Asociace za práva občanů a podnikatelů, z.s.
sídlo: č.p. 18, 512 63 Troskovice
IČ: 08037825

Cíle APOP
Co je cílem APOP a PROČ

Úvodem dovolte citaci z nejdůležitějšího právního předpisu, který stojí na vrcholu právního řádu
České republiky, a tím je Ústava České republiky společně s Listinou základních práv a svobod.
Státní moc slouží lidu, lid neslouží státní moci
ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Článek 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům
a svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.
Článek 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,
výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které
stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.
Pojďme se podívat na slovo SLOUŽIT – významem je „vykonávat práci pro někoho“, v tomto případě
tedy pro občany.
Slouží nám naši „sluhové“? Jak dlouho byste takového sluhu zaměstnávali? „Sluhu“, který krade,
podvádí, zneužívá, vydírá, přijímá úplatky, šikanuje, pokutuje, zastrašuje, nepomáhá, rozdává
příkazy, úkoluje, za vše si nechává „všimné“ ve formě poplatků, kolků, podniká v zaměstnání za
peníze svých pánů (tedy nás občanů).
Všichni platíme státu daně a ne malé. Může stát tak systémově lid beztrestně vydírat, okrádat a
přijímat různé formy úplatků?
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Nemusíme však chodit tak daleko. Stát má garantovat fungující státní správu. Lidé, kteří působí na
pozicích úředníků, mají vyvinout maximální úsilí k tomu, aby státní správa fungovala efektivně,
spravedlivě a sloužila občanům této země. Státní správa se na místo toho dopouští chyb, průtahů,
za které nikdo nenese odpovědnost. Člověk, který je takto postižen, má jen malou možnost se bránit
a využije-li ji, je postaven před lhostejnost, cynismus a často také hrubé zacházení.
Denně se setkáváme s řadou kontrol (kontrola Policie ČR na silnicích, Městská policie, Státní
zemědělská a potravinářská inspekce SZPI, Česká obchodní inspekce ČOI, finanční kontrola atd.). Při
kontrole jsme pokorní, neboť státní správa zpravidla působí vrchnostensky, demonstruje sílu a jedná
tak v rozporu s právním řádem České republiky. Většina z nás si ve strachu a obavách řekne: "Raději
zaplatím, ať se jich zbavím, mohly by mne předvolat a zahájit správní řízení, tam si taky nepomohu
a musel bych zaplatit víc - raději tedy zaplatím!“. Nelze se zbavit pocitu, že v nás v rozporu s Ústavou
ČR a Listinou základních práv a svobod vyvolávají zástupci státní správy pocit útlaku a útisku. Stres a
strach. Sjednávají si pro státní aparát v rozporu s Ústavou "výhodu" za pomoci vyvolání pocitu
strachu, jak u jednotlivce, tak u skupiny obyvatel. Jednotlivec se pak stává psancem a státní moc v
rukou našich sluhů nástrojem k páchání trestné činnosti. Ve své podstatě vás donutí vzdát se svých
práv a sjednají si ve svůj prospěch výhodu. Jinak řečeno: Všeobecné povědomí "Raději zaplatím"
bez ohledu na má práva jak zákonná či listinná, ne protože bych nechtěl, ale já se jich bojím! (svých
„sluhů“!?).
Položme si tedy základní otázku:
POTŘEBUJEME VŮBEC TYTO „SLUHY“? ŠLO BY TO I JINAK, LÉPE?
Naše peníze, které státu odvádíme, jsou mj. vynakládány na předražené veřejné zakázky. Proč ty
peníze nevynaložit efektivněji. Peníze, které by měli být vynaloženy na lepší zdravotní péči, výzkum
nových léků, na vzdělávání (jehož úroveň se „zasekla“ před 30 lety), na důchody a další.
Skutečně potřebujeme všechny úřady a úředníky? Nešlo by to i jinak? Proč musí mít např. obec se
100 obyvateli vlastní obecní úřad (energie, údržba), s uvolněným starostou (mzda) s počítačem,
internetem, telefonem, služebním autem (či hrazenými „služebními“ cestami)?
EET
Myšlenka Elektronické evidence tržeb sama o sobě není špatnou, jen je špatně provedena. Od
samého začátku je systém založen na lobby určitých firem. Tendr nebyl řádný. Opět byl vyvíjen pocit
strachu a stresu pod pohrůžkou pokut a postihů. Opravdu každý, kdo přijímá hotovost, krade? Na
druhou stranu, opravdu jsou náklady na zřízení EET pro podnikající osoby do 5.000,-? Proč je tímto
hotovost postavena do úrovně špinavých peněz ze strany FÚ, ale i státu.
Všeobecně – proč lidé „nechtějí“ platit daně? Odpovědi od dotázaných osob jsou podobné: „Stejně
to rozkradou.“, „Proč bych JIM to dával.“
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Stát by měl fungovat pro občany, občanům pomáhat a sloužit. Cílem by měl být spravedlivý
proobčanský stát. Proč utrácet za úřady a úředníky, když to lze i jinak. Proč peníze, které státu
odvádíme „nerozdat“ důchodcům a navýšit důchody třeba o 10.000,-/měsíc? Proč nezařídit
nemocným dětem kvalitní péči a léky (místo sbírání plastových víček)? Kdybychom věděli, že jsou
naše daně a finance efektivně využívány, „vadilo“ by nám je odvádět? (nebylo by ani nutné, aby těch
daní a poplatků bylo tolik)
Představme si Státní e-kasu.
Od 1. 5. 2020 již musí mít EET de facto každá fyzická osoba podnikající či právnická osoba. Opravář
pračky, či instalatér, kadeřnice, či opravář vozů … EET vlastně elektronicky eviduje příjmy všech
podnikajících osob. Pojďme toho využít.
Pojďme vytvořit jednotný „účetní program“, který bude pro každého. A pouze bezhotovostní
platební styk. Každý bude mít přidělený binární kód, který bude při jakýchkoliv transakcích používat
a tím se vše bude „samo“ evidovat v tomto „účetním programu“ ať už na straně kupujícího, tak i
prodávajícího. Při transakci se provedou odvody patřičných daní a poplatků (zdravotní, sociální).
Odpadá tak zcela povinnost vést účetnictví, podávat daňové přiznání, kontrolní hlášení o DPH,
přiznání k dani z příjmů. Ušetříme za účetní, daňové audity, svůj čas. Už nikdy nemusíte chodit na
Finanční úřad a můžeme tedy zrušit finanční správu. Zcela zbytečná je ČSSZ, zdravotní pojišťovny –
k tomu stačí pouze server. Můžeme tedy zrušit všech 12 zdravotních pojišťoven.
Podobným způsobem můžeme zdigitalizovat i další „úřady“. Výměna občanských a řidičských
průkazů, různé žádosti …

Zdá se Vám to jako SCI-FI? Pojďme společně začít se změnami.
Pojďme společně využívat našich práv. Pojďme ukázat státní moci,
kdo je tu pán – tedy občan, lid. Jednotlivec zmůže málo, ale skupina
– hlas lidu – již musí být a bude vyslyšena

