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V Brně dne 1.8.2010

Vážený pane předsedo vlády,
poněvadž se blíží okamžik, kdy nová koaliční vláda předloží Sněmovně své programové prohlášení a
požádá o důvěru, cítíme jako svou povinnost opětně poukázat na některé důležité skutečnosti, které
jsou s těmito akty spojeny, hlavně na ty, které vláda řadí pod pojem rozpočtové odpovědnosti.
S plýtváním je nesporně třeba skončit, rázně a trvale. Postihováno ale musí být právě jen plýtvání, nikoliv výdaje, které jsou potřebné, a aby to fungovalo, do zápasu s plýtváním musí jít i podnikání. Typickou výzvou je plýtvání a předražování při výstavbě dopravní infrastruktury a její údržby.
Nezbytné je i dosažení vyrovnaných rozpočtů, a to na všech úrovních, od státu až po obce. Potíž spočívá v tom, že v rámci stávajícího systému, v němž jsou příjmy veřejných rozpočtů založeny na výběru
daní, jsou hlavní výdajové položky, penze, sociální a zdravotní péče o seniory, zdravotnictví a vzdělávání, podfinancovány, vesměs hluboce, a stejně jsou na tom i další oblasti, jmenujme již jen vědu a
výzkum. Výdaje natolik výrazně pokulhávají za potřebami, že peníze je sem třeba intenzivně přidávat,
a to i v případě, že by se zde podařilo odstranit veškerá existující plýtvání.
Časovanou bombou je struktura a výkonnost podnikání v ČR, navíc příliš zaměřeného na okamžitý
efekt, daleko méně na potřeby a výzvy budoucího vývoje.
Je-li nepochybné a vcelku bez diskuse, že dosavadní systémy průběžného financování penzí a další sociální a zdravotní péče jsou v krizi a nelze v nich pokračovat, pak stejně nepochybné by mělo být, že
fondové systémy nemohou být alternativou, byť i jen částečnou: už jen ryze z ekonomického hlediska
jde o řešení daleko horší, nestabilní a vysoce nebezpečné, čili o vyhánění čerta Belzebubem.
Konstatujeme se vší vážností a s plnou odpovědností, že zpráva tzv. Bezděkovy komise, o niž se opírá
Koaliční smlouva ve věcech penzijní reformy, obsahuje tak hrubé chyby, že je pro dané účely bezcenná. Většina těchto chyb ovšem není originálním příspěvkem komise, je jen nekriticky převzata zvenčí.
Ale hlavně: skutečné problémy a skutečná řešení jsou úplně jinde!
S veškerou vážností a odpovědností konstatujeme, že těchto skutečných problémů a skutečných výzev
si Koaliční smlouva vůbec nevšímá, naopak, její politika hrozí, že potíže se ještě prohloubí.
Hlavní problém je ovšem zcela mimo oblast těch úvah, kterými se zabývá Koaliční smlouva a, bohužel, i četné diskuse u nás i jinde: stávající problémy jsou vyvolány převratnými změnami, které ve
světě proběhly v uplynulých několika desetiletích, a které dále akcelerují. Tyto změny jsou natolik
zásadní, že způsobily, že dosavadní paradigma Ekonomiky daní definitivně umírá: její smrt je
nevyhnutelná a jakékoliv pokusy ji úpravami zachránit jsou předem odsouzeny k nezdaru a povedou
jen k dramaticky narůstajícím ztrátám (Bezděkova komise se pokusila o kvadraturu kruhu, což je bez
chyb nemožné).
K nápravě jsou tedy třeba zcela nová, paradigmaticky nová řešení. Jsme hrdi na to, že se nám podařilo
takové řešení navrhnout a připravit je do podoby nachystané k realizaci. Ekonomika bez daní, založená na námi vytvořeném Paradigmatu třetího milénia (krátce P3M), které je naším duševním i
obchodním vlastnictvím, je řešením, které bude plně fungující, dlouhodobě stabilní a všestranně
pozitivní.
Například veřejné rozpočty jsou v P3M vždy vyrovnané, a to ihned poté, co bude zahájen přechod ze
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stávajícího paradigmatu na to nové. Podtrhujeme, že vše jsme připravili tak, že vyrovnané rozpočty
jsme mohli mít již v tomto roce, 2010, a že deficit roku 2009 mohl být výrazně nižší, pokud by s námi
odpovědná místa spolupracovala tak, jak vážnost situace vyžaduje.
Nyní je to tak, že pokud by se okamžitě zahájila vážná jednání o přechodu na P3M na základě naší
dnešní výzvy, vyrovnané rozpočty by mohly být od roku 2011. Od příštího roku by nejen nevznikala
žádná další zadlužování, ale bylo by konečně možné splácet i ta již dříve vytvořená, a zde nejen a
pouze úroky jako od roku 1993 až dosud, ale konečně i vlastní půjčky.
P3M v průběhu několika málo let umožní také napravit všechna existující podfinancování: penzí,
zdravotnictví, vzdělávání atd. Již v roce 2011 by bylo možné zvýšit penze, řekněme v průměru o 2 000
Kč měsíčně a během několika let je v průměru dostat na úroveň 65 až 75% průměrných čistých příjmů
osob ekonomicky aktivních. Namísto zoufalých škrtů ve zdravotnictví (a často neméně zoufalých úvah
o standardech - standardně nešpičkové endoprotézy apod.), vzdělávání (včetně zoufalého hledání spásy ve školném), policii, armádě a kdekoliv jinde až po výstavbu infrastruktury, by bylo možné sem peníze přidávat: jistěže, paralelně s posílením zápasu se skutečným plýtváním. Potrhněme, že P3M to
umí, aniž by se půjčovalo a vytvářela se budoucí nebezpečná rizika.
P3M je přitom stejně vstřícné i k podnikání. Nejenže je zcela zbavuje daní (vyjma těch, které plní
čistě regulační účel), ale tím, že P3M získá plnou suverenitu ve schopnosti zabezpečit veškeré důvodné potřeby veřejných rozpočtů, vnese do ekonomiky nebývalou stabilitu a přes trvalý růst kupní síly
subjektů, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů, i vzrůstající možnosti pro odbyt produkce podnikání. Tím, že finanční instituce budou osvobozeny od nutnosti poskytovat půjčky na krytí deficitů
veřejných rozpočtů, budou mít své zdroje volné pro potřeby podnikání, bydlení a další žádoucí uplatnění.
Za situace, kdy v podobě P3M existuje plně korektní a dlouhodobě stabilní řešení, je naprosto bezdůvodné a zcela neodpovědné snažit se agónii stávající Ekonomiky daní jakkoliv prodlužovat: Českou
republiku to jen od počátku roku 2009 zbytečně stálo nejméně 400 miliard Kč a další ztráty narůstají.
S plným vědomím společenské závažnosti a naléhavosti našich návrhů vyzýváme k neprodlenému zahájení intenzivní veřejné diskuse k celé problematice v České republice a poté i v EU a dalších zemích
(samotný přechod na P3M by měl proběhnout v rámci celé EU, případně i v ještě širším uskupení). Po
dosavadních smutných zkušenostech s naší snahou tuto diskusi vyvolat tak, aby od počátku probíhala
ve spolupráci s odpovědnými orgány i odbornými kruhy České republiky, formulujeme nyní tento náš
dopis jako otevřený, a to včetně jeho Příloh.
Se srdečným pozdravem

