie ztratily celých 45% hodnoty. 

Toto vše je skutečný obraz politické neschopnosti dosavadních vrcholových garnitur 

řídit a chránit ekonomickou prosperitu naší země. Přidejme k tomu tříleté prznění 

přirozeného posilování hodnoty naší měny a vynoří se vám ucelený obraz hanebného 

chování mocensko-politických zaprodanců, kteří cíleně poškozují české hospodářství. 

Řešením je banka se statutem neziskové organizace  

Teď si asi někteří z vás ťukají na čelo. Kdo by asi tak chtěl provozovat banku, která 

nevydělává? A já odpovím zcela přesně. No přece stát. Ten by měl být garantem a 

hlídačem ekonomických stimulačních procesů směřujících k prosperitě ekonomiky a 

celého národa, protože hospodaří s prostředky, jež zinkasoval prostřednictvím daní od 

lidí. Porevoluční oslové prodali banky za pár šupů cizímu kapitálu, ten dnes dojí Čechy a láká 
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občany za pomoci lživé reklamy do mnohdy nesplatitelných půjček. Při porušení smluvních 

podmínek ze strany klienta jej banka bez milosti předhodí exekutorům. 

Podobným způsobem se Češi nechávají dojit od zahraničních firem v oblasti prodeje 

české vody Čechům. A kupodivu toto svinstvo (jinak to nazvat nelze) politikům, kteří to 

umožnili, 30 let prochází. 

ČR je zlatým dolem západu  

To, co se z bankovního sektoru postupně vyklubalo, je nenažraná hydra, která nejenže není 

ekonomickou oporou společnosti, ale spíše trvalým nebezpečným rizikem, neboť jsou 

příčinou periodicky se opakujících světových finančních krizí. Řeči o tom, že u nás jsou 

banky v pořádku, jelikož ČR dostala páté nejlepší ratingové ohodnocení a že nám žádné 

nebezpečí nehrozí, je bohapustá mediální lež, protože matky těchto bank rozhodně v pořádku 

nejsou. 

Ale pojďme k podstatě věci. Česká národní banka půjčuje peníze bankám ve své podstatě 

dnes již téměř zadarmo a některé, jako např. ECB, se dokonce chystají jim za to i platit. 

Banky, které nejsou schopné vyrobit ani špendlík, neposkytují očekávanou a přijatelnou 

společenskou finanční službu. Stal se z nich nepotřebný parazitující článek, bez kterého se 

společnost prostě obejde. Musí se ale chtít!! 

Ve své podstatě se Česká národní banka již dnes v mnoha oblastech chová jako 

nezisková organizace poskytující svoje služby bankám téměř zdarma. Ale pozor, ne 

českému národu, ale cizím bankovním korporacím. Pro nápravu tohoto nežádoucího, 

pro společnost škodlivého stavu, stačí jen její portfolio služeb postupně rozšířit na 

města, obce, firmy a neposlední řadě i na občany, kteří jsou ze své podstaty jejím 

jediným svrchovaným vlastníkem. A až se to stane, zanikne současné banxterství. 

Konec konců, města a obce již svoje účty, přes které proudí evropské dotace, u ČNB už 

zřízené mají, takže je to jen otázka chtít tuto rozšířenou službu národu poskytnout. Instituce 

banky v tom současném pojetí, které přináší lidské populaci jen zkažené ovoce, by postupně 

ztratila své opodstatnění a česká společnost by se vymanila ze zahraničního ekonomického 

vazalství. Veškerý zisk odvedený do zahraničí, tedy jednačtyřicet miliard, nám zůstane 

doma. A to není zdaleka všechno, co by mohla státní banka v pojetí neziskové 

organizace českému národu přinést. 

Závěrem lze položit otázku: Co doposud bránilo politickým „špičkám“ zrealizovat toto 

navýsost prospěšné opatření, které by bezpochyby přineslo společnosti tolik potřebné 

osvobození od banxterské nadvlády? Odpověď bude stejná, jako v případě prošustrovaného 

zlatého pokladu. Je to způsobeno neschopností politických nýmandů nebo se jedná o 

cíleně řízené ekonomické vysávání českého hospodářství odjinud? 

Odpověď nechám na každém z vás s vědomím toho, že pozitivní závěr ve své odpovědi 

zřejmě jen tak lehce nenaleznete. 

 

 

Černá mračna české ekonomiky 
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Připravte se, že budete platit bankám za to, že jim svěříte svoje úspory. To následně odstartuje postupné 
zhroucení světových burz.  
 

Virtuální bankovní divadlo 

Finanční svět bankovnictví se stal zcela impotentním ve své základní podstatě- zachování 

toku peněz ekonomikou. Svou masivní účastí na virtuální burzovní bublině, která nevytvoří 

materiální hodnoty a doslova dusí reálnou ekonomiku, podporuje odtok peněz do oblastí, kde 

růst cen burzovních komodit není ničím podložen. 

Mnohokrát jsem si položil otázku, co může vést banky k očividnému podřezávání větve, na 

které samy sedí. Proč centrální banka ČNB dlouhodobě eliminuje hodnotu vlastní měny ve 

prospěch cizích měn, když dluh země již dlouhých třicet let neustále závratně narůstá? Jak se 

mohlo stát, že bankovní sektor disponuje kapitálem, který není schopen a mnohdy ani ochoten 

uplatnit se v reálné ekonomice tak, aby zabránil ekonomické stagnaci a podpořil růst tolik 

potřebné produkce? 

Cílem je destrukce 

Než se ale pokusím o vysvětlení a pojmenování hlavních příčin destruktivního chování 

bankéřů a politiků, mezi kterými bychom poctivého, znalostmi a moudrostí obohaceného 

ekonoma těžko hledali, pokusím se vyjmenovat společenské oblasti, které jsou manipulacemi 

směnných kurzů, spekulacemi burzovních a bankovních intervencí, nejviditelněji postiženy. 

Češi prchají za prací do Německa, Rakouska nebo do Anglie. 

V první řadě si položme otázku: Proč ČR ztrácí kvalifikovanou sílu, která houfně odchází za 

vidinou lepšího výdělku do zahraničí? Zásadní podstatou této migrace je cílená likvidace 

reálné hodnoty koruny. A z těchto důvodů se Češi převážně s vysokou, ale i střední 

odbornou kvalifikací, čím dál častěji vydávají hledat výhodnější obživu do zemí, kde jsou tyto 

stěžejní profese placené až trojnásobně, nebo dokonce čtyřnásobně, vyšší odměnou, než v ČR. 
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Tento destruktivní proces vyvolaný cíleným oslabováním koruny se nejviditelněji odráží v 

nedostatku chybějícího odborného personálu. Nutí například nemocnice uzavírat celá 

oddělení. Nestabilní situace okamžitě využívají nepříliš chytří odborářští předáci a místo toho, 

aby volali po zpevnění koruny, která by snížila propastný rozdíl platů, tlačí na navyšování 

státních výdajů do zdravotnictví, na které ale náš stát nebyl schopen vygenerovat odpovídající 

prostředky. 

Tlak odborů podpořený mediálním obrazem nepřejícího státu spustí proces politické 

sebezáchovy, kdy političtí nýmandi, strachujíce se o úbytek voličů z řad státem placených 

zaměstnanců, potažmo i o ztrátu svých státem dobře plněných koryt, si jednoduše půjčí od 

bank nebo od občanů (prostřednictvím dluhopisů) další peníze. Řídí se přitom ověřeným 

pravidlem „z cizího krev neteče“. A takhle to, vážení, chodí rok co rok, už téměř  třicet let. 

Pokud budeme hledat příčinu rostoucího dluhu, najdeme ji hlavně v chybějících progresivních 

technologiích, které jsou v důsledku slabé koruny obtížně dostupné, a tím pádem je náš 

průmysl nekonkurenceschopný. Tvrdit, že vývoz lze podpořit zdevalvováním koruny, je 

stejně nesmyslné, jako tvrzení, že když budu obdělávat pole motykou, bude to efektivnější 

než traktorem. Přes veškeré alarmující signály narůstání veřejného dluhu vláda a parlament 

zvedají mzdy státním byrokratům, bez ohledu na to, kam se ekonomika státu řítí.  

Ale pojďme se vrátit zpátky k hlavní příčině účinné brzdy prorůstového mechanizmu, kterým 

jsou intervence proti koruně. ČNB razantně brzdí korunu v jejím přirozeném posilování, které 

by mohlo poskočit až o 30, ne li o 40 % nahoru. Tato reálná úroveň hodnoty naší měny by 

zapůsobila jako hojivý balzám na dlouholetý dluhový deficit. 

Patologickým propagátorům a obhájcům slabé koruny je třeba důrazně připomenout, 

že argument o výhodné exportní politice je bohapustá lež, kterou se zakrývají zájmy 

korporátních nadnárodních firem. Jejich prostřednictvím odtékají zisky do zemí, které 

si z naší země udělaly kolonii. Cena vývozního artiklu je v plné kompetenci vývozních 

firem, a ne ČNB. Ta se má ze své podstaty starat o posilování měny, ne ji prznit ve 

prospěch cizích vývozních firem. 

Jsme podvedený národ, který se stal námezdním otrokem západu.  

Jak to funguje 

Sedlák obdělává pole motykou týden. Pluhem taženým koňmi celý den a traktorem s dvaceti 

radlicemi deset minut. Silná koruna je cestou k získávání progresivních zahraničních 

technologií, které mají tisíckrát vyšší výkonnost a jsou cestou k vyšší a levnější průmyslové 

produktivitě. Tedy k nižším nákladům, vyšším ziskům, platům a nižším cenám produktů, 

neboť to je zásadní proces, který vyvažuje a vyrovnává přirozené ekonomické procesy 

postavené na výkonném technologiemi podpořeném průmyslu a zemědělství. Říká se 

tomu vyspělá technologická konkurenceschopnost. 

Kardinálním problémem oslů z ČNB je, že nechápou (nebo spíše nechtějí chápat), že za 

korunu, kterou drží na hranici 27 Kč za Euro, si na koupi např. CNC stroje musí vzít firma o 

30% vyšší úvěr (výše devalvace koruny) na pět a více let. Banka ji při tomto obchodě obere o 

úroky, poplatky, tolik potřebná efektivita se vytrácí a odplouvá za majiteli banky do zahraničí, 

kde nevýhodným kurzem koruny opět přispíváme těm bohatším. Kruh se uzavřel. 

Zahraniční kapitál si opět namastil kapsu a Čechům zbyla zase holá zadnice. 
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Účinek silné koruny 

Připusťme, že by ČNB nikdy neintervenovala proti koruně a že kupní síla koruny je už 

několik let o 30% vyšší, tedy že firmy mohou nakoupit v zahraničí progresivní hitech 

technologie ve směnném kurzu cca 19 Kč za Euro. Nejen, že by z naší země neodcházely 

davy profesně zdatných Čechů, protože si toho za současnou korunu moc nekoupí, ale naopak 

by k nám tyto potřebné kvalifikované profese ze zahraničí přicházely. Současně by klesla 

potřeba úvěrů zatěžujících firmy splátkami, poplatky a úroky. Přesně toto však ČNB nemůže 

dopustit. Ptáte se proč? 

Odpověď zní: Jejich jednání a rozhodování se neřídí čestnými a poctivými úmysly ve 

prospěch ekonomické prosperity ČR, ale cíleným posilováním a koncentrací kapitálu, který 

je nahrávkou pro nadnárodní korporace, monopoly a oligopoly, aby zničily konkurenci 

malých a středních podniků na národní úrovni. Je možné to se současnou politickou 

garniturou vůbec nějak řešit??? 

Z ČR totiž od ledna do září v roce 2016 odteklo zhruba 285 miliard korun do zahraničí. 

Jedná se především o čerpání zisků z přímých zahraničních investic, příjmů z práce v 

zahraničí, úroků a povinných odvodů do společného rozpočtu Evropské unie. Během 

prvních tří kvartálů loňského roku z Česka do ciziny odplynulo 449 miliard korun a ze 

zahraničí do ČR přiteklo pouze 164 miliard korun. 

Myslím, že tato čísla hovoří za vše. 

 

 

Centrální banky jsou nepředvídatelná monstra, která zcela, a 

možná i záměrně, deformují trh 

 
Předává stát postupně svou ekonomickou moc globálním korporátním prediktorům? To, že 

peníze ovládají svět, je rčení poměrně známé, kdo ale ovládá peníze, na to je poněkud 

složitější odpověď.  

 

A tak se pokusme pozdvihnout tuto tajuplnou pokličku nad hrncem plným výbušné dluhové 

páry, neboť právě ona se může stát pro ekonomiku jako celek osudnou. 

Zkusme se na peníze podívat jinak, než nám to do omrzení servírují neomylná média a ČNB 

ovládaná korporátním kanibalizmem a přiznejme si, že všechny krize, které byly v minulosti 

způsobeny nezodpovědností a nenažraností bank, se do našich domovů a peněženek v 

pravidelných intervalech mohou dostavit zas. 

Intervence proti koruně 

Ekonomičtí analytici se shodují, že koruna je vůči euru podhodnocená, a to o celých 30%. To 

ale znamená, že například veškeré stroje na té nejvyšší technologické úrovni, které by naší 

ekonomice pomohly významně zvýšit produktivitu, by se daly nakoupit o 30% levněji. To 

rovněž znamená, že vše, co si půjdete koupit, by bylo o 30% levnější, a tím pádem by i váš 

plat a vaše úspory hodnotově vzrostly o 30%. Skutečná síla koruny by jen tímto obratem do 
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reálného kurzu dokázala popostrčit a zvýšit vnitřní spotřebu a obrat oběživa o 30%. Tento 

razantní skok v pohybu peněz ekonomikou by bez diskuzí automaticky spustil zvýšenou 

spotřebu, za kterou by musela následovat odpovídající zvýšená výroba a produkce 

skoupeného zboží a produktů. Dostavil by se doslova gejzír spotřeby a následné produkce, 

který je tou nejdůležitější hybnou silou tlačící ekonomiku kupředu, tedy k prosperitě. Posílení 

hodnoty koruny se rovná míře prosperity majitele ČR, tedy občana.  

Centrální banka svými intervencemi proti koruně znehodnocuje úspory občanů a umožnila 

vydělat vývozcům, tedy hlavně automobilovému průmyslu, 400 miliard. 

Falešné argumenty ČNB 

Hlavním a také jediným argumentem ČNB v obhajobě svých intervencí proti koruně je 

falešné tvrzení, že hlavní nosnou ekonomikou devizy ČR je exportní průmysl, a ten je třeba za 

každou cenu podpořit. Už ale tají, že drtivou část vývozních firem má ve vlastnictví 

zahraniční kapitál, který ze slabé koruny profituje tím, že tučné výnosy z něj (levná pracovní 

síla vytvořená levnou korunou) plynou do zahraničí. 

Tvrzení, že slabá koruna podporuje vývoz, a tedy prosperitu naší země, nemá z hlediska 

možných hospodářských výsledků žádnou ekonomickou oporu, stačí jen porovnat příjmy, 

tedy životní úroveň Čechů a Němců, a zjistíme, že po čtvrt století od revoluce je naše země, 

vinou hloupých a neschopných politiků nemajících vědomostní ekonomický potenciál 

potřebný k zabezpečení prosperity naší země, stále hluboko za prosperitou Německa, a to z 

hlediska pracovité povahy českého národa prostě není možné. Němci nejsou pracovitější ani 

chytřejší, oni jen využili naší politické neschopnosti k cestě za vlastní prosperitou, na úkor nás 

všech. 

Žába na prameni 

Centrální banka od roku 2013 soustavným znehodnocováním koruny a posilováním eura 

doslova dusí prosperitu naší země. Za nákup eura již utratila téměř dva bilióny Kč. Podstata 

tohoto jednání se spíše rovná velmi účinné růstové brzdě, než podpoře vlastní měny a 

hospodářství ČR jako celku. 

Výsledkem je, že banky místo toho, aby peníze tlačily do tolik potřebného investičního a 

spotřebního koloběhu (stimulátoru prosperity), hromadně ukládají své nevyužité a umrtvené 

přebytky do Centrální banky, kde oproti dluhopisům s negativním výnosem slibují alespoň 

zúročení 0,05%.  Banky do ČNB vložily více jak jeden bilión korun, tedy téměř roční 

rozpočet ČR, což je nejvíce v dosavadní historii. Přirozený princip finančních toků od 

ČNB ke komerčním bankám a dále k firmám a lidem přestává fungovat a nabírá 

patologický zpětný chod, který má počátky v intervencích. Dá se použít přirovnání, že 

ČNB zašpuntovala přirozený ekonomický růst. 

Přitom zahraniční dluh České republiky v druhém čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 137 

miliard korun. Celkový dluh 2,9 bilionu korun tvoří 66,4 procenta hrubého domácího 

produktu země. Vyplývá to z předběžných údajů ČNB. Na růstu zahraničního dluhu má 

největší podíl nárůst počtu bankovních dluhopisů, které drží zahraniční subjekty. A zisk bank 

v Česku je opět rekordní. Bankám a spořitelnám stoupl například za 3. čtvrtletí 2015 

souhrnný čistý zisk meziročně o 3,9 mld. na 54,14 mld. Kč. Vyplývá to z dat, která zveřejnila 

Česká národní banka. 
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Nezdá se vám, že je to vše více jak podivné, spíše se dá říct, že je to celé postavené na 

hlavu? Banky, které by měly tlačit peníze do ekonomiky (firem), zabetonují peníze v 

centrální bance, ta místo toho, aby podpořila přirozený vývoj české měny, přijme peníze 

bank a utratí je za eura, tedy za cizí měnu, která posílí a my všichni zaplatíme za vše co 

je z dovozu o to více. Zásada, která platí např. v Německu- nakoupit služby a produkty 

levně, otáčí ČNB přesně do opačné polohy. Tedy Češi, budete nakupovat draho. Otázka 

tedy zní: Komu slouží ČNB??????? Proč banky umrtvují peníze za 0,05% úroku v ČNB 

a nepouští je do oběhu za standardní úrok????? Možná to je proto, aby ČNB mohla 

nakupovat euro, kterým drtí hodnotu koruny. Výnos bank ze ztráty hodnoty vkladů 

střadatelů se jim zřejmě bohatě vyplatí. 

Společnost jako celek devalvaci měny odmítá 

Mravní hodnoty mají klíčovou úlohu pro vytvoření celistvosti etické společenské morálky a 

veškerá hospodářská činnost v přímé souvislosti s těmito lidskými hodnotami musí sloužit 

výhradně k všeobecnému prospěchu. Tyto mravní normy, tolik potřebné pro současnou 

společnost, ale nemají v bankovním průmyslu žádné ukotvení, neboť bankovnictví se dostalo 

do nebezpečné oblasti, kdy přestává platit pravidlo důvěry ve skutečnost, že dluh je možné 

směnit za adekvátní služby a zboží. Devalvace měny bezostyšně okrádá společnost a přesouvá 

zkonfiskovanou hodnotu do náruče nadnárodních bankovních, burzovních a obchodních 

korporací, kde jsou převážně využity ke spekulacím a nesmyslné tvorbě vysokých nekrytých 

úroků, tedy peněz vytvořených z peněz. Přemíra této nesmyslné činnosti trvale poškozuje 

většinovou společnost, která ztrácí hodnotovou důvěru v tento degradovaný systém výroby 

nekrytých peněz z ničeho a je jen otázka času, kdy dojde k opětovnému zhroucení celého, 

intervencemi pokřiveného a na hlavu postaveného, peněžního systému. 

Globální investiční bankovní struktury jsou schopny ovládat vlády a řídit jejich 

rozhodování ve svůj vlastní prospěch a vytyčené cíle. 

Naskýtá se tedy otázka: Není to vše dobře zaplacený a prolobovaný záměr? Neskrývá se 

skutečná moc v komplexní síti centrálních bank, které, jak je patrno, svou intervencí vůči 

koruně vůbec nehájí zájmy národa, tedy občanů, ale systematicky posilují moc pro občany 

zcela anonymních globálních spekulativních korporátních prediktorů, kteří okrádají 

společnost jako celek, a tím likvidují individuální ekonomické občanské svobody?  

Dokonalá mediální masáž 

Mediální masáž obyvatelstva ze strany ČNB, opřená o argument levné pracovní síly 

podporující vývoz, zcela pomíjí skutečnost, že cena produkce se rovná ceně nákladů. 

Tedy, že při vzestupu hodnoty koruny automaticky souměřitelně klesají i vstupní 

náklady na veškerý materiál, energie, logistiku, a služby. Tento mechanizmus 

automaticky vyvažuje náklady spojené s růstem, kdy platí ryzí zásada ponechat trh co 

možná nejvíce deregulovaný.  

Je třeba se navrátit k původní občanské podobě státu, kde budou práva v rovnováze s 

povinnostmi, jež určují všeobecnou národní prosperitu, zabraňují bankám ve 

spekulacích a cílených útocích na jednotlivé měny, což jim umožňuje získání 

nesouměřitelného blahobytu na úkor většinové společnosti.  

„Právo tisku peněz by mělo být bankám odňato a navráceno národu, kam také podle 

práva patří.“ 
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Zdravé ekonomické myšlení tvrdí, že peníze jsou pouze neutrálním prostředkem směny. 

V žádném případě tedy netkví jejich hlavní funkce v tom, aby umožňovaly jedněm 

spekulativně parazitovat na práci druhých. Neboť ti se pak stávají otroky splátek a úroků, bez 

kterých by si nemohli pořídit ani vlastní střechu nad hlavou. Tvrzení ČNB, že oslabení koruny 

je v současné konjunktuře nutností, je z hlediska cíle všeobecné prospěšnosti pro společnost 

jako celek neobhajitelné. Banky v tichosti tiskly stovky miliard. Centrální banky v eurozóně 

v minulých 10 letech v tichosti nakoupily aktiva za stovky mld. eur v rámci zvláštního 

mechanismu, který umožňuje tisknout peníze pro účely mimo měnovou politiku. Vyplývá to 

ze studie německého finančního experta Daniela Hoffmanna. Studie vyvolává spekulace o 

tom, že banky těmito penězi mohly během krize pomáhat financovat silně zadlužené vlády v 

eurozóně. Vše jim bez problému prochází. Finančníci, zřejmě jako už mnohokrát, bez 

jakýchkoli morálních výčitek způsobí další obrovský finanční krach, a tím mnoho lidí připraví 

o střechu nad hlavou a vláda jim to bez skrupulí zase zaplatí. Opět nikdo nebude potrestán. 

Bankovní korporace disponují obrovskou mocí, která nemá v dějinách lidstva žádnou obdobu, 

oprávnění ani smysluplné zdůvodnění. Mohou si dovolit i takové lumpárny, jako jsou 

derivátové produkty, které nejsou ničím jiným, než gigantickým virtuálním pyramidovým 

podvodem. Jen úzká skupina lidí rozhoduje o tom, co se bude dělat a co ne. Ti nemají žádný 

mandát ani zpětnou vazbu a morální, etické zábrany a jednají bez kousku svědomí, tak, jak 

jim to vyhovuje. Občan, firma a celá společnost je jen pouhou figurkou na globální šachovnici 

bankovního gangsterství. V této džungli ekonomických nesmyslů se začínají rodit nové 

virtuální kryptoměny, jako je Bitcoin a světe, div se, i tady se najde mnoho lidiček, kteří 

spolkli návnadu i s navijákem a snaží se bez poctivé práce nějak zázračně virtuálně 

zbohatnout. Počáteční naivní nadšení nových investorů do této měny nezatížené úroky bude 

záhy zkaleno zjištěním, že tuto oblast lze spoutat a ovládnout bankovními gangstery, stejně 

jako burzu, která měla původně pomáhat rozvoji firem. 

Státy nejsou schopny vykonávat kontrolní funkci  

Světové zadlužení roste z aktuálních 200 biliónů dolarů daleko rychleji, než se očekávalo, 

rozdíl mezi lety 2007 a 2014 činí 57 biliónů dolarů. 

• Kyperské banky nejsou dodnes schopny pokrýt vklady jednotlivých střadatelů. 

• Řecké banky ještě před nedávnem měly vyhlášeny "bankovní prázdniny“. 

• Čínská devizová rezerva amerických dluhopisů ve výši 100 miliard dolarů byla uznána 

jako nesplatitelná. 

• Penze v USA nejsou dostatečně finančně podloženy, čímž narůstají obavy lidí v 

důchodovém a předdůchodovém věku. 

• Současný český důchodový systém nedává mladým lidem žádné záruky jeho reálné 

udržitelnosti. 

 

 

 

 

Struktura světového zadlužení v letech 2000, 2007 a 2014 
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Podstata stále se zvyšujícího celosvětového zadlužování je ve ztrátě kontrolní moci státu, již 

převzal nový druh bankovní nomenklatury, který si ochočil a podmanil neschopné a 

dezorientované politiky tak, aby mohl bez vlivu státu prosazovat své zvrhlé ekonomické 

zájmy. Jde o systémové selhání struktur za podpory masivního mediálního mlžení a krmení 

národa nesmysly typu – kolik kilo přibral Kim Čong-un na váze z důvodu psychického stresu 

spojeného s jeho vládnutím.  

Takzvané elity sedící ve vládách a parlamentech odmítají nést odpovědnost za populisticky 

napráskané dluhy, nestydí se zvedat platy sobě a všem státním zaměstnancům, jen aby je tato 

početná vrstva byrokratů opět volila. Nedbají na trvalý růst dluhu, který v přepočtu na 

jednoho obyvatele ČR již dosáhl na hranici 221 441 tisíc. 

Nikomu nevadí, že podle sdělení Eurostatu polovina zemí Evropské unie neplní ujednání o 

výši vládního dluhu (maastrichtské kritérium), tak na co proboha EU máme, když se pravidly 

nikdo neřídí!? Zde je výčet některých zemí, neplnících úroveň dluhu vládních institucí, která 

nesmí převýšit 60% HDP. Bylo jich celkem 16. Jejich smutným rekordmanem je Řecko, kde 

vládní zadlužení dosáhlo vysokých 201 procenta HDP. To bylo následováno Itálií (158 %) a 

Portugalskem (133 %). Stoprocentní hranici dluhu k HDP přesáhla také například Francie 

(117 %), Španělsko (117%), Kypr (113%). Mezi těmito hříšníky opět skončila i nejvýkonnější 

ekonomika Evropy – Německo s vládním dluhem ve výši 74 procenta HDP. 

Tyto země by podle platných maastrichtských kritérií neměly mít právo používat euro a měly 

by z EU vystoupit. Tady se ukazuje pravá tvář EU, kde neplatí cíle udržitelné konvergence, 

ale něco zcela jiného. A já se ptám, co to je za pravidla????? 

Privilegovaný korporátní kanibalizmus 

Položme si jednoduchou, ale zcela zásadní otázku: Proč nemají všechny subjekty v 

ekonomice stejná práva a jedna skupina – tedy banky, jsou viditelně privilegovanou skupinou 

na úkor druhé skupiny – podnikatelů v reálné ekonomice, ale i střadatelů. Právo emise české 

měny má dle zákona Česká národní banka, ale ve skutečnosti většinu peněz uvolňují do oběhu 

komerční, soukromé banky ve formě úvěru, zatížené úrokem a úrok není nic jiného, než další 

emise peněz, která ale nemá žádný souměřitelný ekvivalent, podložený tvorbou materiální 

hodnoty. Jsou to inflační peníze, které znehodnocují měnu. Peníze jsou výhradně určeny ke 
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směně zboží a služeb, a ne k jejich vzájemnému množení, které nám současní nepoznaní 

anonymní vládci peněz předvádí.  

Je třeba změnit systém fungování peněz 

Ve své podstatě neexistuje nezávislý spravedlivý právní systém, opravdový pilíř demokracie, 

jenž by zaručoval takový společenský systém, který udrží moc a kontrolu nad vlastní měnou v 

zájmu růstu bohatství celé společnosti, jejího všestranného rozvoje a obecného prospěchu. 

Proto nesmí být ekonomická moc podřízena zájmům malé anonymní skupiny, která určuje 

cíle dle svých potřeb v přímém protikladu s ústavou ČR, která říká: „Všechna moc patří 

lidu“. 

Měli bychom se poučit z historických krizí a kolapsů fungování peněz, které vždy vedly 

lidstvo na jatka světových válek. Ve skutečně demokratické společnosti nemůže být lidem 

jedno, kdo peníze tiskne a vydává je do oběhu, jakou cestou se dostávají peníze k institucím, 

poskytujícím úvěr, jaké cíle mají poskytnuté úvěry naplňovat a jaké druhy úvěrů mají úvěrové 

instituce poskytovat. 

Závěrem je třeba připomenout, že podpora obecné hospodářské politiky vlády a hospodářské 

politiky v Evropské unii občany je na místě, ale jen pokud není tento vedlejší cíl v rozporu 

s cílem hlavním, tedy s prosperitou občanů samotných. 

Celý současný peněžní systém je zaměřen na produkci dluhů, které jsou používány jako 

prostředek papalášů k nekontrolovatelné, pro společnost destrukční, finanční moci. 

Připadá mi, že tito papaláši po revoluci záměrně zhasli a já se domnívám, že přichází čas 

na to, abychom zase rozsvítili.  

Rozsvítit se chystají také Švýcaři  

Švýcaři v referendu rozhodnou, zda zakáží bankám obchodovat s dluhy. Tím by byla 

bankám odepřena možnost vytvářet virtuální peníze a zaplavovat těmito penězi, kterými 

nedisponují, finanční trhy. Virtuální elektronický měšec je pro banky totiž bezedný. 

Tímto opatřením by banky nemohly samy vytvářet inflační peníze a mohly by půjčovat 

jen ty, které obdržely od střadatelů a jiných bank. Švýcaři konkrétně rozhodnou, zda 

budou mít banky ze zákona povinnost alokovat stoprocentní finanční rezervu všech 

vkladů. O stejných krocích uvažuje i Island, kde bankéři v roce 2008 přivodili své zemi 

finanční krach. Smutné je, že Česko jde zcela opačným směrem. Česká národní banka se 

totiž dlouhodobě zbavuje zlatých rezerv, neboť, jak tvrdí ústy mluvčí Kateřiny 

Bartůškové, „z důvodů likvidity, bezpečnosti a výnosů přestalo zlato vyhovovat 

potřebám ČNB“. Paradoxem je, že Rusko, Čína a Švýcaři nakupují zlato ve velkém. Asi 

jsou hloupější než SINGER. 

Vlastenectví se opět nekoná. 

 

Antipolitika pohřbívá demokracii 

 
 
To, co bylo ještě v nedávné minulosti zcela nemyslitelné, se stává dnešní tvrdou realitou. O 

čem že to je řeč? Hovořím o nezávislých kandidátech, tedy o lidech, kteří nejsou členy žádné 
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politické strany, a přesto se čím dál častěji prosazují v zastupitelstvech obcí, měst, a v 

neposlední řadě mají zastoupeni i ve vládách. Jedná se o postupné odumírání přebytečných, 

tedy nepotřebných, politických stran.  

 

Trend nástupu nezávislých 

Nejrazantněji se tento pozitivní trend projevuje v oblasti místních samospráv, a to na pozici 

zastupitelů v obcích a menších městech, kde kandidující občané nechtějí mít nic společného 

se stranickým režimem, který brání jednotlivci v prosazování svého vlastního rozumu a nutí 

ho k poslušnosti a převzetí názoru stranických špiček. Povětšinou jde o vedení ze strany tvrdé 

linie předsedy hnutí, která ovšem nemá ve svých cílech státotvorný obsah, ale jen cíle udržení 

se u moci za každou cenu. 

Na úrovni místních samospráv se členství v politické straně spíše rovná ztrátě mnoha 

voličských hlasů, a to je, mimo jiné, také jeden z hlavních důvodů, proč se do politických 

stran slušní lidé moc nehrnou. 

Pokud se podíváme na historickou zkušenost s politickými stranami, neexistuje jediná, která 

by neměla problémy typu korupce, nekompetence, přidělování trafik, nesmyslného zvyšování 

daní, nezadržitelného růstu státních zaměstnanců, zvyšování státního dluhu nebo vnitřních 

konfliktů pramenících ze stranických mocenskopolitických bojů. Hlavně se ale jedná o 

neschopnost vést tuto zemi k prosperitě národa jako celku. 

Potřebuje lidská společnost k řízení státu politické strany?  

Tuto otázku si kladu již hodně dlouho a pokusím se na ni smysluplně odpovědět. To, aby 

země prosperovala, není odvislé od politických stran, ale od schopných jednotlivců, kteří 

bezpodmínečně musí za svá politická rozhodnutí nést plnou odpovědnost. Každá strana je 

jakousi beztvarou anonymní hmotou, která jako celek zodpovědnost z podstaty odmítá a 

schovává se za politickou strukturu, od níž národ není schopen odpovědnost za své činy 

vymáhat, neboť tento politický spolek, mnohdy prorostlý organizovaným zločinem, je 

chráněn imunitou a za pomoci zákonodárné pravomoci, kterou mu voliči svým hlasem udělili, 

de-facto upravuje zákony tak, aby byl nepostižitelný (viz kauza Šnajdr, Tluchoř a Fuxa). 

Pokud se na tento problém podíváme realisticky, zjistíme, že drtivá většina stran, které 

nevedly naši zemi k prosperitě, je v parlamentu staticky zahnízděna natrvalo a důsledky 

špatného hospodaření skrývají za kolektivní (ne)zodpovědnost. Dnes se některé politické 

subjekty snaží svoji stranickou strukturu částečně schovat za statut hnutí, což je jen 

nepovedená zástěrka skutečnosti, že jsou politickou stranou se vším všudy. 

Odpovědnost politické strany se nekoná 

Stranická příslušnost v politických stranách se stala, tak, jako kdysi za „komančů“, jakousi 

vstupní průkazkou k získání dobře placeného postu ve správní radě, nebo, světe, div se, i 

ministerského křesla, a to i přes skutečnost, že dotyčný na daný post nemá žádné vědomostní 

nebo praxí získané předpoklady. Příkladem nám může být ministerstvo obrany, kde se 

vystřídalo hned několik (ne)povedených adeptů bez jakýchkoli znalostí v dané 

vojenskostrategické oblasti. Pokud na toto ryze negativní chování nahlížíme z politického 

hlediska, lze říci, že se jedná o antipolitický akt, který pohřbívá přirozené základy 

zastupitelské demokracie.  
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Zavedená praxe a koncentrace moci, která dává politickým špičkám moc výběru a následného 

dosazení vytipovaného kandidáta do politického křesla, na další čtyři roky doslova pohřbívá 

možnost lidu podílet se na hodnocení dosazeného straníka, který ze zákona nemůže být 

odstaven a případně potrestán za svoji státotvornou negramotnost. 

Korumpující pohádkový plat politika  

Jedním ze zásadních nástrojů, který korumpuje např. poslance (zaměstnance státu), je jejich 

závratná výše platu okořeněná dalšími funkcemi, neboť pokud nebude loajální ke stranickým 

špičkám, potažmo k předsedovi, nemůže očekávat, že by byl jakkoli odměněn. Vědomostní 

potenciál a schopnosti zde nehrají a nikdy nehrály hlavní roli. Principem je poslušnost a 

podřízení se vnitrostranické struktuře, která káže: budeš volit mě a převezmeš bez reptání mé 

příkazy, ať jsou jakékoli. Poslušnost se vyplácí, neposlušnost se netoleruje a tvůj vlastní názor 

nikoho nezajímá. Pokud se nepodřídíš, už nikdy na lukrativním místě na kandidátce nebudeš. 

Tato účinná nátlaková hrozba je hlavní příčinou degradace a neplodnosti politických stran k 

dosažení ekonomické národní prosperity. Nepřipomíná vám to něco? 

Přímá volba neboli přímá demokracie je postrachem všech partají 

Stačí pozorně sledovat, co se v parlamentu odehrává ve vztahu k přímé volbě starostů a 

primátorů. Špičky partají nikdy nedopustí, aby přišly o vliv na tuto oblast, natožpak aby 

přistoupily na ztrátu politického vlivu jako celku. Účinně likvidují demokracii, kterou 

nahradili partokracií, která se ale postupně stává jejich vlastní pastí. Aby se zalíbili voličům a 

udrželi si svoji politickou moc, patolízalsky zvyšují starobní důchody, platy státním 

zaměstnancům, poslancům, soudcům, starostům, učitelům, zaměstnancům nemocnic, s 

vědomím toho, že je to vše na dluh, který naskočil opět o pár miliard. Snížit dluh se dá 

jedině zvýšením produkce výrobního potenciálu, tedy HDP, a snížením státních výdajů. 

Jiná cesta prostě neexistuje. Hloupost a neschopnost politiků napříč politickým 

spektrem je neuvěřitelná. Tvrzení, že stát musí vybrat více na daních, už v roce 2010 

vytruboval Kalousek. Ten lidem posílal stvrzenku s tím, že každý občan dluží 121 tisíc a 

dnes to, vážení, máme za 221 tisíc. A Kalouska jako jednoho z přímých viníků státního 

dluhu nemáme za katrem, ale stále přes média hlásá svoje lží podložené ekonomické 

nesmysly.  
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Práce politických stran ve prospěch lidu, deklarovaná ústavou, se nekoná 

Volby jsou mašinérií na přesvědčení veřejnosti o partajní nepostradatelnosti, která je ale po 

volbách v příkrém rozporu s volebními proklamacemi a sliby voličům. Každý billboard, 

plakát, volební leták, koblih nebo párek, volič zaplatí ze svých daní. Protože stát politickému 

establishmentu tyto náklady kompenzuje cca 100 korunami za každý hlas a dále za získaný 

mandát poslance, senátora, krajského zastupitele atd. Za získané mandáty se vyplácí peníze 

každý rok po celou dobu volebního období. Moc za peníze voličů byla předána do rukou 

politiků, a teď se, občane, čtyři roky dívej, jak ten stát dojím, zadlužuji a hlavně vydávám 

takové zákony, aby mé politické straně neuškodily. 

Je vůbec možné nalézt cestu z tohoto politického marasmu? 

Vše nasvědčuje tomu, že soutěž politických stran v současném pojetí selhává a přinese lidstvu 

dříve či později ekonomické problémy, které mohou vyústit v občanské nepokoje, od kterých 

je jen krůček k uchopení zbraní. Vidíme to v moha zemích. Všechny současné vojenské 

konflikty jsou politického charakteru. Tedy o soupeření politických seskupeních s odlišnými 

mocenskými cíli. Dnes se ke  zvýšenému společenskému napětí ještě přidává organizovaná 

postupná okupace Evropy islámem, který má na svědomí stovky zbytečně zmařených životů.  

Řešením je přímá demokracie  

Představme si, že na naší politické scéně se objeví subjekt, který půjde do voleb s jediným 

programovým bodem, a to přímou demokracií. Např. po vzoru Švýcarska. Vysvětlí lidem, že 

to znamená budoucí zánik klasických zavedených politických stran, kde občané budou mít 

nepřetržitý vliv na zvolené zástupce a budou je moci při překročení hranice morální a 

ekonomické odpovědnosti kdykoli odvolat- tedy když poruší svůj slib. Toto uskupení získá ve 

volbách pohodlnou většinu a bude moci prosadit potřebné změny v Ústavě. Nová Ústava by 

zrušila soutěž politických stran a o hlasy voličů by se mohli ucházet jen jednotlivci bez 

jakékoli podpory státu a do soutěže by vstupovali s vlastním programem, s uvedením svých 
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povahových vlastností, s ručením veškerým svým majetkem za případné škody způsobené 

svým špatným rozhodnutím. Jejich plat by se odvíjel přímou úměrou od státní prosperity nebo 

neprosperity. Jejich odvolatelnost by byla odvislá od jejich výkonu, který by hodnotili občané, 

a to průběžně. Volební právo by měli jen ti, kdo striktně dodržují zákony. Ti, kdo je 

nerespektují, by nemohli mít vliv na řízení státu (ztratili by volební právo). Všechny 

významné politické posty by byly voleny přímou demokratickou volbou, tedy zespoda. 

Každý, kdo bude chtít pracovat ve státní službě za peníze daňových poplatníků, bude ručit za 

svoji poctivou práci veškerým svým majetkem. Volební období by nebylo ničím ohraničené, 

určujícím prvkem by byla průběžná podpora voličů. Pokud by podpora klesla pod únosnou 

hranici, politik by ztratil mandát. 

Změnit se musí systém 

Současný systém soutěže politických stran pohřbívá pravou tvář národní identity, 

lidstvu vlastní přirozenou tradiční kulturu, umožňující diskusní vliv na řízení státu.  

Výše uvedený mechanizmus přímé demokracie by odstranil všechny současné politické 

neduhy a společnost by se přirozeně rozvíjela průběžným internetovým hlasováním. Tyto 

systémy jsou již vypracovány a čekají jen na své přirozené společenské uplatnění. 

http://www.ivpr.cz/ 

Přirozené zákony vedou lidstvo k nahlížení na svět jako na soustavu, ve které není nic 

věčné. 

Vše je v neustálém vývoji. Společenský řád prochází proměnami také. My však žijeme v 

době, kdy sebepočetnější skupina obyvatelstva se svým názorem neobstojí proti názoru 

„finančních trhů“ a politických stran korumpovaných nadnárodními korporacemi. Věřit 

slibům politiků, že bude lépe, se po čtvrt století neplodné ekonomiky již nedá. Trvale 

narůstající dluhy ČR jsou vypovídajícím barometrem, důsledkem nestabilizující antipolitiky, 

přes kterou cesta k občanské prosperitě zcela jistě nevede. 

 

 

Proč nemáme přímou demokracii? 
 
Politické strany přestaly plnit úlohu demokratického nástroje zastupitelské formy moci a 

zneužívají svěřenou moc k naplňování svých vlastních ekonomických cílů.  
 

Apatická veřejnost znechucená korupčními skandály, pokřiveným vnímáním práva a špatně 

fungující justicí, která slouží převážně movitým, mocným a vlivným k prosazování jejich 

zájmů, je příčinou selhávající současné formy demokratické vlády, ve které lid má vykonávat 

státní moc nad svým majetkem, tedy naším státem. 

Koncentrovaná politická moc zformovaná do mocenských klanů, které již není možno 

kontrolovat, vrhá náš stát do záludné dluhové a korupční pasti, která má následně neblahý vliv 

na celkovou ekonomickou stabilitu státních financí, a tím se významnou měrou podílí na nižší 

životní úrovni obyvatel. Závratný nárůst cen a daní podporuje rostoucí nedůvěru občanů v 

politiku a ekonomiku a vyvolává úpadek firemního potenciálu a odliv a ztrátu mozků z 

průmyslu, obchodu, služeb a bohužel i z politiky do oblastí, nebo i zemí, ve kterých se mohou 

lépe uplatnit. 

http://www.ivpr.cz/
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Česká ústavnost je založená na formě nepřímé, tedy zastupitelské demokracie, která 

umožňuje občanovi jednou za 4 roky dát svůj hlas straně, se kterou se názorově shoduje. Ta 

by poté měla plnit svoje sliby, které voliči dala a měla by je prosadit do zákonů země. No a 

jaká je skutečnost? Dle sociologických průzkumů a všudypřítomné reality je velmi žalostná. 

Politická scéna připomíná tragikomickou čtyřletou frašku, na jejímž konci se občan bezmocně 

rozhlíží po něčem, co by jen alespoň v náznacích mohlo znamenat pozitivní změnu od 

stávajícího marasmu. Pokud pomineme ochromené ekonomické procesy, je patrný značný 

odklon v důvěře občanů od politických stran, který je znát na množství nestranických 

kandidátů na kandidátkách politických stran. Občané se s čím dál větší měrou distancují od 

současné politiky, neboť s ní prostě nesouhlasí a nechtějí být s ní spojování. Nejvýrazněji se 

tato oblast projevuje v regionální politice, ale jsou i stále častější případy, kdy i ministr je 

nestraník. Tento současný stav, špatné hospodářské výsledky a nespokojenost národa, 

jasně signalizuje, že zastupitelská demokracie formou soutěže politických stran selhává 

a že je třeba hledat řešení v systémech přímé demokracie. Při prosazování přímé 

demokracie je ale třeba počítat s tím, že nastane tvrdý odpor ze strany stávajících politických 

stran. Forma přímé demokracie zasáhne do současných mocenských struktur tak razantně a 

nekompromisně, že ve své podstatě zcela změní systém řízení celého státu. 

Přímá demokracie 

Cestou k přímé demokracii je návrat ke svrchovanosti lidu a dělbě státní moci, tak, aby nebylo 

možné nekontrolovaně a skrytě páchat to, čeho jsme svědky dnes. Stěžejním nástrojem pro 

udržení přímé demokracie je zavedení průběžného referenda po vzoru Švýcarska, které má 

nepřetržitou účinnost a neumožňuje politikovi sejít ze slíbené a proklamované cesty. Pokud se 

tak stane, ztratí svůj mandát a průběžný systém ho okamžitě vyřadí ze hry. V tuto chvíli si 

zřejmě kladete otázku: O jaké to průběžné přímé demokracii je vlastně řeč? Vážení, hovořím 

o možnosti a právu každého občana se průběžně vyjadřovat k činnosti každého politika a 

možnosti mu přidělovat a odebírat váš hlas, kdykoli vás zaujme nebo naopak zklame. 

Hovořím o možnosti internetové volby občanem vybraného kandidáta, kde si bude moci 

velice pečlivě prozkoumat jeho životopis, znalosti, zkušenosti a co ve svém životě dokázal. 

Jaká je jeho rodina, jaké má cíle a čeho chce dosáhnout. Jaká má řešení a co vlastně umí. 

Každý, kdo by se chtěl ucházet o jakoukoli veřejnou funkci, by měl mít povinnost sdělit 

občanům vše o sobě, své rodině a měl by se smluvně zavázat svému národu, co pro něj hodlá 

udělat. Dále by měl za svá rozhodnutí nést plnou zodpovědnost, a to až do výše propadnutí 

celého svého majetku. Kandidovat do jakékoliv veřejné funkce by měl mít možnost každý 

občan, který by měl odvahu, a hlavně schopnostní předpoklady a dostatek morálních 

pozitivních vlastností. Dosavadní systém na základě zastupitelské demokracie politických 

stran je zcela nefunkční a oslabuje veřejný vliv na politiku. Produkuje nekvalitní, neschopné, 

nebo také všehoschopné kreatury, ukryté za ostudnou imunitu, bez jakékoli přímé hmotné 

zodpovědnosti, disponující vzájemně propojenou vládou mocenských klanů, které s občany 

hrají velice nečestnou hru, ve které utajují informace o rozhodování o důležitých 

ekonomických procesech, kterým přísluší veřejná otevřenost a transparentnost. 

