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Dostávají se Vám do rukou v jednom výtisku hned 
dvě unikátní publikace. U první z nich, Odcizené 
Evropy, jde již o její druhé vydání. Poprvé byla vydána 
před volbami do Evropského parlamentu 2014.
Slouží jako přiblížení pohledu, který má na EU liberál-
ně euroskeptická Strana svobodných občanů. Česká
republika v té době byla členem Evropské unie přes-
ně 10 let. Nastal vhodný čas zhodnotit přínosy 
a zápory, které z členství plynou.

Název Odcizená Evropa vznikl z analogie k příběhu 
o unesené Európě. Podle vyprávění řeckých mýtů 
překrásnou Európu unesl na Krétu Zeus, který se 
proměnil v býka, aby nebyla odhalena jeho pravá 
identita. Teprve tam odhalil svou podstatu a dceru 
sídónského krále Agénora znásilnil. Bratři Európy 
svou odcizenou sestru hledali a museli kvůli její svo-
bodě svést urputné boje, které stály mnoho životů. 
Evropská unie si také uzurpuje Evropu a znásilňuje to 
nejlepší z jejích dějin.

Především systematické odstranění politiky z roz-
hodovacích procesů a vzrůstající moc úředníků jsou 
popřením logického vývoje dějin Evropy. Vede to k 
pošlapání demokracie, plurality názorů a omezení 
svobody jednotlivce, který ztrácí možnost procesy 
ovlivňovat svým rozhodováním ve volbách.

Druhá publikace, Rozpadající se EU, se věnuje exi-
stenčnímu zápasu Evropské unie. Ta není schopná 
nalézat řešení krizí, kterým čelí. Čím dál častěji se 
ozývají hlasy, že je nutná razantní změna nebo může 
nastat i rozpad EU.

Předmluva
Možností rozpadu EU se zabývá první část této publi-
kace. Rozebrána je migrační krize, krize eura
a budoucnost, která před Evropou leží. Druhá část 
publikace je věnována krokům, které by měla mít 
připravené česká vláda, aby dokázala rozpad EU 
zvládnout a těžit z něj.

Ve Svobodných bereme případný rozpad EU jako 
velkou příležitost, jak vrátit Evropu na správné koleje 
a jak konkrétně zlepšit poměry v České republice 
odstraněním nákladů, které současné
členství v EU přináší.

David Bartas
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Suverenita zní jako poměrně abstraktní koncept,
ale má konkrétní dopad na každého občana. Suvere-
nita – čili svrchovanost – je právo státu vykonávat
nezávisle na vůli jiných států svou vnitřní i vnější
politiku, rozhodovat se a nést odpovědnost za svá
rozhodnutí. EU omezuje suverenitu států v obou
doménách – vnitřní i vnější. Státy již nemají kontrolu
nad svou domácí legislativou. Většina zákonů
je tvořena úředníky Evropské komise. EU převzala
veškeré pravomoci v oblasti zahraničního obchodu
a zmocňuje se čím dál více i zahraniční politiky
a obrany.

Suverenita
Základní principy bruselské integrace navrhl Jean
Monnet, který se při tom inspiroval některými
myšlenkami spojenými s Třetí říší a částečně
i správním systémem sovětů. Hlavní myšlenkou
bylo vytvoření nepolitického nadnárodního systému
správy. Jeho návrh nikdy nesměřoval k federalizaci,
která má neodmyslitelný politický obsah
a vymezenou odpovědnost politiků. Skutečnost,
že administrativa ovládne politiku a exekutivu, má
být zamaskována institucemi, jako je například Ev-
ropský parlament. Pro povrchního pozorovatele
se tím vytváří dojem demokratického zřízení.

Kořeny evropské integrace

Pokus nahradit odpovědnost politiků vůči voličům
osvícenou diktaturou úředníků v sobě skrývá
ohrožení svobody občanů a útočí na samotnou
podstatu demokratického uspořádání. Výsledkem je
popření nejlepších tradic evropských dějin.

Zákonitým důsledkem takového systému jsou regu-
lace a nařízení, která se míjejí s účelem, pro který
byly vydány, často jdou proti zdravému rozumu
a ohrožují zájmy občanů.

K prosazování nedemokratických a autokratických
programů se používá propaganda, která používá
nepravdivá tvrzení, nepodložené hypotézy, zkreslená
data a podobně. Pokud se někdo pokusí propagan 
distická tvrzení opravovat nebo kritizovat, začíná být 
omezována svoboda slova.

Ideologie EU
Jedním příkladem omezování svobody slova je
případ Bernarda Connollyho, britského ekonoma,
který pracoval jako vedoucí odboru v generálním
ředitelství Evropské komise pro hospodářské
a finanční záležitosti (Directorate General for Econo-
mic and Financial Affairs). Protože publikoval
kritickou studii Prohnilé srdce Evropy – Špinavá
válka o evropské peníze (The Rotten Heart of Europe
– The Dirty War for Europe’s Money) v době,
kdy se připravoval projekt společné měny, byl
posléze potrestán propuštěním ze zaměstnání.

Jean Monnet
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Podle původních návrhů měl být vytvořen Vysoký
úřad, který by postupně převzal veškerou politickou
moc od vlád podřízených států a který by měl pravo-
moc vydávat přímo závazné právní regulace. Teprve
v důsledku obav Belgie a Nizozemí, že Německo
a Francie ovládnou celou Evropu, se Vysoký úřad
přejmenoval na Komisi a byla zřízena Rada ministrů,
která měla usměrňovat komisi, ale nikdy nedostala
právo samostatně jednat bez Komise. Evropská
komise, aneb Vysoký úřad, má vedoucí úlohu zakot-
venou ve všech smluvních dokumentech. Absence
demokratické kontroly a nulový vliv občanů
na rozhodování Komise se eufemisticky označuje
jako demokratický deficit. Ve skutečnosti se nejedná
o deficit, ale absenci demokratické odpovědnosti.
Evropská unie je autokratickým zřízením, které nespl-
ňuje ani nejzákladnější demokratické požadavky, 
které jsou kladeny na jednotlivé státy.

Demokratický deficit

Když v roce 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská
smlouva, došlo k zásadní změně, kterou dosud
mnoho lidí nedoceňuje. Evropské společenství se
tehdy změnilo na Evropskou unii. Zdánlivě šlo jen
o změnu písmena z ES na EU, ale změnila se podsta-
ta spolupráce. Mezivládní (intergovernmental) spolu-
práce suverénních států se změnila na nadnárodní
(supranational) unii nadřazenou státům.

Zároveň Maastrichtská smlouva otevřela cestu
k jednotné měně – euru.

Pro Svobodné je uspořádání států podřízených
nadnárodnímu nedemokratickému centru zcela
nepřijatelné. Vztahy mezi státy musí být budovány
na dobrovolné mezivládní spolupráci.

Mezinárodní spolupráce
vs. nadnárodní únie

Evropský federalismus
Evropská integrace nikdy neusilovala o federalizaci,
naopak se jí všemožně snažila zabránit. V situaci,
kdy Monnetův model začal selhávat, navrhli federali-
zaci Evropy někteří němečtí politikové (Schaüble,
Lammers), ale jejich návrh nezískal podporu.
Myšlenku se po letech pokusila oživit kancléřka Mer-
kelová, ale opět neúspěšně. Federální uspořádání
je normální politický systém, který může fungovat,
nemá žádný demokratický deficit a není ani trochu
neliberální. Bruselská integrace však k federálnímu
uspořádání nesměřuje a v případě federalizace by
musela být zcela ukončena. Pro federální uspořádání

však neexistuje politická vůle a ta pravděpodobně
nebude ani v příštích desetiletích. Federaci si
nepřeje ani bruselská byrokracie, ani členské státy.
Svobodní se rovněž domnívají, že federalizace není
vhodnou formou pro spolupráci evropských států.
Skutečná diskuse o federální Evropě může začít až
po několika desetiletích karantény, která bude nutná
po rozkladu stávající bruselské integrace.

Vstupem do unie a přijetím Lisabonské smlouvy 
jsme se vzdali velké části autonomního rozhodování 
v mnoha oblastech. Zavázali jsme se i přijmout euro.

Evropská unie nám též určuje cla pro obchod se
státy mimo Evropský hospodářský prostor (EHP),
čímž zdražuje dovážené zboží. Zemědělská politika
je dnes z velké části řízena na celoevropské úrovni, 
včetně kvót a dotací. Evropští politici mají
řadu rozhodovacích pravomocí v oblasti ekologie i
energetiky (např. povinný podíl obnovitelných zdrojů
energie a obchod s emisními povolenkami)

Okleštěná demokracie v rámci EU
a usměrňují i politiku státu v sociální oblasti
a politice zaměstnanosti.

Omezené rozhodování na národní úrovni a povinnost
poslouchat příkazy z EU se nás dotýká v každoden-
ním životě: od zákazu klasických žárovek přes
regulaci elektronických cigaret až po velmi přísné
standardy na produkci potravin, které zdražují náš
každodenní nákup.

Poslanci v naší Sněmovně nemají mnoho možností
s evropskou legislativou něco dělat. Bylo by
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přehnané mluvit o tom, že ji schvalují. Poslanci
pouze zvedají ruku pro její implementaci (evropským
žargonem „transpozici“) do českého práva. Je to
takový rituál, který lze označit za hru na demokracii.
Vzhledem k tomu, kolik evropských směrnic se
na poslance valí, stejně ani není realistické je

Evropská komise. O některých typech právních aktů 
hlasuje Rada EU. Jediná instituce, kde návrhy vznika-
jí, je ovšem Evropská komise.

Úředníkům nikdy nešlo o svobodu občanů. Proto
svěřit vznik legislativy do jejich rukou je z principu
tragická chyba. Navíc mají tvorbu zákonů v popisu
práce. A tak je tvoří. To je další principiální chyba.
Zákony mají vznikat, když je po nich nějaká poptáv-
ka, protože současné nefungují správně, a ne proto,
že někdo má v popisu práce vytvářet regulace.

Evropská komise předkládá jeden návrh za druhým.
Europoslanci ani nemají šanci si je prostudovat
a už o nich hlasují. Tímto způsobem vzniká řada
nesmyslných regulací, se kterými se velké podniky
nemají takový problém vypořádat, ale pro malé
a střední podniky, které jsou pilířem zaměstnanosti,
znamenají obrovské překážky v podnikání. Firmy
musí zřizovat speciální místa a zaměstnávat odbor-
níky, kteří budou sledovat nové právní předpisy
a jejich změny nebo kteří budou žádat o dotace.

Unijní legislativa vzniká v Evropské komisi. Začíná
„objevením“ problému, o němž panuje přesvědčení,
že by měl být (vy)řešen závaznou právní normou. Je
lhostejné, kdo s ideou na přijetí právního aktu přijde
– zda jednotlivec, region, organizované zájmy (zá-
jmová skupina či její lobbisté), stát, některá z insti-
tucí EU či zda vyplývá z rozsudku Soudního dvora. 
Velmi často jsou to právě ony organizované zájmy 
velkých výrobců, které mají rozhodující roli při vzniku 
nové evropské legislativy.

