
1) Zastavení účasti armády ČR v jakýchkoliv zahraničních misích (vyjma 
mírových misí pod záštitou OSN). 

Světové události od rozpadu Varšavské smlouvy ukázaly, že euroatlantická civilizace pod 

vedením USA ztratila soudnost při zasahování do života obyvatel zemí, které se tak staly 

nechtěnými příjemci vojenských vpádů či různobarevných revolucí. Propaganda nás sice 

přesvědčovala o nutnosti zasáhnout proti tyranům po celém světě.  Jako první vážnější 

varování pro všechny mělo být humanitární bombardování Srbska, které dokonce zaštítila ve 

své době po světě uznávaná autorita český president Václav Havel a následně svojí většinou 

posvětil i český parlament. Domnělou existencí ZHN podepřený vpád do Iráku pak ukázal, že 

naše euroatlantická civilizace se nebude štítit používání lží a demagogie pro zásah kdekoliv 

na světě, kde budou zájmy USA ohroženy. Veškeré mezinárodní smlouvy a pravidla byly 

těmito konflikty hozeny do koše a začalo platit právo silnějšího. Mainstreamová media, 

vlastněná často těmi, kdo mají ekonomický zájem na konfliktech, se budou snažit směrovat 

veřejné mínění ve stylu popsaném ve filmu Vrtěti psem. 

Další pokusy o zvrácení běhu života v zemích domnělých diktatur následovaly. Na řadu 

přišel Egypt, Tunisko, Libye, Sýrie, Ukrajina a další. Chaos, který vnesly placení zástupci 

"demokratických" zemí do relativně stabilních režimů pak přinesl oběti, které lze počítat na 

statisíce, vyvolané exody z těchto zemí pak další milióny uprchlíků.  

Všechny události posledních zhruba 25 let jasně ukazují, že pokud na světě zůstane jeden 

vojenský pakt - NATO nemající odpovídající protiváhu, dělá si po světě beztrestně co 

potřebuje,  na mezinárodní úmluvy se neohlíží, a ještě si nechá vše „posvětit“ EU, která je 

nyní již zcela v područí NATO. 

Historie zmíněných konfliktů nás vede k jasně vyjádřenému požadavku, který bychom jako 

ČR měli vždy dodržovat. Nikdy se neúčastnit jako jedna strana žádného konfliktu kdekoliv na 

světě - s výjimkou napadení našeho státu vnějším nepřítelem. Výjimkou buďtežmírové mise 

pod záštitou OSN, kde se po nedávných událostech dá předpokládat již rovnováha při 

odsouhlasení takových misí. 

K tomu všemu bychom měli vést i naše poslance, kteří by příslušné změny v zákonodárství, 

pokud by to bylo potřebné, měli odsouhlasit. Nelze se ani formálně morálně stavět nad 

zavedené režimy v různých částech světa, kde panují jiné, historicky podložené poměry, a 

vnucovat jim svůj pohled na fungování společnosti. Zvláště bizarní je to pak ve chvíli, kdy 

tento rádoby morální postoj „vyspělé demokratické společnosti“ je použit jako záminka 

k napadení státu s vládou, která nechce plnit naše ekonomické požadavky, navíc 

doprovázený velkým počtem mrtvých, zejména na straně napadeného. 



2) Ukončení jakékoliv podpory napětí (politické vměšování, finanční podpora 

zájmových skupin, dodávky zbraní) v lokalitách, v nichž hrozí nebo dokonce již 

probíhají otevřené vojenské konflikty – vypracovat právní rozbor na možné 

vyhlášení neutrality státu s neúčastí ve všech vojenských paktech. 

Důvody podpory vždy jedné strany vyvolávaného či probíhajícího konfliktu mohou být různé. 

