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Secese (odloučení, oproštění se, odchod …) 

 & 

 Sdílení (spolu-sdílení, spoluvlastnění, sdružování, spojování, …) 

… jak by to mělo správně být … :  

Motto 1:  

„Majetek nikdy nevládne vlastníkovi, vždy je tomu naopak“. 

Motto 2: 

„Kdo nadřazuje (vesměs zdánlivé) veřejné zájmy soukromým, měl by mít vždy na paměti, že 

veřejné zájmy i veřejné statky jsou konec konců vždy zájmy a statky společné, všech jednotlivců 

společnosti, tedy všech občanů ČR, vlastnících vlast i stát. Upřednostňovat jedny před druhými 

pomocí násilí státu vždy vede ke společenským tenzím, které vesměs končí vždy konfliktem, 

většinou krvavým. Upřednostňování tříd, skupin lidí, např. šlechticů, komunistů, dělníků, 

byrokratů, věřících, atd. vedlo vždy nakonec k teroru a k válce. Státní dirigismus, etatismus a 

jednostranný protekcionismus nikdy k ničemu dobrému nevede. 

 Etatismus, státní dirigismus a ne-respekt k jednotlivci-občanovi a jeho soukromému 

vlastnictví (i výrobních prostředků, samozřejmě, i k jeho společnému soukromému vlastnictví) 

vede vždy ke zkáze celé společnosti a žádný jednotlivec se nakonec neštěstí nevyhne. Každá 

válka poškodí vždy všechny lidi. Pouze liberalismus nehledá výhody pro jednotlivce, nebo pro 

dílčí skupiny lidí, ale pro celou společnost. Ostatní ideologie jsou vesměs anti-liberální. Proto 

jim není cizí nátlak, tzv. „ znárodňování“  soukromého majetku, čili loupeže ve prospěch státu, 

respektive spíše ve prospěch oligarchie, útisk, teror, války, popravy, loupeže, daně, poplatky, 

mýta, cla, kvóty, dotace, inflace, ředění úspor, veřejné dluhy, schodkové rozpočty, kolektivní 

vina a jiné zločiny . 

 Každý občan ČR by si měl přečíst přinejmenším díla Ludwiga von Misese, Murraye 

Rothbarda a Davida Boaze, aby prohlédl škodlivost všech antiliberálních ideologií, včetně 

rovněž zhoubného, ale současně velmi hloupě  zbožšťovaného keynesiánství. 

Vlast i stát jsou nezcizitelným, společným majetkem všech občanů České republiky, stejným 

dílem každého jednotlivého občana naší republiky. Je-li nás občanů zhruba 10 milionů, (to je 

10exp+7) tak podíl na státu a/nebo vlasti každého občana ČR  je n* 10exp-7, kde n je stát 

a/nebo vlast.  Posláním armády je tento majetek občanů bránit proti uloupení cizí mocí. 

Posláním policie je chránit majetek, životy a svobodu ctihodných českých občanů proti 

kriminálníkům. Nic víc od státu nečekejme, ale trvejme důsledně na tom, aby konal dobře 

právě tyto služby pro všechny občany bez rozdílu.  Každý občan má právo kdykoliv svůj 

soukromý majetek i veřejný majetek (stát a/nebo vlast opustit) … (když by ne, nemohl by ani 
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zemřít, a dědictví lze vždy odmítnout!) a každý občan má právo se i účinně bránit proti 

nechtěnému, vynucovanému spolu-sdílení, spoluvlastnění, svého soukromého i svého 

společného soukromého majetku s kýmkoliv, včetně nechtěného sdružování a infiltrace cizí 

mocí.   

 Nikdo nemá právo kohokoliv nutit něco vlastnit, nikdo nemá právo kohokoliv nutit ke 

spoluvlastnění. Jednou již přijatý, získaný majetek však kromě práva na jeho ochranu státem s 

sebou nese i odpovědnost za vliv tohoto majetku na ostatní občany. To řeší hraniční zákony. 