Úředníci Evropské komise nejsou pod dohledem
veřejnosti a nemají ani žádný mandát od voličů.
Nejsou odvolatelní ani nemohou být vyměněni
ve volbách. Pracovníků Evropské komise je přímo
v Bruselu 34 000 a vše zastřešuje 28 dosazených
figur eurokomisařů. Další tisíce potom pracují v jed-
notlivých členských státech.

Europarlament je jediný parlament na světě, jehož
poslanci nemají zákonodárnou iniciativu. Nemohou
navrhovat novou legislativu, ani rušit stávající.
Pouze hlasují o zákonech, které jim předloží

Tvorba unijní legislativy

 Prášil, Jan. Energetika. Euroskop.cz. Odkaz: https://www.euroskop.cz/8950/sekce/energetika/
 EU Transport GHG: Routes to 2050? Cost effectiveness of policies and options for decarbonising transport.
 Odkaz: http://www.eutransportghg2050.eu/cms/assets/Uploads/Reports/EU-Transport-GHG-2050-II-Task-8-draftfinal14Feb12.pdf
 Podpora solárů vyčerpává Česko, ERÚ ji chce zarazit. idnes.cz. 25. dubna 2012.
 Odkaz: http://ekonomika.idnes.cz/eru-chce-zastavit-dotace-novym-obnovitelnym-zdrojum-p0g-/ekonomika.aspx?c=A120425_102142_ekonomika_spi
 Zelená energie vede Evropu k “průmyslovému masakru”, tvrdí eurokomisař. ihned.cz. 9. 9. 2013.
 Odkaz: http://byznys.ihned.cz/c1-60647380-zelena-energie-vede-evropu-k-prumyslovemu-masakru-tvrdi-eurokomisar

To uznal i evropský komisař pro průmysl Antonio
Tajani, který řekl, že evropská zelená politika je neú-
nosná a vede Evropu k „průmyslovému masakru“.4

Svobodní by nikdy žádné dotace ani uměle stanove-
né nesmyslné cíle neschválili a budeme vždy proti
takovým politikám bojovat.

Evropská unie se rozhodla stát v čele světového
boje proti změnám klimatu. V rámci této víry si EU
stanovila za indikativní cíl dosáhnout 20% podílu
obnovitelných zdrojů energie do konce roku 2020.
Podle směrnice 2009/28/ES je pro Českou republiku
závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů
na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13 %
v roce 20201. EU si od této politiky slibuje snížení
míry energetické závislosti na fosilních palivech.

Součástí této směrnice je i závazný cíl podílu energie
z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy
na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě
ve výši 10 % v roce 2020.

Paradox tohoto opatření spočívá v tom, že tato
povinnost má i dle proklamovaných ekologických
měřítek dokonce negativní dopad. Při pěstování,
sklizni a zpracování se spotřebuje více fosilních
paliv, než samotné biosložky dokážou ušetřit.
Snížení emisí skleníkových plynů je fikce. K takovým
závěrům došla dokonce i studie samotné Evropské
komise.2

Obnovitelné zdroje energie nás skrze vyšší ceny
elektřiny jenom za rok 2013 stály neuvěřitelných
44 miliard korun. Nutno podotknout, že se tak stalo
i vinou našich poslanců, kteří navíc na základě evrop-
ské směrnice nastavili příliš štědrou podporu fotovol-
taiky. I při okamžitém zastavení podpory v roce 2014 
budou podle Energetického regulačního úřadu
náklady na obnovitelné zdroje v letech 2005 až 2034
činit celkem 874,3 miliardy korun.3

Umělé omezování produkce CO2 a drahé dotace
neefektivních zdrojů energie vedou EU do záhuby.

Zelené šílenství EUvšechny detailně projednávat.

Evropská legislativa tvoří každý rok více než polovinu 
ze všech schvalovaných zákonů v našem parlamen-
tu. V případě neschválení by z Bruselu přišly finanční
sankce.

1 
2

3

4
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V EU chceme chránit svobodu jednotlivce a brzdit 
snahy Komise vytvářet zákony na každičký krok 
našich životů.

Když se sečtou náklady vzniklé dodržováním nesmy-
slné bruselské legislativy a dodatečné náklady
politik Evropské unie, které se projevují například
zvyšováním cen energií, znamená to doslova
likvidační podnikatelské prostředí. Malé a střední
podniky, na které tyto problémy dopadají nejvíce,
jsou přitom hlavními tvůrci nových pracovních
příležitostí v každém hospodářství. Pokud se jim
nedaří, přicházejí lidé o práci a velmi těžko nacházejí
novou. Státy EU tak mají dlouhodobě vyšší míru
nezaměstnanosti oproti státům stojícím mimo unii.

Malé a střední podniky jsou také motorem inovací.
Jsou to právě tyto podniky, které musí přijít na trh
s inovativním produktem či službou, aby měly šanci
uspět proti zavedeným výrobcům. Inovace přinášejí
zdravý ekonomický růst, růst produktivity a také
konkurenceschopnosti. Jenže nyní jsme svědky sys-
tematického likvidování těchto podniků a omezování
aktivity jednotlivců. To vede ke ztrátě konkurence-
schopnosti a hospodářské stagnaci.

EU chce pomocí různých grantů a dotací budovat
inovační prostředí. Skutečnými vítězi jsou v tomto
systému však ty firmy, které umí uspět v grantových
řízeních, ne ty, které mají takový nápad, jakým
způsobem lépe sloužit zákazníkům, že jím zaujmou 
investory.

Není možné vyřešit ekonomické a sociální problémy
bez návratu k liberálnímu podnikatelskému
prostředí. Ekonomická svoboda vytváří nejlepší 
podmínky pro tvorbu bohatství a dává životní prostor 
aktivním a podnikavým lidem. To je nakonec pro-
spěšné pro celou společnost.

Náklady bruselské legislativy
Reforma unie, která by spočívala v navrácení
některých pravomocí zpět na úroveň členských
států, jak o ní mluví například britský premiér
David Cameron, není reálná. Taková reforma by
vyžadovala změnu smluv, kterou by musely odsou-
hlasit všechny členské státy. Podle reakcí Německa 
a Francie na britské požadavky je jasné, že se
k ničemu takovému neschyluje. Británie pravděpo-
dobně uspořádá v roce 2017 referendum, ve kterém 
se občané vysloví k otázce vystoupení z EU.

Naopak jádro evropské integrace v čele s Německem 
a Francií směřuje nadále k čím dál těsnější unii, jak 
ostatně stanovuje již Římská smlouva – zakládající 
smlouva Evropského hospodářského společenství
z roku 1957 – ve své preambuli.5 Politikům se takový 
postup zamlouvá. Pokud jsou pravomoci přesunuty 
na vyšší úroveň a legislativa je z velké části půvo-

Lze EU reformovat?
dem evropská, mohou se snadno před voliči vymlou-
vat a nemusí podnikat žádné zásadní kroky, které by 
mohly ohrozit jejich zájmy.

Evropský parlament je tradičně plný europeisticky 
smýšlejících lidí, pro které existuje jen jediná cesta 
integrace. Tím je směřování k čím dál těsnější unii, 
jak ostatně stanovuje již Římská smlouva –
zakládající smlouva Evropského hospodářského 
společenství z roku 1957 – ve své preambuli.5 Lidé 
do Evropské komise jsou dokonce vybíráni tak, aby 
tento ideový předpoklad splňovali.

Politikům se takový postup zamlouvá. Pokud jsou 
pravomoci přesunuty na vyšší úroveň a legislativa 
je z velké části původem evropská, mohou se snad-

Lze EU demokratizovat?
no před voliči vymlouvat a nemusí podnikat žádné 
zásadní kroky, které by mohly ohrozit jejich zájmy.

Změna by mohla přijít jedině od národních politiků, 
kteří by si vyžádaly reformu. O něco takového se 
pokouší britský premiér David Cameron. V omezené 
míře může takový pokus přinést členskému státu 
pár výjimek, které mohou zmírnit jeho náklady 
členství v EU. Celková reforma EU je ale za stávající  
situace nereálná.

Zdroj:
epp.eurostat.ec.europa.eu
www.tradingeconomics.com

Zdroj:
epp.eurostat.ec.europa.eu

Zdroj:
www.europarl.europa.eu

 The Treaty of Rome. 25. březen 1957. Odkaz:
 http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf
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EU nelze zevnitř z europarlamentu reformovat,
ale Svobodní mohou ušetřit občanům miliardy
korun tím, že budou hlasovat proti všem směrnicím,
které by přinášely další byrokracii a náklady. Mohou
chránit svobodu jednotlivců tím, že budou vystupo-
vat proti všem návrhům legislativy, která by ji
chtěla omezovat. Mnoho směrnic (jako například
ty přikazující biopaliva nebo obnovitelné zdroje
energie) má omezenou platnost a tím, že Svobodní
zabrání schválení nových směrnic, může postupně
dojít ke zrušení některých z nich.

Eurovolby 2014 jako záchranná brzda
V těchto volbách do Evropského parlamentu
Svobodní očekávají výrazný vzestup euroskeptic-
kých sil. To může být příležitost nejen ke zpomalení
chaotického přijímání nové legislativy. Svobodní se
chtějí spojit s podobně uvažujícími stranami
a navrhnout, aby byl v nové Evropské komisi jeden
z eurokomisařů zodpovědný za deregulaci, za rušení
již existující legislativy, která se neosvědčila.
To v současnosti nikdo nečiní.

Následující výčet poslaneckých klubů odráží výsled-
ky minulých eurovoleb, které se konaly v roce 2009.
Největším poslaneckým klubem v europarlamentu
jsou Evropští lidovci (EPP). Z České republiky k nim
patří KDU-ČSL a TOP 09 (ta ještě v roce 2009 nekan-
didovala).

Druhým nejvíce zastoupeným poslaneckým klubem
je Skupina progresivní aliance socialistů
a demokratů (S&D). Tam patří ČSSD.

Třetí největší skupina je Aliance liberálů a demokratů
pro Evropu (ALDE). V případě zvolení se k nim chce
přidat hnutí ANO.

Dále následují Zelení, kam se logicky řadí i česká
Strana zelených.

Tyto čtyři kluby jsou v evropské politice prakticky
nerozlišitelné. Proto se mnohdy zdá, že všichni

Poslanecké kluby v Europarlamentu
europoslanci pořád jen zvedají ruce a hlasují pro.
Skutečně to tak je, protože všechny tyto čtyři frakce,
které tvoří drtivou většinu současného europarla-
mentu, usilují o posilování pravomocí Bruselu. Volič,
který si toto směřování nepřeje, by neměl žádnou
z těchto českých stran a hnutí volit.

Pátou největší skupinou jsou Konzervativci a refor-
misté (ECR). Ti jsou tvořeni falešnými euroskeptiky
či eurorealisty z řad britských Konzervativců. Patří
sem i ODS. Nepředstavují opravdovou tvrdou opozici.
Sice nesouhlasí s evropskou ideologií a budováním 
federace, ale neváhali podpořit na předsedu
Evropské komise Josého Barrosa – původně zastán-
ce politiky komunistického diktátora Mao Ce-tunga – 
a tím poskytnout legitimitu všem jeho krokům.

Šestou skupinou je Konfederace evropské sjednoce-
né levice a Severské zelené levice (GUE/NGL).
Sem patří čeští komunisté.

