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Stanovisko OHK v Jablonci nad Nisou ke smlouvě o Transatlantickém obchodním a investičním
partnerství (TTIP)
Představenstvo Okresní hospodářské komory na svém zasedání 25. května 2015 projednalo
Stanovisko podnikatelských a zaměstnavatelských organizací České republiky k Transatlantickému
obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP) a jeho následné mediální prezentace ve veřejnoprávních
médiích 15. května 2015, podle kterého čeští podnikatelé uzavření příslušné smlouvy podporují.
Představenstvo Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou se k těmto záležitostem rozhodlo
vydat následující prohlášení:
Je zřejmé, že smlouva TTIP rozhodujícím způsobem ovlivní budoucí vývoj České republiky,
kvalitu života jejích obyvatel, míru využití potenciálu národní ekonomiky a perspektivu jejího zaměření,
parametry podnikatelského prostředí, úroveň zaměstnanosti, sociálního smíru apod.
S politováním shledáváme, že dosavadní přístupy vlády ČR k TTIP i citované stanovisko
podnikatelských a zaměstnavatelských organizací nejsou zdůvodňovány ničím jiným než obecnými
proklamacemi, přičemž chybí analýza a seriózní vyhodnocení mnohostranných a četných důsledků
včetně objektivně zpracovaných dopadových studií.
Ve výše uvedeném Stanovisku podnikatelských a zaměstnavatelských svazů však zásadně
nesouhlasíme s pasáží o podpoře zavedení mezinárodního mechanismu pro urovnání sporů mezi
investorem a státem (ISDS), který je podle řady odborných expertíz nástrojem k tomu, aby národní
vlády, parlamenty a soudy ztratily své pravomoci a moc se přesunula k institucím, které nejsou ve svých
rozhodováních vázány respektováním národními zákony chráněných veřejných zájmů a práv občanů
žijících na konkrétním území.
Jako podnikatelé nemůžeme nesouhlasit s odstraněním překážek a bariér, které brání rozvoji
obchodních vztahů mezi EU a USA. Jsme však přesvědčeni, že podpora smlouvě TTIP může být
vyjádřena až po korektně vedené věcné diskusi podložené úplnou znalostí souvisejících složitých
problémů, důsledků a reálných rizik a při záruce zachování suverenity národních vlád a národní justice
svrchovaně rozhodovat v souladu s principem jejich odpovědností v případných sporech s investory.
Souhlas s uzavřením smlouvy TTIP bez přiměřených a k rozhodování nezbytných podkladů a
informací, při hrozícím nebezpečí popření podstatných prvků a záruk národní svébytnosti, nám
připomíná postupy establishmentu totalitního systému, který vyžadoval bezpodmínečné podřízení a
loajalitu lidí a institucí vůči jím formulované názorové a politické linii, nepřipouštěl diskusi, vylučoval
kritické myšlení, své názorové odpůrce a kritiky sankcionoval, zostouzel a kriminalizoval.
Současně vyzýváme k diskusi o tom, za jakých okolností může být určitý názor prezentován
jako stanovisko Hospodářské komory České republiky a českých podnikatelů. Jsme přesvědčeni, že
souhlasná či zamítavá prohlášení k závažným a zásadním problémům by měla být formulována po
vyhodnocení všech aspektů a rizik možných variant na základě objektivního a nezmanipulovaného
zjištění názorů a postojů členské základny, nejlépe prozatím nikdy nevyužitou formou členského
referenda. Ostatně inspirací k jeho zavedení nám může být praktická realizace této demokratické
procedury v některých politických stranách a hnutích i rychle postupující elektronická komunikace
uplatňovaná ve veřejné správě schopná shromažďovat, evidovat a zpracovávat miliardy informací.
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