Při dnešní morální úrovni politických reprezentantů "vyspělé" euroatlantické společnosti je 

možné vždy v pozadí najít ziskuchtivé záměry týkající se nerostného či jiného bohatství  

konfliktem zkoušených zemí, zakryté obecnou frází o národních zájmech vměšujících se 

zemí.  Pokud se v místě "národních zájmů" (NáZ) nepodaří přesvědčit (cukr) místní vládu, že 

má konat ve smyslu těchto NáZ, pak přichází na řadu vyvolání konfliktu (bič) pod různými 

záminkami. Způsobů je zase mnoho, není důležité je vyjmenovávat, každý si vzpomene na 

historicky známé záminky konfliktů od Tróje až po Sýrii dnešních dnů. Propaganda, kterou si 

k ospravedlnění svých ziskuchtivých kroků vládní špičky objednávají u médií, by měla 

skončit, tak jak o tom hovoříme v pátém bodu Pilíře kultury. "Pro zdravý život společnosti 

je nutné zajistit svobodné sdílení nezkreslených informací s důrazem na morálně-

mravní nezávadnost." 

Pokud si tyto obecně používané prostředky uvědomíme, pak by našim úkolem mělo být vést 

naše zástupce k tomu, aby v budoucnu vždy jednoznačně a bezpodmínečně odmítli tyto 

způsoby podpory napětí, a naopak se vždy snažili těmto konfliktům zabránit. Pokud se k 

těmto nemorálním postupům odhodlají jiné státy, měli by naši zástupci hlasitě a jasně takové 

jednání odsoudit a v žádném případě se nepřipojovat. Vrcholným národním zájmem by měla 

být pouze spolupráce na základě vzájemně výhodných vztahů se zeměmi, které o takovýto 

rovný přístup budou mít zájem. V dnešních podmínkách to pro nás zejména znamená 

neposkytovat bezmeznou podporu ani Rusku, ani USA. Musíme obhájit naše právo volně 

vstupovat do vzájemných kontaktů s oběma velmocemi, avšak výsledkem musí vždy být 

oboustranný užitek, nikoliv však na účet někoho třetího.  

Výše uvedené problémy by se ve velkém eliminovaly tehdy, kdyby se postupně na celém 

světě přijala šestá zásada Pilíře všeobecné správy a to, že: 

"Přírodní zdroje nesmí nikdo vlastnit, smí je pouze spravovat či užívat, a to vždy s 

ohledem na jejich maximální možnou ochranu a hospodárnost. " 

Jakýkoliv vlastnický vztah k přírodním zdrojům je totiž příčinou jejich drancování, ničení 

životního prostředí, vydírání lidí a hrozbou válečných konfliktů.  

Jakákoliv podpora v místě konfliktu s výjimkou mírových misí OSN by nebyla možná, pokud 

bychom získali neutralitu, což by podle našeho názoru bylo jako nejlepší řešení. Neutralita 

ČR by se měla po příslušných vnitrostátních i mezinárodních krocích stát konečným cílem 

naší země. Neutralita v tom smyslu, že se nenecháme manipulovat v zájmu ani USA, ani 

Ruska, ani jakékoli jiné země.  



3) Přesun armádních aktivit na hranice České republiky za účelem preventivní 

ochrany hranic 

Vytvoření tzv. Schengenského prostoru v rámci EU, do kterého byla v roce 2007 přijata i 

Česká republika, znamenalo podle proklamací možnost pro přistoupivší země " svobodné 

cestování a překračování vnitřních hranic na kterémkoliv místě bez zdržování a formalit". 

Tedy pro občany pozitivum, které je ale podmíněno zavedením účinných kontrol na vnějších 

hranicích "Schengenu". 

Migrující občané z Asie a Afriky se velmi rychle dostávali na své cestě do nejžádanějších 

destinací, tj. Německa, Anglie a Švédska, přes Balkán do Maďarska, které se po nečekaném 

přílivu s malým zpožděním začalo podle všech pravidel "Schengenu" starat o vnější hranici 

tohoto prostoru. Odměnou od většiny "vyspělých států západní Evropy" za to místo podpory 

a finanční pomoci byla nepochopitelná kritika  hraničních plotů postavených na Maďarských 

hranicích. Ta poté, co i kritizující státy začaly mít problémy s emigranty, poněkud polevila a 

po všech turbulencích se zdá, že osud "Schengenu" je zpečetěn. Státní hranice si postupně 

začínají hlídat i vnitrozemské země "Schengenu", což se v brzké době přemění v "dočasné" 

uzavření hranic.  