Sedmou skupinou a jedinou opravdovou opozicí
je Evropa svobody a demokracie (EFD). Tu tvoří
především britská Strana nezávislosti Spojeného
království (UKIP). Předseda Svobodných Petr Mach
se sešel s lídrem UKIP a EFD Nigelem Faragem,
aby vyjednal začlenění Svobodných do této
myšlenkově blízké frakce. Svobodní si totiž také přejí

především svobodnou Evropu postavenou na dobro-
volné mezivládní spolupráci a národní demokracii.
Nigel Farage Svobodným vyjádřil podporu a popřál
štěstí ke zvolení. Těšíme se na budoucí spolupráci
a věříme, že naše skupina v nově zvoleném
europarlamentu posílí.

Nigel Farage v rozhovoru se zahraničním tajemní-
kem Svobodných Miroslavem Jahodou, který lze 
nalézt na kanálu YouTube Svobodných, řekl:
„Evropská unie je jediná část světa, kde vám řeknou, že 
nemůžete obchodovat s ostatními, jestliže
nejste členy politické unie. To je nesmysl!“

Vnitřní trh vs. volný trh

Vnitřní trh EU spočívá na zvrácené myšlence, že vol-
ný obchod mezi státy vyžaduje, aby se vše vyrábělo
podle stejných norem a často i stejnými postupy.
Vše podléhá jednotné regulaci z Bruselu. To likviduje
konkurenci různých přístupů a vede to ke stagnaci.
EU je se svým vnitřním trhem jednolitým obchodním
blokem s jednotnou obchodní politikou. To v praxi
znamená, že se protekcionisticky chrání pomocí cel
vůči konkurenci stojící mimo EU. To, že se EU uzavírá
do sebe a upíná se k vnitřnímu trhu, je další faktor,
který vede ke stagnaci a relativnímu zaostávání
EU za zbytkem světa.

Oproti tomu idea volného trhu vtělená do liberální
obchodní politiky představované Světovou obchodní
organizací (WTO) by znamenala prosazování volného
obchodování nejlépe s celým světem. Evropské
sdružení volného obchodu (EFTA, z anglického
European Free Trade Association) tuto myšlenku
reprezentuje už více než 50 let (viz poslední kapitolu
EFTA jako alternativa EU).
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Evropská krize a euro jsou do značné míry spojené
nádoby. Euro vytvořilo prostředí, ve kterém se státy
zdánlivě mohly přestat chovat zodpovědně.

Od uvedení jednotné měny se mohly jižní státy těšit
poměrně slušnému hospodářskému růstu
a současnému poklesu úroků ze svých dluhopisů.
Španělsko před krizí splňovalo rozpočtová kritéria
lépe než Francie a Německo. Itálii se dařilo
dokonce snižovat své vysoké zadlužení ve vztahu
k HDP. Protože se ale Německu nedařilo tak dobře
růst a jeho inflace byla podprůměrná, prosazovalo
Německo prostřednictvím svého zástupce
v Evropské centrální bance (ECB) nízké úrokové
sazby. Nízké úrokové sazby ECB ale pro jižní státy
znamenaly naopak nadprůměrnou inflaci
a nadprůměrnou tvorbu nových peněz díky růstu
úvěrů. Dokud se ekonomice dařilo, málokdo si
nezdravého růstu úvěrů všímal. Přemíra levných
úvěrů ale skrývala riziko, které se pak v krizi projevilo
tragickým pádem španělského hypotečního
a irského realitního trhu a obecně velmi špatným
stavem bank v eurozóně.

Pokud by jižní státy měly svoje vlastní měny,
o které by se staraly jejich centrální banky, tak by
k takovéto inflační politice nedošlo. Nemohly by si ji
dovolit, jejich měna by při nízkých sazbách oslabova-
la. V rámci eurozóny ale měly přístup k levným
penězům bez jakýchkoliv starostí. Ve všech jižních
státech to vedlo k nadměrné inflaci a růstu platů
nad úroveň produktivity práce. Nadměrný růst cen
a platů vedl ke ztrátě konkurenceschopnosti
a velkým deficitům obchodní bilance, která v krizi 
musela být vyrovnána drastickým snížením importů
a tím i vlastní spotřeby, což v těchto státech vedlo

Evropská krize a Euro
k výrazným propadům hospodářství. Jedna úroková
sazba zkrátka nesvědčí všem.

Evropští byrokraté hledali řešení krize v posílení ev-
ropských institucí a vynucování fiskální disciplíny.
K tomuto cíli měl vést Evropský semestr, který dal 
více pravomocí Evropské komisi, která nyní každo-
ročně vykonává dohled nad plněním hospodářských 
cílů jednotlivých zemí. Každoročně jí navíc musí 
členské státy předkládat své plány, ke kterým se 
Komise vyjadřuje. Fiskální disciplínu, kterou nedoká-
zal udržet Pakt stability a růstu, má nyní vynucovat 
jeho inovované dvojče Pakt euro plus a dále Fiskální 
kompakt. Pomoci zadluženým státům měl nejprve 
fond EFSF, přezdívaný euroval, a později zavedený 
Evropský stabilizační mechanismus (ESM).

Vytvořením ESM došlo na slova Petra Macha,
která vyslovil roku 2002 v knize Úskalí evropské inte-
grace: „Zastávám názor, že než měnově integrovat
nesourodé oblasti, tím je poškodit a pak zachraňovat
penězi cizích daňových poplatníků, je lepší ponechat
si vlastní měnu.“ ESM je nástroj, kterým ostatní státy
zachraňují státy, které poškozuje společná měna.
Evropská krize dokázala, že euro bylo v tomto nesou-
rodém seskupení států od začátku špatným
projektem, který nemohl skončit jinak.

Svobodní pořádali několik demonstrací a protestova-
li proti tomu, aby českým parlamentem prošla
změna článku 136 Smlouvy o fungování EU, která
ESM zřizovala. Nakonec pro změnu smlouvy hlaso-
valo 140 poslanců a proti jen 18. Všechny informace
lze dohledat na stránce esm.svobodni.cz, kterou 
Svobodní pro účel informovaní veřejnosti vytvořili.

Eurodluhová unie ESM
ESM disponuje celkovým kapitálem 700 miliard eur,
na který se skládají členské země eurozóny.
80 miliard je v podobě splaceného kapitálu, zbylých
620 miliard je ve formě záruk, které jsou členské
státy povinny plnit do jednoho týdne v případě,
že obdrží požadavek. Rada guvernérů (složená
z ministrů financí členských zemí) může objem
fondu neomezeně navyšovat.

Pavel Kohout glosoval ESM takto: „Představte si,
že podepíšete bianko směnku, do které kdokoli může
vepsat libovolnou částku. A teď si představte, že jich
podepíšete do zásoby celý štos a věnujete je někomu
cizímu.“

Jakmile by Česká republika přijala euro, stala by se
i součástí ESM. Museli bychom ihned začít splácet
náš podíl, který by činil 40 miliard Kč, a být připraveni
ručit dalšími 310 miliardami korun, které bychom
byli nuceni vydat, jakmile by se rozhodlo o záchraně
dalšího státu. Účast na ESM se vypočítává podle
počtu obyvatel a HDP členských zemí. Nutnost
participace v ESM je další důvod, proč Svobodní
důrazně odmítají přijetí eura.

Zdroj:
www.oecd.org
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Česká republika má měnu, která nám dobře slouží
a která má nízkou míru inflace. Neměli bychom
korunu měnit za euro, které by znamenalo obrovské
finanční náklady na dotování krachujících zemí 
eurozóny.

Euro může být výhodné pro malé státy, jako
je Černá Hora či Monako, kterým se nevyplatí mít
vlastní měnu, mohou euro kdykoliv opustit a nemusí
doplácet na zadlužené státy eurozóny.
Kdyby ale Česká republika přijala euro, není pro ni
cesta zpět. Pro členy EU je euro jednosměrnou ulicí
– když jednou euro zavedete, nesmíte se vrátit
k národní měně. To je velký problém pro Řecko,

Zachovejme korunu
pro které by byl návrat k národní měně vysvoboze-
ním. Řecko má slabou ekonomiku, pro kterou je euro 
příliš drahé. Zatímco měny sousedních zemí oslabují, 
když je ekonomika v útlumu, a posilují, když ekono-
mika roste, Řecko se s eurem stává neschopným 
konkurence. Jak by asi dopadla česká ekonomika, 
kdyby měla euro? Euro přineslo ve všech zemích, 
které ho zavedly, jen zdražování. Česká republika by 
měla dělat vše pro to, aby nemusela euro zavést. 
Svobodní mohou v Evropském parlamentu navrhnout 
takovou změnu Smlouvy o EU, aby zavedení eura 
nebylo povinné a aby se případně z eurozóny dalo 
vystoupit.

Svobodní se staví proti jakýmkoliv snahám
o předávání dalších pravomocí do Bruselu. Evropská
integrace už překročila hranici efektivní spolupráce.
Evropský vnitřní trh představuje přeregulované
prostředí a omezuje prosperitu členských států.

Pokračování integrace

Snaha Bruselu kontrolovat rozpočty členských států
zesílila s krizí eurozóny. Státy eurozóny se podpisem
tzv. Fiskálního kompaktu zavázaly dodržovat
určitá pravidla hospodaření. Pokud jejich deficity
přesáhnou sjednané limity, může Evropská komise
rozhodnout o sankcích, například uložit těmto
státům pokutu. EK také vydá sadu návrhů,
které by měly daný stav napravit. Stát, který
hospodaří s příliš vysokým deficitem, bude muset

Fiskální unie
tyto návrhy přijmout. Tento diktát z Bruselu prakticky
znamená konec demokracie ve špatně
hospodařících státech.

Úředníci Komise ale neví, co doopravdy jednotlivé
státy potřebují, proto jejich univerzální návrhy refo-
rem nefungují. To vidíme i na příkladu Řecka, které
přijalo všechny nadiktované reformy a dostalo se
do ještě hlubší krize.

Bankovní unie je další z reakcí na současnou krizi.
Má se skládat ze 4 pilířů:
A) Jednotná bankovní regulace
B) Jednotný bankovní dohled
C) Jednotné řešení bankovních problémů
D) Jednotný systém pojištění vkladů

Bankovní unie
Cílem bankovní unie je především omezení národních 
regulátorů – národních centrálních bank
– a předání dalších pravomocí centrálnímu dohledu
Evropské centrální banky (ECB).
Jednotný systém pojištění vkladů a řešení problémů
má podobný efekt, jako dát dítě s virózou do kolek 
tivu zdravých vrstevníků. Zaručeně ty ostatní nakazí.
Situaci to ještě zhorší.

