Obnova zemského zřízení
ZÁKLADNÍM PILÍŘEM POLITICKÉHO PROGRAMU STRANY MORAVANÉ JE
OBNOVENÍ TRADIČNÍHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ, JAK TO PŘEDPOKLÁDÁ
PREAMBULE ÚSTAVY ČR, USTAVENÍM SPOLKOVÝCH ZEMÍ VE SVÝCH
HISTORICKÝCH HRANICÍCH:


Země české



Země moravské a slezské



nové metropolitní Země Prahy (se zvláštním statutem po vzoru Bruselu či Vídně)
Prosazujeme rovněž zákonné definování občanů moravské a slezské národnosti (vedle české)
jakožto většinových národnostních společenství žijících v České republice, jelikož se k nim
hlásí statisíce občanů tohoto státu.
ČTYŘI ZÁSADNÍ DŮVODY PRO OBNOVENÍ ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ V ČR:
1. Ekonomická výhodnost pro všechny
Odstraněním

centrálně-byrokratického

rozhodování

a

rozdělování

finančních

zdrojů

dosáhneme úspornějšího, účelnějšího, efektivnějšího a kontrolovatelnějšího rozdělování
domácího produktu. Moravané usilují o přesunutí maxima kompetencí a finančních zdrojů na
úroveň spolkových zemí a samosprávných měst a obcí.


tři země jsou podstatně levnější než čtrnáct stávajících krajů, které navrhujeme
zrušit; úspora jen na mzdových nákladech na zaměstnance veřejné správy činí 88 až 129
miliard korun ročně, podle toho, zda bychom přijali německý nebo rakouský model. To lze
snadno spočítat podle poměru počtu obyvatel na zaměstnance veřejného sektoru. V ČR je to
9,6 obyvatel, v Německu 13,6 a v Rakousku 16,9. Jsou to nám v mnoha ohledech velmi blízké
státy, jež patří do středoevropského kulturního prostoru, tak jako země Čechy, Morava a
Slezsko, takže lze srovnávat. Zcela vědomě právě z těchto vzorů čerpáme.



zrušení některých ministerstev a úřadů na centrální úrovni, jiné zeštíhlit, zefektivnit státní
správu, státní úřady celostátní působnosti vyjma vlády, parlamentu a prezidenta přesunout
z Prahy do oblastí s vysokou nezaměstnaností, levnější pracovní silou a levným pronájmem
nemovitostí, prodej státních administrativních budov v centru Prahy a z výtěžku tohoto prodeje
umořit část státního dluhu



snížení počtu poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na 150 členů, zrušení Senátu
Parlamentu ČR



peníze z Moravy patří na Moravu! Morava není zaostalá „východní gubernie“ (jak nedávno
prohlásil jeden pražský právník odeslaný za prací do Brna), nebo je? Moravské obce odvádí do
rozpočtu ČR podstatně víc peněz, než dostávají. Centralistický stát vede k asymetrii
hospodářského vývoje; to je evidentní, pokud si porovnáme životní úroveň v Praze a okolí

s životní úrovní na Moravě a ve Slezsku. Podle společnosti Incoma GfK je 9 z 10 nejchudších
okresů v republice na Moravě a ve Slezsku. Když se podíváme na průměrný HDP na osobu,
na průměrné platy a nezaměstnanost a porovnáme je s Čechami nebo dokonce s Prahou, tak
zjistíme, že je na tom Morava podstatně hůř. Ale nebylo tomu tak vždy… spíš až od té doby, co
se stala tou zmiňovanou „východní gubernií“, tedy po zrušení zemského zřízení.


Morava má jiné potřeby než Čechy, což je dáno geograficky a historicky. Naposled se to
projevilo při povodních (dáno odlišným úmořím) a při volbách (dáno odlišnými průměrnými
příjmy). Morava je země rozlohou blízká např. státu Izrael s počtem obyvatel podobným třeba
Chorvatsku.

