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Dialog o transformaci s Vladimírem Špidlou1,2:  

MS: Nejprve bych vyšel z přelomového roku 1989. V jaké životní fázi vás zastihl? Čekal jste jej?  

VlŠ: Rok 1989 mě zastihl v okamžiku, kdy jsem pracoval v krajském středisku památkové péče 

v Českých Budějovicích. Byl jsem také součástí ústředního výboru Českého svazu ochránců přírody. 

Zastihlo mě to na konferenci této organizace a se Sváťou Mlčochem, též z ochránců přírody z Českých 

Budějovic, jsme se dohodli, že ten, kdo se první dostane k mikrofonu, přednese projev ve prospěch 

studentů 17. listopadu, protože se sjezd odehrával - a to si nepamatuji přesně - 18. či 19. listopadu. 

Od toho okamžiku jsem vstoupil do politiky v klasickém slova smyslu. V Budějovicích jsem pomáhal 

zakládat Občanské fórum. Posléze jsem byl jedním z těch, kdo zakládali sociální demokracii. Bylo to 

z vlastního popudu, kdy jsem dal do novin tento inzerát: „Kdo chce založit sociální demokracii, tak ať 

se přihlásí.“ Bylo to takovým zvláštním způsobem…  

MS: Lidé měli ve svých myslích otazníky a nevěděli, co to ta sociální demokracie je.  

VlŠ: Nevěděli, ale pochopitelně jsem jisté představy měl. Má základní úvaha vycházela z toho, že 

budoucí systém nebude nesen Občanským fórem, tedy nějakým nestranickým systémem, ale že se 

vytvoří politické strany. Nejblíže k mému uvažování byla sociální demokracie, i proto, že jsem bydlel 

nedaleko hranic s Rakouskem. Systematicky jsem se díval na rakouskou televizi, představu o rakouské 

sociální demokracii jsem měl docela dobrou.  

MS: Ještě se vraťme k části mé otázky. Jste historik - čekal jste, že přijde nějaký předěl?  

VlŠ: Ne, nečekal. 

MS: Ani proto, že se v Kremlu vyměnili lidé?  

VlŠ: Něco jsem tušil, že se věci budou měnit, ale že přijde takováto změna, to jsem prostě nečekal a 

vskutku mě to překvapilo.   

MS: Soudíte, že to zde mohlo ještě trvat například deset let?  

VlŠ: Já jsem o tom neuvažoval. V tu dobu jsem pracoval v různých dělnických profesích či jsem byl 

zaměstnán v památkové péči. Systém jako takový jsem považoval za stálý. Neviděl jsem riziko 

bezprostředního rozpadu a nijak jsem o tom nepřemýšlel.  

MS: Dobrá, když události člověka příjemně překvapí, tak do nich přirozeně vkládá naděje. Lidé byli 

nadšeni. Věděli, že komunismus jim stahuje hrdla …  

VlŠ: Žádné velké naděje jsem do toho nevkládal. Měl jsem obavu, že to povede ke konfliktu typu 

méně intenzivní občanské války. Říkal jsem si, že když se již převrat odehrává, a mám syny, tak se 

nedá nic dělat a musím se angažovat, abych to případně vybojoval za ně. Proto, aby to nezůstalo na 

příští generaci - to byla základní motivace. Jinak má představa byla, že vytvoříme společnost 

                                                           
1
 Vladimír Špidla *1951, český historik, politik, bývalý premiér České republiky (2002 – 2004).   

2
 První část dialog byl nahrán ve středu 12. září 2012 v poledních hodinách v prostorách Lidového domu, 

Hybernská 7, Praha 1, Staré Město. Druhá část dialogu nahrána ve středu 19. září 2012 v poledních hodinách na 
stejném místě. 
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podobnou Rakousku a budeme směřovat ke klasickému sociálnímu státu s jeho demokracií, sociálním 

zajištěním, svobodou …  

… Komunismus …  

MS: Dobrá, využil bych příležitosti a vrátil bych se před rok 1989. Soudíte, že idea komunismu je 

absolutně špatná, či lze pro ni najít ospravedlnění, neboť usilovala o spravedlivou společnost?  

VlŠ: Myslím si, že komunismus má základní substanciální problém, že bohužel musí vždy sklouznout 

k diktatuře. Ta příliš často zabíjí lidi ve velkém stylu. Po mém soudu je problém v tom, že lidé, v rámci 

evoluce, jsou komplikovanými jedinci, mající teritoriální chování. Jejich cílem je zajistit si vhodné 

teritorium pro přežití. Tento přístup k majetku se transformoval kulturou. Akcie za milion jsou vlastně 

transformovaným územím. V okamžiku, kdy tuto základní věc, která je dle mého názoru do lidí 

evolučně zabudovaná, chcete potlačit, musíte sáhnout k diktatuře.  

MS: Tady se ukazuje schopnost soutěživosti člověka - na jejím základě dochází k jeho expanzi … 

VlŠ: Ano, je to tím, že komunisté chtějí potlačit shromažďování majetku a tím i vytváření teritoria, byť 

v sofistikované a abstraktní podobě. To musí nutně a vždy znovu a znovu sklouznout k diktatuře. 

Podle mě je cíl osvobodit člověka od bídy, od hladu i dát mu možnost rozvíjet osobnost …  

MS: … zastavení odcizení …  

VlŠ: Ano, myslím, že jsou to věci mně filozoficky blízké, ale metoda – zespolečenštění výrobních 

prostředků - dříve či později - vede k diktatuře. Systémy jsou odsouzeny k tomu, aby byly diktátorské 

a pak počet lidí, které zničí, je pouhou otázkou okolností. … Někde je to strašidelné, jinde to není tak 

tvrdé, ale vždy to má tento důsledek.  

MS: Lze na tomto systému najít nějaká pozitiva?  

VlŠ: Pozitiva …  

MS: Někdo uvádí, že lidé měli jistoty.  

VlŠ: Lidé neměli žádné velké jistoty. To se pouze tak jeví. Když jste byl mladý, sháněl jste těžce 

bydlení … Než jste založil svou životní základnu, tak to vůbec nebylo jednoduché. Byl jste pořád 

vystaven napětí. Pamatuji si neustále kubánskou krizi, kdy jsme se blížili k válce. Poté k nám vpadl 

Sovětský svaz, v roce 1968. To bylo pro mě absolutní zhroucení jistoty a od toho okamžiku jsem již 

žádnou jistotu neměl.  

MS: Zmínil jste byty … Ty shodou okolností komunisté stavěli … Chtěli vyřešit nedobrou situaci 

v bydlení.  

VlŠ: To však onu krizi nevyřešilo. Pamatuji si, jak těžce se sháněl byt v období mého mládí. Je zvláštní, 

že se bytová otázka nevyřešila. Když jste byl nemocný, tak úroveň léčiv a zdravotnických zařízení byla 

horší. V době komunismu klesala střední délka života. To je též varovný ukazatel. Možná byla větší 

míra jistoty, ale nebyla perspektiva.  

MS: Můžeme říci, že kdo chtěl mít perspektivu, tak této zemi mohl říci na shledanou.  
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VlŠ: Ano, to byla jedna cesta. Druhá cesta byla, že vklouzl do establishmentu.  

... Exil ...  

MS: Vy jste neměl zájem odejít z této země?  

VlŠ: Jsem s ní příliš spjatý. Z části je to podvědomí, z části je to dáno tím, že když jsem studoval 

historii, tak jsem značnou část studia věnoval právě české historii. To vás s tou zemí spojí.  

MS: Někdo může zazlívat lidem to, že šli …  

VlŠ: Nejsem takový. Když se podíváte na nějaké obrazy migrace pakoňů v Tanzanii či v Ugandě, tak co 

vidíte? Je to běžná reakce obratlovců na životní situaci. Soudím, že migrace je přirozená věc a nikdy 

jsem to nechápal jako zradu.  

MS: Známý dirigent Rafael Kubelík říkal: „Abych zůstal s národem, musím opustit tuto zemi …“ Lidé, 

kteří emigrovali, si vážili svobody. 

VlŠ: To ano, ale musíme si uvědomit, že reakce jsou komplikované a mnohdy velmi osobní. To proto, 

že hodně lidí tam mělo své příbuzné. Mnozí z nich si vytvořili pracovní kontakty. Někteří šli za 

představou své svobody a realizace projektu, který zde naplnit nemohli, někteří odcházeli ze strachu. 

Motivace jsou velmi složité a nikdy se nedají narazit na jedno kopyto.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že tato země, díky dvěma generacím přišla o elity. To proto, 

že zde nakonec zůstali lidé, kteří byli ochotni se před některými věcmi ohnout, což ukázalo, že jejich 

páteř není „rovná“. 

VlŠ: Domnívám se, že pokud země skutečně přišla o elitu, tak během okupace. 

MS: To znamená po roce 1938.  

VlŠ: To bylo zavražděno 360 tisíc lidí. Ti prostě zmizeli, velké množství lidí uteklo. Druhý problém, což 

je zajímavé z mnoha hledisek, je spojen s odsunem Němců. Týkalo se to dvou a půl milionu lidí. To se 

zkrátka projevilo. Nesporně byly ztraceny jisté kulturní kapacity a struktury, které zde byly k dispozici. 

To bylo nutné následně nahrazovat. Ostatní úniky, to byly vždy ztráty a nebyla to substanciální věc. 

Když se poté podíváte na celkový rozsah naší emigrace, tak se počítala maximálně v několika 

statisících za celé poválečné období. To není nic, co by zásadně rozvrátilo politickou či kulturní 

strukturu země. Druhá světová válka byla pro nás zásadní změnou.  

MS: Soudíte, že díky zkušenosti více jak dvou generací byl komunismus demaskován, a jeho éra již 

skončila a není možnost návratu zpět? 

VlŠ: Tím, že se nevrátí, jsem si jistý. To, že se u nás rozvinul, vyžadovalo strašlivé historické události. 

První z nich byla první světová válka, která vytvořila v Rusku komunistické impérium, které mělo 

v důsledku dalších světových otřesů schopnost expandovat. Představa, že by zase docházelo ke 

znárodňování všech drobných podnikatelů, kterých jsou statisíce … Najednou, že by někdo přišel a 

sebral jejich živnosti, to dle mého pohledu není možné jinak, než v rámci drtivé katastrofy. Pokud 

dojde ke globální ekologické krizi, pak si myslím, že něco takového možné je. V normální dynamické 

evropské společnosti se komunismus nevrátí.  
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… Liberální uspořádání …  

MS: Pokročme dále, jak jste se díval na slova Francise Fukuyamy, že jediný životaschopný model je 

pluralitní liberální demokracie?  

VlŠ: Jeho „konec historie“ jsem považoval za hloupost či přinejmenším povrchní názor, který nebere 

v úvahu, jak složitá a komplikovaná je lidská společnost. … Za stejně slabou věc považuji Huntingtona 

a jeho „konflikt civilizací“. To jsou takové duchaplné věci „à la thèse“. Zvolím si jistou tezi a poté si 

k ní metodologicky nashromáždím ne zcela solidní nejrůznější příklady, argumenty. To jsem 

nepovažoval za poctivé. Myslím si, že problém diktatur a současného finančního kapitalismu je ten, 

že soudobé mocenské elity jsou „hloupé“. Obdobně jako byly elity komunistické. Jistě, že nejsou 

klinicky neinteligentní. To ne, ale nakonec se to rozhodování odehrává v uzavřené oligarchické 

skupině, která má tak málo hlav k dispozici, že ve většině případů není schopna reagovat adekvátně.  

MS: Musíme si uvědomit, že poznání je rozptýlené. Díky vzájemné kooperaci jednotlivých entit vzniká 

celkový, nadosobní rozum … rozum s R. Takové myšlení je v základu uvažování Friedricha Augusta von 

Hayeka.  

VlŠ: Právě to autoritativní režimy neumožňují. Ty koncentrují rozhodnutí na příliš malé skupiny a 

difúzní poznání tam nemůže vstoupit. Počítač je na to příliš malý. V jedné menší republice je pouze 

„50 kilo mozku“, který rozhoduje. To jednoduše nestačí. Podobné chování je ve strukturách 

neoliberálních společností, protože tam se též rozhodování koncentruje do příliš malých skupin 

jednotlivých korporací. Ty také ztrácejí kapacitu rozhodovat v patřičném kontextu. Zhroutí se to 

podobě jako komunismus na neschopnosti reagovat.  

MS: Je otázka, jakým způsobem jsou jednotlivé celky propojeny.  

VlŠ: Právě, že nejsou. Vždyť vidíte, jak zřetelně se odtrhává finanční kapitál od reálné ekonomiky. Je 

to svým způsobem paradox. V současném globalizovaném a „internetizovaném“ světě se vytvářejí 

stále více paralelní, a jak řekl sociolog Keller - nesouměřitelné světy ...  

MS: Je zde otázka financí a reálné ekonomiky.  

VlŠ: Přesně tak. Vidíte, že ve spekulativních oblastech o reálnou ekonomiku vůbec nejde.  

MS: Do jisté míry jsou to pouze záznamy v paměti v architektuře finančních domů.  

VlŠ: Problém je, že struktura není schopna reagovat racionálně ani ze svého úzkého hlediska, není 

schopna racionálně reagovat vůbec.  

… Demokracie …  

MS: Dobrá, vraťme se ještě do roku 1989. Přivítal jste návrat demokracie? Jak o ní uvažujete? Tento 

systém měl u nás více jak padesát let pauzu, pokud do období nezapočítám ono tříleté intermezzo, 

v rámci něhož naši předkové připravili cestu komunistům.  

VlŠ: Nebyli to naši předkové. Soudím, že to byl složitější globální děj, jenž tuto cestu otevřel, ovšem 

bylo to i za přispění našich předků a přes odpor jiných našich předků, a proto to nelze tak jednoduše 

říci. Ne, předpokládal jsem a předpokládám, že demokracie má kapacitu se rozvíjet, snažil jsem se a 
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snažím se o to v rámci sociální demokracie. Usiluji o klasickou demokracii s politickým pluralismem a 

významnými sociálními právy.  

MS: Když jste hovořil s vašimi kolegy, tak věděli, co znamená chovat se demokraticky, co znamená být 

demokratem? 

VlŠ: To ví velmi málo lidí i v dnešních dnech.  

MS: Povědomí lidí o demokracii je velmi malé.  

VlŠ:  Je omezené … a to je nejtíživější dědictví komunismu v politickém smyslu … Jedná se o 

bolševickou koncepci demokracie, že vítěz bere vše. Méně se zde rozvíjí koncept ochrany lidských 

práv, ochrany menšin…  

MS: Demokracie může být někdy tyranií většiny.  

VlŠ: Právě takto se u nás chápe demokracie. To vidíte v těch neskutečných pokusech znovu a znovu 

zavést většinový systém. Nedávno jsem četl pasáž z Maxe Webera a jeho představa o demokracii 

byla, že o volbách si zvolíte diktátora a poté do toho nemáte co mluvit a on rozhoduje.  

MS: Do jisté míry taková představa je i u současných politiků.  

VlŠ: Je, a proto se všichni snaží vytvořit většinový systém. Oni hledají řešení. Najednou se to 

„vyhraje“ a poté se o moc nemusíte s nikým dělit. Demokracie - v té se neustále s někým dělíte o 

moc, musíte ji denně legitimizovat, chránit menšiny ... To je koncept demokracie, který se zde 

neprosazuje.  

MS: Člověk si může říci, že cesta k demokracii je zdlouhavá. Zmiňuji to s ohledem na počátky reforem, 

které jsme měli v devadesátých letech. Někdo by mohl říci, že přílišné diskuse vedou k protahování 

jednotlivých kroků.  

VlŠ: Vždyť to šlo tak rychle, že to rychleji jít nemohlo.  

MS: Neudělaly se však některé reformy …  

VlŠ: Dovedete si představit, že by to šlo rychleji? Vždyť jste za rok či dva měl vše totálně změněno.  

MS: To byly roky 1990 – 1992. A jak vnímáte proměny demokracie v kontextu více jak dvacetiletí?  

VlŠ: Ještě se vrátím k otázce autoritativních metod. První problém je, že diktatury jsou úspěšné na 

svém začátku, protože ony vlastně zkoncentrují schopnosti předchozího systému a čerpají ze základu, 

řeší některé problémy, které jsou akutní. V průběhu jedné generace se stávají neschopné a 

prohrávají. Všechny diktatury nakonec prohrály. Většinou to bývá tehdy, když odchází úspěšný 

charismatický zakladatel. Zdolají jednu, maximálně dvě generace a je po nich. To proto, že nemají 

dostatečnou inovační schopnost. Ve skutečnosti, z dlouhodobého hlediska, jsou pomalejší. Dobře 

běží sprintem, ale nedoběhnou maratón.  

MS: Zde jde o to, že například v asijských společnostech není politická svoboda, ale je tam svoboda 

ekonomická. Pro mnoho lidí je obtížné politickou svobodu využít a nést odpovědnost. Lidé tak zvolí 

třeba autoritáře, ale ten jim nebude bránit v realizaci jejich hospodářských plánů. Kdyby byla 



 
 

8 
 

demokracie, mohou se k vládě dostat lidé, kteří by mohli narušovat ekonomickou svobodu občanů té 

konkrétní země svými nejasnými a zdlouhavými rozhodnutími. I u nás do jisté míry demokracie 

narušuje ekonomické prostředí, neboť je stále něco měněno a není dán prostor pro stabilitu, která 

bude podporovat prosperitu. Nemám nic proti demokracii, ovšem tvrdím, že někdy je pro vybřednutí 

z bažiny lepší síla autority, které se přizpůsobí celek, než samotná demokracie, v níž převládá názor, že 

se musí hovořit, hovořit bez konkrétních činů. Hongkong a Singapur, kde je ekonomická svoboda plně 

zachována, jsou toho důkazem - byť je nutné uvést, že žijeme v jiných kulturních souřadnicích.      

… Krize demokracie …  

VlŠ: U nás, dle mého názoru, má demokracie sestupný trend. Je to dané tím, že jsou příliš omezené 

elity a příliš málo angažovaný lid. To je základní podmínka. Když si vezmete nositele politické moci, 

tak jsou to politické strany, což je realitou. Hlavní strany jako sociální demokracie a občanští 

demokraté mají po 25 tisících členů, lidovci 50 tisíc, komunisté 80 tisíc, ale stárnou a …  

MS: … vymírají …  

VlŠ: … a to velmi rychle. Tedy co? Takto maličké struktury mají spravovat celou zemi, za celkem vzato 

lhostejného pohledu obyvatel.  

MS: Člověk se táže, kvůli čemu ta lhostejnost. Je to proto, že lidé nesouhlasí s tím, co se děje? Před 

rokem 1989 to bylo rozdělení na „my“ a „oni“.  

VlŠ: Nyní se tento přístup „my“ a „oni“ také začíná vytvářet.    

MS: Není to náhodou škoda? Když člověk má možnost „být“ v politice …  

VlŠ: Škoda to jistě je, ale je to fakt. Odehrává se to mimo jiné i z důvodu ekonomické transformace.  

MS: Nebyla naplněna očekávání, která si lidé s transformací spojovali.  

VlŠ: Lidé si spojovali s transformací to, že budou všichni vítězi.  

MS: Stali se svobodnými, ale bylo otázkou, zda ekonomicky uspějí … Do jisté míry byli pošetilí.  

VlŠ: To je americký sen. To je „American way of life“. Dostanu se nahoru a vytvořím si vlastní svět. 

Nyní se ukázalo, že dvě třetiny obyvatel nejsou vítězi a že již nikdy nebudou.   

MS: Opakuji: stali se svobodnými a člověk by nikdy neměl skládat zbraně a …  

VlŠ: Ano, to jsou moralistické přístupy. Jsou to správné věci. Něco jiného je mít tento obecný názor a 

něco jiného je žít konkrétní život. Zkrátka, toto byl zvrat, jenž v krátkém okamžiku vše rychle změnil a 

neměl povahu kontinuálního, difúzního systému. Pro všechny najednou se otevřela budoucnost, 

která byla neznámá a která všem poskytovala představu vysněného vzestupu. To se prostě nestalo.  

MS: To se však ani nemohlo stát.  

VlŠ: Ano, ale to neznamená, že pocit té deziluze není konkrétní. Všichni ti, kterým se to nepovedlo, se 

cítí zklamáni. Pochopitelně hledají nejrůznější příčiny. Ony nejrůznější příčiny skutečně existují, 

protože systém mohl dopadnout lépe, … 
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MS: … kdyby ustavení tržního systému bylo lepší.  

VlŠ: Ano, mohli jsme mít kvalitnější demokracii, která by s menším psychologickým zlomem – smutku 

a deziluze, zformalizovala systém a ukázala, že to není pro všechny naráz úspěch, avšak v zásadě jsou 

na tom všichni trochu lépe, že se dá něco dělat a že se věci dají měnit. Nyní se systém totálně odcizil. 

Lidé si myslí, že nemají na politiku nejmenší vliv; další problém je, že se vytvořila elita, která hledí na 

Českou republiku jako na kořist, …  

MS: … nechce vzájemnou spolupráci.  

VlŠ: O tu nemají zájem. Jsme v období, které se velmi podobá Obnovenému zřízení zemskému z roku 

1627, kdy přicházejí kondotiéři Huertové, Maradasové, Bukvojové a kašlou na občany Písku či Nových 

Hradů. Přitom elita, která je za kulisami, nekoná … Rovněž je nutné si uvědomit, že ustavičný tlak 

médií není „hlídací pes demokracie“. Naopak jsou u nás zbraní oligarchie proti demokracii. Zde se 

demokracie dostává do tlaku oligarchických struktur a podléhá jim.  

MS: Jinými slovy, není to demokratický kapitalismus, ale kapitalistická demokracie. Skupiny, které 

vlastní kapitál …  

VIŠ:  Ano, je to demokracie pro barony.  

MS: Soudíte, že jsme měli možnost převzít způsoby demokratického života například z první 

republiky? Máme jako jedna z mála postkomunistických zemí zkušenost s demokracií, byť byla 

generační.  