Když nezůstane národní centrální bance ani pravo-
moc odmítnout přeměnu dceřiné společnosti
zahraniční banky na pouhou pobočku, pak toto
reálně hrozí. Zahraniční vlastníci bank přemění svoje
dceřiné společnosti na pobočky a budou je moci vy-
sávat. Vedlo by to k odlivu kapitálu z domácích bank
do zahraničí.
Petr Mach k tomu uvedl: „Rodí se ‚bankovní unie‘,
nebo spíš systém ‚monobanky‘, kdy veškerá finanční
moc bude soustředěna do ECB. Z jednotlivých
komerčních bank se stanou jen korporativistické
kvazi-soukromé prodloužené ruce Velkého bankovního
Leviathana. Tento Leviathan je krmen svobodou, kterou
mu odevzdáváme.“
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V této kapitole představujeme nejčastější mýty,
které jsou s Evropskou unií spojené, a uvádíme
skutečnosti na pravou míru. Mezi tyto mýty patří
to, že EU zajišťuje volný obchod, volný pohyb osob,
prosperitu a mír. Tato tvrzení jsou velmi zavádějící
a ve skutečnosti na nic z těchto „největších výhod
EU“ Evropskou unii s její bruselskou byrokracií vůbec
nepotřebujeme a prosperitě Evropská unie
přímo škodí.

Mýty o EU

Jak již bylo řečeno v kapitole o rozdílu mezi vnitřním
a volným trhem, EU není organizace, která by
stavěla na ideji volného obchodu. Navíc obchod
mezi členskými státy nezajišťuje EU, ale Evropský
hospodářský prostor (EHP), což je separátní
smlouva, a mimo EU je jejím signatářem i Norsko,
Lichtenštejnsko a Island. EHP je v současnosti
svazován regulacemi z Bruselu, ale i tak mají státy
EHP, které stojí mimo EU, větší možnosti se škodlivé
legislativě EU vyhnout, než mají členské státy EU.
Z celkového počtu 30 000 evropských směrnic
musely státy EHP stojící mimo EU přijmout jen
zhruba pětinu, aby měly přístup na jednotný trh.

EU má složitý systém cel, jejichž výnosy jdou
do společného rozpočtu. Před vstupem do EU
se říkalo, že nebudeme potřebovat celníky. Opak
je pravdou. Naše celní správa má nyní přes 7 000
zaměstnanců, což je více než kdykoliv dříve.
Místo toho, aby celníci působili jen na hranicích,
nyní kontrolují auta obchodníků kdekoliv v republice.
Se státy EU sice díky EHP můžeme obchodovat bez 
cel, kvůli EU ale nemůžeme bez cel obchodovat
s okolním světem, protože podléháme jednotné ob-
chodní politice EU, která spočívá ve vysokých clech
a dalších překážkách. Bez EU by byl obchod svobod-
nější. Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) 
propaguje volný obchod bez dalších podmínek, 
regulací apod.

Mýtus č. 1:
EU zajišťuje volný obchod

Volný pohyb pracovních sil je sice možný, ale je
komplikován mnoha byrokratickými restrikcemi.
Dávno pominuly doby, kdy se pracovní síla stěhovala
za prací. Dnes vidíme, jak se firmy stěhují za levnější
pracovní silou, a to zpravidla mimo přeregulované
území EU.

Volný pohyb pracovních sil se mnohdy zaměňuje
na volné cestování v rámci Schengenského systému.
O existenci pasových kontrol na hranicích
mají rozhodovat státy a i bez bruselské integrace je
množné vytvářet zóny pro volné cestování. Schen-
genský systém se svým masivním shromažďováním
osobních údajů lidí vyžaduje obrovské omezení
svobod každého obyvatele a v souhrnu patrně není
nejvýhodnější formou spolupráce. Migrační tlaky
a s tím spojená rizika všech států se totiž sčítají
na hranici každého členského státu a vznikají někdy
neřešitelné problémy, dokonce se nepřiměřeně
zvyšují bezpečnostní rizika. Přirozený systém by měl
být založen na spolupráci států, které mají stejné
migrační tlaky a stejná rizika.

Mýtus č. 2:
EU zajišťuje volný pohyb osob

Zdánlivá svoboda volného pohybu kapitálu se ve
skutečnosti dotýká jen velmi úzké skupiny investorů.
Normální občan kteréhokoli státu může investovat
podle pravidel WTO, aniž by k tomu potřeboval bru-
selské centrum. Dokonce naopak, evropské regulace
komplikují možnosti investovat mimo území EU.

Mýtus č. 3:
Volný pohyb kapitálu

Představa, že druhou světovou válkou oslabené
evropské státy zajištovaly v realitě studené války
a ve světě rozděleném do dvou bloků nějaký mír,
je nepravdivá. Neexistuje jediný doklad o tom, že by
něco takového evropské struktury udělaly,
a ani k tomu nikdy neměly žádnou kapacitu.
Mír v Evropě v době studené války zajistila autorita
Spojených států amerických a kolektivní obranná
spolupráce v NATO. Jedinou fungující zárukou naší
bezpečnosti je spolupráce v NATO. Spolupráce je
založena na principu konsensu a na identifikaci rizik
a zájmů. Společná rizika se vyplatí řešit společnými
silami. NATO představuje také platformu,
která řeší bezpečnostní problémy v duchu vlastní
filozofie. Dokonce se dá říci, že nejdůležitější v NATO
je způsob řešení problémů na základě dialogu,
analýzy rizik a konsensu.

Mýtus č. 4:
EU vděčíme za mír

Podle Lisabonské strategie z roku 2000 měla být EU
do roku 2010 nejdynamičtější a nejkonkurence-
schopnější ekonomikou světa, založenou na znalos-
tech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, 
vytvářející více kvalitních pracovních příležitostí a za-
chovávající sociální soudržnost. To byla utopie ještě 
před příchodem krize. Pokusy o centrální plánování 
toho, co bude podporováno dotacemi, rozhodně k 
hospodářskému růstu nevedou. Politiky EU dokonce 
hospodářství přímo poškozují. Více viz kapitoly Zele-
né šílenství EU a Náklady bruselské byrokracie.

Mýtus č. 5:
Členství v EU přínáší prosperitu
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Evropská integrace se definitivně přeměnila v unifi-
kaci a harmonizaci všech a všeho. Mezivládní spolu-
práci dávno nahradila nadnárodní bruselská byrokra-
cie, která má obrovské pravomoci bez jakéhokoli
mandátu občanů a která za chyby nenese žádnou
odpovědnost. Samostatnost země se proměnila
v podřízenost. Demokracie v postdemokracii,
kde většinu legislativy tvoří evropské direktivy,
které zvolení národní politici hraním si na demokra-
cii, totiž rituálem zvedání rukou, pouze implementují. 
Svobodné rozhodování jednotlivců je svazováno

Referendum o vystoupení z EU
a potlačováno dalšími a dalšími regulacemi,
které dnes a denně dokazují, že si bruselská
byrokracie a evropské elity neváží svobody a důstoj-
nosti občanů. Svobodní docházejí k závěru, že by 
bylo pro Českou republiku a životy českých občanů 
nejlepším řešením z Evropské unie vystoupit.
Navrhujeme o vystoupení z EU uspořádat celostátní 
referendum. Do té doby chceme mírnit dopady evrop-
ské legislativy v Evropském parlamentu a posíli
v něm opravdovou opozici.

Alternativou členství v EU je Evropské sdružení
volného obchodu (EFTA, z anglického European Free
Trade Association). EFTA není – na rozdíl od EU –
založena na byrokracii, na přerozdělování peněz
a na dotacích, na společné měně a na přehlasová-
vání jedněch druhými. Evropské sdružení volného 
obchodu je založeno na rovnoprávnosti, dobrovolné 
spolupráci, volném obchodu, volném cestování. Člen-
ství v EFTA automaticky znamená bezcelní obchod s 
desítkami zemí světa, s nimiž EFTA uzavřela dohody 
o volném obchodu.

Přístup na vnitřní trh EU zajišťuje smlouva o Ev-
ropském hospodářském prostoru (EHP). Můžeme 
vystoupit z EU a zároveň zůstat signatáři smlouvy o 
EHP. Tím bychom se dostali do stejné pozice, jakou 
mají Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Tyto státy 
mají volný obchod s EU výměnou za to, že přebírají 
evropské směrnice, které se vztahují k uvádění zboží 
na společný trh. Rozhodně se tedy na ně nevztahují 

EFTA jako alternativa k EU
např. směrnice o dani z benzínu, o dani z elektřiny, 
o dani z přidané hodnoty a další. Neplatí na ně celní 
sazebník EU, který by omezoval jejich obchodování 
se zbytkem světa, ani kvóty na výrobu cukru ani 
zákazy vysazování vinic. Nemusí zavádět euro ani 
přispívat do záchranných fondů eurozóny.

Hlavním cílem Svobodných je prosperita a svoboda
českých občanů. Proto nám nemůže být lhostejné,
co se děje na evropské úrovni. Chceme, aby Česká
republika garantovala práva a svobody českých
občanů a umožnila jim prosperovat. Proto usilujeme
o takové evropské uspořádání, ve kterém Česká
republika nebude podléhat diktátu směrnic 
z Bruselu. Chceme, aby hlas lidí měl váhu. Chceme
v Evropském parlamentu čelit regulacím, kterými nás
zaplavuje Evropská komise, abychom umožnili žít
českým občanům ve svobodné a demokratické zemi
a v prosperující ekonomice.

Za svobodu a demokracii

Celkově země EHP přijímají méně než pětinu evrop-
ské legislativy. Státy EFTA mají díky smlouvě o EHP
podstatně větší schopnost vyhnout se legislativě,
která je pro ně skutečně škodlivá, než státy EU.
Dlouhodobým cílem Svobodných je reforma EHP,
která by minimalizovala vliv EU na legislativu
zemí EFTA.

Po vystoupení z EU se můžeme rozhodnout,
jestli chceme zůstat součástí tzv. Schengenského
prostoru, který zajišťuje volné cestování. Alternativní
pojetí volného pohybu pracovních sil má i EFTA.
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Evropské unii se přičítá k dobru bezpečí a prosperita, 
kterým se Evropa ještě donedávna těšila. Za sjed-
nocení kontinentu EU dokonce v roce 2012 získala 
Nobelovu cenu míru. Blíží se konec roku 2015. 
Prosperující si jistě příslušníci jižních (a i mnohých 
dalších) evropských národů nepřipadají. Výmluva 
na světovou ekonomickou krizi přestala fungovat. V 
bezpečí se pod tlakem masové migrace a ve stínu 
pařížských útoků může cítit málokdo. To samo o 
sobě přináší existenciální otázky smyslu Evropské 
unie v její dnešní podobě.

Čas ukazuje, že EU byla vystavěna na příliš idealistic-
kých základech a jen pro období klidu. Jakmile přijde 
krize, byrokratická EU se hroutí a řešení musí hledat 
představitelé států. Nyní sledujeme, jak se takřka 
v přímém přenosu evropský sen začíná pod tíhou 
reality postupně rozkládat. Mnoho evropských elit 
jím na rozdíl od běžných občanů ale stále žije. Věří, 
že řešením všeho je vybudování Spojených států 
evropských. Žijí utopií o nadnárodním státě s jednot-
nou měnou, hranicemi, prezidentem a vládou. Přesně 
tou vizí „sjednocené Evropy“, o níž Thatcherová 
prohlásila, že je pomníkem marnivosti intelektuálů a 
klasickou utopií odsouzenou ke krachu.1 Měla prav-
du a my nyní žijeme v krachující Evropě. Symbolem 
tohoto krachu je i samotný Brusel. Z města plného 
unijních byrokratů a lobbistů se stalo zároveň hnízdo 
islámského terorismu.