Aplikace přímé průběžné demokracie do státního systému je přirozenou formou vlády, ve 

které lid vykonává státní moc přímo. Je to moderní pojetí řízení státu, v němž není místo pro 

neschopnost, zlodějnu, podvody, lichvu a další negativní projevy současné společnosti. 

Českému národu bylo umožněno jen jedenkrát využít lidového referenda. Nevidím důvod, 

proč by tento systém nemohl být ve zdokonalené podobě začleněn do naší ústavy, tak, 

aby se stal, podobně jako ve Švýcarsku nebo na Islandu, plnohodnotným nástrojem 

přímé demokracie českého národa. 
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Princip svrchovanosti lidu je ve své podstatě politický, nikoliv právní, nástroj, který určuje, že 

jedině lid disponuje právem vytvářet systém hodnot, za pomoci institucí a řídících struktur, 

prostřednictvím nichž se má stát řídit. Před českým národem stojí nelehký úkol prosadit a 

přijmout ústavní zákon, který by umožnil zavést institut přímé demokracie, a to především 

průběžného všelidového referenda, počínaje komunálními volbami a konče volbou prezidenta 

a tvorbou nového obsahu naší ústavy. 

Proč bychom měli usilovat o přímou demokracii? 

Protože podíl korupce je, podle světových protikorupčních institucí, ve středně až více 

korupčních společnostech odhadován na 10-20 % hrubého domácího produktu (HDP). Pokud 

budeme vycházet z 10%, jedná se o 369 miliard. Pokud by se podařilo uplatněním přímé 

demokracie toto rozkrádání zastavit, za pár let by náš stát mohl být bez dluhů. 

Závěrem lze dodat: Postupná ztráta základů demokracie, které jsme dnes a denně 

svědky, a na které se snažím obsahem této knihy upozornit, může vést ke konci 

demokracie, neboť hluboká historie vydává svědectví o tom, že demokracie je schopna 

sama sebe zahubit. 

 

Kam se poděli slušní politici 

 
Politická reprezentace stojící v čele státu nedokáže vytvořit a vymyslet zákony, které by s 

předstihem a předvídavostí vedly stát k prosperitě.  
 

Politika je proces a metoda závazného rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a 

názory. V rámci těchto kolektivních rozhodnutí je politika uměním spravovat věci veřejné, 

uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi 

těmito státy. Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými 

prostředky, nebo násilím. 

V otevřených společnostech demokracií vstupují do politiky politické subjekty s politickým 

přesvědčováním (argumentací zúčastněných stran) a vyjednáváním (často kompromisním 

dohodnutím), a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty 

mohou patřit jednotlivci (občané), stejně jako organizace (politické strany a hnutí, občanská 

sdružení a jiné zájmové skupiny). Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou 

(která vykonává politickou moc). 

V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo 

nasazení prostředků (ať legitimních nebo ne) k dosažení určitého cíle. 

Toto je definice politiky. Občan se z ní dozví základy a podstatu. Pojďme se tedy podívat na 

tu naši nepřehlednou politickou scénu a pokusme se přijít na kloub tomu, o co našim 

politickým stranám vlastně jde. 

Občan očekává, že do politiky vstupují čestní, chytří a hlavně schopní lidé, kteří budou 

usilovat o blaho celého národa. No a jaká je skutečnost? Slovo politik začíná být společností 

vnímáno spíš negativně než pozitivně. Je to zapříčiněno tím, že se do politiky dostali lidé, 

kteří tam nešli s cílem sloužit národu, ale šli tam výhradně z důvodu svého ekonomického 

prospěchu. Než se pustíme do pitvání politické scény, je třeba si vyjmenovat prostá základní 
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pravidla, která by měla platit pro oblast politiky. Politik by měl být především slušný člověk. 

Jeho povahové vlastnosti by měly být pozitivní. Zkusíme si je tedy vyjmenovat: poctivý, 

pravdomluvný, čestný, schopný, odvážný, svědomitý, spravedlivý, odpovědný, vnímavý, 

přátelský, laskavý, skromný, pokorný, ohleduplný, ochotný pomáhat, hodný, šikovný, 

tolerantní, dobrosrdečný, statečný, nadaný, vytrvalý, štědrý, důsledný, věrný, dbalý svého 

zdraví a životosprávy, velkorysý, sebejistý, důstojný, hrdý, šlechetný, vznešený, tvořivý, 

starostlivý, pracovitý, přímý, vlídný, charakterní, rozvážný, klidný, přístupný, nejlépe 

abstinent. Neměl by být závistivý, urážlivý, podlézavý, úlisný, lakomý, tvrdohlavý, 

pomlouvačný, povrchní, pomstychtivý, povýšený, domýšlivý, pyšný ješitný, arogantní, 

zarputilý, násilnický. Měl by prostě být dobrým a rovným člověkem. 

 

No a to je první problém. Kde takovéhle politiky vzít? Slušní lidé s pozitivními vlastnostmi se 

do politiky moc nehrnou. Proč? Protože nemají kačení žaludky. A to je ten druhý problém. 

Celý národ je svědkem, jak zástupci jednotlivých stran urputně bojují o své voliče, zahleděni 

do svých vlastních ideologií, vyčerpávajíce všechnu svoji energii jen na to, aby svého 

politického protivníka pošpinili a znevážili v očích jeho potenciálních voličů. Jsou schopni 

zrealizovat vše, co jim pomůže se co nejdéle udržet u plného koryta s nápisem poslanecký 

nebo senátorský plat + tučné náhrady. Jsou ochotni prodat, nebo nakoupit ze státních peněz 

cokoli, co jim přinese osobní prospěch. Jejich nenasytnost, bezohlednost a neomalenost jde 

tak daleko, že již ztratili veškeré morální zábrany a nestydí se před celým národem lhát, 

překrucovat pravdu a lákat voliče na sliby, které nejsou schopni nikdy dodržet.  

Pokud se podíváme na současný stav, je zřejmé, že vládnout umí nejlépe nezávislí odborníci, 

a to je ta pravá cesta ven ze současného marasmu. Pravda je jenom jedna. Vše ostatní je přece 

lež. 

Pokud někdo navrhne a prosadí zákonná opatření, která jdou proti výrobní sféře, která je 

jediná krví a srdcem ekonomiky státu, jen proto, aby si naklonil neinformovanou voličskou 

masu populistickými sliby, aby mohl dále manipulovat a křivit pravdu z důvodu vlastního 

prospěchu, to je, vážení, zločin. Je to dobře promyšlený a naplánovaný ekonomický zločin, 

který je namířený a páchaný proti všem lidem v našem státě. Politici převážně od středu do 

leva vytváří lživou až agresivní atmosféru o podnikatelské sféře, která si podle nich vydělává 

příliš mnoho peněz, a z těchto důvodů je jim je třeba vzít, přerozdělit jinam, nejlépe k těm, 

kteří si jich vydělávají méně. To už tady ale jednou bylo a jaksi to nefungovalo, že? 

Pokud někdo hlásá: „vezmeme podnikatelům“, tak současně říká: „vezmeme i vám, mílí 

pracující“. Neboť pokud firmy nebudou schopny tvořit dostatečný kapitál, nejsou přece 

schopny ani zaplatit slušně svoje zaměstnance. Dále nejsou schopny vytvářet nová pracovní 

místa a reprodukovat a obnovovat výrobní potenciál. Pokud jednou stát vybere vyšší daň 

firmám, už se nikdy nazpět do této oblasti nevrátí. A tudíž ani k zaměstnancům. Stát může 

zvednout platy státní správě, policistům, učitelům, hasičům, tedy nevýrobní sféře, která se 

žádným způsobem nepodílí na tvorbě ekonomických hodnot, ale rozhodně ne výrobě. Ty 

může zvednout jen a jen podnikatel, a pokud ho stát na daních pořádně zmáčknul, může tak 

leda „kulový“. 

Jak dosáhnout toho, aby zkažení politici nelhali, nekradli a chovali se jako slušní lidé? 

Ač se zdá, že je to v současnosti nepřekonatelný problém, vede k nápravě hned několik 

cest: 

1. Do Ústavy ČR zakotvit normy povolující čerpat z výrobní sféry jen takové prostředky, 

které neohrozí základní tvorbu a rozvoj pracovního potenciálu a celkový ekonomický rozvoj 
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firem.  

2. Dále ústavou chránit vyrovnaný rozpočet státu a nastavit přesná pravidla o zadlužování 

státu a principech ochrany před tímto nežádoucím jevem. 

3. Vládě a politickým stranám právní normou nařídit, že nesmí učinit žádná politická 

rozhodnutí (ani o ně usilovat), která by vedla k oslabení ekonomiky a prosperity státu. Tedy 

dodržovat vyváženost na straně příjmů a výdajů. Pokud by toto strany porušily, zakotvit do 

zákona přímou hmotnou zodpovědnost stran a jednotlivých politiků pod trestem zrušení 

politické strany nebo ztráty mandátu a zákazu jejích činnosti, neboť takové jednání není v 

souladu s ústavou ČR a porušuje základní principy ekonomické prosperity státu. 

4. Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ pověřit dohledem nad dodržováním základních 

ekonomických pravidel a dát mu pravomoc vetovat každé rozhodnutí, které by mohlo ohrozit 

dobré hospodaření státu. Členové NKÚ by měli být nezávislí odborníci s vysokými morálními 

pozitivními vlastnostmi. Tento orgán by byl oponentem vládě, ale hlavně politickým stranám 

a nesměl by dopustit oslabování ekonomické stability. NKÚ by dohlíželo i nad Českou 

národní bankou. 

Politická reprezentace stojící v čele státu nedokáže vytvořit a vymyslet zákony, které by s 

předstihem a předvídavostí vedly stát k prosperitě. Veškeré zákonné změny a úpravy se dějí 

až se značným zpožděním, a to až na nátlak zdola, tedy od občanů nepolitiků. K čemu tedy 

politické strany potřebujeme? 

Každá politická stana je financována státem, tedy penězi z daní daňových poplatníků. Za 

každý náš hlas odevzdaný ve volbách obdrží politická strana od státu cca 100,-Kč. Na tyto 

finance má ale nárok i strana, která propaguje fašizmus a uznává Hitlera. I tato strana obdrží 

od státu třeba i miliony, aby měla z čeho financovat svoji fašistickou ideologii. Bohužel je to 

tak. Pokud se někdo diví, kde strany berou desítky milionů na honosné předvolební kampaně 

vážení, je to převážně z vašich peněz, peněz daňových poplatníků. Dále strany získávají 

prostředky z darů od soukromých subjektů a firem. Ty ale od obdarovaných stran očekávají 

přiměřenou kompenzaci za svoje služby a výdaje. A to není nic jiného, než prachsprostá 

korupce. Sice nepřímá, ale pořád je to korupce. Vzhledem k tomu, že tento systém je v našem 

státě legální a není zákonem zakázán, stát de facto podporuje korupci. A tak se může stát, že 

na nás z každého pouličního osvětlení zírá z billboardu jeden a ten samý politik třeba 

pětsetkrát, ale ne za své peníze, ale zase za naše peníze. Myslíte, že je to správné? 

Správné by bylo, kdyby si politici a strany financovaly svoje stranické ideologie a 

předvolební kampaně z vlastních peněz. Omezení přísunu finančních prostředků plynoucích 

od státu k politickým stranám by odhalilo, jak jsou ve skutečnosti politici a strany 

ekonomicky zdatné. A jestli mají vůbec nějaké předpoklady pro řízení státu. Je třeba politiky 

a jejich strany donutit, aby si na svoje kampaně a provoz vydělaly vlastní peníze. Možná, že 

některé, až poznají skutečnou hodnotu vydělaných peněz, přestanou tak velkoryse rozhazovat 

a začnou se chovat i ke státním penězům jako správní hospodáři. 

Na druhé straně by se zde objevili politici, kteří se netřesou na plná koryta a neočekávají 

tučné výhody vyplývající ze státnických funkcí, ale lidé, kteří chtěli přispět svými znalostmi a 

zkušenostmi svému národu a státu. Pro politiky, kteří by se chtěli podílet na řízení státu, by 

měla platit základní pravidla. 

- Pokud chceš sedět v senátu, parlamentu nebo dokonce ve vládě, ukaž, že jsi svoji kampaň 

schopen financovat z vlastních prostředků. 

- Předlož národu, co jsi v životě dokázal a jaké máš předpoklady. 

- A vůbec ze všeho nejlepší by bylo, kdyby byl politikovi, podílejícímu se na řízení státu, 
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vyplácen zálohově symbolický měsíční průměrný plat. Po skončení volebního mandátu by mu 

byl vyplacen zbytek, ale jen za předpokladu, že stát řídil zodpovědně, že ho nezadlužil, a že 

vykazuje ekonomické přebytky. A také že splnil, co slíbil. 

Dá se předpokládat, že za těchto podmínek by tam ze současných politiků neseděl téměř 

nikdo. A o tom to, vážení, je. 

 

Máme zdravé banky, ale nemocný stát 

 
To, co ve mně již dlouhou dobu vyvolává rozpaky, nedůvěru a strach, je paradox mezi 

hospodářským propadem země (recesí) na straně jedné a zvyšující se prosperitou bankovních 

domů na straně druhé.  

 

Neustále z médií slyšíme, v jak dobré kondici jsou naše banky. Analytici ze všech bankovních 

domů na nás dennodenně chrlí dobré zprávy o úspěšných spekulacích na burzovním trhu a...... 

národ chudne. 

Pokusme se společně odhalit to zázračné tajemství úspěchu bankovního světa. Díky komu a 

čemu nám ty naše banky tak bohatnou? 

Banka je instituce, která má poskytovat finančně prospěšné služby společnosti. Její základní 

činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků (vklady střadatelů), které 

formou úvěru dává k dispozici a nastavováním úroku je zhodnocuje. Tímto způsobem 

umožňuje pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím multiplikace znásobuje množství 

dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu. Provozování těchto služeb je regulováno státem 

prostřednictvím centrální banky. Tolik odborná definice. 

Tak, a zde by se občan mohl zeptat: Co že to má stát regulovat? Stát prostřednictvím 

centrální národní banky nejenže nereguluje tok financí potřebným a správným směrem, 

ale naopak umožňuje obchodním bankám nebývalý přesun finančních operací na 

devizové a burzovní trhy, kde to holt více „sype“. Ale to by přece neměl!!?? Odklonem 

peněžního toku z výrobních oblastí, na kterých závisí ekonomická stabilita země, je 

prostřednictvím přetlaku burzovních machinací podpořen růst cen drahých kovů, akcií, 

dluhopisů a burzovních komodit, tedy surovin, které následně zdraží veškerou produkci 

a vyvolají snížení spotřeby, a tím způsobí pokles výroby a následný růst 

nezaměstnanosti. No sláva, konečně jsme odhalili, z čeho nám banky bohatnou a proč 

stát, firmy a občané chudnou. Tento proces nicméně má ve zdravé společnosti probíhat, 

ale přesně naopak!!!!!!! 

Stát má za úkol kontrolovat finanční toky, tak, aby byl podporován proces, který sníží 

ceny surovin, zvedne produkci a tím zvýší investice, spotřebu a zaměstnanost. Nezdá se 

vám to podivné? Mně ano. Pokud se ale podíváme na to, kdo ve skutečnosti našeptává vládě, 

parlamentu a přes média celému národu svoje zvrácená moudra, pochopíme, že to ani jinak 

být nemůže. 

NERV – národní ekonomická rada vlády- bývá převážně složená z bankovních expertů a 

analytiků, v médiích jsou slyšet opět jen na slovo vzatí bankovní odborníci. Hlavní 

ekonomické zpravodajství se točí jen kolem burzovních spekulací a obchodu s penězi. Copak 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t


89 

 

tito lidé mohou radit, jak se má řídit stát k jeho národní prosperitě? Oni jsou přece placeni za 

prosperitu bank, ne státu. A to je podstata jejich dobře placené práce. Stát mají řídit politici 

sloužící národu, jenže ti jsou v těchto oblastech buď zcela imbecilní, nebo jsou zcela v 

područí bankomafie, která si diktuje svoje zvrácené, pro společnost škodlivé, cíle. A tak místo 

státu prosperují banky a národ si to nechává dlouhodobě líbit, a proto chudne. 

Je třeba vědět, že zisky vytvořené samozvaným bankostátem neposlouží naší ekonomice 

ani v nejmenším, ale odplují za svými majiteli do zahraničí, stejně jako zisky 

zahraničních obchodních řetězců nebo automobilek. Prostě Češi utřou nos. Celé toto 

svinstvo, jinak se to ani nazvat nedá, je završeno vládou poskytnutými daňovými 

prázdninami výhradně pro zahraniční investory, kteří posléze bez problému dosáhnou 

na jakýkoliv úvěr, neboť nejsou zatíženi žádnou daní a následně zdecimují naši výrobu 

a obchod levným harampádím a diktátem, jak mají vypadat výrobky a co mají 

obsahovat potraviny, pokud je rovnou nedovezou odjinud. 

To nejhorší nás ale zřejmě ještě může potkat, neboť ten, kdo desetileté daňové 

prázdniny prosadil, se usadil na trůnu nejvyšším. Nedivil bych se, kdyby se Becherovka 

přejmenovala na Zemanovku. 

Ten, kdo by procesy na podporu naší výrobní produkce měl úzkostlivě hlídat, je ministr 

financí. Bývalý ministr financí Kalousek, ale i jeho předchůdci, ve svém životě nikdy žádný 

výrobní subjekt nevybudovali a ani neřídili a jejich jediným ekonomickým „úspěchem“ bylo 

zvyšování státního dluhu s intenzitou 100 miliard ročně. Místo toho, aby se postarali o 

smysluplný tok financí ekonomikou, tedy o blaho národa, tak v souladu s rčením „Já ti ukážu, 

holoto uremcaná!“ zvednou pro jistotu daně ze všeho a všem. Národ by je mohl všechny 

směle korunovat slušivou královskou korunou slepenou ze státních dluhopisů.  

To, čeho jsme byli svědky, je obrovská inflace v oblasti burzovních bankovních 

spekulací a růst cen všeho v důsledku nestydatého zvyšování daní a současně deflace v 

oblasti výrobní produkce, mezd, a pracovních příležitostí. Prostě Kocourkov. Je to asi to 

samé, jako kdybyste nemocného (tj. stát) místo uložení do postele a podání teplého čaje a 

aspirinu vystrčili na mráz a vylili na něho kbelík ledové vody.  

A tak se na samý závěr naskýtá otázka: Je to vše promyšlený, bezohledný, někým řízený 

záměr, požehnaný bezmála třemi stovkami zákonodárců, nebo je to obyčejná lidská 

pitomost? 

 Po mnohaletém intenzivním zadlužování, se sice podařil jeden přebytkový rozpočet, ale 

dluh se snížil minimálně. V prosinci 2016 byl dluh ve výši 1, 613 biliónu, takže se po 

třech létech vládnutí koalice nic moc nikam nepohnul. A teď si porovnejte zprávy 

v médiích, které hovoří o vynikajícím výsledku hospodaření. Je to prachsprostá lež. 

Žijeme z dluhů, které budou muset naše děti jednou zaplatit. Ten v současnosti činí, již  

2, 329 biliónu Kč.  
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Socializmus požírá Evropu 

 
 „Postarej se o mne, státe, tak, aby se mi bez mého vlastního přičinění dařilo.“ I takhle se dá 

definovat současný vývojový trend nejen okolní Evropy, ale i ČR. 

  

Moje babička mi říkala: „My jsme se o sebe museli postarat sami, stát se o nikoho nestaral.“ 

Rodiče nás od mala vedli k zodpovědnosti a hlavně samostatnosti. Co jsme si vypěstovali v 

našem malém hospodářství, to jsme měli. Pokud jsme hospodařili dobře a vyprodukovali 

přebytky a prodali je, dařilo se nám o to lépe. Babička od svých 14 let chodila pěšky do šest 

kilometrů vzdálené textilky a jako jediná z rodiny vydělávala peníze. Její oblíbené rčení, 

směřující k v jejích očích mladé zhýčkané generaci, znělo: „Vy mladí už nevíte, co je to 

hlad.“ 

Solidní základ morálky je dávno ten tam 

Dnešní uspěchaný svět jde přesně opačným směrem. Stát je ten, který přebírá zodpovědnost 

takřka za vše a společnost jako celek zcela selhává ve výchově samostatných a morálně 

silných potomků, kteří by dokázali být pány nad svými osudy. Zatímco moji prarodiče a 

rodiče zdědili základy z původní smysluplné morálky, mnozí mí vrstevníci, nakaženi 

socializmem, již nesdílí tyto prastaré hodnoty lidství a žádají po státu stále více sociálních 

výhod, což ale státu v takovém rozsahu v žádném případě nenáleží. Nepřipouští si svoji 

vlastní zodpovědnost a nezajímají se o původ finančního zdroje na pokrytí sociálních výdajů. 

Nezajímají se ani o to, že za ně někdo jiný musí poctivou prací požadované finance vytvořit. 

Tyto nespokojené děti sociálního státu, zaštítěny odborovými organizacemi, vytváří čím dál 

větší společenský tlak na politiky, aby v rámci zhoubného a nepřirozeného sociálního 

procesu, odporujícího lidské přirozenosti, zvýšenou odpovědnost státu za sociální oblast 

politickou cestou prosadili.  

Touha po státem zajišťovaných sociálních jistotách nezná mezí 
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Masy voličů vychovaných v duchu pokřivené logiky dnes již automatických sociálních výhod 

pro všechny (tzn. i pro ty, kteří se na tvorbě sociálních rezerv z vlastní vůle nikdy nijak 

nepodíleli), se domáhají zvyšování přímých daní tvůrcům materiálních hodnot (daně z příjmu) 

na krytí všepřítomných státních podpor v mnoha oblastech, čímž se zvyšuje tlak na ceny 

všeho a roztáčí se nebezpečný kolotoč inflace, který ale nekompromisně zpětně zasáhne celou 

populaci a nejcitelněji právě tu vrstvu obyvatel, která si tento nežádoucí a škodlivý proces 

vynutila. Neznalost původu těchto negativních parazitujících ekonomických procesů, které 

následně vlivem horentního nárůstu cen vyvolají další vlnu nespokojeného odporu postižené 

společnosti, přinutí vládu, třeba i pravicovou, k další tvorbě sociálních opatření, které vytvoří 

další díru do státního rozpočtu. Místo toho, aby politici národu vysvětlili nesmyslnost a 

škodlivost přerozdělovacího procesu, zbaběle a populisticky, vědomi si svých 

dvousettisícových platů, kývnou na požadavky nevědoucího davu, toužícího po sociálních 

jistotách. Aby vyrovnali vzniknuvší rozpočtový schodek, jednoduše navýší nepřímé daně, 

tedy HDP, spotřební daň a ekologickou daň. Dalším nástrojem na pokrytí navýšených 

sociálních požadavků jsou daně silniční a daně z nemovitostí. Všechny tyto zmíněné daně v 

posledních desetiletích narostly do závratných výšin, a to občan netuší, že jich stát využívá 

ještě dalších cca 60. Ruku v ruce se zvyšováním daňové zátěže rostou ceny energií a potravin. 

Celý tento proces je dále provázen vzrůstajícím státním dluhem, a to jak vnějším (u bank), tak 

vnitřním (u investoru skupujících  dluhopisy), což ve svém důsledku urychluje 

znehodnocování hodnoty peněz způsobené mimo jiné i škodlivým lichvářským úrokem, 

vedeném v duchu půjčím ti stovku a ty mně vrátíš dvě. 

Falešné, populistické a destruktivní teorie 

Společnost je vedená falešnými vůdci, kteří svojí sociálně účelovou a veskrze 

destruktivní teorií zcela popřeli žebříčky staletím ověřených lidských hodnot, přičemž 

dokázali překroutit i nepopiratelné poznatky o tom, že produkce musí předcházet 

spotřebě, kterou nahradili vírou v právo občana na státní podporu na vše, čeho se mu 

nedostává, bez ohledu na to, aby nesl na svých bedrech odpovědnost za příčiny a 

následky svého chování. Nová generace, vychovaná s přesvědčením „ať se stát postará“, 

získala pocit, že má právo se nijak nepostarat o své rodiče a prarodiče a požaduje po 

státu, aby ji této přítěže zbavil. To samé se odehrává v rovině výchovy dětí. Školka, 

škola, střední škola, vysoká škola a zaměstnanecké odbory. Rodiče v honbě za 

nezbytným výdělkem přenechávají odpovědnost za výchovu svých dětí státu, místo toho, 

aby je vychovávali sami. Takto degenerovaná morálka, kdy se společnost odvrací od 

přirozených, lidstvu vlastních, výchovných procesů se odráží ve stresu neposlušných a 

nezvladatelných dětí, a to jen proto, aby rodiče mohli nerušeně vytvářet zdanitelné 

statky.  

Přichází šok z růstu cen a nedostatku 

Sociální inženýři stvořili nesmyslné monstrum s pokřiveným procesem fungování, založeném 

na předpokladu, že lze vytvářet spotřebu i bez toho, aby někdo jiný produkoval. Stát 

údajného blahobytu nás měl ochránit před nenasytnými monstry, ale ve skutečnosti je sám 

vytvořil. Důsledek tohoto ekonomického hazardu přichází na scénu nyní a bude nabývat na 

své intenzitě. Nárůst státního dluhu provázený na všech úrovních insolvencí firem, exekucemi 

domácností, zvyšováním nezaměstnanosti, daní a následným strmým růstem cen všeho, je 

předzvěstí ekonomického soumraku nad sociálními výdobytky nezodpovědného evropského 

experimentu. Bohužel se to týká i nás. 
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Totalita peněz 

 
Čím více morálka politiků, a bohužel i celých politických stran, klesá na dno hnijící žumpy, o 

to více přemítám nad podstatou současného principu správy naší země.  

 

Otázka zní: Musí to takhle být? 

Žijeme ve společenském zřízení zvaném demokracie. V ní má být držitelem moci lid, a to 

prostřednictvím zastupitelského systému, který se ale, dle současného stavu, značně vymyká 

opravdovým potřebám lidské společnosti. Pokud se podíváme zpět do minulosti, vývoj státní 

moci a jejího principu je oblastí, jež se od nepaměti stále vyvíjela a vyvíjí a systémy moci se 

upravují v souladu s rozvojem lidských potřeb. Současná společnost se, pod tlakem 

prosakující politické neschopnosti, korupce a ztráty ekonomické samostatnosti nad vládou 

samotného státu, začíná mobilizovat a požaduje změny v zákonodárných, výkonných a 

soudních principech státu, neboť všechny tyto pilíře demokracie přestávají účinně a 

smysluplně fungovat ve prospěch našeho národa. 

Naplnění Sokratovy vize  

Připomeneme-li si myšlenky tisíce let staré, vyslovené filozofem Sokratem, je až 

neuvěřitelné, jak v současnosti dochází k jejich naplnění: 

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část 

majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou 

chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou 

chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec 

ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou k pozicím moci, vznikne tyranie horší, než 

dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.  

 

Pokud obsah těchto slov vystihoval dění v době Sokratově, pak dnes, o tisíce let později, se 

zdá, že se lidstvo od své přirozené podstaty, v níž negativní vlastnosti (lenost, pohodlnost, 

závist a hrabivost) mají tendenci převládnout nad pozitivními (poctivost, pracovitost a 

uplatňování „zdravého selského rozumu“), nikterak nevzdálilo, neboť myšlenky staré 2 400 

let jsou stále aktuální. Nejvyšší hodnotou demokracie je, dle Platónovy Ústavy, svoboda, 

uplatňovaná v maximální míře- všichni lidé jsou si rovni, všichni mohou svobodně volit své 

zástupce (politiky), kteří tak získávají privilegium za své voliče rozhodovat (spolu s jimi 

jmenovanými vysokými úředníky). Ruku v ruce s tímto uspořádáním ovšem přichází rozvrat 

veřejných financí, protože lidé jako většina si logicky navolí takové politiky, kteří jim 

rozdají nejvíce „darů“.  

Nicméně se dnes dostáváme do další fáze a to, co je dnes lidem podsouváno jako 

zastupitelská demokracie, je ve skutečnosti zastupitelská totalita, která prostřednictvím 

ekonomické (peněžní) moci ovládá nezávislá, ale i soukromá, média a zneužívá je k prosazení 

zákonných norem, které vyhovují výhradně jejich mocenským a soukromým potřebám. Je to 

pečlivě propracovaný systém mafiánské byrokracie, který se zcela vymknul občanské 

kontrole. Je to jen jiný, o mnoho dokonalejší systém totality, který se tváří jako demokratický. 

Ve skutečnosti to je totalita peněz, jakási malformace tvořená kombinací principů 

demokracie s prvky oligarchie, pomalu, ale jistě, směřující k tyranii. 
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Odpor nespokojené společnosti 

Lidé sdružení v občanských iniciativách, zvláště z levého politického spektra, netušíce, že 

jsou jen loutkami mocenského boje o větší koryta těch druhých, si neuvědomují, že se nic 

nezmění výměnou jednoho nenažraného politika za jiného, možná ještě více hladného. Neboť 

demonstrace a petice jsou k ničemu, tak jako třeba senát. Nic se tímto nezmění. Oni mají pod 

kontrolou celou justici a současný systém neumožňuje odvolat téměř nikoho. Celá struktura 

moci je tudíž ve své podstatě neodvolatelná. 

Kdo musí z kola ven 

V roce 2010 byla ve volbách vyměněna více jak polovina poslanců a výsledek byl ještě horší, 

než jsme mysleli. A proč tomu tak je? Hlava byrokratické pijavice a totalitní ekonomický 

systém, které jsou řízeny podobnou strukturou, jakou používá mafie, zůstaly nezměněny. 

Struktura „těla“ parlamentu se pouze omladila a saje finance z celého národa prostřednictvím 

nehorázných daní a nesmyslných poplatků dál. Pokud se náš národ má dočkat smysluplných 

změn, například v podobě přímé demokracie a absolutní trestněprávní a ekonomické 

odpovědnosti všech státních zaměstnanců placených podle výsledku hospodaření státu, musí z 

kola ven všechna dosavadní politická seskupení, která doposud na našem hospodářství 

parazitovala a na jejich místo musí přijít nové politické subjekty, které prosadí spravedlivé 

(legitimní) zmiňované změny ústavy, zákonů a následně zajistí jejich prosazení a dodržování.  

Ač to mnoho občanů nevnímá, „náš“ stát přestává být „naším“ státem, neboť jeho 

rozhodovací a ekonomická svrchovanost je postupně odevzdávána do rukou evropských 

byrokratů, kteří nám postupně zakazují vše, co bylo naší národní tradicí. To vše jen 

proto, aby nás ekonomicky ovládli a udělali si z nás svoji poslušnou kolonii. Zlomit tento 

nežádoucí proces lze jedině volbou zcela nových, čestných a dosavadní politikou 

nezkažených lidí. Jinak se nic nezmění. 

 

Banky tvého dluhu strůjcem… 

 
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč si musíte jít půjčit peníze a proč jich vlastně máte 

nedostatek? Přemýšleli jste nad tím, proč s penězi disponují soukromé banky a ne výhradně 

stát? Položili jste si někdy otázku, zda je peněžní systém, ve kterém žijeme, v pořádku? 

Nemohlo by to fungovat i jinak?  

 

Pojďme se na tento problém podívat od samého začátku: 

Peníze jsou zavedeným směnným prostředkem v obchodním procesu a základem fungování 

zmíněného procesu je předpoklad, že se jich průběžně tiskne takové množství, jež odpovídá 

vytvořené hmotné produkci, tedy množství výrobků či služeb, které se posléze za peníze 

vzájemně směňují. 

Základním kamenem pro vyváženou bezkonfliktní ekonomiku je reálná fyzická 

protihodnota ke každé bankovce nebo minci. Hlídacím psem tohoto vyváženého procesu 

mají být nezávislé centrální národní banky. Centrální banka tedy určuje, jaké množství peněz 

nechá natisknout a tyto peněžní prostředky posléze půjčuje komerčním bankám za relativně 

nízký úrok, kterýmžto krokem již začínají vznikat další peníze, jež jsou ve své podstatě 
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vytvořeny z ničeho a nemají žádný reálný základ spojený s výrobním materiálním procesem. 

Jsou to inflační peníze. 

Komerční banky nakládají s půjčenými prostředky stejným způsobem, ale s uplatněním 

vyšších progresivnějších úroků. Úrok je v podstatě nekrytá měna a je jednou z hlavních příčin 

a spouštěčem nekontrolovatelné inflace. Tento proces se dá vzhledem k jeho charakteru 

pojmenovat jako celosvětový podvod, neboť vzniklá inflace nepřetržitě okrádá každého, kdo 

peníze jako směnný prostředek používá. Kdo je šetřivý, je okrádán více, než ten, který 

nevlastní žádnou hotovost. Inflace je tudíž skrytá daň, která ale není součástí našich 

daňových zákonů a občan ji tak odvádí proti své vůli a v rozporu s naším právním řádem, 

Listinou základních práv a svobod, ústavou ČR, ale hlavně se jedná o útok vedený proti 

přirozené lidské důvěřivosti. Jakých obludných rozměrů ve svém důsledku nabývá tento 

proces je patrné například na ceně nafty. Před 25 lety nám na zakoupení jednoho litru nafty 

stačila jedna jediná koruna, dnes nás stejný litr stojí cca 30 Kč a byly doby, kdy nafta stála i 

40 Kč. 

Jak tento podvod funguje: 

Na podrobný popis celé historie procesu vzniku bankovnictví a s ním spojeným úrokem 

(lichvou) není v tomto článku dostatek prostoru, a tak se pojďme pustit do popisu současnosti. 

Vzhledem k tomu, že dnes jsou v oběhu pouhá 3% hotovosti a téměř všechny transakce se 

odehrávají prostřednictvím elektronických bankovních převodů, disponují banky gigantickou 

ekonomickou mocí a finančním potenciálem. Banky jsou soukromým podnikatelským 

subjektem zaměřeným na zisk, tudíž je jejich cílem půjčovat v co největší míře úročené 

peníze. Zcela ovládají peněžní toky ekonomikou, neboť disponují 97% veškerých peněz. Aby 

naplnily své podnikatelské cíle, tedy generování zisku, je jejich hlavním zájmem 

vytvářet nedostatek tak, aby společnost- jednotlivci, firmy i státy- byla nucena si na svoji 

činnost peníze od bank půjčit. Jak geniálně jednoduché. Z tohoto poznání je zřejmé, že 

banky záměrně vytváří (a není to pro ně žádný problém) nedostatek peněz tím, že 

spekulativně odkloní peněžní toky z výrobního procesu, třeba pro obchody na burze a ze 

vzniklé vyšší poptávky po úvěrech (neboť firmy, a následně i občané, mají potřebu trvalé 

spotřeby) posléze profitují. Bohužel, čím více úroků banky vyprodukují, tím větší je inflace. 

Součet obou dvou popsaných škodlivých procesů je roven současnému stavu, ve kterém se 

naše společnost nachází. Pokud k tomu ještě přidáme tisk ničím nekrytých peněz, které 

centrální banky všech zemí, tu Evropské unie nevyjímaje, tisknou jak o závod, v domnění, že 

vyrovnají uměle vytvořený deficit, je zřejmé, k čemu se celosvětová ekonomika 

neodvratitelně blíží. 

Cílem je vysoká zadluženost 

Zadluženost téměř všech zemí světa je tak vysoká, že cesta z tohoto začarovaného kruhu ven 

je takřka nemožná, neboť kdyby se nakrásně všechny dluhy splatily, nezbyly by v oběhu 

již žádné peníze. A to je základní problém, kterému naše společnost v současnosti čelí. Tento 

v podstatě nelegální úrokový systém se snaží o nepřetržitý přesun bohatství od jednotlivců do 

rukou bankovních korporací. Paradoxem je, že samotné banky tento úporný vydřidušský 

systém čas od času přeženou a rozpůjčují tolik, že gigantickou inflační zátěž již není schopna 

společnost unést a lidé i firmy zbankrotují, což přivodí i pád zainteresovaných a nenažraných 

bank. Poté se na scéně objeví hodný stát řízený zkorumpovanými politiky, který je většinou 

také giganticky zadlužen u stejných bank jako celá společnost, a nalije do krachujících bank 

nově natištěné státní peníze, tedy peníze nás všech, údajně z důvodu udržení bankovní 

rovnováhy a zamezení možných negativních sociálních dopadů. (Pravý důvod je, že se 
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obávají, že by následkem možných občanských nepokojů mohli přijít o svá koryta.) Státy si 

potřebné peníze na tuto absurditu nejčastěji zajišťují vydáváním státních dluhopisů, které 

skoupí, světe div se, z valné většiny opět banky a bohužel i někteří důvěřiví, nic netušící, 

občané. Tento podvodný a veskrze nelegální systém půjčování neexistujících peněz, založený 

na tzv. částečných rezervách, kdy banky nemají povinnost držet stoprocentní krytí vkladů, ale 

jen pár procent, je ve své podstatě podvodem, který se dá přirovnat k novodobému otroctví. 

Úrok se dá pojmenovat jako nelegálně získané peníze, neboť nemá nic společného s pravou 

podstatou emise peněz (vydáním peněz do oběhu), přesto, že touto emisí v podstatě jsou. 

Další dějství 

Ve chvíli, kdy tento parazitující systém vyčerpá státní ekonomiku natolik, že jeho dluhopisy 

nechce nikdo kupovat, objeví se na scéně zázrak zvaný Eurozóna, přispěchavší se 

socialistickým nápadem vytvořit vše řešící Euroval, do kterého všechny, i ty méně zadlužené 

země, vloží svoje aktiva jako do společného měšce, aby se solidárně pomohlo těm zemím, 

které se nechaly vytunelovat bankomafií. A scénář se prakticky opakuje s tím, že roli 

národních bank převezme evropská centrální banka a opět se virtuálně tisknou, už nikoli 

miliardy, ale bilióny nekrytých peněz a majetek se krok za krokem přemísťuje od občanů a 

státu do rukou KOHO??????? Giganticky zadluženým státům začne evropská mašinérie 

diktovat podmínky razantních úsporných řešení, které situaci ještě vyhrotí, neboť zapříčiní 

úbytek financí z ekonomiky a další úročená půjčka evropské centrální banky jen přilije olej do 

ohně. Takto ekonomicky zdecimované zemi nakonec nezbude nic jiného, než začít 

prodávat majetek státu hluboko pod cenou, aby se jej zmocnili ti, kdo toto vše 

zinscenovali. No řekněte, není to geniální?  

Ekonomicko-politická moc peněz 

Pojďme si otevřeně říci: Jaký je, z pohledu společnosti jako celku, přínos celosvětového 

bankovního systému pro lidstvo? Z výše popsaného, z celosvětové nálady, a hlavně důsledků 

zadluženosti, lze jasně vypozorovat, že se bankomafie dopouští postupného rozkladu 

ekonomiky a zdá se, že dozrává čas na důkladnou revizi a následnou proměnu pravidel 

nečestné hry, neboť 99% společnosti cítí, že je něco v nepořádku. Velké bankovní korporace 

jsou však natolik mocné, že se nemusí obávat politické moci, neboť tu mají svázanou řetězy 

dluhu ve svém područí. V současnosti v mnoha zemích, naši nevyjímaje, vidíme nárůst 

sociální nerovnosti, ubývání pracovních příležitostí, snižují se daňové výnosy (zdánlivě 

nelogicky v protikladu s nárůstem daňového zatížení), přibývá bankrotů a zvyšuje se sociální 

napětí. Důvěryhodnost vlád neustále klesá, neboť se ukazuje, že nejsou schopny přinést 

pozitivní řešení. Také se potvrzuje, že dosavadní zaručený ukazatel hodnoty HDP není tím 

správným ekonomickým indikátorem skutečné úrovně hodnoty lidského života, a že je třeba 

se opřít o všudypřítomné prokazatelné společenské hodnoty, a ne o nesmyslné bláboly 

ekonomických rádoby expertů. Jedině prosperující společnost jako celek je pozitivum, to ale 

není současná realita. Zásadní otázka zní: Kdo vládne penězům? Neměl by to být stát? 

Vraťte nám stát 

Zvedá se vlna celosvětové občanské nevole kritizující současnou mocensko- politickou 

zlovůli celosvětového establishmentu, poukazující na korupci, zlodějnu a špatné hospodaření 

se svěřeným státním kapitálem.  

Možné řešení 
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Tvorba peněz se musí neprodleně vrátit pod svrchovanost národa jako celku, a to z 

jednoho prostého důvodu: Občané jsou vlastníky státu. 

Je třeba, aby peníze byly vpouštěny do oběhu ve formě kreditu a ne, jak se to děje dnes, 

ve formě debetu. 

Tyto peníze slouží jako kredit výhradně bankám, nikoli společnosti jako celku. Občané 

jsou těmi, kdo pracují a vytváří hodnoty, ne banky, a tak je nezbytné, aby se tyto peníze 

ve formě kreditu dostávaly přímo k občanům. Banky svou dosavadní činností celá staletí 

deformují ekonomiku a přináší lidské společnosti jen utrpení a mnohým i bídu. 

Bezúročná ekonomika 

Podstatou celého problému je, že peníze mají sloužit na to, na co jsou určeny, tedy na podporu 

produkce a následnou směnu materiálních hodnot, protože peníze jsou jakýmsi dokladem 

těchto hodnot, nemají být předmětem spekulace, základem pro produkci falešných úroků a 

obchodování s penězi. Bohatnout musí ten, kdo něco vyrábí a produkuje hodnoty, a s ním 

logicky bohatne i celá společnost. Od prosperity výroby a souvisejícího materiálního obchodu 

se odvíjí veškerá prosperita státu. Toto jednoduché pravidlo naši političtí nýmandi buď 

nechápou, nebo jsou ovládáni bankomafií. 

Ať někdo vysvětlí národu, proč národní banka neslouží státu a lidem napřímo, bez 

mezičlánku komerčních bank a jejich úroků. Stát má tisknout a disponovat penězi v 

takovém množství, v jakém je ekonomika vyprodukuje a má uvolňovat tyto prostředky 

bezúročně jen do oblastí, které lidstvo potřebuje, protože k tomuto jsou peníze určené. 

Za zmíněných podmínek se nemůže nikdy přihodit, že by se stát stal dlužníkem a celá 

výrobní struktura, která je základem naší společnosti, by měla peněz trvale dost. 

Změna, kterou by tento nový přístup lidem přinesl, by se projevila hlavně přesunem 

spekulativního kapitálu do oblasti výroby. Nic jiného by jim totiž nezbylo. To by se 

najednou vynořilo peněz, které se v současnosti protáčí při spekulacích na burze, v 

hazardu, zbrojařském průmyslu, v drogách a bůh ví, v jakých dalších nepotřebných 

svinstvech. 

Celosvětová bankovní mašinérie si po celá staletí dělá z lidí dojnou krávu a lidé 

obelhávaní svými vůdci si to nechávají líbit.... Musí to tak být? 

 

Virtuální kasino 

 
Bankrot státu přichází ve chvíli, kdy země není schopna splácet úroky plynoucí ze státního 

dluhu. Naše země má výškou své zadluženosti k tomuto cíli dobře nakročeno.  

 

Důvěřivý občan netuše, že stát již delší dobu není schopen zastavit růst dluhu, natož jej začít 

splácet, uvěřil, že dluhopis mu zachrání alespoň část jeho úspor. Ale pozor, pokud se 

ekonomika státu dostane do té situace, ve které se naše země nyní nachází, je jen 

otázkou času, kdy nárůst dluhu dosáhne té hranice, kdy stát již nebude schopen 

financovat ani úroky z tohoto dluhu plynoucí. Po dosažení tohoto kritického bodu 

ztrácejí státní dluhopisy, které kryjí půjčené peníze, celou svoji hodnotu.  
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Podstata problému spočívá v tom, že náš stát ztratil politickou suverenitu nad svojí měnou 

a ocitl se zcela v područí bankovní mašinérie, která vytváří virtuální peníze z úroků, 

tedy z ničeho. Svojí bezohlednou strategií, kde globální finance směřují přednostně do 

oblastí spekulace se snadným ziskem, v celosvětovém měřítku způsobují degradaci 

původního účelu a smyslu peněz jako směnného prostředku v oblasti tvorby hmotné 

produkce a vytváření pracovních míst. Tento nežádoucí proces je hlavní příčinou všech 

současných ekonomických, ale i sociálních a morálních, problémů naší společnosti. 

Bankovní sektor dnes nezajímají investice do výrobního procesu, ale naopak spekulativní 

sofistikované nástroje na rozmnožování peněz mimo výrobní oblast, kde není zapotřebí lidská 

práce. Tyto falešné procesy nepřináší lidstvu žádnou přidanou hodnotu a jsou hlavním 

viníkem současného stavu. Půjčování peněz státům je jedním z nejrafinovanějších nástrojů 

úzkého propojení politiků s bankomafií. Na celém světě neexistuje lepší byznys, neboť zde je 

záruka, že za pomoci spřažených politických „sluhů“, kteří prostřednictvím zvyšování daní 

zajistí zkasírování lichvářských úroků od bezbranných občanů.  

Otázky, na které bychom měli znát odpověď: 

• Pokud je stát dle ústavy občanem vnímán jako nejvyšší suverénní instituce sloužící 

lidu k jeho prospěchu, jak je možné, že politici připustili, aby tato suverenita byla ohrožena 

a spoutána nesplatitelným dluhem?  

• Jak je možné, že ekonomické toky plynoucí ze státní pokladny neslouží blahu národa 

jako celku, ale jen úzké skupině bezohledných finančních dravců, kterým je prosperita státu 

a lidí v něm zcela ukradená? 

• Co je to za lidi, kteří vedou naši zem do stále většího ekonomického marasmu a kdo 

jsou ti sumci, o kterých hovoří Rath, když on sám je jen bezvýznamná čudla? 

• Co je příčinou a kdo je zodpovědný za závratný růst cen energií a všeho kolem nás a 

za to, že se postupně přesouvá majetek státu do rukou finančních korporací? 

