
Je tomu 23 let, kdy jsme se vydali na cestu k 
demokracii. Dnes již s odstupem času můžeme 
hrdě říci, že jsme si k ní prošlapali svou specificky 
českou cestičku. Zvláště ti nejpřičinlivější z nás 
se právem těší z výdobytků, jichž se jim při tom 
podařilo dosáhnout. 
Nelze se však zastavit uprostřed cestičky! 
Nechceme, aby naše svérázná národní demokracie 
byla polovičatou! Obracíme se proto naléhavě 
k našim politickým představitelům s níže 
uvedenými požadavky, které je ještě třeba splnit, 
aby slibně započaté dílo bylo dokonáno. Žádáme 
demokracii ještě demokratičtější!     
   
Za častější svobodné volby 
Oceňujeme, že máme svobodné volby. 
Požadujeme však, aby se volby na všech 
úrovních konaly častěji, alespoň jednou do 
měsíce. 
Výrazně se tak prodlouží doba, kdy si politik všímá 
existence občana, je k němu pozornější a vlídnější, 
a i na fotografiích mu to víc sluší. Veřejný prostor 
bude ještě veselejším, bude-li permanentně 
plný letáků i billboardů s duchaplnými hesly, 
na něž mohou kreativní občané domalovávat 
různé obrázky. S dalším růstem zisků reklamních 
agentur a nákladů politických stran se zvýší 
poptávka po stranických sponzorech a strany již 
nebudou hájit zájmy pouze několika vybraných 
podnikatelských subjektů, nýbrž pokryjí mnohem 
širší spektrum firem. 

Za všeobecnou imunitu
Oceňujeme, že jsou naši zákonodárci chráněni 
rozsáhlou poslaneckou imunitou. 
Požadujeme však, aby se tato imunita před 
zákonem stala všeobecnou. 
Mají-li být před zákonem chráněni ti, kdo zákony 
tvoří, tím spíše by před nimi měli být ochráněni ti, 
kdo za ně vůbec nemohou. Nebude-li imunita jen 

poslaneckým privilegiem, nebude již poslanecký 
mandát tak přitahovat kriminální živly a sníží 
se koncentrace sociálně patologických jedinců 
v parlamentu. Podezřelí či trestně stíhaní 
poslanci již nebudou tolik lpět na svém mandátu 
a nebudou muset lhát, jako když tiskne, aby se 
vyhnuli vydání k trestnímu stíhání, neboť se 
na ně tak jako tak bude vztahovat nezrušitelná 
občanská imunita.   

Za kapitalismus ještě lidštější a 
deregulovanější 
Oceňujeme, že máme kapitalismus s lidskou 
tváří a trh s vysokou mírou deregulace. 
Požadujeme však kapitalismus ještě lidštější a trh 
ještě deregulovanější. 
I když byl neosobní institut trhu u nás 
obohacen o familiární prvky, jako je princip 
„já na bráchu brácha na mě“, je stále ještě 
diskriminační: Je třeba do něj zahrnout i širší 
příbuzenstvo (sestry, rodiče, prarodiče, děti, 
bratrance, sestřenice, tety, strýčky atd.). Navzdory 
vysokému stupni deregulace trhu, který poskytuje 
dost prostoru pro tuzemský organizovaný zločin, 
některé cizojazyčné mafie i státní firmy z Ruska a 
Číny, nebylo docíleno plné rovnosti příležitostí: Je 
třeba dát větší prostor zločinu neorganizovanému 
a otevřít se i vlivu mafií z exotičtějších zemí 
a přílivu investic z širšího spektra zločinných 
režimů.  

Za stát ještě štíhlejší a za rovný přístup k 
veřejným rozpočtům 
Oceňujeme, že se díky soustavné a vysoce 
kvalifikované péči o veřejné rozpočty u nás 
podařilo uskutečnit sen všech pravicových 
politiků: štíhlý stát. 
Požadujeme však stát ještě štíhlejší, a to 
zajištěním svobodného a rovného přístupu k 
veřejným rozpočtům pro všechny občany. 
V uplynulých letech v naší zemi vyrostla garnitura 
schopných odborníků na pouštění žilou veřejným 
rozpočtům. Je především jejich zásluhou, že i 
bez snižování daní jsme dosáhli minimálního 
státu, kde se každý musí postarat sám o sebe, 
zejména ti sociálně nejslabší, školy, vědecké a 
kulturní instituce, zdravotnická zařízení a jiní 
darmožrouti. Navzdory tomu se však přísun 
prostředků do veřejných rozpočtů stále ještě zcela 
nezastavil. Proto je třeba zajistit zcela svobodný a 
rovný přístup k veřejným rozpočtům pro všechny 
občany, aby si z nich každý mohl urvat podle 
svých sil a schopností. Jedině tak lze docílit 
důsledného vysátí rozpočtů, čímž budou jednou 
pro vždy eliminovány příležitosti pro korupci a 
nehospodárné zacházení s veřejnými prostředky.           