VlŠ: První republika nebyl žádný ideální stav. Soudím, že je to jedna z našich iluzí a průšvihů, protože 

jsme se k ní příliš upínali, tedy k něčemu, co bylo v historickém kontextu, a nějak zvlášť dobré to 

nebylo. Byly lepší země než Československo, které nezvládlo své vnitřní rozpory a nakonec se odcizilo 

všem svým menšinám, a to včetně Slováků. To, že se odtrhli, také není samo sebou.  

MS: To je již jiný příběh.  

VlŠ: Zkrátka bylo to období, na které sice můžeme být právem hrdí, neboť jsme nebyli žádná 

podřadná země. Ani ve smyslu politickém, ani ve smyslu hospodářském, to nicméně nebyl žádný 

ideál. Tím, že jsme se k němu tak rychle upínali, jsme prostě propásli některé možnosti, s nimiž jsme 

mohli jít dál a bezpečněji. Pro mě jsou zajímavější skandinávské země.  

… Člověk …  

MS: Tam je možná jiná mentalita …    

VlŠ: Ba ne, žádná jiná mentalita. Co je to mentalita? Chcete tvrdit, že Spolková republika Německo je 

jinou mentalitou? Můžete tvrdit, že Bavoři jsou jiná mentalita než severní Němci? Jaké to má 

politické důsledky? Mentalita sama o sobě neznamená, že například Rusové, když nemají mentalitu, 

tak nemohou mít demokracii.  

MS: Ne nadarmo Masaryk říkal, že „…zbavili se cara, ale carismus zůstal“.  

VlŠ: Ano, to byla tehdejší situace. To však neznamená, že mentalita je něco tak zásadního, Je to 

pružná věc.  
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MS: Je to tak … Jste v Praze a člověk přechází na červenou - zde je to běžné. Někde by si to nedovolili.  

VlŠ: Ne, ne, to všechno jsou iluze. Žil jsem v různých zemích a lidé jsou strašně stejní. Záleží na 

systému, v němž jsou. Když půjdete do armády, tak jste voják. Nasadíte bajonet a propíchnete 

nějakého člověka, jenž by vám byl jinak docela sympatický. To není mentalitou.  

MS: Možná bych dezertoval.  

VlŠ: To si myslíte. Vytvoří se duch batalionu, jste vázán na své kamarády, a poté zabijete, koho 

chcete.  

… Kapitalismus …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal na otázku kapitalismu.  

VlŠ: Znovu říkám, to není mentalitou. Například Dánsko není rozhodně od nás daleko, Finsko také ne.  

MS: Úvahy o mentalitách …  

VlŠ: … jsou zavádějící. Má to jistou váhu, ale je to jen malý díl problému.  

MS: Je snad rozdíl, když člověk žije v zemi, kde je potírána církev i víra, a v zemi, kde je veden k tomu, 

aby žil zbožný život.  

VlŠ: Podívejte se na skutečnost, že některé katolicky zbožné země - jako třeba Itálie - jsou regionálně 

velmi rozdílné …  

MS: Seveřané jsou ale protestanti.  

VlŠ:  Máte fungující Bavorsko, které je katolické, máte fungující severní Itálii, která je snad o něco 

méně náboženská než jižní Itálie, ale je katolická, máte Rakousko - opět velmi zdatnou kulturně 

katolickou zemi. Jak vidíte, kulturní substrát také není radno přeceňovat. …  

MS: … a přesto je to velký protiklad.  

VlŠ: Vím, ale cožpak v Lombardii a na Sicílii není jedna víra? Cožpak tam není víra v papeže jako 

zástupce božího na zemi a v Ježíše Krista …  

MS: … jako spasitele?  

VlŠ: Ano, velmi upřímně. Přesto ti upřímní křesťané na jihu Sicílie vytváří současně vražednou mafii. 

Tyto věci mají vždy nějaký význam. Nedá se nad nimi mávnout rukou, nemají ale nikdy tak velký 

význam…  

MS: Mnohdy sám sebe člověk musí hodně motivovat, aby konkrétní krok udělal.  

VlŠ: Společnost je zkrátka konvence a konstrukce.  

MS: Také by tam měla být spontaneita.  

VlŠ: Ta tam je. Konvenci hledáte spontánně. Rozhodující je struktura společenského uspořádání. 

Máme vynikající systém sociálního pojištění a máme vynikající Českou správu sociálního zabezpečení, 
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která vznikla na rakouské tradici přibližně v roce 1926 a stala se i předobrazem struktury podobného 

typu. Ta funguje dobře, ačkoliv se mění režimy a s ním možná mentality společností. Mění se režimy 

po celé období 20. století, a přesto ta instituce dokáže fungovat. Instituce nejsou tak bezprostředně 

vázané na mentality. Některé ano a některé ne.  

… Obnova kapitalismu …  

MS: Dobrá, pojďme ke kapitalismu. Jak jste o něm uvažoval? V roce 1989 se počalo hovořit, že bude 

moci být „oprášen“ koncept socialismu s lidskou tváří, tedy reformy spjaté s rokem 1968.  

VlŠ: V roce 1968 to bylo možné. V roce 1989 již ne. To proto, že svět postoupil a situace znamenala 

totální zhroucení komunistického systému. Rok 1968 byl vážný pokus o reorganizaci a 

pravděpodobně by byl úspěšný, asi by to dospělo k nějakému skandinávskému modelu.  

MS: Ztratili jsme dvacet let.  

VlŠ: Ano, a museli jsme se vydat na jinou cestu.  

MS: Lidé, kteří prováděli hospodářskou transformaci, se nepřímo řídili Washingtonským konsensem. 

Jak vy vnímáte tento koncept? Někdo může říci, že je to puštění kyvadla na druhou stranu … a 

dosažení extrému.  

VlŠ: Myslím si, že Washingtonský koncept v zásadě skončil.  

MS: Je neúspěšný?  

VlŠ: Pochopitelně … Také je anachronický. To proto, že není s to řešit otázky, které přijdou. Základní 

fakt - tento kapitalistický systém je expanzivní. Rozšířil se všude možně. Expandoval teritoriálně, 

expanduje v inovacích. Nyní naráží na to, že zeměkoule je omezená a že expanze končí. To znamená, 

že princip konkurence a expanze je dlouhodobě odsouzen k zániku. Jediná cesta je tento systém 

opustit. To se nedá vysvětlit Washingtonským konsensem. 

MS: Sluší se říci, že byl psán pro latinskoamerické země, které měly osvojený tržní systém. Zde jsme jej 

neměli, a to nehovořím o Rusku, kde to též aplikovali …  

VlŠ: Konsensus sám o sobě je chybný, či lépe anachronický z dlouhodobého hlediska. Jeho období 

skončilo. To proto, že se změnil celý svět. Jeho problémem nyní je, jak se stabilizovat v situaci, kdy 

narážíme na své meze.  

MS: Akcentujete ekologickou a sociální otázku.  

VlŠ: Ano.  

MS: Například body jako liberalizace cen, deregulace? Ty měly své opodstatnění. Je možné utvářet 

efektivní tržní systém s přílišnými regulacemi?  

VlŠ: Co je to přílišná regulace? To je vždy složité. To proto, že trh není nic spontánního.  

MS: Určitě?  
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VlŠ: Ano, trh je určitá konstrukce. Trh je regulace na kvadrát! Je to taková regulace, jako je málo 

regulací na tomto světě.  

MS: Já bych řekl, že člověk je odsouzen k tržnímu chování. Trh je v něm. I v obyčejné komunikaci se 

objevuje trh. Já vám říkám své názory, vy s nimi polemizujete, a naopak. I to je trh a nemusíme mít 

nějaký pult s kasou.  

VlŠ: Jistěže trh je komunikace, ale ta komunikace je formalizovaná. My mluvíme česky.  

MS: Snažíme se o to, byť si někteří ani v té češtině nerozumí …  

VlŠ: Do svých mozků jsme „vecpali“ složitou komunikační strukturu se všemi gramatickými fígly… 

MS: Člověk se naučil komunikovat, a to díky tomu, že byl vystaven nutnosti …  

VlŠ: Ano, ale trh je zkrátka konstrukcí. Sám o sobě spontánně neexistoval. Je něco na způsob 

počítačového programu. Historická situace v jistých okamžicích způsobila, že jsme tento program 

přijali a nyní se dále rozvíjí. Existuje řada trhů. Trh jako takový neexistuje. Je to lidský vynález, lidská 

konstrukce. Desetitisíce let lidské existence jsme žili bez trhu. Trh je prostě fenomén, a nevím, zdali 

efemérní.  

MS: Nu, v minulém režimu byl nedostatek všeličeho … Dnes díky skutečnému trhu má možnost téměř 

vše dostat každý …  

VlŠ: Někdo má dostatek a miliony, jiný má nedostatek. Trh neznamená automaticky morálně 

přijatelnou rovnováhu. Máte trh na diamanty v Antverpách. To je bezvadný trh, ale účastní se ho 

pouze určité procento lidí. Trh si nalezne svou rovnováhu. Trh není institucí, jejíž imanentní 

schopností je uspokojovat lidské potřeby. Trh je určitý typ rovnováhy výměny a v jeho rámci lze velmi 

snadno obrovskou část populace z té výměny vytlačit a dostat do děsivých situací. Principem je, že 

trh je od počátku do konce regulace, jelikož podmínkou trhu je právo. A právo je regulací. 

Deregulace, to není k diskusi. Otázkou je, jaký druh regulace zvolit.  

II. část      

… Privatizace, utváření blahobytu …  

MS: Nedílnou součástí trhu jsou soukromé subjekty. Československá ekonomika byla hospodářstvím 

prakticky pouze se státním vlastnictvím. Jak jste se díval na proces privatizace, na její strategii? Cílem 

státu v devadesátých letech bylo dát prostor soukromému vlastnictví, neboť byla představa, že stát 

není dobrým vlastníkem a není s to alokovat zdroje jako soukromý sektor.    

VlŠ: Víte, zde záleží na tom, jak se to dělá. Po mém soudu kuponová privatizace byla strategicky 

zásadní chyba. Když budu trochu paranoidní, tak kuponovou privatizaci považuji za gigantickou 

spekulaci na pokles, protože ti, kteří měli přístup k informacím, nutně museli vědět, že když vrhnete 

takovou obrovskou sumu akcií na nelikvidní trh, jenž nemá žádné dějiny, tak pokles je logickým 

důsledkem. Po mém soudu to byla spekulace lidí, kteří věděli, a měli vazby na minulý režim a též 

těch, kdo měli „ulité peníze“. Problém je, že dekapitalizovali naše podniky, jež se rozpadly a 

degenerovaly  - kromě těch, kterým se podařilo dostat do mezinárodních rukou. Na druhou stranu 

mohu uvést mnoho příkladů, ale uvedu pouze tři: Volkswagen … to byl jasný úspěch. Karosa – 
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Renault – také úspěch … Zetor, jaký to byl nezdar po kuponové privatizaci, a teprve, když se to na 

třetí pokus podařilo dát do rukou rozumnému zahraničnímu kapitálu, jenž tehdy přišel ze Slovenska, 

to začalo fungovat. Kuponová privatizace sama o sobě zasadila české ekonomice strašlivou ránu. Také 

si všimněte, že jsme byli jediná země, která měla v té době krizi či minimálně recesi.  

MS: Nu, ale to hovoříte o období, kdy se k vládě dostává …  

VlŠ: … Václav Klaus.  

MS: Ano, ale počátek devadesátých let je charakteristický transformační krizí, kterou prožívaly i země, 

které měly tržní hospodářství. Kdo snad nezažíval dramatický pokles, byla Asie, speciálně Čína. 

Druhou krizi jsme měli, když se ve Strakově akademii střídaly vlády. Druhá Klausova odchází, přichází 

vláda Tošovského, kterou za půlrok nahradí Zemanova vláda. Mnozí onu krizi nazývají krizí 

z nedostatku restrukturalizace, jiní viní zpřísnění měnové politiky.  

VlŠ: Jistě, ale ta nastala dle mého pohledu díky špatné restrukturalizaci ekonomiky ve velkém 

rozsahu, byla důsledkem kuponové privatizace. To proto, že k dispozici nebyl patřičný kapitál, který 

by umožnil onu restrukturalizaci zdárně dokončit. Ona se odehrávala spíše jako úpadek, místo jako 

transformace. V tom je ten průšvih.  

MS: Zastavme se u toho slova. Když jsem zmínil slovo privatizace, tak jste jej spojil se slovem 

kuponová.  

VlŠ: Samozřejmě, protože byly i další typy privatizace a já je „a priori“ nepovažuji za špatné. Malá 

privatizaci, vznik drobných podniků, možnosti podnikat - to je záležitost, která je logická a ukazuje se 

jako civilizačně pokroková. Tak, jak jsme hovořili o trhu - i instituce se chová podle toho, jaká jí dáte 

pravidla. Kuponová privatizace byla postižena tím, že se nestanovila pořádně pravidla - ta byla tak 

řídká, že to umožnilo rozkrádání … Lidé, kteří to dělali, byli možná školení marxisti a vycházeli z toho, 

že má dojít k prvotní akumulaci kapitálu a ta se historicky odehrála brutálním způsobem - a tuto 

prvotní akumulaci chtěli umožnit. Tehdy to nebylo nutné. Byl to ideologický koncept, který vedl 

k velkému problému. Druhá věc, kterou považuji za zásadní: jsem toho názoru, že existuje něco, co 

bych nazval ekonomické služby ve veřejném zájmu, a ty se podle mě privatizovat nemají. Považuji za 

nesprávné, aby se privatizovaly třeba vodárny a zásobování vodou, kde prostě nemáte žádnou šanci 

si zvolit jiného dodavatele. Jsou to v podstatě místní monopoly  

MS: Ekonomická teorie pro to vyhradila termín: přirozené monopoly.  

VlŠ: Ano, stejně tak považuji za zásadní problém privatizace zdravotnictví, protože jakmile je něco 

zprivatizované, tak je to podnikání, a to je činností s účelem zisku, nikoliv s účelem poskytnout 

nějakou péči či službu. Služba je pouze prostředek, není účelem. Jestli tyto velké sítě mají poskytnout 

péči, tak nemohou být privátní.  

MS: Dobrá, jak byste postupoval v situaci, kdy zde máme tisíce státních společností a najednou z nich 

máme udělat soukromé společnosti. Šlo by to tak, že by se vytipovaly klíčové  …  

VlŠ: Jak to dělali Němci s Treuhandem  ve Východním Německu. Dělali Poláci kuponovou privatizaci?  

MS: Nedělali …  
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VlŠ: Dělali Maďaři kuponovou privatizaci …  

MS: Dělali ji Rusové …  

VlŠ: Byla privatizace v Rusku úspěch?  

MS: Byly tam ztráty, propady majetku a hospodářství téměř o polovinu. Někdo může říci, že to byl 

dobrý teoretický koncept, mající šanci na úspěch. 

VlŠ: Bismarck říkal, že politik není souzen podle intencí, ale podle výsledků a ty jsou takovéto. U nás 

vládl názor, že není alternativy. Ukázalo se, že to byla jedna z alternativ, která nebyla úspěšná.  

MS: Vy byste podporoval cestu vlády Petra Pitharta?  

VlŠ: Je to můj osobní názor … Soudím, že Pithartova vláda Občanského fóra dokázala udělat 

transformaci a dokázala ji provést kultivovaným způsobem během dvou let. To je unikátní a velký 

výkon. Vlády, které nastoupily po ní, se začaly řídit ideologickým konceptem, nezabývaly se veřejným 

zájmem a nepostupovaly způsobem, jaký zde od roku 1989 do roku 1992 byl, ačkoli si říkali, že jsou 

pragmatici. Trockij hovořil o zrazené revoluci. V roce 1992 jsme byli svědky zrazená revoluce, protože 

její součástí nebyl posléze realizovaný koncept oligarchického kapitalismu. Součástí revoluce byl 

koncept skandinávského kapitalismu s výrazným přerozdělením. Součástí revoluce nebyla demontáž 

státu a rozdělení Československa.    

MS: Lidé, kteří přijali východiska Washingtonského konsensu, zdůraznili nutnost privatizace státu a 

nastolení kapitalismu.  

VlŠ: Nedávno jsem četl knihu, která se zabývala problémem euthanasie v nacistickém Německu … Byl 

tam jeden moment, jenž je v politice důležitý. Historik říkal, že program neměl politicky žádné 

podporovatele, ale neměl žádné odhodlané protivníky. Poté stačila malá odhodlaná skupina, aby 

udělala věci, které byly pekelné. Toto je trochu jiná kategorie. To, že se nějaká věc stala, ještě 

neznamená, že byla v pravém slova smyslu chtěná. U kuponové privatizace a u dalších věcí si myslím, 

že to bylo v zásadě prosazeno menšinou a většina nedokázala zformulovat nějaký vlastní postoj. 

MS: Je to také způsobeno faktem, že lépe se vymezíte vůči tomu, co nechcete, než prosadíte to, co 

chcete.  

VlŠ: To je pochopitelné.  

… Politika, privatizace, chyby …  

MS: Můžeme se tázat, proč se lidé neangažují v politice a účastní se jí pouze malá skupina lidí - členů 

politických stran. Lidé jsou ve většině případů politikou otráveni. Pak skutečně stačí k prosazení 

nějakého cíle malá, aktivní skupina lidí. Ještě bych se zeptal, zdali soudíte, že byla chyba, když se volby 

konaly po dvou letech, tedy v roce 1992? Vláda Petra Pitharta tak měla malou možnost dokončit 

započaté dílo.  

VlŠ: Ano, to si myslím … Byl to zásadní omyl. Tehdy jsem to tak nevnímal a připadalo mně to 

demokraticky elegantní. S nynější jistou politickou zkušeností vím, že dva roky jsou nic k tomu, abyste 

něco formuloval a také, abyste to operacionalizoval. Zkrátka, aby soud lidu mohl být takový, že to 

pochopí. Lidé nejsou žádní hlupáci. To vůbec ne, nicméně též nejsou specialisté. Nezabývají se 
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velkými otázkami intenzivně, a třicet vteřin jim nestačí, aby je pochopili. Oni musejí mít nějakou 

zkušenost, díky níž to zažijí a poté zformulují. Nakonec - lid v abstraktní podobě je schopen zaujímat 

jisté názory. Dva roky z toho pohledu byly málo. Byla to přesně situace, kdy stačí, že je někdo lepší 

řečník a neštěstí je hotové. 

MS: Ostatně Jan Vrba říkal, že politicky prohrál a díky tomu rozjednané smlouvy nedokončil. Myslíte, 

že bylo nutné, aby do naší republiky přišel zahraniční kapitál, který přinesl know – how?  

VlŠ: Bylo to nutné. To proto, že jsme jej neměli. Neměli jsme kapitál na transformaci a modernizaci. 

Tak se podívejte - všichni jsou trochu nervózní ze zahraničního kapitálu, někdy by se našly i ohyzdné 

příklady. Když si z paměti začnete nějaké vybavovat, tak se musíte tázat, kdo rozmetal Škodu Plzeň? 

Byl to národní kapitál Soudek. Kdo rozmetal Poldi Kladno? Národní kapitál Stehlík.  

MS: Ne nadarmo se hovoří o české cestě.  

VlŠ: Zejména ty velké podniky, které šly českou cestou, šly okamžitě do háje. Ty, které existují jako 

Volkswagen, …  

MS: … Karosa Vysoké Mýto … 

VlŠ: … Glaverbell, Vertex …  

MS: … Čokoládovny …  

VlŠ: Prakticky cokoliv z těch velkých struktur bylo úspěšně modernizované, tak se to odehrálo za 

účasti zahraničního kapitálu. To je nástroj, a když jej pustíte, tak koná. Kapitál není hodný, ale můžete 

mu vnutit určitý přístup. Podívejte se: vždy jsem měl politický koncept „cesta na sever“. Mým jistým 

vzorem bylo spíše Finsko než Švédsko. Vždy se upřednostňovalo Švédsko, ale i to mně imponuje. Co 

je charakteristické pro Švédsko? Tam je absolutně zprivatizovaná ekonomika. Je ale dostatečně 

zdaněná a Švédsko má dostatečně koncepční veřejnou správu, aby hospodářství udržela v dobré 

kondici, která za prvé znamená velkou životní úroveň obyvatel, ale za druhé i vysokou technologickou 

úroveň a konkurenceschopnost. Když se podíváte na různé tabulky, tak jsou Švédi vepředu. Když se 

podíváte na Gripeny, tak mi řekněte, který osmi miliónový stát má kapacitu vytvořit zbraňový systém, 

jenž je schopný konkurovat Spojeným státům. Zkrátka na otázku privatizace, neprivatizace bývají 

odpovědi velmi spekulativní. Variant, které se dají nalézt, je vždy velmi, velmi mnoho.     

… Podíly státu …  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal, zdali si myslíte, že je dobré, když stát vlastní podíly ve velkých 

společnostech. Jedná se například o ČEZ, ČEPRO, … České lesy aj.  

VlŠ: Myslím si, že to dobré je. Francouzi tomu říkají „services d'intérêt économique général“ -  

ekonomické služby ve veřejném zájmu. To si myslím, že je správné. Nyní bych se zeptal: soudíte, že je 

správné, aby - v uvozovkách - stát vlastnil národní banku?  

MS: Je to u nás. Máme dvoustupňovou soustavu a národní banka je bankou státu, ovšem má 

nezávislou pozici.  

VlŠ: Myslím si, že ano. Energie stejně jako peníze jsou řídící veličinou. Pomocí energie jste schopen 

„manipulovat“ a stát má přímou schopnost to ovlivnit a má mít absolutní přístup k informacím. 
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Jakmile jste vně a nejste akcionářem, tak vás eliminují. Ještě bych uvedl druhý příklad. Rovněž 

považuji za nesprávnou privatizaci pražského letiště Václava Havla. To proto, že vzduch je naše moře. 

To je jediný náš mezinárodní přístav. Soudím, že by neměl být v absolutní privátní kontrole. Letecká 

společnost v klidu, ale letiště ne.  

MS: Opatrnost - radí moudrost.  

VlŠ: Pochopitelně.  

… Blahobyt …  

MS: S trhem také souvisí otázka blahobytu. Měl jste nějaká očekávání, za jak dlouho doženeme Západ 

jako například Německo, Rakousko?  

VlŠ: Nikdy jsem si takovou otázku nekladl.  