• Jak je možné, že v devadesátých letech stát nasypal do bank cca 600 miliard a posléze 

je prodal za pár korun zahraničním společnostem? 

• K čemu jsou lidstvu banky, když v důsledku svou činností naprosté většině lidí škodí a 

nepomáhají? 

• Kam se poděla nezávislost České národní banky, tedy hlídacího psa prosperity naší 

ekonomiky, a kdo ji ve skutečnosti řídí a diktuje, kolik a za kolik má natisknout nových 

nekrytých peněz a kolik peněz má utratit na udržení hodnoty eura. 

• K čemu nám je vláda, které je jedno, že mizí střední třída, klesá výrobní produkce 

s vysokou přidanou hodnotou? 

• Jak je možné, že parlament a senát schválí takzvaný evropský stabilizační 

mechanizmus, při jehož realizaci se může z již zadluženého státního rozpočtu vypařit 

dalších 350 miliard ve prospěch jiných zemí, které si dlouhodobě žily na vysoké noze a na 

úkor druhých? 

• Jak je možné, že ve chvíli, kdy je naše země v tíživé ekonomické situaci (recesi), chce 

vláda řešit neprůhledné církevní restituce a nebere zřetel na to, že 70% občanů s tím 

nesouhlasí?  

• Jak se mohlo stát, že je moc státu zneužívána politickým establishmentem a obrací 

svěřenou moc proti jeho vlastnímu národu? 

• Jak se mohlo stát, že národ ztratil důvěru ve spravedlnost a nezávislost justice? 

• Jak je možné, že se exekutor stal nekompromisním státním katem pro tisíce občanů, 

kteří ale celosvětovou recesi nezpůsobili a nemohou za to, že třeba zrovna oni z těchto 

důvodů přišli o zaměstnání, a proto nemohou splácet půjčku? 
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• Jak je možné, že zástupci národa odmítají nést odpovědnost za svá rozhodnutí a ještě 

se schovávají za nestoudnou imunitu? 

Dalo by se dále a velmi dlouho pokračovat ve vyjmenování všeho, co v naší zemi nefunguje, 

a já se ptám, proč se národ nechává ohlupovat politiky, kteří neumí nic, než dvacet let pobírat 

statisícové platy? Převážná většina z nich při své životní dráze neumětelů neudělala nic, co by 

je mělo předurčit k zodpovědnému a hlavně moudrému řízení státu. Opravdu nechápu, proč 

lidé volí stále stejné hlupáky, kteří navíc kradou a ze svého stranického postu si udělali 

podnikatelský byznys. 

Pří řízení státu, města, obce, firmy, nebo jakéhokoli jiného subjektu, záleží především na 

ekonomické prosperitě, ze které následně může mít prospěch celá společnost. Ve své podstatě 

se nejedná o žádné složité procesy. Sedlák musí produkovat dostatek kvalitních potravin, 

průmysl musí vytvořit dostatek kvalitního spotřebního zboží, školství musí produkovat 

kvalitní vzdělání, zdravotnictví musí dobře a kvalitně léčit, justice musí být spravedlivá, a 

zákonodárci musí být moudří, chytří a především čestní. Řekněte mně, co z výše 

vyjmenovaného v našem státě funguje.... Nefunguje nic....... Veškerá výše uvedená lidská 

činnost je založená na vzájemné službě společnosti, a čím je tato kvalitnější, tím je společnost 

zdravější. 

Před 19 lety jsem jako neuvolněný starosta začal řídit naší obec dle stejných pravidel, jakými 

řídím svoji firmu a rozhodně se nemám za co stydět. Prosperita a fungování obce se ale dá 

zabezpečit jen se zastupiteli, kteří jsou obdaření slušností a obyčejným selským rozumem. V 

tomto ohledu je zastupitelstvo obce srovnatelné s naším parlamentem. Pokud si občané zvolí 

za starostu nebo zastupitele troubu, který ještě ke všemu krade, je to pro obec pohroma, a 

stejné pravidlo platí i pro stát. Stát může řídit jen ten, kdo má zkušenosti s řízením výrobní 

organizace, jejímž výstupem jsou produkty, tedy to, na čem je založena podstata tvorby HDP.  

 

 

Zneužití moci 

 
Ústava ČR je nejvýše postavený právní dokument, kterým se má řídit každý občan naší země. 

Je tomu opravdu tak nebo si politici dělají z Ústavy dobrý den......?  

 

Základem každé společnosti je spravedlivé dělení výnosů státu mezi své občany tak, aby v 

rámci tohoto dělení nedocházelo k sociálním nerovnostem, a to na všech regionálních 

úrovních země. V tomto článku se pokusím poukázat na zcela zásadní porušování lidských 

práv a selhání všech politických řídících struktur minulých, ale i těch současných. 

Podstatou spravedlivého řízení státu je rozdělit vybrané daně tak, aby nemohlo dojít k 

ekonomické a sociální nerovnováze a následným negativním jevům napříč společností. Z 

minulosti i ze současnosti lze nicméně vypozorovat, že mocenské struktury vždy usilovaly o 

zvýhodnění svých zájmů bez ohledu na zákony a spravedlnost. Čím je mocenská struktura 

větší a silnější, tím více inklinuje ke zneužití své moci. Pokud se ohlédneme do nedávné 

minulosti, náš malý český stát byl vystaven diskriminační nadvládě hned několikrát. 

Rakousko-Uherská monarchie, německá okupace, ruský diktát s následnou okupací a nyní, 

bohužel, i diskriminace ze strany dnešní Evropské unie, která nám z pozice silnějšího neustále 

vnucuje pro náš stát diskriminační, nevýhodná a mnohdy nesmyslná pravidla. 
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Do parlamentu a senátu se v drtivé většině dostanou zástupci větších městských struktur, 

neboť jejich kandidáti disponují větším elektorátem a jejich zájmy se následně projevují v 

celé ekonomice státu. Důsledky jsou posléze doslova katastrofální, neboť je narušena 

ekonomická rovnováha. Tato nerovnováha dále nekontrolovatelně roste a má na společnost 

negativní sociální a ekonomický dopad, který se stát následně snaží vyrovnávat hloupými a 

neúčinnými dotacemi, jež ještě více pokřivují a deformují ekonomické procesy v ošizených 

slabších venkovských regionech. 

Abychom pochopili, co naše mocenské politické struktury celá desetiletí páchají v oblasti 

nespravedlivého dělení státních výnosů, předkládám vám následující pohled očima starosty. 

Místní samosprávy v městech a obcích jsou financovány z vybraných daní. Ústava nám všem 

zaručuje, že toto dělení musí být vyvážené a spravedlivé. Skutečnost je však taková, že Praha 

z těchto vybraných daní odčerpává na jednoho obyvatele mnohonásobně více, než na občana 

v malé obci. Ptáte se, jak je to možné? Je to negativní projev chování větších mocenských 

struktur a důsledek prosazování jejich bezohledných zájmů, nikoli nepodobných zájmům těch, 

kteří již několikrát okupovali naší zemi a prosazovali své mocenské bezohledné zájmy na 

úkor slabší menšiny. V podstatě se jedná o zneužití moci. 

Na obranu této zlodějny, neboť to nic jiného než zlodějna není, slýchávám následující 

argumenty: „Co byste chtěli, vždyť nemáte metro, divadla, sportovní stadiony, městskou 

dopravu, plavecké bazény, nemocnice, toto vše musí města platit!“ S nadsázkou se dá říct, že 

by odpověď mohla znít takto: „Proto, aby venkov dohnal ztráty vzniklé současnou letitou 

diskriminací, je třeba, aby dostával mnohokrát více, než dostával doposud. Tím by se 

postupně vyrovnalo to, o co občany z menších měst a obcí velká města za celá desetiletí 

okradla.“ 

A v tuto chvíli se dostáváme k bilanci toho, co zmíněná diskriminace na venkově způsobila. 

Jakékoli nespravedlivé dělení ekonomických výnosů státu má vždy zásadní dopady na 

poškozenou menšinovou oblast. 

Zkusme si popsat, co by se stalo, kdyby obec, ve které žiji, dostala stejný objem financí „na 

hlavu“ jako Praha. Tedy místo cca 9000,- Kč by do obce přišlo 36 000,- Kč na občana. 

Rozpočet naší obce by rázem vzrostl ze 4 mil. na 16 mil. Kč. Pokud by obec, dejme tomu, 10 

mil z této částky použila na získání dotací v průměru s 60% podporou, vzrostla by ekonomika 

obce o 6 mil., tedy na neuvěřitelných 22 000 000,- Kč. Pokud by starosta tyto peníze chytře 

investoval do bytové výstavby, za rok by mohlo bydlet v obci o 50 obyvatel více a do obce by 

přitekly další 2 mil navíc. Pokud vezmu v úvahu dvacetiletou budoucnost své obce, za těchto 

podmínek by mohla obec dosáhnout počtu dvou tisíc obyvatel, s kompletní infrastrukturou, a 

v podstatě by obec měla o 500 občanů více, než měla za první republiky. V obci by začaly 

fungovat služby všeho druhu, nehrozilo by zrušení školy, pošty, hospody a dalších potřebných 

služeb. Vzhledem k přílivu financí by zvýšená stavební aktivita pozvedla produkci služeb a 

navazujících řemesel, platy by se zvýšily ze současných průměrných 15 tisíc Kč třeba na 30 

000,-Kč. Ceny pozemků by se vyhouply z pouhých 5,- Kč na 500,- Kč za m2 a výše, a obci 

by se zvedl další příjem. Pokud bychom v těchto úvahách pokračovali dále, v horizontu sta let 

by se mohla moje obec stát dvacetitisícovým okresním městem. V rámci svého růstu by 

postupně pohltila dalších 6 sousedních obcí, což by přineslo zvýšení o další dva tisíce občanů 

a ekonomický růst by nadále zrychloval. Místo toho se v důsledku daňové diskriminace obce 

vylidňují a zanikají pracovní místa, veškeré služby a staleté kulturní tradice. Mladí lidé 

odchází do měst, neboť na venkově „chcípl pes“. Budovy na venkově chátrají nebo je skupují 
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lidé z měst, aby si alespoň přes víkend odpočinuli od městského ruchu a překotného života. 

No není to vše postavené na hlavu? 

Na tomto popsaném příkladě lze jednoduše předvést, co znamená současná diskriminace, a 

jaké sebou nese negativní projevy pro společnost. Pokud by dělení daní bylo vyvážené a 

spravedlivé, nikdy by nemohlo docházet k nezdravému prudkému rozvoji měst a následnému 

úpadku venkova. Obě oblasti by se rozvíjely přirozeně, bez negativních projevů ekonomické 

nerovnováhy a sociálních dopadů na společnost. Je třeba mít na paměti, že polovina národa 

žije na venkově. 

Vše, co bylo výše popsáno, je zneužíváním moci ve prospěch měst a na úkor občanů venkova. 

Občané naší země by tuto skutečnost měli vědět a v příštích volbách tuto neodpustitelnou 

diskriminaci politikům spočítat.  

 

Nesmysl  zvaný dotace 

 
 „Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar neboli peněžitá úhrada ze strany státu 

nebo územněsprávního celku nějakému subjektu, a to v zájmu snížení ceny určitého statku, 

jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“ “, ze zkušenosti ovšem víme, že se velmi často 

jedná spíš o politické a osobní zájmy jednotlivců či skupin, než o zájem veřejnosti jako takové. 

„V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou 

úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku.“ Tolik z 

odborné definice.  
 

Pokud se podíváme na dotace ryze selským rozumem, nelze je charakterizovat jinak, než jako 

křivení reálné tržní hodnoty na úkor všech těch, co dotaci neobdrželi. Nebo také jako 

dorovnávání špatně nastavených cen v důsledku politického vměšování se do procesu 

přirozené tvorby cen. 

Ve své podstatě jsou dotace politickým nástrojem k ovlivňování ekonomických procesů 

politickou garniturou, která si v této oblasti nic nezadá se socialistickým plánováním za 

komunistické éry, s tím rozdílem, že dnes jsou dotace, mimo jiné, hlavním nástrojem pro 

rozkrádání státního majetku.  

Ale začneme hezky popořádku. Stát za pomoci celkem sedmdesáti daňových nástrojů vybere 

daně, pokud možno ze všeho co se dá, mnohdy i několikrát za sebou, a stanoví, jak je bude 

rozdělovat mezi jednotlivé hospodářské oblasti, aby stimuloval a podpořil to, co moudří 

politici uznají za potřebné. V podstatě nám stát všem sebere daně, aby je posléze dle svého 

uvážení opět nějak rozdělil. 

Příklad č. 1: Obcím a městům stát přiděluje finance zhruba ze čtyř daňových výnosů, dále 

obce čerpají z dotací, které ale pocházejí také z vybraných daní. Ve své podstatě nejsou obce 

schopné bez dotací zrealizovat téměř nic, neboť současné příjmy jsou obcím poskytovány jen 

do výše krytí jejich základních výdajů v rámci místní samosprávy. Samotné získání dotace ale 

provází obrovská administrativní byrokratická agenda a další vysoké finanční výdaje. Jsou to 

zejména 
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• Samotná žádost a administrace dotačního titulu je mnohdy tak náročný proces, že si 

obce za nemalý peníz najímají odborné firmy. Kromě toho to pro obec znamená velké 

časové zatížení, což znamená další nárůst nákladů. 

• Náklady na administrování žádostí se mohou u větších investičních celků vyšplhat až 

na statisíce. Může se jednat v průměru až o 10% ceny dotace. 

• Vzhledem k tomu, že dotace nejsou nikdy 100%, většinou je obce řeší 

dofinancováním za pomocí úvěru. Ten ale také není zadarmo a jeho administrace je rovněž 

velmi náročná, zde se dá hovořit, při součtu celkových úroků za celé splátkové období, 

včetně nezbytných nákladů na administraci, až o 25 - 35% z celkové výše dotace. 

• Pokud se obec rozhodne, že z těchto prostředků postaví třeba dětské hřiště nebo 

provede úpravu veřejného prostranství, odvede z této investice DPH ve výši 20%, tedy daň 

z daně. V podstatě lze říct, že stát obci „ukradne“ formou DPH to, co jí v daních, nebo lépe 

řečeno v dotacích, poskytl.  

A tak při součtu všech nákladů dojdeme k závěru, že více jak polovina dotace se mine 

účinkem a skončí ve zcela jiné oblasti, než které měla pomoci. Tomu se u nás v Česku, páni 

ministři, říká Kocourkov. 

Příklad č. 2: Zemědělská výroba je dnes zcela závislá na dotacích od státu. Pokud by stát 

přestal zemědělce dotovat, pravděpodobně by zkrachovali. Ceny, za které jsou vykupovány 

zemědělské produkty, neodpovídají reálným nákladům, a tak jsou zemědělci zcela závislí na 

tom, co jim mocipáni přidělí za dotace. Pokud opět použijeme selský rozum, zjistíme, že 

dotace jsou vlastně obyčejná pitomost. A proč tomu tak je? Ceny potraviny jsou všude na 

světě vnímány společností velmi citlivě, a tak se politici snaží držet ceny potravin hluboko 

pod reálnou cenou skutečných nákladů za pomoci dotací. Důvod k takovému hloupému 

jednání mají jediný. Získat a udržet si voliče. Paradoxem však je to, že si občan 

neuvědomuje, že ho ve skutečnosti chleba stojí jednou tolik, protože ho stát jinde obral 

na daních, a tyto daně posléze dal zemědělcům, aby jim vyrovnal vzniklou ztrátu. Státy, 

tedy politici, takto rafinovaně své občany podvádí. A ten zmíněný chléb i přesto stojí o 800% 

více, než stával před 30 léty. 

Příklad č. 3: Firmy mohou také čerpat z mnoha dotačních titulů, ale v podstatě jim stát nabízí 

to, co jim předtím „sebral“ na daních. Celý tento dotační systém je souborem neskutečných 

absurdit a slouží jen k přesouvání rozhodovací politické a ekonomické moci, velmi podobné 

té socialistické. Společnosti tento systém nepřináší nic, než zcela zbytečnou vynucenou 

spotřebu, která dosahuje až 50% ztrát a hlavně umožňuje klientelizmus a podporuje 

nebývalou korupci. 

Pokud dále rozpitváme, jaké vynucené náklady, zvlášť ty „evropské“, sebou dotační 

mechanizmus nese, pak opravdu nad tímto absurdním a hloupým systémem, který jen brzdí 

přirozený ekonomický rozvoj, zůstává rozum stát. Náš stát se v této oblasti vyznačuje tím, že 

má několik set různých dotačních titulů. A tak se naskýtá otázka, proč jich máme tolik a k 

čemu slouží, když občané, obce a firmy jich znají jen několik desítek? Vzhledem k současné 

realitě se zdá, že se jedná spíše o účelové, na míru šité dotační nástroje, které slouží vyvolené 

skupině darebáků, než aby byly využívány pro dobro národa. Pokud zde kritizuji 

přerozdělování národních dotací, o těch evropských to platí dvojnásob, neboť zde je adekvátní 

spotřeba na obsluhu mnohonásobně vyšší a rozhodovací mechanizmy odtržené od skutečných 

reálných lokálních potřeb. 

Politici nám vlastně vzkazují, že jsme hlupáci, kterým musí moudří úředníci, sedící na velmi 

dobře placených místech, přidělovat a rozdělovat dotace tak, aby z nich také něco měli. 
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Dotační politika je nástroj na plýtvání penězi a ve své podstatě podněcuje a umožňuje 

jejich zbytečnou spotřebu a korupci na všech úrovních. 

A tak se, občane, není čemu divit, že ministr financí vymýšlí stále nové daňové nástroje, 

místo toho, aby jednoduše ponechal vyprodukované prostředky tam, kde vznikly, aby si je 

mohly firmy, občané a obce použít tam, kde uznají za vhodné. Aby obce dostávaly daňové 

výnosy přímo a nemusely o ně u úředníků škemrat a prosit. Aby občan nebyl daněmi okrádán 

a posléze si v obchodě nekupoval potraviny za ceny, které si ale sám nevědomky „zadotoval“. 

 

K čemu nám jsou politické strany 

 
Stalo se pravidlem, že se z medií každou chvíli dozvídáme, že politici, zaštítění jednotlivými 

politickými stranami, kradou. A jak se zdá, tak kradli odjakživa, kradou nyní a krást zřejmě 

nepřestanou.  
 

A tak si můžeme položit otázku: Potřebuje lidstvo k řízení státu politické strany? Již 

dlouho občané vnímají samotný název „politik“ velmi negativně, a při pohledu na současnost 

zjistíme, že drtivá většina regionálních politiků, například starostů a zastupitelů, jsou 

nestraníci. Jedná se o cca 94%. Straníci se na těchto postech objevují většinou jen ve větších 

městech. Nestraníci jsou dnes i v parlamentu, senátu, a dokonce i ve vládě. Stranám mnohdy 

nezbývá nic jiného, než že musí oslovit nestraníky, kteří mají čistý kredit, aby dokázali vůbec 

obstát u voleb. Lidem se začíná příčit být součástí jakékoli politické strany a lze říct, že se 

za to až stydí. Současný příval politických korupčních kauz v očích občana zcela diskredituje 

samotnou podstatu vzájemné politické soutěže stran, neboť v ní již dávno nejde o blaho 

národa, ale jen a jen o politickou moc, kterou „vítězové“ posléze zneužívají jen ve svůj vlastní 

prospěch. Zcela na okraji jejich zájmu stojí základní principy ekonomické rovnováhy, 

nezajímá je právo, sociální aspekty a bohužel ani ústava. Svým zlodějským přístupem 

degradují vědomí národa na tu nejnižší úroveň, která následně ve společnosti vytváří 

atmosféru zklamání, nedůvěry a mnohdy i apatii k současnému politickému zřízení.  

A tak se naskýtá otázka: k čemu nám vlastně politické strany jsou, když to jde vlastně i 

bez nich? Pokud je přes 90% starostů a zastupitelů „bezpartijních“, proč by nemohli 

být bez politické příslušnosti všichni hejtmani, senátoři, poslanci, vláda a president, u 

kterého se to dokonce očekává? Politické strany již dávno nedisponují potenciálem slušných 

a schopných lidí, neboť ti slušní většinou nechtějí mít s politickými stranami nic 

společného. 

Co nás stojí politické strany 

Politické strany by v podstatě nebyly schopny samostatné existence, kdyby je stát 

nefinancoval. Systém funguje tak, že stát vyplácí peníze za odevzdané volební hlasy nás, 

občanů, jde cca o 100,-Kč za jeden hlas. To ale není ten hlavní příjem politických stran. Z 

desítek, a možná i stovek, korupčních kauz postupně vylézá na světlo, že firmy musí 

odevzdávat politickým stranám nemalé „všimné“ za přidělení státní zakázky, které 

politické strany rozdělují svým vytipovaným příznivcům. Hovoří se o provizi cca 10-20%. 

To je zavedená a léty prověřená realita. No není to, s prominutím, k blití? Všechny ty 

billboardy, inzeráty v médiích, tisku a mítinky na náměstích s párkem, pivem a celebritami 

zaplatíme politickým stranám my občané, z našich daní a jimi ukradených peněz. A to 
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nejpodstatnější je, že politici nemají strach, neboť nemají trestněprávní odpovědnost a z 

mnoha špinavých kauz vyjdou čistí jak lilie. 

Občanská soutěž 

O co jednodušší, levnější a hlavně efektivnější, v neposlední řadě i čestnější, by byla „soutěž“ 

jednotlivých občanů, kteří by zveřejnili svůj profil, vize a řešení. Pokud by byly nastaveny 

stejné podmínky pro všechny, co se týče prezentace ve veřejnoprávních médiích, národ 

by rozhodl např. internetovou volbou, která by ale probíhala nepřetržitě, tedy průběžně 

a vyhodnocovala by se například jednou za rok. Pokud by zvolený občan neplnil své sliby, 

a tím ztratil voličskou podporu, vystřídal by ho jiný, ten, který by podporu získal. Jak 

jednoduché a hlavně levné řešení. Představme si, že by na politika „praskla“ nějaká kauza, 

hned druhý den by měl na svých preferencích třeba o 70% méně hlasů. Nebylo by od věci, 

aby musel „sbalit kufry“ hned, pokud by jeho preference klesly pod 50%. Teď někteří asi 

namítnete, že média by byla schopná „odstřelit“ kohokoli? Pokud by jim ale hrozilo, že za lež 

či účelové manipulování s fakty mohou přijít o licenci, stali by se z našich slavných 

bulvárních médií šiřitelé pravdy. To samé by mělo platit například i o soudcích a právnících. 

Lhal jsi, odsoudil jsi špatně, tak v tomto zákonodárném systému nemáš co pohledávat. 

Pravda je základem pro lidské „fungování“, a pokud budeme tvrdit něco jiného, nikam se 

lidstvo nepohne. 

Zásadní problém, kterému naše společnost čelí, je prosazení tohoto jednoduchého a 

morálního volebního systému, neboť jak je známo, kapříci si svůj vlastní rybník nikdy 

nevypustí.  

 

 

Kdo ovládá celosvětový kapitál 
 
Nedávno Švýcarský federální institut technologií vypracoval studii o globální celosvětové 

ekonomice, která si vzala za cíl zmapovat vliv obřích nadnárodních společností na světovou 

ekonomiku. Tato studie prokázala, že 1 318 firem po celém světě má vzájemně provázaná 

vlastnická práva. 
  

Studie, která byla uveřejněna v časopisu New Scientist, dále uvádí: Tyto firmy disponují 20% 

globálního celosvětového zisku, ale prostřednictvím svých akcií ovládají dohromady 

většinu výrobního potenciálu a cenných papírů, což ve skutečnosti znamená, že pevně 

svírají otěže celosvětové ekonomiky světa. 

Po důkladné analýze se vědcům z Curychu podařilo rozplést složitou strukturu vlastnických 

vztahů a vzájemné propojenosti, která jim odhalila základní jádro složitého systému, který je 

založen na pouhých 147 společnostech, které kontrolují 40% celosvětového bohatství a 

vlastní převážnou většinu firem a finančních společností, které vykazují nejvyšší 

ziskovost. 

Pod kuratelou nadnárodních společností 

Největším kapitálem a mocí disponují bankovní a finanční instituce sdružené do 

nadnárodních kartelových společností, které svým spekulativním přístupem a 
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nerespektováním přirozené a zdravé hospodářské soutěže, způsobují celosvětovému 

tržnímu mechanizmu fatální ztráty a odliv financí z výrobních oblastí, které jsou nosnými 

pilíři celosvětové ekonomiky. Švýcarská studie uvádí, že v první dvacítce jsou, mimo jiné, 

společnosti těchto zvučných jmen: Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, AXA, The 

Goldman Sachs Group nebo Deutsche Bank. A třeba na dvacátém čtvrtém místě je 

francouzská banka Société Générale, hlavní akcionář Komerční banky. 

Ryze české banky- časy dávno minulé.... 

Pokud se dále zaměříme na vlastníky dalších bankovních institucí například u nás v Česku, 

zjistíme, že Češi již nevlastní téměř žádné bankovní instituce, vše je v rukou 

zahraničních společností. 

Raffeisen Bank- Rakousko, Česká spořitelna- ERSTE Bank- Rakousko, ČSOB- KBC- Belgie, 

Poštovní Spořitelna- KBC- Belgie, UniCredit- Itálie, ING Bank- Nizozemí, Volksbank- 

Německo, LBBW Bank- Německo, J&T Bank- Slovensko, MBank BRE Bank/ Komerzbank- 

Polsko/ Německo, GE Money- USA, Citibank- USA. Pouze FIO Bank a Airbank jsou v 

českých rukách. 

Jednostranný profit 

Když se na závěry Švýcarské studie podíváme z pohledu celosvětové recese, lze z ní vyvodit 

velmi závažný fakt, a to ten, že daný stav přináší prosperitu jen jedné straně, to jest té, 

která vlastní 147 nejsilnějších společností spojených v kartelové dohodě, a která 

kontroluje 40% celosvětového bohatství. Toto seskupení může ve své podstatě ovládat a 

ovlivňovat cenu jakéhokoliv strategického produktu, včetně energií, potravin a hlavně 

cenu peněz. 

Nečistá hra 

Pokud si dáme do souvislosti tlak Německa a Francie na ostatní země eurozóny, aby se 

podílely na záchraně zadlužených zemí, je patrné, že se zde hraje velmi vysoká hra, která 

nemá v dějinách novodobého lidstva obdoby. Proboha, kdo by mohl mít zájem financovat 

dluhy zemí, které si žily nad poměry a vědomě prohospodařily státní a evropský 

majetek? Jak je možné, že evropští komisaři neženou politiky a celé státy k odpovědnosti za 

gigantické dluhy a z eurozóny je okamžitě nevyloučí? Vše nasvědčuje tomu, že finanční a 

bankovní mafie chytře skrývají své zlotřilé cíle za falešnou solidaritu, podobající se 

socialistickému systému, sdruženém v tehdejším RVHP. Vše se jeví jako dobře promyšlený 

scénář přesunu státních financí do kapes bankomafie. 

Oprávněná velkorysost nebo jiný, „konspirační“, záměr? 

Hodně mně vrtá hlavou prohlášení bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, že by 

Česká republika neměla zůstat stranou a zapojit se do záchrany rozhazovačných „šlendriánů“, 

a to i přes opačná stanoviska většiny renomovaných ekonomů, což se mi zdá velmi 

nestandardní a značně nezodpovědné. 

Proboha, co může vést bývalého ministra zahraničí země, která má sama 2, 329 biliónový 

dluh, a který není schopna sama splácet, k tomu, že ještě nabádá vládu a poslance, aby platili 

dluhy jiných, podstatně zadluženějších, států? 

Může mně to někdo rozumně vysvětlit?  

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=719826
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A tak se naskýtá otázka, dotýkající se známé konspirační teorie, zda pan ministr přece jenom 

není součástí skupiny zvané Bilderberg, která se údajně snaží o ekonomickou nadvládu celého 

světa....? Je třeba si také otevřeně říct, že Mezinárodní měnový fond, který v této oblasti 

zřejmě hraje první housle, již v minulosti několikrát sehrál svoji zápornou roli coby 

garant ekonomické pomoci. Jeho pomoc má vždy sejný scénář. Poskytnutým úvěrem 

zadlužit stát, a tím umožnit přesun jeho majetku do rukou soukromých korporací, za velmi 

nevýhodných cenových podmínek. Jako příklad lze uvést Argentinu, té MMF pomohl až ke 

státnímu bankrotu. 

Kam se ztrácí peníze…..? 
 

 
Podstata každé prosperity je ukryta v dostatečném toku financí ekonomikou. Nejsilnější tok 

peněz musí být vždy orientován na oblasti, které vytváří pracovní potenciál s vysokou 

přidanou hodnotou, která přináší lidské společnosti rovnoměrnou prosperitu. Jedná se 

především o oblast výrobních závodů. Celá ostatní státní struktura musí být v rámci stability a 

vyváženosti ekonomiky vždy v podstatné menšině.  

 

Podíváme-li se ale na to, co se ve skutečnosti děje s naší a celosvětovou ekonomikou, je 

zřejmé, že toto základní ryzí pravidlo přestává fungovat. Hlavní tok financí se ubírá do 

oblastí, které v žádném případě nemohou lidské společnosti zabezpečit dostatek 

pracovních míst, a hlavně vyváženou a plnohodnotnou ekonomickou celospolečenskou 

prosperitu. 

To, co nyní všichni vidíme kolem sebe, je obrovský odliv financí ze sféry produkce do 

oblastí spotřeby státu. Důsledkem této zcela zřejmé politické hlouposti je náš státní dluh, 

který stát bude muset jednou velmi obtížně zplácet. Další velmi výrazný aspekt propadu 

naší a světové ekonomiky je způsoben finančními korporacemi, které odsávají kapitál z 

oblasti výrobní produkce a směřují své investice do spekulativního kapitálu, tedy do 

kšeftování s penězi. Ten, kdo by měl být hlavním garantem prosperity národa, tedy stát, ve 

své postatě zcela selhal, neboť uvrhl naši zemi do dluhů a umožnil bankám přesunout 

finance do oblastí, které nepodporují ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Všichni 

vidíme, že náš stát, a nejen on, se dostal zcela do područí finančního byznysu, který má 

jen jediný cíl, a to je nehorázný bezohledný zisk. To ale znamená, že vláda a parlament se v 

podstatě stali vazaly bankovního průmyslu a veškerá rozhodnutí musí být vázaná na diktát 

bank. Tuto skutečnost lze jasně vidět na tlaku Francie a Německa na ostatní státy Eurozóny, 

aby se podílely na zalepení gigantického dluhu Řecka. A proč tomu tak je? Protože 

francouzské a německé banky v minulosti za stovky miliard nakoupily řecké dluhopisy. A co 

na to naše vláda a parlament? Poslušně ohnuli hřbet a platíme a ještě platit budeme. Na 

Slovensku se objevila jiskřička národní statečnosti, a jak to dopadlo? Museli ohnout hřbet 

také a opět si budou muset vzít úvěr na dluhy Řecka, a to jen proto, aby, nedej bože, 

francouzské a německé banky „náhodou“ nezkrachovaly. 

Banky v podstatě přestaly plnit funkci hlavního motoru zásobujícího ekonomiku penězi 

a soustředí se hlavně na obchodování na burzách prostřednictvím skupování státních 

dluhopisů a dalších peněžních machinací, které lidské společnosti nepřináší žádnou 

přidanou hodnotu. Je to jen snadný a nepotřebný byznys založený na lichvě a spekulacích. 

Jestli se domníváte, že české dluhopisy si koupili obyčejní občané, jak je to prezentováno 

v médiích, mýlíte se. Opět to jsou banky, které skoupily podstatný podíl, a utáhly tak našemu 
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státu oprátku o kousek blíž směrem k jejich cíli- oškubat kohokoli, kdo se nechá nachytat na 

údajnou výhodnost jejich produktů. 

Odliv a odepření peněz výrobnímu odvětví vždy uvrhá tuto oblast do stagnace, 

zapříčiňuje bankroty firem a razantní úbytek pracovních míst. Tato bankami vyvolaná 

ekonomická nestabilita firem je dalším argumentem bank k odepření financování provozních 

úvěrů a financí do nových potřebných investic, což následně dále prohlubuje uměle 

vytvořenou recesi. 

Ono je opravdu jednodušší vydělávat peníze jinak, než se starat o zaměstnance, zakázky 

výrobu, budovy a vše, co je součástí výrobního procesu. Kam ale vede jednostranný monopol 

lichvářských byznysmenů, to je patrné na současném stavu světové ekonomiky.  

No dobrá, ale co s tím? 

Je třeba si otevřeně říct, že současný systém je vlastně nereformovatelný, neboť v něm 

jsou zakomponovány prvky, které umožňují politikům spřáhnutým s bankovním 

průmyslem páchat ekonomický terorizmus. Pokud lidé budou volit současnou politickou 

garnituru, která si chytře dělí občany na levici a pravici, nezmění se nic. Naše politická scéna 

je jen politickou fraškou a divadelním představením, které má navodit iluzi politického boje, 

ve skutečnosti to jsou jen loutky, které dělají pouze to, co jim bankovní korporace dovolí. 

Možné jednoduché řešení 

Pomineme- li potřebu změny politické zkorumpované garnitury, cesta, kterou se může lidská 

populace vydat, je zakotvit do ústavy zákony o trvalém toku financí ekonomikou, tak, aby 

se nemohlo stát, že by finance mohly být použity ke spekulacím a nekalým obchodům. 

Finance, které jsou umrtvené v burzovních obchodech, zahraničních kontech, sázkových 

kancelářích, kasinech, ale i na účtech střadatelů, bank, a hlavně ve všech spekulativních 

obchodech s penězi, jsou ve své podstatě tou hlavní příčinou opakujících se hospodářských 

problémů lidské společnosti. Pokud peníze trvale protékají ekonomikou v oblastech, které 

tvoří přidanou hodnotu, nemohou prostě nikomu chybět. Pokud ale firmy jsou současným 

establishmentem přitlačeny ke zdi tak, že je pro ně výhodnější odvádět daně jinde, než ve 

vlastním státě a občan jen bezradně přihlíží, jak se zvedají daně a náklady na energie 

prostřednictvím monopolu zvaného ČEZ, přičemž politici nejsou schopni prokázat své 

příjmy, je něco v nepořádku a není divu, že se to lidem nelíbí. 

Peníze nemohou z ekonomiky jen tak „zmizet“, ony tam pořád jsou, jen je třeba, aby 

sloužily smysluplně všem lidem a ne jen hrstce bezohledných, chamtivých a 

zkorumpovaných neřádů.  

 

Hospodaření naruby aneb nad čím zůstává rozum stát 
 

Základním úsilím každé společnosti je cesta k ekonomické a energetické svobodě, která 

jediná může společnosti vytvořit podmínky pro trvalou ekonomickou prosperitu, v níž má 

každý jedinec možnost seberealizace a volby své cesty k určeným cílům a blahobytu.  
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Podstatou všech současných problému lidstva jsou vlády založené na principu politických 

stran, které dříve či později zneužijí svoji ideologii proti jedné či druhé skupině obyvatel. 

Současné pravolevé rozdělování politického spektra je tou největší hloupostí současné 

lidské společnosti a tento princip v minulosti, ale i současnosti, přinášel a přináší lidstvu jen 

války, vzájemnou nevraživost, a, co je hlavní, také ekonomickou a energetickou závislost. 

Tím dalším zcela zásadním nedostatkem je současná státní struktura vládnutí a způsobu 

rozdělování státních příjmů. Každá vláda, a je jedno zda je „levá“ nebo „pravá“, má 

tendenci v co možná v největší míře ovlivňovat a řídit toky peněz, tak, aby mohla co největší 

vahou ekonomicky působit na společnost dle svého ideologického a ekonomického záměru. 

Vždy tomu tak bylo i v dávné minulosti a je tomu tak i dnes. 

Pokud se podíváme na současný model státní struktury, který je založen na gigantickém 

přerozdělování financí pod pečlivou kontrolou obrovského státního aparátu, který podléhá 

právnímu systému a je tak složitý, že se v něm těžko orientují i sami právníci, nelze se divit, 

že se společnost dostává do pravidelných ekonomických potíží a následného morálního 

úpadku. 

Usurpování ekonomické a energetické nadvlády nad společností prostřednictvím armády 

byrokratů, za pomoci tisíce dotačních titulů, které se stávají nástrojem pro korupční 

machinace, odčerpávání miliardových částek z ekonomiky, ze kterých následně bují šedá 

ekonomika, to vše patří k největším zlořádům našeho systému. Tyto úniky v podobě 

nadměrných výdajů na chod státního aparátu, a rozbujelá korupce, tlačí politiky do 

neustálého navyšování státních dluhů a tendencí uvalit na občany vysokou daňovou 

zátěž v takové výši, aby promrhané prostředky získali od nás, občanů. 

To, co je občanské společnosti politickým establishmentem postupně odjímáno, je 

ekonomická a energetická svoboda. Tu lze dosáhnout jen za předpokladu razantního 

zeštíhlení státních struktur, snížením daňové zátěže, nulovou inflací a velkou podporou 

výrobních oblastí, ve kterých se tvoří hrubý domácí produkt. Je třeba zrušit valnou většinu 

dotací a ponechat je jen ve výzkumu a vědě. Všechny nesmyslné finanční toky je třeba 

omezit a v této oblasti využívat takzvané stojící peníze, které nekolují přes státní 

administrativu, ale zůstávají tam, kde se vytvořily, k potřebám místních samospráv a k 

podpoře tvorby pracovních míst a rozvoji dané oblasti. Hlavním cílem je omezení toku 

financí přes úřednické penězovody, kde jsou na své cestě z velké části spotřebovány 

byrokracií a rozkradeny korupčním jednáním. 

Ekonomická svoboda je silně spjatá s následujícím: 

• nepřekročitelnou ochranou vlastnických práv  

• silnou měnou  

• vysokou materiální hmotnou produkcí 

• nulovou devalvací a inflací.  

 

Hlavním cílem je dosažení silné koruny, aby výroba měla možnost levného nákupu 

progresivních technologií, které budou následně garantem vysoké výrobní produktivity. Ta se 

stane mechanizmem, který stlačí ceny produktů směrem dolů. 

Ekonomická svoboda také znamená, že váš majetek a lidská práva jsou chráněna 

nestranným právním systémem, o který se můžete vždy opřít a domoci se svého práva. Tato 

oblast je však v naší zemi silně ovlivněna politickou mafií, která si touto cestou zaručuje 
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beztrestnost. Tento nežádoucí stav značnou měrou znevažuje a diskredituje morální vědomí 

společnosti a uvrhá slušnou populaci do apatie a bezradnosti. 

Ekonomická a energetická svoboda rovněž znamená, že výrobní oblast, která tvoří základy 

tvorby HDP je prioritou společnosti a není zatěžována daněmi, tak, aby mohla v co 

největší míře produkovat pracovní potenciál a výrobky, a tak zabezpečovat blahobyt 

společnosti. Prioritou musí být soběstačnost v tvorbě potravin, kterou lze vygenerovat 

dostatek potřebných pracovních míst. Dále musí být v první řadě podporovány technologie 

zabezpečující decentralizaci energetické soustavy, tak, aby domácnosti a další průmyslové 

oblasti byly energeticky nezávislé, a mohli využívat technologie nahrazující fosilní paliva. 

Náš stát se zcela odvrací od rozvoje širokého spektra obnovitelných zdrojů a zřejmě zcela 

záměrně si hodlá i do budoucna ponechat bezohledný diktát v oblasti cen energií. 

Vše nesprávné, co se děje v našem státě, je umožněno hlavně tím, že politici a úředníci 

nenesou hmotnou a trestně právní odpovědnost za svá rozhodnutí v oblasti řízení státu. 

Tento stav naopak napomáhá k vytváření organizovaných skupin velmi podobným mafiím, 

které bezostyšně prosazují jen takové zákony a normy, které vyhovují právě těmto 

ekonomickým seskupením, která beztrestně páchají na našem národě ekonomický 

terorizmus. 

Pro dosažení ekonomické a energetické svobody je třeba provést přesně to, co naše vlády 

udělat prostě neumí nebo spíše nechtějí umět. V těch nejdůležitějších oblastech, které jsou 

základním pilířem ekonomické prosperity, a také svobody, dělají vše přesně naopak. 

 

Štědré státní dluhopisy 
 

Co je to vlastně státní dluhopis? Je to státem vydaný cenný papír, za který stát občanovi 

slibuje vyplacení ročního úroku. Jedná se tedy o příslib státu a důvěry občana v naplnění 

tohoto slibu. Položme si otázku, co vlastně vede stát neboli vládnoucí politickou reprezentaci 

k tomu, že láká občana, aby státu půjčil peníze. Které posléze hodlá vrátit zúročené procenty, 

které dnes už dokonce chce po půjčiteli. 

 

V první řadě si musíme říct, kde stát vezme těch pár procent, které občanům slibuje. Struktura 

státních příjmu je tvořena v drtivé míře z výběru daní, takže se dá konstatovat, že slibovaný 

úrok bude vyplacen z peněz, které stát vybral od občanů na daních. Jednoduše řečeno, 

co stát lidem vyplatí na úrocích z dluhopisů, to jim zase vezme na daních. Jinde to totiž 

vzít ani nemůže. Chytré ne? 

Zde se dostáváme k dalšímu problému. Jednou ze základních povinností státu je povinnost 

spravedlivého dělení státních výnosů mezi jeho obyvatelstvo. Tudíž toto jednání nejenže 

není spravedlivé, ale lze říct, že je přímo diskriminační, neboť dluhopisy si nekoupí každý 

občan, ale jen ti, kdo „na to mají“ nebo se pro to z nějakého důvodu z vlastní vůle rozhodli. A 

co ti druzí, kteří ale do státního rozpočtu platili poctivě daně a dluhopisy si prostě nekoupí. 

Jak přijdou k tomu, že i z jejich daní se vyplácí bonusy? Mimochodem, stejný nepoctivý 

proces přerozdělování probíhá u převážné většiny dotací. 

To ale není hlavní problém. Ten spočívá v samotné podstatě smyslu vydávání dluhopisů. Stát 

vydává zmíněné dluhopisy, protože mu prostě chybí prostředky potřebné pro chod státu a 

tímto trikem získá peníze na pokrytí nedostatku hotovosti, kterou ale slibuje vrátit 
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s několikaprocentním nárůstem. Pokud vezmeme v úvahu současnou zadluženost našeho 

státu, která je ve výši 2,329 biliónu Kč a že HDP roste pomaleji než zmíněný dluh, je to 

vlastně bohapusté vytloukání klínu klínem. Nejen, že dluhopisy nic nevyřeší, ale naopak 

se problém zadluženosti o slíbené úroky ještě prohloubí.  

A teď se dostáváme k jádru pudla. Představte si, že by vám podobné dluhopisy nabídla 

soukromá společnost, která bude zadlužená tak vysokým dluhem, že je nebude schopna 

splácet. Koupíte si od ní nabízené dluhopisy, které pravděpodobně skončí na pokrytí dluhu? 

Odpovím za vás, nekoupíte. Taková společnost pro vás bude nedůvěryhodná. A co stát? Stát 

je v podstatě také jen společnost, která nese stejná rizika, jako jakýkoliv jiný subjekt, snad jen 

s tím rozdílem, že objemy dluhů jdou do biliónů. 

Současná vládní garnitura slibovala občanům, že nebudou zvyšovat daně a že zreformují 

státní ekonomiku tak, aby se zbavili zadluženosti, která dosahuje výše 41,37% k HDP. 

Jednoduše řečeno, že dosáhnou takového stavu, který dostane výdaje do rovnováhy s příjmy. 

Tedy, že bude dosaženo vyrovnaného státního rozpočtu. Tohoto se ale dá dosáhnout jen 

zvýšením příjmů z produktivní hospodářské činnosti a také snížením výdajů. Obávám 

se, že ale mnoho občanů neví, co to ve skutečnosti znamená.  

Přirovnání je třeba prezentovat opět na soukromém subjektu. Takže pokud se soukromá 

společnost dostane do situace, kdy její příjmy klesly a výdaje převyšují příjmy, musí v první 

řadě snížit režijní náklady, tedy snížit administrativu a obslužný personál. Dále musí omezit a 

snížit podnikové prebendy, tedy sociální výdaje. Další kroky je třeba směřovat na snižování 

nákladů na mzdy, tedy buď ponížit mzdy, nebo snížit počet zaměstnanců, popřípadě obojí. 

Dále vytvořit taková opatření, aby byla posílena celková produktivita, pokud možno v celé 

šíři tvorby hmotných produktů (výkonnější technologie nebo vyšší produktivita práce). A dále 

zastavit nebo alespoň omezit všechny investiční nepotřebné výdaje. 

To samé platí pro stát. Náš stát táhne ke dnu především obrovská armáda úředníků, která je 

královsky odměňována. Předběžné odhady hovoří o potřebě padesátiprocentního snížení této 

oblasti. Sociální dávky jsou vypláceny téměř 50% obyvatel. To je přece nemožné, aby toto 

stát, tedy produktivní lidé, utáhli. Zde musí nastat razantní přezkoumání oprávněnosti a 

potřebnosti této nehospodárnosti. Podpora hmotné produkce neboli hrubého domácího 

produktu spočívá v podpoře výrobní sféry- snadný přístup k výkonným technologiím, 

podpora tvorby zaměstnanosti, zvyšování odbornosti, kvalifikace a celkové produktivity 

práce a celého firemního potenciálu. Tato oblast je tvůrcem HDP, a pokud chce stát 

zvýšit produktivitu, nemůže tuto oblast v žádném případě zatěžovat progresivním 

zdaněním. Pokud to udělá, svědčí to o skutečnosti, že v čele státu jsou hlupáci a ne 

státníci. Každé zatížení firemního potenciálu přináší okamžité snížení jejich produkce a 

pokles pracovních míst. Investiční oblast musí stát velice pečlivě přehodnotit a zastavit vše, 

co nepřináší potřebnou podporu oblastí tvořící vysokou hodnotu HDP. Co v tuto chvíli 

považuji za velmi nezodpovědné, je příprava tzv. ekotendru, výstavba dalších bloků 

jaderné elektrárny, přehnané investice ve vojenské oblasti, zvyšování platů, zvyšování 

cen energií a pohonných látek. A co považuji za nejdůležitější je razantní omezení moci 

státních úředníků, kteří nemají hmotnou a trestní odpovědnost za svoje rozhodování a 

svoji práci. Zrušit převážnou většinu dotačních nástrojů a tyto peníze směřovat přímo 

do potřebných oblastí, tak aby je úředník a politik nemohl korupčně ovlivňovat.  

