
LIGA NEÚPLATNÝCH
liberální národní obchodní klub samospráv , 
podnikatelů a firem

PRAVDA ČEST DŮVĚRA



Motivační heslo

Mluv 
pravdu

Získej 
důvěru

Staň se 
čestným



Výklad pojmů

NEÚPLATNOST
v anglicky mluvících zemích překládáno jako „GOLD-PROOF“ 

proof = důkaz, zkouška, test, tzn. „zlatý důkaz“. 

LIBERÁLNÍ
(z lat.  „liber“ = svobodný, „liberalis“ = svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr 

nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, ţe svoboda je prioritní politická hodnota. Tato 
ideologie  původně vznikla v 19. století v Anglii a má kořeny v evropském osvícenství. 

Pravda vítězí nad vším (lat. „Veritas vincit“)
„Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má aţ na věky“, „Silnější jsou ţeny, ale nade vším 

vítězí pravda, “Coţ není veliký ten, který všechno stvořil, veliká pravda a silnější neţ všechno?" "A pravda trvá 
a sílí, ţije a prosadí se na věky věků!" (Původní text s biblického kánonu v hebrejštině, s částmi v aramejštině)



Smyslem ligy je:

Důrazně odmítnout korupce 
na všech úrovních veřejné správy a navrácení cti řemeslu „politik“

Podporovat rozvoje národního hospodářství, zvyšování důvěry ve veřejnou 
správu. zvyšování motivace k placení daní a vytváření zisku  

Organizovat spolupráci mezi obcemi a seriozními komerčními subjekty, 
podnikateli a společnostmi

Podpora růstu úrovně sluţeb a infrastruktury v obcích, včetně obnovy a 
ochrany významných památek

Zajišťovat nezávislé, svobodné poradenství, vzdělávání, sluţby a zastupování 
samospráv při řešení problémů



Nabídka členství:

Samosprávy České republiky na základě 
jednoduché smlouvy o spolupráci

Osoby, starostky, starostové, zastupitelé 
územních samospráv bez rozdílu, odborníci

Čeští, moravští a slezští podnikatelé

České, moravské a slezské společnosti



FINANCOVÁNÍ

Nezisková organizace = veškerý zisk na podporu rozvoje 
samospráv!

Ze zvýšeného obratu a odměn za realizací cílů českých firem, partnerů, kterým 
prostředí obchodního klubu pomůţe k dosaţení obchodních cílů v souladu s 

čestnými pravidly Ligy neúplatných.

Z úspěšných projektů a programů „Jak na to“.

Z podpůrných aktivit prodeje reklamy, inzerce atd.   



Moţné příčiny hospodářské krize v ČR

MRAVNÍ BÍDA
cituji Jiřina Šiklová:“V naší zemi lze dnes 
ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho 

překryje ten další“.

MRHÁNÍ
cituji Jiřina Šiklová:“Korupce prodraţuje většinu investici 

financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance 
našich dětí, na nichţ v soukromí tak usilovně pracujeme. 

Zadluţuje zemi, která bude jednou jejich“.

LENOST
cituji Jiřina Šiklová:“Nadáváme na ceny, ale 

jsme líní změnit banku nebo telefonního 
operátora“.



SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ
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Moţné důsledky hospodářské krize v ČR

ÚPADEK, krachy českých firem a podnikatelů  

HAMIŢNOST, sociální výhody čerpá více jak 
52% populace České republiky!

ZTRÁTA DŮVĚRY, lidé i podnikatelé se vyhýbají 
odvodům na daně (viz registrace v Praze).

ZADLUŢOVÁNÍ, cituji Tomáš Baťa:“V naší zemi 
je mnoho lidí, kteří se domnívají, že 

hospodářský úpadek lze sanovat penězi“.



Návrhy  řešení

ZRUŠIT STÁTNÍ FONDY A DÁT FINANCE OBCÍM PŘÍMO

Uhradit závazky českého státu

Svěřit veřejné prostředky „dobrým a důvěryhodným hospodářům“ 
tzn. starostkám a starostům obcí a měst.

Budovat, tzn. konečně začít investovat do oblastí, které přinášejí zisk, 
hospodářský růst, tzn. do infrastruktury, podpory konkurence schopnosti 

České republiky, do vzdělávání a výchovy

Zakázky z veřejných rozpočtů rozdělovat mezi české firmy, společnosti které 
platí daně, dávají lidem práci a podporují rozvoj regionů a měst 



VÝVOJ DEFICITU STÁTNÍHO ROZPOČTU

Částky jsou v mld. Kč Zdroj Ministerstvo financí ČR

-200

-160

-120

-80

-40

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
rozp.

2011 
návrh

Deficit státního rozpočtu



Státní fondy z pohledu hospodáření

Celkem 6 fungujících státních fondů

Příjmy ze státního rozpočtu celkem 
140 851 300 000 Kč

Investiční výdaje celkem 134 174 700 000 Kč 
tj. 21 419 971,- Kč na jednu obec!

Běţné výdaje na správu fondů 2 426 084 000 Kč 
tj. 387 305,- Kč na jednu obec



Státní fondy z pohledu práva

Zřizování státních fondů v ČR nemá ústavní oporu. 

V materiálním smyslu jsou rozpočty státních fondů součástí státního rozpočtu 
(příjmů a výdajů státu) a mají proto být přijímány stejně jako státní rozpočet ve 

formě zákona o státním rozpočtu. 

Schvalování rozpočtů státních fondů mimo zákon o státním rozpočtu je 
v rozporu s principem přijímání státního rozpočtu ve formě zákona. 

Schvalování rozpočtů jednotlivých státních fondů pouhými usneseními 
Poslanecké sněmovny je překročením zákonodárné působnosti Poslanecké 

sněmovny.   



Děkuji za 
pozornost

Lukáš Tesař 

tel: 602 387 872

Email: 
lukas.tesar@regionservis.cz