MS: To je vedlejší?  

VlŠ: Ne, to není vedlejší. Pro mě není vedlejší pokrok. Nekladl jsem si otázku „za masovost a rekordy“. 

Moje přesvědčení je, že máme o sobě větší mínění, než jací skutečně jsme. Myslíme si, že 

představujeme špičku, ale ve skutečnosti jsme dobrý průměr, nejsme tedy žádní hadráři. 

Předpokládal jsem, že mým politickým cílem by mělo být sledovat vzestup blahobytu v širším slova 

smyslu, a ne pouze jako materiální konzum. Mým cílem bylo, aby každý rok byl lepší. Kdybychom 

dohnali Rakušany či Němce, tak to by pro mě nebyl zásadní fakt, bylo by to jen potvrzení mého 

názoru: „Když to dokázali Rakušané, kteří nejsou z Měsíce, tak jsme to dokázali též.“ Zdali to bude za 

deset let, za patnáct, za dvacet …  

MS: Když jste politik, tak musíte dát lidem nějakou představu a perspektivu.  

VlŠ: Dáte jim představu, že se budete přibližovat k dobru, které se též pokusíte zformulovat … 

Pokusíte se ukázat, že dobro naplňujete.  

MS: Nu, ale otázkou dobra se zabývali myslitelé od počátku. Dobro je velmi abstraktní pojem.  

VlŠ: Ano, ale je pojmem pro sociální demokracii. Pro nás je pojem pokrok také důležitý. Ten má 

humanistickou intenci. Pokrok není vývoj. Když vyvinu lepší závěr lehkého kulometu, tak je to vývoj, 

nikoliv pokrok. To znamená, že pro sociální demokracii je koncepčně problém v tomto postmoderním 

světě formulovat, co je pokrok.  

MS: Je tam hodnotové znejistěni.    

VlŠ: Ano, devatenácté století, doba rapidní změny agrární společnosti na průmyslovou, jejíž sociální 

důsledky popisuje řada vynikajících děl jako např. Zolův Germinal s celou jejich nelítostnou brutalitou. 

To byl zřetelný pokrok - osmihodinová pracovní doba, dobrá zdravotní péče, dobré byty …  

MS: Následně pětidenní pracovní týden.  

VlŠ: To, co bylo pokrokem, se poměrně snadno materializovalo. Daly se snáze definovat cesty, které 

k tomu vedou.  

… Vládnutí …  
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MS: Je dobré se zde zeptat na význam vládnutí. Můžeme vidět jisté kontrapunkty mezi pojetím 

Václava Klause a Miloše Zemana. Jak jej sám vnímáte? Jak vnímáte důležitost vizí, které s vládnutím 

souvisí? Mnozí lidé říkají, že vize se v rámci vládnutí neprosazují. Ostatně, je nutné je mít?  

VlŠ: Ale ano. Vize je nutné mít, nicméně nemusí být plně konkrétní. Základní vize, která je pro mě 

důležitá je ona „cesta na sever“. To například znamená společnost, která svým lidem poskytuje 

dobrou kvalitu života, třeba dobré vzdělání. Abych k tomu dospěl, k tomu existuje mnoho 

operativních postupů, ovšem cíl je jasný. Vzdělání je přístupné všem, je zde též dobré zdravotnictví a 

zajištění v případu nouze. Člověk má tak možnost rozvíjet svou kulturu. To jsou věci, které považuji za 

důležité. Co je vize? Vize je to, co považujete v širším kontextu za obecné dobro a jste schopen pro 

tuto představu mobilizovat přímo a nepřímo společnost jako takovou.  

MS: Měl jsem na mysli onu otázku vztáhnout k počátkům proměny společnosti. To proto, zda si 

myslíte, že měl existovat tým odborníků, který by vizi pomohl načrtnout.  

VlŠ: Nevěřím na technokracii …  

MS: Myslím jako současný NERV, ovšem v podobě rozšířené o lidi z jiných společenskovědních disciplín 

než pouze z oblasti ekonomie.  

VlŠ: Myslím si, že taková jednoduchá vize, jak jste ji popsal, se udělat nedá. To, že se u nás správa 

společnosti neodehrává na základě správné výrobní praxe, to je jasné. Popíši vám příklad, co jsem 

považoval a ještě považuji za správnou výrobní praxi. To je první Bezděkova komise. Když jsme 

hovořili o důchodech a debatovalo se nad alternativami. Nebylo to tak, že byste v byru něco vymyslel 

a nyní se pomocí PR snažíte vnutit všem. Zkrátka, musí být otevřená debata o alternativách. Ty poté 

musí vyzrát a stát se předmětem normální politické debaty. Tento typ debaty bohužel u nás není, a 

proto nejsme schopni vytvářet vize a představy. 

MS: Soudíte, že místo toho, aby nastal dialog, máme spíše monolog či dialog hluchých.  

VlŠ: Ano, opět vám k tomu mohu říci něco ze své praxe, své zkušenosti. Zkrátka - moment, kdy 

nastala degenerace české politiky, byl, když pan Tlustý vyhlásil proti mé vládě koncepci nulové 

tolerance. Od toho okamžiku politika jako hledání alternativ skončila. To proto, že ona politika nulové 

tolerance byla taková, že cokoliv zformulovala vláda, bylo špatně. V ten okamžik jste mimo. Musel 

jsem to manévrovat tak, že jsem čekal na okamžik, kdy se něco stalo - někdo třeba nebyl na hlasování 

-  a díky tomu jsem mohl protlačit rozhodnutí, která jsem potřeboval. Nebyla možnost se dohodnout.  

MS: Čím to je, že v této hezké zemi není půda a prostředí pro dialog?  

VlŠ: Dle mého pohledu to je dáno mimo jiné komunistickým dědictvím. Jaké jsou komplexní důsledky 

vlády komunistické strany, ví Bůh. Pořád se o tom dá složitě mluvit. Pro mě je základním politickým 

dědictvím to, že komunisté vytvořili autoritativní společnost, nikoli jen autoritativní vládu. Oni vládli 

autoritativně, ale vytvořili i autoritativní společnost, která vychází z bolševického principu, že ten, kdo 

je zrovna vítězem, má právo si dělat co chce.  

MS: V západních společnostech to takto možné není.  

VlŠ: Proto, že nevznikly z autoritativních režimů.  
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MS: Soudíte tedy, že ne-dialog na politické scéně je dědictvím minulého režimu?  

VlŠ: V lidské společnosti prakticky neexistuje nic, co by nebylo výslednicí minulosti.  

MS: Někdo může říci: „Nu, vždyť již více jak dvacet let žijeme ve svobodném světě a pořád se máme 

vymlouvat …“  

VlŠ: Když se podíváte na strukturu armády, ta se vyvinula v době římských legií a prochází dějinami 

dále. Nemůžete se tomu vyhýbat, je to zdroj. Než dojde ke generační a koncepční výměně, tak to 

může trvat dlouho a nemusí se to povést nikdy. Momentálně mám pocit, že naše země je v těžkém 

úpadku a v jistém ohledu může ztratit kontakt s civilizací a budeme beznadějně zaostalí na 

následujících padesát sto let.     

MS: Nejste v tom sám. Mnozí z nás se domnívají, že pokud to půjde takto dále, tak se z České 

republiky stane „skanzen“, kam budou jezdit turisté. Kolem nás bude prosperita a my budeme 

postupně chudnout.  

VlŠ: Tak jednoduché to asi nebude. To proto, že existuje ekologie ostrovů, která v principu říká, že 

když je ostrov malý, tak je daleko více ovlivněn svým okolím než svou vnitřní dynamikou. Když kolem 

nás bude prosperita, tak chudí nebudeme.  

MS: Člověk se na to může dívat i takto: nebudeme využívat možnosti, které máme.  

VlŠ: To ano, to skutečně hrozí.  

MS: To znamená…  

VlŠ: … že půjdeme pod svůj teoretický potenciál. 

MS: Ještě bych se zastavil u dialogu a vládnutí. Rád bych se zeptal, zda si myslíte, že zdejší vlády měly 

dostatek validních, vydiskutovaných podkladů pro svá rozhodnutí, nebo zde byl šlendrián ze strany 

vládnoucích? 

VlŠ: Mají, když chtějí. Stačí zmínit Bezděkovu komisi. Jak jsme to udělali? Měli jsme tam komunisty, 

lidovce a všechny rozhodující síly. Základ byl, že předložili své alternativy a ty jsme poté postupně 

posuzovali týmem, který byl odborně kvalifikovaný. Poté se to diskutovalo a ukázalo se, kde jsou 

slabiny, kde jsou síly a kde jsou možnosti se dohodnout.  

MS: Dobrá, pamětník ale může říci, že zpráva Bezděkovy komise skončila v koši. 

VlŠ: Ale proto, že jsem již nebyl ministerským předsedou. Kdybych byl, tak jsem to dotáhl do konce.  

MS: Domníváte se, že během vašeho vládnutí mohly být pevně definovány parametry důchodové 

reformy, a energie, která byla vynaložena na daný koncept, by nebyla promarněna?  

VlŠ: To určitě ano. Dle mého pohledu by byl výsledek takový, že by to nebylo schváleno jedním 

hlasem navíc, ale dostatečným počtem hlasů, protože by hlavní nositelé - když už by se s ním přímo 

neztotožnili, alespoň byli významně u toho. Poté, až by se změnila vláda, tak by systém byl 

obsluhován „bona fide“. To znamená, že by byl upravován, ale nebyl by zásadním způsobem 
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odmítnut. Nyní, když bude vytvořen druhý pilíř, tak zkrátka sociální demokraté - pokud budou mít vliv 

– ho zruší. To proto, že to je koncepčně chybné a je to vynucené a udělané špatnou výrobní praxí.  

… Stát … 

MS: K dobrému vládnutí je nutná představa o státu. Jak vnímáte tuto složku ve společnosti? Pro 

někoho je stát fikcí, kdy jedni žijí na úkor druhých.         

VlŠ: Po mém soudu je stát velmi důležitá struktura, protože v demokratické společnosti definuje 

veřejný zájem a je schopna přimět jednotlivé aktéry k tomu, aby se pohybovali v rámci jeho mezí, je 

veřejným dobrem. Protože v současné době se silně integrovala ekonomika, kultura, tak jsem 

přesvědčen, že je třeba stát integrovat či povýšit na úroveň, kde se odehrávají základní pohyby 

mocensko – ekonomické. Na tuto úroveň se stát musí dostat.  

MS: … stát má být důležitou regulativní entitou.  

VlŠ: Musí mít dostatečnou moc, aby tuto regulativní schopnost mohl mít. Aby tuto moc měl, tak musí 

vybírat dostatečné daně. Pod určitou úroveň daňové kvóty demokracie existovat nemůže. 

MS: To je příkré tvrzení. Soudíte, že pokud je stát malý, ale silný, tak nemůže demokratická společnost 

fungovat?  

VlŠ: Co je to malý, ale silný?  

MS: Selsky uvažující člověk si pod tím představí takový stát, který netrpí zbytečně velkou byrokracií a v 

němž úředník je zde pro člověka, a ne člověk pro byrokrata.  

VlŠ: To tam nehraje roli. Tam je důležité, máte-li určitou moc. Pokud je demokracie definována, jako 

kontrola moci ve všech jejích podobách, je li politická moc kontrolována demokraticky, je-li vojenská 

moc kontrolována demokraticky, tak musí být demokraticky kontrolována i základní moc, která se 

pojí s ekonomikou pomocí peněz. A jestliže nemáte dostatek peněz jako protiváhu k tomu, čím 

disponuje soukromý sektor, nedokážete to pak zkontrolovat. Musíte mít peníze, abyste mohl 

najmout dostatečně schopné právníky, musíte mít dostatek peněz, abyste měl přiměřenou policii, 

musíte mít peníze, abyste mohl poskytnout lidem obecné vzdělání, které není definováno 

jednotlivými oligarchiemi, které jsou kolem kapitálových skupin. Když toto nemáte, tak to nefunguje 

a nejste konkurenceschopný. Soudím, že nejúspěšnější jsou ty skandinávské státy či lépe všechny 

státy, které mají významnou míru přerozdělení.  

MS: Takový Singapur ne.  

VlŠ: Singapur je město.  

MS: Ano, ale prosperuje a dle týdeníku Economist je vhodným místem pro život.  

VlŠ: Všude naleznete dílčí výjimku z nějakého pravidla, a také tam naleznete specifické důvody, proč 

tomu tak je. Pokud by byl Singapur jinde, tak by to nefungovalo. Spojené státy, které nepřerozdělují 

tolik, mají gigantický vnitřní trh, jenž je dán jejich územím. Ty státy, s nimiž se můžeme porovnávat, a 

které jsou rozhodně bohaté a úspěšné, mají výrazně vyšší míru přerozdělení než my. To není 

náhodné.  
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MS: Transformace, kterou jsme se měli vrátit mezi vyspělé západní země, byla dělána tak, aby stát 

nebyl velký, ovšem aby přitom sloužil lidem.  

VlŠ: Aby mohl sloužit lidem, tak musí mít určitý rozsah. Pokud jej nemá, tak nemůže sloužit, pak je to 

všechno pouze „jako“.  

MS: Sám jste jasně řekl, že chcete, aby zde byl stát blahobytu – welfare state.  

VlŠ: Ano, jelikož jsou některé věci, které se nedají přerozdělovat tržně. Jsem přesvědčen, že existují 

sociální práva. Dle mého názoru je to například právo na dobré vzdělání. Toho se jednoduše tržně 

nedostane všem, a tak bych mohl pokračovat. Zkrátka, některé hodnoty se nemohou přerozdělovat 

systémem trhu, protože trh má v sobě přirozenou nerovnost.  

MS: Nutno dodat, pane doktore, že i od přírody jsme nerovní. Někdo je moudřejší, někdo bohužel ne. 

VlŠ: Víte, to je něco jiného. Nejsme stejní, ale jsme si rovni. To je základní princip.  

MS: Skutečně, před Bohem jsme si rovni, …  

VlŠ: … stejně jako před demokratickým státem a ve společnosti. Nejde o to, že jsem stejný jako 

tamten bohatý hlupák, který to dotáhne na profesora na Karlově Univerzitě. To ne. Tato cesta mu 

nesmí být technicky zamezena. Když se ukáže, že to dokáže, tak to dokáže - ale ne díky penězům …  

MS: Dá se říci, že vidíte sílu státu v rámci investic do vzdělání. Jedná se o podporu …  

VlŠ: … lidského kapitálu, infrastruktury. Jako základní pojišťovnu pro lidi, kteří se dostanou do 

katastrofální situace. V tom si myslím, že jsou úlohy státu. 

… Sociální politika ... 

MS: Působil jste nejen jako premiér vlády České republiky, ale také jako ministr práce a sociálních 

věcí. Lze podle vás tvrdit, že v počátcích transformace byla sociální politika nastavena štědře - 

v porovnání s dneškem?  

VlŠ: Ne, ne. Byla nastavena dostatečně a v současné době je nastavena špatně. Budu-li se na to dívat 

cynicky, čistě z hlediska ekonomiky a investic - tak mám investici a účel. Účelem životního minima by 

mělo být držet lidi nad úrovní chudoby, umožnit jim, aby se nepropadli na dno. Chudoba je 

definována sociologicky a má své důsledky, takže dáte-li dávku životního minima pod tuto nutnou 

úroveň, tak pouze vyhazujete peníze. Toto šetření je brutální ve vztahu k lidem a z hlediska účinnosti 

je to vyhazování peněz. To je ta britská klasika. Laciné je drahé.  

MS: S tím člověk může souhlasit, že nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci.  

… Občanská společnost …  

MS: Nyní bych si dovolil návrat k utváření demokratické politiky, byť zůstaneme na poli vládnutí. 

Součástí veřejného prostoru je kromě státu také občanská společnost. Jak vnímáte její roli a sílu 

v rámci formulování politik, a též jako nastavování zrcadla těm, kdo vládnou?  

VlŠ: Bohužel je v současné době slabá. 
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MS: I když Česká republika má mnoho desítek tisíc občanských sdružení, oni zatím nemají sílu?  

VlŠ: Prozatím nemají sílu, byť je to obohacující a mají schopnosti některé myšlenky dostat do hry, 

kam by se jinak nedostaly. To určitě ano. Ona není mrtvá, ale je slabá. Vládní garnitura na ni může 

kašlat, když se tak rozhodne. Když jsem byl ministerským předsedou, tak jsem vyjednával s odbory.  

MS: Pravidelné schůzky tripartity.  

VlŠ: Opravdu jsem s nimi vyjednával a někdy jsme se dohodli. Dnes v naší struktuře vidíte: když se 

vláda rozhodne, že s nimi vyjednávat nebude, tak nevyjednává.  

MS: Je to o kultuře vyjednávání a opětovně se navracíme k dialogu.  

VlŠ: Jistě. Za normálních okolností v relativně stabilních státech si vláda nemůže dovolit s odbory 

nevyjednávat.  

MS: Baronka Thatcherová dokázala ignorovat horníky …  

VlŠ: Ano, dokázala a nakonec to vyhrála, ovšem za jakou cenu?  

MS: Za jakou? Vždyť posílil Londýn a jeho City se právem stala centrem světových financí, třebaže si 

na tuto pozici dělaly nárok i jiné metropole.  

VlŠ: Nu, ale na druhou stranu je Británie jedním z nejzadluženějších států a podle mého názoru 

největším nebezpečím pro Evropskou unii je, že se položí - zprávy tomu nasvědčují. 

MS: Dobrá, to jsou černé vize.  

VlŠ: Budeme mít co dělat, abychom to zvládli. Ještě k otázce odborů. Nejde o to, že se odbory nedají 

porazit. Ony se dají, ale to slušná vláda nedělá. 

… Politika obecně …  

MS: To, co bylo předmětem dialogu se týkalo více či méně politiky. Možná tato otázka měla zaznít 

výše. Soudíte, že každý člověk, jenž chce být občanem v tom opravdovém smyslu slova, by se o politiku 

měl zajímat, účastnit se jí? Nesnažit se pouze kritizovat, ale také přiložit ruku k dílu?  

VlŠ: Jako koncept je to správné. Na druhé straně je fakt, že je to příšerně obtížné. Je to náročné 

časově i intelektuálně. Musíte věnovat mnoho času studiu, abyste porozuměl. To jednoduché není. 

Věnovat se politice, to je ideál. Ten je nedosažitelný, protože lidé mají i jiné věci na práci. Myslím si, 

že místo, kde by se jádro občanské politiky mělo odehrávat, jsou obce. Ty tak velkou abstrakcí nejsou.  

MS: Lze asi říci, že obce by měly generovat lidi do krajů a ty by měly generovat lidi do českého 

parlamentu.  

VlŠ: Do jisté míry ano. Zase se to tak úplně brát nemůže. Je jasné, že by neměla nastat situace, že by 

přišel nějaký ministr jako pan Řebíček …  

MS: Lidi spojení s byznysem ...  

VlŠ: … a také ti, kteří nikdy v politice neexistovali a nemáte s nimi žádnou zkušenost.  
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MS: Lidé bez historie.             

VlŠ: Ano, přesně tak, nemající patřičný životopis. Když se rozhodnu někoho volit, tak bych měl vědět, 

co zastává. Když budu chtít jmenovat ministra, jistě jsou pro mě jako ministra práce a sociálních věcí, 

základním personálním zdrojem radní pro práci a sociální věci, kteří mají za sebou jedno či dvě 

období na kraji. Pak víte, co si ten člověk myslí, jak zvládá konflikty, jak podléhá korupci. To proto, že 

lidé nedovedou o sobě předstírat deset let. Jednu dvě sezóny ano, ale ne deset let. To je jedna 

z příšerných věcí, že se u nás nahoru dostávají lidé, kteří nemají žádné dějiny.  

MS: Čím to je … Možná tím, že lidé u nás politikou opovrhují,  

VlŠ: Bohužel tomu tak je. Dostali jsme se do situace, že politikou je opovrhováno, je to „špinavé 

řemeslo“. Spravovat věci veřejné demokratickou cestou je ve skutečnosti velmi těžká, kvalifikovaná 

práce a to si lidé neuvědomují a v atmosféře, která u nás panuje, podléhají luzným zjevům a znovu 

doufají, že se rozestoupí nebesa a přijde spasitel.  

MS: Možná je to způsobeno tím, že i politika a kampaně, které s ní souvisí, se vedou podobně jako 

prodej elementárních věcí pro život člověka. Děkuji vám za vaše sdílené postoje … 

 

Dialog o integraci do národních struktur s Vladimírem Špidlou3:  

MS: Po roce 1989 stála před Československem otázka, jakým směrem se vydá v zahraniční politice. 

Pro někoho bylo logické, že z předchozího vývoje bude usilovat o zapojení do západních struktur. Jak 

jste toto vnímal?  

VlŠ: Nebyla to zásadní otázka. Když si vezmete situaci rozpadu bývalého Sovětského svazu a celé této 

oblasti, neotevíraly se tam žádné reálné možnosti pro politiku, i kdybyste chtěl. Představa neutrální 

pozice za všeobecného pohybu v Evropě a zvláště ve střední Evropě, nebyla realistická. Nehledě k 

tomu, že celé naše dějiny jsou zkrátka zapojením do struktury evropské integrace jako takové, v 

širším smyslu. Když se podíváte na naši architekturu, vidíte, že je zde mezinárodní gotika. To je 

přibližný důkaz vyzařování Západu či typu určité kultury, který se vyvinul na Západě. Pro nás to nebyla 

žádná volba. Byla to přirozená tendence, která byla snadno přijata a akceptována. Otázka se 

otevírala, ale záleželo na tom, jak ji artikulovat, jak ji projevit.  

MS: Myslíte si, že na Východ jsme patřili trochu omylem? Byli jsme uneseni západnímu světu, jak o 

tom uvažuje Milan Kundera?  

VlŠ: My jsme na Východ nikdy nepatřili. Říkáme si Střední Evropa. Mimochodem do Střední Evropy 

geograficky patří Německo. Východem jsme se stali až v okamžiku vzniku železné opony. Nebyli jsme 

na Východě, ale na východ od železné opony. To je podstatný rozdíl.  

MS: Můžeme říci, že jsme byli východem Západu a poté jsme se stali západem Východu.  

