
 

PILÍŘE OBČANSKÉHO SNĚMU  

ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

 

„Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jiní z ní mohli pít.“  

E. T. Seton 

 

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska (dále jen OS-ČMS) vzešel z potřeby změnit vše, co 

pošlapává individuální lidskou důstojnost a co stále více vyhrocuje společenskou situaci. 

Abychom dosáhli výše uvedeného, přijímáme jako lidé různých přístupů k životu, filozofií  

a potřeb Pilíře OS-ČMS na úrovni Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství jako hodnotová 

pravidla reálného života a výchozí body občanské shody. Pilíře OS-ČMS vnáší řád do chaosu 

celospolečenských vztahů a jsou účelem pro dosažení vyššího cíle, kterým je taková míra sociální 

svobody, nakolik si ji dovolíme a dopřejeme.  

Pilíře OS-ČMS představují naprosto novou kvalitu lidského soužití 

a jsou nositeli impulzu umožňujícího řešit negativní celospolečenské a globální jevy. 

 

Vítáni jsou všichni ti, kdo se s Pilíři OS-ČMS ztotožní a v budoucnu je obohatí, bude-li to 

přínosné a potřebné.   

Základem naší vzájemné spolupráce a pomoci při prosazování podmínek lidsky důstojného 

života a převzetí odpovědnosti za svůj život jsou tematicky zaměřené pracovní kruhy a dílny, širší 

mezinárodní spolupráce, předložení „Ústavy Občanské společnosti“ jako nové společenské 

smlouvy a další výsledky vzájemné spolupráce. 

„Ústava Občanské společnosti“ bude obsahovat vše potřebné, aby umožnila každému člověku 

realizovat své potřeby a tvořivost, pokud tím nebude poškozovat ostatní. Tak budeme moci 

dosáhnout sociálního smíru (ohleduplnosti) a zdraví.  

V rámci OS-ČMS může každý (člen či vnější spolupracovník) vnést své životní zkušenosti, 

záměry a myšlenky do tematicky zaměřených pracovních skupin a aktivně se tak podílet na 

rozvoji kvality svého života. 

 

OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska je cestou ke zdravé společnosti, 

lidsky důstojnému životu a umění nést následky svých vlastních rozhodnutí, 

nikoliv rozhodnutí druhých, jako se to děje doposud. 
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„Odpovědnost všech za všechno je odpovědností nikoho za nic.  

Je potřeba nastolit osobní odpovědnost.“  

Tomáš Baťa 

 

 

PILÍŘ VŠEOBECNÉ SPRÁVY 

 
1. Občanská společnost nesmí být nadřazena jednotlivci. Aby mohla fungovat správně, musí 

platit: Člověk je základním článkem společnosti se svými nezpochybnitelnými 

lidskými právy a povinnostmi s neoddělitelnou osobní odpovědností za sebe 

sama i společnost (právo - odpovědnost - povinnost). 

2. Člověk může svá lidská práva rozšířit o práva občanská, a poté se přímo podílet 

na rozvoji a kvalitě občanské společnosti. Tato práva získává po splnění k tomu 

stanovených podmínek.   

3. Občanská společnost umožňuje každému lidsky důstojnou dostupnost základních 

životních potřeb.  

4. 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. 

5. Soudní moc vždy podléhá právu a je za nespravedlivý rozsudek postižitelná. Proto  

se především musí řídit zásadou: Nikdo nesmí být poškozen! Pokud soudním 

rozhodnutím dojde k uznání poškození, musí mu být škoda nahrazena bez 

jakýchkoliv dalších podmínek a lhůt promlčitelnosti. Tato zásada musí stát nad 

zákony, které je třeba učinit přehlednými, jednoduchými, jednoznačnými a srozumitelnými 

každému, i bez právního vzdělání. 

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

životního prostředí, vydírání lidí a hrozbou válečných konfliktů. Další zásada tedy zní: 

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

s ohledem na jejich maximální možnou ochranu a hospodárnost. 

7. Základním principem v oblasti všeobecné správy je důsledné uplatňování 

ROVNOVÁHY práv a povinností. 
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„Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, 

svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší statek, stvořený spolu 

s člověkem a od něho neodlučitelný... Uveďme tedy člověka, pokud možno, na svobodu! – 

Osvoboďme jej od všech nařizovacích dogmat, kultů a poslušností.“      

Jan Amos Komenský 

 
 

PILÍŘ KULTURY 
 

Hlavním úkolem kultury je výchova ke svobodě:  

 

1. Společenský respekt a úcta přirozených rozdílů mezi muži a ženami jsou dnes 

znehodnoceny, jejich role se uměle popírají, stírají a zaměňují. Má-li dojít společnost 

obrody a dosáhnout skutečné proměny: je potřeba umožnit mužům a ženám jejich 

tvůrčí naplnění dle přirozených předpokladů, spíše než podporovat úsilí žen 

vyrovnat se mužům a naopak. 

