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ZEMSKÝ SYSTÉM - REFORMA
Prezidentský a Zemský systém v kombinaci s plnou přímou demokracií zákonodárné moci v rukou občanů
navrhujeme jako nejvhodnější formu reformy státu a státotvorného uspořádání.
(1) Prezident se silnou pravomocí jmenovat a odvolávat svou vládu, s nejvyšší odvolací soudní
pravomocí, jako velitel ozbrojených sil, volený a odvolatelný v občanském referendu, s plnou trestní
i hmotnou odpovědností k Ústavě, bez imunity.
(2) Vláda jako výkonný odborný orgán (nikoliv politický) jmenovaná a odvolávána prezidentem České
republiky, spravující zemský systém.
(3) Parlament složený ze zemských okresních hejtmanů, bez zákonodárné moci, pouze s mocí správní
a právem návrhu zákonů, změn a úprav, jako čestná funkce, rozdělení do tří zemských komor,
Čechy, Morava, Slezsko. Komory by byly zastoupeny hejtmany podle toho, na kterém území se
nacházejí.
(4) Okresní hejtmani jako výkonný orgán státní správy, volení v okresním referendu, s plnou hmotnou
a trestní odpovědností, odvolatelní okresním referendem, prezidentem.
(5) Starostové jako výkon státní správy ve městech a obcích, volení místním referendem, s plnou
hmotnou a trestní odpovědností, odvolatelní referendem, okresním hejtmanem nebo prezidentem.
(6) Občané jako nejvyšší orgán zákonodárné moci formou referenda (plebiscitu) obecního, městského,
okresního, celostátního a zákonodárného.
Volené osoby a orgány státní správy jsou občanskými, nikoliv politickými veřejnými činiteli, odpovědnými,
odvolatelnými, hmotně a trestně odpovědnými, bez imunity. Politické strany jako moc ve státě se státní
finanční podporou navrhujeme nekompromisně zrušit. Občanská společnost nepotřebuje zájmové politické
skupinky jedinců snažících se ovládat stát i občany. Stát daleko lépe uřídí s odpovědností Ústavě a občanům
veřejní činitelé.
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Když bude někdo říkat, že nejde změnit současný politický marast a systém státu k lepšímu, dejte mu prosím
hned „facku“, nejlépe dvakrát. Znamená to buď, že lže, nejspíše je líný jako veš, blbý jako ředitel zeměkoule,
neumí si změny představit a tak je rovnou zavrhne nebo mu současný stav vyhovuje, případně se bojí změn
nebo žije a bohatne ze současného systému a vůbec se nezajímá, jestli to také vyhovuje druhým a jak se těm
druhým žije. Je to čistý nepřítel úplně jiných zájmů než našich.
Když politické a mocenské mafie, co je svět světem, pochopí, že revoluce se blíží, že to dohnaly již tak daleko,
vždy se snaží revoluci lidu ukrást, zmanipulovat, umírnit a posléze zastavit a uchovat si svou moc. Většinou
nasadí do revolučních řad své trojské koně, kteří populisticky křičí nejvíce a posléze, pokud strhnou
pozornost na sebe, pošlou pomalu a jistě revoluci ke dnu.
Revoluce nepotřebuje populisty ani křiklouny. Revoluce a občané, aby uspěli, potřebují cíl a společnou
myšlenku, kterou chtějí dosáhnout. Pokud ji mají a chtějí vyhrát, nikdo jim ji už nevezeme. Je to jen otázka
času, kdy si myšlena najde cestu k většině