                                                           
3
 Dialog byl nahrán v pátek 19. října 2012 ve večerních hodinách v prostoru kavárny Louvre, Národní 1022 / 27 

Praha 1, Nové Město.  
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VlŠ: Ano, ale koncept, který nás zařadil na Východ, je příliš jednoduchý. Na východ od želené opony 

bylo mnoho rozdílných věcí. Zdaleka to nebylo jednotné. Bylo mnoho různých proudů, nicméně se 

musíme tázat, čím je definována naše základní kulturní identita. Píšeme latinkou, nepíšeme azbukou. 

Je zde římskokatolická víra nebo různé formy protestantismu, …  

MS: … pravoslaví …  

VlŠ: je ale okrajové. Není to nosná situace. Naše školství je koncipováno na základě západního 

osvícenství. O kulturních souvislostech není žádných pochyb.  

MS: Cesta na Západ byla jasná; ovšem jak jste vnímal integraci do nadnárodních institucí jako je 

Světová banka, Mezinárodní měnový fond, později OECD…  

VlŠ: Vnímal jsem to přirozeně, jelikož …  

MS: … logický důsledek.  

VlŠ: Také to byl prvek, jak mít vliv. Jsem si vědom toho, že nadnárodní struktury mají svůj vliv, že naše 

velikost a naše síla nám nedává přímočarou možnost konfrontovat se, ovšem dává nám značnou sílu - 

pokud jsme uvnitř a můžeme kooperovat a můžeme to ovlivňovat. Nejsme pasivním a bezmocným 

objektem; ale když se výrazně pokusíme izolovat, tak se poté pasivním, bezmocným objektem 

staneme.  

MS: Když přišla sametová revoluce, tak jste předpokládal, že postupně budeme součástí Evropského 

společenství?  

VlŠ: Předpokládal jsem to a byl jsem hluboce přesvědčen. Neměl jsem to zvláštním způsobem 

promyšlené, ale bylo to pro mě samo sebou.  

MS: Nemůžeme být cosi jako Švýcarsko, které není součástí větší evropské integrace.  

VlŠ: Jak bychom mohli být? Tuto představu jsem neměl.  

MS: Neměli jsme banky, neměli jsme hodinářský průmysl, neměli jsme špičkový farmaceutický 

průmysl.  

VlŠ: Především jsme neměli neangažovaný stopadesátiletý vývoj.  

MS: Měli jsme velké přeryvy.  

VlŠ: Pozice Švýcarska se vytvořila po roce 1848, kdy tam proběhla občanská válka. Poté již Švýcarská 

konfederace pokračovala jako samostatný stát v podobě, kterou známe.  

MS: My jsme v devatenáctém století také měli klidný vývoj.  

VlŠ: Ano, ale byli jsme součástí Rakouska.  
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MS: Utvářeli jsme jeho západní vyspělou část.  

VlŠ: Nebyli jsme úzkým horským územím. Již Napoleon říkal, že politika země je významně dána její 

geografií. Když jste v Alpách na rozhraních, v nepřístupném prostoru, vaše pozice je jiná, než když jste 

v centru hlavních politických sil ve střední Evropě. Naše geopolitická situace neumožňuje pozici 

Švýcarska. Dokonce ani Rakousku to neumožňuje …  

MS: … které se integrovalo v roce 1995 …  

VlŠ: … situace nebyla taková, aby pro něj bylo výhodné udržovat se v izolaci.  

MS: Rakousko je stále neutrální zemí.  

VlŠ: Ano, je neutrální zemí, není v NATO, avšak je ostatních mezinárodních institucích …  

MS: … a také je diplomatickým centrem.  

VlŠ: Ano, má centrum OPEC, má tam instituce OSN, je tam Mezinárodní agentura pro atomovou 

energii. Vidíte, že Rakousko zůstává vojensky neutrální, ale jinak ze vší síly se snaží být integrováno do 

všech organizací, které jsou toho hodny.  

… Varšavský pakt a NATO …  

MS: Jako republika jsme byli součástí Varšavského paktu. Jak jste se díval na jeho rušení a případnou 

naší integraci do Severoatlantické aliance? Jde o to, že Václav Havel předpokládal, že když se zruší 

jeden vojenský pakt, tak se zruší i spojenectví Severoatlantické aliance. Toto se nestalo.  

VlŠ: Pokud jde o alianci, tak jsem měl odtažitý přístup. Pro mě bylo vzorem Rakousko.  

MS: Právě ten statut neutrality. Nebylo dle vás cílem vytvořit pás neutrálních zemí, kde by bylo 

Polsko, Československo (později Česká republika), Slovensko a Rakousko? To proto, abychom 

oddělovali Východ …  

VlŠ: To je milá koncepce, kterou jsem neměl.  

MS: Mě bylo teprve devět let. Dobrá, myslíte si, že to byla iluze.  

VlŠ: V té době jsem neměl propracovanou koncepci, myslel jsem si, že není nezbytné vstupovat do 

NATO a raději bych do něj byl nevstupoval.  

MS: Pokud to hodnotíte ze zpětného pohledu. Roku 1999 jsme vstoupili do NATO a naše republika se 

zapojila do mezinárodních operací v Asii. Vnímáte to jako dobré, že Češi jsou kooperativním členem?  

VlŠ: Když jsme vstoupili do NATO, tak to je řešení, které jsem akceptoval a ze kterého plynou jisté 

věci a důsledky. Nikdy jsem nebyl pacifista. Vojenské násilí je součástí politiky - tedy máte-li 
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promyšlenou politiku, tak můžete použít i vojenskou sílu. Proti čemu jsem byl ale zásadně, a kde to 

Česká republika pod vedením Miloše Zemana neodmítla, bylo bombardování Jugoslávie.  

MS: Narušení článku č.5 Severoatlantické smlouvy.  

VlŠ: Ze všech hledisek je to smutné, ovšem ze všech hledisek to byla jasná mezinárodní agrese podle 

mezinárodního práva. To byla nevyhlášená válka. Bez vyhlášení války ozbrojené síly bombardovaly 

území.  

MS: Nebyl žádný mandát OSN …  

VlŠ: To George Bush mladší jistý mandát OSN pro válku v Iráku měl, i když se můžeme domlouvat o 

tom, že to bylo interpretované za hranice zdravého rozumu - mohl se však od něčeho odpíchnout. 

Jugoslávie, to byl čirý útok.  

MS: Nás to potkalo, když jsme tam vstupovali.  

VlŠ: Právě proto. Sám se nepovažuji za dokonalého analytika, avšak když jsme vstoupili 12. března 

1999 do NATO, v ten okamžik jsem si uvědomil, že bude válka v Jugoslávii. Řekl jsem si, že NATO si 

řeší jednu otázku, aby ji mělo vyřízenou … Nyní do toho půjde. Když se po Srebrenici, na základě 

mandátu OSN, angažovalo, a dosáhlo Daytonských dohod, tak tam jsem neměl výhrady. Když to 

promyslíte, tak vidíte, že v bývalé Jugoslávii byla válka, která každý den pozřela asi tisíc lidí a po dvou 

dnech bombardování, na základě mandátu OSN, válka skončila. Situace nebyla vyřešená, ale od 

tohoto okamžiku se denně nezabíjely hnusným způsobem stovky lidí. Zde vidíte, že vojenská síla byla 

použita adekvátně, v souladu s mezinárodním právem, na základě jisté promyšlené politiky. Tak bych 

vyjádřil svůj přístup. Nejsem odtažitý, ale za tím musí být systematická a hájitelná politika. To, že se 

občas vojensky angažujeme na základě odpovídajících úvah, to pro mě problém není.  

MS: Soudíte, že to dělá dobré jméno naší republice.  

VlŠ: Musím říci, že v této souvislosti na „dobré jméno“ kašlu. Dobré jméno mě v tomto směru 

nezajímá. To je příliš závažná věc, než aby vás zajímalo dobré jméno. Zajímá vás, zdali tyto aktivity 

zvyšují vaší bezpečnost, zdali to upevňuje mocenské a společenské vztahy. Druhá podstatná věc je, 

zdali tu věc můžete obhájit jako politikou akci. Osobně považuji za obhajitelnou politickou akci, když 

jsme poslali vojáky do Kosova, aby chránili srbské vesnice. Chránili je a akce byla úspěšná. Z toho 

hlediska byla akce obhajitelná.  

MS: Je nutné, abychom se podíleli na mírových silách - ty jsem právě myslel.  

VlŠ: Možná i válkách, když na to přijde, ovšem nemůže to být jakákoliv válka. Není z žádného 

abstraktního hlediska - abychom měli dobré jméno – nezbytné, zaplétat se do ozbrojených konfliktů. 

…  

MS: Ostatně to se dá dělat kulturou …  
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VlŠ: Válka a mír jsou nejdůležitější rozhodnutí a ty se nemohou odehrávat z žádného jiného důvodu 

než z logiky samotného děje.  

… Německo …  

MS: Dobrá, zůstaňme v Evropě a zamiřme k sousedům. Jak jste se díval na akt Václava Havla, že 

krátce po svém zvolení se jel omluvit Němcům za vyhnání sudetských Němců?  

VlŠ: Díval jsem se na to kriticky, ba byl jsem jeden z poslanců, který hlasoval proti česko – německé 

deklaraci. Zdálo se mi, že to není zcela případné, ale s odstupem, kdy vidím jak významně a pozitivně 

se Česko – německá deklarace realizuje a také, co jsem měl možnost hlouběji se seznámit s politikou 

Německa a jeho katarzí, myslím si, že můj postoj byl tehdy mylný.  

… Evropa … EU …  

MS: Jak jste vnímal postupné zapojování se do evropských struktur? Byla to vláda Václava Klause, 

která v roce 1996 podávala přihlášku.  

VlŠ: Byl jsem pevným zastáncem našeho vstupu do Evropské unie. Teď, po zkušenosti, kterou jsem 

učinil, jsem ještě pevnějším zastáncem EU. Podle mě to bylo správné rozhodnutí, podařilo se nám to 

zvládnout. Největší kus práce byl udělán během premiérování Miloše Zemana, na čemž jsem se 

podílel. Měl jsem poté štěstí, že jsem byl ministerský předseda v době, kdy jsme vstupovali do unie. 

Sám jsem vedl závěrečná jednání. To je fakt. Všechny tyto skutečnosti mě přesvědčily o tom, že to má 

smysl … Je to pozitivní zakotvení České republiky, že bez účinně fungující Evropské unie …  

MS: … bychom nebyli schopni …  

VlŠ: … v pravém slova smyslu zajistit svou bezpečnost, svou prosperitu, ani svůj civilizační rozvoj. Z 

tohoto pohledu již nejsme samonosní, jako jsme byli ve středověku.  

MS: Nu, ale země z Visegrádské čtyřky utvořily hospodářské společenství CEFTA, což je prostor bez 

obchodních bariér.  

VlŠ: Visegrádská spolupráce je důležitá, zajímavá, ale v podstatě nemá základnu a nemá schopnost se 

rozvinout.  

MS: Václav Klaus by tím, kdo Visegrádským společenstvím opovrhoval.  

VlŠ: Osobně si myslím, že opovrhovat je ubohé. Soudím ale, že středoevropská iniciativa v zásadě 

nemá pevnou základnu ani kulturní, ani politickou, ani ekonomickou. Kdybyste země nechali být 

samostatně, bez Evropské unie, tak by mezi nimi vznikala význačná napětí. Vznikaly by mezi nimi 

obchodní války, občas nějaké incidenty.  

MS: Má to i historický rozměr. Byly země Předlitavska, Zalitavska.  
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VlŠ: Vznikaly by přestřelky mezi Maďary a Slováky. Mezi Rakušany a námi by bylo značné napětí. S 

Poláky by to zřejmě též nebylo nejlepší.  

MS: Právě za první republiky zde jednotlivé tenze byly.  

VlŠ: To je jeden z důvodů, proč první republika zanikla. Během dvaceti let se nám nepodařilo vyřešit 

své vztahy se svými sousedy. Nutno říci, že jsme byli se všemi sousedy v konfliktu.  

MS: V tom vidíte zásadní zlepšení a pokrok.  

VlŠ: Po roce 1918 jsme byli v meziprostoru, limbu. Byli jsme mezi zatracením a spasením. Pozice 

nebyla jasná. Hledali jsme solidní životní základnu. Tu jsme našli v evropské integraci. Po mém soudu 

se toto naplňuje - evropská integrace je lidské dílo, nikoliv božské. Jak říkal Jan Hus: církev je 

nálezkem lidským nikoliv božským …  

MS: … proto má chyby…  

VlŠ: … musí na to reagovat.  

MS: Někdo by mohl říci, že když lidé začnou kritizovat Evropskou unii, tak to vyvolá reakci, jako když 

člověk šťourá do vos.  

VlŠ: Jakou akci?  

MS: Například Václav Klaus.  

VlŠ: Jaké Václav Klaus vyvolal akce? On žádné akce nevyvolal. Evropská unie je demokratické sdružení 

států, ty jsou si v obecném politickém smyslu rovny, takže výroky jednoho prezidenta žádné akce 

nevyvolávají.  

MS: Dobrá, ale například přístup baronky Thatcherové…  

VlŠ: Dělal někdo sankce proti Velké Británii? Dělal někdo sankce proti České republice? Pouze se 

vedou konkrétní jednání o konkrétních věcech.  

MS: Nevnímáte postoje našeho prezidenta jako cosi, co by pobuřovalo …  

VlŠ: To nikoho nepobuřuje. To je ve hře.  

MS: Považujete jeho slova za legitimní. Člověk se může setkat s postojem, že když hovoří Václav Klaus, 

tak si jej nikdo nevšímá. Známe jeho rétoriku.  

VlŠ: Výroky Václava Klause považuji za povrchní, nepoučené a v oblasti, kde porovnává Evropskou 

unii a RVHP, za lživé. On to ví. Už jen proto, že když došlo uvnitř mocenského impéria SSSR k 

významnému napětí, tak přišla armáda. Nyní by bylo referendum, a buď bychom vystoupili, či ne. V 

tom je absolutní rozdíl. Tanky by nepřijely.  



 
 

28 
 

MS: Soudíte, že kritické ohlasy vždy obohacují …  

VlŠ: Je tisíce důvodů proč vést diskusi. Například jsem pro radikální kontrolu finančních trhů. Moje 

koncepce je zakázat polovinu produktů. To proto, že jsou v principu neracionální …  

MS: Někomu vynášejí velké prostředky.  

VlŠ: To považují za škodlivé. To proto, že současná koncentrace finančního kapitálu vede k tomu, že 

se zdroje odčerpávají z reálného hospodářství. To je ale zničující. Vidíte, zde mám názor, kteří jiní 

nesdílejí. O takovýchto věcech se bohužel u nás nediskutuje.  

MS: Nu, je otázkou, jak takovýto názor najde uplatnění v reálném světě.  

VlŠ: Někdy ano a někdy ne.  

MS: Je otázka, zdali uspějete na trhu idejí.  

VlŠ: To není žádný trh idejí.  

MS: Každý soutěží.  

VlŠ: Ani v idejích není trh. Dle mého názoru je chybná dedukce z principu, jenž se odehrává jinde, v 

jiném segmentu lidské civilizace. Nelze přenášet principy fungování ekonomiky mechanicky do jiných 

sfér, tento přístup je ve své podstatě vulgárním marxismem.  

MS: Soudíte, že Česká republika díky integraci bohatla, či lépe  - dokázala využít svůj potenciál?  

VlŠ: Pochopitelně, že nedokázala plně využít svůj potenciál, ale přesto výrazně zbohatla. Stačí se 

podívat, jak to vypadá s hrubým domácím produktem, s exportem. Nedokázali jsme to ale využít 

naplno …  

MS: … třebaže jsme v pomyslném geografickém srdci Evropy.  

VlŠ: V tomto ohledu jsme na okraji.  

MS: Soudíte, že situace, která zde je, může dostat naši republiku na hospodářskou periferii?  

VlŠ: Již je na hospodářské periferii.  

MS: Před námi jsou země jako Rumunsko, Bulharsko.  

VlŠ: Pozice České republiky je v periferní pozicí. Naše geografická pozice je periferní pozicí, a ne 

centrální.  

MS: Na druhou stranu jsme blízko centra Evropské unie – Německa.  
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VlŠ: Jelikož je naše pozice periferní, tak nám hrozí periferizace. Ta nám nehrozila, když jsme byli 

Československo. To proto, že Československo bylo váhou a také čárou 1200 kilometrů od východu na 

západ, a proto jste to geopoliticky nemohl obejít. V současné době se nás nemusí týkat žádná síť. 

Všimněte si, že snad všechny významné sítě jdou mimo. Všimněte si, že produktivita práce na hodinu 

práce je v současné době menší v České republice než na Slovensku.  

MS: To znamená, že intenzita zapojení zdroje je tam vyšší.  

VlŠ: Přesto, že nám to výrazně pomohlo. Jsme však pod svým potenciálem.  

MS: Co byste konal, jak byste k této nastalé situaci přistupoval? Člověk se může setkat s postojem, že 

pokud nezlepšíme například své školství, periferizace bude ještě větší.  

VlŠ: Ano, můj politický koncept je jednoduchý.  

MS: Cesta na Sever …  

VlŠ: … a radikální přerozdělení. To znamená zvýšit podíl přerozdělení hrubého domácího produktu, 

který se nepřerozděluje tržně, ale rozděluje se prostřednictvím veřejné ruky. To nemusí být pouze 

přes stát, ale prostřednictvím veřejné ruky, která je definovaná demokratickou politikou a sleduje 

jiné cíle než pouze zisk. Pokud mám zájem, aby mi prosperovalo školství, tak do něj musím vložit 

peníze. To se nedá nic dělat.  

MS: Dobrá, pokud si člověk prochází statistiky a výhledy do blízké budoucnosti, tak Češi budou dávat 

na obsluhu dluhu za pár let více, než budou výdaje do českého školství …  

VlŠ: To proto, že neinvestujeme do školství. Soudím, že školství je dobrou investicí. Na počátku sice 

uděláte dluh …  

MS: To je přístup pana Keynese.  

VlŠ: To není Keynesův přístup. To je přístup selského rozumu. Modernizace, inovace, která je 

podstatná pro moderní ekonomiku, se odehrává na základě investic. Když neinvestujete, 

nemodernizujete, je po vás. Není možné jinak přežít. Zkrátka, alokace zdrojů prostřednictvím trhu 

není optimální. To je zjevné. Nejúspěšnější země jsou ty, které kombinují relativně běžný trh s 

výrazným přerozdělením. Také se podívejte, že prvních deset zemí v tabulkách konkurenceschopnosti 

jsou ty země, které přerozdělují.  

MS: Dobrá, jste přes současnou situaci optimistou?  

VlŠ: Pochopitelně že ano, k pesimismu není žádný zvláštní důvod.  
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Dialog o transformaci s Mojmírem Hamplem4,5: 

MS: Než budeme hovořit o obecných otázkách minulých více jak dvaceti let, o otázkách proměny 

hospodářství, uvažování účastníků trhu, státu a mentalitě Čechů, tak bych se rád vás zeptal, jak jste 

jako mladý člověk vnímal zásadní dějinný převrat. Kde vás zastihl? Předpokládám, že jste byl 

studentem, jenž bral rozum a jistě se tázal svého okolí.  

MH: Nu, je to přesně tak. Bylo mi patnáct let. Studoval jsem na střední škole a zcela bez nadsázky to 

byla jedna z nejdůležitějších událostí mého života, kterou jsem tehdy tak vnímal jako hodně velkou. 

Zejména proto, že již předtím jsem velmi silně pozoroval to, že žijeme v naprosto chybném, 

zkaženém systému, a to bez ohledu na to, že jsem byl teenager.  

MS: Ta negace vás asi vedla k tomu, že jste vyhledával jiné informace, než které nabízel režim. Myslím 

tím Rádio svobodná Evropa či Hlas Ameriky …  

MH: Ano, již v těch letech. Znal jsem z programu Karla Kryla6. To ano. Takže pro mě osobně to byla 

obrovská událost, kterou jsem vnímal, a je také vhodné říci, že měla vliv na to, co dnes dělám, že jsem 

začal studovat ekonomii. Bylo to naprosto nepochybné rozhodnutí, jelikož po revoluci mě toto téma 

začalo velmi zajímat. Zkrátka ekonomická transformace byla živým tématem, a proto mě přitáhla. 

Fascinovali mě lidé, kteří říkali, že existují nějaké věci, jako vztahy mezi platební bilancí a kurzem, 

mezi penězi a inflací. To mě úplně uchvátilo. A je to jeden z důvodů, proč dělám to, co dnes dělám. 

Takže z osobního hlediska je vidět směřování ze studentských let. Z hlediska této země to byla 

naprosto zásadní událost, a to událost pozitivní.  

... Minulý režim ...  

MS: Někteří lidé nesdílejí tento názor, a pokud se vracejí do minulosti, tak říkají či připouštějí, že za 

minulého režimu to někdy mohlo být lepší. Se sentimentem vzpomínají na staré časy.     

MH: To mohou říkat pouze lidé, kteří byli za minulého režimu představiteli či exponenty. Těm 

rozumím, že to říkají. Nebo jsou to úplní hlupáci, žádnu jinou kategorii tu nevidím.  

MS: Jinými slovy pro idealismus ve vztahu k režimu a ideologii komunismu není místa.  

MH: Ten režim a ta ideologie, na které byl komunismus postaven, byly naprosto zvrácené. Ta 

ideologie je naprosto neospravedlnitelná a jde, dle mého pohledu, zcela proti postatě a přirozenosti 

člověka. Proto byla neudržitelná, proto mi připadá naprostou šílené, že existují lidé, kteří jsou dnes 

schopni něco z těch principů hájit. Mně to připadá naprosto mimo rámec mého uvažování, mimo 

mou schopnost tyto lidi chápat. Jinými slovy této skupině lidí těžko rozumím.  

