Vážený pan
Petr Šimůnek
šéfredaktor
Economia a.s.
Dobrovského 25
170 55 Praha 7

V Brně dne 3.8.2010

Vážený pane šéfredaktore,
přikládáme kopii otevřeného dopisu, který jsme tuto neděli poslali doporučeným dopisem a současně i
e-mailem členům vlády České republiky a předsedům parlamementích politických stran; k e-mailové
verzi byly navíc připojeny Přílohy 1 až 3, které přikládáme i v e-mailové verzi určené Vám a vašemu
listu.
Považujeme za svou povinnost tímto způsobem znovu upozornit, že jsme vypracovali komplexní
řešení stávajících problémů veřejných financí, potažmo ekonomiky: Paradigma třetího milénia
(krátce P3M), které je naším duševním a obchodním vlastnictvím, zakládá paradigmaticky nové pojetí
Ekonomiky bez daní, Ekonomiky, která ihned po svém zavedení vytváří vyrovnané veřejné rozpočty.
Nejenže tak v podstatě ihned zastaví další zadlužování, ale umožní i postupnou nápravu hlubokého
podfinancování penzí a péče o seniory vůbec, zdravotnictví, vzdělávání, vědy a výzkumu, atd., atd.
Současně velmi naléhavě a podrobně dovozujeme, že stávající Ekonomika daní umírá a toto umírání
je nezastavitelné, takže jakékoliv snahy řešit existující problémy úpravami Ekonomiky daní jsou a
musí být přímo z podstaty věci chybné: proto vůbec nepřekvapuje, že zásadními, hrubými chybami je
zatížena i závěrečná zpráva PES (tzv.Bezděkovy komise). Podobně jako nemá a nemůže mít řešení
kvadratura kruhu, neexistuje a nemůže existovat řešení, které by zachránilo Ekonomiku daní.
Konstatujeme tudíž, že v tuto chvíli neexistují jiná, stejně naléhavá témata pro zásadní veřejnou i
odbornou diskusi jako tato dvě: za prvé, Ekonomika daní umírá a její konec je neodvratitelný, za
druhé, P3M je komplexním, plně korektním, dlouhodobě stabilním a všestranně pozitivním řešením,
připraveným v podstatě ihned Ekonomiku daní začít nahrazovat Ekonomikou bez daní na bázi P3M.
Konstatujeme dále, že situace ve světové ekonomice a v otázce sociální je natolik těhotná potřebou
zásadních změn, že P3M se zcela jistě prosadí, neboť žádné jiné skutečné řešení navrhováno není.
Jedinou otázkou je, jak dlouho bude toto prosazení odkládáno, kolik to bude ještě stát a kdo a jak za
tyto ztráty ponese odpovědnost.
Navrhujeme Vám, vážený pane šéfredaktore, aby stránky Vašeho listu poskytly prostor k této diskusi,
pokud možno co nejdříve.
Se srdečným pozdravem

ing. Marie Dymáčková
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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/ Přílohy 2 až 3 přikládáme pro snadnější manipulaci jen k e-mailové versi tohoto dopisu:
Příloha 0. Otevřený dopis adresovaný premiérovi; stejná znění tohoto dopisu dostali i ostatní členové vlády a
předsedové parlamentních stran.
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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