Zatím sice nejsme oblíbenou cílovou zemí emigrantů, za což můžeme vděčit zemím 

"západní" Evropy. Ty přes slovní proklamace vyrovnání životní úrovně reálně vybudovaly tzv. 

dvourychlostní Evropu, a zemím bývalého východního bloku byla přisouzena role 

konzumentů nadvýroby západních korporací za současného zrušení jejich dřívější velké 

soběstačnosti. Toto nás činí v očích emigrantů nezajímavými, protože se na bývalém 

východě Evropy nedá očekávat štědrá finanční podpora. To ovšem není důvodem ke klidu a 

nezájmu. Až se naplní „hotel“ Německo a jiné, mnozí se obrátí i k „noclehárně“ ČR. 

Uzavřené hranice našich vyspělých západních sousedů tedy mohou nuceně přesměrovat 

trasy emigrantů přes ČR a způsobit jejich hromadění na našem území. Česká republika v 

této situaci nemůže zůstat výjimkou a proto i naši zodpovědní činitelé nemohou rezignovat 

na základní funkci státu - ochranu hranic za použití jakýchkoliv prostředků. 



4) Příprava legislativních kroků pro vytvoření aktivních záloh tzv. „domobrany“. 

Tak jak jsme již uvedli v dřívějších dokumentech (text k bodu 2), cílovým stavem by mělo být 

získání neutrality. To znamená ještě před vystoupením z NATO, tedy nejlépe ihned, 

připravovat pro ČR jiný systém vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. 

Projekt nového systému bezpečnosti České republiky by mohl být  založen na kombinaci 

mírotvorné zahraniční politiky a funkčního systému obrany, který by byl efektivnější než 

současný systém kolektivní bezpečnosti. Řešení spočívá na dvou základních pilířích:  

 prosazování politiky neutrality směrem navenek  

 zavedení vhodného systému domobrany směrem dovnitř 

 Zde uvádíme některé výhody, které podle našeho názoru může neutralita a 

vybudovaná domobrana přinést: 

 minimalizace rizika zatažení do vojenského konfliktu bez vůle občanů;  

 potenciál výrazného vlivu na mír v zahraničí v případě, že se model stane úspěšným i 
v dalších zemích;  

 výrazné zvýšení vnitřní obranyschopnosti a civilní bezpečnosti;   

 univerzální použití domobrany, např. ochrana před následky přírodních katastrof, 
nasazení v krizových situacích, při nichž je potřebná ochrana místních obyvatel, 
majetku a další; 

 možnost úspor nákladů na zbrojení;  

 silné impulzy pro růst zaměstnanosti a hospodářství České republiky;  

 pozitivní vliv na regionální rozvoj;  

 zvýšení kreditu České republiky v zahraničí;  

 posilnění spolupráce s neutrálními zeměmi, zejména s Rakouskem a Švýcarskem;  

 potenciál velké podpory ze strany domácího obyvatelstva.  

Propracovaný systém domobrany může pozitivně působit i na snížení kriminality  
v regionech. Nakolik se jednotlivé výhody projeví, závisí na detailech, na které je potřebné 
dbát při jeho postupném zavádění do praxe. 

Protože se tato problematika dotýká každého občana, měli by všichni mít možnost se 
vyjádřit, tak jak to požaduje bod 4 PVS: 

"Za občana nesmí nikdo svévolně rozhodovat jinak, než v souladu s jeho pověřením, 
nad kterým však vždy stojí občanská odpovědnost a úcta k lidským právům a 
povinnostem." 