                                                           
4
 Mojmír Hampl *1975, český ekonom, od 2006 je v bankovní radě České národní banky, zaměřuje se na oblast 

regulace bank a kapitálového trhu.  
5
 Dialog byl natočen ve středu 30. března 2011 v prostorách pracovny Mojmíra Hampla v ČNB, Na Příkopě 864 / 

28, Praha 1, Nové Město. 
6
 Karel Kryl (1944 – 1994) český zpěvák, jenž se proslavil pamfletickými písněmi, které se díky údernosti a 

ideovému náboji dostaly do srdcí mnoha lidí skrze generace. Po invazi spřátelených armád odchází do exilu, 
působí v rozhlasové stanici Rádio svobodná Evropa, do roku 1989, jejž přijal s velkým nadšení. Z důvodu vývoje 
na politické scéně byl zklamán. Mezi jeho hlavní písně: Bratříčku, Děkuji, Veličenstvo kat aj. Jeho dílo bylo 
posmrtně vydáno včetně poezie a dialogů, které vytvořil.     
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MS: Asi jsem tolerantnější. Na druhou stranu ty argumenty jsou jasné. Nicméně v České republice 

existuje strana hlásající modifikovanou verzi komunistické ideologie, která i po dvaceti letech je 

součástí politického spektra. V Parlamentu má své zástupce. Ne nadarmo je analytiky nazývána 

nesystémovou stranou, neboť není schopna utvořit koalici pro vládnutí. Komunisté zde zkrátka působí, 

oslovují lidi a 15 procent lidí nemůžeme ignorovat. I s takovými lidmi se musí počítat. Myslíte si, že je 

to pouze memento režimu, s nímž se většina lidí rozloučila?  

MH: Já si myslím, že pro mě, jako liberála, je to vcelku jednoduchá věc. V každé společnosti žijí lidé, 

kteří věří zavrženíhodným myšlenkám. Tomu tak je, a dokonce ve svobodné společnosti, myslím, že 

všichni mají mít právo své zavrženíhodné myšlenky sdělovat, říkat, polemizovat s ostatními. Tím 

myslím i říkat je do veřejného prostoru, nicméně nemají mít právo stanovovat pravidla, aby ti ostatní 

nemohli říkat své postoje, myšlenky do veřejného prostu. To je zřejmé. 

MS: Je dobré, že tito komunisté jsou na očích, je to lepší, než kdyby byli mimo zorný úhel společnosti.  

MH: To berete příliš politicky. Raději otočme list.  

MS: Dobře, ale uváděl jsem to proto, že minulost je pro mnohé lidi aktuální, že jsou lidé, kteří v ní vidí 

východisko pro současnost. Stačí se podívat na koncepty, které hlásají, že budoucnost je projekcí 

minulosti, byť tento postoj byl mnohými liberálními mysliteli vyvrácen.  

MH: Já jsem zkrátka stoupenec toho, co říkal Noam Chomsky7, jehož zde lidé budou znát. On říká asi 

toto: „Pokud nevěříme ve svobodu slova pro lidi, kterými pohrdáme, tak v ni nevěříme vůbec.“ Já 

jsem velký stoupenec této myšlenky, byť ten člověk říká spousty myšlenek, které jsou mi krajně 

nesympatické. Tak v tomto s panem Chomskym souhlasím. Já jsem stoupencem toho, abychom žili ve 

svobodném světě, aby lidé, kteří v něm žijí, kteří říkají zavrženíhodné myšlenky, je mohli hlásat. 

Nicméně si nemyslím, že bych byl stoupencem toho, aby měli právo je násilím realizovat.  

... Stav hospodářství ...  

MS: To je milá tečka k tomuto tématu a přejděme tomu, které je vám blízké. V jakém stavu se dle vás 

nacházelo československé hospodářství? Tážu se proto, že Československo bylo jednou 

z nejvyspělejších zemí východního bloku, kam patřilo 41 let.  

MH: Myslím si, že to bylo dáno tím velkým historickým dědictvím, které nám zůstalo. 

MS: A které jsme dvě generace užívali?  

MH: Pochopitelně, to nebyla žádná tvorba bohatství …  

MS: Co to tedy bylo, udržování?  

MH: To nebylo udržování, to byla postupná destrukce velkého bohatství. Je vhodné říci, že na 

počátku jsme vycházeli ze solidního základu oproti jiným zemím. Bylo možné z něj čerpat dlouho a 

                                                           
7
 Noam Chomsky *1928, význačný americký lingvista a politický aktivista. Je tvůrcem konceptu univerzální 

gramatiky, s níž se člověk rodí a je pro všechny lidi stejná. Svůj život prožil v akademickém prostředí především 
na Massachusetts Institute of Technology. V oblasti politiky kritizoval válečné výpravy Američanů Vietnam, Irák, 
aj. a také sílu kapitalismu. Z díla je vhodné uvést Logical structure of lingvistice theory (1975), Syntatic 
structures (2002), Language and politics (2004).  Z českých překladů: Perspektivy moci (1998), Tajnosti lži a 
demokracie (1999), 11. září 2001 (2003), Hegemonie nebo přežití.      
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pořád existoval relativní rozdíl mezi zeměmi východního bloku. Je dobré, že jsme začínali s velkou 

kapitálovou základnou, ze které se dalo čerpat, avšak je to také špatné, jelikož v historickém pohledu 

je krásně vidět, jak se dá ničit to, co z ní může zbýt, když se nic nevytváří a když se spíše bere. Tím ale 

nechci říct, že se zde lidé nesnažili nic tvořit, nesnažili se nic dělat. Jistě se snažili.  

MS: Ovšem nebylo to patřičně efektivní.  

MH: Když se však nastaví špatně podmínky, je to poté nesmírně drahé, neefektivní, nefunkční. Ten 

systém z lidí nedostával to nejlepší, a naopak to nejlepší v lidech ničil.  

MS: A proto jsme viděli onu velkou propast mezi Československem a Rakouskem či Německem.  

MH: To je danost toho, co jsem uváděl. Není to tím, že by zde lidé byli špatní či horší, ale naopak. Jak 

dnes říká šéf Erste Bank Treichl 8 - jestli na něco sázím, tak na to, že Češi ty Rakušany předhoní, 

protože oni mají sílu tvořit, oni mají tu správnou hladovost a chuť jít stále dále. Nejsou ospalí a líní. 

Domnívám se, že to není o kvalitě populace, ale je to o kvalitě pravidel a systému. Jestli je 

komunismus důkazem něčeho, tak je důkazem toho, jak krásně a jednoduše lze ničit dobré věci, 

špatnými pravidly a špatným systémem, ...    

MS: ... který trval dvě generace. Když se podíváme do historie 20. století, můžeme říci, že jsme ve 

srovnání s jinými zeměmi nemuseli žít v mizérii tak dlouho. Unikli jsme příběhu, který museli prožít 

Rusové.  

... Cesty k obnově ...  

MS: Jak jste vnímal obnovení kapitalismu, jelikož zde byly koncepty, které měly zájem navázat na to, 

co zde bylo zastaveno během Pražského jara, spojeného s reformami socialismu. Byl zájem vytvořit 

lidštější systém s centrálním plánováním. Může toto fungovat? Shodou okolností lidé během revoluce 

1989 neměli zájem o přímou cestu ke kapitalismu. Na druhou stranu je vhodné zmínit, že ti, co se 

dostali na čelná politická místa, tak nevěděli přesně. Hledal se směr.      

MH: Lidé nevěděli, co žádají. Jedno bylo jasné. Chtěli změnu, a proto také nemám moc rád slova či 

věty: „Tehdy jsme všichni byli svorní, jednotní a čekali na zářné zítřky“ a potom to bylo obrovské 

zklamání z toho, co se děje. Jako takové zklamání je naprosto nutnou součástí procesu, v němž na 

počátku jsou všichni jednotní v tom odporu vůči něčemu, ale naprosto nemohou být jednotní v tom, 

jaká má být konkrétní cesta, kterou se půjde dál. Jednoty se dosahuje různými cestami. Totální 

jednoty se dosahuje v odporu vůči něčemu. Dost těžko se dosáhne souhlasu při řešení konkrétního 

problému, nalezení konkrétní cesty, to není jednoduché. Takže pro mě nebylo překvapením, že se po 

nějakém čase začalo ukazovat, že lidé vidí budoucnost a jak se věci mají dělat jinak. To je, dle mého 

pohledu, naprostá podmínka toho, čemu se říká svoboda. Zkrátka lidé mají různé představy o tom, 

jakými cestami chtějí jít. Co bylo dobré, bylo to, že existovalo odhodlání či postoj jít cestou - ať si 

každý volí cestu sám více než v minulosti. To, že nikdo neměl přesnou představu, co se má, je určitě 

pravda. Bylo málo politiků, kteří říkali, že přesnou představu o tom, co se má dít, měli, ale hlavním 

heslem bylo, chceme nazpět! 

                                                           
8
 Andreas Treichl *1952, rakouský bankéř, působil jako pracovník zahraničních bank kupř. Chase Manhatten 

Bank. Od roku 1997 působí jako generální ředitel Erste Banka a od roku 2008 Erste Group, která vlastní Českou 
spořitelnu, největšší banku v České republice. Treichl působil také v zahraničí.  
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MS: Chceme do Evropy, chceme zpět kapitalismus! To první bylo časté, u toho druhého váhám.  

MH: Ano, kapitalismus. Myslím si, že tomu všichni intuitivně rozuměli. Nechceme, co je zde, chceme 

spíše to, co je za hranicemi. Tedy máme zájem o to, co funguje, jelikož to zřejmě funguje lépe než 

systém, který je u nás a na východ od nás. To, že v tom je spousta iluzí, to, že nevíme, jak to 

doopravdy funguje, co je ta podstata, jaké jsou vady, jakou jsou výhody, jaká jsou pravidla, to se 

neřešilo, to byla realita. Můžeme vzít tento příklad – je to stejné, jako kdyby byl člověk v uzavřené 

kleci, a neví, jak to přesně vypadá venku a nezná detaily a uvažuje skrze smysl zraku, jenž mu říká, že 

to za vrátky klece vypadá svět lépe než v kleci, a proto má zájem, aby to, co je vně bylo i uvnitř, byť 

nezná pravidla. Domnívám se, že v tom byla shoda. Rozhodně nechceme, co je tady, ale spíše, co je 

jinde.  

MS: Nu, ale ekonomové, kteří byli sdruženi v Prognostickém ústavu a v Ekonomickém ústav ČSAV,9 

studovali západní hospodářský systém.  

MH: Proto také říkám, že si nemyslím, že platí ta teze, že „nikdo nevěděl“. Někteří věděli. Já 

předpokládám, že byli lidé, kteří jsou hluboce přesvědčeni o tom, že vědí, co chtějí. Ovšem říkat, že 

by takové hluboké přesvědčení měla mít masa, které se říká populace či publikum, to je naivní. To je 

zkrátka nonsens.  

MS: Každý si zkrátka musí definovat své cíle v životě sám.  

MH: V tom si myslím, že shoda byla. V tom, že máme ustanovit systém, v němž si každý bude moci 

ovlivňovat cestu, kterou půjde.  

MS: Třebaže je klikatá, nesamozřejmá. Třebaže se člověk bude muset vracet. Nu, ostatně lidé, kteří 

jsou dnes na to patřičně kritičtí a do jisté míry nespokojení, si možná nemusejí uvědomovat složitost 

přechodu.  

MH: Já nevím, zdali je „ve hře“ nějaká klikatost přechodu ze systému na jiný. Já jsem pouze definoval 

kategorie lidí. Já rozumím tomu, že takový systém jako totalita a diktatura, systém, ve kterém je 

extrémně omezena svoboda kohokoliv, je pro řadu lidí asi atraktivní. Myslím, že to je za všech 

normálních okolností vždycky menšina, pro kterou je toto atraktivní, nikdy ne většina.  

MS: Jinými slovy právě tito lidé jsou svobodní v plné síle toho slova? Jsou to ti, kteří si uvědomují 

možnost otevřeného systému? Nejsou to náhodou právě oni, kteří posouvají společnost zase dále?  

MH: Hlavně si myslím, že za normálních okolností většina společnosti nechce totalitu, tedy vládu, 

která lidem poručníkuje.  

... „Doprovázení“ v životě ... 

MS: Avšak jsou mezi námi lidé, kteří mají zájem, aby je někdo vedl, pečoval o ně a vytvářel zdání 

jistoty. 

                                                           
9
 Ekonomický ústav a Prognostický ústav byly instituce, kde se shromažďovali přední ekonomové. Cílem 

institucí byl základní výzkum na poli ekonomie. Prognostický ústav vznikl v 1984 jako reakce na nutnost změny 
v hospodářském systému. Právě v těchto institucích se shromáždili lidé, kteří následně působili v politice.    
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MH: To souhlasím, ale lidé z definice věci mají zájem od politiky získávat to, co jde proti sobě. Na 

jedné straně chtějí velké veřejné statky, ale na druhé mají zájem o nulové daně. Chtějí, jak jste uvedl, 

aby se o ně někdo staral, ale zároveň, aby nad nimi neměl nikdo moc. Chtějí, aby stát nebyl velký a 

nebylo mnoho úředníků, ale když se náhodou vyskytne problém, aby vše řešil ten všespásný úředník 

a na vše byl nějaký ten paragraf, ale aby právní řád byl jednoduchý, srozumitelný a krátký. Když se 

vyskytne nehoda, tak mají zájem, aby odpověď našli v konkrétním paragrafu, jenž by říkal, jak 

v konkrétním případě postupovat. Kdybychom to měli shrnout, lidé chtějí věci, které jsou proti sobě. 

To je definiční znak jejich jednání. Na trhu jsou omezeni a ekonomové to nazývají rozpočtovým 

omezením. V politice nejsou omezeni ničím. Nanejvýš tím, co jim kdo nabídne za cenu zničení 

budoucnosti, dluhu, čehokoliv. Politika je v tomto ohledu krásná. Umí vyplnit pohádky. Na trhu jsme 

omezeni příjmem, schopnostmi, znalostmi, zkrátka vším, co na trhu vystupuje, a proto nám trh 

neumožní dosáhnout všeho, co žádáme. Od politiky žádáme, aby nám splnila pohádky, aby nám 

plnila nemožné, tedy věci, kterou jdou bytostně proti sobě. A vítěz je, žel takový, kdo slíbí, že to 

nemožné dokáže naplnit a realizovat.  

... Cesta k průměru a kontexty ...  

MS: To, co jste uvedl, že jsme jako jedinci obětí populismu a cílení na průměr, to je skutečnost!  

MH: Nemusíme být úplně. Existuje zkrátka nějaká svobodná vůle lidí, kteří jsou schopni uvažovat a 

přemýšlet v jiných horizontech. Nyní by samozřejmě mohl někdo říci - ale nejsou schopni úvahy, 

jelikož je zcela racionální minimálně na krátkou dobu podlehnout tomu, když mi někdo nabízí něco, o 

čem vím, že to stejně stát nemůže dlouhodobě unést, ale proč si to z krátkodobého hlediska nevzít, 

když mi to někdo dává. Někdo může konstatovat, že jsou to právě ony důvody, o nichž jsem hovořil. 

Každá demokracie je do jisté míry „sociální demokracií“, jelikož umožňuje většině vzít něco z menšiny 

bez toho, aby se za to platilo. Jenom prostě proto, že existuje ta možnost si něco vzít.  

MS: Jasně, každý by řekl, že je to systém všeobecného rovného volebního práva a může tu tendenci 

vytvářet zkrátka směry k většímu zadlužování, většímu přerozdělování, většímu ochranářství. Vidíme 

to do dnešních dnů.  

MH: Ale to je vlastnost toho systému. To je to, za co se musí zaplatit. Nemyslím si, že jde o cosi 

fatálního v tom, že by neexistovaly nějaké korektivy, že by neexistovala možnost přirozené tendence 

většinové volby na čas omezit, zbrzdit.  

MS: Je třeba zbrzdit. Možná krize, které tato země čelila v letech 1989 - 1991. 

MH: Nu ano, to je zřejmé. Celý ten proces brzdí nedostatek peněz.  

MS: Ale když tato země byla v ekonomické krizi, možná došlo na ty slova Ludwiga von Misese10, že 

nejlepší reforma socialismu je návrat ke kapitalismu. Jednoduše řečeno, přijetí principů západního 

světa.  

                                                           
10

 Ludwig von Mises (1881 – 1973), rakouský ekonom liberálního myšlení, který byl stoupencem kapitalismu. 
Hodně ovlivnil diskusi o tomto společenském řádu. Tvůrci české transformace se odvolávají na von Hayeka, 
blízkého Misesova přítele, jenž na Misese kriticky navázal. S von Misesem se setkával i český národohospodář K. 
Engliš. Z hlavních děl. Human Action (1949), Liberalismus (1933), Anticapitalistic mentality, Socialism: Economic 
and sociological analysis (1922) aj. Mises Institute byl založen na jeho počest.   
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MH: Proč by si někdo měl myslet, že právě západní svět je ten, který by měly země východního bloku 

následovat. To já mám pochybnost.  

MS: Možná míříme k pojmu iluze.  

MH: Ano, iluze jsme měli. Bylo to jasně ovlivněno zkušeností. Když končil komismus, viděli jsme, že je 

to svět, který je v úpadku. Zkrátka nevyhovující, nefunkční systém, který ničí a postupem času 

ochuzuje své občany, ničí i lidsky a také omezuje rozvoj jejich potenciálu. Zkrátka ničí jejich bohatství 

a ničí také jejich šance na to, aby dosáhli vyššího potenciálu a blahobytu. Byl to opravdu systém 

v úpadku. Když končil komunismus, bylo to pro mě tak hezké, jelikož jsem věděl, že končí systém, 

jenž neobstál ve své funkčnosti. Horší věc je, že to, čemu dnes říkáme velká západní civilizace je 

bohužel, dle mého nazírání, též za svým zenitem. Je v procesu ústupu ze slávy. Ničí se systém svými 

vadami, takže pro mě taková jednoduchá úvaha. Bude lepší, když to udělají „kluci“ v Paříži, Bruselu či 

Londýně, protože to udělají lépe než my - tedy tato teze je bytostně vadná, já ji považuji za chybnou. 

Zvolit si musí každý sám za sebe a musí za sebe nést odpovědnost.  

MS: Rozhodně souhlasím. Bylo to iluzorní představy. Je však nutné se ptát, zdali by Češi a Slováci byli 

ochotni přejímat nařízení, doporučení, jež se týkala hospodářství. Zdali by byli ochotni se podvolit 

přístupu, jestli by to bylo považováno zdejšími lidmi za legitimní. Existovala taková idea - nechť 

přejmeme systém, jenž funguje.   

MH: Mám alespoň pocit, že jsou lidé, kteří si myslí, že tato země si neumí vládnout, že by bylo asi 

lepší, pokud by jí vládnul někdo odjinud. Jednou z Východu, jednou ze Západu a podle toho, jak to 

zrovna vane. I takoví lidé jsou. V české intelektuální elitě je to jeden z tradičních způsobů uvažování. 

Prostě my si vládnout neumíme. 

MS: Potřebujeme hodného, starostlivého vladaře, ten se ostatně v našich dějinách objevuje.   

MH: Potřebujeme, aby jednou vládnul ten, podruhé tamten, ale hlavně, abychom to nebyli my, 

jelikož jsme hloupí. Ten vtip je vtom, že když se člověk dívá na výkon země v dlouhém horizontu, 

zjistí, že to zdaleka není tak špatné, přestože to spousta lidí nechce uznat. My sice nejsme žádní 

lumeni světa, ale mnozí z toho světa, který obdivujeme, jsou na tom mnohem, mnohem hůře. Takže 

já jsem v ohledu volby politik zvenčí značný skeptik v tom, že vládnutí odjinud přinese lepší výsledek, 

a jsem optimistou v tom, že u nás to zdaleka není tak špatné ve srovnání relativním.    

MS: Jednoduše a odvážně řekněme, že se postaráme o sebe a koncepty zvenčí mohou sloužit jako 

vhodná doporučení, avšak rozhodování je plně v našich kompetencích.  

MH: Souhlasím, avšak zkušenost říká - a to je jedna z mála zkušeností, které tato země měla v době 

nedávné - že když se místní problémy nevyřeší doma, tak se nevyřeší ani jinde. Vidím v tom velký 

alibismus, přenést problémy někam jinam. To způsobuje spíše násobení problémů a nikdy ne jejich 

řešení. To bychom mohli říkat, že ten, kdo nemá splněny své domácí úkoly a není schopen je udělat 

sám, žádný spolužák to za něj neudělá.   

MS: Nu, každý si musí volky nevolky zametat před vlastním prahem.  

MH: Ano, tak tomu jest. To může být pro někoho pesimistické poselství, pro někoho optimistické 

Zkrátka je to otázka optiky.  
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MS: A také správného „ostření“, tedy procesu uplatnění opatření. Ale vraťme se na pomyslnou výchozí 

čáru, z níž jsme se rozběhli, tedy obraťme se k programu, jenž byl ustaven pro transformaci. 

Hospodářství Československa se začalo transformovat 1991 na základě doporučení.  

MH: Doporučení? Já jsem si myslel, že to byla naše domácí záležitost.  

... Postupy při transformaci ...  

MS: Ano i ne. Je otázkou úhlu pohledu. Navrhoval bych, abychom se mírně vrátili. Nadnárodní 

instituce jako je Mezinárodní měnový fond naši transformaci i program shledal jako kvalitní a byl 

realizován s „požehnáním“.  To, co se u nás realizovalo, to bylo v souladu s tzv. Washingtonským 

konsensem, který obsahoval teze o liberalizaci, rozpočtové disciplíně, otevření se zahraničním trhům 

atd. Byly otázky, zdali se má vše provádět naráz, či postupně. To byla dilemata doby! Jak se díváte na 

otázku rychlosti a nastavení?  

MH: Nu, tato diskuse mi připadá jako mrtvá. Já si myslím, že nemá smysl rozebírat, dělat 

retrospektivní pohledy na to, co bylo, zkoumat, rozebírat procesy, které byly v minulosti, či dělat 

velké retrospektivní úvahy o tom, co a jak bylo. Domnívám se, že byla zvolena cesta ze všech 

možných alternativ ta nejlepší možná, která byla k dispozici a kterou jsme se vydali. Jak je vidět na 

příkladu jiných zemí, třeba Maďarska, mohlo to být mnohem horší.  