2. Decentralizace a subsidiarita
Priority zkvalitňování lidského života se musí odvíjet v pořadí občan – obec – země. Tomu se
musí přizpůsobit dosavadní princip řízení společnosti. V současnosti je Česká republika jedním
z nejsilněji centralizovaných států s extrémně vysokými výdaji na řízení. Moravané usilují o to,
aby se věci veřejné řešily na principu subsidiarity, tedy odspoda. Kompetence a s nimi i
odpovídající finance je nutné přemístit co nejblíže občanovi.
Východiskem k efektivnímu, funkčnímu a pro občany pochopitelnému systému veřejné správy
je jasné rozlišení a oddělení jejích dvou subsystémů, státní správy a samosprávy a rovněž nové
územněsprávní členění státu, které bude odpovídající naší skutečné sídelní struktuře. Proto
prosazujeme zrušení smíšeného modelu státní správy a samosprávy.
Navrhujeme tuto základní strukturu státní správy a samosprávy:


Obec je místem pro místní samosprávu; výkon státní správy na obce nepatří.



Okres je místem pro výkon státní správy, z pohledu potřeb státní správy půjde o základní
„nadobecní“ rozdělení území, které zabezpečí prostorové pokrytí státu správními úřady,
ponecháme tradiční okresy, které dodnes představují nejlepší spádové jednotky, okresní úřady
budou provádět kontrolu obcí nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí, a to podáním
u správního soudu, nikoli vlastním rozhodnutím. Prosazujeme tedy obnovení okresních úřadů
jako základních a historicky osvědčených pilířů státní správy.



Spolkové země (v počtu 3) budou místem pro realizaci zemské samosprávy s vlastními
zastupitelskými a výkonnými orgány, budou mít podíl na doposud státem vybíraných daních a
budou mít vlastní majetek, do jejich kompetencí budou patřit ty záležitosti, jež nebudou
vyjmenovány jako pravomoci spolku (státu), v sídle spolkové země bude zřízen i samostatný
úřad státní správy jako odvolací a dozorová instance pro okresní úroveň.Kompetence
země: územní a regionální rozvoj, doprava, školství, tělovýchova a sport, věda, výzkum,
kultura, ochrana životního prostředí, zemědělství, energetika, částečně zdravotnictví a daňová
politika



Stát je se svým zákonodárným sborem představitelem nejvyšší samosprávy na mezinárodní
úrovni, náleží mu ústřední orgány státní správy a to orgány výkonné a v případě decentralizace
orgány koncepční, koordinační a kontrolní. Kompetence spolku (státu): justice, policie,
měnová politika, sociální politika, částečně zdravotnictví a daňová politika.



Evropská unie – prosazujeme „Evropu regionů“, model federativní EU v budoucnosti
prosazovaný stranou Evropského parlamentu EFA založený na přibližně stejně velkých
tradičních regionech, kde si budou lidé rozhodovat o většině záležitostí, pouze některé budou
delegovány na EU. Kompetence Evropské unie: zahraniční politika, obrana, celní politika,
měnová politika (země s Eurem), ochrana hospodářské soutěže, ochrana lidských a občanských
práv, imigrační politika.
Federace vznikají zdola, tedy dohodou již existujících zemí či států, zatímco u centralistických
států se má při územně-správním členění centrum vzdát části své moci, což pochopitelně činí
nerado. ČR je toho zářným příkladem.
Pokud se podíváme na vývoj ve světě, pak se ukazuje, že decentralizace je normální. Studie
nizozemských autorů Hoogheové, Markse a Schakela zkoumala vývoj ve 42 vyspělých státech
světa včetně všech států Evropské unie za období 1950-2006 a dospěla k tomu, že v nich
celkem 337 reforem posílilo regionální struktury, zatímco pouze 56 je oslabilo. U 29
zkoumaných států došlo v tomto období k posílení decentralizace, zatímco jenom u 2 k posílení
centralizace. U zbylých států došlo k zachování stávajícího stavu. (Liesbet Hooghe, Gary
Marks, Arjan H. Schakel.The Rise of Regional Authority: a comparative study

