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Vláda chce šetřit... 

Bylo by to hezké, ale takových snah už jsme po „revoluci“ zažili hodně. Pokud by to tato výjimečně myslela vážně, tak 

několik tipů na nemalé úspory: 

1. Zrušit zbytečná ministerstva – jmenovitě školství, kultury, dopravy, zemědělství, místního rozvoje. Na řízení těchto 

rezortů by bohatě stačilo odborně zdatné ředitelství, nepodléhající okamžitým fluktuacím na pozicích ministrů – 

politickým dobrodruhům a diletantům, kteří zásadně přicházejí s hloupostmi, řeší zbytečnosti a negují práci předchůdců. 

Jejich povinností by bylo jednoznačně držet nějakou dlouhodobou linii. Proč má ministr dopravy suplovat práci 

ředitelství silnic a dálnic, například? Jen kvůli politicky podmíněnému korytu?  

2. Přestat dotovat zcela zbytečný Český olympijský výbor. Daňové poplatníky dle otevřených zdrojů stojí ročně kolem 

150 milionů, z toho třetina mizí jen na náklady sekretariátu a společensky reprezentativní akce. Sázková kancelář SAZKA 

do rozpočtu přispívá jen 5 miliony, ač by měla být hlavním zdrojem. 

3. Přestat cpát peníze daňových poplatníků do fotbalu, soukromé to zábavy sportovců a fanoušků a koryt bafuńářů. 

Roční úspora kolem půl miliardy (500 milionů Kč). 

4. Atleti nás stojí kolem 150 milionů. Proč si to neplatí ti, kteří o atletiku stojí? 

5. Hokejisté si přijdou na zhruba 208 milionů.  Ať si to platí hráči, fanoušci a bafuňáři ze svého a nezatěžují tím všechny 

občany. 

6. Člověk v tísni – z českého rozpočtu minimálně 147 milionů, a jako agenti cizích zájmů inkasují ze zahraničí hodně přes 

miliardu. (Vše lze na jejich stránkách dohledat). 

7. Částky pro desetitisíce lidsko-právních a „začleňovacích“ (ne)ziskovek nelze ani dobře dohledat, protože peníze 

daňových poplatníků čerpají několika cestami.  Nějaký měřitelný výsledek jejich činnosti je nedostupný, zahalen mlhou 

frází. 

8. Páni divadelní umělci, filmaři a jiní komedianti by se také mohli živit vlastními schopnosti a nevysávat poplatníky, nad 

kterými se jinak rádi vyvyšují. 

9. Zrušit Senát, který NENÍ žádnou pojistkou demokracie, protože zcela selhal při nastolení byrokratické diktatury. Je to 

už jen banda, mlaskající u státně rozpočtového cecíku. 

10. A co si takhle dát ambiciosní cíl – zlikvidovat státní byrokracii na úroveň třeba roku 1970, včetně razítkových 

buzerací, a posunout nás v rychlosti vyřizování různých razítkově schvalovacích operací ze 150.-tého místa na světě do 

první desítky. (Ale to asi nepůjde, to by spousta kamarádů kamarádů přišla o místo u státního cecíku). 