Nad občany vládne pouze Zákon. Zákonem se rozumí Ústava a zákony v souladu s 

Ústavou. Zákony vytváří dočasně lidem volená a odvolatelná služba zákonodárná, tedy zvolení 

občané  v parlamentu. Tito lidem zvolení a odvolatelní  zástupci občanů, lidoví poslanci, 

vytváří zákony platné pro všechny lidi žijící na území naší vlasti. Poslanci lidu musí mít 

odvahu generovat jen minimum srozumitelných a efektivních zákonů a odvahu hloupé, 

anachronní, ničemné, nesvobodné, terorizující,  zbytečně omezující a obtěžující zákony rušit. 

Tyto zákony se samozřejmě vždy musí týkat i zákonodárců. Výjimky lidí, nebo skupin lidí ze 

zákona jsou nepřípustné. Zákony musí vždy být takové, aby mohly platit pro všechny občany 

bez výjimky. 

Stát ani skupina lidí ani žádný jednotlivec (např.  i svaz myslivců, církev, politici, 

úřednictvo, panovník, císař, president, …) tedy nevládnou a nemůžou vládnout občanům. 

Pojem „vláda“ je tedy anachronní nesmysl. Jedná se vždy jen o službu lidu.  Dočasná, volená, 

odvolatelná a v počtu omezená množina zodpovědných občanů veřejné služby výkonné  v 

některých státních institucích s lidem svěřenou pravomocí,  ale i odpovědností, mají právo 

zákon(y) vymáhat. Jsou to zejména policisté, nejdůležitější složka veřejné služby výkonné. Vůči 

cizím nájezdníkům pro obranu vlasti je jiná veřejná služba výkonná a to je armáda. Lidem 

volení a odvolatelní  poslanci jsou veřejná služba zákonodárná.  Lidem volení a odvolatelní  

soudci (veřejná služba soudní) mají dočasnou pravomoc rozhodovat o tom, co je, nebo není 

v souladu se zákony. Nic víc. Tyto tři veřejné služby musí být ortogonální (na sobě nezávislé), 

aby nemohlo docházet k zločinným spolčením skrze stát.  Nejsou-li soudci, zákonodárci a 

výkonná služba volení i odvolatelní lidem,  je  jejich působení nelegitimní, i když často bohužel 

legální,  když to špatné zákony umožňují. Nelegitimní legislativu je nezbytné zjednodušit a  

opravit.  Tolik stručně o nejdůležitějších silových složkách veřejné služby,  potažmo správy,  

potažmo moci, v krajním případě. 

Pokud státní systém je komplementární, kompozitní, zpětnovazební, liberální, 

demokratická republika s ústavními pojistkami a limity proti zvůli moci, proti absurdním 

daním, emisím ničím nekrytých peněz,  proti bezmeznému utrácení veřejných peněz, proti 

veřejným dluhům a schodkovým rozpočtům, tedy stát, ve kterém je pokoj, mír, efektivita, 

svoboda a mírumilovná spolupráce i vůle lidu nadevše, pak tento systém musí umožňovat jak 

secesi, tak právo efektivního odporu proti vnucovanému  spolu-sdílení majetku,  jak 

soukromého,  tak společného Krádež i loupež je vyloučena samozřejmě!. Secese i spolu-sdílení 
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jsou vždy možné  jen jako dobrovolný akt  jednotlivce, nebo skupiny občanů. Nikdy ne jako akt 

státu vůči jednotlivci, nebo skupině občanů.  

 Stát nemůže rozdávat ani vlast, ani sám sebe (stát) např. cizincům, protože žádný majetek 

stát nevlastní. Veškerý majetek vlastní lid, tedy občané.  Pro rozdávání občanství by musel mít 

stát svolení všech občanů, nebo by občané museli dovolit zákon, za jakých konkrétních podmínek 

lze občanství, čili majetek lidu (stát & vlast), a komu rozdávat.  