MS: Jinými slovy ve srovnání s okolními státy, které podstoupily také očistnou kůru, jsme dopadli 

relativně dobře. Nesmíme zapomínat na dobrou výchozí pozici a také na to, že jsme měli na co 

navazovat, tedy na tradici z první poloviny dvacátého století. 

MH: Myslím si, že to srovnání je nesmírně těžké. Každá země hospodaří sama, a tak si musí odehrát 

své. Je jiná populace, jsou jiné preference, kultura. A z toho přirozeně vyplývá i volba politik, které se 

realizují. Porovnáme-li to s očekáváním, musím konstatovat, že jsem příjemně překvapen tím, co zde 

se za onu více jak generaci utvořilo. 

MS: Srovnáním žijí nejen občané, ale také ekonomové. Lidé se srovnávají s těmi vyspělými zeměmi na 

západ a jih od nás. Srovnání souvisí s životní úrovní a rychlostí dohánění západního světa.  

MH: Otázka, kterou jste položil, ta, myslím, k tomu problému nesměřuje. Vy se tážete, která cesta by 

byla lepší ve srovnání s tím, jak rychle by dosáhla Česká republika cíle v podobě blahobytu, který je 

možný vidět v západních zemích. Zatím jsme jej nedosáhli. Pro mě je to velká otázka. Tážu se, zdali je 

západní svět standardem kvality veřejného prostoru, rozhodování, standardem hospodářské politiky. 

Abych se přiznal, z toho jsem dost vyrostl. To zde říkám a zdůrazňuji.  

... Mezinárodní rozměr ...  

MS: Již jsme zmínili přítomnost nadnárodních institucí jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka, 

OECD aj. Jak se díváte na jejich přítomnost během transformační periody? Oni radí, doporučují, snaží 

se pomáhat. Jsou ovšem názory, že instituce, které se podílely nejen na proměnách zemí východního 

bloku, by měly být zrušeny.  

MH: Mezinárodní měnový fond má smysl do té chvíle, pokud se drží mandátu, pro který byl zřízen, 

tedy má pomáhat vyrovnávat nerovnováhy na straně mezinárodních bilancí a poskytovat úvěry 

zemím, které se dostanou do obtíží. Myslím si, že jeho vliv je velmi malý, což můžeme vidět 
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v poskytování úvěrů zemím, které se dostanou do potíží. Pokud se snaží expandovat do pozice rádce, 

jenž chytrácky jezdí po světě a všem vykládá, jak to mají dělat, tak je to absurdně směšné.  

MS: Jinými slovy můžeme tyto instituce a lidi v nich označit za nevolené politické elity?  

MH: Já bych to řekl takto: Mezinárodní měnový fond jakožto instituce je pohrobkem druhé světové 

války a rozložení moci po válce. A samozřejmě postupem času přirozeně narůstá rozpor mezi tím, 

kvůli čemu a jak byla tato instituce ustavena, kdo byl definován jako její vlastník, hlavní řidič a tím, 

jaká je skutečná realita. Dnes v krizi, kterou prožíváme, je to ještě více zjevné. Pro spoustu lidí 

v západním světě je nedobrým překvapením když vidí, že hlavními klienty Mezinárodního měnového 

fondu jsou po těch desítkách let země Evropská unie, přičemž organizace byla založena jím. Je to 

naprostá změna role postavení západního světa, kdy se z pozice bohatého strýčka, který jakékoliv 

problémy vyřeší tím, že země s obtížemi zasype penězi, případně střelami či obojím, tyto země 

dostávají do stavu, že jsou tím největším klientem mezinárodní instituce. To je věc první. Druhá věc 

je, že se objevuje napětí mezi zeměmi, které rostou a které nerostou a jejichž váha ve světě obchodu 

roste, či klesá. Vzniká napětí mezi těmi, kdo si myslí, že to mají nejlepší před sebou a těmi, kteří cítí, 

že nejlepší mají dávno za sebou. Krásně je to vidět na politických či hospodářsko-politických 

doporučeních této instituce. Všimněme si, že Mezinárodní měnový fond funguje tak, že doporučuje, 

co chtějí ty velké země, tedy akcionáři, čemuž na jedné straně rozumím. Je to naprosto správné, když 

instituce fungují tak, že by měly respektovat přání svých významných akcionářů.  

MS: Tedy Spojených států, Německa, Francie … 

MH: Ano, západních zemí. Dnes fond jezdí po světě a je to cítit a vidět z patřičných rozhodnutí. Fond 

říká, že dobrou cestou z poslední krize, alespoň po určitou dobu byla velká měnová a fiskální expanze. 

Nicméně v časech finanční krize v Asii přestavitelé fondu říkali cosi jiného. Fond hlásal, že cestou 

z krize je monetární a fiskální restrikce, tedy přísná domácí dieta, přísná rozpočtová politika. Hlavně 

žádné měnové expanze. Tehdy to byla cesta a myslím si, že byla v podstatě správná.  

MS: Z dlouhodobého hlediska - sluší se říci, že slovo restrikce bylo slovem, jenž znělo za doporučeními 

během transformační periody v devadesátých let pro země s plánovaným hospodářstvím. 

MH: Nu, lidé z těchto institucí tím zesměšňují západní svět, když usuzují, že myšlenka půstu se má 

aplikovat i na něj. Tak se pokrytecky začne říkat – ne, na nás to neplatí. To je stejné, jako ve všem. 

Můžeme to vidět ve filozofii, ta končí tehdy, když se má zásadní princip uplatnit na ni samu. Je to 

zničující a nastává konec myšlenkového schématu. Když řeknu, že není možné říci žádnou pravdu, tak 

prostě ani ta věta samotná nemůže být pravdivá. Tak to je, žel, s tím západním světem, jeho přístupu 

k hodnotám, které hlásá a jejich uplatňování na ně samé.  

... Konec éry Západu a naše usilování ...  

MS: Nepřímo říkáte, že ten koncept západního světa je v krizi či za zenitem. Ten, kdo hlásá principy, je 

již není schopen aplikovat na sebe sama. O jakých modelech uspořádání uvažujete, pokud ten západní 

nemusí být vhodným pro tuto zemi, která se jej vydala po roce 1989 následovat?   

MH: Já nejsem tvůrcem zahraniční politiky a světové tím méně, ale pozoruji, že západní svět by měl 

po letech věnovaných radám a zásahům přejít k primárně vlastním problémům a řešit je. Jsou 

dramatické, zásadní, ohrožují nejen tento silný svět západní civilizace, ale svět celý. Myslím, že 
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bychom měli obrátit dvě věci. Zatím to funguje tak, že na Západě se mrskáme za vše, co jsme udělali 

v minulosti celému zbytku světa, ale zároveň se snažíme kázat, jak to mají dělat ti ostatní. Já si 

myslím, že bychom měli přestat s tím sebemrskačstvím, ale také přestat moralizovat a kázat 

ostatním, jak to mají dělat. Měli bychom se to snažit obrátit, a pokud se to nestane, bude zkrátka 

západní svět a Česká republika v něm ztrácet svou „kredibilitu“. V mých očích, kdybych to řekl, budu 

stále více a více směšný, když budu sám sebe stovky let ničit za to, jak jsem zlý, jak jsem zlý na 

všechny ostatní, co vše dělám špatně a budu se za to jen ničit, mučit a na druhou stranu budu kázat 

všem ostatním. To je přece směšné. To je to, co si myslím, že je bolestí dnešního západního světa a 

my jsme jeho součástí.  

MS: Hlásíme se k tomu, že jsme jeho součástí.  

MH: A aby to nevypadalo, že někoho napadám, musím říci, že je to naše věc. Mluvím o nás. Tou 

bolestí je eskapismus. Když nejsem schopen řešit efektivně své problémy, pak řeším problémy těch 

druhých. Nejsme-li sto mít v pořádku vlastní zahrádku, pak nemluvím druhému do toho, jak má jeho 

zahrádka vypadat. Myslím si, že to je obrovská bolest z přístupu západního světa.  

MS: Ano, je to problém a myslím si, že Česká republika v tom má velké deficity.  

MH: Je to definiční problém politiky. Ty domácí problémy se řeší obtížněji, než je vyslání nějaké té 

jednotky do zahraničí či poslání nějakých peněz do druhé země. Je velmi obtížné sjednat rovnováhy 

v důchodovém systému či zdravotnictví.  

MS: Nu, to ale narážíte na mudrce, které někdo vyšle, a druhý stát je nucen aplikovat jejich 

doporučení, která nejsou populární. Stačí se podívat na doporučení Mezinárodního měnového fondu a 

Světové banky. Jsou to instituce, které mají velmi kvalitní personál, ale jejich rozhodnutí a doporučení 

mohou být považována za nelegitimní, pokud budou vynucována. Ale mohou nabídnout postoje a 

konzultace z důvodu kvalitního, profesionálního zázemí.        

MH: O tom není vůbec pochyb. Nechci dělat přímou paralelu, aby si mě nevzali do úst. V NSDAP a 

v KSČ byli též neskutečně chytří lidé!  

MS: Ano, avšak je otázka, kam se zmíněná schopnost nasměruje a jak se využije.  

MH: Domnívám se, že se v těch otázkách navracíme k mentálnímu syndromu, jenž spočívá v tezi, že 

ne my, ti na Východě, ale to oni ze Západu nám pomáhají! Je nutné se na to dívat jinýma očima, jinou 

perspektivou. To je naše instituce a my jsme její akcionáři. My ji musíme pojímat jako naši instituci, 

která má pro nás pracovat. Máme být zkrátka součástí procesu definování toho, co ta instituce má 

dělat a máme se snažit být patřičně aktivní, a nedívat se na to, že odtamtud přijeli hoši z mezinárodní 

instituce, a to jsou buď ti zlí, nebo ti hodní. Závisí to na úhlu pohledu. To je instituce, kterou si 

platíme, a která má mít jednu základní funkci: Nemá škodit svým vlastním akcionářům! A my se 

máme podílet na tom, co ta instituce dělá. Nemáme se na ni dívat jako na cizí, ale jako na domácí. 

Dokud se toto nezmění, dokud se na ně neustále budeme dívat jako na ty „kluky odtamtud“, kteří 

nám mají vládnout či vládnout nemají, tak je to úplně špatně. To se také týká našeho vztahu 

k evropským institucím, které někdo bere jako „kluky odtamtud“. Ale bohužel věci, které se 

odehrávají v evropské politice, jsou více a více domácí a dnešní krize to ukázala. Lze říci, že jsou věci, 

které se týkají pravidel, a to u nás jejich nastavení. To není žádná věc zvenčí.  
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... Spolupráce na pravidlech s vyspělým světem ...  

MS: To je pochopitelné, ale může zaznít námitka od někoho, že když jsme součástí širšího prostoru, 

můžeme ta pravidla jednoduše přejmout a nemusíme se snažit působit na tom vlastním písečku. Nač 

vymýšlet, když to již udělal někdo za nás?  

MH: Domnívám se, že je to trochu jinak. My jsme součástí prostoru. Když nebudeme aktivní 

v oblastech, o nichž se rozhoduje, tak nám jednoduše pravidla budou vnucena. Tak za nás bude 

rozhodovat jiný.  

MS: Doporučujete o otázce evropské uvažovat jako o otázce národní, avšak to by se naši představitelé 

museli proměnit! Výsledkem by tedy v optimálním prostoru měla být soutěž pravidel.  

MH: Ale výsledkem usilování evropských struktur není konkurence, výsledkem je naprostá nivelizace 

konkurence oněch pravidel. Má to být tak, že budou jedna pravidla a žádná konkurence nebude 

možná. To je jeden z největších problémů evropské integrace, do níž jsme se zapojili. Dá se to 

shrnout do teze, která zní, že čím více jsme integrovaní, tím lépe to funguje. Nejsem si tím plně jist. 

Tak jako na trhu preferuji konkurenci, tak ji preferuji při tvorbě pravidel. Konkurence mezi systémy 

má být. Když je nařízen pouze jeden systém, tak je to monopol a ten vede k degeneraci, vysokým 

cenám a zaostávání, zkrátka, jako všem. V tom vidím velkou vadu.  

MS: Dá se v této souvislosti říci, že jsme se jednoho centra zbavili a do druhého jsme vstoupili? Dá se 

nalézt paralela mezi Moskvou a Bruselem? 

MH: Ideologie evropské integrace, jednoduše řečeno, je v tom, že vše sjednotíme, zglajchšaltujeme a 

bude to fungovat lépe. To je falešné! Pokud to nechceme, musíme se na procesu integrace 

spolupodílet. Nejhorší vada je v tom, že si to neuvědomujeme a část politické elity říká, že to jsou věci 

k řešení tam. To je omyl, to jsou věci zdejší. To je místní záležitost, neboť jsme součástí klubu zemí. 

To, že se často děje, že i místní politická elita jedná, jako by se jí to netýkalo - tento postoj se objevuje 

i v jiných zemích. Politika se díky tomu proměnila na velkou komunální politiku. Tak ji zajímá pouze 

peněžní balík, který se rozděluje, a nezajímají ji pravidla hry. To je pro mě šokující, protože 

v minulosti se o moc nad tím, stanovovat pravidla vedly války. Často je to tak, že nějaký zástupce elity 

někam jede a něco se schvaluje. Mnohdy se neví, co se schvaluje a je hotovo.  

MS: Nevede se patřičný dialog, který je základem demokracie.  

MH: Není vůbec veřejný prostor, ve kterém by se debatovalo.  

MS: Druhá otázka je, zda lidé, kterých se to týká, jsou patřičně připraveni.  

MH: To má být součástí práce. Je nutné si uvědomit, kde je centrum moci, kde vznikají pravidla a jak 

já mohu či nemohu přispět, aby to bylo k obrazu mému či národa – státu, který zastupuji. Bez ohledu 

na to, jaké politické preference zastává elita. Ta má vědět, že se má účastnit tvorby pravidel hry a že 

se má účastnit patřičně aktivně, že je lepší nastoupit do vlaku než zpožděný vlak chytat v páté stanici. 

Při aktivní politice by nemusela být překvapena, když to či ono je odsouhlaseno. Jako nádherný 

příklad je zde otázka obnovitelných zdrojů. S českou implementací z toho vznikne nečekaný solární 

boom, na který doplácíme všichni. Jak se to stalo? Na počátku někde někdo dostatečně důrazně 

nevysvětloval a vymohl si výjimku, že takto nebudeme aplikovat pravidla o podpoře obnovitelných 
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zdrojů. Vzniklá to už někde na počátku, problému se nevěnuje patřičná pozornost a ve finále vznikne 

hloupost, která končí nešťastně. 

MS: Jinými slovy především dávat pozor, aby se v politice jednalo především o pravidlech, zametat si 

před vlastním prachem a poukazovat na nutnost řádu. A také si uvědomit, že je to naše, pouze naše 

věc, ale zároveň, že jsme součástí světa. Jsme sice malí ve srovnání s Němci, Angličany či Francouzi, 

ale ne tak, jako Slovinci či skandinávské národy. Děkuji Vám. 

 

 

Dialog o transformaci s Janem Dědičem11,12: 

MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, nejen vztazích práva a společnosti, bylo by asi chybou se 

nezeptat na váš osobní postoj k proměnám kolem roku 1989 a k tomu, co poté následovalo. Co jste od 

toho očekával, jak se tato událost promítla do vašeho života?  

JD: Rozhodně ten dopad roku 1989 na můj život byl obrovský. Jednak proto, že jsem se mohl aktivně 

účastnit od prvních dnů na Vysoké škole ekonomické v Praze13 procesů, které tam byly. Revoluci jsem 

pochopitelně přivítal, protože dávala předpoklad pro celospolečenské proměny. Kdybych to měl 

nazírat z právního hlediska, věřil jsem, že právu ve společnosti se dostane odpovídajícího místa, které 

by mělo mít. Tím však nechci říci, že právo předcházejícího režimu neexistovalo. Jeho význam byl 

zcela jiný, spíše represivní. V mnoha případech právní regulace pokulhávala, i když se nehovořilo o 

soukromých vztazích. Byly to vztahy mezi socialistickými organizacemi, eventuálně mezi občany a 

těmito organizacemi, avšak nebyly to vztahy příliš významné. Přestože právo existovalo, důležité bylo 

plánování, které vše přebíjelo. Role práva, jak ji známe, byla velmi okrajová.  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali lidé na VŠE předpokládali, že se režim postupně sune dolů a blíží se ke 

svému konci. Uvažovalo se, že změna přijde dříve, či později? 

JD: Domnívám se, že příliš velký optimismus, že změna přijde rychle, nevládl. To byl asi postoj většiny. 

Změna přišla tak rychle, že to nikdo neočekával.  

MS: Lidem asi vyrazila dech. 

JD: Samozřejmě musím říci, že většina lidí to přivítala a nezaznamenal jsem pokusy či výzvy, které by 

studenty zásadním způsobem odrazovaly. Pochopitelně postoje různých lidí byly odlišné. Například 

někteří nabádali k větší opatrnosti a zrazovali. Nicméně byli i tací, kteří byli na opačném pólu a byli 

radikálnější. To je samozřejmě logické. Když vzpomínám, tak jsem nezaznamenal žádný postoj, který 

by se snažil vystoupit proti událostem, kterých jsme byli účastni. Nevylučuju, že byli lidé, kteří si 

změnu vnitřně nepřáli, ale v té situaci a náladě si myslím, že i kdyby ty názory měli, tak by je veřejně 

neprezentovali. To znamená, že tito lidé byli pasivní. Mohli jsme se setkat s lidmi, kteří byli pasivní, že 

vyčkávali, jak se situace vyvine.  

                                                           
11

 Jan Dědič *1952, profesor obchodního práva na VŠE v Praze a partner v advokátní kanceláři Kocián, Šolc, 
Balaštík, je autorem mnoha právních publikací, např. Akciové společnosti, Obchodní zákoník s komentářem aj. 
12

 Dialog byl natočen v úterý 25. ledna 2011 v dopoledních hodinách v prostorách advokátní kanceláře KSB, 
Jungmanova 24, Praha 1.  
13

 VŠE Praha je největší vysokou ekonomickou školou v zemi a navazuje na Vysokou školu obchodní. 
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MS: Můžeme říci, že tito lidé čekali na správný vítr.  

JD: Přesně tak. Od samého počátku, co jsme se angažovali, tak nám rozhodně nebylo lehce od srdce. 

Když jsme slyšeli, že mohou poslat tanky na Prahu, tak to člověku bylo dostatečně úzko.  

MS: Nestalo se tak a revoluce mohla pokračovat.  

JD: Nestalo se tak, nicméně jsme si řekli, že buď teď, nebo nikdy. Považovali jsme to za jedinečnou 

situaci, pokud se to počalo vyvíjet tím způsobem, …  

MS: … jakým se to vyvíjelo.  

... Minulost, ideologie a kontexty …  

MS: Nemohu opomenout otázku, zdali vaši kolegové byli komunisté, jelikož bylo zřejmé, že lidé, kteří 

měli zájem učit, museli zachovávat smýšlení řídících elit, alespoň formálně. Jak vidíte onen přerod 

myšlení? Bylo možné pozorovat velký kyv od dominance státu k trhu, od komunismu k liberalismu? 

JD: Pochopitelně, že většina lidí na VŠE byla v komunistické straně, mě nevyjímaje. Přiznávám 

pochopitelně, že pokud chtěl člověk něčeho dosáhnout, tak mu asi nic jiného nezbývalo. Nemusel jste 

být v partaji, ale to jste se odsoudil k tomu, že byste nadosmrti odborným asistentem, avšak to také 

byla možnost.  

MS: Můžeme to shrnout, že kdo chtěl jít výše, musel mít stranickou legitimaci, být loajální? 

JD: V zásadě ano. Abych se přiznal, neznám nikoho, kdo by byl docentem a byl nestraníkem. Třeba 

určitě šlo udělat kandidaturu. To šlo, avšak poté se člověk musel rozhodnout. Docentura bez 

stranické knížky nešla. Nyní hovořím o naší katedře i o katedrách, které jsem mohl znát. Nevylučuji, 

že někde byl docentem nestraník, ovšem to byl ten, kdo tam přetrvával z roku 1968. Je nutné říci, že 

tito lidé však byli povětšinou po roce 1968 vyhozeni. Z té nové generace, která nastoupila po roce 

1968, musela většina splnit standardy členství ve straně. I to přinášelo svízele. Přestože jsem byl ve 

straně, tak mi asi 3 roky trvalo, než jsem dostal souhlas k tomu, abych mohl začít s kandidaturou, 

protože zdali to bylo možné, či ne, záviselo na posudku jisté organizace tam, kde jsem se narodil. A 

tam pochopitelně, když z Prahy přišel nějaký dotaz na mě, tak se to horko nebralo. Dokonce to tam 

nějakou dobu leželo, a když jsem se po tom začal shánět, proč nemohu pokračovat v práci, tak mi 

bylo řečeno, že soudruzi mou žádost ještě neprojednali. Pochopitelně pro ty nestraníky to musela 

schválit komunistická strana. Já, i když jsem byl straník, tak jsem až do revoluce byl odborným 

asistentem.  

MS: Tak jste ani nemusel do strany vstupovat, když jste s koncem režimu byl pouze asistentem?  

JD: Nu, má odborná kariéra počala až po roce 1989, kdy jsem se zapojoval do tvorby nových zákonů. 

Abych se přiznal, mně se strašně protiví to házení bývalých komunistů do jednoho pytle. Když 

zapátrám ve své paměti, vybavím si pár skutečností z mého života a nevím, kdo by se v té době 

odvážil k takovému chování. Budu konkrétní. Než jsem začal pracovat na VŠE, tak jsem byl na školské 

správě na Praze 3, kam jsem odešel kvůli bytu. Tam byl jedním údržbářem Pepa Jeníček14 z Plastic 
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 Josef Jeníček *1947, hudebník skupiny Plastic People of the Universe, hraje na klávesy, akordeón a zpívá. 
V oblasti hudby se prosadil také ve skupině The Primitives Group. 
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People of the Universe15 a z toho jsem udělal svého osobního řidiče. Dokonce v počátku osmdesátých 

let jsem mu byl za svědka na svatbě.  

MS: Svět je barevný, a tak jste měl kontakt s undergroundem. 