Vzhledem k tomu, že výše popsaný proces se jaksi žádná z politických stran nechystá 

naplnit, je nadmíru jasné, že forma zvyšování daní, které je pro levici hlavním volebním 
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tahákem, nikterak naší společnosti neprospěje. Prospěje jen politikům, kteří si z občana 

dělají výtah ke svému politickému korytu.  

 

Političtí mafiánští kmotři 

 
V řadách politických stran „sedí“ političtí „kmotři“, jako šedé eminence a prostřednictvím 

lobbingu ovlivňují politická rozhodování tak, aby dosáhli svých vytoužených ekonomických 

cílů.  

Myslíte, že přeháním? Před časem se mi dostala do rukou kniha s názvem „Kmotr Mrázek“ 

od autora Jaroslava Kmenty. Jeho příběh začíná za hlubokého socializmu a končí v naší 

současnosti. Když jsem ji otevřel a začal číst, nebyl jsem sto se od ní odtrhnout a přečetl ji 

jedním dechem. 

Je to kniha napsaná podle životního scénáře „zloducha“, jednoho z těch, kterým se podařilo 

zakořenit organizovaný zločin do české politiky. Zamlada jsem četl detektivky od Agáty 

Christie, které se hemžily smyšlenými příběhy a vraždami. Její příběhy ve srovnání s životním 

příběhem Františka Mrázka však zůstávají daleko za jeho celoživotní zločineckou kariérou. 

To, co mě na celém příběhu doslova „dostalo“, je výčet zmíněných politiků, policejních 

funkcionářů a státních úředníků, kteří se s organizovaným zločinem zapletli nebo spíše 

propojili. Jistě si všichni vzpomenou na vzájemná obviňování politiků o prorůstání 

organizovaného zločinu do politiky. Kniha pana Kmenty jen potvrzuje to, že se jedná o 

hrůznou realitu naší současnosti, ve které, bohužel, všichni žijeme. 

To, co já osobně vidím jako nejnebezpečnější, je fakt, že mnoho jmenovaných aktérů 

spojených s kmotrem Mrázkem chodí doposud mezi námi, jako by se nechumelilo. 

Naskýtá se otázka: Kdo převzal pomyslné uvolněné křeslo nekorunovaného krále českého 

podsvětí a využívá skříň plnou „šuplíčků“, které jsou plné kompromitujících materiálů 

na politiky, k ovládání politickoekonomické scény?  

Poslední na politické poměry nebývalou důkladnou sprchou byla vznesená obvinění 

politické garnitury z úst ministra financí Andrej Babiše, který o korupci a zlodějně 

hovořil v poslanecké sněmovně přes hodinu. Mě ale na této skutečnosti nejvíce zarazilo, 

že se z jeho strany jednalo spíše o pouhé konstatování, neboť ve své řeči nesdělil, že by 

tuto zlodějnu postoupil státním orgánům k prošetření. Potěšilo by mne, kdybych se 

mýlil. 

Výňatky z vystoupení A. Babiše: 

"Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, 

co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (...) Vy jste tady řešili 

kupónovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní 

banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli 

po druhé.  

A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu. A Agrobanka za 50 miliard. A 

Bohemia za 20. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku. Proč 

jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS!  



111 

 

ČKA nás stála 230 (236?) miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů. A co naše 

předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro. Pan Kalousek mluvil v Bruselu o 

ostudě ohledně Čapího hnízda. Ne, vy jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu 

ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí 

koně v hotovosti. (…) 

A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům?  

Celkem Češi - daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun 

navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního 

úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi 

byl jejich vlastníkem? Martin Roman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce 

někteří poslanci? 

Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem 

ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. K ničemu nedošlo. Důsledky - 

jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá 

český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze 

státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané.(…) 

 

Dotační podvody  

Já se ptám, prostřednictvím paní předsedající, paní Němcové, ta tu sedí 18 let. Svolali jste 

mimořádnou schůzi třeba kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl 

tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho 

soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy 

korun. Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No přece ODS. Konkrétně tehdejší 

předseda regionální rady Jiří Šulc. A pan Kušnierz začal u soudu mluvit - o tom, jak ho 

ovládala chobotnice vedená lidmi napojenými na ODS. A vysvětloval to tady někdo? (…) 

 

A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci karlovarské Becherovky? 

Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tak já vám to připomenu. O privatizaci 

karlovarské Becherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná firma měla ve vlastnické 

struktuře Karla Schwarzenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly, který o několik let později 

brutálně ovlivnil privatizace OKD a z firmy vytuneloval 110 miliard korun  

Vše kolem privatizace Becherovky se odehrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání 

Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach z parlamentu narychlo sešla Klausova vláda a 

většinou hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Schwarzenberga. (...) Pro tento projekt 

zvedli ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že členem ODA 

byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků 

upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy pan Schwarzenberg a s panem Bakalou, a 

to přesto, že jejich podnikatelský záměr byl meziresortní komisí vlády označen za nejhorší. 

Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této privatizace, kterou 

prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu? (…) 
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Privatizace OKD 

Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní 

oznámení a pokusil se tento proces zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního 

bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci 

získali a vytáhli z firmy OKD přibližně 110 mld. korun. Ano, vážení horníci, 110 mld. korun. 

(…) 

A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. 

Ptám se. Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká 

státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné, že není. Pan Bakala byl přece 

sponzorem politických stran. 

Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010 dal 15 mil. ODS a TOP 09 7,5 mil. A Věcem veřejným 

6 mil. Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. 

Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich předčasné důchody, které jsme jim 

slíbili…atd."  

 

Co dodat?  Vlády vyhazují miliardy za státní zakázky, které jsou několikanásobně předražené 

a zřejmě se podíleli a podílí na prohospodařování státního majetku vesele dál?  Mnoho 

politiků není schopno doložit nabytí svého mnohamilionového majetku. Nemyslíte, že nás 

politici zatížili gigantickými dluhy a daněmi? A že se občanům právo na obranu proti tomuto 

zlořádu jaksi vyhýbá? 

Dílo pana Jaroslava Kmenty je skutečným obrazem nejen života kmotra Mrázka, ale i stavu 

současné společnosti. 

Poslední kauza z nedávných dnů, ve které se podařilo kmotrům cinknout přes padesát 

dotačních titulů a prošustrovat 14 miliard je důkazem toho, že tento trend pokračuje 

vesele dál a politici a státní úředníci si s poctivostí hlavu nelámou. 

Další mafiánské struktury sešikované v globální elitu se postupně zmocňují 

prostřednictvím lobbistů korporátních firem českého politického a mediálního prostoru, 

ten následně využívají k upřednostňování zahraničních investic, podpořených 

investičními pobídkami a daňovými prázdninami. Cíl tohoto jednání je jediný. České 

produkty se stávají nekonkurenceschopnými.    

Stát by měli vést odborníci a ne politici 

 
 
Minulá, současná, ale zřejmě ani ta budoucí politická reprezentace nebude zárukou 

prosperity naší společnosti.  
 

To, co dnes vidíme kolem sebe, je jen intrikánské politické představení, které nemá žádný jiný 

cíl, než pošpinit opozici (konkurenci) s cílem udržet se co nejdéle u moci. Systém politických 

stran je ve své podstatě natolik nedokonalý, že lze jen s obavami předpokládat jeho budoucí 

pozitivní vývoj, který by vedl k prospěchu společnosti. Je to zcela nepotřebná nákladová 

položka státu, kterou lze nahradit jednoduchým, průhledným a zcela otevřeným 

demokratickým principem, který bude opravdu zase sloužit lidem.  
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Položím vám otázku: potřebuje naše země 200 poslanců a 81 senátorů, 333 000 příslušníků 

další řídící administrativy, a 353 000 úředníků? To znamená, že 686 000 lidí se podílí na 

řízení státu. Toto číslo je přece na tak malý stát, jako je naše země, zcela absurdní a zbytečné. 

Tento stav je výsledkem dvacetileté vlády nekompetentních politických stran. Je to 

byrokratická džungle, která nám chce vzít právo rozhodovat o svém životě. Neptají se nás, co 

bychom si přáli, ale vzkazují nám, co si přejí oni.  

Dalším negativním výsledkem vládnoucích politických stran je gigantický dluh ve výši téměř 

1,6 bilionu korun a desítky korupčních skandálů napříč politickou strukturou, které se spíš 

podobají mafiánským praktikám, než politické soutěži. Vždyť oni si své politické posty pletou 

s mafiánským byznysem. Lži, zlodějna, intriky, korupce a další „lumpárny“ se staly rutinním 

politickým nástrojem politických procesů. A občan jen zírá s otevřenou pusou a zřejmě doufá, 

že další volby to vyřeší. Nevyřeší. Pokud nepřijde někdo, kdo současný systém změní, stále se 

bude dít to, co zažíváme již 30 let. Stačí si jen vzpomenout, kolik se vystřídalo premiérů a 

ministrů, kteří přišli a většinou s ostudou zase odešli. A společnost stále nenachází ty pravé. A 

proč tomu tak je? Protože to jsou straníci a ne poctiví odborníci. Ti totiž v politických 

stranách jaksi zcela chybí. A co by tam taky dělali. Nemají čas na politikaření, neboť jsou 

vytíženi na řídících postech úspěšných výrobních firem. A to je ta oblast, kde je třeba hledat 

potenciál zkušených a znalých manažerů. Tito lidé znají hodnotu vydělané koruny, ovládají 

ekonomickou strategii a hlavně ví, co je to rovnováha příjmů a výdajů, která nesmí být nikdy 

porušena. 

Ohlédnutí za realitou 

Pokud se ohlédnu nazpět na to, co politici provedli s právem, s ekonomikou a hlavně s 

morálkou a odpovědností, chce se mi zvracet. Moje důvěra v tento systém politických stran 

klesla na nulu a děsím se dalších voleb, že lidé nebudou mít koho volit. Podstata toho, proč 

náš systém nefunguje, začíná v právu. V absenci jednoduchého a pro všechny srozumitelného 

přirozeného práva. Druhá neméně důležitá oblast je morálka a plná zodpovědnost za vše, co 

rozhodnu, a to na všech úrovních. V tom je ten zakopaný pes. Dnes se s oblibou používá 

termín špatná vymahatelnost práva. No, pokud musí občan na svém státu právo vymáhat, tak 

kde to, proboha, jsme. Ale toto je dnešní skutečný stav. Politik ani úředník se nemusí obávat 

spravedlivého dopadu odpovědnosti, a tak se na politická a úřednická dobře placená místa, 

kde nehrozí téměř žádný postih za vlastní neschopnost a mnohdy ani za to, že dotyčný je 

lump, derou i ti, kteří by tam, v případě plné zodpovědnosti za svá rozhodnutí, nikdy nebyli. 

Jaké by mohlo být řešení  

Osobně se domnívám, že řešení by mělo spočívat v přímé volbě nepolitických kandidátů a ve 

vysoké odpovědnosti za svoji vykonanou práci. A to bez výjimky až do výše propadnutí 

veškerého majetku, pokud rozhodnutí dotyčného poškodí stát jako celek nebo občana jako 

jednotlivce. Dovedete si představit, že by při takovéto zodpovědnosti některý poslanec zvedl 

ruku pro změnu zákona, o kterém by si nebyl zcela jist, že bude ku prospěchu státu a občana? 

Vědomí, že za zvednutí ruky ponesu hmotnou zodpovědnost sám, je zcela něco jiného, než 

poslechnutí příkazu stranického vůdce, ať už pravého nebo levého, s tím, že nejde o nic 

jiného, než že si to nějak v tom parlamentu čtyři roky odsedím a budu v balíku. K 

poslaneckému platu občas obdržím nějaké to „držhubné“, popřípadě „všimné“ nebo dokonce 

podíl na přiklepnutém kšeftíků ze státních zakázek. Aby toho nebylo málo, tak si občas ještě 

vylepší svůj příjem „šlohnutím“ třeba drahocenného protokolárního pera, aby i ta celonárodní 

reputace byla také na patřičné úrovni. Dovedete si představit, že by si úřednice dovolila vám z 

pozice své moci nevyhovět ve vašem právu, kdyby věděla, že za své rozhodnutí ponese plnou 
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zodpovědnost? A co soudci a právníci, víme, jakou mají zodpovědnost? Já vám to povím- 

žádnou. A toto je současný stav. 

Kam se společnost ubírá 

Čím dál větší procento občanů se snaží zachovat nestranickost. Pokud kandidují ve volbách, 

jsou vedeni jako bezpartijní. Nejvíce to je patrné v komunálních volbách. Rok od roku se toto 

procento zvedá a zvedá. Občané nechtějí mít nic společného s politickými stranami, neboť se 

neztotožňují s jejich praktikami a dávají to jasně najevo. Ale co jim zbývá ve volbách, když 

jiná možnost není, pak volí to nejmenší zlo. Ale zlo zůstává vždycky jen zlem. 

Koho národ potřebuje 

Náš stát potřebuje slušné, schopné a odvážné státotvorce typu Přemysla Oráče, T. G. 

Masaryka, Tomáše Bati a mnoha dalších statečných tvůrčích lidí, kteří by pozvedli svými činy 

národní povědomí a hrdost Čechů na svoji vlast. Současná tzv. soutěž politických stran 

nevede k spravedlnosti a prosperitě našeho národa. O posty ve vládě, parlamentu a ostatních 

řídících funkcích státu by se měli ucházet zodpovědní a moudří jednotlivci, kteří dosáhli ve 

svém životě pozitivních výsledků a ne současní politici, kteří na kandidátkách uvádí dlouhý 

seznam politických funkcí a nehlásí se k výsledkům prohospodařeného státu. 

Co je třeba udělat 

To, co nás politické strany stojí a co jim umožňuje vládnout, jsou peníze, které jim my 

všichni platíme, a to i přes skutečnost, že jejich vláda nestojí za nic. Je třeba politickým 

stranám odejmout jakoukoli finanční podporu ze strany státu a zakázat jim příjímání 

darů od jiných subjektů, neboť je to prachsprostá korupce. Zrušit současný systém 

politické soutěže a umožnit soutěž jednotlivcům formou přímé volby na všech úrovních, 

třeba vyřazovacím systémem. Umožnit lidem přístup ke spravedlivým pravdivým 

rovnoměrným informacím a média, která se stala součástí establishmentu tvrdě 

postihovat za jejich porušování. Kandidáty na posty v řízení státu podrobit testům s 

celonárodní platností ohledně jejich znalostí, zkušeností, schopností, a hlavně jejich 

morálního profilu. Plat každého státníka je třeba vyplácet zálohově a prémie mu 

vyplácet na závěr jeho volebního období, za předpokladu, že nezklamal a splnil svůj 

volební program, který národu sliboval. Je pravděpodobné, že by tito lidé měli i výrazně 

větší pravomoci a občané by naopak měli možnost jejich snadnějšího odvolání za pomoci 

jednoduchého účinného referenda. 

Závěr 

Domnívám se, že za těchto podmínek se z dnešních politiků do případných funkcí pohrne 

málokdo. A to by bylo jedině dobře. 
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Zbrojní průmysl je hrozbou lidstva pro vznik války 
 
Zbrojařský průmysl potřebuje znesvářený svět a je mu zcela jedno, kdo proti komu bojuje. Nezajímají ho cíle ani 
ideje, zajímá ho jen byznys, tedy spotřeba.  
 

Válka je rozsáhlý stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je 

ve válce použito válčícími stranami jako legitimní mocenský nástroj k prosazení politických, 

náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru, který je 

obvykle definován absencí války. V mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení 

cílů vojenskými prostředky a vojenskou silou.  

Toto je odborná definice války. Znám také jinou definici. V jedné písni se zpívá, že válka je 

vůl. Položme si otázku, proč vlastně války vznikají? Kdo může mít zájem na vzniku války? 

Jak je možné, že lidé válku dopustí? Troufnu si tvrdit, že drtivá většina lidí nikdy žádnou 

válku nechtěla a nechce ji ani teď a ani v budoucnu jí chtít nebude. Tak kdo ji tedy chce? 

Pokud se podíváme do dávné historie, vždy šlo o moc a nadvládu nad jiným národem a zemí s 

cílem zmocnit se jeho majetku, vnutit mu svoje ideologie a podrobit si ho, aby mu sloužil. 

Pokud se nad tím člověk zamyslí, je to vlastně obyčejná prachsprostá lumpárna. Tak proč to 

vlastně lidstvo pořád dělá? Proč se nepoučí? Vždyť žádná válka nepřinesla nikdy nic dobrého. 

Kdo jsou ti, co jsou schopni nahnat celé národy do bratrovražedných válek? A jak je možné, 

že člověk poslechne, jde a vzájemně se zabíjí jak dobytek? 

Pokusme se najít podstatu vzniku válek, a co se musí stát, aby válka byla rozpoutána. Lidská 

společnost je složena z lidí, kteří disponují lidskými vlastnostmi. Pozitivními a bohužel i 

negativními. Podhoubí války může začít růst jen za předpokladu, že se do čela skupiny národa 

dostane člověk se špatnými morálními vlastnostmi. Dostat se tam může jedině za 

předpokladu, že obelstí svoje okolí a celý národ, který mu posléze svěří státní moc. Moc, 

která je ve své podstatě v rukách slušného člověka obrovskou zodpovědností, ale v rukách 

diktátora hrozivou zbraní, kterou neváhá použít kdykoliv se mu někdo vzepře nebo postaví 

proti jeho ideálům a bezohledným cílům. Hlavním pachatelem rozpoutáním válek jsou 

bezohlední nebezpeční jedinci obklopení svými stejně smýšlejícími zlotřilými kumpány. 

Druhým nebezpečím pro vznik válek je zbrojařský průmysl. Jeho prosperita je přímo úměrně 

závislá na válce a válečných konfliktech. Vzhledem k tomu, že se tento byznys pohybuje 

v bilionech korun, jsou jeho chapadla schopna ovládat a rozpoutat jakýkoliv konflikt, a to 

kdekoliv na světě. Zvlášť v tom méně rozvinutém. Že si vždy tato oblast dokáže najít svého 

diktátora nebo teroristu, to je zřejmé z historie i ze současnosti. Rozhodujícím okamžikem je 

proces, kdy mocenský kartel složený z vojensko-průmyslového komplexu, bank a 

investičních fondů začne organicky prorůstat do oblasti politiky a fakticky ji začne ovládat. 

 

Československá republika měla v minulosti jeden z nejrozvinutějších vojenských průmyslů v 

Evropě. Těsně před druhou světovou válkou měla naše armáda jednu z nejlépe vyzbrojených 

armád, a i z tohoto důvodu se stala i z prvních Hitlerových cílů. V podstatě tento získaný 

zbrojní arzenál pomohl nacistickému Německu ke kvalitnímu vyzbrojení armády a k další 

úspěšné agresi do okolních států. Po revoluci, na základě humánního přístupu presidenta 

Václava Havla, byla zbrojní produkce výrazně omezena. Za což s odstupem času sklidil a 

doposud sklízí velkou kritiku. I přes to náš stát neustále patří k předním výrobcům zbraní a 

tato průmyslová oblast prosperuje i v dobách celosvětové krize. 

Proč zbrojní průmysl prosperuje: 
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Hlavním klientem zbrojního průmysly jsou státy. Politická moc téměř všech států vyzbrojuje 

svoje armády za účelem obrany státu. Některé za účelem agrese. Česká republika není 

výjimkou. Deseti milionový stát vlastní Gripeny, Pandury, bitevníky a další nejmodernější 

zbraně v Evropě. Otázka zní: proti komu potřebuje Česká republika zbrojit a utrácet miliardy 

za mašinérii na zabíjení? Proti Afganistanu, Iráku nebo proti každému koho si USA vybere 

jako nepřítele? Nezdá se vám to trochu přihlouplé? Není to tak dávno, kdy jsme zbrojili proti 

USA a NATU, teď se zase bude zbrojit proti Rusku, pak přijde možná Čína, takže je pořád 

proti komu vyzbrojovat armády. Nepřítel se vždycky nějaký najde. Teď je na scéně Islámský 

stát a Al Káida, které předtím vyzbrojilo USA. Dělají z nás hlupáky.  

Každý zbrojařský průmysl potřebuje svého zákazníka, tedy odbyt. Ale to nestačí, za odbytem 

musí následovat spotřeba a tou je válka. Jedině v ní se může spotřeba uskutečnit. 

Zbrojařský průmysl potřebuje znesvářený svět a je mu zcela jedno, kdo proti komu bojuje. 

Nezajímají ho cíle ani ideje, zajímá ho jen byznys. Hlavní cíl je dobře vyzbrojit obě strany, 

aby byl konflikt pokud možno vyrovnaný a trval co nejdéle. 

Tak, jako kterýkoliv výrobce (třeba obuvi) vymýšlí a zpracovává složitou odbytovou strategii, 

stejným způsobem se chová i výrobce zbraní. Cílem a završením těchto strategií není nic 

jiného, než vojenský konflikt nebo alespoň vykonstruovaná hrozba. Klientem jsou státy, 

objednateli jsou vlády, tedy politické strany. Z minulosti víme, že stačilo přesvědčit jen jednu 

stranu o vývoji nového tipu zbraně a ejhle, automaticky se spustil vývoj i na druhé straně 

barikády. Jen aby náhodou nebyl někdo o krůček pozadu. Že jdou náklady do miliard, to 

politiky nezajímá, takzvaná ochrana ideologie levé nebo té pravé si to v zájmu lidstva 

vyžaduje. Pokud se náhodou stane, že se jedna ideologie, třeba ta levá, vytratí, najde se hned 

druhá, třeba islamisticko-teroristická. Koneckonců, vybavit Talibán zbraněmi je také dobrý 

byznys. Důležité je, že se pořád někdo mydlí. Jestli to je ve Vietnamu, v Jugoslávii, v 

Kuvajtu, Iráku, Libyi, na Falklandských ostrovech, v Gruzii, v Afganistanu, Sýrii nebo 

v Izraeli, to je přece jedno. Hlavně, že funguje strategie spotřeby a že finance vložené do 

podpory politiků ve správné zemi a do správné strany nesou své ovoce. To, že umírají tisíce 

lidí, není tak podstatné. Když jsou tak hloupí, ať se mordují. 

Zdá se vám to přitažené za vlasy? 

Tak si položme otázku: Hrozí České republice nějaký vojenský konflikt? Chystá se ČR 

napadnout nějaký stát? Pokud ne, tak proč Česko vyzbrojuje armádu tak razantně, jako kdyby 

očekávalo třetí světovou? A i kdyby přišla, tak jsou Česku zbraně na nic. Jsme malý stát, u 

kterého řinčení zbraněmi nemá žádný smysl. Stačí se ohlédnout do nedávné minulosti na 

mnichovskou zradu a pochopíme, že takzvaní spojenci se určitě kvůli nám nepřerazí. Poslední 

výroky Trumpa jsou toho důkazem. Nepřerazili se v minulosti a to samé bude platit i v 

budoucnosti. Náš mindrák spočívá v malosti a hloupé důvěřivosti v ochranu Velkého bratra, 

jednou z východu a podruhé ze západu. 

Pokud český národ chce mít jistotu, aby se neopakovala minulost, kdy náš národ měl již 

několikrát namále k postupnému zániku, měla by slušná, chytrá a hlavně prozíravá politická 

reprezentace usilovat o postupné omezení zbrojení až na minimum, a toto úsilí prosazovat v 

rámci Evropy a v celém světě. Pokud jen desetinu z celkové sumy na zbrojení použije ČR na 

prosazování odzbrojení Evropy, následně s pomocí dalších států i celého světa poskočí 

prosperita světa o pořádný krok kupředu. Hlavním problémem lidstva je nekontrolovaná 

výroba zbraní všech druhů. Dokud lidstvo bude vyrábět zbraně, budou i války a s nimi 

statisíce mrtvých. 
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Co se musí stát, aby se lidstvo dalo jinou cestou, než cestou vzájemného zabíjení, tedy 

překování mečů na pluhy? 

Je to vše o tom, kdo se postaví do čela jednotlivých skupin, národů, států, Evropy a jednou 

možná i celého světa. Současný systém politických stran nezaručuje, že se do čela strany státu 

národů postaví slušný a schopný člověk, ale spíše antisociální osobnost. Je třeba změnit 

podstatu celého systému výběru a kritérií, ze kterých vzejde absolutní jistota seriózního 

výběru osobnosti s pozitivními vlastnostmi, která bude zárukou pro vytváření potřebného 

prostředí zákonných norem a nástrojů, které vyloučí a neumožní výrobu zbraní a jejich 

následného použití. 

Dnes Evropa čelí nevídanému náporu nelegálních imigrantů a hloupí politici opět selhávají 

v základech ochrany našich evropských hodnot a zcela nechápou, co se v budoucnu stane 

s evropskou civilizací. Tady už nepomůže nákup letadel, ani obrněných transportérů, toto 

nebezpečí může zastavit jedině uzavřená hranice a národ vyzbrojený osobními zbraněmi po 

vzoru švýcarské domobrany. To je dle mého názoru jediná účinná obrana státu naší velikosti. 

V případě jakékoliv agrese narazí vetřelec na odpor v každém domě, bytě a ulici všech, kteří 

udrží v rukách zbraň. Každá agrese má za cíl zotročení a oloupení lidí. Člověk se samopalem 

v ruce se těžko zotročuje. Žena s revolverem v kabelce se dá těžko znásilnit. Současná snaha 

Evropské unie o prosazení zákonů o odzbrojení občanů ale nasvědčuje zcela jinému záměru. 

Nechat lidi bezbranné, napospas brutalitě nezvaných vetřelců. 

 

Nepostižitelnost státních úředníků 

 
V roce 2009 se pražský primátor chlubil, že snížil administrativu města o 20%, a tím vlastně 

přiznal, jak neefektivně tyto úřady pracují.  

Každý občan této planety nese svoji osobní zodpovědnost sám za sebe. Na každém z nás 

záleží, jak svůj život uspořádá a čeho dosáhne. Nikdo nemůže svalovat vinu za svůj vlastní 

neúspěch na někoho jiného a nelze ani požadovat od druhých, aby byli odpovědni za naše 

jednání. Vysoká osobní zodpovědnost by měla být zanesena do ústavy a zákonů ČR a to do 

všech úrovní života. To, že člověk nese důsledky špatného rozhodnutí na svých bedrech ve 

vztahu k sobě samému, ke své rodině a ke svému majetku je pro zodpovědného a slušného 

člověka samozřejmostí. Vysoká osobní zodpovědnost je také kladena na každého, kdo se pustí 

na dráhu podnikání. Zde přebírá jednotlivec odpovědnost za vše a všechny, kteří se stanou 

součástí firmy nebo společnosti. Rizika spojená se zodpovědností řídit a vést firmy jsou tak 

vysoká jaké velikosti firmy a společnosti dosahují v oblasti počtu zaměstnanců, majetku a 

finančních objemů, se kterými disponují. Stačí nesprávný odhad, chybné rozhodnutí a 

doposud prosperující firma může zaniknout. Veškerá tíha zodpovědnosti jde na vrub majitele. 

Majitel také nese zodpovědnost za výkon svých zaměstnanců a to v celé škále od uklizečky 

počínaje až po ředitele divize konče. I všichni zaměstnanci nesou svoji vysokou zodpovědnost 

za svoji práci a svoje výsledky. Firma je živoucí organizmus, který je závislý na pracovní 

odpovědnosti a výsledcích všech zúčastněných. Pokud nefungují firemní mechanizmy vysoké 

zodpovědnosti na všech úrovních, firma nemůže dosáhnout dobrých výsledků a dříve či 

později může zkrachovat. Tehdy majitel přijde o všechno, mnohdy i o střechu nad hlavou. 

Takhle to funguje v soukromé sféře. A teď se pojďme podívat, jak vysokou osobní 

zodpovědnost nesou státní zaměstnanci, kteří by měli vytvářet potřebné podmínky a prostor 

pro dobré fungování celého státu. Všichni jsme se asi už někdy setkali s arogantním 
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vystupováním státního úředníka. Jeho postavení je z pozice občana téměř nepostihnutelné. A 

odpovědnost za špatné nebo nesprávné rozhodnutí téměř nulová. Oproti soukromé sféře v této 

oblasti zcela chybí hmotná zodpovědnost za svoji odvedenou práci. Nadřízený pracovník 

nemá také žádnou velkou motivaci vyžadovat vysoké pracovní zapojení od svých 

podřízených. Celá struktura byrokratického státního úřednického systému není založena na 

přímé hmotné zodpovědnosti konkrétního pracovníka, a tudíž degraduje jeho morální přístup 

k odpovědnosti. Celý systém počínaje samosprávou a konče vládou je zcela bez motivačních 

prvků k výší zodpovědnosti a produktivitě práce. Svůj plat dostane účetní na obci vždy stejně 

jako ministr, bez ohledu na to, jak svoji práci poctivě a efektivně vykonává. 

Tento stav, který nikoho nenutí k vyšší produktivitě, vytváří prostor k tvorbě nových 

úřednických míst, které ulehčí práci úředníka, aby sám měl větší prostor na svoje osobní 

soukromé zájmy. Nákupy, návštěva kadeřníka, trávení času na internetu nebo soukromé 

schůzky a dlouhé soukromé telefonáty v pracovní době jsou běžnými praktikami mnoha 

úředníků a úřednic. Jejich platy jsou vysoko nad příjmy ve výrobě přesto, že právě výroba je 

jejich chlebodárcem. Doslovné přemnožení úřednického aparátu můžeme pozorovat převážně 

u větších měst krajských úřadů, ale hlavně na ministerstvech. Jaké to má důsledky. Jeden 

příklad za všechny: úředník na ministerstvu vytvoří dotazník, který rozešle na 7 000 obcí a 

měst, jen aby si ulehčila svoji mnohdy nesmyslnou a nekoncepční práci. Přitom by mohl sám 

potřebné údaje získat ze statistického úřadu. Vyplnění a shánění požadovaných údajů ale 

zabere každému oslovenému pracovníkovi (či pracovnici) celý den, tedy osm hodin. Co se 

tedy ve skutečnosti stalo? 7 000 pracovníků pracovalo 8 hodin, což je 56 000 hodin za cca 

150 Kč nákladů na hodinu, bez dalších odvodů, což činí 8 400 000 Kč. Tyto byrokratické 

praktiky jsou dnes a denně praktikovány i vůči firmám a jsou obrovskou brzdou ekonomiky. 

A to hovoříme jen o jednom jediném případu. Jak vysoká asi musí být celková částka, kterou 

stát vynakládá na nesmyslnost přebujelého byrokratického aparátu? Pokud to samé udělá 100 

úředníků, jedná se již o 840 000 000 Kč, ale náš stát má tisíce zbytečných úředníků, kteří se 

navzájem tímto způsobem zaměstnávají. Ale komu tato úřednická mašinérie může být 

prospěšná? Státu jako celku zcela určitě ne, firmám také ne a jednotlivým občanům zcela jistě 

ne. Tak kdo tedy nese zodpovědnost za tuto ničím neopodstatněnou skutečnost? Jsou to 

politici, vláda, parlament, senát, krajští a regionální politici sedící v zastupitelstvech 

především větších měst. 

Co tomuto byrokratickému systému chybí je osobní zodpovědnost za nehospodárné 

vynakládání zbytečných výdajů. A také nastavení nepřekročitelných pravidel výše 

přiměřených nákladů. Nedovedu si dost dobře představit, že úředník, který nikdy neřídil 

žádnou výrobní jednotku, ve které by získal alespoň základní informace o tvorbě peněz, by 

mohl mít potřebný smysl a přístup k zodpovědnému nakládání se svěřenými prostředky. 

Politici celá desetiletí slibují snižování byrokracie, ale opak je pravdou. Vše je důsledek 

nebývale složité legislativy, která je tvořena armádou úředníků, jež se svým počtem blíží 

velikosti úřednického aparátu jako má například Francie. Za svoji práci však nenesou žádnou 

osobní zodpovědnost. Citace z ústavy ale zní - Každý má právo na náhradu škody způsobené 

mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy, nebo 

nesprávným úředním postupem. Najde se někdo, kdo zažaluje stát za nehospodárné 

vyhazování peněz prostřednictvím přebujelé administrativní byrokracie? 

 
 

Soudy nejsou zárukou pro spravedlivý rozsudek 
 



119 

 

Největším neštěstím pro spravedlnost, občany i stát je doživotní služba a prakticky 

nedotknutelnost a beztrestnost soudců, státních zástupců a dalších funkcionářů českého 

právního systému. Naše zákonodárství je zaneseno nefunkčním balastem, který se rozešel 

s pravou podstatou přirozené etiky. Pro občana přestalo být oporou a zárukou dosažení práva 

a spravedlnosti.  

 

Soudci využívají špatných zákonů, jejich složitosti, přemíry dodatků i možností převodu 

soudního řízení do kompetence jiného soudu k neustálému prodlužování soudních sporů a 

nedohlednosti konečného verdiktu. A pokud už spor dospěje ke konečnému verdiktu, pak je 

stále ještě řada možností, jak jej změnit, oddálit nebo zrušit. 

U řady soudních sporů, kdy by stačilo jediné pořádné jednání, existuje nekonečný sled 

soudních jednání a skuteční zločinci mají mezitím možnost zmizet z dosahu soudu nebo ČR a 

zdálky se našemu soudnictví vysmívat. Jejich manželky ale v klidu jejich nezákonně získaný 

majetek nadále beztrestně využívají. 

Některá řízení se z nepochopitelných důvodů (někdy ale „dokonale objasňovaných“ 

příslušnými státními zástupci) zastavují uprostřed nedořešených případů a obžalování se tak 

vyhnou spravedlivému trestu.  

Často zasahuje výkonná moc do moci soudní. 

Existence soudních a policejních gangů dokonce propojených i s univerzitami (neoprávněné 

udělování titulů) tuto neschopnost soudů ještě podtrhují. 

Hierarchie soudců, odvolacích soudců, státních zástupců, nejvyšších státních zástupců, 

ústavních soudců atd. je nepřehledná, možná nelogická, ale pro normálního občana zbytečná. 

Proto se v některých případech lidé odvolávají až k Mezinárodnímu soudu nebo Soudnímu 

dvoru, k nimž mají větší důvěru, než ke zprofanovaným soudům a soudcům v ČR. 

Je nepochopitelné, že může soudcovský talár oblékat člověk, kterému se neustále vrací jeho 

případy od soudů vyšší instance zpět k novému projednání. Soudit by měl jen člověk s 

vysokou odbornou zkušeností, morálními mravními vlastnostmi. Jak může občan důvěřovat v 

soudy, když tam sedí lidé, kteří nedokáží nebo spíš nechtějí rozhodnout správně. Soudce 

nemůže být jmenován do funkce nadosmrti, to je přece ohromný nesmysl. V případě soudců 

by mělo platit striktní pravidlo- třikrát a dost. 

Pokud náš soudní systém spoléhá na rozhodnutí jednoho samosoudce místo celého tribunálu 

přísedících, třeba i lidových soudců, tak se nedivme, že soudnictví prostě nefunguje. Pokud se 

podíváme na hodnocení našeho zákonodárství ze strany občanů, dojdeme k závěru, že 

soudnictví selhává. Právo se stává nevymahatelným. V anglosaském zákonodárství jsou 

součástí soudů instituty, které zaručují vyváženost spravedlivého rozsudků po celém území 

daného státu. Využívají precedenční systém, který zabrání, aby soudy vynášely zcela opačné 

rozsudky. Využívají lidové poroty nezávislých, kteří jsou náhodně vybráni počítačem. 

Takovéto složení soudu je podstatně méně ovlivnitelné než například náš samosoudce, který 

seká jeden případ za druhým a ani si nepřečte rozhodnutí soudu vyšší instance. To si, vážení, 

nedělám legraci, ale jen konstatuji současnou skutečnost.  

Stát vyplácí obětem nekonečných soudních průtahů miliardy na odškodném a nikdo není hnán 

k zodpovědnosti. Dala by se uvést nekonečná řada příkladů, které by zaplnily celou další 

knihu, proto uvedu jen dva.  
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Po sedmnácti letech nepříliš složitého případu stát zaplatil poškozenému 300 tisíc na 

odškodném za zbytečné průtahy. Oprávněnému již vyhraný spor byl ale k ničemu, neboť 

odsouzený měl dostatek času, aby svůj veškerý majetek v klidu „uklidil“. A tak 400 tisíc plus 

úroky za 17 let už nikdy neuviděl.  

 

Obec se domáhala soudního vystěhování neplatiče. To soudu trvalo celé dva roky. Na 

samotný akt dorazil soudce se svojí zapisovatelkou, tři pánové z justiční stráže se svojí 

šéfovou, tři policisté se psovodem ve speciálním obleku, který měl zpacifikovat agresivního 

psa. Dále byl přítomen starosta, místostarosta, účetní a tři zaměstnanci technických služeb, 

kteří zabezpečovali otevření dveří a vystěhování. Dohromady čtrnáct lidí, kteří dorazili pěti 

auty. Obec tento dvouletý cirkus stál několik desítek tisíc korun plus ztrátu na nájemném ve 

výši 156 tisíc. Kolik musel vynaložit stát na jednoho darebáka, to radši ani nechci vědět.  

Jak má potom fungovat celý stát, když jeden ze základních pilířů společnosti nefunguje. 

Soudy nižších instancí nerespektují rozhodnutí vyšších soudů a mnohdy ten samý soud 

dokáže vynést opačný verdikt i přes to, že skutková podstata se nezměnila. Lidé se 

obrací se svými příběhy, kdy se nedomohli spravedlnosti, i na předsedu Ústavního soudu 

JUDr. Pavla Rychetského, který tuto skutečnost potvrdil v televizním rozhovoru.  

To ale znamená, že současný politický systém selhává ve svých základech. 

 

 

Nenáviděný podnikatel (zaměstnavatel) 
  
Slovo podnikatel je v naší zemi vnímáno hlavně ze strany občanů, kteří sami nepodnikají v 

mnoha případech negativně.  

Hlavní problém tito lidé spatřují v tom, že úspěšný podnikatel disponuje majetkem, který oni 

sami vyprodukovat nedokáží a cítí se tak ošizeni. Ten zásadní problém spočívá v ochotě a 

množství vynaloženého úsilí ve vztahu k službě lidem. A to je vlastně podnikání. Čím 

většímu počtu lidí jste schopni a ochotni poskytnout službu v jakékoliv oblasti, tím vyšší je 

předpoklad, že dosáhnete vyšších příjmů. 

Pojďme si uvést příklad: 

Dva spolužáci, kteří spolu vyrostli v sousedství, vychodí základní školu, oba se vyučí řemeslu 

a nastoupí do práce. Jeden z nich, říkejme mu třeba Šikula, ale brzy pochopí, že pokud bude 

chodit jen do práce, vydělá si jen mzdu a ta mu vystačí jen na standardní průměrné živobytí. 

A protože je zdatný řemeslník, založí si živnost. Začne dřít od rána do večera, vymýšlet nové 

výrobky a služby, vezme si úvěr, pro který musí zastavit všechen svůj majetek a dře a dře a 

dře. Jeho soused, říkejme mu třeba Lenivec, pozoruje jeho úsilí, a když se občas potkají, 

Lenivec mu radí: „Že se na to nevykašleš, takhle se dřít. Pojď se mnou na ryby nebo o 

víkendu půjdeme do lesa na čekanou, nebo na pivo, odpočneš si a bude ti dobře jako mně.“ 

Ale Šikula odmítne. „Nezlob se, ale já nemohu, přijal jsem nové zaměstnance a musím přes 

víkend pro ně připravit nové pracoviště. Snad někdy příště.“ A tak život plyne rok za rokem. 

Lenivec chodí do práce, ve tři je doma, vezme flintičku, jde do lesa nebo na ryby, večer do 

hospůdky na pivo. Víkendy spokojeně prolenoší u televize nebo se opaluje na zahrádce a 

kroutí hlavou nad sousedem, který chodí domů za tmy, soboty a neděle nevyjímaje. Jenomže 

Šikula se mezitím prostřednictvím kvalitních služeb vypracoval na úspěšného podnikatele, 

splatil úvěr, postavil novou výrobní halu, má už 20 zaměstnanců. Protože podniká poctivě a 

jeho výrobky jsou žádané, daří se mu dobře. Nejenže vytvořil nová pracovní místa, ale mohl 
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si dovolit koupit i nové stroje a náklaďák. Také přestavěl svůj dům a pořídil si nové auto. A 

dokonce si po deseti letech vyjeli s celou rodinou na dovolenou k moři. No a co na to soused? 

Už mu neříká, že se má na to vykašlat, ale když ho potká tak spustí: „ No jo, copak 

podnikatel, ten má peněz plnou prdel a může si koupit, co chce. Ale co my, co dostaneme v 

práci 15 000, za to si moc vyskakovat nemůžeme.“ Co dodat, Lenivec „proflákal“ deset let a 

teď je naštvaný, že nemá to samé, co Šikula. Pokud bude tento stav pokračovat ve stejném 

pracovním nasazení, je předpoklad, že mezi oběma sousedy během dalších deseti let vznikne 

obrovský majetkový rozdíl. Čím bude větší, tím ale bude Lenivec více nespokojený a bude 

hlásat, jaká je to nespravedlnost, že stát dopustí, že jsou chudí a bohatí. V očích těchto lidí se 

stává podnikatel zloduchem a vykořisťovatelem. No a dostali jsme se až k ideologii 

komunismu. Spravedlivé je, abychom si byli všichni rovni. Rovni v čem? V majetku, který 

vyprodukoval někdo jiný, než Lenivec? Lidé si neuvědomují, že slušný podnikatel, kterých je 

drtivá většina, jsou hlavním hnacím motorem ekonomiky. Nesou na svých bedrech tíhu 

zaměstnanosti. Právě oni vytváří pracovní místa pro lidi a musí se každý měsíc obávat, zda 

dokáží zabezpečit finance na mzdy, materiál, energie, odvody na sociální, zdravotní a také 

ostatní daně. Na všech odvodech a daních podnikatele odvede cca 50% státu. Pojďme si 

podrobně říct a vysvětlit, čím vlastně podnikatel pro stát a občany je a co celé společnosti 

přináší. 

Tíha zodpovědnosti a rizika 

Hlavním mottem každého člověka, který se pustí do podnikání, je vydělávat finanční 

hotovost. Tento cíl má samozřejmě každý, kdo chodí i do zaměstnání, hlavní rozdíl je ale v 

tom, že podnikatel převezme veškerou tíhu zodpovědnosti a rizika na sebe. Tímto 

rozhodnutím de facto učinil první a základní krok k posílení a fungování státu. Tuto osobu 

můžeme nazvat základní ekonomickou jednotkou státu. Tyto jednotky vytváří páteř 

ekonomiky, která je hlavním pilířem takzvaného základního ryzího zdroje příjmů státu. Pokud 

je tato oblast zdravá a schopná dostatečné produkce pracovních míst, je vždy ekonomika 

celého státu v perfektní kondici. A zde tkví hlavní problém, a to v nepochopení levicově 

smýšlejících stran a občanů, jak vlastně ekonomika funguje. Pokud levicová vláda vyslyší 

volání lidu: „Zvyšme podnikatelům daně!“ – je to to samé, jako když seberete kravám ze 

žlabu seno a budete očekávat, že vám ještě nadojí každá o litr mléka víc. Zvýšením daní 

firmám, tedy nenáviděným podnikatelům, znamená razantní zásah do rozpočtu firem, který se 

následně projeví v oslabení jejich produkce, a to jak výrobní, tak co se týče počtu pracovních 

míst. Všechny náklady, tedy i ty daňové, se automaticky promítnou do cen firemních 

produktů, takže v konečné fázi každé navýšení daní posléze zaplatí spotřebitel v ceně 

výrobků. Závěrečná otázka zní: Kdo zaplatí navýšení daní podnikům? No, přece občan. A 

jestlipak občan také ví, co se stane, když stát firmám odpustí daně třeba po vzoru daňových 

rájů? No, asi to, že produkty nejsou zatíženy daněmi, a tudíž jsou levné a hlavně 

konkurenceschopné. A když jsou konkurenceschopné, tak jdou na odbyt a podniku se daří a 

vytváří nová pracovní místa. K tomuto poznání lze dojít prostým používáním základního 

selského rozumu. 

Podpora nebo byrokracie 

Náš stát, ale i Evropská unie, se hrdě hlásí k podpoře malých a středních podniků. Pojďme si 

tedy říct, jaká je skutečnost: 

Složitost podmínek podnikání vyžaduje neúměrné úsilí podnikatelů věnovat se právním, 

finančním, daňovým, pojišťovacím a dalším agendám, takže na vlastní obsah podnikatelských 



122 

 

záměrů zbývá podnikateli málo času a někdy i chuti se touto „džunglí“ předpisů prokousávat. 

Chybí jednoduchost a cílevědomost státu v této oblasti. 

Každý podnikatel musí téměř stejná data o sobě i výsledcích svého podnikání každoročně a 

několikrát písemně nebo elektronicky sdělovat řadě úřadů: Finančnímu úřadu, VZP, ČSSZ 

(sociální zabezpečení), bankám, pojišťovnám, ministerstvům (je-li jeho projekt podporován 

nebo usiluje-li o jeho dotaci), regionálním úřadům, úřadům práce a dalším institucím – aniž 

by tyto orgány a instituce mezi sebou byly schopny si základní a stále stejná data předat. 

Přitom by postačovalo spojit buď řadu úřadů do jednoho vybaveného, nebo alespoň propojit 

jejich informační systémy. Vymahatelnost práva je tak otřesná, že firmy, které se obrátí na 

soud, mohou čekat celá léta na rozsudek, který jim je posléze již k ničemu, neboť pachatel za 

sebou již dávno stačil uklidit všechen majetek, takže rozsudek, pokud se dočká vůbec nějaké 

spravedlnosti, si může dát za rámeček. Právní systém je tak složitý, že se v něm nejsou 

schopni orientovat ani sami právníci, natož podnikatel. Chybí jednoduchá srozumitelná 

pravidla, kterým bude každý rozumět a která neumožní nepoctivcům jejich zneužití. Neustálé 

změny norem a nařízení i vícekrát do roka vnášejí do účetnictví podniků chaos a dezorientaci. 

