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Veřejné finance zcela jinak: paradigma třetího milénia

Paradigma třetího milénia, stručně P3M, je zcela novým, současně však plně komplexním, 
uceleným systémem veřejných financí.

Řeší celou problematiku veřejných financí, tedy otázky penzí a sociálního zabezpečení 
vůbec, otázky zdravotnictví, vzdělávání, jakož i otázky fungování veškerých dalších 
veřejných služeb a institucí - tedy vše, co spadá pod veřejné finance moderního státu. Pod-
trhněme, že všechny tyto imperativy veřejných financí řeší způsobem dlouhodobě stabilním.

P3M je naprosto zásadní změnou oproti existujícímu pojetí veřejných financí, skutečnou, 
převratnou změnou, v tom nejlepším smyslu slova změnou paradigmatu. Nejde tudíž o soubor 
nějakých kosmetických úprav toho, co je ve světě zavedeno a co dostávalo svou podobu 
především od konce devatenáctého století (von Bismarck a další).

Kromě toho, že přechod ze stávajících systémů veřejných financí na P3M řeší vše, co se 
dosud žádnými úpravami stávajících systémů vyřešit nepodařilo, především zdravotnictví a 
penze – podle obtížnosti v tomto pořadí! – přechod na P3M bude právě v této době 
mimořádně aktuální a naléhavý.  

V časech dnešní finanční krize a nastupující ekonomické recese je nové paradigma nesmírně 
účinným nástrojem k překonání těchto potíží, přitom nástrojem zcela bezkonkurenčním. 
Nepotřebuje žádná zadlužování a přitom bude velmi efektivně, hmatatelně, zároveň i trvale 
působit na ekonomiku, její růst a restrukturalizaci v podmínkách globalizovaného světa,  při-
tom však důstojně a neméně hmatatelně a trvale bude zlepšovat a posilovat sociální postavení 
všeho obyvatelstva.

P3M bude takto účinným nástrojem jak v prostředí vyspělých ekonomik Evropské Unie, 
USA, Japonska a dalších, tak i v prostředí silně se rozvíjejících ekonomik Číny, Indie a 
dalších podobných zemí, v nichž umožní, mimo jiné, rychlé a efektivní vytvoření systémů 
zdravotního a sociálního zabezpečení, jakož i všech dalších atributů moderního státu, a bude 
zároveň stejně silným prostředkem k celkovému probuzení a následnému růstu dosud slabých 
rozvojových ekonomik a jejich sociálních systémů.  

Poněvadž toto řešení je zcela odolné vůči existujícímu demografickému vývoji a jediným 
předpokladem jeho trvalého a úspěšného fungování je fungující ekonomika, jde o řešení, které 
je - zvlášť v dnešní situaci - neodmítnutelné.

Současně straně platí, že nové paradigma je nesmírně vstřícné k soukromému podnikání, 
takže i z tohoto hlediska přestavuje přínos, v daných souvislostech zcela jedinečný.

Lze tedy uzavřít, že P3M má jednoznačný a bezkonkurenční humanitární náboj, neboť v so-
ciální oblasti plně a trvale řeší otázky, které se zatím jeví jako neřešitelné. 

Stejně výhodné bude ovšem i pro soukromé podnikání

Lze uzavřít, že P3M je řešením, které bude výrazným, určujícím přínosem pro všechny hlavní 
části společenského spektra, navíc jak ve vyspělých, tak i v rozvíjejících se ekonomikách. 
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P3M je paradigmatem zcela novým, paradigmatem vytvořeným výhradně námi, manželi 
ing.Marií a Michaelem Dymáčkovými: jde tudíž plně, jednoznačně a nezpochybnitelně o 
výhradně naše duševní, ale i obchodní vlastnictví, neboť výhradně naše je veškeré know-how 
související s vznikem P3M a výhradně naše byly veškeré finanční prostředky, které byly pro 
vznik tohoto nového paradigmatu použity.  

P3M bude od této chvíle prezentováno celosvětově, v masivní informační a marketingové 
kampani, spolu s nabídkou vládám na zajištění přechodu stávajících systémů na nový. 

Tuto kampaň, jakož i implementaci přechodu stávajících systémů veřejných financí
jednotlivých zemí na P3M jsme svěřili firmě BIP Group a.s., a to do doby, než založíme 
novou obchodní společnost, která se bude z našeho pověření zabývat výhradně otázkami 
souvisejícími s P3M a jeho implementacemi. Vše bude ovšem ve spolupráci s celou řadou 
dalších subjektů, zejména ve spolupráci s veřejným sektorem, zde ve spolupráci 
prostřednictvím technologií PPPs (Public Private Partnerships), patřičně ale přizpůsobenými 
pro tento účel.

Poněvadž nové řešení je plně a jednoznačně duševním i obchodním vlastnictvím manželů 
Dymáčkových a BIP Group a.s. má výhradní práva k zajištění přechodu stávajících systémů 
veřejných financí na nové paradigma, vlády buď mohou naši nabídku akceptovat nebo práva 
na zavedení nového paradigmatu od nás odkoupit (a poté si toto zavedení již obstarat samy).

V Brně, dne 15.1.2009

Ing. Marie Dymáčková                                                               Michael Dymáček