of 42

democracies (1950 – 2006). London 2010.)
Brno, odkud je blíž do Vídně než do Prahy, není městem na úrovni Pardubic nebo Karlových
Varů. Brno je hlavní zemské město a mělo by mít větší práva než běžná krajská města. V
období první republiky to bylo centrum kultury (několik divadel, redakce Lidových novin…) i
průmyslu a bylo to druhé největší město v Československu. Komunisté schválně do Brna
neinvestovali, protože Husák prohlásil, že přece druhé největší město federace musí být na
Slovensku. No a kde jsme dnes?
Jako další argumenty uvádíme, že federalismus umožňuje vznik politických rozhodnutí na více
úrovních, že se díky regionálnímu stupni mohou občané snáze politicky angažovat a že moc je
takříkajíc lidu blíž. Model úspěšně funguje v Německu či Rakousku.
Podporujeme zavedení závazného referenda na obecní, zemské i spolkové (státní) úrovni.
Navrhujeme přizpůsobení struktury soudnictví, policejních správ atd. zemskému zřízení.
Zemské uspořádání rozmělní moc, a ta nebude tak soustředěna v jedné struktuře. Díky tomu
posiluje demokracii a pluralismus. Tato pluralita může fungovat i jako pojistka. Pokud bude
jedna politická struktura zasažena nějakým negativním jevem, jsou zde ještě další, alternativní
struktury, o které je možné se opřít, zatímco u centralistického státu (jako je ČR) znamená
postižení centra tímto jevem postižení celého státu. Někdy se tvrdí, že Evropa za svůj rozmach

od 16. století vděčí tomu, že byla decentralizovaná, takže špatná vláda v jedné zemi
neznamenala špatnou vládu všude, zatímco Čína, kde bylo jedno silné centrum, díky mylným
rozhodnutím tohoto centra svůj rozvoj zastavila.
3. Návrat k tradičním zemím
Ctíme tradici – samospráva Moravy trvala tisíc let, než ji v roce 1949 protiprávně zrušili
komunisté, vyžadujeme historickou spravedlnost: „Správa věcí tvých k tobě se navrátí, ó lide
moravský!“
Vážíme si moravského zemského patriotismu statisíců Moravanů hlásících se k moravské
národnosti.
Každé jiné územně-správní členění než tradiční zemské je nutné vymýšlet od zeleného stolu a
tak se nutně stává předmětem handlů nejrůznějších klik. Výsledek pak tomu odpovídá. Jenom
připomínám, že na podobu toho současného krajského zřízení měli rozhodující vliv „doktor“
Jan Kalvoda a František Dohnal, nechvalně známý svou činností ve funkci prezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu. U zemského zřízení naopak není třeba vymýšlet hranice a
kompetence se rozdělí tak, že se vyjmenují pravomoci spolku, zatímco všechny ostatní
připadnou zemím a obcím.

4. Legitimita
Autonomie jednotlivých zemí byla částečně v roce 1918 a zcela v roce 1949 zrušena, aniž by to
bylo schváleno zemskými sněmy či obyvatelstvem; jinými slovy šlo o nedemokratický,
nelegitimní akt. Máme tu vyjádření čs. federálního parlamentu přijaté v roce 1991 o
protiprávnosti zrušení země moravskoslezské v roce 1949. Máme Preambuli Ústavy ČR, kde se
mluví o Čechách, Moravě a Slezsku, ale jak je tato preambule naplňována? Nijak!
Takový důraz na státoprávní uspořádání klademe proto, že se domníváme, že pro sociální,
ekonomický a kulturní rozvoj společnosti je zásadní její institucionální rámec. Právě toto bylo
po roce 1989 ignorováno, když se při tzv. „útěku před právníky“ tvrdilo, že vše samovolně
vyřeší volný trh a že na ostatní věci, např. právě na územně-správní členění, je času dost.
Výsledky můžeme na vlastní kůži pocítit všichni.
ZEMSKÉ

ZŘÍZENÍ

JE

LEVNĚJŠÍ

NEŽ

CENTRALISTICKÝ

STÁT,

VÍCE

UMOŽŇUJE PARTICIPACI OBČANŮ, ZNEMOŽŇUJE KONCENTRACI MOCI, JE
LEGITIMNĚJŠÍ, VÍCE CHRÁNÍ PRÁVNÍ STÁT A JE NORMÁLNÍ JAK VE
STŘEDNÍ EVROPĚ, TAK VE VYSPĚLÉM SVĚTĚ. A MY CHCEME PATŘIT DO
STŘEDNÍ EVROPY A DO VYSPĚLÉHO SVĚTA.