Stát je povinen se starat o oblast podnikání ze své podstaty jako řádný hospodář, tedy nalézt 

pro svoje firmy tu nejlepší pastvu, aby byly „tlusťoučké“ a mohly státu „nadojit“ co nejvíce 

tučného mléka. A aby se rozrůstaly a množily jejich řady, a tím se vytvářela nová a nová 

pracovní místa. Aby se nemohlo stát, že 400 000 občanů nebude mít kde pracovat. To je ta 

prostá podstata. 

Základy neporušitelných pravidel 

1. Legislativou nelze udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně odstavit od 

příjmů. 

2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž by 

za tuto činnost obdržel odměnu. 

3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala od někoho jiného. 

4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí. 

5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože se druhá polovina o ně 

postará, a když druhá polovina zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně 

dostane to, co oni vytvořili, je to začátek konce každého národa. 
 
Je třeba nedopustit, aby se naplnilo české pořekadlo: „Ne, ne, kouzelný dědečku, já nechci 

stejnou kozu, jako má soused, to bych se o ni musel starat. Já chci, aby mu jeho koza chcípla.“ 

Další volby budou o tom, zda tam zůstane politická garnitura, která jen předstírá, že něco umí, 

nebo zda český národ řekne dost a dosadí do vedení státu opravdové zkušené hospodáře, tedy 

moudré státníky. 

 

Zdravotnictví jako příklad korupce nejtěžšího kalibru 
 
To, co zdravotnictví opravdu potřebuje, nejsou stávky, ale řádné hospodaření s prostředky, 

které do zdravotnictví přichází. Aby se tento stav změnil, je třeba provést provozní a 

kapacitní audit celého státu na všech jeho úrovních, tedy i v rezortu zdravotnictví, který 
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odhalí vše, na co oprávněně poukazují nejen doktoři, ale i nepřehlédnutelná masa 

nespokojených obyvatel.  

O tom, že v oblasti zdravotnictví není zdaleka vše v pořádku, vypovídá i následující příběh, 

psaný z pohledu nestranného občana, který náš zdravotní systém občas využívá.  

Příběh č. 1: Zpackané koleno 

1. Po třech měsících, když jsem již chodil bez berlí, jsem si dovolil panu hodnému 

doktorovi namítnout, že koleno je nestabilní, že mám při chůzi potíže a že o nějakém 

běhání, nebo dokonce sportování, nemůže být ani řeč. Teprve po nátlaku z mé strany mě 

doktor objednal na prohlídku v krajské nemocnici. Zde si mě odborník v této oblast 

posadil, poklekl, uchopil koleno mezi své lokty, zatáhl a pravil: „Máte přetržené křížové 

vazy, víte o tom? Proč jste nepřišel hned, když se vám to stalo, bylo by to všechno při 

jedné bolesti, dneska byste už běhal jako dříve.“ Co dodat k vysoké odbornosti 

nemocnice okresního formátu? Asi radši nic.  

Tento příběh ale nekončí. Odborník z krajské nemocnice mi oznámil, že mě může operovat až 

v srpnu, tedy za dva měsíce, do té doby má plno. V srpnu jsem podstoupil operaci a za čtrnáct 

dnů frčel šťasten domů. Má radost ale netrvala dlouho, po třech dnech mě koleno začalo 

šíleně bolet a já v sobotu večer pádil zpátky do nemocnice, kde jsem se dozvěděl, že mám 

rozsáhlý zánět. Následovala další operace, vývod hnisu hadičkami a další měsíc v nemocnici. 

Ale ani tady příběh nekončí. Po propuštění jsem musel dojíždět do nemocnice na převazy. 

Systém, který nemocnice používá, je skutečně geniální. Posuďte sami. Doktor vám napíše, 

kdy se máte dostavit na převaz. Vy přijdete do nemocnice, zaregistrujete se na příjmu, posléze 

tuto registraci předáte sestře a oni si vás postupně volají do ošetřovny. Takhle to vypadá 

vcelku dobře, háček je v tom, že se jedná zhruba o třicet až čtyřicet pacientů a že tam 

prosedíte skoro celý den. Pořád mně nebylo jasné, proč se prostě pacienti neobjednávají na 

určitou hodinu už při určení termínu převazu lékařem. 

A pak jsem to najednou pochopil. Bylo mně nabídnuto, že pokud nechci čekat celý den, mohu 

navštívit pana doktora odborníka v odpoledních hodinách, v jeho soukromé klinice, ve 

stanovenou hodinu, kde se mně bude moci věnovat kvalitněji. Uvěřil jsem i přesto, že bylo 

jasné, že svoji práci na mém kolenu pan doktor „zvoral“. Koleno neustále v týdenních 

intervalech otékalo a bolelo. I když nejsem žádná „měkota“, bylo to velmi nepříjemné. A 

nezbývalo mi nic jiného, než hledat vysvětlení a pomoc u mého „zachránce“. 

Návštěva soukromé kliniky byla opravdu jiné kafe. Jiný přístup, ordinace na úrovni, jen to 

mělo jednu malou vadu. Nic jsem se od pana odborníka nedozvěděl. Píchnul mně obstřik a 

řekl: „Když vás to bude bolet, tak zavolejte a přijít můžete kdykoliv odpoledne.“. Vyklopil 

jsem tři stovky usměvavé vlídné asistentce a nic. Ty tři stovky mně ani tak nevadily, neboť si 

slušně vydělávám, ale že jaksi zapomněl řešit mé koleno, to mě opravdu „dostalo“. Najednou 

jsem si uvědomil, že mě vlastně dostal tam, kam chtěl. A tak jsem se rozhodl, že se na pana 

odborníka vykašlu a do léčení kolene se pustím sám. Hlavním důvodem bylo moje podezření, 

že zánět i další komplikace mají nějaký jiný důvod. A sice ten, že v kolenu zůstalo něco, co 

tam být nemá. A koleno se v týdenních intervalech brání. Použil jsem různé obklady, masti, 

biolampu a po dvou měsících se objevil obrovský vřed a z něho vylezlo něco, co se nedá 

definovat. Snad vata nebo gáza nevím. Rozhodně to tam nemělo co dělat. Bohužel se 

potvrdilo moje podezření. Před námi leží otázka, zda to byl vypočítavý úmysl nebo prostě 

lajdácká náhoda? Taky mě napadá staré české přísloví „za málo peněz málo muziky“. No a 

proč o tom všem píši? Protože v takovém stavu se nachází naše zdravotnictví. 
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Příběh č. 2 :Máš známého doktora - nemáš problém 

Syn chodil s krásnou dívenkou, která ale trpěla od narození alergií, která se projevovala kožní 

vyrážkou. Vzhledem k tomu, že touto vyrážkou čas od času měla pokrytý celý obličej, mělo 

toto onemocnění nepříznivý vliv nejen na její krásu, ale samozřejmě i na její psychiku. V 

okresní nemocnici ji léčili od narození, ale výsledky se jaksi nedostavily. Vzhledem k tomu, 

že jsem znal jednu doktorku z krajské nemocnice, která byla mojí spokojenou klientkou a 

nabízela svoji pomoc, pokud budu něco potřebovat, zavolal jsem jí. Ochotně domluvila 

návštěvu s odborníkem na tuto problematiku a, světe, div se, děvče bylo do týdne zdravé, a 

pokud vím, tak se jí daří stále dobře.  

Krátký příběh, ale také vypovídá o tom, jak to u nás funguje. Velice špatně. 

Příběh č. 3: Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu 

Sice trochu z jiného soudku, ale také z oblasti zdravotnictví. Měl jsem ve svém vzdáleném 

příbuzenstvu zaměstnankyni nemocnice, která pracovala v kuchyni jako kuchařka. Když nás 

jednou samozvaně navštívila a rozhodla se u nás prožít s celou rodinou svoji dovolenou, přišla 

během dlouhých duchaplných rozhovorů řeč i na její práci, vaření, nákupy a tak. Z bývalé 

vzdálené příbuzné „vylezlo“, že co je zaměstnankyní nemocnice, a že už to je pěkných pár let, 

nekupuje do domácnosti, kromě nějakých maličkostí, co se týká potravin, nic. Vše stíhá 

zásobovat z bohatého skladu nemocniční kuchyně. Na mou nesmělou a v jejích myšlenkových 

pochodech zřejmě hodně hloupou otázku, proč to dělá, mi odvětila, že prý to tak dělají všichni 

a chystají balíky i doktorům. Dál jsem toto téma radši nerozebíral. Konec příběhu. No, i toto 

vypovídá o našem zdravotnictví a jeho, jak je vidět dlouhodobém, provozu. 

 

Příběh č. 4: Korupce nejtěžšího kalibru  

Další příběh je už svojí podstatou hodně silným šálkem kávy. Můj klient, pracující v 

nemocnici ve funkci investičního ředitele, mající ve své garáži tři auta, každé za pár milionů, 

dále luxusního veterána, dům za cca 25 mil., si u mě objednal luxusní zboží za několik set 

tisíc Kč. Shodou okolností se dozvídám od svého známého, že při dojednávání 

několikamilionové zakázky pro nemocnici v oblasti technologického vybavení nemocnice si, 

naprosto bez obalu, tento pán v letech řekl o 20% provize pro jeho maličkost. Zřejmě, aby se 

mohl „blýsknout“ před svojí pětadvacetiletou těhotnou milenkou (sestřičkou) dalším 

bourákem. I když dotyčný pán dostal nakonec vyhazov a media to pořádně rozmázla, říkáte si, 

je to vůbec možné? Bohužel i toto je obraz našeho zdravotnictví. 

Příběh č. 5: Smutné, ale poučné 

A ještě jednu perličku na konec. Můj známý má ženu, která pracuje v lékárně. Tvrdí, že 

lékaři z okresní nemocnice vyměňují s lékárníky recepty za balíky potravin. No, pokud 

je tohle pravda, tak se zdravotnictví v této podobě nemůže nikdy, nikdy, nikdy vyhrabat 

z ekonomických problémů. 

Tak a co teď s tím? 

Nejhorší na výše popsaném stavu je, že ti, co křičí „Chceme zdravotnictví zadarmo!“ netuší, 

že zdravotnictví ve skutečnosti nikdy zadarmo nebylo a nikdy být nemůže. Vždycky ho někdo 

musí zaplatit. A vždy se bude jednat o peníze daňových poplatníků, takže nás všech. Pokud to 

někdo nechápe, zde je malé vysvětlení. Veškeré finanční prostředky, které vám stát, vážení 
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občané, vezme formou daní pod hlavičkou sociální a zdravotní odvody, používá na nákup 

léčiv a hradí z něj provoz nemocnic a sociálních zařízení, placení nemocenských, prostě 

všeho, co se týká zdravotnictví. Vše si prostě platíme. A nejhorší na tom je, že platíme i ty z 

nás, kteří tohoto systému zneužívají. Hlavní problém ale spočívá v tom, že tyto peníze 

obhospodařuje stát prostřednictvím pojišťoven a na jejich dlouhé cestě k pacientovi musí ještě 

uživit velkou armádu byrokratických úředníků. No a výsledky jsou takové, jaké jsou. 

Všichni křičí, že zdravotnictví potřebuje další peníze, že jich dostává málo a že je třeba hledat  

nové zdroje. Ne, ne, vážení. Zdravotnictví potřebuje zodpovědné hospodáře a změnu systému 

a ne další peníze. Dám vám jeden příklad: 

Ve své firmě jsem měl před léty neúměrně vysokou nemocnost. Tak vysokou, že pracovnice z 

OSSZ, které u nás kontrolovaly účetnictví, tomu nechtěly ani věřit. Jednou, když jsem potkal 

svého zaměstnance, jak si vesele nakupuje místo toho, aby ležel v posteli, mně došla 

trpělivost a milého pracovníka jsem „nahlásil“. Co si myslíte, že se stalo? Po čtrnácti dnech 

jsem obdržel oficiální sdělení, že si pracovníka pozvali na vysvětlení a on se obhájil tím, že se 

svým šéfem má neshody a že se mu takhle mstí. Postih se rovnal nule. No, a takhle to ten náš 

stát „umí“. On to vlastně vůbec neumí. A proto to nefunguje. Tehdy jsem pochopil, že tudy 

cesta nevede a učinil jsem jednoduché opatření. Všem zaměstnancům jsem navýšil plat o 

500,- Kč prémií, na které zaměstnanci měli právo za předpokladu, že nebudou marodit a k 

zubaři a lékaři půjdou po pracovní době. Zabralo to, ale ne u všech. Dnes jsou prémie na 

2000,- Kč a jsou podmíněné produktivitou a dalšími pravidly. K tomu, naštěstí, přišel i stát s 

neproplácením prvních dní nemocenské. A co myslíte, jak to dopadlo? No přece, téměř nikdo 

nemarodí. Prostě to funguje. Podmínka je: Musí tam být nějaká finanční spoluúčast. 

Ekonomická motivace, to jsou základní prvky ekonomiky, které platí vždy, ani zdravotnictví 

není výjimkou z tohoto pravidla. 

Zdálo by se, že je nadmíru jasné, jakou cestou by se měl stát ubírat. Bohužel to ale neplatí pro 

levicové strany a odborářské pohlaváry. Ty totiž nezajímá ekonomika státu, je zřejmě zajímá 

jen populizmus a co nejdéle se udržet u dobře placeného koryta. Jinak to není možné. Proč by 

jinak chtěli, aby se zrušily první dny neplacené nemocenské. Vždyť oni záměrně usilují o 

destabilizaci ekonomiky a celému národu prachsprostě lžou. 

Kam by se mohlo zdravotnictví ubírat 

Myšlení lidí se jen tak přes noc nezmění. Když se podíváme na to, co s nimi udělal 

třicetikorunový poplatek u doktora, je zřejmé, že si jen tak na své peníze sáhnout nedají. A to 

by mohla být ta správná cesta. Pokud by lidé mohli alespoň částečně hospodařit s tím, co od 

nich stát vybere a s čím nejen stát, ale ani zdravotní pojišťovny prostě hospodařit neumí, vše 

by se rázem změnilo. Lidský pohled na něco, co je mé, je diametrálně odlišný na to, co je 

takzvaně státní. Pokud by občan mohl rozhodovat o tom, v jakých nákladech bude jeho léčba 

probíhat a hlavně by měl možnost kontroly, jak se hospodaří s jeho penězi, zcela jistě by se 

začal chovat jinak, než se chová doposud. Ta nejdůležitější změna by ale nastala v jeho 

možnosti si za svoje peníze vybrat, ve kterém zdravotním zařízení se nechá léčit a kdo jej 

bude ošetřovat. Také by se měl mít možnost dozvědět přesnou diagnózu a podrobný způsob 

léčení. Svéprávný a zodpovědný jednotlivec je stokrát lepším hospodářem se svými penězi, a 

svým zdravím, než stát a zdravotní pojišťovny. Problémy, se kterými se dnes zdravotnictví 

potýká z důvodu špatného hospodaření, by prostě zmizely. Argumenty levice, že 

zdravotnictví musí zůstat ve správě státu, je zrovna tak hloupé, jako kdyby se chtěl stát vrátit 

k tomu, aby řídil výrobní firmy. Nemocnice a jakékoliv jiné zdravotnické zařízení mají stejné 

parametry, jako výrobní závod. Jsou zde příjmy a výdaje, jsou zde zaměstnanci, personál, 



126 

 

management, režijní pracovníci, movitý i nemovitý majetek a výsledný produkt. Tedy 

vyléčený a zdravý klient. Takové zařízení bude prosperovat a rozvíjet se. Na druhou stranu 

nemocnice, která nebude mít dobré výsledky v podobě uzdravených a spokojených lidí, 

nebude mít časem žádné pacienty (klienty), neboť ztratí dobrou pověst a kredit. Takové 

zařízení zkrachuje. A to je cesta ke kvalitnímu zdravotnímu systému. 

Zdravotnictví by se lidem mělo otevřít dokořán  

Co je tím myšleno? V dnešní době internetu by měl být zřízen a státem garantován server, na 

kterém by měl mít každý občan možnost najít svoji nemoc, její příčiny, diagnózu a měl by mít 

také přístup k plnohodnotnému návodu, podrobnému postupu, jak se nemoc musí léčit, které 

léky jsou potřebné k léčení a jak je aplikovat. Kolik tyto léky stojí, jaké mají vedlejší 

nežádoucí efekty a prostě vše, co je třeba ke kvalitnímu léčení, ale hlavně ke kontrole toho, 

zda mě lékař léčí správně a tak jak má. Domnívám se, že mnoho občanů by si rádo odpustilo 

návštěvu přeplněné čekárny kýchajících a kašlajících lidí u lékaře, kdyby mělo dostatek 

informací, jak se sami vyléčit třeba z obyčejného nachlazení nebo méně závažného úrazu. 

Plnohodnotná forma informovanosti, jak v oblasti diagnózy, odborného léčebného postupu, 

tak i kompletních cen služeb, produktů a léčiv, by znamenala pro občana velmi důležitý 

aspekt, a tím je kontrola léčebného procesu a dohled nad péčí o jeho zdraví. 

Neméně důležitým faktorem by byla i možnost kontroly výdajové ekonomické oblasti. V 

případě, kdy by měl občan možnost hospodařit a ovlivňovat určitou část svých naspořených 

peněz, které odevzdává státu ve vztahu ke svému zdraví, by zcela jistě hospodařil a staral se o 

tyto prostředky lépe, než to činí stát a zdravotní pojišťovny. Dovedu si představit, že myšlení 

lidí by se začalo formovat ve vztahu ke svému zdraví pozitivním směrem. Představa, že z 

vlastních peněz se budu muset podílet na léčbě choroby, kterou jsem si zavinil sám svým 

nezodpovědným chováním a přístupem k životosprávě, bude dostatečným motivem ke zcela 

jinému přístupu ke svému životu a zdraví. Nehledě k tomu, že by se pacient nemusel obávat 

toho, zda pojišťovna povolí čerpat nákladný potřebný lék nebo ne. 

Člověk, který bude o své zdraví dobře pečovat a udržovat se v kondici a bude se chovat jako 

správný hospodář, bude ve svém stáři disponovat dostatečným finančním obnosem, který 

bude zárukou na využití a pokrytí sociálních služeb, kvalitního a odborného lékařského 

dozoru, který umožní prožít spokojené a z ekonomického hlediska plnohodnotné stáří. 

No dobrá, ale co dělat v případě, když člověk onemocní a našetřené prostředky nebudou stačit 

na pokrytí nákladů na složitou léčbu závažné choroby? 

Zkusme, teoreticky, rozdělit prostředky, které slouží v sociální a zdravotní oblasti, do 

třech skupin:  

1. S jednou třetinou by disponoval stát a ta by sloužila na krytí výloh v oblasti zařízení, která 

spravuje stát (pokud by ovšem postupně zcela nezanikla) a na krytí výdajů v oblasti drahých 

výkonů a vyrovnávání sociálně potřebných oblastí. 

2. S druhou třetinou by disponoval občan. Byla by určena na úhradu jeho potřeb v oblasti 

zdravotnictví. Pokud by například při dosažení určité věkové hladiny tyto prostředky neměl 

vyčerpané, mohl by je převést do oblasti třetí, která by sloužila na krytí jeho sociálního 

zabezpečení. 

Co by nastalo po zavedení přímé ekonomické angažovanosti občana: 
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- občan by začal rozhodovat o svých penězích, tedy začal by se chovat zcela jistě 

zodpovědněji než stát; 

- razantně by se snížila nákladná administrativa státu a zdravotních pojišťoven (pokud by 

pojišťovny v této současné podobě časem nezanikly úplně)- snížila by se potřeba velkého 

počtu zdravotních zařízení; 

- snížila by se potřeba velkého počtu doktorů a zdravotnického personálu; 

- zvýšila by se angažovanost občanů při prevenci a ochraně svého zdraví; 

- významně by se snížila spotřeba léčiv; 

- upevnila by se ekonomická stabilita státu, razantně by poklesly celkové výdaje; 

- vytratilo by se zneužívání zdravotní a sociální oblasti; 

- výrazně by se snížil nehospodárný způsob plýtvání ze strany byrokratů a nepoctivců; 

- zmizela by korupce. 

Závěrem chci doporučit všem schopným doktorům a doktorkám: Spojte svoje síly a 

zakládejte svoje vlastní soukromá specializovaná zařízení, která budou fungovat tak, jak si to 

budete vy sami přát a jak to občané žádají. Jedině tak můžete opravdu dosáhnout toho, co 

očekáváte. Stát je špatný hospodář. Vždycky byl a bude. Toto platí všeobecně na celém světě, 

nejen u nás. Uchopte svůj život do vlastních rukou a ukažte národu, jak se má správně a 

zodpovědně vést a vykonávat kvalitní služba a péče o zdraví národa. Věřte, že drtivá většina 

občanů dá přednost profesionalitě, i přesto, že to možná bude o něco dražší. Ono se jedná o 

naše vlastní zdraví a na tom rozumný člověk rozhodně šetřit nebude. A nakonec, ještě jednou 

připomínám. Nezapomínejte na to, že si vše platíme, a to do poslední koruny, včetně armády 

dobře placených úředníků ve zdravotních pojišťovnách a na ministerstvu. Cesta k vyšší 

odměně nevede přes hlasitý křik „já chci svoje peníze“, ale přes poctivou a profesionální, 

odbornou a obětavou službu, kterou každý rád zaplatí. 

 

 

Kam mizí daňové výnosy státu 
 

V hodinách dějepisu nám učitelé vysvětlovali, jak feudálové vykořisťovali své poddané 

vybíráním daní ve formě desátku. Za Rakouska- Uherska odváděli lidé s nízkým příjmem státu 

přibližně 1 procento svého příjmu (cca 1500 tehdejších korun ročně), střední vrstva odváděla 

ze svých výdělků 2 procenta a těm nejbohatším se z platů strhávala 4 procenta. Dnes odvádí 

občan prostřednictvím mnoha různých daní cca až 75% ze své mzdy a nikdo se tomu nediví. 

Pokusme se společně poodhalit a rozplést tajemnou roušku zvanou mizející státní daňové 

výnosy.  
 

Skutečné daňové zatížení: 

100 000,- Kč HRUBÝ PŘÍJEM = základna pro srovnání ostatních ukazatelů a stanovení % 

podílů. 
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Pro lepší orientaci Vám předkládáme srovnání, jehož základem je částka 100 tis. Kč, aby byla 

představa výše daňové zátěže přehledná a vypovídající. 

Při hrubém příjmu pracovníka 100 tis. Kč dostává stát do svých pokladen od zaměstnance a 

zaměstnavatele tyto peníze: 

Zaměstnavatel odvede na sociální a zdravotní pojištění 34 000,-Kč 

Zaměstnanec odvede na sociální a zdravotní pojištění  11 000,-Kč 

Zaměstnanec odvede na dani z příjmu 18 000,-Kč 

Na přímých daních obdrží stát absolutně 63 000,-Kč 

Užití čisté mzdy 

Pracovník obdrží z výše uvedené hrubé mzdy, čistou mzdu ve výši 71 000,-Kč 

Za předpokladu 100% užití této mzdy obdrží stát další peníze v podobě nepřímých daní, 

kterými jsou: daň z přidané hodnoty / DPH / a daně spotřební, mezi které patří daně za 

pohonné hmoty, nemovitosti, alkohol, cigarety a ekologická daň za zelenou energii. 

Výpočet průměrné spotřební daně nelze objektivně stanovit, a proto uvádíme jen částku DPH, 

kterou lze snadno při užití celé čisté mzdy 71 000 Kč určit, jelikož činí 10% nebo 20%. 

Většina spotřebního zboží má sazbu 20%, kde nepočítáme se spotřební daní. Pro 

jednoduchost a srovnání výpočtu tedy budeme počítat se sazbou 20 % na všechno užití. 

Z těchto nepřímých daní proudí do státní kasy dalších 12 000,-Kč  

/ 100 : 120 / x 71 000 Kč  

Shrnuto a podtrženo, stát obdrží ze 100 tis. Kč hrubé mzdy do státní 

pokladny  
75 000,-Kč 

Je třeba podotknout, že na tuto oblast jsou ze strany ekonomů dva různé 

pohledy, zde je uveden jen jeden. Ten druhý se od tohoto příliš neliší, neboť 

výsledek je také alarmující. 
 

Toto je prostý souhrn faktů, které stát zahaluje houštím tisíců stránek zákonů, vyhlášek a 

pokynů. Kromě těchto daní stát vybírá ještě mnoho dalších daní od lidí, podniků a 

podnikatelů - daně z nemovitosti, daně z prodeje nemovitostí, darovací daně, daně dědické, 

daně z příjmů, daně silniční, atd., atd. celkem jich je 70. 

Kde ty peníze jsou, když zdravotnictví je v krizi, školství zanedbané, po silnicích se skoro 

nedá jezdit atd. atd.? Platíme tolik za své sociální jistoty, nebo spíš za "jistoty" vládních 

úředníků a za jistoty těch, kterým se nechce pracovat? Jestliže podstatně vzrostl počet 

úředníků, jestliže máme 400 000 nezaměstnaných, pak jsou také pochopitelně vyšší výdaje. 

Větší zdanění práce samozřejmě prodražuje pracovní sílu a vedle zdražování výrobků a služeb 

vede také k propouštění, protože firmy a podnikatelé buď krachují, nebo nejsou schopní uživit 

tolik zaměstnanců, kolik by potřebovali. Základní podstata problému naší země spočívá v 

samotné struktuře produktivních a neproduktivních obyvatel. 
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Přehled aktivních a neaktivních obyvatel: 

• 10 538 000 celkový počet obyvatel 

• 5 486 000 ekonomicky neaktivních obyvatel 

• 5 052 000 produktivních obyvatel  

• 2 027 000 výroba 

• 589 000 obchod a služby 

• 2 386 000 ostatní nevýrobní oblast 

 

Struktura aktivních obyvatel : 

1. Zákonodárci a řídící administrativa 333 600 

2. Úředníci 353 200 

3. Vědečtí pracovníci 556 600 

4. Technický zdravotní a pedagogický personál 1 134 900 

5. Armáda 16 100 

6. Obchod a služby 578 900 

7. Zemědělství 68 300 

8. Výroba a řemeslníci 934 900 

9. Obsluha strojů 676 700 

10 Nekvalifikovaní dělníci 348 600 

 Celkem 5 001 800 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/FA00348C81/$File/310309103.pdf 

Závěrem se dá k uvedeným číslům konstatovat, že cca 20% obyvatel, pracující ve výrobních 

závodech, tvoří ekonomickou podstatu skutečné vyrobené materiální hodnoty, ze které je 

následně živen celý náš stát. Ve skutečnosti je v naší zemi pouhých 179 000 zaměstnavatelů, 

kteří vytváří veškerá pracovní místa. V roce 1989 připadlo na jednoho úředníka 26 obyvatel, v 

roce 2009 to už bylo pouhých 13 obyvatel a v roce 2015 už to je pouhých 9,6. Pokud ale 

vydělíme počet obyvatel ČR počtem všech státních zaměstnanců, dostaneme číslo 4,4 a to je 

už hodně malé číslo, nemyslíte?  Pokud to takovýmhle tempem půjde dál, dostaví se efekt 

zvaný sebedestrukce. (viz. Řecko) 

Mnoho peněz se však propadne a zašantročí v neprůhledných, pochybných a často 

předražených státních zakázkách a v korupci spojené s jejich realizací. 

Proč je to lidem jedno? Proč se neptají, jak je možné, že v Chorvatsku postaví 100 km 

dálnice za jediný rok a za poloviční cenu než u nás, proč se neptají, kam se ztrácí stovky 

miliard ze státního rozpočtu, proč se neptají, kdo jednou bude platit ty ohromné dluhy a úroky 

z těchto dluhů tak špatně hospodařícího státu, jak dlouho nám porostou daně?  

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/FA00348C81/$File/310309103.pdf
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Státní dluh – 2 166 000 000 000,- Kč  

A již můžeme tušit, proč náš stát je tam, kde je.  

Uvedený dluh není náš stát schopen splácet. Splácí jen úroky. Ty již činí 22 267 000 000,-

Kč. Ty se každou vteřinu navýší o 9 487,- Kč  

Všechny tyto uvedené skutečnosti nutí stát ke zvyšování daňových limitů, aby vyrovnal 

narůstající deficit. 

A to ještě zapomínáme na spotřební daň, která je na alkoholu, benzínu, cigaretách atd., ta je 

ve většině případů 30% a více. 

Nutné doplatky na léky, školní potřeby, zdravotní péči (zuby, klouby...). 

Poplatky za odpad, vodné stočné, energie, kde podíly má zase náš hodný stát, který nám 

občanům prodává energii mnohem dráž, než ji prodává do zahraničí. Poplatky za 

komíny, za vodu, která naprší na náš majetek, rozhlas, televize a další. V posledních letech 

(hlavně v Evropě) se zrodila tzv. ekologická daň, kterou se zdaňuje elektřina, plyn, uhlí a 

ostatní energetické zdroje.  

K výše uvedeným faktům je třeba ještě přidat skrytou daň, o které se nemluví, a která 

postihuje všechny bez výjimky. Je to INFLACE. Její rozsah a velikost je pravidelně 

zveřejňován a pohybuje se dle následující tabulky: 

Inflace 

Vývoj inflace v ČR od roku 1989 

rok míra inflace [%] 

1989 1,4 

1990 9,7 

1991 56,6 

1992 11,1 

1993 20,8 

1994 10,0 

1995 9,1 

1996 8,8 

1997 8,5 
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1998 10,7 

1999 2,1 

2000 3,9 

2001 4,7 

2002 1,8 

2003 0,1 

2004 2,8 

2005 1,9 

2006 2,5 

2007 2,8 

2008 6,3 

2009 1,0 

2010 2,3 

2011 2,4 

2012 2,4 

2013 1,4 

2014 0,1 

1015 0,1 

 

 

Celkem se jedná o cca 202,3% za 27 let, tedy průměr je cca 7,7%. Tato hodnota a 

postup výpočtu je ale nesprávný a nevyjadřuje skutečnou míru inflace. Ta jeve 

skutečnosti mnohonásobně vyšší.  

Největší podíl na inflaci má zdražování energií a potravin. Jsou to komodity denní spotřeby, a 

ty také ovlivňují výši inflace nejprogresivněji. Tyto komodity zdražily nejrazantněji ve 

stovkách procent a mají největší dopad na obyvatelstvo, neboť jejich trvalá a vysoká spotřeba 

převyšuje vše ostatní. 
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Zdražení od roku 1989: 

Chleba 809% 

Mléko 430% 

Pivo 365% 

Svíčková na smetaně 669% 

Plyn 1 039% 

Elektřina 1 061% 

Benzin 375% 

Nafta 356% 

Uhlí 1 332% 

Oproti tomu může někdo namítnout, že se také razantně zvedly mzdy, tedy cena práce, až na 

35 000,- Kč průměrné měsíční výše, ta ale není dostupná většině lidí, proto není adekvátním 

vyvážením růstu cen. (Statistika uvádí, že 60% pracujících nedosahuje na výši průměrné 

mzdy.) A i kdyby částečným vyvážením byla, přichází se značným zpožděním a prodlevou, 

která na cestě peněz přichází až jako poslední. 

Z těchto důvodů je obludný nárůst inflačních cen skrytou daní, která může dosahovat 

vysokých utajovaných ztrát příjmů obyvatelstva, o které je stát bezostyšně okrádá.  

Používané triky státu: 

Cenou peněz není nic jiného, než úroková míra a právě ta podléhá regulaci národní bankou. 

Jediný, kdo smí rozhodovat o jejich tvorbě, a tudíž může libovolně ovlivňovat úrokovou míru, 

je u nás Česká národní banka. Je to státem vytvořený a zákonem chráněný monopol. Takže 

zatímco jinde stát brojí proti monopolům a trestá kartelové dohody, v oblasti peněz sám 

monopol provozuje. 

Když národní banka vytiskne nové peníze, v nejvýhodnějším postavení se ocitá ten, kdo je 

dostane jako první. Ten je totiž použije ještě při stávajících cenách. Jenže jak se nové peníze 

šíří ekonomikou, zvyšují se postupně všechny ceny. Čím dále jste v tomto řetězci, tím hůře 

pro vás, protože nejdříve čelíte vyšším cenám a až poté dostanete do ruky nově natištěné 

peníze. Celkově vás inflace ochudí. A právě tím se platí za tisk peněz pro vybranou skupinu. 

Náklady neseme my všichni v podobě inflace. 

Představte si na chvíli, že jste majitelem firmy a dostáváte se do ztrát. Na jejich vyřešení 

žádný kouzelný proutek neseženete. Nemůžete si natisknout svoje peníze. Pro banku však 

kouzelný proutek existuje: dostane-li se do potíží, národní banka natiskne peníze a za velmi 

výhodných podmínek je poskytne dané bance (nebo celému systému). Firma musí vyrobit 

něco reálného, aby obdržela peníze, národní banka si je rovnou natiskne. 



133 

 

Náklad onoho „mávnutí kouzelným proutkem“ se nenápadně a nerovnoměrně rozprostře mezi 

všechny členy společnosti. Je to skrytá daň, o níž se nikde nemluví a kterou neodvádíme na 

žádném formuláři pro finanční úřad. Přesto ji platíme dnes a denně. 

Když je zle, národní banka natiskne peníze a předá je bankám. Kdo vznikající inflaci zaplatí? 

Všichni ostatní – ti, ke kterým se nově natištěné peníze dostanou až se zpožděním. Tedy my 

všichni. 

Jaká je skutečná výše daňového zatížení občana státem? To je úkol pro hlubší 

ekonomickou analýzu, která se musí opírat o reálné informace. Zda se jedná o 80% 

nebo dokonce 85%, to by nám mohl říct statistický úřad. Otázkou je, zda tato 

nepříjemná pravda nebude pro politickou reprezentaci příliš horkou bramborou, kterou 

nebudou ochotni uchopit a uvést ekonomiku do potřebné rovnováhy. 

Příčiny zadluženosti státu  

Z výše uvedených údajů se dá vyvodit závěr, že stát z důvodu extremně vysokých nákladů 

spojených s výdaji na administraci a režii státu a dalších nevýrobních oblastí nesmyslně 

rozhazuje finance získané prostřednictvím daní, odvodů a dalších zdrojů na podporu oblastí, 

které výnosy netvoří, ale naopak spotřebovávají, což je také příčinou neuvěřitelně vysokých 

daní. 

Kdyby takto měl fungovat jakýkoliv ekonomický výrobní subjekt, zcela jistě by okamžitě 

zkrachoval. 

Stát doposud nezkrachoval jen proto, že vynaložené prostředky inkasuje od občanů zpět 

formou zmíněné cca 80% -85% daně, a to za pomoci neprůhledného a přebujelého daňového 

systému a skryté inflace. 

Nesplněné sliby 

Naši zákonodárci již léta hovoří o snižování počtu administrativní zátěže. Pravda je ale 

taková, že celá desetiletí jejich počty neúměrně rostou, a to téměř na všech úrovních. Dnes 

politici opět opatrně hovoří o snižování administrativní zátěže, ale ve skutečnosti jejich počty 

rostou závratně dál. Aby se mohly daně dostat do přirozené vyvážené ekonomické potřebné 

rovnováhy, musí na straně úspor dojít až k 50% snížení přebujelé a nepotřebné administrativy. 

Pro správné zjištění a stanovení neutěšeného skutečného stavu našeho státu je nutné 

provést a důsledně aplikovat provozní a kapacitní audit celého státu na všech jeho 

úrovních, který odhalí a stanoví únosnou ekonomickou míru a důsledky vyplývající z 

uvedené nerovnováhy.  

Opatření nutná k narovnání ekonomické stability 

Pokud se naplní předběžné odhady a v politické reprezentaci se najde dostatek odvážných, 

chytrých zodpovědných a hlavně statečných politiků a stát začne aplikovat nutné změny ve 

snižování na straně neúnosných výdajů, je třeba zcela otevřeně uvést, kolik s tímto opatřením 

zanikne pracovních míst a jaká podpůrná opatření musí stát učinit, aby eliminoval negativní 

dopady s tím spojené. Dle předběžných odhadů se může jednat o 500 000 až 600 000 

pracovních míst. V této oblasti bude třeba, aby stát ušetřené prostředky, které se mohou jen v 

nákladech na práci vyšplhat, až na 230 miliard, investoval do podpory tvorby nových 

pracovních míst, ať už formou podpory stávajícího firemního potenciálu nebo do podpory a 

růstu nových živností a dalších forem podnikání v oblasti obchodu a služeb. Je třeba vést v 
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patrnosti, že je zde také stávající míra nezaměstnaných kolem 400 000, takže zde hovoříme o 

1 000 000 potřebných pracovních míst. V první řadě je to celá 1 pětina produktivních 

obyvatel, která se nepodílí na produkci, ale naopak z této produkce prostředky odčerpává. V 

druhé řadě, pokud by v rámci potřebného přesunu do produkční oblasti této skupiny obyvatel 

stát vytvořil vstřícné jednoduché podnikatelské prostředí, nestalo by se nic jiného, než že by 

náš stát začal mít velice efektivní ekonomiku. 

Realita současného stavu  

Náš stát se ale staví do role monopolu, který se snaží řídit vše a všude. To je ale to, co žádný 

stát na světě neumí a svoje služby provozuje neefektivně a vždy velmi draho. A tímto svým 

chováním demotivuje lidskou pracovní aktivitu. Je třeba, aby se značná oblast toho, co stát 

nedokáže efektivně řídit, přesunula do soukromé sféry. 

Provozovat a řídit společnosti umí jen člověk, který je ekonomicky a profesně zdatný, je 

ekonomicky a duševně spjatý a zainteresovaný v celém procesu a jeho úsilí a schopnosti jsou 

odměňovány ziskem. Vláda, ministři, poslanci a úředníci s procesem řízení státu nijak 

ekonomicky, profesně a ani duševně spojeni nejsou a ani nikdy nebudou, tudíž ani nemohou 

stát řídit tak, aby výsledky řízení mohly být na takové úrovni, jako u podnikatelské sféry. 

Vždy to bude spíš pozice podobající se zaměstnaneckému poměru s malou mírou vlastní 

angažovanosti. Z těchto důvodů je třeba, aby stát pokud potřebuje vykonávat služby 

obyvatelstvu, tyto služby v co největší míře podporoval za pomocí soukromé sféry a 

nevytvářel tyto struktury sám. 

Potřebný přesun cca 500 000 pracovníků z nákladové položky státu do příjmové bude 

přinejmenším znamenat nejen cca 230 miliardovou úsporu v nákladech na práci, ale také další 

značnou úsporu vysokých nákladů spojených s provozem udržení pracovního místa. Uvedený 

přesun do příjmové oblasti státu ve formě navýšení produkce materiálních hodnot, které státu 

a celé společnosti jako jediné přináší prosperitu, se projeví okamžitě na produktivitě státu. Tu 

lze poznat a hodnotit jen na základě výše a progrese daňové zátěže obyvatelstva. Ta je v tuto 

chvíli neúnosná neboť stát se chová jako nezodpovědný rozhazovačný floutek, kterému slova 

zodpovědnost, budoucnost a blaho svého vlastního národa neříkají nic. 

Závěr, který nepotěší: 

To, co se ve skutečnosti odehrává na scéně státní byrokracie, se dá jednoduše 

pojmenovat asi takto: Státní úředník v pozici zaměstnance nemá žádnou motivaci 

snižovat náklady a zefektivňovat svoji práci. Jeho cíl je přesně opačný. Stát vnímá jako 

vstřícný bezkonfliktní subjekt, kterému chybí přirozené mechanizmy únosné regulace 

skutečně potřebných nákladů. A tak úřednickému aparátu nic nebrání ve vytváření 

nových pracovních míst, která mnohdy vznikají v závislosti na soukromých potřebách 

úředníků. Těm se takto otevře volná cesta při kontrole, ověřování a hlavně rozhodování 

o všem, co se jim dostane do jejich vytvořené pravomoci. Jakých tyto mechanizmy 

mohou dosáhnout obludných rozměrů je patrné na Řeckém zhroucení státních financí. 

Náš stát zatím takových destruktivních rozměrů ještě nedosáhl, ale pokud nenastoupí 

cestu k rozumné a únosné nápravě ve vztahu ke snížení byrokratických nákladů, má k 

problémům Řecka dobře nakročeno. 

 

Podvod zvaný úroky 



135 

 

 
Peníze jsou ve své podstatě krví a nervovým systémem lidské společnosti protékající 

ekonomikou. Také se dají přirovnat k centrálnímu informačnímu systému moderní 

společnosti, a s tímto vědomím by měli lidé s peněžními prostředky také zacházet.  

 

Lidstvo je schopno vyrobit dostatek potravin pro každého člověka na této planetě a také práce 

je dostatek, ale už není schopno zajistit dostatek peněz na zaplacení těchto základních 

potřebných hodnot. Ptáte se, jak je to možné? 

Pojďme se tedy pokusit poodhalit roušku tajemství, která se skrývá za fenoménem, zvaným 

peněžní úrok. 

Peněžní systém za uplynulá desetiletí nabyl obrovskou moc, jež nemá v dosavadních dějinách 

obdoby a zcela se vymknul z kontroly národních a mezinárodních autorit. Globální peněžní 

krize, které se pravidelně opakují, nejsou ve skutečnosti krizí finanční, ale krizí morální. Za 

všemi dosavadními finančními problémy lidstva stojí takzvaný úrok a přeměna pravé 

materiální hodnoty peněz ve virtuální realitu zvanou kyber – měšec, kde se jejich hodnota 

rovná obsahu čísel na vašem účtu. Současné národní měny a celá světová ekonomika je 

založena na dluhu a strachu z nedostatku. Poslední světová krize ukázala na prohlubující se 

nestabilitu globálního peněžního systému jako celku a jasně označila jako viníka této krize 

bankovní sféru. Na tomto příkladě je možné pochopit, že ti, kdo drží v rukou otěže 

ekonomické moci, mohou vyvolat jakoukoli ekonomickou nestabilitu bez toho, aby se museli 

zodpovídat jakékoli vládě. Ve skutečnosti to je přesně naopak. Globální investiční bankovní 

struktury jsou schopné vlády ovládat a řídit jejich rozhodování ve svůj vlastní prospěch a 

vytyčené cíle. 

V dávné minulosti byl úrok označen za lichvu. Odsuzovala ho a zakazovala všechna 

náboženství. Židé nesměli půjčovat na úrok židům, to jim ale nebránilo tuto nekalou praxi 

provozovat vůči ne-židům, proto byli židé ve středověku tak neoblíbení. Islám toto nekalé 

vydělávání peněz zakazoval podstatně důrazněji. „To co jako lichvu berete, aby přineslo 

rozmnožení vzaté z majetku jiných, to nepřinese u boha úrok žádný.“ (Korán, súra 30:38). 

Evropu ale nejvíce ovlivnilo křesťanství. Od roku 305 po Kr. až do 19. století patřila katolická 

církev mezi hlavní bojovníky proti „hříchu lichvy“. Přesto bylo půjčování peněz v západním 

světě poprvé legalizováno v roce 1545 Jindřichem VIII. poté, co se rozešel s papežem.  

Tolik k historii. 

Dnešní společnost se vyznačuje hlavně tím, že drtivá většina lidí žije na dluh a tento životní 

styl se stal neodmyslitelnou součástí života jednotlivců, rodin, firem, ale i politických stran a 

bohužel i států. 

Důsledky úroku: 

Aby se daly lépe pochopit negativní důsledky mocných úroků, které jsou zabudovány do 

peněžního systému, je třeba si definovat tři základní rysy.  

1. Úrok nepřímo povzbuzuje falešnou soutěživost účastníků bankovního systému. 

2. Úrok neustále podněcuje potřebu stálého růstu, dokonce i tehdy, když při něm 

skutečná životní úroveň stagnuje. 

3. Úrok koncentruje bohatství zdaňováním velké většiny ve prospěch malé menšiny. 
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Povzbuzování falešné soutěživosti, kterou uměle vytváří dnešní peněžní systém, staví 

jednotlivé účastníky úvěrového systému nekompromisně proti sobě.  

Když banka tvoří peníze tím, že vám poskytne hypoteční půjčku ve výši 100 000 Kč, vytvoří 

jen jistinu v momentu, kdy ji připíše na váš účet. Banka však očekává, že jí zhruba za dvacet 

let vrátíte 200 000 Kč. Když to neuděláte, připraví vás o váš dům. A tím si pokryje případnou 

ztrátu. Vaše banka nevytváří úrok. Ona vás posílá do soutěže, abyste v ní bojovali proti všem 

ve snaze získat dalších 100 000,- Kč. Protože se všechny banky chovají stejně, zákonitě musí 

někdo z vychytralého a bezohledného systému vypadnout a zkrachovat. Ten, kdo 

nezkrachuje, použije ve skutečnosti vydělané peníze, tedy těch 100 000,-Kč, na pokrytí úroků. 

Jednoduše řečeno, když platíte úroky ze své půjčky, používáte jistinu někoho jiného. Jinými 

slovy, trik vytvářející nedostatek, jenž je nevyhnutelný pro fungování tohoto falešného 

systému, tvoří peníze na základě bankovního dluhu, nutí nás lidi, abychom mezi sebou 

bezohledně soutěžili o peníze, které nebyly vytvořeny, a když se nám to nepodaří, jsme 

ztrestáni bankrotem. Když si banka ověřuje vaši úvěruschopnost (tzv. rating), ve skutečnosti 

si ověřuje, zda jste schopen soutěžit a vyhrát v tomto nesmyslném zápase proti ostatním 

hráčům, tj. vaši schopnost vybojovat od nich něco, co nikdy nebylo vytvořeno. 