Velmi palčivým problémem dneška je imigrace.  Švýcaři nedávno řekli v referendu na tato 

témata: „dost imigraci“. Je to svobodná vůle občanů Švýcarského státu, je to tedy zcela 

legitimní rozhodnutí suverénního lidu a stát bude muset svůj lid poslechnout a tuto vůli lidu 

Švýcarska převtělit do legislativy. Tak, aby se legitimní vůle lidu stala i legální. Tak to má být, ať 

se to komukoliv líbí, nebo ne … Možná, že to bude pro Švýcary, špatné rozhodnutí, ale je to 

jejich svobodné rozhodnutí a následky si ponesou Švýcaři sami. To je navýsost výchovné a 

spravedlivé. Možná ale, že je to jedno z nejlepších národně-sebezáchovných rozhodnutí, které 

kdy učinili. Čas ukáže, co je pravda. Spolu s většinovým respektem k menšině až jednotlivci je 

míra shody legitimity a legality mírou kvality demokracie.  

 Cizinci nemohou zcela volně plynout do žádné civilizované země z důvodu ochrany 

soukromého vlastnictví občanů a  proti např. fanatismu, násilí, vytěsňování, atd. ale i z důvodu 

omezenosti plochy země, omezenosti zdrojů a z důvodu, že zemi (vlast i stát) již vlastní občané 

dané (své) země. Nelze tedy nutit občany ke spolu-sdílení, spoluvlastnění čehokoliv (s cizinci), 

není-li sdílení zcela a vše-občansky dobrovolné.  A to není nikdy. (Stejně jako např.  veřejné 

dluhy nikdy nemohou být legitimní, protože nejsou odsouhlaseny všemi občany). Všichni občané 

(většina) by však nesli následky činů menšiny (vlády, neboli výkonné služby), čili by byl uplatněn 

princip kolektivní viny! 

Secese, čili odmítnutí je nedělitelnou součástí lidské svobody, která je nezcizitelným právem 

každé lidské bytosti s právem přijít na tento svět, nenásilně konat pro sledování svého štěstí, 

setrvat v tomto světě  i z něj odejít. Kdykoliv. Nedělitelné a nezcizitelné je tedy i právo secese 

nekriminální lidské bytosti kdykoliv odejít, oprostit se, odloučit se od čehokoliv a kohokoliv. 

Konec konců smrt je rovněž secese (od všeho a všech) a smrt nemůže být ani nelegitimní, ani 

nelegální. Musí tedy existovat právo na secesi od státu vždy. Secesi nemůže nikdy a v žádném 

případě zakazovat jakékoliv osobní, natož kolektivní rozhodnutí, státu skrze své politiky a 

úředníky, ani jeho zákony nekriminálním, svobodným lidským bytostem, neboť vlast i stát jsou 

vesměs právě dílem i majetkem svobodného lidu. Konec konců i zákony jsou majetkem lidu, neb 

vznikly jako produkt občanského majetku: státu. Stát tedy nemůže zakazovat emigraci svých 

občanů z vlasti. Nikdy. Imigraci však bránit může, a měl by, protože brání majetek svých 

občanů, což je jeho základní poslání. Nemusí např. udělovat občanství kdekomu, ale pouze 

víza, po důkladném prověření mírumilovnosti, pracovitosti a celkového přínosu cizince-

jednotlivce naší zemi. Pak mohou býti udělena i víza dlouhodobá, nebo na dobu neurčitou.  
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Vznikne-li a trvá-li ze svobodné vůle občanů stát, (tak jako ten náš, Česká republika od roku 

1993) je stát legitimním společným majetkem občanů, kteří jej stvořili a/nebo jej alespoň na 

svém území (ve své vlasti) dovolili a umožnili. Vznikne-li stát násilím menšiny, je-li udržován 

tyranií, není legitimní, ani jeho zákony, ani jeho instituce. Není konsensuálním výsledkem 

svobodné vůle občanů, kterým vždy musí patřit. Státy mohou vzniknout i ze svobodné vůle 

občanů, zejména na ochranu spontánního řádu, všeobecně akceptované humánní spravedlnosti, 

ale mohou časem postupně, často velmi zákeřně zdegenerovat (díky lidem, kteří se za stát 

chybně a zcela neoprávněně považují) a začít uplatňovat proti svým vlastním nekriminálním 

občanům-vlastníkům státu nevyváženou a kriminální násilnou moc.  (Ne-respekt ke svobodě i 