JD: Ne jako, že bych se zapojil, ale zkrátka jsem nerozlišoval lidi, zdali jsou v KSČ, či ne. Zkrátka my 

jsme se kamarádili. Myslím si, že mnozí nestraníci by si vůbec nedovolili něco podobného, ale proto 

říkám, že vždy záleží na morálních a osobnostních vlastnostech jednotlivce.  

MS: Buď je člověk dobrý, či zlý a nezáleží na tom, zdali je či není součástí strany nebo vlastní průkaz. 

Na druhou stranu to o člověku může cosi napovídat. Odsuzovat někoho a priori je nedobrá cesta.  

JD: Přesně tak. Často jsou lidé hloupí. Znám lidi, kteří byli ve straně, a nemají profesoru a docenturu 

do dnešních dnů. A to je na tom to smutné, že někteří lidé to sváděli na režim. I po té změně se 

ukázalo, že když režim padl, nic neudělali. Aby mi bylo rozuměno, nechci režim obhajovat, byl špatný, 

pouze je chybné házet lidi do stejného pytle.  

MS: Nu, ale takoví lidé jsou. Ti nálepkují, jelikož je to jednodušší. Je jedno, jak moc člověk za minulosti 

musel trpět. Povětšinou byl ovládán lidmi, kteří nedosahovali patřičné úrovně. Ostatně stačí se 

podívat na to, jak museli trpět disidenti. Sluší se říci, že se sami postavili proti režimu. Jsou lidé, kteří 

byli ochotni podstoupit martyrium. Domnívám se, že je-li člověk ochoten vykonat něco, nebo ne, závisí 

na osobnostním profilu daného jedince.  

JD: V tomto mě strašně ovlivnil můj švagr, jenž byl starší asi o 12 či 13let. Abych se přiznal, tak jsem 

rok 1968 prožíval velmi intenzivně. Vzpomínám si, že jsme byli první a zároveň poslední, kteří 

nemuseli maturovat z ruštiny, a mohli jsme si zvolit jiný jazyk. Já jsem řekl, že z ruštiny maturovat 

nebudu, a maturoval jsem z německého jazyka. Pak nastala normalizace. Švagr mě vlastně ke vstupu 

do KSČ přemlouval, že když v té straně budou pouze grázlové, kteří tam jsou dnes, tak nikdy nebude 

moci přijít nový rok 1968. Nikdy nevěřil, že by to mohlo přijít zvenčí. Byl přesvědčen, že změna musí 

přijít z vnitřku struktur. Té filosofii jsem podlehl. Jak by ne, když člověku bylo 23 let. Nechal jsem se 

ovlivnit a říkal jsem si: Dobrá, já to tedy zkusím, zdali tudy náhodou cesta vede. Milý švagr zemřel 

dříve a změny, kterou jsme přivítali, se nedožil. Pamatuji si, že to bylo kolem roku 1985, a já jsem mu 

říkal, že zde uběhlo téměř dvacet let od nadějných šedesátých a já zde nevidím žádnou změnu. Pokud 

si procházím minulost, tak něco znám pouze z literatury. To je období roku 1948 – 1968. Tak v půli 

šedesátých let počal vát vítr změny a někam se to posouvalo a víme, jak to vyústilo. Nyní v průběhu 

normalizace mi připadalo, že je to čím dál tím horší.  

... Exil? ...  

MS: Nu, avšak je zvláštní, že jste nešel do ciziny? Měl jste jazykovou výbavu  - německy, rusky. 

JD: Ten problém, proč člověk nešel někam jinam, je to, že zdejší právo bylo strašně ovlivněno 

z východu. V některých ohledech jsme byli papežštější než papež. Naše občanské zákoníky, 

hospodářské zákoníky byly tak naroubované na socialistický systém, že ani v tehdejším Sovětském 

svatu to právo nešlo tak daleko. Uplatnit se někdy v zahraničí s tehdejšími znalosti československého 

práva? To by člověk musel dělat plně něco jiného než … 

                                                           
15

 Hudební skupina, která vznikla v roce 1968 a přes desetiletou přestávku působí s obměnami do dnešních dnů 
a koncertuje po celém světě. Skupina se stala podnětem pro vznik demokratické opozice Charta 77.  
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MS: … zde doma. Jinými slovy se dá říci, že by člověk, jenž měl právnické vzdělání ze socialistického 

systému, byl nekonkurenceschopný?  

JD: Ano, nám chybělo to klasické právní vzdělání. Ony instituty práva se vyvíjely v celé Evropě, ale 

hlavně v roce 1964 došlo k absolutní diskontinuitě.  

... Právo a kontexty ...  

MS: V té době byl schválen občanský zákoník, který s jistými změnami by měl platit do konce roku 

2013.  

JD: Ano. Občanský zákoník neznal slovo závazky, kupní smlouva, smlouva o dílo. Měli jsme tam právní 

úpravu služeb. Socialistický člověk byl obsluhován socialistickými organizacemi. Jinde to tak nebylo. 

Právní režim tohoto tvaru možná měla ještě východoněmecká republika. V právu jsme zašli z těch 

bývalých socialistických států nejdál v tom odklonění se od tradičních právních institutů, a proto jsem 

strašně vítal, že se můžeme navrátit k právní klasice. Vzpomínám si na svou zkoušku, to jsme se učili 

občanské právo, které platilo krom občanského zákoníku. Zákoník mezinárodního obchodu, jenž byl 

vystaven na tradičním obchodním právu. Ten mě bavil ve srovnání s občanským či hospodářským 

zákoníkem. Říkal jsem si, že se nikdy nebudu živit hospodářským právem.  

MS: Nu, ale po roce 1989 se vám otevřely možnosti.  

JD: Hospodářské právo to v tom pravém slova smyslu nebylo. Vadilo mi tam plánování a smlouva – 

nesmlouva.  Když někdo rozhodl, tak smlouva byla pouze cár papíru.  

MS: V dnešní době tomu tak snad již není, i když … 

JD: Dnes již ne, ale v době direktivního řízení hospodářství to tak zkrátka bylo. V plánovaném 

hospodářství akt rozhodnutí přebíjel smlouvu.  

MS: To znamená, že právníci byli takovými loutkami režimu?  

JD: Neřekl bych loutkami. Proti rozhodnutí nebyla žádná obrana. Proti aktu jsme se nemohli nikam 

odvolávat, ať k soudu, či arbitráži. Nebylo to možné, a proto postavení právníků bylo rozhodně horší, 

než je dnes.  

... Právo v minulosti ...   

MS: Přešel jste na právo v minulosti. Co bylo charakteristickým rysem pro minulou právní soustavu? 

Říkal jste, že jsme v jistých ohledech zacházeli dále, než bylo běžné v zemích, které byly „naším 

vzorem“. Právníci neměli takové postavení, jako mají dnes. Zmínil jste také rok 1968, obrodný proces. 

JD: Ono to celé bylo filosoficky postaveno na tom, že lidé mohou dělat to, co jim právo dovoluje, tedy 

je to popření stavu, jejž máme nyní. 

MS: Stav, který prosazoval v novověku Thomas Hobbes16. 

                                                           
16

 Thomas. Hobbes (1588 – 1679), anglický politický myslitel. Představitel materialismu. Hobbes traktuje lidský 
svět tak, že v něm probíhá válka člověka proti člověku, a proto je nutné, aby lidé uzavřeli smlouvu, která jim 
zajistí stav bezpečí. Hobbes tvrdí, že rozhodování člověka je deterministické, tedy nemající prostor pro 
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JD: Myslím si, že ta filosofie právní úpravy byla nešťastná. Odchýlení se od ustanovení nějakého 

zákona bylo možné, pokud to ten zákon dovoloval. Ne jako je to dnes, kdy v těch soukromých 

vztazích se mohu odchýlit, pokud mi to zákon nezakazuje. Myšlení o právu se úplně obrátilo. 

Domnívám se, že špatné bylo uvažování, že lidé vnímali právo jako cosi, co je jim vnuceno zvenčí, že 

se to má dělat. Myslím, že se na to zapomnělo minimálně v té oblasti vztahů mezi sobě rovnými 

subjekty, že soukromé právo vzniklo jako přirozené právo, jako zvyky, které postupně lidé dodržovali, 

neboť svoboda jednotlivce je limitována svobodou druhého jednotlivce. Lidé se shodli na tom, že je 

nutné zachovávat jistý řád a také právní kodifikace soukromého práva vznikaly recepcí zvykového 

práva. To nebylo tak, že by si někdo sedl na ministerstvu a vymyslel si kodifikaci. Na tuto skutečnost 

jsme plně zapomněli, a proto jsme se ji museli učit. 

MS: To jsme si museli postupně osvojit. Stát zde nebyl tím, kdo nařizuje, ale tím, kdo soukromým 

subjektům dává vodítko pro řízení svých záměrů.   

JD: Ano, i to vnímání právníků jsme museli změnit, neboť byli vychování v duchu „Co zákon 

nedovoluje, je zakázáno“. Mnohdy to trvalo dlouho, jak u soudu, tak u podnikových právníků. Ta více 

než čtyřicetiletá přestávka byla znát. Většinou byla snaha hledat, kde je to v tom či onom předpise 

dovoleno, přičemž měli naopak hledat, zdali to či ono není zakázáno.  

MS: Nu, ale také nehledali meritum věci.  

JD: Přesně tak. To bylo s tím spojeno.  

MS: Bylo by chybou se nezeptat, zdali minulé právo bylo dostatečně přehledné? Myslím, že nebylo 

přijímáno tolik zákonů a nařízení, jako tomu je v dnešní složité a měnící se společnosti.  

JD: To je relativní zjištění a do jisté míry výhoda. Myslím si, že právo bylo do jisté míry přehledné, a to 

proto, že těch předpisů bylo daleko měně. Společnost nebylo nutné tak regulovat pomocí předpisů. 

Právo nebylo hlavní regulační nástroj.  

... Ideologie a právo ...  

MS: Domníváte se, že ideologie byla tím hlavním? To, co se usneslo na ústředním výboru KSČ, tak to 

mělo větší váhu než zákon? 

JD: Fakticky ano. Nejen na ústředním výboru. To se odvíjelo od větších složek až nahoru, jelikož jak 

jsem uváděl, na nic nebyl právní nárok ve vztahu ke státu. Vždy nám někdo musel něco dovolit. 

Neplatil princip, jenž platí dnes ve veřejném právu, že státní orgány mohou pouze to, co jim zákon 

dovoluje. To se vnímalo jinak. Bez posvěcení stranických orgánů se v podstatě … 

MS: … nedalo nic dělat.  

JD: Pokud člověk šel do pracovního poměru, tak i to pochopitelně projednávala zpravidla stranická 

organizace nebo nějaký kádrovák pověřený stranou. Pokud měl být někdo vyhozen, tak se to též 

muselo projednat. Právo sloužilo jako nástroj, který tomu dával zdání legality. Pokud budeme chápat 

právo dle klasické marxistické definice, že právo je projev vůle vládnoucí třídy postavené nad zákon, 

                                                                                                                                                                                     
svobodu. Je znám svým výrokem: „Člověk člověku vlkem.“ Jeho myšlení je kontrapunktem k J. Lockovi. Někteří 
myslitelé jej obviňují z relativismu. Jeho hlavní dílo je Leviathan (1651), které bylo přeloženo do českého jazyka. 
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či právo je cosi, co někdo za zákon prohlásí. Pokud si vezmeme fašistické Německo, tak to bylo to 

samé, byť oblečené do jiného hávu. To právo nelze poměřovat pouze tím, že za tím stojí jistá moc, 

která je schopná donutit lidi, aby se drželi v mezích svého chování a jednání. Pochopitelně je nutné 

do uvažování o právu zakomponovat spravedlnost a respekt k hodnotám. To zde žel nebylo. Právo 

bylo chápáno jako nástroj, jak má vládnoucí třída projevit svou vůli. To znamená donutit, aby se 

někdo chovat tak, jak chce vládnoucí třída. Předvojem vládnoucí třídy byla KSČ. O tom žádná dělnická 

třída nerozhodovala. Pochopitelně to bylo ideologické klišé. Vše se rodilo ve stranických 

sekretariátech.  

MS: To znamená, že pánové, zástupci lidu v tehdejším parlamentu, namnoze sloužili tomu, aby se 

rozhodování strany legalizovalo, třebaže to asi mělo malou legitimitu. 

... Legitimita minulého režimu v kontextu práva ...  

MS:  Jakou legitimitu si myslíte, že měl minulý režim? Dle mého názoru nelze přijímat zákony a 

nařízení bez toho, aby strana měla patřičnou legitimitu. 

JD: Je to správný vývod, nicméně je to složité posuzovat. Ano, formální legitimita zde byla. 

V parlamentu byli zástupci zvolení ve volbách, ale jaké to byly volby? Bylo to hlasování o tom, co jim 

kdo předložil. Bylo to iluzorní, že by tam soupeřily politické strany, které by přinášely různé názory. 

To pochopitelně nebylo. Takže parlament sloužil pouze k formální legitimizaci. Nebylo to to, co by 

vzešlo z vůle lidu.  

MS: Nebo se na to může nahlížet tak, že byly činěné akty z vůle politických elit, jež demonstrovaly 

svou sílu a postoje.     

JD: Neřekl bych politických elit. Byla to vůle jedné politické elity. Pokud se uvede slovo politická elita, 

tak si člověk vybaví pluralitní demokracii, byť je to více méně projev pár jednotlivců, avšak je tam 

střet různých názorů.  

MS: Výslednicí je následně záměr, norma. Člověk se může tázat, jak tedy daný režim mohl existovat 

41 let, pokud měl, jak vy říkáte, pouze formální legitimitu? 

JD: Já bych řekl, že možná z počátku po válce 1945 to nebyla pouze formální legitimita. Lidé byli 

ovlivněni válečnými událostmi. Pochopitelně se nějakým způsobem jejich smýšlení přiklonilo doleva. 

Nepochybně to bylo ovlivněno tím, kdo vlastně byl osvoboditelem. To je, dle mého pohledu, také o 

psychologii. Nebyla zrovna náhoda, že Stalin prosadil, aby se západní spojenci zastavili. To bylo 

psychologicky velmi dobře vypočteno. Druhá byla kontinuita. My si musíme uvědomit, že to byla 

obava z represe, která zde nastala. To vedlo řadu lidí k tomu, že raději zvolili pasivitu než být ve 

vězení.  

MS: Raději méně, ale přežít. Ovšem tímto přístupem jsme se vzdali svobodné společnosti a také jsme 

jej uplatnili v novodobých dějinách po roce 1989. Lépe když se přikrčíme, než abychom bojovali.  

JD: Já se na to dívám hodně historicky. Tento národ žil několik set let v cizím státě, byť nepatřil 

k elitním, naopak. Z toho pramení česká povaha. Za každou cenu nějakým způsobem přežít. Vidím to 

a dá se s nadsázkou říci, že se to táhne celou historií. Je v tom i odpor k tomu, co je právem, jelikož to 

je vnuceno někým zvnějšku. Nejprve z Vídně, poté z Moskvy. Ustálilo se povědomí, že ten, kdo jej 
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nedodržuje, je v lidovém pojetí hrdinou, neb nám to někdo vnutil. Když si vzpomínám na počátek 

devadesátých let, kdy jsem začal konzultantskou činnost, když za mnou přišel český podnikatel, tak se 

ptal, jak to má udělat, aby to obešel a nic se mu nestalo. Když přišel zahraniční podnikatel, tak se 

tázal, jak postupovat, aby dostál všem nařízením a zákonným předpisům. Čili ten přístup k právu tam 

byl úplně jiný. Postupně ti zahraniční podnikatelé, když zjistili, jak to chodí, tak se logicky přizpůsobili, 

třebaže to mělo negativní znamínko.  Zpočátku to byl zcela odlišný přístup těch českých a 

zahraničních podnikatelů.  

... Právo a historická zkušenost ...  

MS: Myslíte si, že na vnímání práva se silně podílí historická zkušenost? Díky tomu mají Češi tendenci 

před překážkami spíše zahnout, jen aby to nemělo pro ně negativní výsledek?  

JD: To je třebas vidět při řízení automobilu. V bývalém západním Německu byla rychlost dodržována 

již proto, že se řidiči domnívali, že je to tak dobré. Bylo jim úplně jedno, zdali tam jsou kamery, nebo 

ne. Považovali to jednoduše za správné a právo to říká. Je to cosi, co má význam. Zatímco u nás to 

bylo úplně obráceně. Pokud si vzpomenete, když se snížila rychlost na 50 kilometrů, tak většina 

začala sice jezdit vyžadovanou rychlostí, ale jakmile se zjistilo, že kontrola není každodenní, tak lidé 

opustili dodržování vyžadované rychlosti. A o tom je, dle mého názoru, právo v moderní 

demokratické společnosti. Jde o to, aby společnost byla s právem srozuměna a dobrovolně jej 

uznávala, dobrovolně se podle toho chovala. Je nemyslitelné, že právo může fungovat někde na světě 

na základě donucení. To by znamenalo, že za každým člověkem bude stát jeden policista - dráb, který 

toho, co přestoupí, bude vyplácet dle míry přestoupení, a tím bude zajištěno dodržení práva. 

Vzpomínám si, když jsme se učili teorii práva v polovině 70. let, tak základním znakem práva bylo 

státní donucení. To znamená, když se někdo podle něj nechová, tak dostane přes prsty a nějaký 

subjekt jej donutí. Srozumění s právem? To neplatilo. Vládnoucí třída vám ukáže. 

MS: Dnes je to naopak, člověk si sám utváří omezení. 

JD: To je ale otázka generací. Ano, měnit systém a přístup k právu je běh na dlouhou trať. Pokud 

doma člověk slyší, že kdo nekrade alespoň hodinu, okrádá svou rodinu. 

MS:  To se říkalo a někteří lidé v tom zdárně pokračují.  

JD: Dnes v celé řadě případů se říká, když toto uděláš, tak … Aby lidé získali respekt k právu, tak je 

nutné, aby bylo uznáváno lidmi, kteří jej uvádějí v život. Sám znáte to české, kdy se říká, že ryba smrdí 

od hlavy. Pokud naši nejvyšší představitelé nebudou konat, byť od nich můžeme slyšet, že právo je 

důležité, jak poté můžeme chtít, aby jej dodržoval řadový občan, jak poté máme zajistit, aby měl 

respekt k právu, když mnohdy slyší od našich politiků, že tomu tak není.  

... Stav práva ...  

MS: Já bych se s dovolením vrátil do roku 1990. V jakém stavu bylo právo, co vše se muselo vykonat? 

Jaké byly první kroky a zda byly správné? Je zřejmé, že změny se týkaly nejen ústavy, ale postupně se 

musely psát zákoníky, které dovolily existenci soukromým podnikatelům, firmám. Sluší se asi rovnou 

říci, že některé zákony a kodexy byly přijímány s patřičným zpožděním či vznikaly jako roub na staré 

socialistické normy, což se do jisté míry týkalo občanského zákoníku. Jak vy jste vnímal onu oblast a 

obtíže v ní?  
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JD: Jasné bylo, a to bylo velmi záhy, že se stávajícím právním řádem nelze budovat novou společnost. 

Transformace musí být. Otázka byla, jestli je vhodné přehlédnout těch 40 let vývoje a vrátit se do 

první republiky a navázat na to, co bylo, anebo začít budovat právní řád postupně v jednotlivostech. 

Nakonec převládl názor, a mělo to své důvody, že se navracíme do roku 1945 či do 1948 a dále to 

nešlo. Důvod byl prostý. Měnilo se území, členění státu, nebyly orgány, které zabezpečovaly 

uplatnění práva. Nakonec převládl názor, že takové ustanovení není možné a že je nutné právo 

utvářet a postupně odstraňovat základní překážky. Jistě je známo, že se z ústavy odstranily ty věci, 

které bránily vývoji. Jednalo se o vypuštění klausule o vedoucí úloze KSČ a podobně. Nicméně to bylo 

více méně formální, jelikož zda je v ústavě, že KSČ má vedoucí postavení, nebo ne, není důležité. Je 

však důležité, jestli reálně tomu tak je, či ne. Je to stejné, jako když se dávalo do ústavy, že Česká 

republika je právním státem. To si mohou napsat kamkoliv, ale to je že se něco napíše do ústavy, tak 

to právní stát nedělá.  

MS: Je to možná předpoklad k tomu, abychom byli právním státem, abychom ...  

JD: … k něčemu mohli směřovat. Rozhodně to právní stát nevytvoří. Poté bylo nutné přikročit ke 

změnám, k těm filosofickým a dostat do základních předpisů ústřední nosné myšlenky, že státní moc 

může pouze to, co jí zákon dovoluje. V soukromé sféře je dovoleno vše, co jí zákon nezakazuje. To se 

sice dělo jako mávnutím proutku, protože to nebylo tak složité. Co bylo daleko složitější, bylo 

prosazení těchto idejí do vědomí soudců, státních zástupců či jiných úředníků spravedlnosti a státu, 

těch kdo právo obsluhuje. Pouze pár lidí si uvědomovalo, že je to nyní tak správně nastaveno, a ještě 

dlouho trvalo, než se to zaběhlo. Člověk přišel na úřad a bylo mu řečeno, aby ukázal, kde na to má 

právo. To znamená, že před právníky a politickou elitou se vyskytl problém, jak tuto skutečnost 

tlumočit lidem.  

... „Lehkost“ tvorby konceptů a těžkost existence ...  

MS: Jak jste říkal, napsat je to snadné, ale trvá hodně dlouho, než si to lidé osvojí. Ralf Daghrendorf17 

hovořil o tom, že 6 týdnů se dělá revoluce, 6 měsíců se píší zákony, 6 let buduje trh a 60 let se utváří 

hodnotová orientace člověka. Já si myslím, že vy hovoříte o té poslední kategorii. Pamatujete si na 

hovory, které jste vedl se svými kolegy, když se diskutovalo, jak dlouho toto vše může trvat? Byl jste 

optimistou? 

JD: V euforii jsme byli všichni optimisté, jelikož to šlo tak rychle. Srovnávali jsme to s polskou cestou, 

tam to trvalo desetiletí; v Maďarsku změna trvala kratší dobu, tam to, myslím, trvalo roky; ve 

Východním Německu to byly měsíce a u nás dny. Říkali jsme si, že jsme nasadili velké tempo proměn, 

ale jednoznačně jsme přecenili lidské myšlení a jejich postoje. Došlo nám, že člověk se ve své 

podstatě zvedne k činu v euforické náladě, ale pokud to nadšení davu pomine, tak má tendenci 

zapadat do starých kolejí, klišé postojů a přenášet je do nově budované společnosti.  