Spěje Evropská unie k zániku?První část

Je Schengen mrtvý?

Rozsáhlý teroristický útok v ulicích Paříže v pátek 
13. listopadu znamená faktický bankrot Schengenu, 
protože část atentátníků žila právě v Bruselu. Francie 
zareagovala očekávatelným způsobem. Zavedla kon-

trolu hranic na dobu neurčitou. V Evropě končí klidné 
časy, kdy mohly být mezi státy Schengenu otevřené 
hranice. 

Schengen měl navíc nahnutou budoucnost ještě 
před útoky, a to kvůli migrační krizi. Některé země 
kvůli přílivu migrantů obnovily hraniční kontroly.  
Mezi některými dokonce začaly vznikat na hranicích 
nové zdi. Rakousko nejprve popíralo, že by na hrani-
cích se Slovinskem stavělo plot proti migrantům a 
hovořilo o probíhajících „stavebních úpravách“. Zdi či 
ploty staví i další státy a je to samozřejmá reakce na 
vzniklou bezpečnostní situaci.

Rozplývá se sen o sjednocené Evropě

V Bruselu nastalou situaci a kroky jednotlivých států 
sledují s panikou. Sen o jednotné Evropě bez hranic 
se rozplývá. Předseda Evropské komise Jean-Claude 
Juncker na to reagoval svou výzvou, že „musíme 
zachovat při životě ducha Schengenu“. Schengenský 
systém volného pohybu podle Junckera upadl po 
teroristických útocích a kvůli migrační krizi do kóma-
tu, proto je potřeba ho znovu vzkřísit. Na plenárním 
zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 
varoval, že pokud Schengen padne, přestane dávat 
jednotná Evropa smysl.2

 Původní citát naleznete v knize Margaret Thatcherové Umění vládnout z roku 2002. Navrhuje v ní postupné vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
 Juncker: Schengen je v kómatu. Euroskop, 25. 11. 2015. Dostupné online:
 https://www.euroskop.cz/8962/26618/clanek/juncker-schengen-je-v-komatu/

1
2
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Evropská unie se zmítá v krizi, která může znamenat 
její zánik nebo radikální přeměnu. V Odcizené Evropě 
jsme argumentovali, že EU byla špatně už založena, 
a chyby jsou tak v jejích základech. Celky s absencí 
demokratické kontroly rozhodující o životech lidí 
mohou sice dlouhou dobu existovat, ale jednou vždy 
skončí. Zaniknou, jakmile se vyčerpá ideologie, která 
je pohání. Junckerova slova potvrzují, že europei-
smus se postupně vyčerpává a blíží se bodu, kdy 

přestane dávat smysl i množině jeho dosud zarytých 
stoupenců.

V této situaci přichází Velká Británie s požadavky na 
reformu svého vztahu s Unií. Mezi nimi nalezneme 
i symbolické vyvázaní se z konceptu „stále těsnější 
Unie“, který je jádrem ideologie europeismu. Zasta-
vení integrace a postupný či živelný rozpad EU je 
reálnou možností, se kterou bychom měli počítat.

Euro způsobuje hospodářské problémy, evropská 
byrokracie dusí a potlačuje podnikání, reguluje naše 
životy a omezuje naši svobodu. Lidé ale škodlivost 
Evropské unie pochopili až v souvislosti s přívalem 
masové migrace ohrožující nejen bezprostřední 
bezpečnost, ale i dlouhodobou a po staletí utvářenou 
podobu Evropy.

Masový příval migrantů představuje největší pohyb 
obyvatel v Evropě od roku 1945. Tato krize otevřela 
otázku smyslu existence otevřených hranic uvnitř 
Evropy a zároveň zažehla spory o rozdělování
břemene.

Od začátku krize se vede v podstatě ontologický 
spor. Jedná se o uprchlíky nebo ekonomické migran-
ty? Mohou se začlenit na pracovní trh a být příno-
sem? Přinášejí s sebou vlastní kulturu nepřátelskou 
k té naší? Lidé si na tyto otázky odpovídají různým 
způsobem, a proto existovaly ve společnosti různé 
náhledy na to, jak s přílivem migrantů naložit. Není 
úlohou této práce na všechny tyto otázky odpovědět. 
Několik odpovědí je ale podstatných pro pochopení, 
jak Evropská unie v této krizi selhává.

Migrační krize
Uprchlíci? Ekonomičtí migranti

Drtivá většina migrantů jsou ekonomičtí migranti, 
kteří hledají naději na lepší život. Proto míří do států 
se štědrou sociální politikou v čele s Německem a 
Švédskem. Mnoho opravdových uprchlíků utíkajících 
ze Sýrie místo takovéto cesty zůstává v bezpečných 
zemích okolo Sýrie, jako jsou Libanon, Jordánsko 
a Turecko. V rámci Evropy pak existuje Dublinská 
dohoda, podle které by uprchlíci měli zůstávat v první 
bezpečné zemi, kde by jejich žádosti o azyl měly být 
vyřízeny. Angela Merkelová ale v létě Dublin porušila, 
když prohlásila, že všichni občané Sýrie jsou jako 
uprchlíci vítáni v Německu. Jednalo se o pozvání, 
které spustilo lavinu migrantů snažících se dostat 
přímo do Německa.3 Názor, že právě politika Němec-
ka je příčinou takto rozsáhlé krize, sdílí i německý 
eurokomisař Günter Oettinger.4

Domácí i zahraniční kritika Merkelové sílí. Její spo-
jenci naopak ubývají. Švédsko od politiky otevřených 
dveří ustupuje a rozhodlo se příliv zásadně omezit. 
Emotivně to oznámila vícepremiérka Švédska Asa 
Romsonová. Na konci projevu začala plakat.5

Opravdovým spojencem Merkelové je po celou dobu 
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Od-
tud plyne selhání Evropské unie. Za celou dobu krize 
EU nepřišla s žádným skutečným plánem řešení, kte-
rý by se začal realizovat. Řešení přílivu migrantů není 
hledáno v jeho omezení či zastavení, ale v přerozdě-
lení problémů, které přináší. Proto Evropská komise 
přišla s plánem povinných kvót. Merkelová i Juncker 
trvají na tom, aby se časem z povinných kvót stal 
stálý mechanismus přerozdělování migrantů. Řeše-
ním má být více solidarity a „více Evropy“.

Migranti a bezpečnost

Merkelová a další podobně smýšlející lidé říkají, 
že migranti jsou našimi spojenci, protože utíkají z 
konfliktních oblastí i před našimi nepřáteli. Prý se 
nemáme čeho bát. Jsou to lidé jako my, kteří chtějí 
jen v klidu žít. Média nám ukazují emotivní obrázky 
dětí, snažící se vyvolat náš soucit. Nejvýraznější byla 
v tomto směru fotografie mrtvého chlapce Ajlana 
ležícího na písečné pláži tureckého pobřeží.

Většina migrantů pravděpodobně skutečně je spíše 
mírumilovná. Ale je třeba si přiznat, že migranti jsou 
z větší části mladí muži, u kterých existují značná 
rizika. Podle šéfa německé kontrarozvědky Hanse-
-Georga Maassena jsou někteří běženci přicházející 
do Evropy radikálové, kteří mohou plánovat útoky. 
Podle něj tvoří mladí muži mezi 16 a 35 lety 70–80 
% všech migrantů. Značná část těchto lidí, přicháze-
jících ze Sýrie, Iráku nebo Afghánistánu, již přišla do 
styku s válkou. Někteří z nich mají válečné zkuše-

Politická korektnost v EU brání řešení

Zmíněná fakta je samozřejmě politicky nekorekt-
ní říkat. V Evropské komisi by nic podobného ani 
nemohlo zaznít. Těžko můžeme očekávat realistická 
řešení krize, když se nedá realisticky o této krizi ani 
mluvit. Bez pojmenování věcí pravými jmény nelze 
nalézt řešení. Politická korektnost v EU nabrala až 
dekadentní podobu. Hrozí nám zničení, ale nesmíme 
o tom hovořit, protože bychom při tom museli o mig-
rantech mluvit jako o hrozbě. Evropské elity se staly 
natolik tolerantními, že jsou ochotny tolerovat i zánik 
naší civilizace.

Povinné kvóty – počátek rozkladu EU?

Zlomovým momentem pro další životaschopnost EU 
se může stát 22. září 2015, kdy byla Česká republika, 
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko přehlasováno 
ve věci povinných kvót na přerozdělení migrantů 
po Unii. EU si tím podráží nohy u veřejnosti nejen 
těchto států, ale i mnoha dalších, jejichž předsta-
vitelé hlasovali sice pro toto opatření, ale jen pod 
nátlakem Německa. Pro mnoho občanů se jedná o 
tvrdé procitnutí ze sna o EU jako o idylické spoluprá-
ci evropských národů. Sami němečtí politici včetně 
předsedy Evropského parlamentu Schulze přilili olej 
do ohně, když otázku přerozdělování migrantů začali 
spojovat se strukturálními fondy EU. Schulz prohlá-

3
4

5

6
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nosti a hrozí u nich i budoucí radikalizace, pokud se 
nepovede je integrovat do společnosti.6

Státy by kvůli těmto rizikům měly být při jejich přijí-
mání velmi obezřetné. Německo v tomto naprosto 
selhává, protože do něj proudí statisíce lidí, které 
nezvládá registrovat a kontrolovat. Podle nejvyšších 
odhadů může do Německa za celý rok 2015 přijít 
1,5–2 miliony běženců. Mnoho z nich bez jakékoliv 
kontroly úřadů.7
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Za výrok o lavině byl kritizován významný německý ministr financí Wolfgang Schäuble.
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bezencu-varuje-mnichov.html
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sil, že není možné přijímat finance z EU a zároveň být 
nesolidární v otázce přijímání imigrantů. Tím otevřel 
otázku smyslu strukturálních fondů. Je jejich smys-
lem podplácet chudší státy, aby se nechaly poslušně 
Německem řídit?

Svobodní jsou proti unijnímu přerozdělování peněz. 
Reakce na podobné výhružky tak byla ze strany před-
sedy Svobodných a europoslance Petra Macha jed-
noznačná. V Evropském parlamentu hovořil o tom, 
že se nenecháme vydírat dotacemi, protože dotace 
naší ekonomice stejně škodí.8

Že je nečekaně rychlý rozpad EU kvůli migrační krizi 
možný, varoval i lucemburský ministr zahraničí Jean 
Asselborn. Dle jeho slov je EU ve velmi, velmi kritické 
situaci a rozpory mezi zeměmi jsou velké. Některé 
země totiž prý evidentně nepřijaly hodnoty EU, které 
nejsou jen materiální. „Může se to stát neuvěřitelně 
rychle, pokud se stane pravidlem zavírat lidi jak ven-
ku, tak uvnitř, namísto zachování solidarity,“ zkritizo-
val Asselborn východoevropské země.9

Ze západoevropských států se Merkelová snaží vy-
tvořit „koalici ochotných“, kteří si budou mezi sebou 
přerozdělovat migranty z tureckých táborů. Zdroje z 
Berlína hovoří o čísle 400 000 za rok. Tuto koalici se 
může Merkelová pokusit použít na vnucení stálého 
mechanismu přerozdělování migrantů zbytku člen-
ských států EU.10

EU se v otázce povinných kvót rozdělila, prošly jen za 
cenu násilného většinového hlasování. Budou pokra-
čovat tlaky na další povinné kvóty a na stálý mecha-
nismus přerozdělování migrantů. V průběhu sporů 
o kvóty byla zpochybněna strukturální politika EU. 
Dále se ukázalo, že EU nedokáže chránit svoje vnější 
hranice. Iniciativu tak musely převzít národní státy a 
začít si chránit vlastní hranice i uvnitř EU. Migrační 
krize bude dále pokračovat a podle prognóz by měla 
být v dalších letech minimálně stejně silná. Zatím 
nejsou realizovány žádné kroky, které by ji skutečně 
omezily. Lidí v pohybu jsou ve světě desítky miliónů. 
Pozvání k lepšímu životu v Evropě je tak silnou moti-
vací pro značnou část z nich.