životu občanů, soukromému i společnému soukromému majetku, uplatňuje nekonečné zvyšování 

daní, neomezených veřejných dluhů, vnucování měny a pravidel směny, vynucování 

neodůvodnitelné slepé poslušnosti, zakazování secese, nařizování spolu-sdílení, vnucování 

nespravedlivých a jinak nerovných jiných pravidel, licencí, regulací, zákonů, smluv, dotací, kvót, 

vůči svým nekriminálním občanům, kteří stát vlastní). Sluha se postupně stává legálně pánem 

svého legitimního pána!  Není snad větší pohromy. Ctihodní občané mají pak právo proti 

takovému zdegenerovanému, nespravedlivému, nesvobodnému a násilnickému státu bojovat 

adekvátním způsobem, včetně násilí, je-li na občanech státem násilí rovněž pácháno.   To je 

jeden z mnoha pádných důvodů, proč dospělí,  ctihodní muži (i ctihodné ženy, pokud o to stojí) 

musí mít vždy právo mít doma zbraně ! To je důvod legitimity domobrany.  Jednotlivý, 

zodpovědní členové domobrany by měli za jistých podmínek mít doma i těžké zbraně v péči, 

které patří všem občanům země. O tyto zbraně armády by se měli ctihodní muži, ctihodné ženy, 

členové domobrany, vlastenci i vlastenky, vzorně starat a být připraveni je kdykoliv použít na 

obranu nezávislosti své vlasti, své svobody a soukromého majetku svého i ostatního lidu i vůči 

svému státu, když by se zvrhl ve stvůru, tyranii, diktaturu nebo totalitu.    

Opakem práva secese je násilná povinnost spolu-sdílení, připojování, připoutávání 

svobodných občanů k čemukoliv. Je vždy nelegitimní, je znakem disproporce a nespravedlnosti 

společenského uspořádání, nekonzistence, brutality, arogance, ubohosti a celkové slabosti ducha.  

Důslednost uvažování je nezbytným znakem logiky:  Euthanasie je secese. Rozvod je secese. 

Rozvázání pracovního poměru je secese. Opuštění vlasti a/nebo státu je také zcela legitimní 

secese. Smrt je nepochybně legitimní i legální secese. Vypovězení jakékoliv smlouvy je 

legitimní secese. (Důležité však je předem stanovit podmínky secese od smlouvy).  S občanstvím 

a secesí od státu je to složitější. Stává-li se člověk občanem ČR, protože se narodil občanům ČR, 

nikdo se ho neptal na to, zda souhlasí se svým narozením ani s podmínkami býti občanem státu. 

Secese od státu tedy rovněž není předem dojednána.  Tento fakt je ale proti svobodě lidské 

bytosti. Musí proto být hledáno a nalezeno spravedlivé řešení získávání občanství i jeho 

odmítání, stejně tak akceptace, nebo odmítnutí moci státu, např. vybírání daní. Tím se dnes skoro 

nikdo nezabývá.  Ale nespokojenost s činností současného státu ČR je obrovská a explosivně 

kumulativní.  Mimo jiného také proto, že stát není v mnoha důležitých otázkách vůbec nijak 

omezen! Je sluhou s neomezenou mocí ! Může například vyžadovat,  neustále zvyšovat a 

násilím vybírat i více než 100% daní z příjmů, z majetku, DPH, čehokoliv, co si státní moc, 
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správa (služba !)  usmyslí. Stát (resp. lidé v něm angažovaní)  můžou jako jediní emitovat 

(tisknout peníze, nebo generovat a udržovat nějaký virtuální systém peněz), jejichž hodnotu 

dokonce může libovolně regulovat a tudíž samozřejmě  i znehodnocovat, čili krást občanům. 