5) Přijímání zahraničních občanů nacházejících se v nouzi (utečenci, političtí 

emigranti) umožnit výhradně prostřednictvím ambasádních míst ve světě 

(aktuálně kupř. Turecko – Ankara, Egypt – Káhira atd.). Vytvoření odborných 

skupin pro spravedlivé posuzování žadatelů v místě ambasád. Bez povolení z 

těchto míst musí být každý příchozí považován za osobu překračující právní 

řád České republiky, vůči níž lze uplatnit okamžité vyhoštění. 

Tento postup je podle našeho nevyhnutelný, protože není správné pod rouškou 

pseudohumanismu zvýhodňovat cizí občany před vlastními. Státní úředníci případně další 

členové v komisích by měli pečlivě zvažovat, komu udělí status uprchlíka v zemi, kde řízení 

proběhne. Součástí přijímacího řízení by měl být jednoznačný (písemný) závazek všech 

dospělých osob, že jsou srozuměny s tím, že vždy a ve všech ohledech budou dodržovat 

zákony a pravidla země, kam se hodlají přistěhovat. Pokud k tomu nedojde, dotyčný si může 

hledat k emigraci jinou zemi, která bude svými zákony odpovídat jeho představám. Zde je 

nutné připomenout, že úmluva o uprchlících, přijatá v roce 1951 na půdě OSN hned v článku 

dvě Všeobecné závazky uvádí, že "Každý uprchlík má povinnosti vůči zemi, ve které se 

nachází, což znamená v zásadě, že se musí podrobit zákonům a nařízením, jakož i 

předpisům týkajícím se udržování veřejného pořádku této země."  

Jakkoli se to může zdát nehumánní, příliv uprchlíků do země je nutné vždy korigovat se 

zdroji, které jsou v dané chvíli k tomuto účelu k dispozici. Je evidentní, že tento příliv nemůže 

být bezmezný. O výši těchto vyhrazených zdrojů rozhodují občané. 

Občanům, kterým komise umožní přistěhování do ČR, by měly být vydány prozatímní 

doklady "na zkoušku" (např. s dvouletou zkušební dobou). To odpovídá podle našeho 

chápání tomu, že všem přináleží podle bodu 1 Pilíře všeobecné správy lidská práva a 

povinnosti. Podle bodu 3 stejného pilíře by všem byly přiznány důstojné základní životní 

potřeby.  Pokud by přistěhovalý občan chtěl podle bodu 2 PVS získat i práva občanská, 

musel by - stejně jako občan naší země - splnit k tomu stanovené podmínky. 

V případě porušení zákonů cílové země by prozatímní dokumenty byly odebrány a dotyčný 

by byl deportován zpět. Kdokoliv by byl na našem území zjištěn bez těchto dokladů, byl by 

na základě identifikace (otisky, rohovka) taktéž deportován do místa odjezdu. Řada států 

(USA, Austrálie, Velká Británie a další) tak již činí dnes a žádné lidsko-právní organizace to 

nepohoršuje.  



6) Odmítnutí jakéhokoliv nátlaku ze strany Evropské unie za účelem přijímání 
migrantů bez prokazatelných důvodů ohrožujících dané osoby na životě. 
(Evropská unie není přece protektorátním územím, kde by nebylo možné 
svobodně uplatňovat právní legislativu a svrchovanost jednotlivých států.) 

Podporujeme rozhodnutí všech, kteří se chtějí postavit rozhodně proti vnucovaným kvótám 
(Slovensko, Polsko, Maďarsko) a jsme toho názoru, že stejně razantně by měla postupovat i 
naše vláda. Jasně musí zaznít, že byrokraté v Bruselu a političtí zástupci "vedoucích" států 
EU si nemohou činit nárok na to, aby rozhodli za suverénní státy kolik a jakých emigrantů má 
který stát přijmout. Taktéž ekonomický nátlak, který se stále častěji ozývá v podobě výhrůžek 
o zastavení dotačních programů pro neposlušné státy, se jako vydírání musí odmítnout. 