 

2.  Úpadek lidských hodnot často umocněný tíživou ekonomickou situací vážně narušují 

poslání rodiny. Je třeba uznat rozdílné předpoklady - vlastnosti a schopnosti mužů i žen, 

aby rodina mohla naplňovat své hlavní poslání, kterým je harmonické soužití, 

péče a výchova, a vytváření pozitivních vzorů pro budoucí generace. 

 

3. Současné školství coby nástroj pasivního přijímání ideologických dogmat nepodporuje 

dostatečně rozvoj vlastního úsudku a tedy ani pravdivého poznávání reality. Je třeba: 

školství rozvíjející jedinečné schopnosti žáka, lidskost a touhu po poznávání 

pravdy. 

 

4. Současné uplatňování získaných vědomostí či vrozených schopností člověka na trhu práce 

v nezdravém vypínání (štvaní) se ke konkurenceschopnosti má ničivý dopad na lidskou 

důstojnost. Je důležité směřovat k tomu, aby platilo: „čemu se věnujete“ a ne „čím  

se živíte“. Dalším pilířem kultury proto je: Výchova občanů pro život, nikoliv pro trh 

práce, z jehož sevření je potřebné člověka uvolnit. 

 

5. Zneužívání informací, jejich zamlčování či překrucování dosáhly neúnosných rozměrů.  

Pro zdravý život společnosti je nutné zajistit: svobodné sdílení nezkreslených 

informací s důrazem na morálně-mravní nezávadnost. 

 

6. Společnost všemi dostupnými prostředky podporuje lidskou tvořivost rozvíjející 

vztah k ušlechtilým hodnotám na úrovni tělesné, duševní a duchovní.  

 

7. Základním principem v kulturní oblasti je poznání a pochopení SVOBODY. 
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„Moc peněz se v době míru přiživuje na národu a v dobách protivenství proti němu strojí spiknutí. 

Je despotičtější než monarchie, nestoudnější než samovláda, sobečtější než byrokracie. Na trůn 

byly posazeny korporace, bude následovat éra korupce na vysokých místech a moc peněz v zemi 

se bude snažit rozšířit svou vládu tím, že bude pracovat na předsudcích lidu, dokud nebude 

bohatství této země soustředěno v rukou několika lidí a Republika nebude zničena… 

V této chvíli se bojím o osud své vlasti víc než kdykoli předtím, dokonce víc než v dobách války.“  

 

Abraham Lincoln 

 
 

PILÍŘ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

1. 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.  

2. Původně sloužily peníze jako univerzální prostředek k usnadnění tržní směny. Tento 

užitečný smysl však ztratily, když se samy staly zbožím a když bylo umožněno půjčovat je 

na úrok nebo jsou-li vydávány jako nekrytá, pomyslná hodnota. Východiskem je reálné 

hospodaření. Peníze v jakékoli podobě musí být podloženy výhradně skutečnými 

hodnotami, za něž musí být kdykoli v plném rozsahu směnitelné. 

3. Stávající systém umožňuje vytvářet nové peníze pouze pomocí peněz bez vytvořené nové 

užitné hodnoty. Zdravý finanční systém nesmí umožňovat drancování produktivní 

ekonomiky neproduktivními spekulacemi s penězi.  

4. Ekonomické atakování lidské důstojnosti spočívá v námezdní práci (práci za mzdu) a na ní 

založeném „trhu práce“. Řešením je: individuální podíl na výnosech i nákladech 

produktivní sféry odpovídající podílu na její produkci.  

5. Jakákoliv práce úměrná schopnostem a dovednostem člověka prováděná 

odpovědně a poctivě má pro společnost svůj význam. 

6. Není potřeba neustálý růst. Důležité je, aby výkon hospodářství pokrýval veřejnou 

sféru a oprávněné potřeby občanů a společnosti. 

7. Základním principem v hospodářské oblasti je SPOLUPRÁCE. 

 

 

* * * 

 

Pilíře OBČANSKÉHO SNĚMU byly sepsány  

ve výjimečném tvořivém duchu 27. března 2012 v předvečer 420. výročí narození  

J. A. Komenského v Pardubicích Jaroslavem Hauserem –  

Petrem Chelčickým Hradilem - Karlem Křížem - Liborem Mikšem - Jiřím Schlimbachem -  

Alešem Svobodou - Jaroslavem Sýkorou 

* * * 

 

Poděkování našim ženám - Pilíře OS-ČMS byly sice sepsány sedmi muži,  

živé a naplněné jsou však také díky celoživotním připomínkám, postřehům a radám našich žen, 

které nám jsou láskyplnou oporou a inspirací.  

Za to jim patří naše vroucí poděkování. 