Může tedy i libovolně ředit úspory svých majitelů, čili občanů ČR. Další absurdní svoboda státu 

(resp. lidí v něm angažovaných)  a tím rovněž absurdní a bezmocná nesvoboda občanů je 

vytvářet veřejné dluhy, což je přímým porušením principu nepřijatelnosti kolektivní viny. Takto 

by jsme mohli dlouho pokračovat. Místo liberální demokracie máme v ČR totalitní byrokraturu, 

která ke svým zištným, svévolným a společensky zhoubným rozhodnutím občany vůbec na nic 

nepotřebuje ! Potřebuje jen jejich práci, peníze a otrockou poslušnost. I když … peníze si může 

byrokratura libovolně emitovat, natisknout, nebo přidat nuly k cifrám v bankovním počítači  a 

okrást tak svého pána, lid ČR … Ale poslušnost … to je jiná ! Velké občanské neposlušnosti se 

obává každá neliberální vláda, každá oligarchie, každý tyran, nebo despota. Velké občanské 

neposlušnosti se mnohanásobně obává jakákoliv tyranie, je-li lid vždy a trvale legitimně i 

legálně ozbrojen. Jak odvolacími a referendovými procedurami, tak skutečnými zbraněmi pro 

zabíjení. 

 Secese od veřejné služby státu je tedy legitimní. Veřejná služba nemůže být svým občanům  

nucena násilím ! Povinně  placená jakákoliv veřejná služba je stejná absurdita,  jako „násilná 

solidarita“ což už není solidarita, ale loupež. Přesto násilně vymáhanou solidaritu uplatňují 

všichni tzv. socialisté i komunisté. V ČR dokonce i tzv. „pravostředové“ i tzv. „pravicové 

strany“.  Pak  ani násilím vybírané daně na veřejnou službu nejsou rovněž legitimní, když občan 

mnohé veřejné služby státu, regionu i komunálu odmítá. Když by občan směl platit jen chtěné 

služby státu, tedy jen ochranu svobodného života a soukromého majetku, tak by stát mohl 

velmi, velmi zeštíhlet a daně by bylo možno po přechodném období zcela a navždy zrušit. 

Poplatky za chtěné služby státu by byly velmi malé a snadno snesitelné.  Konečně, služba lidu 

by měla být vesměs hlavně věcí cti a dobrovolnosti. Distribuovaná domobrana ((&) armáda) 

dobrovolné hasičské a záchranářské sbory, voluntaristické spolky, … atd.  jsou toho příkladem. 

 Nedávno, po roce 1948 komunisté a jejich byrokratura obehnali ČSSR ostnatým drátem, jako by 

vlast občanů byl jeden veliký koncentrační tábor a každého, kdo chtěl odejít (uprchnout, zejména 

na západ) toho zastřelili, nebo uvrhli na dlouho do vězení, aby jim neutíkali chytří a pracovití 

otroci. Zcela nelegitimně, leč legálně bránili jejich secesi. (Dodnes jsou komunisté 

v parlamentech, jak Českém, tak Evropském!) Po roce 1948 zejména ti pracovití, schopní, 

vzdělaní a zkušení lidé chtěli odejít jinam, kde by jim nikdo nevládl tak drze, tak odporně, tak 

násilně, tak primitivně a uboze, jak to konali komunisté. Komunisté tedy kromě jiných zločinů 

pregnantně porušili posvátné právo secese od vlasti (potažmo i státu) vůči svobodným a 

ctihodným občanům. Nemají tedy sami právo toto právo užívat a patří do vězení, neb platí: „ co 

nechceš sám, nemůžeš činit druhým“. Měli by své zločiny odčinit vlastní prací a bohatstvím ve 

prospěch svých obětí, jinak jim nikdy nelze uvěřit žádnou omluvu za jejich teror.  Zločinci 

nemají právo secese (např. z vězení, nebo nucených prací), neb se proti právu svobody (i 

vlastnit) jehož secese je nedílnou součástí, vždy nějak provinili. Zločin musí být vždy odčiněn 

a/nebo odpuštěn.  Zločinci se musí zodpovídat ze svých zločinů svým obětem (i skrze stát, je-li 
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to možné), zločinci musí nahradit škody a újmy svým obětem. Často jim ale nebylo jejich obětmi 