ing. Marie Dymáčková

Michael Dymáček

Poznámky:
1/ Kurzívou psané výrazy jsou vesměs naše termíny používané při popisu projektu P3M.
2/ Další podrobnosti jsou na našich webových stránkách www.p3m.cz. Upozorňujeme, že v nejbližší době
proběhnou na těchto stránkách výrazné úpravy, mimo jiné nově zde bude zařazen tento otevřený dopis a jeho tři
přílohy, jakož i některé další materiály.
3/Přílohy1až 3 přikládáme pro snadnější manipulaci jen k e-mailové versi (posta@vlada.cz) tohoto dopisu:
Příloha 1. Komentář k otevřenému dopisu (stručně dovozuje nemožnost řešit současné ekonomicko-sociální
problémy úpravami Ekonomiky daní a současně shrnuje hlavní výhody přechodu na P3M).
Příloha 2. Ekonomika zcela jinak – P3M (stručný popis fungování Ekonomiky daní i Ekonomiky bez daní na bázi
P3M).
Příloha 3. Ekonomika zcela jinak – P3M (podrobný a vyčerpávající popis fungování Ekonomiky daní, včetně
podrobné analýzy, proč Ekonomika daní definitivně umírá, jakož i stejně podrobný popis fungování Ekonomiky
bez daní na bázi P3M, včetně podrobného důkazu korektnosti P3M; závěrem je načrtnut postup při přechodu z
dosavadní Ekonomiky daní na P3M a je uváden i stručný výčet výhod nové Ekonomiky bez daní na bázi P3M).
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