Stručně řečeno, současný peněžní systém nás nutí, abychom se kolektivně zadlužovali a 

soutěžili s ostatními. Tato bezohledná soutěž sebou přináší velmi negativní prvky, které 

společnost postupně rozkládají a degradují její podstatu soudržnosti a přirozené pospolitosti, 

která je lidské společnosti vlastní. V ekonomické oblasti je tento necitelný systém dále 

provázen vlnou neuhrazených faktur a nesplacených pohledávek, které se šíří řetězovou 

reakcí a postupně způsobují firmám a lidem ekonomické potíže, které logicky vyvolávají vlnu 

propouštění a ztráty pracovních míst. Paradoxem současného stavu je skutečnost, že největším 

dlužníkem je stát. Zvyšující se vlna dlužníků má dále velmi vážné dopady na sociální aspekty 

ve společnosti, zejména v oblasti osobních bankrotů, vyznačuje se ztrátou rodinné stability a 

nezřídka i následným šířením kriminality, s čímž jsou spojeny obrovské ztráty na majetku 

firem a občanů. Stát tyto negativní projevy následně musí nést na svých bedrech jak v oblasti 

zaměstnanosti, tak v oblasti orgánů činných v trestním řízení. Umělý nedostatek vytvořený 

bankou má také velmi negativní vliv v oblasti korupce. Vynucená falešná nesmyslná soutěž 

žene firmy do potřeby získávání zakázek za každou cenu. Aby dostály svým závazkům vůči 

bankám a mnohdy z důvodu obavy ze samotného přežití, jsou nuceny sáhnout až k nekalým 

praktikám korupce. 

Podněcováním stálého růstu, který zapříčiňuje úrok, tedy neférová soutěž, si banka již 

dopředu nárokuje a přivlastňuje část tohoto růstu. Do nekonečna rostoucí úroky z úroků jsou v 

materiálním skutečném světě matematicky nemožné. Například jeden haléř investovaný třeba 

svatým Josefem při narození Krista by při čtyřprocentním dnešním složitém úrokovém 

systému do roku 1749 dosáhl hodnoty zlaté koule o velikosti zeměkoule. Do roku 1990 by 

rostl dále a dosáhl by hodnoty 8 190 zlatých koulí o hmotnosti zeměkoule. 

Z tohoto dynamického pohledu je současný peněžní systém začarovaným kruhem, který 

vyžaduje stálý ekonomický růst, dokonce i v případě, když v něm reálná životní úroveň 

stagnuje. Průběh poslední finanční krize a jeden milión lidí zasažený exekucí je toho 

příkladem.  

Efektem koncentrace bohatství, zapříčiněným lichvou zvanou úrok, je nepřetržitý přesun 

bohatství od velké většiny k malé menšině. Nejbohatší lidé, organizace a hlavně globální 

investiční bankovní korporace vlastní drtivou většinu aktiv, které poskytují prostřednictvím 

úroků široké veřejnosti a firmám. Tím si zajišťují nepřetržitou rentu od všech, kteří si 



137 

 

potřebují půjčit, aby obdrželi potřebný směnný prostředek. Banka tedy ve své podstatě 

provádí jen spekulace a obchod s penězi, které ale lidské společnosti nepřináší žádné 

materiální, sociální a morální hodnoty.  

Hlavní podstata nesmyslnosti celého dnešního pojetí půjčování peněz je v tom, že žádná 

banka ani žádný jiný systém, který spekuluje nebo obchoduje s penězi, není schopen vytvořit 

nic, co by mohlo současné společnosti prospívat. Je to přesně naopak. Banka neumí 

vyprodukovat žádné materiální hodnoty založené například na výrobním procesu. Ona jen 

posílá všechny svoje klienty, aby pro ni tyto peníze vydělali, a to bez ohledu na to, že jich 

značné procento nemůže v této podvodné soutěži ekonomicky přežít. Největší tragédií 

současné společnosti je, že bankovní sektor vydělává tímto podvodným způsobem ze všech 

hospodářských oblastí nejvíce, a to i v dobách hluboké ekonomické recese. Jakýkoliv obchod 

s penězi je ve své podstatě brzdou rozvoje společnosti ve všech oblastech. Platy bankovních 

úředníků jsou ve všech zemích světa v porovnání s ostatním odvětvím nejvyšší i přes to, že 

tato oblast je pro lidskou společnost obrovskou brzdou, zátěží a příčinou mnoha lidských 

neštěstí a tragédií. Půjčování peněz na úrok je nemorální a ostudné okrádání občanů a firem 

podobné hazardní hře, ve které může zvítězit jen banka, neboť každý úvěr má zajištěn 

nemovitým nebo jiným hmotným majetkem. 

Negativní projevy úvěrového systému: 

• Systém úrokovaných půjček způsobuje odčerpávání ekonomických hodnot z výrobní 

sféry, a tím pádem trvale brzdí přirozený rozvoj této oblasti. 

• Úvěrový systém je příčinou mnoha bankrotů firem a domácností, protože je podvodně 

nastaven a funguje na základě nedostatku a bezohledné konkurence, ve které nelze u všech 

zúčastněných dostát požadovaným závazkům. 

• V oblasti hypotečních úvěrů taktéž odčerpává finance od stavebníků, čímž způsobuje 

v této oblasti nemalé ztráty a brzdí přirozený vývoj.  

• Ve společnosti vyvolává negativní projevy hlavně v sociální oblasti a způsobuje trvalý 

odliv financí od méně majetných občanů k malé hrstce investorů ovládajících bankovní 

sektor. 

• Vyprodukované zisky z úroků jsou opětovně používány k další produkci nových úroků 

a obchodu s penězi a svojí podstatou nijak neprospívají lidské komunitě k udržitelné 

sociální ekonomické rovnováze, ale naopak vytvářejí ekonomické pasti jak v oblasti firem, 

tak v oblasti občanské zadluženosti, a tím škodí celému hospodářství a lidské společnosti. 

 

Pozice státu: 

Stát by měl být ve své zemi hlavním garantem výrobního potenciálu, neboť tato oblast je 

základem celé ekonomiky a je tvůrcem hmotného majetku, ze kterého následně čerpá 

vytvořené hodnoty celá státní ekonomická struktura. 

Když se na současný postoj a úlohu státu ale podíváme z reálného pohledu, zjistíme, že jeho 

priority a uspokojování potřeb jsou nastavené zcela opačně. Prezentovat tuto skutečnost 

můžeme na příkladu bankrotu firmy. Ten, kdo první uspokojuje svoje potřeby u krachujícího 

subjektu, je stát, následuje banka, až teprve nakonec, když už je většinou vše rozebráno, 

přichází na řadu firmy, kterým zkrachovalý subjekt dlužil peníze. Nepřipadá vám to podivné, 

nespravedlivé, hloupé a hlavně bezohledné? Ten, kdo nese hlavní vinu na tom, že 

podnikatelský subjekt zkrachuje, není ten, kdo zabezpečuje tvorbu kapitálu, ale ten, kdo 

parazituje na celkové ekonomické podstatě, tedy bankovní systém a také ten, kdo fungování 

zmíněného systému umožnil, tedy stát. 
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Správné pořadí vykrývání pohledávek je následující: 

1. podnikatelské subjekty, neboť tato oblast je jediným zdrojem a tvůrcem ryzích výrobních 

hodnot, zabezpečující produkci kapitálu, který živí stát. 

2. stát jako správce a dobrý hospodář. 

3. banky jako nepotřebný parazitující subjekt, který společností nepřináší žádný užitek.  

Takto nastavený systém by velice brzy donutil banky přehodnotit svoje chování a přestat s 

vychytralým a bezohledným okrádáním lidské společnosti. Současný systém bankám zaručuje 

jediné. V žádném případě neprodělat. 

Jak z toho ven: 

Především se jedná o otázku odpovědnosti vlády, politických stran, představitelů firem, ale 

také nás, lidí. Že by vláda z ničeho nic zaplatila státní dluh ve výši 1,6 biliónu a začala se 

chovat zodpovědně, to asi v dohledné době nehrozí. Natož, aby usilovala o zásadní změnu 

systému bankovnictví. Očekávat, že se politická reprezentace z leva doprava vzdá svých postů 

nebo propletených vazeb ve správních radách bankovních společností, by asi bylo také hodně 

naivní. Firemní struktura a všichni občané v našem státě ale mají jednoduchou možnost tento 

podvodný systém ignorovat a prostě do něj dále nevstupovat, a tím ho nepodporovat. Stávající 

půjčky je třeba doplatit a za žádných okolností nové neuzavírat. Zrušit všechny debetní karty 

a přehodnotit všechny placené bankovní služby. Mít stále na paměti, že jakákoliv půjčka 

peněz je falešná podvodná soutěž, kterou právě vy nemusíte vyhrát a i když se vám to podaří, 

mějte na paměti, že jen za cenu, že někdo musel prohrát. To samé platí o akciové burze v 

jakékoli podobě. 

Možná budoucnost: 

Z důvodu výše uvedených argumentů a neúnosného stavu naší společnosti je třeba zformovat 

nové sdružení firem do Hospodářské asociace, která sdruží firemní potenciál, který bude 

zastupovat firmy v prosazování zcela nových ekonomických zásad s důrazem na tvorbu ryzí 

produkce nedeformované současným systémem, s důrazem na produkci potřebného 

sociálního kapitálu, s cílem vytvořit spravedlivou prosperující odpovědnou společnost 

orientovanou na soudržnost a vzájemnou spolupráci. Jedním z možných cílů k dosažení 

potřebné rovnováhy je nová forma banky se statutem neziskové organizace. Je zřejmé, že při 

vzniku takovéto organizace a nevyužívání současných bankovních systémů by dnešní 

bankovní struktura v krátké budoucnosti zanikla a nemohla dále vytvářet bezohledné systémy, 

které staví společnost proti sobě a vysávají z ekonomiky ryzí kapitál. Přerod na jiný, možná 

neúvěrový, systém by bezesporu nebyl jednoduchou záležitostí, nicméně by tato vlna 

hodnotového posunu pro společnost jako celek znamenala důležitý krok k morálním 

hodnotám a zodpovědné tvorbě dostatečného sociálního kapitálu, který je nezbytný k udržení 

trvalé hojnosti. Mírný nadbytek, tedy deflace, je tou opačnou a správnou cestou k sociální 

stabilitě společnosti. Současný bankovní úvěrový systém je založen na nedostatku, a o to 

bankám jde. Trvalý nedostatek peněz je pro banku nástrojem pro její existenci. Pokud k těmto 

problémům přidáme škodlivou inflaci a devalvaci měn, kterou nakonec zaplatí celá společnost 

a z které profitují zase jen banky, dostaneme ucelený obraz a charakteristiku současné 

bankovní nadvlády nad celou ekonomickou strukturou celosvětové lidské společnosti. 

A já se vás ptám: Opravdu chcete být novodobými nevolníky a vazaly globálních investičních 

bankovních korporací? 

Pozitivní změny: 
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Pokud občané a firmy opustí dosavadní falešnou cestu bankovního sektoru, který vydělává 

peníze bez vlastního přičinění, stane se jediné. Banky přestanou vysávat naše peněženky a 

budou donuceny svůj nečestně nashromážděný gigantický kapitál začít používat k tvorbě 

reálných a hmotných procesů, které jsou základem lidské společnosti. Stručně řečeno, budou 

muset začít investovat v oblastech, které lidem přináší prospěch a ne problémy a bezohledný 

boj. Následný ekonomický přínos pozitivně ovlivní produkci nových zaměstnaneckých míst, 

posílí stabilitu firem, sníží kriminalitu a celkově uvolní sociální napětí ve společnosti.  

Na co je třeba se připravit: 

• současná politická scéna a bankovní sektor, včetně celé burzovní mašinérie, nás z 

počátku budou ignorovat; 

• pak nás budou zesměšňovat; 

• potom začnou útočit; 

• pak budou chtít vyjednávat;  

• a nakonec se dostaví vítězství. 

Pokud má lidstvo dosáhnout pozitivních změn, musí začít od základů měnit dosavadní přístup 

k penězům a přestat žít na dluh. Je to cesta nelehká a bude znamenat značnou změnu v 

myšlení a jednání lidí, ale výsledek bude o to bohatší a pro lidstvo prospěšnější, neboť nás to 

oprostí od dluhů a nejistot. 

Pokud se s tímto výstupem ztotožníte a budete chtít tento názor podpořit, staňte se 

podporovatelem a šiřte jej dál mezi své přátele a známé.  

Technologie používaná k prosazení nemyslitelného  

Tuto technologii zkázy popsal americký sociolog Joseph Overton.  

(Joseph P. Overton (1960‒2003), bývalý viceprezident centra Mackinac Center for Public 

Policy. Formuloval politickou teorii změn představ o problematice veřejného mínění, 

posmrtně nazvané „Overtonovo okno“. Zemřel při leteckém neštěstí.) 

  

To, co se jeví jako přirozený běh věcí, popřel Joseph Overton popisem technologie na 

ovládání společenských postojů. Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti, lze konstatovat, 

že se společnost postupně odklání od morálních hodnot, které ještě před nedávnem pro ni byly 

zcela zásadní. Jako příklad lze uvést legalizaci homosexuality a manželství stejného pohlaví. 
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Overton ve své práci popisuje, že lze postupně, za pomoci technologie oken, po předem 

připravených a naplánovaných krocích předložit společnosti naprosto cizí myšlenky 

vyzvednuté ze smetiště veřejného opovržení a dostat je za pomoci médií do povědomí lidí.  

Přeměnou postojů veřejně známých „elit“ tyto myšlenky následně posunout do spektra 

pozitivně laděné celospolečenské diskuze, a to vše završit legislativním ukotvením do 

zákonné normy.   

Tato nenápadná technologie ovlivňování celospolečenského vědomí, která používá efektivní 

systémovou aplikaci pro ovládání mysli nic netušící společnosti, se dá přirovnat k vyšší 

sofistikované míře propagandy, kdy lze dosáhnout cílů, které by normální cestou byly 

nedosažitelné a nemyslitelné. 

Pro názornost použití této zákeřné a plíživé metody ji předvedu na ukázce možné ztráty 

základních principů lidské obezřetnosti pro zachování naší kultury a vybudovaných 

pozitivních evropských lidských hodnot. Podle Overtonovy teorie se tato oblast nachází 

v nulovém stádiu „okna možností“ a lze ji považovat za „neuskutečnitelnou a nemyslitelnou“.  

A nyní přistupme k modelu realizace, který nám ukáže, jak se „nemyslitelné“ postupně stane, 

projde-li všemi fázemi „oken možností“, skutečností a tvrdou realitou. 

TECHNOLOGIE 

Je třeba zdůraznit, že Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto 

jakoukoliv stanovenou myšlenku. 

Overton říká: „nepředkládám koncepci, ale pouze popis spolehlivé funkční technologie, která 

vede k posloupnosti činů, jejichž realizace dospěje k požadovanému cíli.“ A dodává: „Tato 

technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení celého lidského 

společenství.“ 

 JDE TO BEZ JAKÝCHKOLIV POTÍŽÍ! 

Téma ztráty evropských pozitivních demokratických lidských hodnot je ve společnosti zatím 

ještě zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné 

společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a z morálního lidského a ekonomického 

hlediska zcela nepřijatelný. Abychom uvedli do souladu první pohyb Overtonova okna, je 

nutné přesunout zmíněné téma z oblasti „radikálního“ do oblasti „možného“. 

Vždyť máme svobodu slova a demokracii, tak pojďme pohovořit právě o migraci. 

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. 

Existuje-li taková možnost, svolá se filozofické sympozium na téma „celosvětová migrace“. 

A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy 

představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o daném tématu hodnověrné 

informace. 

Vidíte, ukázalo se, že například o nelegální migraci, ke které se lidé staví odmítavě, lze 

hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti a politického nadhledu. 

Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. 

Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem 

pozitivnějšímu. 
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Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství 

radikálních porušovatelů suverenity státních hranic“. Prozatím nevadí, že se jedná zatím jen o 

problém okolních států, neboť takovýchto kauz si určitě všimnou novináři a budou je citovat 

ve všech hlavních médiích. 

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takovéto migrační nájezdy se zvláštní 

genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. V kontrastu k jinému strašáku, například 

„fašistům, vyzývajícím „spalovat na hranicích takové jako jsou oni“. O hrozbách však 

pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o imigrantech vědci 

nebo Angela Merkelová a připomene se například migrace Evropanů na americký kontinent. 

V důsledku prvního posunu Overtonova „okna“ se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno 

do oběhu, tabu je odstraněno a jednoznačnost problému byla zbourána. 

A PROČ BY NE? 

V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma nelegální migrace se přesunuje z 

radikální oblasti do oblasti možného. 

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“: Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých 

znalostí o migraci? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako 

s pokrytec, xenofob a rasista. 

Je nutné, aby bylo pro nelegální imigranty vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho 

druhu neodvažovali věšet na jinak myslící nájezdníky nálepku „vetřelci“. 

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je 

velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná. 

Pojem nelegální imigrant již neexistuje. Bude zaměněn třeba za uprchlíka. Nicméně i tento 

výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za nevhodné. 

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu 

slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Nedovolené překročení 

hranic se změní formou pozvání čelního představitele státu na legální příchod a poté je vše 

posvěceno Evropským parlamentem, který nařídí všem zemím kóty na spravedlivé, lidské 

přerozdělení, podobné tomu, jak si zločinci mění příjmení a pas. 

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu‒ historického, 

mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní‒ legitimního. Bude 

objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že zlegalizovaný vpád může být v podstatě uznán 

za užitečný, ne- li za zcela potřebný a začnou probíhat debaty o zákonném ukotvení.  

V této souvislosti různé analýzy podpoří názor vědců, že u takto postižených běženců se jedná 

o stav lidské nouze a že je třeba na tuto skupinu nahlížet se shovívavostí, neboť tento jev se 

již objevil v řadě jiných států a sahá až do hluboké minulosti lidstva.   

Hlavním úkolem této etapy je alespoň částečně vyloučit běžence z trestního postihu za 

ilegální překročení hranic, opřením se o jiné historické okamžiky. 
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TAK JE TO POTŘEBA 

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo „okno“ 

z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je 

rozmělnění společného problému završeno. 

„Touha lepšího života je přece u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě.“ 

„Někdy je prostě nezbytné opustit svoji vlast, protože existují nepřekonatelné okolnosti.“ 

„Přece existují mnoho dalších lidí, kteří si přejí žít lépe, než žili doposud.“ 

„Běženci byli k tomuto činu přece, doslova donuceni!“ 

„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, jak se má zachovat.“ 

„Není třeba skrývat informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ křesťan nebo muslim.“ 

„Je vůbec na migraci něco závadného?  Člověk se v jiné víře narodil stejně jako člověk s jinou 

sexuální orientací a i oni mají stejná práva být tím, čím jsou. Takže následně přímá škodlivost 

migrace není zcela prokázána.“ 

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se 

nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci migrace. Např. 

pořad Máte slovo ČT1, kde nám zástupci islámu vysvětlovali, že devítiletá manželka je přece 

přirozená věc. A pan Stropnický mladší se snažil migraci a hlavně islám ochránit našimi 

zákony. Současně s touto probíhající debatou zažaluje školu studentka, která se domáhá 

souhlasu školy s nošením šátku a o tomto tématu proběhne široká mediální debata na podporu 

diskriminované žačky, která, jak se posléze ukázalo, se žákyní školy ani nestihla stát.   

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k nelegální hrozbě migrace, se 

snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků 

spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů‒ agresivních, fašizujících nepřátel, 

vyzývajících zavřít hranice, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem 

vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.  

Sami tzv. běženci zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším 

patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“. 

„Vědci“, novinář a politici v této fázi lidem dokazují, že se v průběhu své lidské historie čas 

od času migrovalo a že je to tedy v podstatě normální. Nyní je možné téma běženců přesunout 

z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu. 

V DOBRÉM SMYSLU 

Je nezbytné, aby byla popularizace neškodných běženců podpořena populárním obsahem, 

vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, 

mediálními, kde běženectví  masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidem jsou 

běženci představováni v nových filmech, reportážích a videoklipech, jsou zřizovány vítací 

webové stránky v arabštině, na kterých jsou ukázány cesty do naší vlasti a okna se dál 

otevírají.  

https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/  

  

https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/
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Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“ 

„Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je muslim?“ 

„I jeden známý polský scénárista byl po celý život propagátorem islámu, a dokonce byl za to 

stíhán.“ A také populární herečka se nechá slyšet, že snědí samci obohatí náš populační 

genom.  V médiích se začnou objevovat převážně záběry matek s hromadou dětí a rozhovory 

s doktory z řad běženců, kteří přišli s cílem se asimilovat s naší kulturou i přes to, že jim to 

„mírumilovný“ islám zakazuje. 

Další efektivní způsob je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni 

informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů, jak 

vítají již pozvané uprchlíky ...). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky, kteří s jejich kulturou 

a ideologií mají přímou zkušenost. 

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit, diskuse o daném problému zajde do slepé 

uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A 

nejde ani tak o to, ale o toto.“– a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem 

„okna“. 

K ospravedlnění zastánců připravované legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí 

formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince. 

„Jsou to tvůrčí a odvážní lidé. Kdo by to dokázal takto sofistikovaně v rámci celého kolektivu 

zorganizovat kolektivní masovou migraci. Za to je přece nelze odsuzovat.“ 

„Oni opravdu milují svou zem. Ale nemohou za to, že je jejich země zdevastovaná a chudá!“ 

„ Podívejte se, vždyť my máme morální povinnost jim pomoci a postarat se o ně. “ 

„Běženci jsou obětí, jejich nuzný život je k tomu donutil.“ 

„Vychovali je tak.“ atd. 

Takové procesy jsou obsahem populárních talkshow. 

„Budeme vám vyprávět tragický příběh celé mnohočetné rodiny, která strádá ve své zemi. 

Kdo jsme my, abychom je soudili? Kdo jste vy, abyste stáli v jejich cestě za štěstím?!“ A pro 

jistotu si je do Česka prostřednictvím dobře zaplacené neziskovky začneme oficiálně, tedy za 

naše peníze, vozit.  

 

VLÁDNEME ZDE MY  

Posunujeme se k páté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost 

přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky. 

Začíná příprava právního rámce. Lobbystické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze 

stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců 

legalizace vetřelců. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného 

ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí postupně zavádějí nové dogma „postihování 

porušování práva imigrantů o začlenění do naší společnosti je zakázáno“. To je finální 

specialita liberalismu ‒ tolerance a zákaz tabu. Je to zákaz případné možné nápravy a 

varování před tendencí odporu celé společnosti. 

S tím souvisí špehování a kontrola nezávislých médií a případná restrikce bloggerských 

iniciativ, zamlčování trestné činnosti a neinformování medií o protestech občanstva, 

směřujících k potlačení skutečné pravdy. I toto se už chystá. 

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální 

politiky“ zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému 

ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného.   
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Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské důvěry, dále se toto téma nevyhnutelně 

dobere do škol a mateřských školek, (inkluze, nebo žaloba somálské studentky na školu, 

která jí nepovolila nosit šátek), a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez 

šance na přežití evropských hodnot a stane se mírumilovnou obětí vpádu islámských hord. 

Arabská anti-kultura, která zničila své země, přichází zničit tu naši. Tak to bylo s 

legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní 

Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii. 

JAK TECHNOLOGII ZNIČIT  

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve 

společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.  

Chtěli byste pohovořit o tom, že justice je zkorumpována a že na soudy se nelze spolehnout? 

Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že když je právo 

nevymahatelné, že to je normální a dokonce nezbytné? Právě toho je výše popsaná 

technologie schopná. Tento systém ovlivňování lidského vědomí se opírá o všedovolenost, se 

kterou se dnes potkáváme na každém kroku.  

Neexistuje tabu. 

Neexistuje nic svatého. 

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o morálce, slušnosti a mravech je 

vytlačena do oblasti nežádoucí. 

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává? 

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před 

našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď 

je již cesta otevřena.  

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit? 

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic. 

Osobně jsi však povinen zůstávat slušným člověkem. Člověk je schopen najít řešení 

jakéhokoli problému. Jedním z řešení je nahlídnout do nitra člověka za pomoci Testu 

pozitivní osobnosti.  

Co nezmůže udělat jeden, mohou udělat lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. 

Rozhlédněte se kolem sebe.  

Zdroj: zuhel.livejournal.com-mk- 

Článek v originálu původně hovoří o kanibalech. Já jsem ho upravil a popsaný děj 

zakomponoval do aktuální podoby dneška tak, aby čtenář poznal, že je s touto proradnou 

technologií dnes a denně konfrontován v mnoha dalších oblastech našeho života. 

Proklamovaný pozitivní výsledek se mění na postupnou degradaci národa a jeho pozitivních 

morálních a ekonomických hodnot. Do obsahu této knihy jsem ho zařadil proto, že politický 

establishment tuto proradnou metodu využívá a aplikuje v mnoha oblastech lidského života.  

Zde uvádím konkrétní příklady, kde je tato metoda vládami a politickým establishmentem 

uplatňována: 
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• Rozdělení Československa 

• Vstup ČR do EU 

• Vstup ČR do NATO 

• Obhajoba devalvace české měny Českou národní bankou 

• Multikulturalizmus 

• Církevní restituce 

• Inkluze ve školství 

• Potlačování přirozeného rozdílu mezi mužem a ženou 

• Vytváření obrazu domnělého nepřítele jednou ze západu, podruhé z východu  

• Degradace práva nesrozumitelným množstvím zákonů vyhlášek a paragrafů 

• Zneužití sociálna ve prospěch menšin na úkor většiny 

• Podpora a investiční pobídky zahraničnímu kapitálu na úkor českých firem 

• Prodej bank do rukou zahraničních firem 

Našla by se celá řada dalších příkladů zneužití této nebezpečné technologie založené na 

lži. Lidé by měli být obezřetní a neměli by nechat svoji mysl ovládat a manipulovat těmi, 

které sám ze svých daní platí. 

Negativní výsledky dosavadního vládnutí 

Současný model hospodaření vygeneroval miliony exekucí. Jen v roce 2014 jich bylo milión. 

V roce 2016  718 tisíc. Přes milión Čechu si vzalo v loni půjčku na vánoční dárky. Půjčky si 

berou i lidé, kteří čelí i mnohačetným exekucím. V loňském roce jich bylo 119 tisíc. Toto 

jednání má své hluboké kořeny v systému, který v mnoha oblastech lidského života doslova 

selhává. 

V ČR máme téměř 400 tisíc registrovaných nezaměstnaných a další statisíce neregistrovaných 

nezaměstnaných. Stát vyplácí nezaměstnaným podporu a není schopen za tuto podporu po 

obdarovaném požadovat adekvátní službu (např. prací pro místní samosprávu). A když to 

jedna politická strana po dlouhých dvaceti letech prosadí, druhá to vzápětí jí natruc zruší. To 

je přesná ukázka toho, jak nefunkční je systém soutěže politických stran. Oni nevládnou, oni 

mezi sebou válčí a nezajímá je ekonomika a výsledky hospodaření. 

Poslední varovné statistiky uvádí, že 68 tisíc lidí je bez domova a dalších 120 tisíc je 

bezprostředně ohrožených ztrátou bydlení. V přepočtu na tisíc obyvatel to je 6,7%.  

370 tisíc lidí má nahlášené trvalé bydliště na obecním úřadě. 

500 tisíc lidí se rozhodlo jít do předčasného důchodu.  

100 tisíc lidí je evidováno jako patologičtí hráči na automatech a hazardních hrách.  

Podle nových evropských statistik žije v ČR 4 miliony lidí na hranici chudoby.  

V ČR máme každý den 5 sebevražd, u kterých se jako příčina uvádí zoufalství.  

Máme tak "kvalitní" život, že jsme první na světě ve spotřebě antidepresiv a prášků na spaní.  
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Podle nezávislých odborných analýz byl každý občan ČR rozkrádáním, devastací, 

tunelováním a nezákonným vyvedením majetku do zahraničí  okraden přibližně o 5 milionů 

korun.  

Lze tyto výše uvedené skutečnosti považovat za pozitivní výsledek vládnutí? Asi těžko. 

Někdo zřejmě namítne, že si mnozí za tento stav mohou sami a do jisté míry bude mít i 

pravdu, ale pokud si promítnete všechny závažné argumenty, které se prolínají obsahem celé 

této knihy, lze vyvodit závěr, že drtivá míra všech negativních procesů zapříčiněná 

nesprávným vládnutím je příčinou rozevírajících se nůžek mezi vrstvami lidské společnosti. 

Za tuto skutečnost nese odpovědnost neschopný management státu. Do ekonomiky proudem 

tečou toxické peníze, které ale zcela míjí oblasti, jež generují ryzí hodnoty a neslouží lidem 

tak, jak by z etických, ale i hospodářských důvodů měly. Lobbing silných (většinou 

nadnárodních) korporací vyvíjí na politickou scénu tlaky a svým vlivem doslova ničí základní 

principy lidské sounáležitosti. Trvale degradují a diskriminují tu oblast společnosti, která ze 

své podstaty nemá sílu politicky pokřivené procesy a rozhodování ovlivnit.  

Lze na základě těchto výše uvedených reálných skutečností hovořit o tom, že naše země 

je řízena ve prospěch obyvatelstva? 

 

Zažalujme stát 

 
Už velmi dlouho přemýšlím o podstatě demokracie a přiznám se, že čím déle o této oblasti 

přemýšlím, tím více musím dát za pravdu konstatování Winstona Churchilla, že „demokracie 

je svinstvo, lidstvo ale zatím nic lepšího nemá“. Já ale musím dodat že „demokracie zbavená 

morálky, mravu a prosté lidské slušnosti, opírající se o čest a pravda již není demokracií, ale 

prachsprostým morálním bahnem“. 

 

 

To, co předvádějí naši politici svým voličům, je opravdu velmi kvalitní divadlo, za které by se 

nemuseli stydět ani profesionální herci. Nejsmutnější na tomto divadelním partu je, že národ 

bezmocně zírá na zadlužování a rozkrádání našeho společného majetku a nikdo neřekne dost. 

Voliči s poslušnou důvěrou každé čtyři roky zvolí jednou pravici, podruhé zase levici a ono je 

to pořád stejné, ne-li horší. Politici se na postech členů vlády, premiérů a předsedů stran 

střídají jak na běžícím pásu a jejich odchody jsou téměř vždy provázeny skandálem a 

politickou neschopností. To, co lidé vnímají negativně, je fakt, že drtivá většina z nich 

přichází do politiky nemajetná, a když skončí svoji většinou krátkou, „jepičí“ politickou 

kariéru, jsou z nich milionáři. Důvěra v zákonodárnou moc klesá a klesá a klesá. Někam se 

nám u těch našich politiků vytratily pozitivní vlastnosti, ale těmi negativními dokážou 

vládnout velmi vehementně, obratně, až bravurně. 

 

No dobrá, ale co s tím? Demokracie jako taková má ve své podstatě mnoho předností, které 

přináší lidem zajištění lidských práv a svobod. Jenže demokracie má, bohužel, i svá slabá 

místa a těch se nečestní politici snaží vždy a všude využívat ve svůj vlastní bezohledný 

prospěch. 
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Ve chvíli, kdy občan není spokojen s morálkou politiků, činností orgánů veřejné správy a se 

správou veřejných statků, má neodnímatelné právo se opřít o demokratické principy 

zakotvené v ústavě ČR a listině základních práv a svobod, které mu dávají do rukou moc se 

domáhat nápravy na základě svých zákonodárných občanských práv. Na základě těchto 

skutečností může občan nebo společnost podat oprávněnou žalobu na stát. 

 

Protože se již delší dobu zabývám touto myšlenkou, shrnul jsem základy těch nejbolavějších 

problémů našeho státu, za názorové podpory občanů, kterým není lhostejný osud a prosperita 

naši země, do uceleného materiálu, který je třeba předložit soudu k projednání. V žádném 

případě si nemyslím, že mám patent na rozum, a proto tento předběžný návrh předkládám 

prostřednictvím této knihy i vám, občanům, abyste jej i vy podrobili kritice a vzájemnou 

diskuzí pomohli doplnit tento navržený materiál. Jen společně vypracovaný dokument 

podporovaný širokou veřejností může pomoci našemu státu k nápravě níže vyjmenovaných 

problémů, kterými náš stát již dlouhodobě trpí. 

 

 

Veřejná žaloba na stát 

My, občané České republiky, žalujeme náš stát v souladu s Ústavou České republiky a 

Listinou základních práv a svobod za porušení řádného spravování veřejných statků 

státními orgány veřejné správy a byrokratického aparátu a za špatné nakládání a 

hospodaření se svěřenými prostředky lidu České republiky.  

Dluh státu: 2 166 000 000 000,-Kč 

Svoji žalobu opíráme o neutěšený současný stav veřejných financí, ve kterém se náš stát již 

dlouhodobě nachází. Chceme zejména poukázat na nekoncepční, nehospodárné a velmi 

krátkozraké a trvalé zadlužování státu ve všech ekonomických oblastech a záměrné 

dlouhodobé neřešení tohoto nezodpovědného jednání. Dále chceme poukázat na nesprávná 

rozhodnutí a řízení státu v níže uvedených oblastech. 

• Stát dlouhodobě nevykazuje výnosové přebytky, a přesto neustále navyšuje svoje 

výdaje. 

• Stát se i přes varování renomovaných ekonomických kruhů neustále více a více 

zadlužuje. Tímto jednáním způsobuje lidu České republiky obrovské škody a ztráty. 

• Stát dopustil nebývalý nárůst byrokratického státního aparátu, a to téměř na všech 

řídících úrovních, který neodpovídá skutečným potřebám státu, a tím nehospodárně 

odčerpává obrovské ekonomické prostředky, které mohou sloužit v mnoha potřebných 

oblastech lidu České republiky. 

• Stát nevytváří potřebné podmínky a prostor pro tvorbu nových pracovních míst, 

neboť nepodporuje dostatečně a cílevědomě podnikovou sféru. Naopak vysoké daňové a 

byrokratické zatížení vyčerpává tuto oblast, která jediná vytváří základní ryzí příjem státu a 

je hlavním tvůrcem materiálních hodnot a pracovních míst. 

• Stát svojí nečinností a liknavostí zapříčinil, že občan ztrácí víru ve spravedlnost a 

slušnost. Tento stav je patrný z procentuální účasti na volbách, kde občan pohrdá svým 

právem volit, neboť nevěří ve svůj vlastní stát. 

• Stát zcela selhává v oblasti spravedlivého dělení daňových výnosů státu mezi 

obyvatelstvo. Lidé jsou si rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 
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nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Přesto jsou obce a menší města 

diskriminovány špatným nastavením rozpočtového určení daní, kdy na občana z velkého 

města připadne cca 35 000,- Kč a na stejného občana žijícího na venkově připadne pouhých 

cca 9000,-Kč. Důsledky této diskriminace jsou obrovské, chybí infrastruktura, je potlačen 

rozvoj bytové a rodinné výstavby, kulturních tradic, památkové péče, rozvoje a tvorby 

pracovních míst, zaniká oblast služeb, ruší se školky, školy, obchody, pošty a hospody.  

Mladí lidé odcházejí, vesnice se vylidňují.  

• Stát svým občanům nezaručuje tolik potřebnou právní jistotu a vymahatelnost práva. 

Naopak dopustil totální chaotickou a pro občana zcela nesrozumitelnou tvorbu tisíce 

zákonů a právních norem, které dávají prostor nepoctivcům k jejich zneužívání ve svůj 

prospěch. Současné pojetí práva se rozchází s morálkou a etickým přirozeným pojetím 

lidských mravů. 

• Stát svým liknavým postojem přispívá k růstu tvorby nekontrolovatelné korupce, která 

je lidem České republiky a okolními vyspělými státy vnímána jako jeden ze zásadních 

negativních projevů neschopnosti státu ochránit veřejné prostředky, které stát spravuje. 

• Stát dlouhodobě nevytváří podmínky a prostor pro etickou a morální výchovu 

mládeže, a tím narušuje základní povinnosti a potřeby Českého národa na dobrou a 

správnou výchovu budoucích generací. 

• Stát nevytváří potřebné podmínky pro nastavení právních norem pro hmotnou a 

morální zodpovědnost státních zaměstnanců a úředníků, ale i zákonodárců. Tím vytváří 

prostor pro nezodpovědná a špatná rozhodování, za což nenese nikdo žádnou 

zodpovědnost. Tento stav následně vytváří obrovské škody na všech úrovních rozhodování 

a vede k nepostihnutelnosti úředníka, ale mnohdy i politika. Imunita je ostudným 

nástrojem, za kterým se skrývá takzvaná elita národa. Cožpak pro ty, co zákony tvoří, ty 

samé zákony neplatí? 

• Stát nevytváří dostatečné podmínky pro výzkum a vývoj nových netradičních 

energetických zdrojů, zejména v oblasti výrobních závodů, které by umožnily 

decentralizaci stávajících zdrojů tak, aby mohla vzniknout zdravá konkurence, která by 

následně stlačila ceny na rozumnou hranici. Místo toho stát preferuje miliardové investice 

do centrálních výroben energií jen proto, aby si udržel monopol a mohl diktovat přemrštěné 

ceny občanům. 

• Stát v oblasti zdravotnictví není schopen účinné kontroly a vytvoření nástrojů a 

potřebných zákonných norem, které by vedly k vytvoření hospodárného a funkčního 

zdravotního systému a to tak, aby zdravotnictví dosahovalo trvale vysoké úrovně a sloužilo 

co nejefektivněji českému lidu. Současný systém občanovi nezaručuje hospodárné 

nakládání s financemi poskytnutými do tohoto systému občanem a následný adekvátní 

servis a potřebné zdravotnické výkony.  

• Stát přestává svojí podstatou sloužit svým občanům. Politici zaštítěni svými stranami 

přestávají hájit zájmy občanů, neboť jsou zahleděni do svých vlastních scestných ideologií, 

které mají jen jediný cíl, udržet se co nejdéle u plného koryta. Zcela zapomněli na svoje 

poslání služby národu a svoji energii převážně vyčerpávají na ostudné a nechutné stranické 

šarvátky směřující na znevážení a pomluvu opozice. 

• Stát nečinně přihlíží tomu, jak bankovní sektor bezohledně skrytou lichvou ožebračuje 

občany, rodiny, firmy, ale dokonce i samotný stát. Stát nečiní nic, aby lidem v tomto státě 

řekl: „Pozor, občane, bankovní sektor zde není proto, aby někomu pomáhal, ale aby tvrdě a 

nekompromisně na Tobě, občane, vydělával“. 

• Stát nehospodaří s prostředky, které mu lid České republiky svěřil, hospodárně. 

Rozdává politickým stranám peníze, které následně politici použijí na svoje bombastické 

volební negativní kampaně. Rozdává sociální podpory nepotřebným a nepřizpůsobivým 
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občanům, aniž by požadoval jejich sebemenší angažovanost, a tím diskriminuje drtivou 

většinu slušné, poctivé a pracovité populace. 

• Stát není schopen ochránit občana a jeho majetek před zloději, podvodníky a tuneláři. 

V oblasti policie, ale i justice a orgánů činných v trestním řízení, náš stát zcela selhává. 

Politický nebo korupční vliv je schopen eliminovat jakékoliv právo občana, firmy a 

dokonce i státu. 

• Stát se v oblasti průmyslu dopustil několika závažných chyb, které vedly k zániku 

tradičních průmyslových oblastí, které byly stříbrem a chloubou České republiky. Na 

druhou stranu se rozhodl podporovat zahraniční kapitál, který se skládá převážně z 

montoven a obchodních korporátních společností, které nikdy nemohly našemu státu 

přinést prosperitu a očekávané příjmy tak, jak toho je schopen český kapitál, neboť tyto 

společnosti odvádí daně v zemích, kde mají svoje sídla, nikoliv v České republice. 

• Stát svým nepromyšleným jednáním v oblasti daňové politiky, vyhání podnikatelskou 

sféru do cizích zemí, kde následně odvádí příznivější daňové limity, a tím způsobuje naší 

zemi nenapravitelné ztráty na výnosech. 

• Stát není schopen rozeznat, kde má svůj majetek úzkostlivě chránit a kde má být 

naopak štědrým a rozumným dárcem. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se 

chová k obcím a k dalším neziskovým organizacím, jako by tato oblast nebyla součástí 

státu a chce na ní nekompromisně vydělávat.  

• Stát vynakládá nesmyslně vysoké částky na údajnou obranu státu, kterému ale žádný 

vojenský konflikt nehrozí. Vyhozené miliardové prostředky na bojové letouny, obrněné 

transportéry a řadu dalších vojenských nesmyslů, které slouží k zabíjení lidí. Velkorysost a 

neopodstatněnost těchto investic silně zavání korupcí a lobbistickou machinací. Všechny 

tyto nesmyslné investice prolobované zbrojařskými společnostmi způsobují občanům ČR 

jen snížení úrovně lidského života.  

• Stát se v sociální oblasti chová nezodpovědně, nespravedlivě a neměří všem stejným 

metrem. Na jedné straně rozdává státní prostředky lidem, kteří je evidentně nepotřebují 

nebo si je prostě nezaslouží, protože nejsou ochotni akceptovat základy lidské slušnosti, 

morálky, zavedených pravidel a zákonů lidské společnosti. Na druhé straně stát mnohdy 

selhává v podpoře ve zcela základních a přirozených oblastech podpory postiženým a 

hendikepovaným občanům.  

• Stát se zcela odvrátil od zodpovědnosti výchovy, výuky a podpory řemesel. Tradiční 

učňovské obory zanikají a stát dělá mrtvého brouka a tváří se, že se ho to netýká. Přitom 

podpora této oblasti je základem každého státu a ČR obzvláště, neboť po celá staletí byl 

český národ uznávaným a ceněným v šikovnosti a dovednosti v rámci všech řemesel. 

Pořekadlo „zlaté české ručičky“ bude za pár let jen vzpomínkou na časy dávno minulé. 

• Stát dopustil svojí nezodpovědnou a hloupou politikou devastaci zemědělské výroby, 

kterou vystavil nerovné konkurenci silně dotovaných produktů ze zahraničí. Tím dopustil 

pokřivení cen potravin ve vztahu k nákladům a zapříčinil razantní pokles zemědělské 

výroby v mnoha oblastech, které byly po desetiletí tradicí českého národa. Stát nedokázal 

dojednat při vstupních jednáních do evropské unie potřebné podmínky k zachování 

tradičních zemědělských produktů, a tím způsobil lidu České republiky velké ztráty v 

oblasti zaměstnanosti a ohrozil náš stát ve vztahu k možnosti samozásobování a výroby 

potravin.  

• Daňové zatížení firem a občanů je neúnosné, neboť stát dopustil obrovský nárůstu 

neúměrné a nepotřebné administrativy, která je nákladovou položkou a stát již tuto zátěž 

nezvládá financovat. Dopustil, že pouhých cca 20% obyvatel je tvůrcem skutečných 

materiálových hodnot, ze kterých je následně živen celý náš stát.  

 

Citace z Ústavy a Listiny základních práv a svobod  

http://www.uzsvm.cz/
http://www.uzsvm.cz/
http://www.uzsvm.cz/
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Každý, „kdo byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se 

obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí. Z pravomoci soudu 

však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a 

svobod podle Listiny. Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným 

rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným 

úředním postupem.“  

 

Pozitivní právní normy 

 
Pozitivní lidské vlastnosti pozdvižené na úroveň právní normy jsou cestou k pravdě a 

spravedlnosti.  

 

Současná společnost se řídí zákony, které lidstvo mění a přizpůsobuje daným podmínkám a 

potřebám lidstva. Pokud se na současné zákony podíváme pohledem dnešního občana, 

zjistíme, že se jedná o neuvěřitelnou směsici dodatků, vyhlášek, nařízení, hlášení a norem, ve 

kterých se mohou orientovat, a to s velkým úsilím, jen velmi dobří specializovaní právníci. 

Právo jako takové je zahaleno neprodyšným houštím dalších předpisů, které již neplní svoji 

prapůvodní ryzí podstatu, a to ochranu spravedlnosti. Současná podstata práva a hlavně jeho 

vymahatelnost je degradována a již dávno neslouží lidem tak, jak je stanoveno naší Ústavou a 

Listinou práv a svobod. Podstata tvorby všech zákonů tkví v ochraně pravdy a spravedlnosti 

před lží a nespravedlností, neboli v obraně „dobra“ před „zlem“. Takhle jednoduché to je. 

Otázka zní, proč nejsou i zákony postaveny tak, aby zřetelně a jednoduše působily jako 

obrana proti nežádoucím negativním projevům. Podstatou veškerého jednání lidstva jsou 

povahové vlastnosti jednotlivce a jejich uplatnění v jeho životě. Ty jsou formovány ve značné 

míře výchovou a dobrým příkladem. V této oblasti by měl každý stát vynakládat dostatek 

prostředků na prevenci před represí, tedy trestem. Tuto prevenci je třeba soustředit na 

pojmenování negativních vlastností jednotlivce a kvalitním a srozumitelným výkladem 

předložit důkazy o dopadech a výsledcích negativního jednání. Počátky prevence je třeba 

začít uplatňovat od útlého věku, v rodině, škole, zaměstnání a dále v průběhu celého lidského 

života. Lidstvo se může naučit všemu, co jen bude chtít. Je ale třeba k tomu vytvořit optimální 

přirozené podmínky. Stačí se řídit jednoduchým principem pěti N: 

Nelhat, Nekrást, Nepodvádět, Neubližovat, Neškodit 

Těchto pět prostých slov je schopno anulovat, zastavit a vyseparovat negativní jednání a jeho 

celospolečenské důsledky z lidského života. 

Vše se dá shrnout do jedné základní definice. 

„Nikdo nesmí být poškozen!“, 

Je třeba začít u sebe. 

Na celý problém negativních projevů současné společnosti je třeba pohlížet z hlediska 

lidských vlastností, které se dělí na pozitivní a negativní. Ty je třeba pojmenovat a podrobně 

vysvětlit, jaké důsledky plynou z negativního jednání a jaké z pozitivního. 
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Cesta k nápravě současných problémů společnosti vede přes pozdvižení lidských 

pozitivních vlastností na úroveň právní normy, která vytvoří prostor k nastolení pravdy, 

jakožto symboliky spravedlnosti.  