Výše uvedené je jasně v rozporu s prvním bodem pilíře hospodářství 

"Je potřebné si uvědomit, že hospodářství je pouze jednou ze součástí společnosti. 
Hospodářství má být dobrým pomocníkem: nesmí mu však být podřízeno rozhodování o 
všeobecné správě a kultuře." 

Pokud se Česká republika chce vymanit z těchto nemorálních praktik na mezinárodním poli, 
měla by pracovat na co nejrychlejším dosažení soběstačnosti. Tak bude  eliminována 
závislost státu na dotacích, které se čím dál více stávají nástrojem na ovlivňování vlády při 
rozhodnutích, která by měla být nezávislá a případně i podložená referendem občanů. 



7) Zvážení spolupráce na rovině smluv a úmluv Evropské unie, pokud tyto 
zásadně ostatní státy nedodržují nebo ČR prokazatelně poškozují. 

Bude důležité po důkladné revizi stanovit stávající smlouvy a úmluvy v rámci EU. Poté, co se 
definují národní zájmy České republiky, měly by být smlouvy v rozporu s těmito zájmy 
zrušeny, případně podřízeny českým zákonům. Mělo by se dosáhnout toho, aby v případě 
nevýhodných smluv mohla vláda či parlament České republiky rozhodnout o nerespektování 
ustanovení mezinárodních smluv z důvodu nadřazenosti našich zákonů. 

Jiným případem jsou pak stávající potřebné smlouvy a úmluvy, které se ale z nějakých 
důvodů nedodržují. Typickým případem je Schengenská úmluva, která mimo jiné požaduje i 
toto: 

Při vstupu a výstupu jsou občané třetích zemí podrobeni tzv. důkladné kontrole. 

Důkladné kontroly při vstupu sestávají z ověření podmínek vstupu a případně dokladů 
povolujících pobyt a výkon pracovní činnosti. To zahrnuje podrobné přezkoumání 
následujících aspektů: 

 ověření, zda má státní příslušník třetí země doklad, který je platný pro překročení 
hranic a jemuž neskončila doba platnosti, a zda je k dokladu případně připojeno 
požadované vízum nebo povolení k pobytu, 

 důkladnou prohlídku cestovního dokladu, zda nenese známky pozměňování nebo 
padělání 

(zdroj: www.euroskop.cz/8760/sekce/pravidla-vstupu-a-pobytu-pro-cizince/ ) 

Je proto s podivem, proč byla vláda Maďarské republiky pranýřována za kroky, které vedly k 
naplnění těchto ustanovení. 



8) Začít nová jednání na rovině bilaterálních vztahů a smluv se sousedními 
zeměmi na principu legislativní svrchovanosti a suverenity České republiky. 

Tento bod logicky navazuje na bod 7 a jeho postupná realizace by měla být součástí úsilí 
naší země stát se neutrálním státem.   

Krize Evropy posledních měsíců, vyvolaná nejen přílivem migrantů prokázala, že EU není 
připravena na krizové scénáře. Při potřebě rychle jednat se někdy narazí na překážku 
byrokracie a pak dochází k tomu, že některé "rovnější" země EU pod různými hrozbami 
diktují "méně rovným" zemím, co musí udělat. Není v podstatě žádná možnost se účinně 
bránit a tak jediným řešením je nezávislost státu.   

Stát, který nemá možnost podle svého bránit své hranice, přestává být suverénním, aniž by 
se k tomu mohli občané vyjádřit. Proto požadujeme důsledné dodržování čtvrtého bodu Pilíře 
všeobecné správy: 

Aby skončilo období zneužívání moci a nedůstojné bezmoci, kdy jsou občané klamáni 
volebními sliby, přežitou ústavou, nepřehledným množstvím nejednoznačných, různě 
vykládaných zákonů, mezer v zákonech a nevymahatelností práva, je třeba přijmout 
zásadu: Nezastupitelnost občana při procesu rozhodování. Za občana nesmí nikdo 
svévolně rozhodovat jinak, než v souladu s jeho pověřením, nad kterým však vždy 
stojí občanská odpovědnost a úcta k lidským právům a povinnostem. 