Za všeobecné právo na kmotra
Oceňujeme, že řada našich politiků má svého 
kmotra, resp. že řada našich kmotrů má svého 
politika. 
Požadujeme však, aby právo na kmotra bylo 
přiznáno všem občanům bez rozdílu. 
Instituce kmotra se zjevně osvědčila: Politici 

se díky ní necítí tak osamělí, mají si s kým 
telefonovat, dostávají jasné pokyny, co mají dělat, 
a mohou se věnovat svým koníčkům. Proč by 
tedy svého kmotra nemohli mít i řadoví občané? 
Stačí zajistit, aby atraktivita pro kmotry přestala 
být privilegiem několika politiků, nýbrž byla 
spravedlivě rozložena mezi všemi občany. Toho 
lze dosáhnout tím, že každému občanu bude 
přidělena část pravomocí veřejného činitele, jichž 
by mohl zneužít – zejména pravomoc ovlivňovat 
obsazení různých úřadů, zadávání veřejných 
zakázek, přípravu privatizačních projektů, tvorbu 
zákonů, územních plánů atd. Tak se každý občan 
bez rozdílu stane pro kmotry stejně přitažlivým.      

Za pluralitu prezidentských úřadů
Oceňujeme, že u nás existuje pluralita 
parlamentních politických stran. 
Požadujeme však, aby byla zavedena také 
pluralita prezidentských úřadů. 
Jediná funkce prezidenta zjevně neodpovídá 
množství těch, kdo se cítí způsobilí k výkonu 
tohoto úřadu. V rozsáhlých prostorách Pražského 
hradu se přitom najde dost místa pro všechny. 
Více prezidentů by také mohlo lépe hájit zájmy 
většího množství sponzorů. Byla by tím zaručena 
i vyváženější zahraničně politická orientace, 
která by pokryla i jiné spřátelené země než 
Rusko a Čínu. Platy stávajících hradních šašků 
jsou dost vysoké na to, aby za ně bylo možno 
zaměstnat desítky neméně ochotných ochotníků. 
Díky konkurenci by klesla cena za prezidentské 
milosti. Všichni prezidenti by mohli bez zábran 
užívat majestátní plurál, aniž by na tom bylo něco 
divného. Každý prezident by si mohl nad svým 
hradním křídlem vyvěsit vlajku, jakou by chtěl. 
Školní děti by si mohly vybrat, jaký portrét si ve 
třídě pověsí, podle toho, kterého prezidenta se 
budou nejméně bát.   

Za dělbu bezmoci
Oceňujeme, že u nás byla provedena dělba moci. 
Žádáme však, aby byla  důsledně provedena 
také dělba bezmoci. 
Zatímco politici musí omezovat svou moc v 
souladu s dělením moci mezi různé demokratické 
instituce, občané se mohou sdružovat, aniž by 
jejich bezmoc byla jakkoli omezována. Stále 
tak panuje značná disproporce mezi politiky a 
občany. Někteří politici v tom právem vidí vážnou 
hrozbu pro svobodu a demokracii. Proto je třeba 
prosadit rovněž důslednou dělbu bezmoci: Někteří 
občané by se například mohli sdružovat pouze v 
restauracích, jiní jen na náměstích, další pak ve 
volné přírodě. Občanské iniciativy je každopádně 
třeba rozpustit a zakázat, neboť to jsou beztak 
samí nikým nevolení aktivisté, samozvanci a 
ztroskotanci. 

Prohlášení vydává Iniciativa FÓR_UM společně s Pražským 
fórem a Inventurou demokracie  při příležitosti oslav 
Potěmkinovy demokracie v Čechách dne 17.11. 2012.
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