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EKONOMICKÁ REFORMA

V současnosti  funguje  celý  stát  na  starých  ekonomických  systémech,  výkladech  pojmů  kapitalismus,
socialismus atd. Tyto pojmy jsou díky vývoji společenského systému a technologiím dávno přežité a potýkají
se s mnoha nedostatky, které již podle těchto rovnic řešit vůbec nejdou.

Celý dnešní systém je postaven na manipulativních principech zastupitelské demokracie, která nefunguje a
ekonomických principech neustálého růstu (HDP), který velmi rychle vyčerpává surovinové zdroje a vytváří
spirálu civilizační  sebevraždy.  To se projevuje  každodenně na skoro každém z nás.  Je  třeba nejen šetřit
přírodní  zdroje,  ale  postavit  společnost  na  nových  pravidlech  a  systémech,  odpovídajících  dnešním
požadavkům.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY STÁTU mají být …

(1) Stát si vytváří lidé jako společnou obec a stávají se dobrovolně občany proto, aby jim sloužil.
(2) Úkolem státu je vnější a vnitřní bezpečnost, bydlení, obživa, zdraví, vzdělání, kultura, infrastruktura
(3) Zákonů má být co nejméně a mají být srozumitelní všem.
(4) Občanská ústava a občanské zákony
(5) Plná přímá demokracie
(6) Státní správa
(7) Právo a spravedlnost
(8) Sociální bezpečí
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SOUČASNÁ EKONOMIKA VE STÁTĚ…

(1) Z 100% příjmů se odečítají hrubým odhadem 95% výdajů, zbytek tvoří daňový základ, 
(2) Daňový základ je zhruba 5% celkových příjmů a daní se podle tabulek průměrně 15%.
(3) Odvod do státního rozpočtu je zhruba 15% z 5% daňového základu z celkových 100%-tních příjmů

ve státě. Daně jsou rozdílné pro fyzické a právnické osoby. Daňovou povinnost nemají všichni.
(4) Tomuto výpočtu  navíc  nepodléhá  spousta  finančních  toků vyjmutých subjektů,  nepočítají  se do

původních 100%. Ani celkové příjmy tedy nejsou úplné.
(5) Stát tedy dostává zhruba 0,75 až 1% z neúplného obratu příjmů ve státě za 1 rok.
(6) 99  až  99,25%  se pohybuje  ve  státě  a  mimo stát  do  nadnárodních  penězovodů  bez  zdanění  a

kontroly.
(7) Hrubě odhadovaný obrat plného příjmu v ČR za rok je nejméně cca. 160 bilionů korun
(8) Státní rozpočet je v průměru 1,6 bilionu Kč.

PLÁNOVANÁ DAŇOVÁ EKONOMICKÁ REFORMA …

(1) Zrušení  dosavadních účetních ekonomických pravidel a tvorby daňového základu podle pravidla
danitelné příjmy minus odčitatelné výdaje

(2) Zrušení výpočtu daně z daňového základu (rozdílu mezi příjmy a výdaji)
(3) Zrušit úplně všechny daně, nepřímé daně, odvody, poplatky, kolky.
(4) Zavést jedinou daň ve výši 10% z celého plného příjmu (bez odpočtu výdajů)
(5) Zavést jednotnou daň, sjednotit pro všechny osoby (fyzické, právnické osoby)
(6) Daňovou povinnost by měla každá osoba, fyzická i právnická z příjmu, který získá od narození až do

úmrtí.
(7) Daňová povinnost by byla 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci jednoduchým oznámením na

finanční úřad osobně, písemně, internetem.
(8) Zatajení nebo zkreslení příjmové částky by bylo trestné.
(9) Zpoždění o více jak 3 dny bez řádné omluvy by bylo pokutováno 100% sankcí.

HRUBÝ ODHAD STÁTNÍHO ROZPOČTU …

(1) Hrubý odhad obratu celkových příjmů v ČR za 1 rok je 160 bilionů Kč
(2) Daň 10% do státního rozpočtu za 1 rok by činila 16 bilionů Kč
(3) Výsledný efekt ekonomické reformy je cca. 10x vyšší než současný stav
(4) Daně by byly fyzicky vybrány, nebyly by na imaginární dluh.
(5) Měsíční fyzický výběr daní by byl zhruba 1,33 bilionu ze zisku.
(6) Občanský důchod pro každého občana ve výši 25.000,- Kč   je 0,25 bilionu/měs.
(7) Občanský důchod by odstranil nezaměstnanost, sociální dávky, markantně by snížil státní aparát
(8) Občanský důchod by nastartoval ekonomiku a zvedl 10x tržní prostředí pro firmy a podnikatele
(9) Občanský důchod by vyřešil financování zdrojů důchodů z měsíčního zisku státu
(10) Stát by občanským důchodem pro občany něco dělal, občané by si svého státu vážili a bránili ho
(11) Stát by se vrátil tam, kam má, sloužil by svým občanům.
(12) Stát by mohl obnovit armádu, stavět infrastrukturu, obnovit zdravotnictví, školství
(13) Penězovody do nadnárodních korporací by se uzavřely. Přestali bychom být otroky.

SOUVISEJÍCÍ EKONOMICKÉ REFORMY

(1) Zavedení ochrany domácího trhu, změna finančních toků z vertikálního (svislého) pohybu finančních
toků na horizontální (vodorovný) 

(2) Přednostní povinnost distributorů nakupovat a prodávat z domácích zdrojů  (horizontální finanční
tok) a teprve po vyčerpání tuzemských domácích zdrojů řešit dovozem (vertikální finanční tok).

(3) Pro ochranu domácí zemědělské produkce zavést státní zemědělskou burzu, která by garantovala
výkup a ceny předem nasmlouvaných produktů a stanovila by povinnost distribučním řetězcům
povinnost přednostního nákupu na burze  (specifikace činnosti burzy budou uvedeny v samostatném
oddílu.)
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