V minulosti, ale i v současnosti, vedla a vedou všechna náboženství, která mají prapůvodní 

základ ve výchově morálních a spravedlivých hodnot, lidstvo k morálním hodnotám. Pro 

dnešního člověka obklopeného technikou, vědou, konzumní společností a nekonečným 

přívalem informací je ale tato oblast na hony vzdálená představám a potřebám, které současný 

svět nabízí. Svět se překotně mění a lidé zapomínají na podstatu lidskosti a na základní pilíře 

pravdy a slušnosti a původní přirozenosti, ze kterých lidská společnost vzešla. To, čemu je 

dnešní svět vystaven, se dá nazvat postupnou ztrátou a úbytkem morálních pozitivních hodnot 

a vlastností, které jsou potlačeny těmi negativními. Lidstvu se přestává dařit udržet základní 

principy rodiny a žít v manželském páru a vychovávat společně děti. Rozvodovost se 

vyšplhala na neuvěřitelných 50%, kdy dominantním důvodem krachu manželství je nevěra a 

dále alkoholizmus. Rodina je základním článkem lidské společnosti a ztráta těchto lidských 

hodnot má a ještě bude mít nezvratný negativní dopad na vývoj dalšího pokolení. Člověk se 

stává nezodpovědným a sobeckým jedincem schopným mnohdy všeho. Kriminalita naplnila 

věznice k prasknutí a pravda a poctivost se moc nenosí a je přisuzována spíš dobrosrdečným 

hlupákům. Životní styl je na úrovni „urvi, co se dá a žij naplno“. Alkoholizmus, drogy, 

zlodějna a podvody jsou na denním pořádku, politickou reprezentaci a policii nevyjímaje. 

Spoléhat na spravedlivé rozhodnutí soudů se dnes prostě nedá, neboť korupce je i na této 

úrovni u některých jedinců zaběhnutým pravidlem a nedotknutelnost soudců této skutečností 

jen napomáhá. 

Všechny výše vyjmenované problémy naší současné společnosti postupně degradují 

pozitivní vlastnosti lidstva a zapříčiňují plíživou ztrátu občanských práv a svobod. 

No dobrá, ale co s tím? Je třeba prostřednictvím občanských aktivit vytvořit prostředí a 

prostor pro novou společenskou objednávku, která dosáhne reformy společnosti v oblasti 

jednoduchých zákonných norem, které se opřou o pozitivní vlastnosti lidí s vysokou morální 

odpovědností, jež svým obsahem budou naplňovat a chránit základní potřeby lidstva. V naší 

zemi máme již 32 let demokracii, která ale není schopna zabránit nežádoucím projevům, jimž 

současná společnost čelí a eliminovat je. Je třeba spojit sily k prosazení moudrosti a 

spravedlnosti. Lhostejnost a tolerance k projevům negativních lidských vlastností se v 

budoucnu může lidstvu vymstít. V historii lidstva se to již několikrát stalo, a pokud lidé 

nebudou schopni pochopit, co je toho příčinou, stane se to znovu. 

Zákonná norma – Pravda 

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností. Tento pojem hraje primární úlohu ve 

filosofii, vědě, právu, náboženství, ale hlavně se podílí na kultuře a projevech života lidské 

společnosti. 

Příklad současného pojetí a uplatňování pravdy: U soudního jednání musí svědek přísahat, že 

bude mluvit pravdu a nic jiného než pravdu. Pokud pravdu nemluví, většinou se mu „houby“ 

stane. Obžalovaný a žalobce již přísahat nemusí. A co právní zástupci? U nich se dokonce 

očekává, že budou prostřednictvím šikovných lží a kliček hájit své klienty. Zcela se toleruje 

vyvracení a pošlapávání pravdy toho druhého. Za jakoukoli lež, která slouží obhajobě, 

nemohou být právní zástupci potrestáni. A takto, vážení, funguje náš právní řád. Na 

zmíněných pravidlech lží je postaveno právo. 
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Pokud bude pravda zákonnou normou a dostane se do učebnic jako neodmyslitelná 

součást přirozeného lidského života a při výchově dalších pokolení bude tato norma 

přijata a stane se součástí kultury žití, lidstvo se v budoucnu stane, ať dříve či později, 

rezistentním vůči lži, kterou je naopak třeba se všemi negativními vlastnostmi postavit 

mimo zákon. Nemůžeme očekávat, že to nastane hned, neboť lumpa člověk jen tak 

nepředělá, ale nastolená pravidla a cílevědomá práce v oblasti prevence musí přinést své 

ovoce. Další generace mohou tuto oblast s pomocí pozitivní reformy společnosti a nových 

technologií, které jsou již za dveřmi, převzít, zdokonalovat a rozvíjet. 

Represe a prevence při porušení základní lidské slušnosti: 

Pokud se někdo přestane řídit slušností a nechá volný průběh svým negativním vlastnostem a 

poruší právní normy, nechť postupně ztratí svá občanská práva. Každá negativní vlastnost 

bude mít svoji určenou bodovou hodnotu podle závažnosti její podstaty a škodlivosti. Tu 

samou hodnotu budou mít i práva a materiální statky, které stát svým občanům poskytuje. Při 

porušování právních norem by se tomuto člověku postupně odnímala jeho práva. V reálu by 

to mohlo vypadat například takto: Občan, který právo porušil, ztratí právo volit, dále ztratí 

právo na poskytování podpory v nezaměstnanosti, bezplatné zdravotní péče, sociální a 

zdravotní podpory, ztratil by i jakoukoli státní podporu v oblasti bydlení, vzdělávání, a také 

ochrany svých práv. Rovněž by nesměl podnikat, vykonávat veřejné funkce, zjednodušeně 

řečeno by se postihy dotkly všech oblastí vztahu mezi státem a občanem.  

Je třeba také vědět, že podle současného práva občan nemusí vypovídat, pokud by způsobil 

újmu sobě nebo osobě jemu blízké. To je to, co degraduje pravdu, která je ve své podobě 

jedinou lidskou normou čestnosti a slušnosti.  

Pokud v tuto chvíli začínáte kroutit hlavou, že je to nemožné a že je to utopistická hloupost, je 

třeba vědět, že věda v této oblasti kráčí mílovými kroky. Již jsou vyvinuty první prototypy 

přístrojů na bázi snímání mozkové činnosti, které dokáží lež a pravdu rozpoznat s 95% 

úspěšností. Co myslíte, za kolik let bude tato technologie přirozenou součástí policejních 

výslechů nebo soudních procesů? Další cesta, kterou lidstvo chvátá mílovými kroky, je 

genetické inženýrství, které, ať s tím souhlasíme či nikoli, bude v blízké budoucnosti schopno 

naprogramovat dítěti jeho fyzické proporce, odolnost proti nemocem nebo výši inteligence. Je 

jen otázkou času, kdy se tato oblast rozšíří i na povahové vlastnosti. 

Náš současný právní systém ukládá orgánům v trestním řízení a justici lež prokázat, což je 

vlastně bez fyzických důkazů nemožné, a to i přesto, že je mnohdy nadmíru jasné, že dotyčný 

lže. Tady lze hovořit o základním nedostatku, který musí lidstvo překonat. Jednodušší a lepší 

zákonné normy, preventivní výchova a vytvoření nové mravní kultury, v budoucnu možná i 

za pomocí nových technologií, otevře cestu k mírumilovné, čestné a spravedlivé společnosti. 

Zákonnou normou by se měly stát všechny pozitivní vlastnosti lidí a všechny záporné 

postaveny mimo zákon, viz - Lidské vlastnosti 

Co se vlastně stane? 

Jaký bude svět? 

Budeme potřebovat pravici a levici? 

Policii, soudy, justici, vojsko? 

http://www.pozitivnisvet.cz/stranka/lidske-vlastnosti
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Budeme potřebovat zabezpečení svého majetku? 

Budeme se muset ještě něčeho bát? 

Úvahy o podobě světa bez lží a potlačených negativních vlastností lidí nechám na každém z 

vás. Pokud budete o těchto, zatím pouze filozofických, úvahách přemýšlet, bude se jednat o 

první malý krůček k dalšímu odvážnějšímu kroku, jímž je podpora této myšlenky svým 

hlasem na Pozitivním světě. Čím více občanů se k této myšlence přikloní, tím dříve bude tato 

společnost moci začít usilovat o prosazení celkové reformy společnosti, opřené o pravdu, 

slušnost a spravedlnost. Je jen na nás, co s tím uděláme. 

 

Stáváte se tím, na co myslíte 

 
 „To je pitomost.“ říká Lojza ve chvíli, kdy dopíjí už pátý škopek vychlazené desítky. „Už 

dvacet pět let myslím na to, že vyhraju ve sportce a pořád nic. Kdyby to bylo tak, jak říkáš, 

starosto, už bych byl dávno milionářem a válel bych si šunky někde v Karibiku.“  

„Ale Lojzíku, ty sis to vyložil po svém.“ namítám a argumentuji: „Zkusím ti to vysvětlit, třeba 

tady na Václavovi. Ten se oženil a začal přemýšlet o vlastním domě. Vyběhal si stavební 

povolení, dva roky s celou rodinou dřeli na stavbě a dnes už bydlí ve vlastním domečku. 

Václav celé dva roky nemyslel skoro na nic jiného, než na svůj dům a své myšlenky zhmotnil 

v jeho realizaci. Výsledkem jeho představ a tužeb je rodinný dům.“ 

„A teď po pravdě, na co jsi myslel celé dva roky ty, Lojzo? Dopoledne postáváš s Frantou u 

sámošky a slopeš lahváče, v poledne zajdeš do jídelny na guláš a když odpoledne otevřou 

hospodu, většinou tam, jako věrný štamgast, jsi první a odcházíš poslední. Zhmotnění tvých 

každodenních myšlenek je maximálně tvoje prázdná peněženka, kdy většina jejího obsahu 

padne na alkohol a cigarety.“ 

Podobných příběhů s falešným stavem mysli je celá řada: 

• Z Lojzy, který myslí jen na zlatavý mok, se po létech stal alkoholik. 

• Z člověka, který upne svoji mysl na to, jak někoho okrade, se stane zloděj. 

• Z člověka, pro kterého se stává hlavní náplní jeho mysli jídlo, se, se vší 

pravděpodobností, stane tlouštík. 

• Osoba šířící kolem sebe pomluvy, nenávist a závist se velmi těžko stane člověkem, 

kterého by měl někdo rád a se vší pravděpodobností ho následně jeho okolí vytlačí na okraj 

společnosti.  

 

Takhle jednoduše to funguje i u pozitivních příkladů: 

• Pokud se lidská mysl soustředí na to, že smysl života spočívá v profesi, ať už se jedná 

o zdravotní sestru, řidiče náklaďáku nebo majitele firmy, se vší pravděpodobností se tak i 

stane. 

• Pokud sportovec zaměří svoji mysl na cíl dosáhnout lepších sportovních výsledků, pak 

se mu velmi pravděpodobně pokud má talent, podaří na ně dosáhnout. 

• Ze současného pokrokového vývoje lidstva je zřejmé, že pokud svoji mysl upneme k 

jakémukoli cíli, lze dosáhnout všeho, co lidská mysl předurčí. 
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Mysl je otevřenou bránou ke zhmotnění lidských představ, přání a snů. Člověk je 

prostřednictvím své mysli tvůrcem svého osudu. Je mu dána možnost si takto napsat 

scénář životního štěstí, ale také neštěstí. Kterou cestou se člověk dá, je jen na něm 

samém. Vaše schopnosti, nadání a vnitřní síla mysli jsou cestou ke stanovenému cíli, kdy 

se vám do cesty mohou postavit jen vaše vlastní negativní myšlenky, spoutané 

nedůvěrou v sebe sama, ochromené závistí, nenávistí, lakotou, leností a lží, což vám 

sežere všechnu energii a moudrost potřebnou k dosažení vysněného pozitivního cíle, po 

němž toužíte. 

Pokud člověk pochopí zákony přirozenosti a nastaví cíle svého myšlení pozitivním 

směrem tak, aby mu pomáhalo a ne škodilo, objeví to, čemu se říká lidské štěstí. 

Štěstí samo je uzamčené v jednoduché definici přirozeného moudra, kterou může 

odemknout jen ten, kdo její podstatu pochopí. 

Tato definice má mnoho podob, jednou z nich může být i tato: „Nečiň lidem nic, co nechceš, 

aby oni činili tobě.“  

Myšlenka je logickým obrazem následné skutečnosti s pozitivním nebo negativním 

dopadem na jejího autora.  

Lidé, kteří tuto přirozenost pochopili, kráčí životem tak, jak si ho předurčili. 

Stejná pravidla fungují pro rodinu, firmy, společnosti, ale i celé státy. Bohužel to je vždy 

o nejvýše postavené dominantní osobě. Odhalit rétoricky nadaného zloducha, který se 

uchází o přízeň voličů, aby mohl posléze páchat nepravosti, nebývá pro občany 

jednoduché, neboť politici používají média k sofistikovanému vylepšení svých neslaných 

a nemastných morálních profilů. Přitom mnohdy stačí se jen podívat na jeho životní 

příběh a porovnat sliby se skutečnou, daným člověkem napsanou, životní realitou. 

Moudrost a úroveň pozitivních vlastností těch, na nichž závisí prosperita jednotlivce, 

rodiny, firmy nebo dokonce státu jako celku, je do značné míry odvislá od myšlenkové 

čistoty těchto představitelů.  

A tak v zájmu poznání skutečnosti, jakými vlastnostmi ten či onen politik disponuje, by 

nebylo od věci, aby své pozitivní a negativní vlastnosti politici uváděli ve svých 

životopisech. To by to měl volič o hodně jednodušší s výběrem svého kandidáta... 

Samozřejmostí by v této souvislosti měl být závazek politika, že pokud se ukáže, že 

vlastnostmi, které uvedl před svým zvolením, nedisponuje, bude muset ze zákona (k 

tomu určenému) ze své funkce automaticky odstoupit.  

Jednoduchý příklad: politik v dotazníku zaškrtne pozitivní vlastnost - věrnost a následně je 

usvědčen z nevěry. Pravdomluvnost- a následně lže, jako když tiskne. Poctivost – a následně 

vyplatí své kurtizáně tučnou neoprávněnou odměnu, nebo šlohne protokolární pero. 

Zodpovědnost– a následně podepíše smlouvu na předražená letadla nebo obrněné 

transportéry. Pozitivních i negativních vlastností má člověk celou řadu, ve své podstatě daná 

osoba jejich uvedením a (ne)ztotožněním se s obsahem jejich popisu odhaluje svůj morální 

profil. 

Vše by zastřešovala smlouva o výkonu státní služby. Její porušení by znamenalo 

okamžitou ztrátu získané politické, manažerské nebo zaměstnanecké pozice (mandátu). 



155 

 

Jednoduchá a účinná metoda pro zachování čistoty morálního profilu politické 

reprezentace placené z daní občana.  

A moje otázka závěrem zní:  

Tak co, vážení, myslíte, že opravdu bude líp? Já jsem z podstaty optimista a věřím, že ano. 

Jen je třeba politiky k podstatě výše vyjmenovaných pozitivních principů zodpovědnosti 

za svá politická rozhodnutí přimět. 

 

Pilíře mravních hodnot jsou kladivem na politiky 

Vždy, když se objeví na politické scéně nový politik a jeho spasitelská sláva se pár let nese až 

do oblak, aby se posléze rozplynula jako pára nad hrncem, si kladu otázku, jak to, že se 

občané tak lehce nechají opít rohlíkem a uvěří člověku, kterého pořádně ani neznají. Jak je 

možné, že premiérem se stane strojvůdce nebo člověk, který nemá za sebou žádné životem 

zdokumentované a podložené výsledky. Jak je možné, že ve vysokých politických a státních 

funkcích jsou opilci, zloději a mafiáni napojení na kriminální podsvětí. Jak je možné že 

korupční kauzy dosahují miliardových škod a justice nekoná. Jak může občan svěřit moc do 

rukou lidem, kteří se zaštiťují celou řadou politických funkcí, jež nedávají žádné záruky jeho 

morálních, etických a manažerských kvalit.  

To zcela zásadní a podstatné, co odhaluje neschopnost a impotenci všech dosavadních 

politických garnitur, je nevyvratitelný fakt, že politická elita není schopna tvořit zákony 

ze svého vlastního rozumového potenciálu. Reaguje až poté, co je společenskou 

poptávkou donucena nové zákony vytvořit nebo ty staré změnit. Ve své podstatě jen 

skáčou od jednoho extrému k druhému a hledají klikaté cestičky, jak do zákonů 

propašovat to, co by přineslo prospěch především jim, případně úzké skupině 

všehoschopných lobbistů. Mezi klasické manipulační nástroje politiků patří falešná 

korektnost. Zamlžování pravdivých faktů, překrucování pravdy, tabuizace 

nepříjemných oblastí, o kterých se nemluví, utajování statistik, redefinice významu slov, 

snahy o ovládnutí medií a pomocí legislativních změn hájících menšiny se neštítí 

diskriminace většiny.  

Jejich volební programové cíle sestavují zahraniční agentury tak, aby zmanipulovali 

voliče a ne aby odpovídali tomu, co od nich volič očekává a o co je žádá. Veškeré toto 

jednání je ukázkou dehonestace slušnosti, morálky, dobrých mravů a pravdy. 

Pokud se ohlédneme do minulosti a budeme hodnotit krátký, doslova jepičí život drtivé 

většiny čelních politiků, za kterými zůstaly převážně jen gigantické státní dluhy a ostudné 

korupční kauzy, dostaneme ucelený obraz kvality naší politické scény, která nemá, jak se zdá, 

přirozený potenciál vygenerovat současnou politickou soutěží kvalitního, schopného a 

slušného politika, který by disponoval pozitivními vlastnostmi a byl zárukou voličům, že 

povede naši zem k morální a ekonomické prosperitě.  

 Zcela zásadním problémem je nevymahatelnost osobní odpovědnosti dočasně zvolených 

státních zaměstnanců vykonávajících veřejnou službu (vláda, parlament, justice, úřednictvo). 

Rozhodování je ukryto pod poklicí moci v principu kolektivní viny neživé instituce státu tak, 

aby se jednotlivci vyhnuli spravedlivému trestu a přímé odpovědnosti. 
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Na základě těchto skutečností a vlastního poznání, jak stranický systém funguje, jsem si kladl 

čím dál častěji otázku, jak dosáhnout toho, aby se tento nefunkční kolotoč, který generuje 

negativní výsledky, zastavil.  Ve snaze nalézt řešení jsem přečetl řadu knih, které se zabývají 

etikou, morálkou, pravdou a spravedlností. Čím dále jsem zacházel do minulosti lidstva, ve 

které věhlasní filozofové popisovali stejné morální poklesky politiků, které vidíme dnes i my, 

tím více jsem nabýval přesvědčení, že tak, jako každý jiný zaměstnanec, který musí prokázat 

svoji odbornou způsobilost ke svému povolání, se musí tomuto přirozenému procesu podřídit 

i každý politik. Koneckonců každý, kdo pracuje ve službách státu, je našim zaměstnancem a 

lidé jsou jeho zaměstnavatelem. To, že si tito zaměstnanci zvedají sami dle vlastní libosti 

platy, bez možné kontroly vlastníka státu a že zákony, které navrhují a následně schvalují, 

nekorespondují s potřebami a přáním občanů, je jedním z hlavních nestoudných projevů toho, 

proč stát nefunguje tak, jak má.  

Tato kniha popisuje celou řadu oblastí, kde politici selhali a nepochopili ryzí podstatu 

pouhého propůjčení moci. Sami se pasovali do role neomezených vládců a zapomínají na to, 

že jsou pouhými služebníky svého národa. Ale pojďme k jádru věci.  Čím výše je postavený 

nekompetentní politik, který nedisponuje ryzími a ušlechtilými pozitivními vlastnostmi, tím 

jsou škody pro celou společnost větší. Z těchto důvodů je třeba tuto pomyslnou elitu národa 

podrobit důkladnému testu, který by pokud možno odhalil vše o jeho schopnostech, 

vlastnostech a morálních předpokladech, a to formou „obnažení“ osobnosti. 

To bylo pro mě základním impulsem, abych začal pracovat na procesu, který by 

občanovi poskytl ucelený obraz člověka ucházejícího se o přízeň voličů. Zpočátku se 

zdálo, že se vše dá vyřešit základním popisem pozitivních a negativních vlastnosti uchazeče, 

ale jak pokračovalo moje samostudium filozoficko-historických moudrostí této oblasti, 

docházel jsem postupně k závěru, že je třeba se ptát a otevřít všechny aspekty lidského života, 

tak aby uchazeč otevřel svoje srdce, nitro a principy svého myšlení a názorů, občanům. Jedině 

tak může občan dojít k rozhodnutí, zda jde o člověka hodného jeho důvěry. 

A tak, při obtížném sestavování testu, začínajícím pojmenováním přímých charakterových 

vlastností, přibyly i ty nepřímé a jak roky jeho tvorby plynuly, přibývalo stále více a více 

otázek získaných z životních situací, které měly odhalit pravou povahu a charakteristiku 

politika (úředníka, zaměstnance státu) ucházejícího se o politický post a plat.   

Test pozitivních vlastností, který vám prostřednictví této knihy předkládám, má přes 

sedm set otázek a každému člověku může nabídnout možnost nahlédnout do svého 

vlastního nitra. Hodnotitelem sebe sama se stáváte vy. Hodnotitelem politika budete 

také jenom vy. Toto přirozené právo vám nikdo vzít nemůže. 

 

Nejvyšší morální autorita je univerzální pravda a svrchovaná 

spravedlnost     

Nemám zdaleka na mysli justici, která kredit skutečné morální autority nikdy neměla a za 

současného stavu mít zřejmě nikdy nebude, ale spravedlnost, které se musí, chtěj nechtěj, 

podřídit každá živá bytost na této planetě. Tato svrchovaná univerzální autorita, kterou nelze 

podplatit ani jinak obelstít má jméno ženského rodu a jmenuje se Smrt. Ta je spravedlivá ke 

každému, bez výjimky. K bohatým, chudým, starým i mladým. Všem jednou dohoří svíce 

života, která byla zažehnuta vaší matkou, která vám dala život. Jak dlouho bude hořet plamen 



157 

 

života a jakým jasným plamenem bude zářit, to záleží na každém z nás. Je to o genech, které 

nám předávají rodiče a prarodiče, které byly posilovány nebo oslabovány jejich životem a na 

nás leží tíha odpovědnosti za to, co předáme svým dětem a sobě samému ve formě fyzické a 

psychické vitality. Ta je odvislá od našeho přístupu k ochraně psychické a fyzické schránky, 

pro někoho karmy.  Lze potkat osmdesátiletého, energií sršícího, elegantního seniora nebo 

také padesátiletého starce nad hrobem. Vše je o pozitivním přístupu k životu, ve kterém hrají 

hlavní roli pozitivní lidské vlastnosti.  

Pravda je také ženského rodu a na rozdíl od smrti prezentuje symboliku životadárného 

procesu lidskosti, morálky, cti, slušnosti a dobrých mravů. Čím dál častěji je tato dáma 

v současnosti ponižována a pošlapávána samozvanými tvůrci pokřivené morálky tvrzením, že 

každý má tu svoji pravdu, a to takovou, která momentálně vyhovuje jemu samému, netušíce, 

že svojí sobeckostí skutečnou pravdu ničí, a tím ubližuje jiné lidské bytosti. Říká se, že 

pravda někdy bolí, neboť je svrchovaná a nekompromisní. Pro každého, kdo ji respektuje, se 

stává životní oporou a pro toho, kdo se jí vyhýbá a snaží se ji nahradit lží, se stává negativním 

celoživotním břemenem, jež se vždy stane zpětným bumerangem pošetilé chamtivosti. 

Jen pošetilec a hlupák, si na sebe oblékne kabát ušitý z negativních vlastností a lží a následně 

marně doufá, že sobě a svým potomkům tímto jednáním vytvoří vytoužené štěstí.   

Šťasten, tedy pozitivně vyrovnán se svým životem, může být jen ten, kdo se může podívat 

dámě jménem Pravda zpříma do očí a nemusí klopit zrak. 

 

  

Nadační fond - Pozitivní svět 
Garant pro udělování certifikovaného titulu Pozitivní osobnost 

 

 

 

Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě. Spravedlnost 

není právo silnějšího, ale efektivní, pravdivá a moudrá harmonie 

celku. 

 

 

 

 

Test pozitivní osobnosti 
Získejte certifikát s titulem Pozitivní osobnost. 
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Test osobnosti je zaměřen na společenskou poptávku po pozitivních a 

moudrých osobnostech s pevnými charakterovými vlastnostmi, jež 

disponují pozitivním temperamentem a energií zaměřenou na 

znovuobnovení lidskosti, tedy vzájemného společenského pojiva a porušené 

ekonomické, sociální a mravní rovnováhy.   

 

Etika je studium ideálního lidského chování – největším věděním je vědění 

dobra, zla a poznání moudrosti života. (Sokrates)  

Pravda je dcerou rozumu. (Voltaire) 

Pravda je druh dobra. (James) 

 
Cílem testu je nalézt lidské hodnoty a mravní city mající klíčovou úlohu pro vytvoření 

celistvosti lidské morálky, které začlení jedince do pozitivní společnosti, a podpoří tím 

kvalitu etického prostředí, z něhož následně vzniknou návrhy pro potřebné společenské 

ekonomické, kulturní a sociální principy, vedoucí k obnově a důvěře k životodárné 

pravdě. 

 

Každý, kdo vyplní test osobnosti, obdrží výsledek dosaženého bodového hodnocení. 

V případě dosažení stanoveného počtu bodů pro dosažení titulu Pozitivní osobnost, 

obdrží příslušný certifikát Pozitivní osobnosti s uvedením dosažené úrovně morálních a 

charakterových pozitivních hodnot.  

 

Vzhledem k rozsahu a pozitivnímu zacílení společensky přínosného testu bude udělený 

certifikát a titul významnou vizitkou morálního kreditu a pevných charakterových 

vlastností jeho držitele a upevní jeho postavení ve společnosti nebo organizaci, ve které 

působí.   

 

Držitel certifikátu Pozitivní osobnost bude zařazen do veřejné 

databáze osobností, která jej bude opravňovat k užívání 

uděleného certifikovaného titulu Pozitivní osobnost a v případě 

získání nadlimitních hodnot se může ucházet o začlenění do 

pyramidální struktury čtyř úrovňové skupinové rady Pozitivních 

osobností. 
 

Pyramidální struktura pozitivních lidských hodnot podle získaného 

bodového hodnocení  

 
 

 Zařazení do skupin: 

 

A -  rada mudrců……………………s titulem Zlatého řádu Pozitivní osobnosti 

       B -  rada moudrých…………………s titulem Stříbrného řádu Pozitivní osobnosti 

C -  rada pozitivních občanů………..s titulem Bronzového řádu Pozitivní osobnosti 

D -  rada pozitivních sympatizantů… s plaketou a certifikátem Pozitivní osobnosti 
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Obsah testu: 

 
 

Lidské vlastnosti 
Cílem položených otázek charakteristiky lidských vlastností je určit důležité povahové rysy, 

schopnosti, dovednosti, názory a záliby určité osoby. Charakteristika bývá spojena s popisem 

konkrétní osoby. Rozlišujeme charakteristiku přímou, v níž jsou povahové rysy přímo pojmenovány a 

charakteristiku nepřímou, kde se poznávají vlastnosti prostřednictvím jednání a vyjadřování 

jednotlivce v různých situacích. V následném textu jsou uvedeny pozitivní a negativní lidské 

vlastnosti, se kterými lidé více či méně disponují. Cílem testu je pravdivé a všeobecné sebepoznání 

pozitivního vědomí, které může být impulzem vašich budoucích mravních kroků v obhajobě 

spravedlnosti, lidské cti, dobra a pravdy.  

 

 

Každá negativní vlastnost má svůj protipól v pozitivních vlastnostech a naopak. 

 

 

- + 

Pokud používáme ve 

výpočtech znaménko – 

vždy to znamená snížení 

hodnoty. 

Pokud použijeme 

znaménko + vždy 

dosáhneme vyšší hodnoty. 

 

 

 
Toto aritmetické pravidlo platí i pro lidské vlastnosti: pozitivními vlastnostmi dosáhneme vždy 

vyšších pozitivních společenských, lidských hodnot a negativními vlastnostmi nižších lidských 

hodnot. Pravdivým označením nebo komentářem svých vlastností získáte obraz sebe sama. Ten 

vám může otevřít cestu k vaší morální a posléze i ekonomické, společenské prosperitě, tedy 

k pozitivnímu smyslu života.  

 

Zvýrazněte vlastnosti, kterými disponujete, případně okomentujte jinou vám blízkou mezi-

alternativu. Pokud se vás otázky netýkají nebo na ně nechcete odpovědět, nechte je nevyplněné. 

 

 
 

Přímá charakteristika 
  

  

Negativní vlastnosti:  Pozitivní vlastnosti:  

1. Neslušný Slušný 

2. Nepoctivý Poctivý 

3. Ulhaný Pravdomluvný 

4. Nepřátelský Přátelský 
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5. Nepříjemný Laskavý 

6. Chamtivý Skromný 

7. Bezohledný Ohleduplný 

8. Sobecký Nezištný, altruistický 

9. Klamavý Upřímný 

10. Bojácný Odvážný 

11. Necitlivý Vnímavý 

12. Zlý Hodný 

13. Bezcharakterní Charakterní 

14. Nedbalý Pečlivý 

15. Neschopný 
Zdatný, schopný, 

kompetentní 

16. Neobratný, 

nešikovný 
Obratný, šikovný 

17. Úzkoprsý Otevřený, tolerantní 

18. Nevlídný Dobrosrdečný 

19. Zbabělý Statečný 

20. Bez talentu Talentovaný 

21. Zamračený Usměvavý 

22. Slabý Silný 

23. Ústupný, laxní Houževnatý 

24. Nestálý Stálý  

25. Nedůvěřivý Důvěřivý 

26. Hloupý Chytrý 

27. Lakomý Štědrý 

28. Nedbalý Opatrný, pořádný 

29. Nevěrný Věrný 

30. Nedbá na své zdraví 

a životosprávu 

Dbá na své zdraví a 

životosprávu 

31. Nesnášenlivý Snášenlivý 

32. Malicherný Velkorysý 

33. Nejistý Sebejistý 

34. Nemilosrdný Šlechetný 

35. Nevynalézavý Tvořivý 

36. Lhostejný Starostlivý 

37. Líný Pracovitý 

38. Zlomyslný Dobromyslný 

39. Nezdvořilý Zdvořilý, korektní 

40. Zlý Dobrý 

41. Závistivý Přejícný 
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42. Nenávistný Milující 

43. Vznětlivý Rozvážný 

  

44. Neústupný Přístupný 

45. Lehkomyslný Odpovědný 

46. Alkoholik Abstinent 

47. Zkorumpovaný Poctivý 

48. Urážlivý Vstřícný 

49. Podlézavý Přímočarý 

50. Pomlouvačný Seriózní 

  

51. Pomstychtivý Smířlivý 

52. Arogantní Pokorný 

53. Pyšný Ostýchavý 

54. Vyhýbavý Přímý 

55. Násilnický Mírumilovný 

  

56. Nespolehlivý Spolehlivý 

57. Neprosperující Úspěšný 

58. Smutný Veselý 

59. Neschopný Schopný 

60. Ledabylý Svědomitý 

61. Nespravedlivý Spravedlivý 

62. Necitelný Citlivý 

63. Zbabělý Chrabrý 

64. Ignorantský Empatický 

65. Lajdácký Důkladný 

66. Podléhající stresu Bezstarostný 

67. Nepřátelský Přátelský 

68. Nepříjemný Kamarádský 

69. Pesimistický Optimistický 

70. Nespolečenský Společenský 

71. Nesympatický Milý 

72. Poddajný  Nepoddajný 

73. Iracionální                          Racionální  

74. Skeptický                           Důvěřivý                  

75. Labilní                               Stabilní 

76. Apatický                            Aktivní 

77. Vágní                                 Konkrétní 

78. Nevěrohodný                     Věrohodný 
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79. Bez vnitřní síly                  Vitální 

80. Zrádný                               Spolehlivý  

81. Nerealistický                     Realistický 

 

Vyjmenujte svoje hlavní dominantní povahové rysy: 

 

 
 

 

 

 

 

Svědomí je vysoce univerzálním činitelem dobra a vytváří základ mravní argumentace 

napříč všemi lidskými rasami a kulturami. 

 
Definice dobra a zla: 

Definovat tyto dva protichůdné póly není jednoduché. To, co se jeví dobrem jedné straně, nemusí být 

dobré pro stranu druhou. A v tom vězí celá podstata daného problému. Dobro se stává dobrem jen 

tehdy, pokud není konáno na úkor druhých. Pokud tomu tak není, jedná se o zlo. Dobro je obsaženo a 

zakotveno v lidských pozitivních povahových rysech. Totéž platí i pro zlo, ale v opačných, tedy 

negativních povahových vlastnostech. 

Vše ovlivňují výsledky a skutky našeho jednání. Proto, aby se člověk choval tak, aby jeho jednání 

mělo pozitivní dopad na něho samého i na jeho okolí, musí pečlivě vážit své kroky, činy a slova, 

jejichž výsledky určují, zda zasáhly ten správný pozitivní cíl. Rozvaha a odpovědnost za své konání je 

cestou, která vede k pochopení křehké hranice mezi dobrem a zlem, tedy tím, co je a není 

spravedlností.  

 
Důležité je, abyste na otázky nepřímé charakteristiky odpovídali podle sebe, nehledali tzv. 

správnou odpověď a nad odpověďmi neváhali a označovali je tak, jak je vnitřně cítíte. Máte-li 

pocit, že vám varianty nesedí, označte tu, která je vám prostě bližší nebo stručně okomentujte 

správnou charakteristiku. Pokud se vás otázky netýkají nebo na ně nechcete odpovědět, nechte 

je nevyplněné. 

 

 

Nepřímá charakteristika - Cíle  myšlenkových pochodů: 

 

 

1. Upřednostňujete jistotu zaměstnání nebo spíše riziko osamostatnění? 

2. Máte stále mnoho nových nápadů nebo vás nic nenapadá? 

3. Věříte ve šťastnou náhodu- ve výhru v loterii (sázíte např. Sportku) nebo spíše 

spoléháte na sebe sama? 

4. Věříte, že vzdělání je branou k úspěchu, nebo se spíš spoléháte na své nadání a 

přirozené dovednosti? 

5. Umíte si udělat legraci z druhých ale také ze sebe? 

6. Zastanete se na ulici napadeného člověka?  

7. Když se soustředíte na jednu věc, odbíhají vám stále myšlenky někam jinam? 

8. Je váš rodinný život pozitivně vyvážený? 

9. Dělá vám potíže vystupování před velkým množstvím lidí? 

10. Vzpomínáte rád na staré dobré časy nebo spíš plánujete budoucnost? 

11. Jste schopen si zapamatovat melodii? 

12. Vyjmenujte oblasti, ke kterým se stavíte skepticky. 
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13. Posuzujete peníze emocemi nebo se na ně díváte logikou a přes vlastní 

zkušenosti? 

14. Jste schopen se uvolnit a kvalitně si odpočinout? 

15. Míváte záchvaty bušení srdce nebo svíráni na hrudi? 

16. Vyhovuje vám spíše činnost, u které se nemusí příliš přemýšlet? 

17. Cítíte často duševní napětí? 

18. Máte nějaké zlozvyky? Pokud ano, vyjmenujte je. 

19. Jste schopen stanovit pravidla, která eliminují chaos, popřípadě paniku? 

20. Baví vás starat se o děti? 

21. Definujte možné principy zušlechtění lidského života, lidských charakterů. 

22. Je těžké u vás vzbudit zvědavost? 

23. Cítíte se často vláčen okolnostmi? 

24. Přejete si silnou českou měnu nebo naopak slabou, takzvaně proexportní, 

měnovou politiku? 

25. Máte navigační orientaci?  

26. Popište stručně neměnné sekvence příčiny a následků. 

27. Pronásledují vás často výčitky svědomí? 

28. Rozladí vás neočekávané změny? 

29. Máte v sobě touhu po poznání a konání dobra? 

30. Unavíte se rychle nebo máte výdrž? 

31. Kdyby to bylo možné, vyměnil byste svoji životní situaci za lepší? 

32. Cítíte se slabší a méně schopnější než ostatní? 

33. Doděláte rozdělanou práci, i když s ní jsou spojené potíže? 

34. Vyděláváte peníze tím, co vás baví nebo převážně činností, kterou jste nucen 

vykonávat? 

35. Jste sponzor neziskových a dobročinných či jiných aktivit? Pokud ano, 

vyjmenujte je. 

36. Připadává vám život radostný? 

37. Kladete si vysoké cíle, nebo se raději držíte zpět, abyste se nezklamali? 

38. Věříte v to, že se vše v dobré obrátí? 

39. Stává se vám, že vás napadne něco šokujícího? 

40. Děláte si starosti se svými nedostatky nebo je neřešíte? 

41. Odradí vás neúspěch nebo vás ještě více nabudí k další činnosti? 

42. Je pro vás přijatelnější použít na podnikání vlastní kapitál nebo bez okolků 

použijete peníze jiných? 

43. Dokážete vydržet i u zcela neznámých úkolů? 

44. Boucháte někdy dveřmi nebo házíte věcmi? 

45. Máte potíže s usínáním? 

46. Zajímají vás věci z naprosto odlišných oblastí? 

47. Rozhodují se ostatní lidé snadněji, než vy? 

48. Uveďte, jaké jste dostal nejlepší dary, které vás potěšily nebo nějak pomohly? 

49. Věříte si, že dokážete vyřešit skoro všechny těžké situace? 

50. Považujete se za houževnatého, důkladného a odolného člověka? 

51. Když máte z něčeho strach, máte potíže s dechem nebo se zažíváním? 

52. Kapitálové trhy jsou o logice a strategii nebo se řídí emocemi a chamtivostí? 

53. Žijete nad své možnosti nebo se držíte pod hranicí svých možností?  

54. Měl by stát vybírat daň z majetku? 

55. Máte pocit, že se morální jádro současné civilizace zhoršuje, nebo naopak 

zlepšuje? 

56. Definujte vaší míru soucitu – 0-100% 
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57. Domníváte se, že ekonomické vztahy jsou v souladu s politickými nebo tomu 

je jinak? 

58. Používáte raději osvědčené postupy nebo vymýšlíte nové, lepší? 

59. Myslíte si, že proti osudu člověk nic nezmůže? 

60. Máte obavy si říct o své peníze, nebo si o ně řeknete bez skrupulí? 

61. Co vás baví více- vzdělávání nebo zábava? 

62. Co si myslíte o bohatých lidech- že to jsou snobové a odmítáte je, nebo že by 

bylo přínosné je poznat? 

63. Mluvíte sprostě? Pokud ano, v jakých situacích? 

64. Co si představujete pod pojmem duchovní harmonie vědomí člověka? 

65. Jakou úlohu mají ve společnosti odbory? 

66. Hrajete na jistotu, nebo přemýšlíte, jak efektivně zariskovat? 

67. Cítíte se dobře v klidu nebo vám dělá dobře neklid a napětí? 

68. Máte někdy pocit, že vám patří celý svět? 

69. Volil byste mezi rodinnou a kariérou nebo jste si jist, že můžete dosáhnout 

obojího? 

70. Jste v jídle vybíravý nebo sníte všechno? 

71. Obáváte se často, že se může stát něco strašného? 

72. Pokládáte svoje schopnosti a dovednosti za nedostatečné? 

73. Jídlo si radši v klidu a pohodě pomalu vychutnáte nebo ho v rychlosti do sebe 

naházíte? 

74. Dáváte na politické scéně přednost politickým stranám nebo jednotlivým 

osobnostem? 

75. Chodíte k volbám nebo volby považujete za zbytečnost? 

76. Pociťujete obavy a úzkost při pomyšlení na smrt? 

77. Uspokojuje vás rutinní práce? 

78. Vyvolává u vás alkohol pocit lehkosti, výřečnosti a lepší nálady? 

79. Jste nešťastný z toho, když vám blízcí lidé neprojevují často svoji náklonnost? 

80. Zůstanete klidný, i když se vám někdo postaví do cesty v realizaci vašich 

záměrů? 

81. Dovede se přizpůsobit široké škále situací a prostředí? 

82. Uznáváte přísloví „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“? 

83. Máte ve svém blízkém okolí lidi, na které se můžete spolehnout? 

84. Vyhovuje vám, když musíte o složité úloze dlouze a usilovně přemýšlet? 

85. Dbáte o svoje zdraví nebo tomu necháváte volný průběh? 

86. Máte pocit, že se vám snaží lidé škodit? 

87. Stalo se vám někdy, že jste měl alkoholové okno? 

88. Hlídáte si svoji váhu nebo vám je jedno, kolik vážíte? 

89. Snažíte se jít lidem příkladem nebo se necháte radši vést? 

90. Dokážete lidi svojí rétorikou zaujmout? 

91. Přemýšlíte často o své tělesné přitažlivosti? 

92. Máte problém nalézt téma k vzájemné konverzaci? 

93. Snesete pomyšlení, že někteří lidé vás nemají rádi? 

94. Vyhovuje vám, když nemusíte pracovat rychle? 

95. Máte nadání psaného slova? 

96. Dovedete své srdce otevřít druhým lidem? 

97. Nesete špatně, musíte-li zopakovat svoji myšlenku, když vám ostatní 

nerozumí? 

98. Jste často nervózní? 

99. Vyvolává u vás samota bezradnost? 
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100. Stává se vám, že opakovaně kontrolujete tytéž věci? 

101. Zapomínáte na stanovené termíny a úkoly? 

102. Pokud se mezi vašimi přáteli schyluje k hádce, necháte ji propuknout nebo se ji 

budete snažit svým vstupem nenápadně předejít? 

103. Věříte na šťastnou náhodu, která by vám usnadnila život? 

104. Když najdete peněženku plnou peněz s doklady, co uděláte? 

105. Publikujete svoje názory prostřednictvím internetu? Pokud ano, uveďte jak a 

kde. 

106. Angažujete se v místní samosprávě? 

107. Angažujete se v oblasti zájmových neziskových organizací? Pokud ano, uveďte 

v jakých. 

108. Definujte oblasti, které vás zajímají. 

109. Angažujete se ve sportovních aktivitách? Pokud ano, uveďte v jakých.  

110. Uveďte, co je podle vás pro lidskou společnost nejdůležitější. 

111. Uveďte, co je podle vás pro lidstvo nebezpečné, 

112. Myslíte, že je třeba si dávat na druhé lidi pozor? 

113. Uveďte svoje sponzorské aktivity. 

114. K řešení problémů přistupujete rychle a racionálně s přihlédnutím na efektivitu, 

nebo každý problém pečlivě nastudujete a podrobíte jej důkladné analýze, která 

je sice zdlouhavá, ale vyplatí se?  

115. Chováte se rád svůdně a výstředně? 

116. Když vás někdo fyzicky napadne, jste odhodlán se adekvátně útočníkovi 

bránit? 

117. Když nevidíte výsledky vaší práce hned, máte sklon toho nechat? 

118. Co je třeba učinit, aby se lidé měli lépe? 

119. Jaký máte vztah k násilí? 

120. Rozčilují vás lidé, kteří si neplní svoje povinnosti? 

121. Jak zareagujete, pokud dostanete od kamaráda k narozeninám nevhodný dárek? 

122. Stává se vám, že si myslíte něco jiného, než pak řeknete? 

123. Máte výtvarný talent? 

124. Souhlasíte s definicí – právo se musí stát maximem disciplinované morálky 

nebo na tuto oblast máte jiný názor? 

125. Dokážete odolat pokušení lži i přes to, že byste z ní mohli mít značný 

prospěch? 

126. Prožíváte plnohodnotný partnerský život? 

127. Když se vám něco nelíbí, prostě mu to bez obalu řeknete? 

128. Dokážete lidem pozorně a trpělivě naslouchat? 

129. Jste týmový hráč nebo spíše sólista? 

130. Když sledujete dojemný film, hrnou se vám do očí slzy? 

131. Jakou roli ve vašem životě hraje rodina? 

132. Když dojde k hádce o nějakou malichernost, jak se zachováte? 

133. Jste jedináček nebo máte sourozence? 

134. Čtete beletrii nebo vás spíše zajímají informace, které vám rozšíří vaše 

znalosti? 

135. Na kolik procent se snažíte plnit svoje sliby? 0-100% 

136. Jste schopen delegování práce, kterou nestíháte, na ostatní? 

137. Jaké je vaše sociální cítění?  

138. Jak je pro vás těžké chovat se morálně? 

139. Jaký máte názor na daň z nemovitosti? 

140. Jaký je váš názor na pravici a levici? 
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141. Jaké máte koníčky? 

142. Máte hudební sluch či nadání a co pro vás hudba znamená? 

143. Zajímáte se o životní prostředí? Jaký k této oblasti máte vztah? 

144. Myslíte si, že je správné, aby se děti nesměly fyzicky trestat? 

145. Jaký názor máte na to, že 370 tisíc občanů má nahlášeno trvalé bydliště na 

obecních a městských úřadech? 

146. Pochybujete někdy o své sexuální orientaci? 

147. Jste kuřák, pijete alkohol, berete drogy? 

148. Držíte svoje vášně v rozumných mezích nebo se jim nebráníte? 

149. Stresují vás nové neznámé situace? 

150. Vyjmenujte svoje největší priority, podle pořadí důležitosti. 

151. Jaký máte názor na nepřizpůsobivé občany? 

152. Jaké jsou vaše postoje k opačnému pohlaví? 

153. Jaký je váš postoj ke starým lidem? 

154. Co si myslíte o Romech?  

155. Dokážete svoje pocity pojmenovat a kontrolovat je nebo nad nimi nemáte 

kontrolu? 

156. Jak dlouho vydržíte bez konzumace alkoholu?  

157. Jaký máte vztah ke zvířatům? Máte domácího mazlíčka? 

158. Jaký máte vztah k manuální práci? 

159. Mají na vás ostatní lidé mnoho nesmyslných požadavků? 

160. Chováte se u stolu doma stejně jako v restauraci? 

161. Vyjmenujte svoje životní priority. 

162. Jak zareagujete na lékařskou zprávu, která nezjistila příčinu vašich zdravotních 

potíží? 

163. Komplikuje vám váš psychický stav společenský život? 

164. Můžete ohodnotit své sebevědomí- hodnotou od 0-10? 

165. Můžete ohodnotit své morální já- hodnotou od 0-10? 

166. Máte potřebu odlišit se od ostatních? 

167. Musíte se nutit do vykonávání běžných denních činností? 

168. Dělá vám dobře, když můžete něco učinit pro rodinu, přátele, společnost nebo 

vás to obtěžuje a děláte to neradi? 

