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Reforma politického systému v ČR
Reform of the political system in the Czech Republic

V minulosti v roce 1990 byla degenerovaná feudální 
monarchie (jež pro krátkou dobu existence na našem 
teritoriu nestačila vytvořit dynastii) se státním 
marxistickým náboženstvím (které působilo jako opium 
a vytvářelo falešné vědomí o „dokonalosti“ politického 
systému) nahrazena otevřeným politickým systémem 
s identifikovatelnými vnitřními komponentami 
anarchie (americkému prezidentovi sahá při návštěvě 
v Praze na hlavu svérázné individuum) a chaosu 
(složitější soudní případ může nekonečně dlouho 
cirkulovat mezi jednotlivými stupni řízení, absence 
zákona o lobbingu, o lichvě, vězni mohou prakticky bez 
kontroly telefonovat z vězení a objednat si vysvobození, 
občan ČR může mít libovolný počet pasů aj.). Přesto 
jsou ekonomické výsledky transformace ekonomiky 
impozantní.

Čtvrtstoletí tržní ekonomiky přineslo České republice 
výrazné zvýšení ekonomické výkonnosti a životní 
úrovně. Vedle mnohonásobného růstu reálného HDP 
se za tu dobu zvýšila průměrná nominální mzda z 3170 
korun v roce 1990 na 27 589 korun v roce 2016 a dále 
roste. 

Vývoj ekonomických ukazatelů probíhá po logistické 
křivce; pro úspěšný další vývoj je nutné eliminovat kom-
ponenty anarchie a chaosu implementací i převzetím le-
gislativních pravidel, která se již osvědčila v tradičních 
demokraciích. K nim patří uvedená minimální varianta 
transformace:
• poslanecká sněmovna má 199 členů; poslanci, mini-

stři a jejich náměstci nesmějí mít žádné další zdroje 
příjmů,

• implementace zpřísněné verze Sarbanes-Oxley Act, 
který byl přijat v USA po krachu Enronu a Worldcomu, 
do českého právního řádu,

• úprava mezinárodních dohod, nerovnoprávných pro 
ČR (ochrana investic), které umožňují tunelování stát-
ního rozpočtu cestou vykonstruovaných mezinárodních  
arbitráží,

• sektorová daň na firmy s nejasnou majetkovou struktu-

rou a firmy v daňových rájích; firmy s nejasnou majet-
kovou strukturou a firmy v daňových rájích se nemohou  
ucházet o státní zakázky,

• antimonopolní úřad může na požádání jiného ústřed-
ního orgánu státní správy nebo samosprávy organizo-
vat výběrová řízení,

• zákon o lobbingu,
• třístupňový soudní systém: základní, odvolací (rozho-

duje a nevrací) a ústavní,
• spojení nedůvěry vládě se schválením vlády nové, do 

ustavení nové vlády po volbách poslanci neberou žád-
ný plat, jen poslanecké náhrady,

• poslanecká sněmovna přijímá nebo odmítá zákony 
vcelku (tak, jak byly navrženy), nejsou možné žádné 
změny (přílepky),

• imunita poslance se týká jen projevů v parlamentu,
• ministr musí mít ukončenou vysokou školu, certifiko-

vanou znalost anglického jazyka a nejméně 5 let praxe 
ve vedoucí hospodářské funkci,

• jakmile velká firma překročí svým obratem zákonem 
určenou hranici, antimonopolní úřad nařídí rozdělení 
firmy (bývalo aplikováno v USA),

• při zvyšování zadlužení státu nebo poklesu HDP jsou 
v odpovídajícím poměru snižovány platy poslanců 
a ministrů,

• volby jsou jednou za 5 let; v případě politické nesta-
bility prezident jmenuje vládu odborníků (předsedové 
soudů, CEO, ředitelé úspěšných bank, rektoři aj.),

• antidopingový zákon platný pro politiky,
• zrušení anonymních bankovních a telefonních karet,
• každá počítačová hra musí obsahovat výchovně-vzdě-

lávací prvky,
• velmi přísná opatření pro pachatele trestných činů 

v dopravě (zabavení auta při rychlé jízdě, pokuta je po-
čítána z hodnoty auta aj.); zdá se, že více než 25 000 
mrtvých v dopravních nehodách od roku 1990 „nemělo 
lidská práva…“,

• velmi přísné tresty pro nelegální přechovávání zbraní 
a výbušnin a vraždy (doživotní trest),

abstrakt:
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• prezident je volen poslaneckou sněmovnou (v současnosti rozhodují 
kartelové dohody médií),

• antifeudální zákon (rodinný příslušník politika se nemůže ucházet 
o stejnou funkci v nejbližších 30 letech,

• povinná vojenská služba s integračními prvky.

Bez uvedených změn, orientovaných na zajištění, mj. sebereprodukci 
obyvatelstva, efektivní boj s drogami a kriminalitou a stabilitu finanční-
ho systému (včetně důchodového systému), nelze v budoucnosti vylou-
čit scénáře, které v současnosti probíhají např. v Turecku nebo Venezu-
ele a které historikové znají z průběhu francouzské revoluce nebo konce 
Výmarské republiky.
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