odpuštěno! Odpustit (svobodně) může jen ten, kdo konkrétně byl poškozen. Jakékoliv kolektivní 

odpuštění je nesmysl. Mnohé oběti se pádu komunistického teroru nedožili a tudíž ani svým 

vrahům a tyranům odpustit nemohli. Možná by mnozí ani nechtěli! Komunismus tedy nikdy 

nemůže být, ani nebude nijak očištěn, promlčen, odpuštěn. O tom totiž vždy mohou rozhodnout 

jen jeho oběti, nikoliv stát.  Jelikož je náš současný stát i vlast naším společným majetkem, 

nemohou jednotlivci, ani malé kolektivy veřejné služby rozhodovat ani o významných změnách  

společného vlastnictví našeho státu, ani o významných změnách vlastnictví naší společné vlasti, 

ani o významných částech tohoto vlastnictví lidu bez referend. Nemohou jej bez referenda 

například nikomu prodat, v žádném případě zadlužit, uvést v nevratnou, nebo dlouhodobou 

služebnost a/nebo područí cizím lidem, mocnostem, mafiím, armádám, … atd.  

Např. do zcela nepřijatelné a rozumně nevypověditelné, dlouhodobé služebnosti cizího 

monopolu se vesměs na 30 let dostali některé vodovodní společnosti VAK (patřící lidu ČR. I 

voda patří všemu lidu ČR!) Nyní je z toho veliký problém, protože veřejná služba umožnila, aby 

cizinci směli prodávat náš společný soukromý majetek občanů ČR, naši vodu.  

Společné vlastnictví vlasti a státu je jasné: Patří rovným dílem vždy a jen všem občanům ČR. 

Ostatní lidé (cizinci) jsou zde jen hosté. Většinou jsou velmi vítaní hosté,  jsou-li mírumilovní, 

slušní a neslouží-li teroru, nebo zámince zvacího dopisu vojenského zásahu na našem území cizí 

velmoci. To není nic proti umírněnému, rozumnému,  leč ostražitému a mírovému 

mutikulturalismu, když nebude nelegitimně spojen s přerozdělováním soukromého 

společného majetku občanů ČR. Masové spolu-sdílení (vlastnické) naší vlasti s cizinci je 

nemožné, ale i velmi dlouhodobé hostování  cizinců v ČR možné je a v míru mělo by být. 

Občanství, tedy (majetkové) spolupodílnictví na našem občanském majetku (státu i vlasti) je 

možné darovat cizincům a/nebo jejich potomkům u nás narozených jen ve velmi výjimečných 

(dobrým zákonem daných) případech a v podstatě jen za celoživotní  zásluhy o nesporné blaho 

našeho lidu, za rozkvět vlasti, za minimalizování a zefektivnění státu demokracie a svobody 

a/nebo za významné vědecké objevy. Jinak ne. Cizinců se vlastnictví naší vlasti i našeho státu 

netýká, neb jde o náš soukromý majetek, občanů České republiky. My také nevlastníme nic 

z jejich vlasti ani státu a je to tak správně!  Cizinci jsou hosté v naší zemi. Cizinci mohou v naší 

vlasti pobývat na krátkodobá i velmi dlouhodobá povolení, víza, dokonce na dobu neurčitou,  ale 

vždy jen s možností vyhoštění (včetně potomstva, které nemůže občanství získávat narozením 

v naší vlasti, ale opět vždy jen za zásluhy). Když u nás cizinci budou žít v souladu s našimi 

zákony, kulturou, všeobecně akceptovanou tradicí a morálkou,  jsou vítáni. Musí ale být 

legitimní i legální možnost vyhoštění cizinců vždy, když budou zneužívat naše pohostinství, náš 

sociální systém, který si občané platí ze svého, nebo když budou našemu lidu a/nebo naší vlasti 

škodit, chystat ničení, podvody, vzpoury, krádeže, lupičství, vraždy, teror, … atd.  Jen idiot 

vezme natrvalo a bezpodmínečně někoho cizího do svého domu a nechá jej rozmnožit a pak 

terorizovat sebe a svoji rodinu.  Nelze dopustit, aby jednou cizinci byli v naší vlasti většinou 

(protože naše demokracie je většinová, ve volbách rozhoduje počet hlasů a nic jiného)  a udávali 
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nám, jaké zákony musíme respektovat. Tím by jsme navždy přišli o svobodu,  svůj majetek, vlast 

i stát.  