Krize eurozóny je již stručně popsaná v Odcizené 
Evropě (str. 14, 15). Zde ji uvedeme jen krátce. Je pro 
tento text zajímavá ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že 
ji sama Merkelová zmiňuje a srovnává řešení krize 
eura a migrační krizi. U obou shodně vidí jako řešení 
„více Evropy“. Obě situace podle ní ukázaly, že se EU 
dostatečně neintegrovala.11 A zadruhé proto, že krize 
eura, přestože se to tak nyní nemusí zdát, hrozí EU 
zničit stejně silně jako migrační krize.

V případě eurozóny má Merkelová pravdu, že by ji 
zachránila větší integrace. Eurozóna by skutečně 
mohla být stabilnějším seskupením, kdyby se více in-

Krize eurozóny

tegrovala a stanovil se fiskální mechanismus přeroz-
dělování peněz od úspěšných států k těm neúspěš-
ným. Bylo by to neefektivní, velmi nákladné a ještě 
více by to poštvalo jednotlivé národy proti sobě, ale 
fungovat by to do nějaké míry mohlo. Takové návrhy 
se čím dál častěji mezi evropskými politiky projedná-
vají.12 Britský ministr financí George Osborne vzkázal 
Merkelové, ať souhlasí s britskými reformními návr-
hy. Výměnou Britové nebudou bránit další integraci 
eurozóny a ta tak bude moci přežít.13 Krize se zatím 
„řeší“ levnými penězi a novými dluhy, tedy ideálním 
receptem na vytvoření dalších finančních krizí.

Během jara a léta bylo Řecko velmi blízko odchodu 
z eurozóny. Dokonce se s tím už smiřovali i mnozí ji-
nak fanatičtí zastánci integrace za každou cenu. Byly 
připraveny i plány na zavedení drachmy, ale Řecko 
nakonec dostalo další půjčku a akutní fáze krize se 
tak posunula opět do budoucna. Jako už několikrát 
předtím.

Protože neexistuje mechanismus na legální odchod 
z eurozóny14, spekulovalo se o konci Řecka v EU. 
Právě v tom je velký zádrhel pro budoucnost EU. 
Kdyby se zhroutilo euro, zhroutí se i EU. Až se znovu 
dostane hospodářský cyklus do klesající fáze či 
přijde nějaká náhlá krize, kdo by si vsadil na udržení 
eurozóny pohromadě, když sotva přežila první krizi? 
Protože se neřešily příčiny a zadlužení států i firem 
dále narůstá, může být příští krize ještě bolestivější 
než ta poslední a znamenat skutečně rozpad EU.

Europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach 
z toho důvodu navrhuje, aby eurozóna byla dobrovol-
ná a obousměrná. Když zkrátka nebude pro nějaký 
stát společná měna výhodná, tak ať z ní může zase 
vystoupit. Zároveň by se přijetím takové změny zruši-
la povinnost dalších členů EU včetně České republiky 
do eurozóny vstupovat.15 Lidé jako Juncker se ale 
obávají toho, že jakmile by se eurozóna začala drolit 
a ukázalo by se, že se daným státům bez eura daří 
lépe, bude to znamenat postupný konec pro jejich 
vysněnou ideu sjednocené Evropy.

Petr Mach hovoří v Europarlamentu o vydírání dotacemi (16. 9. 2015). Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=zrhFa6V5icI
Rozpad EU? Klidně za pár měsíců, zní ze Západu. Echo24, 10. 11. 2015. Odkaz:
http://echo24.cz/a/idYfs/rozpad-eu-klidne-za-par-mesicu-zni-ze-zapadu
Europe split over refugee deal as Germany leads breakaway coalition. The Guardian, 30. 11. 2015. Odkaz:
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/29/germanys-plan-to-strike-eu-wide-refugee-sharing-deal-stalls
Schengen zachrání jen přerozdělování migrantů, prohlásila Merkelová. Novinky, 25. 11. 2015. Odkaz:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/387376-schengen-zachrani-jen-prerozdelovani-migrantu-
prohlasila-merkelova.html
Bartas, David. Kam až zajde Evropská solidarita? Roklen24, 17. 6. 2015. Odkaz:
http://roklen24.cz/a/i5Kdz/kam-az-zajde-evropska-solidarita
Holehouse, Matthew. George Osborne tells Merkel: Give us EU reform if you want to save the euro.
The Telegraph, 3. 11. 2015. Odkaz: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/georgeosborne/11973239/
George-Osborne-tells-Merkel-Give-us-EU-reform-if-you-want-to-save-the-euro.html
Podrobněji: GRYGAR, Tomáš. Právní aspekty vystoupení z eurozóny.  Svobodní, 22. 10. 2014. Odkaz:
https://web.svobodni.cz/clanky/tomas-grygar-pravni-aspekty-vystoupeni-z-eurozony
Více o projektu „Dobrovolné euro“ na webu Petra Macha: http://www.petrmach.cz/euro/
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pravomocí na Brusel. Místo toho by mohla nastat 
postupná dezintegrace a odejmutí některých pravo-
mocí Bruselu.

3. Protože dosáhnout získání výjimky je těžkopádné, 
může k částečné dezintegraci dojít i živelně. Některý 
stát či skupina států zkrátka přestane respektovat 
evropské právo v určitých oblastech. Může dojít i k 
nějaké formě koordinace takové politiky.

4. Veřejnost začne odmítat tuto formu evropské 
integrace a utopický projekt „sjednocené Evropy“. 
Poroste poptávka po vystoupení z EU a po hledání 
zcela jiné formy spolupráce.

Občané Británie budou prvními, kteří dostanou 
možnost hlasovat v referendu o vystoupení z EU. Po 
jejich vzoru mohou tuto možnost vyžadovat i obča-
né v jiných členských státech. Evropské unii hrozí i 
postupný rozpad demokratickou cestou, kdy si sami 
občané odhlasují, že již nechtějí být její součástí.

Řešení spočívá v dezintegraci a konkurenci

Skutečné řešení problémů neleží v další integraci, 
ale spočívá naopak v dezintegraci. V případě krize 
eura je řešením rozvolnění měnové unie. Slabší státy 
by měly mít možnost kontrolovaně společnou měnu 
opustit, než se tak stane živelně pod tlakem příští 
hospodářské recese.

Když selhávají státy na okraji EU při střežení svých 
hranic, je masová imigrace do Evropy řešitelná jen 
pozastavením fungování Schengenu, aby se imigran-
ti nemohli dostávat dále, prošli standardním azylo-
vým řízením v první bezpečné zemi a případně byli 

vráceni zpět. Ať si každý stát rozhodne sám, kolika 
lidem ročně udělí azyl. Není představitelné, aby 
takové rozhodnutí bylo členským státům diktováno z 
Bruselu či Berlína. I v imigrační a azylové politice by 
měla fungovat přirozená konkurence. Chyby jedněch 
nesmí být diktovány všem.

Stagnující hospodářství Evropy nezachrání ani další 
přerozdělovací programy, ani další byrokratická naří-
zení. K obnovení růstu je naopak třeba umožnit stá-
tům zrušit zbytečná byrokratická opatření a umožnit 
konkurenci právních řádů jednotlivých států. Právě 
konkurence a umožnění různých řešení je cestou k 
růstu.

Všechna skutečná řešení jsou v naprostém rozporu 
s ideologií europeismu a stále pokračující integrace. 
Jsou politicky nekorektní a v Evropě zatím chybí 
silné osobnosti, které by je prosazovaly.

Vláda musí být na rozpad EU připravena

Rozpad EU je možnost, se kterou česká vláda musí 
počítat a měla by tomu uzpůsobovat svou politiku. 
Zároveň by zodpovědná vláda měla mít připravené 
kroky, kterými by omezila negativní dopady rozpadu, 
a kroky, kterými by této situace využila ve prospěch 
České republiky.

Bylo by nezodpovědné za Českou republiku vstupo-
vat do jakýchkoliv projektů, které by mohly zname-
nat zvýšení nákladů hrozícího rozpadu. Na prvním 
místě je zde nutné zmínit euro, které se proměnilo 
v dluhovou unii, ve které státy navzájem ručí za své 
dluhy. Větší riziko finanční nákazy by přinesl i vstup 
do společné bankovní unie.

Rozpad EU by mohl vést ke konfliktům, občanským 
nepokojům i migraci. Hraničním státům Schengenu, 
jako je Řecko a Itálie, by akutně hrozilo propadnutí 
do chaosu, imigrace do Evropy by neměla vůbec 
žádnou hráz. Český stát v takovém případě musí být 
připraven bránit vlastní hranice a v případě potřeby 
je včas uzavřít. V této souvislosti lze brát jako příklad 
Švýcarsko, které se v rámci cvičení Conex 2015 při-
pravovalo na uzavření svých hranic. Nebere bezpeč-
nostní rizika možného chaosu v EU na lehkou váhu.16

Vláda by měla mít vizi, jak by se mohla rychle ev-
ropská spolupráce transformovat, protože úplnou 
dezintegraci a konec svobodného pohybu zboží, 
kapitálu, osob a služeb si nikdo nepřeje. Je nutné mít 
představu o tom, co je třeba zachovat, a být schopen 
rychle dosáhnout konsensu.

Swiss troops train for mass migration scenarios. Swissinfo, 21. 9. 2015. Odkaz:
http://www.swissinfo.ch/eng/army-exercise_swiss-troops-train-for-mass-migration-scenario/41674004 

16

Budoucnost, která leží před Evropou, mají do znač-
né míry v rukou stále voliči v jednotlivých státech. 
Bohužel je pořád silný europeistický proud prosazu-
jící „více Evropy“, má drtivou většinu v Evropském 
parlamentu a z jeho zastánců je složena Evropská 
komise. O utopii sjednocené Evropy stále sní vůdčí 
politici EU, německá kancléřka Angela Merkelová a 
francouzský prezident François Hollande.

Změna je možná. Mohou ji přinést právě voliči, kteří 
si uvědomí, že žijeme v krachujícím utopickém pro-
jektu. Je zapotřebí volit takové politiky, kteří nepatří 
do hlavního proudu současné selhávající evropské 
politiky. Politiky, kteří pojmenují věci pravými jmény
a představí jinou vizi evropské spolupráce.
V České republice jsou takoví politici ve Straně svo-
bodných občanů.

Jaká bude budoucnost Evropy?

