
   

   DEKRET KUTNOHORSKÝ 2012 
 

Dekret kutnohorský potvrzený 18. ledna 1409 panovníkem Václavem IV. se stal významnou dějinnou 

událostí, neboť ukončil nadvládu cizinců na Pražské univerzitě.  

Vyhlášením Dekretu kutnohorského 1409 započalo v zemích koruny České dění postupně oslabující 

zdiskreditovanou církevní moc, která utlačovala svobodu lidu, ve všech směrech jej dusila a držela v otrockém 

údělu.   

Po 600 letech jsme opět svědky tažení mocných proti svobodě lidu a jeho touze po důstojném životě. 

Tentokrát zjevně neusurpuje moc církev, ale světská moc peněz, korupce a strachu, potlačující jakékoliv pokusy  

o změnu společenských vztahů ve prospěch člověka. Poroba dnešních dnů se skrývá za společenským systémem 

zvaným „demokracie“, který nenaplnil svůj předpokládaný pozitivní účel.  

Abychom se přestali točit v bludném kruhu chaosu, zdevastovaných sociálních vztahů a životního prostředí, 

zdražování, státního dluhu, korupce, demonstrací, peticí, referend a stávek, je třeba přijmout novou společenskou 

smlouvu. Jelikož k tomu pouhé ideje nestačí, je třeba zavést taková sociální pravidla, která postupně odstraní 

převládající hegemonii strachu a účinnými a důslednými nástroji umožní společenský sociální smír. 

Vědomi si toho jsme se především jako občané, ale také jako zástupci několika iniciativ a občanských 

sdružení dne 25. února 2012 na společném jednání v Kutné Hoře dohodli, že 10. 3. 2012 ustavíme v Olomouci 
 

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska 
 

jako pracovní nástroj občanské společnosti. Úkolem OBČANSKÉHO SNĚMU, chráněného třemi pilíři 

na úrovni správy země, kultury a ekonomiky bude: 

 vzájemná pomoc a spolupráce, a to i na mezinárodní úrovni při nalézání a prosazování podmínek 

lidsky důstojného života; 

 předložení „Ústavy občanské společnosti“ a podnětu k jejímu přijetí na celospolečenské úrovni; 

 konkrétní pojmenování viníků dnešního neutěšeného stavu společnosti, nástrojů, které používali  

a důsledků jejich činnosti jako nezbytný a potřebný analytický podklad a zdroj poučení;  

 vytvoření pracovních skupin, jež připraví návrhy činnosti té které společenské oblasti, a poté dají 

podnět přímo je ověřit tam, kde je to možné; 

 iniciovat vytvoření důvěryhodné a zodpovědné správy státu pro uvedení výsledků činnosti sněmu 

do praxe. 

Ve svých aktivitách je připraven OBČANSKÝ SNĚM přesahovat hranice našeho státu a nabízet 

spolupráci všem, kteří o to projeví zájem. Pokud se tak stane, přenese OBČANSKÝ SNĚM iniciativu na 

mezinárodní úroveň - Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko atd., aby mohl z delegátů národních 

sněmů vzniknout STŘEDOEVROPSKÝ OBČANSKÝ SNĚM.   

 

„Jestliže budete společně hájit věc svobody,  

jež je věnem lidské přirozenosti, kdo vás přemůže?“  

Jan Amos Komenský 
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