169. Záleží vám na veřejném mínění o vás a o vaší společenské cti? 

170. Jste enormně spořivý? 

171. Jste schopen se povznést nad malichernosti běžných lidských tužeb a ovládnout 

rozumem sám sebe? 

172. Jste ochoten a schopen převzít odpovědnost za vedení ostatních? 

173. Disponujete schopností organizovat, tj. plánovitost, soustavnost, pořádnost v 

promýšlení postupu činnosti? 

174. Kolik hodin spánku potřebujete, abyste načerpal dostatek energie na další den? 

175. Disponujete psychickou a morální racionální zralostí? 

176. Jste kreativní? 

177. Máte dostatečnou vůli dodržovat morální zákony bez ohledu na vlastní zisk 

nebo ztrátu?  

178. Pokud jste zaměstnán, definujte váš vztah k zaměstnavateli. 

179. Máte nějaký tajný vztah, o kterém ostatní nesmí vědět? 

180. Pokud potřebujete vyřešit nějaký problém, pomůže vám si o něm s někým 

popovídat? 

181. Máte pozitivní představu o své budoucí perspektivě? 

182. Lze souhlasit s názorem, že lidská historie je psána krví? 
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183. Immanuel Kant řekl: „Náboženství je jen pouhou pokryteckou překážkou.“ 

Souhlasíte s jeho názorem nebo máte na tuto oblast jiný názor? Pokud ano, 

popište ho.  

184. Oddáváte se představám, že jste dokázal něco výjimečného? 

185. Jste úzkostlivý v péči o svoje zdraví nebo se tímto problémem nijak zvlášť 

nezabýváte? 

186. Jste ranní ptáče nebo spíše sova? 

187. Ublížil jste záměrně a bez objektivní příčiny ve svém životě někomu? 

188. Domníváte se, že státní struktura:  parlament - senát - vláda – ministerstva – 

kraje – místní samospráva je v pořádku nebo na to máte jiný názor? 

189. Jste kritický k ostatním?  

190. Jste kritický k sobě? 

191. Lze někoho z vašich známých, přátel, označit za univerzální autoritu? Pokud 

ano, popište ho-ji. 

192. Souhlasíte s církevními restitucemi nebo na tuto oblast máte jiný názor? 

193. Jste workoholik nebo si dopřáváte pohodlného lenošení? 

194. Pijete alkohol? Pokud ano, v jaké míře? 

195. Jaký máte vztah k drogám? 

196. Máte návaly horka nebo mrazení? 

197. Změní argumenty druhých snadno váš názor? 

198. Dostáváte záchvaty smíchu? 

199. Co si myslíte o nezaměstnanosti? Našel byste řešení? 

200. Jaký je váš postoj vůči státu? 

201. Jste manuálně zdatný- zvládnete opravit elektrickou zásuvku nebo rozviklanou 

židli? 

202. Skáčete při vzájemné diskuzi lidem do řeči? 

203. Ovládáte více jazyků? Pokud ano, jaké a do jaké úrovně? 

204. Jste vůdčí osobnost? 

205. Vlastníte řidičský průkaz? Jaký? Pokud ano, charakterizujte svoji řidičskou 

zdatnost od 0-100% 

206. Mají politici nést za svá rozhodnutí trestněprávní odpovědnost? Pokud ano, 

jakou? 

207. Jaký máte názor na možnou neutralitu ČR? 

208. Jsou obecná společenská pravidla slučitelná s vaším svědomím?  

209. Měla by mít místní samospráva vyšší kompetence nebo je současný stav 

dostačující? 

210. Jste pro asistovanou eutanazii? 

211. Lze váš dosavadní společenský život označit za pokojné soužití?  

212. Jaký by měl být poměr v řízení státu – místní samospráva versus státní správa? 

213. Máte nutkání počítat např. červená auta nebo pouliční lampy? 

214. Domníváte se, že zákon a morálka mohou existovat pouze tam, kde je 

akceptována organizace a všeobecná a uznávaná autorita nebo na to máte 

odlišný názor? 

215. Jak byste ohodnotil svoji odolnost ve vztahu ke korupci na stupnici 0-100%? 

216. Jaký máte názor na přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů? 

217. Jakou věrohodnost přikládáte našemu právnímu systému (důvěra v justici)? 

Ohodnoťte na stupnici 0-100%. 

218. Myslíte, že přímá volba politiků a jejich trvalá odvolatelnost je tou správnou 

cestou k přímé demokracii? 

219. Odkud pramení vaše minulé i současné příjmy? Uveďte v procentech. 
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220. Měla by ČR přijmout všelidové referendum, jako nástroj pro vyslovení 

názoru/vůle    občanů? 

221. Dokážete dodržet svá předsevzetí, např. zhubnout, nepít alkohol? 

222. Co si myslíte o dluzích ČR? 

223. Jak hodnotíte vývoj ČR po Sametové revoluci? 

224. Jaký máte názor na exekuce? 

225. Jste vděční za dar, nebo to považujete za samozřejmost? 

226. Jakou roli by ve společnosti měly mít ženy? 

227. Jaký máte názor na bankovní systém ČR? 

228. Jak se stavíte k politice potravinové soběstačnosti naší země? 

229. Jaký máte názor na nadnárodní obchodní řetězce působící v ČR?  

230. Máte důvěru v zastupitelský systém politických stran? 

231. Souhlasíte s tím, aby strany byly financovány z peněz daňových poplatníků? 

232. Co si myslíte o počtu státních úředníků? Měl by se jejich počet snížit, zachovat 

nebo zvýšit? 

233. Jaký máte názor na rovnou daň? Je správná nebo je třeba zdanit více bohaté? 

234. Máte rád pestrobarevné nebo oblečení střídmých barev? 

235. Jaký názor máte na neodvolatelnost soudců? 

236. Co si představujete pod pojmem „morálka založená na zodpovědném rozumu“? 

237. Od čeho by se měly odvíjet platy ústavních činitelů, soudců a státních 

zaměstnanců? 

238. Máte odvahu a jste ochoten bojovat za lepší budoucnost s vládnoucím 

politickým establishmentem, nebo si myslíte, že to není třeba, neboť to nemá 

stejně žádný smysl nebo máte dojem, že je vše v pořádku? 

239. Co si myslíte o tom, že všeobecné lidské etické normy nemají svůj ekvivalent 

v právních normách? 

240. Dodržujete striktně dopravní předpisy nebo jste spíše benevolentní? 

241. Svůj volný čas trávíte ve společnosti, o samotě, nebo činorodou činností? 

242. Jaká je výše vaší počítačové gramotnosti? Ohodnoťte na stupnici 0 -100% 

243. Jaká je vaše ekonomická gramotnost? Ohodnoťte na stupnici 0 -100% 

244. Těšíte se na druhý den nebo spíš naopak? 

245. Jaké jsou vaše záliby? 

246. Jste alergik? 

247. Zkuste definovat podstatu vzniku války. 

248. Jaký máte názor na projednávání státních záležitostí v tajnosti? 

249. Na jakém pomyslném žebříčku pozitivních lidských hodnot u vás stojí politici? 

Ohodnoťte na stupnici 0-100% 

250. Funkce vlády spočívá v podpoře a rozvoji jednotlivce. Myslíte, že vlády usilují 

o tuto základní společenskou hodnotu? 

251. Myslíte si, že ostatní lidé dokážou lépe využít své schopnosti, než vy? 

252. Trpíte často bolestmi zad, kloubů, hlavy nebo zažívacími potížemi? 

253. Má být každý člověk zodpovědný sám za sebe nebo by odpovědnost měl 

převzít stát? 

254. Vedete spokojený sexuální život nebo se spíš nenaplňuje? 

255. Pochybujete o svých schopnostech? 

256. Potýkáte se často s nepřízní osudu? 

257. Skrýváte svoje slabiny nebo je otevřeně přiznáte? 

258. Cítíte se nabitý energií, pokud ano, uveďte, do jaké míry na stupnici 0-100%. 

259. Máte nutkání stále něco dělat nebo si rád zalenošíte? 

260. Připadáte sám sobě divný? 
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261. Může dobrovolná občanská solidarita nahradit nedobrovolnou solidaritu státu, 

regionu, obce?   

262. Jak zareagujete, když vám někdo řekne nepříjemnou pravdu do očí? 

263. Míváte často sny o hrůzných událostech? 

264. Myslíte, že by si lidé mezi sebou měli pomáhat bez nároků na odměnu? 

265. Víte, komu patří veřejný majetek? 

266. Domníváte se, že člověk je etická bytost? 

267. Napište jméno jednoho z našich prezidentů, kterého si za jeho činy vážíte a 

okomentujte jeho zásluhy. 

268. Myslíte, že vojenskou základnou demokracie by měla být všeobecná branná 

povinnost občanů, kteří si ponechají svoje zbraně i během míru? 

269. Potřebujete k rozhodování konzultaci někoho dalšího? 

270. Necháte se ve společnosti strhnout k věcem, které byste jinak, neudělal? 

271. Zajímají vás emoce jiných nebo se jim spíše vyhýbáte? 

272. Dokážete nalézt řešení problémů? 

273. Trápí vás pocity viny, výčitky vůči sobě? 

274. Pokud dostanete dar, máte tendenci to dotyčné osobě patřičně oplatit? 

275. Měl jste ve škole rád slohové práce, nebo jste je nesnášel?  

276. Jste někdy bez příčiny podrážděný nebo smutný? 

277. Zkoušíte nové situace navzdory možné nejistotě? 

278. Pomlouváte druhé lidi? 

279. Při hádce je lepší takticky mlčet nebo protistranu argumentačně tvrdě napadat? 

280. Máte radši individuální nebo kolektivní sporty? 

281. Smí stát ve veřejné službě své rozpočty a hlavně jednotlivé výdaje, platy atd. 

tajit před svými občany?  

282. Je pro vás snadné si přeorganizovat program? 

283. Pracujete raději s pocity nebo fakty? 

284. Co si představujete pod pojmem sebekontrola? 

285. Dovedete si vyměnit prasklou žárovku u auta? 

286. Je pro vás přijatelná přímá demokracie jakou mají například ve Švýcarsku? 

287. Sdělujete ostatním lidem svůj náhled na svět? 

288. Domníváte se, že média cenzurují informace, které se politikům nehodí. 

289. Uznáváte přísloví „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“? 

290. Je podle vás život sám od sebe nádherný nebo se musíte sám přičinit, aby byl?  

291. Máte radši složité náročnější úkoly nebo vám vyhovují ty jasné a jednoduché? 

292. Když se napijete alkoholu, co to s vámi udělá, jak se cítíte? 

293. Jste věřící? Pokud ano definujte svoji víru. 

294. Jste pro uplatňování kolektivní viny nebo spíše preferujete osobní 

zodpovědnost jednotlivce? 

295. Jakým filmům dáváte přednost? Rodinným, pohodovým, o přírodě, historii, 

cestopisným, hororům, akčním nebo sci-fi?  

296. Jaký preferujete hudební žánr? 

297. Máte hodně kamarádů a přátel? 

298. Je sláva pošetilost? 

299. Ovládáte nějaký programovací jazyk? 

300. Na čem záleží naše štěstí: na tom, co máme v kapsách nebo na tom, co máme 

v hlavě? 

301. Slyšíte někdy hlasy lidí, i když nejsou ve vaší přítomnosti? 

302. Vykonáváte nějakou činnost, o které nesmí ostatní vědět? 

303. Umíte se vcítit do pocitů jiných? 
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304. Jste pro větší míru regulací, zákonů, vyhlášek, dotací, kvotací, než momentálně 

jsou  

nebo jste naopak pro jejich snížení? 

305. Jste pro navyšování veřejných rozpočtů zvyšováním daní? 

306. Potřebuje stát zaměstnávat více lidí ve státní správě, aby dosáhl větší efektivity 

např. v sociální oblasti? 

307. Jaký máte vztah k inovacím? 

308. Kdo je podle vás větším zlotřilcem, ten, kdo vydá příkaz k vraždění nebo ten, 

co příkaz vykoná? 

309. Myslíte si, že intelekt je konečnou lidskou zkouškou veškeré pravdy a 

veškerého dobra?  

310. Co si představujete pod pojmem „obecný zákon lidství“? 

311. Popište váš vztah k sourozencům, pokud je máte. 

312. Míváte zlé předtuchy? 

313. Čtete rád odborné články? 

314. Umíte si naštípat dříví do kamen? 

315. Je pro vás podstatné být ekonomicky úspěšný? 

316. Ve společnosti rád konverzujete nebo se spíš držíte stranou? 

317. Dokážete se ubránit neodolatelné chuti k jídlu? 

318. Jaký máte vztah k dětem? 

319. Myslíte, že ke štěstí stačí jen soběstačnost? 

320. Jak rychle píšete na počítači? 

321. Jste schopen improvizací nebo vám tento stav nevyhovuje? 

322. Jaký je váš názor na EU? 

323. Když jste donucen udělat nějakou neoblíbenou práci, odbydete ji? 

324. Jste pro navyšování veřejných rozpočtů emisemi nekrytých peněz, čili pomocí 

inflace? 

325. Když se cítíte v kondici, dovolíte si udělat i něco poněkud nezodpovědného 

(např. riskantně řídím auto, neplánovaně utratím více peněz, nebo prožiji vztah 

na jednu noc apod.)?   

326. Kdybyste měl hledat osobnosti, které jsou v přísném zajetí morálky, v jakých 

profesích a oblastech byste je hledal? 

327. Může mít kolektivní entita: stát, region, obec atd. legitimní, všemi občany 

neodsouhlasený, kolektivní dluh?  

328. Děláte i neužitečné činnosti? 

329. Líbí se vám život? 

330. Co považujete za morální základ státu a společnosti? 

331. Jaký máte názor na úlohu státu v oblasti chudoby, sociálních jistot a 

nezaměstnanosti? 

332. Jaký máte názor na dluhy státu? 

333. Chcete kromě stávajících funkcí veřejné služby, volit i soudce, policejní 

ředitele, generály, ředitele FÚ atd.? 

334. Myslíte, že by státu prospělo, kdyby se část státních zaměstnanců přesunula do 

výrobní sféry služeb?  

335. Domníváte se, že politici jsou odpovědní za svá rozhodnutí? 

336. Vyžadujete po partnerovi časté ujištění, že vás má rád? 

337. Přitahují vás nové věci nebo vás spíše zaskočí? 

338. Dovedete se uplatnit i ve více povoláních? Zkuste je vyjmenovat. 

339. Přemýšlíte často nad tím, co není dobré nebo správné? 

340. Zvládnete opravit elektrickou zásuvku nebo rozviklanou židli? 
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341. Pokud byste podnikal, dal byste přednost obchodu nebo materiální produkci? 

342. Raději o věcech přemýšlíte nebo je radši děláte? 

343. Jaký máte názor na dědickou daň? 

344. Existuje rozdíl mezi mravními zákony a společenskými zákony? 

345. Jak se zachováte, pokud někdo kritizuje vaše nápady? 

346. Jaký máte názor na darovací daň?  

347. Domníváte se, že průmyslový rozvoj svědčí demokracii a míru? 

348. Jste schopen se zapojit i do filozofických diskuzí nebo to není nic pro vás? 

349. Jste náchylný k leknutí? 

350. Disponujete nesobeckým intelektem, který se povznáší nad chybami a 

hloupostí druhých? 

351. Zdá se vám, že lidé s citem jsou v područí lidí, kteří žádný cit nemají? Pokud 

ano definujte oblasti, kde se tomu tak děje. 

352. Vyjmenujte předměty, které vás bavily ve škole. 

353. Máte sám k sobě pozitivní vtah? 

354. Jaký je váš názor na výklad filozofa Herberta Spencera, že náboženství je 

ústředním rysem života lidí s nižším intelektem, kdy jejich duše žije v naději na 

věci, které teprve přijdou, než ve skutečné realitě? 

355. Dokážete se zapojit do společenského dění kolem vás? 

356. U kterých národů podle vás převládá militantní a spotřební společnost 

směřující k možným válkám a které naopak svojí kulturou a pracovitostí 

směřují k míru, spravedlnosti a sociální sounáležitosti?  

357. Uvažoval jste někdy o tom, že si ublížíte? 

358. Přepadají vás někdy stavy, kdy máte dojem, že omdlíte? 

359. Jste náchylný k podléhání naladění lidí kolem vás? 

360. Měli by pachatelé (i pouhých přestupků) plně odškodnit své oběti?  

361. Ohodnoťte svoji psychickou odolnost při stresovém zatížení hodnotou od 0-

100%. 

362. Promýšlíte své jednání důkladně nebo do toho jdete po hlavě? 

363. Jaká je v poslední době vaše vitální výkonnost? Ohodnoťte od 0-100% 

364. Měl by mít občan ČR právo na soudní proces placený z veřejných rozpočtů, 

čili ze svých daní? 

365. Pokud připustíme, že člověka stvořil bůh, kdo stvořil boha? 

366. Jak blízko máte k pojmům- čest, statečnost, morálka a vlastenectví? 

367. Dokážete se v komunikaci prosadit? 

368. Existuje způsob, jak naučit děti aby jednaly morálně? 

369. Jste schopen se postavit zlu, i když vám to se vší pravděpodobností přinese 

životní těžkosti? 

370. Je pro vás obtížné normálně fungovat v práci? 

371. Co očekáváte od života? 

372. Myslíte si, že lze dosáhnout toho, aby válka byla postavena mimo zákon?  

373. Když máte před sebou problém či konflikt, jdete a řešíte ho, nebo se mu radši 

vyhnete? 

374. Jak se postavíte ke kolegům, když neodvádí poctivě svoji práci? 

375. Vyhýbáte se všemu, co by vám připomnělo něco strašného, co se vám v životě 

stalo? 

376. Máte ve své domácnosti a na pracovišti pořádek? 

377. Jaký je váš postoj k trestu smrti? 

378. Baví vás trpělivé bádání? 

379. Má někdo právo říkat druhým, co je dobro a zlo? 
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380. V jakých oblastech, byste využil princip vzájemné harmonické spolupráce, a 

kde tento princip nelze uplatnit? 

381. Co říkáte na názor, že trest za vinu by měli stanovit postižení, nikoli soudce? 

382. Oponujete ostatním, když neříkají pravdu? 

383. Je vlast majetkem jednotlivých občanů? 

384. Naplňuje vás aktivní život dobrou náladou nebo vás to spíše unavuje a 

obtěžuje? 

385. Je stát majetek jednotlivých občanů? 

386. Co znamená – státní zájem? 

387. Myslíte, že ryzí etické zásady, které člověk uznává dobrovolně, by měly být 

ukotveny v zákoně?  

388. Myslíte, že by se měl právní zákonodárný systém naší země opřít o 

zodpovědné etické a morální autority s maximem lidské etiky a 

nekompromisními nástroji hájit vymahatelnost lidských mravů nebo se vám 

zdá toto opatření za hranou společenské reality? 

389. Do jaké míry podporujete emancipaci žen? 

390. Co očekáváte od svého partnera- partnerky? 

391. Dokážete říci ne, když vám to může přinést nepříjemnosti? 

392. Mají vaše splněné povinnosti vliv na vaši spokojenost?  

393. Považujete se za technický typ? 

394. Kdyby to bylo třeba, ujal byste se rekonstrukce domu nebo bytu? 

395. Čím se v životě řídíte- intuicí nebo rozumem? 

396. Dovedete naslouchat druhým? 

397. Myslíte si, že život je neustálým přizpůsobováním vnitřních vztahů vztahům 

vnějším? 

398. Máte rád lidi, se kterými je hodně legrace? 

399. Uznáváte přísloví „lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše“? 

400. Co si myslíte o inflaci peněz? 

401. Popište, která moc je pro lidstvo nebezpečná? Církevní, politická, nebo 

vojenská?  

402. Jste schopen napsat vědecké pojednání? 

403. Myslíte, že svět není s námi, ani proti nám, ale jen pouhou surovinou naší vůle 

a může se stát rájem nebo peklem podle toho, jací jsme? Pokud to cítíte jinak, 

jste schopen to popsat? 

404. Rozčiluje vás nepořádek, chaos a panika? 

405. Rád odkládáte své záležitosti nebo je řešíte hned? 

406. Jste praktik a realista nebo spíše vizionář? 

407. Jaký máte názor na tuto definici: Každý člověk si může dělat, co chce, pokud 

tím neporuší svobodu někoho jiného.  

408. Myslíte, že je v pořádku, že politici jsou placeni paušálně a ne v závislosti na 

prosperitě státu? 

409. Víte, z čeho pramení finanční zdroje státu? 

410. Když vidíte někoho plakat, je vám ho líto?  

411. Co by se muselo stát, aby lidstvo mezi sebou přestalo válčit? 

412. Jak byste řešil problém v závodech vojenských mocností ve zbrojení? 

413. Je vám někdy tak zle, že si myslíte, že umřete? 

414. Pokud drtivá většina lidí dělá jednu věc stejným způsobem, uděláte to stejně 

nebo hledáte jiná, lepší řešení? 

415. Domníváte se, že socializmus je donucovací režim nebo na to máte jiný názor? 

416. Pokud se objeví nějaké problémy, řešíte je třeba alkoholem?  
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417. Při řešení složitých situací používáte intuici, nebo se spíš řídíte racionalitou? 

418. Jaké je základní poslání státu? 

419. Baví vás administrativní postupy a řády? 

420. Jaký máte názor na přísloví „dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno“?  

421. Dáváte rád někomu dárky nebo naopak rád dary přijímáte? 

422. Jaká jsou vaše největší přání? 

423. Která práva jsou podle vás nadřazená těm ostatním? Seřaďte je podle 

důležitosti.  Politická, ekonomická, sociální? 

424. Je válka nevyhnutelný a trvalý lidský proces nebo je to zcela zbytečné, hloupé 

mrhání lidskou energií?  

425. Bavilo by vás vytvářet grafiku na počítači? 

426. Jak dosáhnete toho, aby lidé s vámi jednali tak, jak jednáte vy s nimi? 

427. Zdá se vám, že často nemůžete věřit ani svým blízkým? 

428. Myslíte, že lze vytvořit svět tak duševně zdravý, že by v něm mohly být války? 

429. Hlodá ve vás skryté nepřátelství k úspěšným lidem? 

430. Jste nakloněn v pracovním procesu přijmout omezení a překážky svého stylu 

života? 

431. Vyjmenujte hlavní priority smyslu života. 

432. Myslíte, že některé životní překážky, které necháme k řešení náhodě, se vyřeší 

samy? 

433. Když se ocitnete ve společnosti, kde vládne zmatek, jste schopen tento zmatek 

vyhodnotit, usměrnit a zvládnout ho? 

434. Jakou váhu přikládáte sebekontrole, pozitivním kontrolním mechanismům 

v celé škále lidské činnosti?  Ohodnoťte na stupnici 0-100%.  

435. Vyvíjíte velkou sexuální aktivitu? 

436. Jaký máte názor na tuto definici: „dobré mravy“ jsou souhrnem etických, 

obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy 

zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s 

obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.  

437. Definujte, zda disponujete nějakým smyslem pro stát. 

438. Získal jste svoje pracovní místo formou protekce, štěstěny nebo díky svojí 

usilovné práci a znalostem? 

439. Čím se liší filozofie od vědy? 

440. Cítíte, že některé legislativní akty útočí na vaší svobodu? Pokud ano, zkuste je 

definovat. 

441. Definujte podstatu rodiny. 

442. Máte pochopení pro starosti druhých? 

443. Víte, jak rostliny vyrábějí kyslík? 

444. Jak se může člověk stát svatým? 

445. Máte v sobě určitou míru tolerance k přestupkům? 

446. Jaký máte názor na křížení ras?  

447. Jaký máte názor na státy, které se chovají agresivně? Dokážete je vyjmenovat? 

448. Jste schopen nabít lidi a společnost kolem vás pozitivní energií nebo se naopak 

tuto energii snažíte získat od jiných? 

449. Víte, kdo ve společnosti při tvorbě materiálních hodnot podstupuje to největší 

riziko? 

450. Jaké cíle si kladete- nízké střední nebo vysoké? 

451. Máte povědomí o tom, zda naše současné vlády dostatečně reprezentují veřejné 

zájmy?   

452. Umíte bezchybně zadávat potřebná data do počítače? 
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453. Jak byste definoval práci? Jako zlo, nutnost obživy nebo pracujete s radostí a 

nadšením? 

454. Raději byste pracovali pod šéfem, který je vstřícný, ale méně důsledný nebo 

pod tím, který jedná přímočaře a drží se přesně logiky věci?  

455. Myslíte, že k celkové prosperitě lidstva by se lidé mohli dopracovat přijetím 

intelektuálního vědomí pravdy? Nebo je to podle vás utopie? 

456. Co si myslíte o lidech, kteří říkají: „Kdybych neměl práci, nemám pro co žít.“ 

457. Kdo ve společnosti nese hlavní tíhu ekonomické prosperity? 

458. Jste schopen pochopit cíle a zaměření skupiny, kterou máte řídit, převzít její 

ideály k dosažení stanoveného cíle, v souladu s představou toho, kdo cíle 

stanovil? 

459. Jste schopen sám sebe vidět jako člověka, který slouží skupině, již má na 

starost? 

460. Máte představu, jak uzavřít cestu k moci neschopným a nečestným, aby mohli 

vládnout jen ti nejlepší? 

461. Souhlasíte s následnou definicí nebo na ni máte jiný názor? – „Člověk se nemá 

vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší 

morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ 

462. Jste zásadový nebo spíše benevolentní? 

463. Dokážete rozpoznat antisociální osobnost? 

464. Podařila se vám většina vašich zásadních životních rozhodnutí? 

465. Má váš život a práce nějaký řád? 

466. Pravidlo „čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby ostatní činili tobě“, je správné 

pravidlo? 

467. Jste náchylný k chycení se do pasti zvané nenávist? Nebo jste schopen se přes 

tuto negativní oblast s nadhledem přenést a být věrný své vlastní slušnosti? 

468. Jste schopen trvat na svých správných názorech a postojích i přes to, že vám to 

přinese ekonomické znevýhodnění a možnou společenskou dehonestaci? 

469. Co ve vás vyvolává lidská krutost? 

470. Je vaše vůle nadřazena vaší mysli?  

471. Jaký negativní podíl na ekonomických procesech má v naší zemi byrokracie? 

Ohodnoťte na stupnici 0-100% 

472. Jste schopen za určitých pozitivních okolností započít cestu morálního rozvoje 

a přetvořit tak sám sebe? 

473. V jakých oblastech byste preferoval využití autority, podřízenosti a 

poslušnosti? 

474. Dokážete řídit i zemědělské stroje nebo nákladní auto? 

475. Když se dozvíte něco nového, uděláte si poznámky, abyste to nezapomněl? 

476. Myslíte, že řád a pořádek je cestou k všeobecné prosperitě nebo lze připustit 

určitou míru tolerance ve vztahu k nepořádku nebo je nepořádek přirozenou 

součástí života? 

477. Máte poznatky a zkušenosti, že existují vlastnosti a duševní postoje, které se 

projevují cca u 20% antisociálního (protispolečenského) obyvatelstva, které 

zuřivě oponují proti jakékoli aktivitě či skupině usilující o celospolečenské 

etické a morální zlepšení?  

478. Jaký máte vztah k  majetku a vlastnictví? 

479. Pustíte se do věcí, kde jiní selhali? 

480. Domníváte se, že celková morálka je založená na hodnotách užitečných pro 

stát? 
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481. Cítíte se být ohrožen třeba tím, že ostatní lidé jsou chytřejší a mají více 

informací? 

482. Označte svoji důvěřivost ke svým přátelům od 0-100%. 

483. Označte míru vaší sebekritiky na stupnici od 0-100%. 

484. Když uděláte chybu, jak moc se ji snažíte napravit? Ohodnoťte na stupnici 0-

100%. 

485. Chválíte rád, když je to nevyhnutně nutné nebo nerad? 

486. Stává se vám, že v časové tísni panikaříte? 

487. Domníváte se, že poměr rozložení moci mezi státní správou a samosprávou je 

ve správné poloze?  

488. Jak byste charakterizoval člověka, který v sobě sjednotí širokou pestrost, 

složitost a úplnost života? 

489. Pohrdáte špatnými zákony? 

490. Považujete svůj slib za neměnný fakt nebo lze připustit i jeho nedodržení?  

491. Když se vám přihodí něco nepříjemného, jste schopný něčím praštit, aby se 

vám ulevilo? 

492. Dáte přednost volnočasovým aktivitám před dokončením zadané práce? 

493. Závidí vám ostatní lidé? 

494. Jste ochoten vykonávat dobrovolnickou činnost? Pokud ano, v jakých 

oblastech? 

495. Býváte podrážděný a napjatý? 

496. Zdá se vám, že ostatní pracují méně než vy? 

497. Zdají se vám sny se sexuálním obsahem? 

498. Myslíte, že přemýšlet nad výběhem nebo rozměrem pro domácí drůbež je 

zbytečná ztráta času? 

499. Jste pro druhé dobrou „vrbou“? 

500. Podporujete konstruktivní skupiny a protestujete proti destruktivním skupinám 

nebo se radši neangažujete? 

501. Jste držitelem zbrojního průkazu? Pokud ano, za jakým účelem jste si ho 

pořídil? 

502. Definujte, co určuje pomyslnou cenu člověka. 

503. Jaký máte názor na naše zákony? 

504. Kdo podle vás ohrožuje mír? 

505. Jste držitelem diplomů, cen, medailí, certifikátů? Pokud ano, napište kterých. 

506. Myslíte si, že současný princip zastupitelské demokracie prostřednictvím 

soutěže politických stran je dobrým řešením správy naší země? 

507. Zvažujete předem a pečlivě důsledky svého jednání?  

508. Dá se souhlasit s obrazným označením, že naši zákonodárci občas trpí 

parlamentní imbecilitou? Pokud ano, zkuste definovat oblasti, kde parlament 

selhává. 

509. Považujete za nutné se stále vzdělávat a rozšiřovat svoje vědomosti? 

510. Baví vás pracovat s pájkou nebo šicím strojem? 

511. Angažujete se v politice? Pokud ano, popište svoji angažovanost. 

512. Myslíte si, že se ze současné společnosti vytrácí etika nebo na to máte odlišný 

názor? 

513. Disponujete dostatečným rozumem? Ohodnoťte jeho rozsah na stupnici od 0-

100% 

514. Jak byste nazval jedince, který jedná v protikladu s pozitivními zájmy a ideály 

většinové společnosti? 

515. Dovedete recitovat? 
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516. Myslíte, že by morálka měla být zakotvena do právního systému tak, aby 

mohla být vymáhána zákonem? 

517. Čím člověk dokáže zdokonalit svoje schopnosti? 

518. Jaký názor máte na filozofické úvahy o potřebě vytvořit novou společnost 

založenou na podpoře tvůrčí intelektuální vitality, vycházející z principu 

tolerance, kde růst jedince a společnosti se nemá odehrávat na úkor druhých? 

519. Jak silnou potřebu máte v sebezdokonalování? Uveďte v % od 0-100% 

520. Jaký máte názor na činnost vlády, která vyvolává inflaci? 

521. Jak byste nazval jedince, který se sám ujme role prosazování etických norem, i 

přes to, že se může stát pro určité negativní vlivné skupiny nepohodlným? 

522. Myslíte si, že současné zákony jsou jasně, zřetelně a srozumitelně definovány v 

souladu s přirozenou morálkou a etikou? 

523. Lze nalézt potěšení a radost ve zlu? 

524. Myslíte si, že rovnost mezi mužem a ženou je možná? 

525. Máte pochybnosti o tom, jestli vás mají ostatní lidé rádi? 

526. Dokážete v plné šíři aplikovat etiku a morální normy na sobě? 

527. Zvládl byste ověřování nějaké teorie, která by souvisela s vaší profesí? 

528. Máte divadelní talent? 

529. Domníváte se, že na naší politické scéně jsou pozitivní politici? Pokud ano, 

vyjmenujte je. 

530. Čím dokážete rozeznat dobro a zlo? 

531. Je pro vás možná představa, že kdyby byli všichni jedinci dostatečně duševně 

zdraví a etičtí, nebyla by spravedlnost potřeba? 

532. Myslíte si, že současná společnost má dostatek přístupu k základům 

technologie etiky, že je dostatečně vysvětlována ve školách a v médiích nebo 

že v této oblasti stát a celá společnost dlouhodobě selhává?  

533. Máte strach o svoji rodinu? 

534. Myslíte, že lháře lze označit jako osobu, která má pošramocený kodex 

morálního intelektu? 

535. Máte nějaký svůj fetiš? 

536. Myslíte, že intelekt v sobě skrývá instinkt? 

537. Zvládnete vést porady? 

538. Lze ve skutečném dobru spatřovat krásu, radost a potěšení z něj? 

539. Udržujete si pořádek v dokumentech? 

540. Jste schopen vymyslet strategii postupů? 

541. Ztotožníte se s tím, že pokud má jedinec čisté ruce a svědomí, je to otevřená 

brána ke štěstí a úspěchu nebo se vám toto zdá příliš zjednodušený pohled na 

svět? 

542. Myslíte, že znalost a používání etiky je cestou ven z pasti ponižování a bolesti? 

543. Máte ve zvyku postupovat metodicky? 

544. Domníváte se, že v naší společnosti jsou rušivé neetické elementy, které 

z porušování mravnosti, morálky a etiky mají prospěch? Pokud ano, pokuste se 

je definovat. 

545. Jsou pro vás současná média věrohodným nosičem potřebných, seriózních a 

pravdivých zpráv? Pokud ne, definujte jejich společenské selhání. 

546. Myslíte, že lze postupným nastolením filozofie pravdy usmrtit lež? Že lze lež 

porazit pravdou?? 

547. Jak dosáhnete toho, aby to, co napíšete, bylo v souladu s gramatikou? 

548. Rozumíte si při vzájemné konverzaci i s průměrnými lidmi? 
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549. Do jaké míry si myslíte, že je u nás zastoupená korupce?  Ohodnoťte její 

rozsah na stupnici 0-100. 

550. Je vaše nálada stabilní, nebo je velmi proměnlivá? 

551. Jste majitelem přirozené morálky nebo jste jejím perspektivním žákem? 

552. Jak je pro vás finanční odměna důležitá? Ohodnoťte na stupnici od 0-100% 

553. Daří se vám při diskuzi ubít drzé argumenty? 

554. Máte tendenci vrhat se po hlavě do nových vztahů? 

555. Vynikáte trpělivostí při kontaktu s lidmi?   

556. Pokud chcete, abyste upoutali pozornost, upravíte extravagantně svůj 

zevnějšek?  

557. Máte tetování, piercing? 

558. Dovedete využívat odbornou technologii? 

559. Domníváte se, že člověk je sám sobě strůjcem svého osudu nebo na to máte 

jiný názor? 

560. Jak moc vám vadí ostatní lidé? 

561. Dokážete vydefinovat nadřazenou hodnotu morálky? 

562. Měl jste už od dětství jasnou představu o své budoucí práci? 

563. Považujete estetickou stránku za důležitou?  

564. Trápí vás, když nechápete podstatu věci? 

565. Už jste někdy byl v péči psychologa nebo psychiatra? 

566. Máte neustálé obavy, že váš partnerský vztah může nenadále skončit? 

567. Dělá vám dobře dávat ostatním na odiv vaše schopnosti? 

568. Máte smysl pro detail?  

569. Rozhodujete se rychle a bez potíží? 

570. Do jaké míry jste citliví na situace, kdy s vámi ostatní nesouhlasí?  

Okomentujte to. Nebo ohodnoťte na stupnici 0-100. 

571. Zachováváte si odstup od lidí? Pokud ano, uveďte, za jakých okolností. 

572. Do jaké míry usilujete a dodržujete zákony a pravidla společenských etických 

norem? Ohodnoťte na stupnici 0-100. 

573. Může být intelektuální vědomí řízeno instinktem? 

574. Berete ohledy na druhé lidi? 

575. Dokážete složit Rubikovu kostku? 

576. Zvládl byste vlastní podnikání? 

577. Čím by měl být muž své ženě? 

578. Čím by měla být žena svému muži? 

579. Kdo je dokonalejší? Muž nebo žena? 

580. Jste stabilní ve vztahu nebo naopak jednou milujete a hned zase nenávidíte? 

581. Jak moc jste úspěšní v plánech udělat potřebnou věc? Ohodnoťte na stupnici 0-

100. 

582. Do jaké míry usilujete o dodržování stanovených úkolů vyplývajících 

z pracovního vztahu? Ohodnoťte na stupnici 0-100. 

583. Máte pocit, že se mnoho lidí tváří přátelsky, ale nakonec vás podrazí? 

Ohodnoťte na stupnici 0-100.   

584. Zdá se vám složitá a nelehká cesta k právu perspektivní nebo to je mrhání 

vašeho času? 

585. Je pro vás důležité, aby výsledky vašeho úsilí byly okamžité? 

586. Když se rozhodujete, jsou pro vás důležitější fakta a informace nebo spíše 

přihlížíte k tomu, jaké vaše rozhodnutí bude mít dopady na lidi a jak se budou 

cítit? 

587. Zajímáte se spíše o minulost, přítomnost nebo budoucnost? 
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588. Zvládnete napsat žádost, posudek, komentář, nebo i vlastní knihu? 

589. Definujte váš vztah s rodiči. 

590. Využíváte představivost, zkušenost a rozum k předvídání budoucnosti? 

591. Máte příjemný pocit z důvěrných vztahů s druhými lidmi? 

592. Stalo se vám někdy, že vás někdo nařknul z povrchnosti? 

593. Filozof Nietzsche viděl rovnostářství jako tyranské šílenství impotence 

feminismu, socializmu a anarchie. Jaký názor na tuto oblast máte vy? 

594. Když něco potřebujete, bez obav o to požádáte své blízké nebo to řešíte jinak? 

595. Jak často myslíte na sexuální aktivity s druhým člověkem? 

596. Platíte svoje dluhy včas? 

597. Co vše dokážete obětovat stanovenému cíli?  

598. Směřujete dlouhodobě k určité specializaci nebo máte radši všestrannost? 

599. Chodíte do školy či do práce včas? 

600. Je vám bližší odkládat plnění zadaných úkolů nebo úkoly neodkládáte? 

601. Jak moc se vás dotkne, když protistrana nereaguje na vaši argumentaci? 

602. Měníte často názory na svoje vytyčené cíle? 

603. Probouzí ve vás překážky zvýšenou chuť je překonat? 

604. Líbí se vám silné prožitky a vzrušení z častých akcí? 

605. Máte problémy s usínáním, probouzením nebo se spánkem? 

606. Dokážete slyšet vlastní myšlenky? 

607. Cítíte se nabitý energií? 

608. Jste schopen si rozšířit svoje vědomosti i z jiných profesních oblastí vaší 

působnosti?  

609. Vyhledáváte aktivní novinky ve svém oboru? 

610. Máte odvahu zastávat vysokou, ale odpovědnou funkci? 

611. Cítíte k sobě sebeúctu? 

612. Co cítíte více, moudrost srdce nebo moudrost rozumu? 

613. Jste spíše muž či žena činů, nebo myšlenek? 

614. Máte dobrý pocit z toho, když se s někým podělíte o svoje štěstí? 

615. Je stimul vlastnictví nezbytný pro prosperitu výroby? 

616. Jaký je váš názor na vydělávání peněz za pomoci úroků? 

617. Myslíte, že ctnost se dá na společnosti vymoci společenskou kontrolou? 

618. Dovedete si představit vládu bez politiků a politických stran? 

619. Kdyby to bylo možné, kým byste nahradil politické strany a politiky? 

620. Domníváte se, že se lidská populace rozšiřuje rychleji, než se rozvíjí její 

schopnost k přežití? 

621. Souhlasíte s tím, že přetvářka, lež, lichotka a klam jsou cestou ke královským 

poctám? 

622. Dokážete se ztotožnit s postojem filozofa Spinozy – „Příroda se spokojí 

s málem, a když je spokojena ona, jsem spokojen i já.“?  

623. Ztotožníte se s filozofickým názorem, že příroda a Bůh jedno jest? Nebo na 

tuto oblast máte jiný názor? 

624. Lze souhlasit s tvrzením, že čím lépe pochopíme řád přírody, tím snadněji se 

oprostíme od zbytečností? 

625. Myslíte, že by se měla do zákonů zakomponovat maximální osobní 

zodpovědnost s dodržováním platnosti daného slova? 

626. Jaký vztah máte ke zbraním? 

627. Myslíte, že by bylo vhodné přepracovat právní normy na morální a etické 

normy? 

628. Je pravda, že člověka plného pýchy lze ovládnout lichotkami? 
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629. Jsou ctnosti formou a projevem schopnosti a síly?  

630. Lze souhlasit s názorem, že nenávist je uznání vlastní podřazenosti a přiznání 

strachu? 

631. Ztotožníte se s názorem, že mysl nelze dobýt zbraněmi, ale jen nadřazeností 

ducha, nebo na to máte jiný názor?  

632. Myslíte, že snaha porozumět je branou k ctnosti nebo je to zbytečné plýtvání 

energií? 

633. Pokuste se definovat podstatu inteligence. 

634. Jste tvůrci vlastní budoucnosti, žijete přítomností nebo více minulostí? 

635. Myslíte, že příliš bohatí a příliš chudí lidé znamenají významné nebezpečí pro 

společnost?  

636. Myslíte, že ctnosti obyčejného člověka jsou pro společnost stejně důležité, jako 

ctnosti vůdce? 

637. Kdo by se podle vás nejlépe zhostil vlády země - úředník, politik, filozof, 

vojevůdce, obchodník, univerzitní profesor, podnikatel, dělník, miliardář, 

doktor, právník, soudce nebo někdo jiný? 

638. Měli by politici, soudci, právníci a státní funkcionáři povinně podstoupit test 

Pozitivní osobnosti? 

 

 
 

 

 

Pokud uznáte za vhodné, uveďte dosažené tituly, pracovní pozice a další celoživotní 

úspěchy. 

Pokud jste si vyzkoušel IQ test, jakého nejvyššího stupně jste dosáhl? Pokud vlastníte 

nějaký certifikát v této oblasti, doložte ho. 

  

Aby vyplněné údaje v testu Pozitivní osobnosti dostaly punc věrohodnosti, je vhodné jej 

doložit podpisem rodinných příslušníků nebo přátel. Čím vyšší počet podpisů osob, 

které potvrdí pravdivost uvedených údajů, tím vyšší bude hodnota věrohodnosti testu. 

 

Pro získání certifikátu Pozitivní osobnost je třeba doložit svoji bezúhonnost čistým 

trestním rejstříkem, popřípadě i lustračním osvědčením. Rovněž prohlášením o 

pravdivosti uvedených údajů, stvrzeným vlastnoručním podpisem. 

  

Přiložte fotografii, podrobný životopis nebo např. nahrané video s vaší prezentací (či 

přednáškami apod.) Dále získaná ocenění, tituly atd. Každý přiložený materiál může mít 

pozitivní vliv na konečný zisk bodového ohodnocení. 

Všechna uvedená data budou zveřejněna na portále Pozitivní svět a budou sloužit jak ke 

stanovení počtu celkového bodového zisku, tak k případnému zařazení do pyramidální 

čtyř úrovňové skupinové struktury. Budou rovněž k dispozici veřejnosti za 

účelem ověření skutečnosti, zda bylo udělení titulu oprávněné, a že je jeho obsah 

držitelem naplňován.  

 

 

 

V čele dobrovolné nezávislé občanské nadační iniciativy stojí zakladatel společnosti Pozitivní 

svět a nadačního fondu Pozitivní svět Petr Havlíček, jakožto předseda správní rady nadačního 

fondu a koordinátor pozitivních procesů. Společně se správní radou a radou mudrců, radou 
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moudrých, a radou pozitivních občanů, se budou podílet na přípravě základního obsahu a 

požadavků společenské objednávky na tvorbu účinných návrhů, potřebných zákonů, etických a 

právních norem a následných změn Ústavy tak, aby občanům, jako jediným vlastníkům ČR, 

stát a jeho instituce začaly sloužit tak, jak mají.   

 

Proces začleňování uchazečů do pyramidální struktury, dle výsledků dosažených v testu 

Pozitivní osobnosti, bude mít průběžný trvalý charakter, tak, aby proces navrhovaných 

výstupů odrážel jak vývoj a zájem osobností, tak i postupný vývoj potřebných společenských 

změn.  

 

Návrhy vypracované radou pozitivních osobností budou dále předkládány k oponentuře 

a k posouzení pozitivním sympatizantům. Po dopracování oponentních připomínek bude tento 

materiál předložen národu k široké všelidové diskuzi prostřednictvím Občanských protokolů a 

dále zákonodárcům formou společenské objednávky k jeho aplikaci a začleňování do 

právního systému ČR.  

 

 

 

Zadní strana: 

 

Je politická reprezentace skutečnou zárukou racionálního a kvalitativního vládnutí nebo je to 

spíše parta dobře placených, nekompetentních, druhořadých rádoby politiků? 

 

Ptají se nás politici, co bychom si přáli, nebo nám diktují, co si přejí oni? 

 

Ovládají globální elity za pomoci byrokratické džungle náš politický proces?  

 

Stala se média prostřednictvím falešné hry na demokracii součástí establishmentu? 

 

Vymknul se peněžní systém, který získal neomezenou moc, z kontroly národních a 

mezinárodních autorit?  Nejsou celosvětové finanční krize ve skutečnosti krizí morální? 

 

Lze náš právní systém nazvat univerzální mravní autoritou rozumu nebo je to jeden z 

nejslabších článků společenských morálních hodnot? 

 

Stane se Test pozitivní osobnosti etickou revolucí, která dopadne na hlavy politiků jako 

nekompromisní morální kladivo? 

 

Na všechny tyto závažné otázky se snaží autor nalézt odpovědi, které klade na misky vah v 

nekončícím souboji pozitivních a negativních lidských vlastností, tedy dobra a zla.   

 

 

 

O autorovi: 

 

Petr Havlíček 

16. 8. 1954 
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Úspěšný podnikatel, dlouholetý starosta, publicista, blogger. Šéfredaktor informačního 

serveru Pozitivní svět, zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu Pozitivní svět, 

který je garantem pro udělování titulu Pozitivní osobnost. 

 

 

Piroutek Jan - recenze 

 

 

 

 

Výnos z prodeje této publikace bude využit k podpoře činnosti nadačního fondu Pozitivní 

svět. 