Možné scénáře budoucího vývoje:

1. U veřejnosti nebude výrazná poptávka po změ-
nách. Přehlasování některých států na Radě EU 
nebude mít žádné dramatické následky, stejně jako 
krize eura dosud neměla na osud integrace žádný 
negativní dopad. Krize byla naopak využita pro další 
kroky v integraci. Ty jsou avizovány i nyní. Pokud se 
nezvedne ze strany veřejnosti výrazný odpor, není po-
chyb o tom, že i migrační krize bude využita pro další 
integraci a centralizaci.

2. Poroste poptávka po změnách v rozhodování EU 
a po zúžení rozsahu jejích kompetencí. Další stá-
ty mohou požadovat výjimky, jaké má například v 
azylové politice Velká Británie, Irsko a Dánsko. Tím 
by se rozplynul sen evropských federalistů o pokra-
čující integraci a centralizaci, tedy přenosu dalších 
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Svobodní jsou pro dobrovolnou spolupráci evrop-
ských států a dlouhodobě připravují teoretickou 
koncepci a model, jak by taková spolupráce měla 
vypadat.

Transformace Evropské unie v Evropské společen-
ství by mohla být provedena dohodou všech čelných 
představitelů jednotlivých států. Jinou cestou může 
být vytvoření alternativy EU se státy, které do EU 
vstupovat nechtějí, a se státy, které by v budoucnu 
chtěly EU opustit. Základem mohou být státy Evrop-
ského sdružení volného obchodu (EFTA). Dále by to 
brzy mohla být Velká Británie, a poté státy střední 
Evropy, když se nesmíří s mocenskou politikou Ně-
mecka, které silou bezohledně prosazuje svá řešení, 
která ohrožují budoucnost všech.

V následujících podkapitolách budou vysvětleny 
principy, na kterých má být spolupráce postavena, a 
představen návrh Evropské dohody.

Plán budoucího uspořádání
vztahů v Evropě

Druhá část

Princip rovnoprávnosti

Svobodní vycházejí z výrazné české tradice uvažo-
vání o demokraticky ukotvené evropské jednotě. Ta 
se vyvinula zejména do Masarykovy koncepce. Jejím 
vůdčím principem je naprostá rovnoprávnost evrop-
ských demokratických států bez ohledu na jejich 
velikost a moc.

Masarykův koncept měl zabránit tomu, aby se 
vlády nad Evropou chopila jedna či jen několik málo 

evropských velmocí. Vliv Masarykovy koncepce 
se v meziválečném období promítl nejen v alespoň 
částečné realizaci uskupení států tzv. Malé Dohody. 
Zprostředkovaně se promítl i v úsilí o Spojené státy 
evropské, vedeném francouzským premiérem Aris-
tidem Briandem a po druhé světové válce v podob-
ných aktivitách Winstona Churchilla.17

Je třeba významně odlišovat tento směr od součas-
né europeistické vize Spojených států evropských 
jako žaláře národů dominovaných bruselskou byro-
kratickou vládou.

Jako východisko pro uspořádání vztahů mezi státy 
v Evropě dále bereme politickou filozofii NATO. Ta je 
postavena na důsledném respektu ke státní svrcho-
vanosti, a proto se v NATO rozhoduje konsensuálně. 
Tím se liší od přístupu EU, kde se po Lisabonské 
smlouvě konsensus při hlasování o mnoha otázkách 
nahradil kvalifikovanou většinou a malé státy mohou 
být snadno přehlasovány. Svobodní považují filosofii 
NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého 
by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, 
středními a malými státy.

Dobrovolná mezivládní spolupráce
zachová to dobré z EU

Spolupráce mezi evropskými státy musí vycházet z 
dobrovolnosti. Vše dobré z Evropské unie lze elegant-
ně nahradit mezinárodními smlouvami. Současná EU 
se snaží pronikat do mnoha oblastí života občanů. 
Vůbec nefunguje princip subsidiarity, který říká, že 

Bednář, Miloslav. Evropa po konci Evropské unie. Svobodní, 30. 7. 2015. Odkaz: https://web.svobodni.cz/clanky/miloslav-bednar-evropa-po-konci-evropske-unie17
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se má na nadnárodní úrovni řešit jen to, co nedokáží 
efektivně řešit jednotlivé státy. Takových věcí bude 
ve skutečnosti velmi málo.

Způsob vládnutí v EU a přenechání rozhodování ne-
voleným orgánům neodpovídá složitosti společnosti, 
ve které žijeme. Úřednická elita sídlící v Bruselu si 
myslí, že dokáže řídit společnost, regulovat každý 
malý detail jejího fungování a docílit tak jejího dobra. 
Samozřejmě, že je to fatální omyl, který brzdí roz-
voj Evropy a stáčí ji směrem k sofistikované formě 
socialismu.

Těmto skutečnostem odpovídá návrh Evropské do-
hody, který předkládají Svobodní jako jednu z mož-
ných forem domluvy na spolupráci. Naší prioritou je 
zachování dosažených pozitivních prvků evropské in-
tegrace a svobod, které přinesla, a odstranění jejího 
vadného institucionálního nastavení.

Evropská dohoda

Nové Evropské společenství budované na mezivládní 
spolupráci, které by nahradilo Evropskou unii, může 
být založeno na následujících principech:

I. Evropské společenství bude spojením parlament-
ních demokracií, které dobrovolně spolupracují za 
účelem vzájemného prospěchu.

II. Jurisdikce společných evropských institucí se 
omezí na záležitosti překračující hranice, tj. oblasti 
politiky, kde činnost jednoho státu má přímý vliv na 
vnitřní záležitosti druhého státu. To zahrnuje pra-
vidla svobody cestování, obchod mezi členskými 
státy, přeshraniční znečišťování životního prostředí a 
uchování svobodného trhu zboží, služeb, pracovních 
sil a kapitálu.

III. Aby se předešlo pochybnostem a zabránilo 
extenzivnímu výkladu evropským soudním dvorem, 
členské státy upraví ústavním zákonem (ve Spo-
jeném království parlamentním statutem) seznam 
národních vyhrazených kompetencí. Takový seznam 
bude obsahovat: zahraniční politiku, obranu, azylové 
a imigrační podmínky, dopravu, energetiku, pravo-
moci regionální a místní samosprávy, zemědělství, 
rybolov, průmysl, sociální a zaměstnaneckou politiku, 
daně, zdravotnictví, vzdělání, spravedlnost a vnitřní 
záležitosti (státní správu). V těchto oblastech bude 
garantována nadřazenost národního parlamentního 
a právního systému. Společná evropská politika 
vstoupí v platnost výhradně na základě výslovného 
rozhodnutí o implementaci učiněného národními 
orgány.

IV. Členské státy mohou svobodně přijmout v těch-
to oblastech společnou politiku. Takové iniciativy 
mohou být bilaterální nebo multilaterální, aniž by se 
dotkly států, které se na nich nepodílí.

V. Za účelem provedení těchto zásad budou instituce 
bývalé EU reformovány takto:

1.     Evropská komise pozbývá práva iniciovat záko-
ny. Takové oprávnění je neslučitelné se zásadou de-
mokratické odpovědnosti. Komise bude místo toho 
plnit roli neutrální veřejné správy, která se zodpovídá 
voleným vládám členských států.

2.     Evropský parlament bude nahrazen Shromáž-
děním, které se bude skládat z národních poslanců a 
senátorů, placených domácími zákonodárnými sbory, 
a kteří v Evropském shromáždění budou zasedat po 
dobu nepřevyšující čtyři dny v měsíci. Shromáždění 
nebude mít povahu zákonodárného sboru. Jeho 
posláním bude dohlížet na komisi.

3.     Evropský soudní dvůr se bude skládat ze 
soudců, u nichž se bude požadovat jako předpoklad 
ke jmenování zkušenost u soudu v jejich vlastní 
zemi. Soud bude řešit spory mezi členskými státy a 
otázky týkající se výkladu této smlouvy, ale nebude 
mít pravomoc vymezovat rozhraní mezi národní a 
evropskou jurisdikcí. Veškeré kompetenční spory 
budou odkázány Evropskému tribunálu složenému 
z předsedů nejvyšších (ústavních) národních soudů. 
Tito špičkoví právníci, kteří si uchovají své funkce 
v národních systémech, budou posuzovat všechny 
otázky dotýkající se svrchovanosti.

4.     Rada ministrů bude nejvyšší autoritou Evropské-
ho společenství. Může navrhovat společné iniciativy, 
které budou otevřené pro členské státy, které se na 
nich budou chtít podílet. Takové iniciativy budou 
otevřené i pro státy mimo Evropské společenství. 
V Radě je zastoupen člen vlády každého členského 
státu a Rada přijímá rozhodnutí konsensem.

5.     Evropská centrální banka zůstane zachována 
pro ty členské státy, které budou chtít mít jako svoji 
měnu euro. Každý členský stát bude moci na zákla-
dě vlastních ústavních principů požádat o přijetí za 
člena eurozóny. O přijetí za člena budou jednomysl-
ně rozhodovat členské státy, které již jsou součástí 
eurozóny.

VI. Evropské společenství bude jednotným trhem a 
celní unií. Přitom bude usilovat o odstraňování ob-
chodních bariér a o mezinárodní spolupráci.

VII. Případné nejasnosti pramenící z nejednoznač-
nosti této smlouvy budou řešeny přednostně ku pro-
spěchu jednotlivých občanů oproti prospěchu států 
a přednostně ku prospěchu národních vlád oproti 
prospěchu institucí Evropského společenství.

VIII. Návrh na změnu této smlouvy může iniciovat 
vláda kteréhokoliv členského státu. Změny budou 
předloženy státům k ratifikaci, pokud se na nich 
shodnou vlády všech států. Změny této smlouvy 
mohou být učiněny výhradně na základě ratifikace ve 
všech členských státech.

IX. Tato smlouva nabývá platnosti po ratifikaci všemi 
členskými zeměmi.

X. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran 
vypovědět na základě svých ústavních postupů a v 
souladu s mezinárodními zvyklostmi.
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Rozpad EU by byl ve skutečnosti velkou příležitos-
tí pro Evropu přestat zaostávat za světem a opět 
nastartovat svůj rozvoj. Jako takovou příležitost by 
tuto skutečnost měla vidět i česká vláda.

Pokud by se EU rychle transformovala v Evropské 
společenství a byly zachovány dosažené svobody, 
neměla by dezintegrace být chápána jako negativní 
jev. Přinesla by především šanci zbavit se obrovské-
ho nánosu unijní legislativy, která dusí podnikání a 
omezuje svobodu občanů. Think-tank Open Europe 
na základě britské vládní studie, která se snažila 
zhodnotit administrativní zátěž evropské legislativy 
v Británii, vyčíslil tuto částku na 33,3 miliardy liber 
(1,84 % britského HDP) ročně.18 Z tohoto údaje bude-
me dále vycházet, protože představuje zatím nejrele-
vantněji provedený výzkum v této oblasti. Zahrnuje, 
ale jen 100 nejnákladnějších regulací, skutečné 
náklady bruselské byrokracie budou ještě vyšší.

Kdybychom se zbavili evropské byrokracie a začali 
domlouvat vlastní obchodní smlouvy, mohli bychom 
po rozpadu EU značně liberalizovat ekonomiku a 
více obchodovat s celým světem.

