
Hodnocení uplynulého roku 2016 z pohledu OS-ČMS 

 

V roce 2016 stále viditelněji pokračovala přestavba řídících struktur světové moci, což se ve svých 

důsledcích může velmi nepříjemně dotknout života každého z nás.Stále se tančí valčík a místo toho, 

aby se řešily bolestivé společenské problémy, a také se stále ledabyleji se zakrývá přístup „po nás 

potopa“. Při ohlédnutí za uplynulým rokem jsme si opět uvědomili význam a aktuálnost Pilířů OS-

ČMS.Společně s ostatními soudnými lidmi nás trápí situace na Ukrajině, neukončený konflikt v Sýrii 

(byť není zdaleka jediným důvodem masové migrace do Evropy), laxní a bezradný přístup 

představitelů EU i jejích nejvýznamnějších členů Francie a Německa nejen v této záležitosti, neustálé 

rozdmýchávání konfliktu mezi Ruskem a USA, které nemůže žádnému občanovi přinést nic dobrého. 

Alespoň v tom posledním je po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA naděje na výrazné 

zlepšení. Ale vraťme se domů. Zdánlivě nemáme možnost zasahovat do běhu světových událostí. 

Přesto svým přístupem vytváříme určité informační pole, a to už se ve světovém dění odráží, ať si to 

přiznáme, či nikoliv. A právě toto je možnost, jak může být prospěšný každý z nás. A právě pro 

vytváření a podporu takového informačního pole mají zásadní význam Pilíře OS-ČMS, případně jiné 

myšlenky postavené na správně pochopené mravnosti. Netřeba snad dodávat, že samotný sebelépe 

definovaný systém nestačí. Je nutné jej svým každodenním životem i vědomě naplňovat. Tímto je 

také vymezen směr, kterým se chceme i nadále ubírat.  

Základním úkolem OS-ČMS je působit ve společnosti prostřednictvímhodnotových principů 

definovaných ve třech Pilířích OS-ČMS. Koho tyto principy osloví, může se v případě zájmu do řešení 

projektůOS-ČMS zapojit. To však není nezbytnou podmínkou - pokud se budou lidé PilířiOS-ČMS ve 

svém životě řídit a jejich smysl naplňovat, základního cíle bude dosaženo, i když se do našich struktur 

nezapojí. 

Aby bylo možné případně financovat některé náročnější projekty spojené s uplatňováním myšlenek 

Pilířů OS-ČMS, založili jsme stejnojmenný nadační fond. Hlavním důvodem je snaha, abychom byli 

v souladu s platnou legislativou a v případě průtoku vyšších objemů financí nebyli zbytečně 

podezíráni ze snah obejít daňové povinnosti. I vzhledem k některým dotazům si je třeba uvědomit, že 

lidé angažovaní v občanské iniciativě OS-ČMS nejsou automaticky zahrnuti do struktury nadačního 

fondu. Ten, na rozdíl od občanské iniciativy OS-ČMS, je registrovanou organizací a má právní 

subjektivitu. Do jeho struktury jsou zahrnuti pouze členové statutárních orgánů, tedy tříčlenná 

správní rada a revizor. Platná legislativa neumožňuje, aby byly nadačním fondem podporovány 

projekty, v nichž se členové statutárních orgánů angažují. Výjimku tvoří náklady na vlastní provoz 

NF.Jejich výše je ale limitována v zakládacích dokumentech NF.  Že je toto pravidlo bezezbytku 

dodržováno, je možné si kdykoli ověřit na transparentním účtu NF. Je to účet jediný, jiným účtem NF 

nedisponuje. 

Vnější pozorovatel, pokud pouze sleduje naše webové stránky, může dospět k názoru, že se nic 

nového neděje a celý projekt ustrnul. Je pravdou, že naši činnost nyní na stránkách OS-ČMS novými 

příspěvky příliš nepropagujeme. Je nám to líto, ale v roce 2015 nám bohužel již nezbýval čas. Přesto 

ten, kdo smysl Pilířů OS-ČMS pochopil, měl by se ptát především sám sebe, co pro jejich uvedení do 

života udělal. Mají-li se Pilíře opravdu stát součástí našeho každodenního života, je důležité zejména 

ono výše uvedené bezstrukturní šíření. 



Od samého počátku nebylo naším záměrem pouze představit Pilíře, chceme je zároveň naplňovat 

svým osobním a pracovním životem. S tímto cílem jsme založili několik firem a vytipovali několik 

oblastí, v nichž se snažíme uspět i v současném tržním prostředí. Dalším důležitým cílem je vytvoření 

základny, která nám umožní realizovat některé obecně prospěšné projekty vlastními silami. 

Samozřejmě se jedná o praktické činnosti v reálném hospodaření přinášející produkty k uspokojování 

konkrétních potřeb zákazníků. Zde můžeme například jmenovat pěstování a následné zpracování 

konopí setého, tedy něco, co u nás mělo dlouhou tradici a bylo následně přerušeno socialistickými 

experimenty. Konkrétní výsledky již také máme při návrhu a vylepšování potřebných technických 

prostředků. Otevřeli jsme si také cesty ke sdílení zkušeností v mezinárodním měřítku. 

I v roce 2016 jsme pokračovali v projektu, který vznikl před více než dvěma roky s pracovním názvem 

Občanský parlament. V roce 2016 jsme na něm pracovali již pod názvem Sněm Zemských obcí - SZO. 

Koncem roku 2015 se k aktivně k tomuto projektu připojila občanská iniciativa Pozitivní svět PS. Tím 

SZO dostal novou dynamiku díky řadě nových nápadů představitele PS Petra Havlíčka, zkušeného 

starosty jedné obce Pardubického kraje a název doznal drobné změny - Zemský Sněm. S PS jsme byli 

téměř ve shodě s náhledem na vytvoření prostředí pro zpracovávání legislativních návrhů. Nástrojem 

se stanou občanské podněty. Unikátní systém tzv. průběžných voleb z předešlých projektů bude pro 

potřeby ZS zachován. Tento projekt bude pro svou prezentacipoužívat samostatné webové stránky 

na adrese www.zemskysnem.cz. Pro podporu SZ bude používáno internetové vysílání rádia "Vysíláme 

Pro Vás" (dříve Slobodný vysielač Banská Bystrica, studio Praha), které spravuje Česká konference. 

Uvažujeme o možnosti vyjadřovat se aktuálně k současnému dění ve světě formou krátkých aktualit 

okomentovaných z pohledu pravidel, na kterých jsme se shodli při podepsání Pilířů OS ČMS. 

V rozvoji těchto zde představených aktivit budeme pokračovat i v dalších letech. 

Rada OS-ČMS 


