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Historické určení (1)
• Poválečný vývoj :
– tři základní stavební kameny: parlamentní demokracie,
respektování lidských práv a svobody jednotlivce, tržní
ekonomika
– systém politických stran, ideologie, liberální
demokracie s konzervativním či socialistickým
odstínem

• Evropská integrace
–
–
–
–
–

mír v Evropě
jednotný vnitřní trh, volný pohyb lidí
důraz na sociální model
sociální inženýrství, multikulturalismus
předčasné zavedení Eura, slepá víra v panevropskou
solidaritu

Historické určení (2)
• USA
– hegemon, “vítěz studené války”, dynamická,
konkurenceschopná společnost
– liberální kapitalismus, předčasné uspokojení ze
zdánlivě úspěšné regulace (“Great Moderation”)
– pokusy o tzv. Europeizaci US ekonomiky a
společnosti, skutečně až Barrack Obama

• NATO
– záruka bezpečnosti, hráz proti komunismu
– USA vs. problém černých pasažerů

• Listopad 1989 v ČR – “to je ono!!!”

“Brave new world”, krize (1)
• Globalizace
– pro rozvojový svět mimořádně přínosná
– konec transatlantické nadvlády, noví hegemoni
• mimořádně významné pro střední Evropu a ČR

– mimořádně kompetitivní svět, ztráta řady předcházejících jistot

• Vlastní hříchy „našeho světa“
– „kážou vodu, pijí víno“, liberální model jako nástroj expanze
– korupce, propojení politických stran a byznysu
– zadluženost vyspělých zemí, excesivní sociální model a ztráta
konkurenceschopnosti Evropy, velká recese 2008-9
– ztráta pracovních příležitostí ve vyspělých ekonomikách,
příjmová nerovnost
– krize multikulturalismu, neschopnost (Evropy i USA)
kontrolovat volný pohyb lidí, migrační krize

“Brave new world”, krize (2)
• Ztráta důvěry v základní paradigmata
– protekcionismus, nacionalismus
– fascinace silnými osobnostmi, zveličování rizik
– návrat k národním zájmů,

• Co to ale v nové situaci ty národní zájmy
vlastně jsou?
– vystřízlivěli jsme z listopadové euforie úplně?

České národní zájmy
1. Národní suverenita, svébytnost
2. Rostoucí blahobyt obyvatelstva, posilování
ekonomického potenciálu
3. Efektivní fungování státu i nadnárodních
institucí, pro nás relevantních
4. Respekt k základním hodnotám

Národní suverenita, svébytnost
• Jazyk, tradice, kultura
• Státní suverenita
• Schopnost obrany v případě vojenského ohrožení
=> pouze a jenom při politickém, bezpečnostním a ekonomickém
zakotvení v “Evropě, řečené západní” a ve spolupráci s USA
• Nikoliv v EU 28 – nejistota
– zájmem je participace na hlubokých reformách evropské integrace
(bude-li toho EU vůbec schopna)
– případně v hledání zakotvení v alternativních strukturách, avšak vždy
s V4 a původním jádrem EU

• Integrační seskupení, EU vs. národní stát
– na nadnárodní úrovni pouze ty nejnutnější pravomoce

• S Ruskem vyrovnané vztahy, nikoliv partnerství, totéž platí o
dalších nových hegemonech
• NATO !!!

Blahobyt, ekonomický potenciál
• Domácí úkoly, reformy
– především vzdělávacího systému, sociálního modelu
(platí pro celou EU), VVI, infrastruktura

• Jednotný vnitřní trh
– odolat protekcionistickým lákadlům, „Trumpům“
– volný pohyb pracovních sil
– bránit svobodný trh i globálně

• Ekonomický patriotismus
– jen při existujících či potencionálních komparativních
výhodách, jak to poznat?
– to ošklivé slovo “montovna”

Efektivní fungování státu i
nadnárodních institucí
• Makroekonomická stabilita
– efektivní výběr daní (skoro samozřejmost)

• Boj s českou byrokracií a administrativou, nejen
v oblasti podnikání
• Odmítat evropskou byrokracii
– přestat se zaplevelováním naší legislativy a
regulačních pravidel evropskými nesmysly

• Ale také efektivní fungování politických struktur
– je tak zle, aby podnikatelé museli do politiky?

Respekt k základním hodnotám
“Hodnoty, které hodláme prosazovat a za které hodláme bojovat”

• Ano, ale …
• Respekt ke třem základním stavebním kamenům
je v našem národním zájmu …
• … je však v našem národním zájmu i odmítnutí
všech dnešních absurdit
– parlamentní demokracie ve vleku nových
komunikačních technologií a sociálních sítí
– svoboda jednotlivce svázána absurdní a falešnou
politickou korektností
– tržní ekonomika svázána regulací a byrokracií

Naší zemi ubráníme …
… ale před čím?
• před migranty a teroristy?
• před jinými vnějšími riziky?
• před vlastními chybami?
Obrana českých národních zájmů:
• evropská zakotvenost a
spolupráce
• ubránit vše přínosné z poválečné
evropské integrace
• reformovat/odmítnout vše, co nás
přivedlo do dnešní krize

Není jiné cesty