Na druhou stranu, pokud by byla v české vládě sesta-
va jako nyní, pravděpodobně bychom z rozpadu EU 
nebyli schopni nijak těžit. Je to podobné jako trans-
formace ekonomiky po pádu komunismu. Pokud by 
zůstali u moci komunisté, měli bychom pořád státem 
řízenou socialistickou ekonomiku. Rozpad EU je 
příležitostí, jen pokud se k vládě dostane sestava 
schopná a ochotná provést liberalizaci ekonomiky.

Svobodní již mají plán, jak odstranit českou byrokra-
cii a zvýšit tak ekonomickou svobodu v České repub-

Rozpad EU jako příležitost

Skutečně volný obchod bez regulací

Svobodný obchod je nejsilnějším ekonomickým 
nástrojem vedoucím k rostoucímu bohatství zúčast-
něných a zároveň důležitým politickým nástrojem k 
vytvoření bezpečnějšího mezinárodního prostředí. 
Obchodní politika EU není liberální, převažuje v ní 
tendence uzavřít se před světem do sebe. Svobodný 
trh předpokládá svobodu od státní intervence a regu-
lace. Naproti tomu v EU je trh extrémně sešněrován 
regulacemi.

Evropská unie komplikuje českým občanům a čes-
kým firmám obchod s okolním světem. 
Po rozpadu EU bychom mohli získat volnost a záro-
veň již rozsáhlou strukturu dohodnutých smluv o vol-
ném obchodu, pokud by se Česká republika stala čle-
nem Evropského sdružení volného obchodu (EFTA).  
EFTA by se mohla sloučit i s uvažovaným Evropským 
společenstvím (3 ze 4 států EFTA jsou dnes stejně 
členy Evropského hospodářského prostoru).

Rozdíl mezi současnými dohodami o volném obcho-
dě EU a EFTA je vidět na následujících mapách:

Top 100 EU rules cost Britain £33,3 bn. Open Europe, 16. 3. 2015. Odkaz:
http://openeurope.org.uk/intelligence/britain-and-the-eu/top-100-eu-rules-cost-britain-33-3bn/ 

18

lice. Pokud by se EU rozpadala nebo se čeští občané 
rozhodli vystoupit z EU, Svobodní jsou připraveni 
okamžitě začít odstraňovat zátěž plynoucí z nesmy-
slných evropských směrnic. 
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Vyléčení legislativní nákazy

Napravit legislativní prostředí a zrušit nesmyslnou 
legislativu vzešlou z EU bude tím vůbec nejtěžším
a nejdůležitějším úkolem, který bude stát před vlá-
dou, která by byla u moci v době rozpadu EU.
V současnosti tvoří unijní právo zhruba 10 000 naří-
zení a 2 000 směrnic.

Nařízení nejsou součástí českých zákonů, a tak po 
vystoupení z EU (nebo rozpadu EU) okamžitě přesta-
nou být závazná. Naproti tomu směrnice v zásadě 
nemají přímý právní účinek. Vytyčují cíl, který ná-
sledně musí čeští zákonodárci naplnit. Takto se do 
českého právního řádu dostala bruselská legislativní 
nákaza, kterou je třeba postupně vyléčit.

Rozsah unijního práva je masivní, protože pravomoci 
EU jsou obrovské. Zde je jejich přehled podle zaklá-
dacích dokumentů ve znění Lisabonské smlouvy19:

Výlučné pravomoci

• celní unie
• stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbyt-

ných pro fungování vnitřního trhu
• měnová politika pro členské státy, jejichž měnou 

je euro
• zachování biologických mořských zdrojů v rámci 

společné rybářské politiky
• společná obchodní politika

Sdílené pravomoci

• vnitřní trh
• sociální politika
• hospodářská, sociální a územní soudržnost
• zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologic-

kých mořských zdrojů
• životní prostředí
• ochrana spotřebitele
• doprava
• transevropské sítě
• energetika
• prostor svobody, bezpečnosti a práva
• společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného 

zdraví
• činnost v oblasti výzkumu, technologického 

rozvoje a vesmíru
• společná politika v oblasti rozvojové spolupráce 

a humanitární pomoci

Podpůrné, koordinační a doplňkové pravomoci

• ochrana a zlepšování lidského zdraví
• průmysl
• kultura
• cestovní ruch
• všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mlá-

dež a sport
• civilní ochrana
• správní spolupráce

Evropská unie přinesla obrovské množství norem, 
které každou z těchto oblastí nějakým způsobem 
upravují. Česká vláda by měla postupovat podobně 
jako britská. Každé ministerstvo by muselo vydat 
zprávu, kolik legislativy v jeho působnosti má svůj 
původ z EU a jaké má tato legislativa dopady.

Když probíhala česká transformace ekonomiky, 
uvažovalo se o tom, jak se zbavit komunistických 
zákonů a získat nové moderní právo. První možnost 
byla vrátit se před komunistické právo, někam do 
stavu první republiky, kdy zde fungoval kapitalismus. 
Druhá možnost byla vzít zákony ze zahraničí a snažit 
se je převést do české legislativy. Třetí možností v 
takovém případě je anticipovat vývoj legislativy v 
zahraničí a pokusit se přijít s vlastními moderními 
verzemi zákonů. Poslední možností bylo nechat si to 
komunistické právo a dělat v něm nějaké dílčí změny. 
Nyní příliš nemáme odkud si brát pozitivní příklady. 
Ve většině případů by mělo být možné vrátit se do 
stavu před vstupem do EU. Především pokud jsme 
něco dříve neměli vůbec upravené, většinový postup 
by měl být dané zákony zrušit úplně.

Významný okruh, kde bychom mohli dosáhnout zá-
sadních úspor, je klimatická politika EU (viz Odcizená 
Evropa, kapitola „Zelené šílenství EU“). Dotace na ob-
novitelné zdroje energie stojí státní rozpočet přes 20 
miliard Kč. Obrovské náklady jsou i na straně firem a 
občanů platících zbytečně vyšší ceny energií. Ročně 
jde také o desítky miliard Kč.

Nemuseli bychom do pohonných hmot přimíchávat 
biopaliva. Nemuseli bychom platit za solární panely 
a větrné elektrárny. Nepodporovali bychom spalování 
biomasy. Mohli bychom zrušit nesmyslné daně z 
elektřiny, uhlí a plynu. Jen ze zrušení těchto daní by 
plynula úspora 4 miliard Kč.

Bez EU bychom mohli liberalizovat právní úpravu 
pracovních smluv a zrušit nesmyslný antidiskrimi-

Srov. čl. 2-6 SFEU. 19

nační zákon, který zavedl nebezpečný princip, kdy 
se v některých soudních řízeních obrací důkazní 
břemeno a žalovaný tak musí prokázat, že žalobce 
nediskriminoval.

Pro trh je podstatné, že by se mohlo zrušit mnoho 
omezujících zákonů stanovujících různé hygienic-
ké a technické normy. Těmi se EU povedlo doslova 
paralyzovat evropské hospodářství a efektivně bránit 
jeho rozvoji. Lidé by opět ve větší míře mohli zaklá-
dat firmy a podnikat. Bez zbytečných omezení by 
mohli poskytovat své výrobky či služby dalším lidem.

Celková možná výše úspor pro Velkou Británii a 
Českou republiku se bude lišit především ve výdajích 
na klimatickou politiku EU.  Solární boom v České re-
publice dosáhl skutečně bezprecedentních rozměrů. 
Dále by měly být údaje pro obě ekonomiky přibližně 
srovnatelné. Podle již výše zmíněného výpočtu Open 
Europe pro Británii by úspory pro Českou republiku 
mohly být přibližně okolo 70–80 miliard Kč ročně. 
Pokud by vláda dokázala zrušit podporu instalova-
ných solárních elektráren, vyšplhaly by se úspory 
celkem až na 90–100 miliard Kč za rok. Část těchto 
celkových úspor je na straně státního rozpočtu, 
velkou část tvoří i úspory firem a občanů. Další část 
této částky je odhad ztrát na HDP. Ty vznikají tím, že 
mnozí lidé kvůli dusivému byrokratickému prostředí 
v EU nemohou realizovat své nápady. Jedná se o 
konzervativní odhad, protože studie nezahrnovala 
veškeré unijní regulace, ale jen 100 těch nejnáklad-
nějších.

Česká republika by dále ušetřila 40 miliard Kč, které 
každoročně posílá jako členský příspěvek EU. Uvažo-
vané Evropské společenství by neprovádělo struk-
turální politiku ani zemědělskou politiku, které tvoří 
největší položky v rozpočtu EU. Podstatně by se také 
ušetřilo na administrativních nákladech. Roční pří-
spěvek by se tak stal jen zlomkem současné částky.
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Snem europoslance Petra Macha je svobodná Ev-
ropa bez zbytečné byrokracie, kde spolu lidé všech 
států mezi sebou spolupracují a obchodují bez
bariér: „Sním o Evropě, kde každá země má svoji jedi-
nečnou kulturu, kvůli které stojí za to cestovat. O Evro-
pě, kde se neválčí. Mám sen o Evropě, jíž je svobodná a 
prosperující Česká republika suverénní součástí.“

Pro vážnost vojenských hrozeb nesmíme polevit v 
obhajobě volného trhu a nízkých daní. Právě naopak! 
Volný trh a nízké daně zajistí prosperitu a prosperita 
zajistí, že budeme moci být vyzbrojeni proti těm, kdo 
ohrožují naši bezpečnost – ať jde o Islámský stát, 
nebo jiné. Tak jako je vedlejším produktem ekono-
mické svobody prosperita, je jím i větší bezpečnost.

Nespravedlivé dotace a ohromná byrokracie pochá-
zející z EU nám brání naplnit tyto vize. Ocitáme se v 
krizích, které nemají bez zásadní změny východisko. 
Hledají se naprosto nesmyslná řešení. Bez EU by 
nikoho ani nenapadlo, aby se s námi Němci „soli-
dárně“ dělili o své problémy s migranty. Suverénní 
národní státy, které spolu dobrovolně spolupracují, 
jsou budoucností Evropy. 

Evropská unie jako projekt krachuje a připomíná Tita-
nic. Zatímco čelí zásadním ohrožením, byrokratická 
mašinérie produkuje další a další euronesmysly. 
Využijme získané zkušenosti, zachovejme pozitivní 
výsledky evropské integrace a zbavme se těch, co 
nás táhnou ke dnu. Připravme se na opuštění Titani-
cu, než bude pozdě. 

Česká republika prosperující a bezpečná

40



ODCIZENÁ EVROPA
ROZPADAJÍCÍ SE EU

Bc. David Bartas, Ing. Petr Mach, Ph.D., RNDr. Jiří Payne

Grafické úpravy a sazba: Ondřej Fencl
Ilustrace na obálce: Kateřina Čápová

Pro Stranu svobodných občanů vydalo v roce 2015 nakladatelství New media publishing 
s.r.o., Kamenická 26, Praha 7

ISBN 978-80-87649-04-6
ISBN 978-80-87649-05-3 (pdf)
ISBN 978-80-87649-06-0 (epub)
ISBN 978-80-87649-07-7 (mobi)



2015