Občané v naší současné vlasti lze rozdělit na ty, co vytváří nějaké lidmi chtěné hodnoty 

(výrobky, služby, …)  za své peníze a ze svého majetku a na ty, kteří od ostatních peníze 

dostávají  z násilím vybíraných daní od občanů, skrze násilnický stát. Tito lidé jsou tzv. „státní 

zaměstnanci“  což je eufemismus pro správné označení: „zaměstnanci občanů“.  Některé služby 

státu jsou velmi důležité a užitečné, např. policie, armáda, hasiči, zdravotníci, učitelé, soudci, 

občanští vyslanci-zákonodárci (poslanci), výjimečně i někteří úředníci důležité správy  …) Ale 

mnozí jsou jen ryzími pseudo-politiky-teoretiky-tlučhuby, mnozí jsou jen úředníky pro 

úřadování s neuvěřitelně nepřirozenou mocí i rozpočty a legalizovaným leč nelegitimním 

právem násilí, vynucenou autoritou, mnozí žijí z korupce. Stát, jakožto lidem vlastněná instituce 

nemá co koho zaměstnávat. Nemá ani rozum,  ani city, ani duši, ani morálku, ani své zájmy. 

Např. „státní zájem“ je drzý a velmi nebezpečný nesmysl. Kdokoliv mluví o státním zájmu je 

idiot, nebo ničema, nebo obojí. Nic takového nikdy neexistovalo, neexistuje a ani existovat 

nebude. Jen lid může mít své zájmy, potřeby, tužby, sny, ... Ale skoro každý jiné !  Nelze tedy 

„zájmy“  nahrnout buldozerem do jedné, temné, stejné a odporné  jámy. Vzájemná svobodná a 

cílená spolupráce lidí nás odlišuje od zvířat a spontánní řád a morálka zájmy lidí může 

harmonizovat, často také harmonizuje a zvyšuje synergii našeho kooperativního, tvůrčího úsilí. 

Stát k realizaci synergické spolupráce lidí je třeba jen velmi zřídka a výjimečně. Stát má úlohu 

ochránce našich občanských zájmů (život, zdraví, svoboda, majetek) … a nic víc.  

Soudy (a policie) jsou tu jen pro spory, které se nevyřešili smírem a dohodou občanů, zejména ty 

hraniční. Mezinárodně hraniční spory musí konec konců řešit mezinárodní soudy a ty když 

selžou, tak naše armáda.  Nepotřebujeme však tisíce úřadů. Zejména možnost legální secese 

občana od jednotlivých institucí a úřadů státu a hlavně od jejich financování,  je nezbytná. 

Občan musí mít právo neplatit instituce, které výslovně nezajišťují svobodný život a soukromý 

majetek občanů.  

Když by lid sám mohl svobodně rozhodovat o tom, koho, jak, za jaké peníze a v jakých 

veřejných institucích chce tzv. „státní zaměstnance“ zaměstnávat, vše by bylo v pořádku. 

(Například pomocí občanských anket.)  Ale tak to absolutně není ! O zaměstnávání  i 

financování lidí ve státních institucích, které vlastní lid, rozhodují zas jen politici placení 

z rozpočtu a tzv. „státní zaměstnanci“. Tím dochází k osudové a nebezpečné  disproporci, 

asymetrii a kladné, destabilizující zpětné vazbě moci a zodpovědnosti. Jedni vesměs jen 

zodpovídají a musí poslouchat ( ti co vytváří hodnoty za své peníze) a druzí, kteří žijí 

z nemravných a násilím vynucovaných daní,  mají údajně právo skoro o všem rozhodovat, 

dokonce i moc mít pravdu, což je obzvláště šílené ! Stát se nyní  jaksi obejde bez vůle toho, kdo 

jej skutečně vlastní a s jehož svolením vznikl. Stát se obejde bez svolení lidu! Volby jen do pár 

zastupitelských funkcí a/nebo sborů státu, regionu a obce jsou jen trapná komedie. 