V těchto dnech je potřeba si uvědomit, že hledání jakéhokoliv jiného řešení, než je současný 
stav, je lepší, než udržovat různými hospodářskými a politickými infúzemi při životě panující 
pořádky. Nikým nezpochybňované status quo vyvolává v těch, kteří chtějí rozhodovat za jiné 
státy, přesvědčení, že mohou ořezávat poslední zbytky národní suverenity. Naši 
představitelé by měli přestat stále ustupovat a zásadní změnou, kterou vyhlášení neutrality 
bezpochyby bude, nastolit konečně systémovou změnu.   



9) Uplatňovat maximálně pravidlo pomáhat potřebným na půdě jejich rodné 
země – iniciovat v OSN možnost urychleného vzniku utečeneckých táborů v 
místech bezpečnostních zón, které budou vytvořeny společnými 
mezinárodními silami (viz. Modré přilby). 

Ve všech zemích, kde probíhají konflikty, budou vždy obyvatelé, kteří potřebují pomoci. Pro 

ty by mělo být v kompetenci OSN bezprostředně po vypuknutí konfliktu: 

 pro obyvatele postižených zemí, kteří nemají žádné postranní úmysly (zneužití 

sociálních systémů, nepřátelská mise apod.) je přesídlení do krajin se zcela odlišnou 

kulturou i odlišným podnebím psychicky i fyzicky velmi náročné. I pro ně je 

nejvhodnější být co nejblíže domovu.  

 začít jednat s vládou příslušného státu o možnosti zklidnění situace nabídkou 

zprostředkování jednání mezi jednotlivými stranami konfliktu 

 účinně zabraňovat vyzbrojování, argument svobody podnikání rozhodně nemůže 

obstát 

 jednat se sousedními bezpečnými státy o co nejrychlejším vytvoření táborů pro 

uprchlíky a podporovat jejich zřizování finančně i materiálně 



10) Na půdě OSN podporovat programy pomoci konflikty postiženým národům 
výhradně skrze investice a rozvojové programy; zásadně odmítat návrhy řešení 
vojenskou silou. (Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.) Současně 
maximálně ekonomicky izolovat režimy, které podporují či samy uplatňují 
násilné, nelidské jednání vůči lidu. Absolutní zbrojní embargo vůči těmto 
zemím a režimům. 

 

V případech, kdy bude v některé zemi probíhat evidentní genocida či jiné odsouzeníhodné 

jednání státní zvůle vůči obyvatelstvu, pak je možné za širokého konsensu na půdě OSN 

izolovat tyto režimy striktním zákazem dovozu zbraní. Pouze ve výjimečných případech, 

stanovených mezinárodním právem (například 100% souhlas RB OSN) by bylo možné 

zasáhnout silou modrých přileb.  

Po skončení konfliktu nedovolit zbrojním koncernům, aby "uplatňováním práva svobodného 

trhu" opětovně prodávaly své produkty bývalým stranám konfliktu těchto zemí. Finanční 

podpora by měla směřovat k obnovení infrastruktury přednostně vlastními silami dotčené 

země. Finanční podpora by měla být realizována výhradně z fondů OSN, aby jednotlivé státy 

nemohly uplatňovat nátlak na nové vládní představitele systémem - my vám pošleme peníze, 

ale zakázky budeme dostávat výhradně my (tj. stát, který finance poskytnul). Pokud by 

finanční či jiná podpora přišla mimo fondy OSN, pak by měla být naprosto transparentní a 

nepodmíněná. 

Ke zvážení je možnost mezinárodní kontroly (pod vedením OSN) všech zbrojních koncernů, 

jaké zbraně a jejich množství se vyrábí a sledování všech jejich obchodních případů.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