Odvolávání se dnes nekoná. Spousty mocných,  nikým nevolených úředníků i politiků mají 

nelegitimní, leč legální moc nad lidem, což je zcela protiústavní. Jen lid je suverén z Ústavy! 
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Mnozí  „státní zaměstnanci“  sami  sebe zaměstnávají, sami si určují platy, rozšiřují si 

postupně a bez jakéhokoliv omezení pravomoci, regulují, co se jim zamane, špiclují, zakazují, 

mentorují a buzerují lid, svého živitele! Postupně, plíživě a zákeřně. Už  je více lidí, kteří žijí 

z násilně vybíraných daní, než těch, kteří žijí z vlastních peněz. Dokonce stát, čili jeho úředníci 

tisknou peníze (jako by mu patřily !?)  bez svolení lidu, čímž ředí úspory občanů! Lid, co žije 

za své peníze nemá možnost se nijak efektivně bránit a zabředá každým rokem díky přebujelé 

byrokracii a džungli zákonů stále do většího a těsnějšího otroctví a veřejných, kolektivních 

dluhů! To nemůže dobře dopadnou, pokud včas nezměníme systém současné 

pseudodemokracie v demokracii skutečnou a významně zpětnovazební.  

Řešení tohoto zhoubného,  leč zákonitého vývoje nabízí projekt www.ivpr.cz 

O osvětu v otázkách liberalismu se stará projekt  www.chytrynarod.cz  

V Praskačce, dne 22. 6. 2014    Jan Piroutek 

Pozn: 

V ČR je kolem 20 tisíc jednotlivých úřadů. Zhruba 200 druhů úřadů. Ryzích úředníků (tedy ne 

policistů, hasičů, učitelů, zdravotníků, vojáků, … které rozhodně potřebujeme) je zhruba 250 

tisíc.  Jeden úředník nás občany stojí průměrně více než jeden milion korun českých ročně. 

Takže 250 miliard ročně nás přijde jen veřejná služba, která si říká „správa“ , nikoliv služba. 

Většinu těchto úředníků na nic nepotřebujeme. Spíše nám život ztrpčují a otravují.  K tomu je 

nutné připočíst tisíce všelijakých politiků  a  kdo ví  jakých funkcionářů stran a hnutí, kteří jsou 

rovněž placeni ze státního rozpočtu, čili z našich daní. Dále kvanta všelijakých parazitů přisátých 

na státní kasu v tzv. údajně „nestátních neziskových institucích“, nicméně státem placených. 

Roční rozpočet ČR je zhruba 1200 miliard ročně. Roční rozpočet ČR mívá více jak 100 miliard 

deficit ! Národní (veřejný) dluh je už skoro 2000 miliard, čili už téměř dva roční rozpočty ČR! 

Na úrocích (komu?) za národní veřejný dluh zaplatíme zhruba 60 miliard ročně. Hrátky s HDP, 

(což je z cca70% spotřeba) jsou trapnou kamufláží skutečných zločinů veřejné správy a moci. 

Poměřovat cokoliv pomocí HDP je spíše špinavý trik tzv. pseudo-„ekonomů“.) 

Takhle si to lidé opravdu svobodně přejí mít ? Všichni ? A ti co si to takhle nepřejí? Jakou mají 

možnost secese od takového ničím neomezeného  a zločinného státu? Odejít z vlasti ? Neměli by 

odejít, nebo se alespoň rekvalifikovat na něco chtěného a potřebného ti druzí ? Ti k nadměrnému  

státu přisátí lidé jako pijavice ? 

http://www.ivpr.cz/
http://www.chytrynarod.cz/