MS: Je zdánlivě jednoduché napsat zákon, avšak ten dobrý se píše po opadnutí vášní, ne za 

přítomnosti davu. Lidé sice mohou přitakat, souhlasit, ale společnost je složitý celek. 

                                                           
17

 Ralf Dahrendorf (1929 -2009), sociolog, politolog, liberálního vyznání. Působil v Německu a v Anglii. Byl 
ovlivněn M. Weberem, K. R. Popperem a von Hayekem. Jeho význačné práce byly přeloženy i do českého 
jazyka. Pro otázku transformace je stěžejní práce Úvahy o revoluci z roku (1991), dále Hledání nového řádu 
(2007), Od pádu Zdi k válce v Iráku (2008), Pokušení nesvobody (2008), Překonávat hranice (2009); ve 
slovenštině vyšla kniha Moderný sociálný konflikt (1991). 
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JD: Přesně tak. Pokud bych se měl vrátit k soukromému právu, tak to se muselo budovat 

v devadesátých letech. Nebylo to vůbec jednoduché, zejména v oblasti podnikové, hospodářské. 

Vědělo se, že bude privatizace, že budou obchodní společnosti, ale nikdo z nás, kteří jsme psali 

obchodní zákoník, se v životě nesetkal s akciovou společností či jinými typy podnikového 

hospodářského uspořádání. Pouze jsme to znali z literatury. My jsme normovali něco, o čem jsme 

řádně nevěděli, jak to funguje, kde jsou mezery, kde se dá unikat a tunelovat. To vše je důsledek 

toho, že jsme měli teoretický model, avšak ten nebyl prozkoušen v praxi. Proto také docházelo 

k novelizacím a během času se některé podmínky zpřísňovaly, hlavně když že se ukázalo, že opravdu 

pouhá euforie nestačí. Problém byl, že obecná pravidla, která se nastavila, umožnila krádeže. S jistou 

nadsázkou se dá říci, že ty jsou vždy, pokud člověk o to usiluje. Vy můžete tu krádež zloději slušnou 

regulací ztížit.  

... Pomoc ze zahraničí ...  

MS: Nemohu opominout se zeptat na otázku zahraničních expertů. Oslovili jste, či jste byli osloveni 

lidmi z Anglie, Německa, kde tržní hospodářství funguje a přináší patřičné plody? Jste jedním z otců 

obchodního zákoníku?   

JD: Tam to bylo dost složité. Oni sice dobře věděli, jak fungují akciové společnosti, ale v zaběhlé tržní 

ekonomice. Spatřoval jsem však největší problém v přechodu ze státních podniků na klasické tržní 

společnosti. S tím nikdo neměl zkušenosti a také nám s tím nemohli pomoci, byť jsme jezdili 

konzultovat do zahraničí, to samozřejmě ano. Dal se přijmout celý řád či úprava, tak to bylo iluzorní, 

jelikož jsme narazili na to, že úprava nevisí ve vzduchu, ale opírá se o místní reálie. Ona navazuje na 

jiné zákony a ustanovení, které zde nebyly. Naroubovat tak jeden institut, který nezapadá do celku, 

bylo také obtížné. Nakonec převládl názor, že si systémy vybudujeme sami. Pravda je, že 

o občanském zákoníku se říkalo, že je to provizorium, které se musí rychle rekodifikovat, avšak to se 

nestačilo. Ona je tam spousta věcí změněná, ale některé koncepty a přístupy, které byly založeny 

v roce 1964, jsou tam dodnes a špatně se z toho vyndávají. Ukázal bych to na dvou příkladech, 

třebaže se tváří nevinně, ale jsou základním problémem současné úpravy. Týká se to neplatnosti 

právních jednání. Totiž koncepce socialistického práva, která dodnes v naší právní úpravě je 

přítomna, stojí na principu absolutní neplatnosti. To znamená, že soud k té neplatnosti přihlíží 

z úřední povinnosti, i když se toho nikdo nedovolává, že je to neplatné, a proto stejně musí říci, že je 

to neplatné. Máme dokonce absurdní příklady, kdy tu neplatnost způsobila záměrně jedna strana, a 

stejně soud řekl, že je to neplatné, neboť zákon je postaven na tom principu. Takže nový občanský 

zákoník vychází z obráceného principu, a to z principu relativní neplatnosti. To znamená, že soud, 

pokud se některá ze stran necítí poškozena, tak do toho soukromého vztahu nemůže zasáhnout. 

Nemůže jednoduše říci: „Vážení, toto se mi nelíbí, to je neplatné“, pokud jsou s tím účastníci spojeni. 

To byly takové „nenápadné“ zásahy do práva. Stát nemusel v ničem zasahovat, nic nařizovat. Stát 

pouze nastavil pravidla, a já, když jsem je nedodržel, tak i v té soukromé sféře byly úkony i absolutně 

neplatné, ať jsem chtěl, nebo nechtěl. To není koncept, který je blízký demokratickým právním 

řádům. Druhá taková paternalistická, ochranářská úprava, s níž byla dost obtíž, byla ta, že se nesmí 

vzdát tzv. budoucích práv pod sankcí. Já, když jsem uzavřel nějakou smlouvu, že třeba nevyužiji svého 

práva, nebudu požadovat právo na náhradu škody, jelikož to bylo cosi rizikového. Právě toto jednání 

by bylo neplatné. Právo mi ještě nevzniklo, a já se jej nemohu vzdát, a tudíž je to vše neplatné.  

... V pasti „socialistického“ státu a dopady tohoto stavu ...   
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JD: Dá se říci, že jsme si v minulosti zvykli, že stát z nás řešil všechny problémy. Měl jsem problémy od 

sociálních vztahů až po manželství. Vše za mě někdo vyřešil. To je ta cesta do pekla.  

MS: Myslím, že se tak člověk mohl stát jednoduše obětí režimu.  

JD: To je velký problém sociálních dávek starým lidem. Já si pamatuji, jak má babička nebrala žádný 

důchod, jelikož byla v domácnosti, a rodina se o ni postarala. To nebylo možné řešit jinou cestou. 

Primárně se starala rodina, a když se nemohla postarat ona, tak nastoupila sociální síť státu. U nás si 

všichni zvykli, že pokud já nemohu vyžít, i když mám bohaté děti, tak řeknu: Státe, postarej se o mě. 

To vše, přestože máme v zákoně ustanovení o vyživovací povinnost rodičů vůči dětem. Zvykli jsme si, 

že všechny sociální problémy za nás stát vyřeší. A my za své jednání tak nemáme žádnou 

odpovědnost za to, co bude ve stáří. Systém nás nevede k tomu, abychom si na své stáří spořili. 

Přistupujeme k tomu tak, že on stát nám tu penzi vždy zaplatí.  

MS: To je ale nádherný příklad morálního hazardu.  

JD: To ano. Možná nová generace bude mít jiný přístup, ale moje generace a generace mých 

následovníků toto nepřijme, jelikož jsme v tom nebyli vychováni. Myslíme si, že stát se o nás zkrátka 

postará. Je nutné změnit myšlení lidí střední a starší generace.  

MS: Souhlasím s vámi a je možná pošetilé se poté dovolávat svobody. Když člověk má zájem o 

svobodu, musí také pro to něco udělat, tedy přijmout odpovědnost za svůj život. To stát v minulosti a 

možná i nyní nepodporuje.  

JD: To je to, co si mnozí lidé nechtějí uvědomit a připustit. Proto také vzniká deziluze. Lidé po roce 

1989 viděli možnost svobody cestování, ekonomické svobody, ale že by za to měli přijmout 

odpovědnost? Když máme svobodu, tak to znamená, že se budu muset o sebe v jistém ohledu 

postarat a nespoléhat se na to, že to za mě stát všechno zařídí. Mnozí lidé měli takovou představu 

absolutního sociálního demokratického státu. Budou mít všechny svobody, které demokracie 

umožňuje, současně nebudou muset pokud možno platit daně, ale stát se o ně postará. To zkrátka 

nefunguje a fungovat nemůže.  

MS: Ano, člověk měl zájem, aby se postaral, ovšem to je iluze. Domnívám se, že tato koncepce je 

bytostně zhoubná a politicky demagogická. Lidé více jak čtyřicet let byli vychováváni, že stát se o ně 

postará, avšak za podmínky, že mu budou sloužit a budou poslouchat. To je však neslučitelné 

s hodnotou svobody, která je ctěna v západní civilizaci. I tam však stát bytněl a lidé se naučili od něj 

dostávat dávky, které se v současnosti stávají přítěží. Je otázkou, co s tím dále? Myslíte si, že po roce 

1989 byly vytvořeny nařízení, zákony, které posílily svobodu člověka a zároveň na něj delegovaly 

pravomoci, které byly komunistickým režimem nejasně definovány?   

JD: Já si myslím, že se tam promarnil čas. Ta politická svoboda, ta byla jasně předána člověku, ale stát 

si dále udržel velmi ochranářskou ruku, jež neprospívala. Sluší se říci, že to vidíme až nyní. Zvláště v té 

sociální oblasti, zdravotnictví, zkrátka tam se nyní počíná cosi dít. Podle mě se promarnila značná 

šance na počátku devadesátých let. Byli jsme v euforii a lidé by asi snesli větší oběť, než když získali 

pouze svobodu i se všemi sociálními právy, výhodami, zabezpečeními, jež ten předcházející režim 

přinášel. Stát se staral, až se zjistilo, že se již nemůže dál starat. Kde na to stát má vzít peníze? On nic 

neprodukuje. To znamená, že si musí od lidí více brát, aby mohl přerozdělovat. To máte dnes též a je 

to, dle mého pohledu, cesta do pekel.  
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... Promarnění politického kapitálu ...  

MS: Nemyslíte si, že byl promarněn politický kapitál, který dával šanci politikům, aby vykonali jasné 

kroky? Je to otázka penzí, zdravotnictví. O tom se pouze mluví, vznikají koncepty, ale ty padají pod 

stůl stejně, jako padají naše politické reprezentace. 

JD: To mělo již dávno přijít. O tom se mělo mluvit hned na počátku. Měla se dát lidem spolu se 

svobodou i odpovědnost. Pouze se o tom hovořilo, ale pokud to člověk nezažije na vlastní kůži, tak 

neví, co to znamená. O „utahování opasků“ počal hovořit Klaus v první polovině devadesátých let.  

MS: Abych se snad ohradil. Klausovi je tento výrok podsouván, prý to vytvořili novináři. Také jsem si 

myslel, že to vychází z jeho mysli, ale on se proti tomu ozval. Jinými slovy, lidé, kteří se chopili moci, 

měli provést, prosadit reformy, které by zasáhly myšlení a chování lidí v tom pozitivním slova smyslu 

daleko více a tím by vedly k osobní odpovědnosti jedince.  

JD: Asi je logické, že se lidé nejprve vrhli na reformu politického systému, a toto se nechalo nějaké 

setrvačnosti.  

MS: Nu, ale právě politika musí být podpořena slušnými zákony. Politici jsou zde od toho, aby utvořili 

prostředí pro tvorbu norem, jimiž se zdejší občané, ekonomické subjekty budou řídit. Jsou to 

zákonodárci.  

... Nedostatky v tvorbě práva a uplatňování ...  

MS: Kde vy vidíte hlavní nedostatek v tvorbě práva? Sám jste říkal, že český člověk chápe právo spíše 

jako zeď, a tu je nutno obejít místo toho, aby jej naplnil, jako je tomu v Německu, aby jeho kroky byly 

„lege artis“. Kde vy vidíte hlavní problém toho, že po více jak dvaceti letech se bavíme o věcech, které 

měly být již dávno udělány?  

JD: Jeden z důvodů je vidět v tom, že zde nebyl dostatek odborníků, kteří by tuto oblasti uměli jistým 

způsobem zformulovat, a zejména u zdravotnictví, penzí a celého sociálního systému. Pochopitelně 

ty zkušenosti zde nebyly, jak by to správně mělo fungovat v tržním hospodářství. To je jedna věc. 

Když tržní hospodářství počalo fungovat, po čase se ukázalo, že nastavení, která byla udělána, 

nemohou být plně funkční a přirozeně došlo ke korekci.       

MS: Je vhodné připomenout, že zde byla kontinuita práva a zároveň byly přijímány zákony, které byly 

rychle novelizovány. 

JD: To je pochopitelně druhá věc, proč si myslím, že je neúcta k právu. Je to z důvodu nestability 

práva. Pochopitelně, abych mohl mít úctu k právu, tak musím vědět, že bude platit jistou dobu. 

Někdo by si mohl říci, že proč bych musel projít a číst to, když dříve, než si to osvojím, tak se to změní 

a bude platit něco jiného. Je to velký problém, ale ten má možná své kořeny politické, a to proto, že u 

nás, pokud se mění vláda z pravice na levici, má to za následek totální změnu právního řádu. Prostě 

to právo se tvoří na truc a nejde se na kompromis. Každý se snaží prosadit své za každou cenu. Pokud 

se druhá strana dostane k moci, tak dá vše k ledu. Nádherným příkladem jsou veřejné zakázky. Těsně 

před volbami se změnil zákon o veřejných zakázkách, aby se po volbách opět změnil. Takových 

případů je v naší krátké historii více.  
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MS: To se ale dělá práce pro práci a občany to stojí peníze. Vytváří se stav právního nihilismu. Kde vy 

vidíte příčinu právního chaosu, nestability? Poslanci, úředníci? Domníváte se, že jsou zákony přijímány 

lidmi, kteří o právu příliš nevědí, nebo jej rovnou ignorují? Lidé ve správě věcí obecných jsou pouhými 

politiky. Myslíte si, že by politici, kteří rozhodují o normách, měli být obeznámeni se strukturou práva, 

jak by mělo vypadat, aby nedocházelo k přehmatům, nejistotám, kterých jsme my jako občané 

oběťmi? Nebo je to na ministerstvech, že by tam byli lidé, kteří zákonnou normu neumí připravit? 

Vždyť než norma jde na vládu, podstupuje legislativní kolečko, během něhož by se k normě měli 

vyjádřit kompetentní lidé. Kde je podle vás zakopaný pes, byť zčásti jste se již vyjádřil? 

JD: Těch zakopaných psů bude asi více. Jeden z nich bude asi v tom, že alespoň donedávna 

odměňování ve státní sféře bylo nedostatečné, a tak kdo se nemohl uchytit jinde, šel do legislativy, 

což dnes ne zcela platí. Svého času to tak bylo. Za druhé strany je vidět neschopnost či neochota 

přesvědčit politickou reprezentaci, že její názor, že politický názor je právně velmi problematický. Je 

tam vidět spíše snaha politikovi vyhovět a právní regulaci podle něj připravit, byť je právní návrh 

nesmyslný, neperspektivní a nic dobrého to nepřinese.  

MS: Již jste se kriticky vyjádřil k rychlosti přijímání zákonů v naší republice, ale to není vše. Člověk se 

setká s postojem, že dnešnímu právnímu systému obtížně rozumí sami právníci, což je tvrzení, které je 

jistě na pováženou. Potřebujeme tolik regulace? Není lepší mít méně regulace, ale aby regulace byla 

jasná vymahatelná, a více akcentovat mrav? To, co se děje, mnohdy u člověka může vybudit nechuť 

participovat na právní regulaci a vede k jejímu narušování.  

JD: Dostat právo do povědomí lidí je velká obtíž. Základní otázkou je stabilita, hierarchie zákonů. 

Pokud nebude stabilita, tak se norma do povědomí lidí jednoduše nedostane. Druhou je takzvaná 

legisvakanční lhůta. V zahraničí, když se připravují zásadní změny, tak to trvá dva až čtyři roky na 

jeden zákon, než začne platit, aby se stačil připravit, zatímco u nás je to zpravidla ze dne na den.  

MS: To je ale Kocourkov, a ne optimální stav systému. 

JD: Také ano. Mnoho právníků vám řekne, že se v oboru práva již neorientuje. 

MS: Ano, to je cesta, jak podkopat právní vědomí a naši křehkou demokracii.  

JD: To vše spolu silně souvisí. Právní jistota, právní vědomí, právní stabilita. Sluší se říci, že by měla 

být respektována.  

MS: Též účinnost. Jelikož pokud soud vydá rozsudek, tak se poté čeká dlouho na jeho účinnost, byť 

lhůty se snižují.  

JD: Máte pravdu, jedná se o vykonatelnost soudních rozhodnutí v Čechách. Myslím nejen to státní 

donucení, ale pokud k tomu soudu dojde, tak v mnoha případech, a to víme ze skutečnosti, je lepší se 

dohodnout než jít před soud. Jsou věci, kde ale dohoda možná není a trvá to dlouho. Kdo může čekat 

několik let, pokud vezmu velké podniky? Jak se rychle vyřeší spor o miliardy? To si někdo nemůže 

dovolit.  

MS: Ano, proto procesy práva mají být dostatečně rychlé a nemá se čekat na jeho aplikaci desetiletí. 

To právě posiluje úvahy člověka, nač bych já dodržoval právo, vždyť se mi to nevyplatí.  
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JD: Máme již v kanceláři nějaký spor z devadesátých let, kdy úroky z dlužné částky mnohonásobně 

převyšují jistinu. Spor byl o tisíce a dnes je o miliónech.  

MS: Rád bych položil otázku, jak vnímáte postavení práva v Čechách v porovnání s ostatními 

východoevropskými zeměmi, tedy Maďarsku, Slovensku, Polsku? Mají obdobné potíže i tyto 

postkomunistické země? 

JD: Domnívám se, že problémy jsou hodně podobné. V tom nejsme výjimkou, ale v některých 

oblastech to není tak vidět. Někdy je člověk vystaven povědomí, že je zde nestabilní vše.  

MS: Člověk se tak může tázat, jak se tato společnost může rozvíjet, pokud je postavena na vratkých 

základech? Mnozí lidé mohou být inspirováni představiteli státu, kteří porušují to, k čemu se zavázali. 

Mluvím tak o porušování ústavy, jsou napadány instituce jako Ústavní soud ČR.  

... Pohled do budoucnosti ...  

MS: Jak vidíte budoucnost na základě současného stavu? Myslíte si, že budeme potřebovat další 

generace, až dojde k patřičnému ustálení? Zřejmě to není pouze české specifikum, ale tak postupuje i 

Evropa. 

JD: Abych se přiznal, nejsem velkým optimistou. Domnívám se, že je to běh na dlouhou trať, jelikož 

politikům bude vadit silný ústavní soud, protože zasahuje v jejich očích do kompetencí, které jim 

náleží. Z druhé strany, máme-li být právním státem, tak politika a procesy v ní musí být právem 

regulovány, aby se to odehrávalo v demokratických relacích. Já vidím jednu z příčin nestability právě 

v tom, jak se naši nejvyšší představitelé chovají k právu. Je to logické. Nač bych dodržoval ústavu a 

ústavní zákony, nač bych dodržoval nějakou vyhlášku? Myslím si, že tam je též přítomna přehnaná 

imunita státních činitelů, byť se zatím nic neděje. To má také svůj smysl. Oni nejsou odpovědni za 

přestupky, které vůbec nesouvisí s výkonem jejich funkce. Lidé poté vidí, že jde o jistou 

privilegovanou skupinu, pro kterou právo neplatí, a to vše přispívá k tomu, že … 

MS: … roste počet těch, kdo nesouhlasí se současným systémem. V roce 1989 jsme se zbavili režimu, 

kde byla jistá skupina lidí, která si uzurpovala moc a pohrdala tím, co je slušné a lidské. Je možné, že 

v budoucnu se dočkáme obměny, která vychází z dnešní deziluze.  Děkuji vám.                          

                                                                

   

Dialog o transformaci s Janem Bubeníkem18,19:   

MS: Když se díváte na rok 1989, co se vám jakožto mladému člověku, vybaví? Co pro vás daný rok 

znamená? Strávil jste své mládí v komunistické zemi.  

                                                           
18

 Jan Bubeník *1968, vůdce studentů v roce 1989, personalista se zaměřením na výběr pracovníků v top 
managementu, původně student 4. ročníku dětského lékařství, avšak tento obor nedostudoval, v letech 1995-6 
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JB: Byl to pro mě zlom a naděje na trochu důstojnější život. Pro mě to byla hlavně naděje spojená 

s očekáváním společenských změn jak realistických, tak nerealistických.  To je, jak to vidím s tím více 

jak dvacetiletým odstupem. Rychlý přelom v listopadu 1989 - to byla velká euforie ...  

MS: … zadostiučiní. 

JB: To možná více pro mé rodiče než pro mou generaci. Pouze jsem měl radost, že nemusíme dělat 

takové hlouposti jako chodit na přenášky „vědeckého“ marxismu – leninismu, že je možné dělat 

smysluplnější práci a chovat se k sobě slušněji. Osobně to vnímám tak, že svět se nám otevřel a že je 

zde daleko větší šance vybrat si něco, co nás bude bavit, a bude možné slušně a zajímavě strávit život.  

MS: Říkáte, mít svobodu volby, rozhodovat o svém životě, což minulý režim bohužel neumožnil. Jak 

jste se dostal k tomu, že jste jako student mohl držet prst na tepu dějin? 

JB: Občas mi to připadlo, že jsem se k tomu dostal jako slepý k houslím. Na koleji jsme měli 

studentský klub. Aby mohl fungovat, patřil k organizaci SSM. V tom klubu byli lidé, kteří nabízeli svým 

kolegům nejrůznější aktivity. Od narozeninových oslav a mejdanů až po poněkud vážnější záležitostí, 

jako bylo aktivní provozování hudby a zpěvu.  Zvali jsme k vystoupení i různé zpěváky, např. Mišíka, 

Hlase nebo lidi, kteří nesměli nahrávat, ale mohli vystupovat v malých klubech. Vyměňovali jsme si 

zakázané knihy. Když přišel listopad 1989, tak jsme se přidali ke studentům na Albertově a došli jsme 

až na Národní třídu. Můj kolega a spolubydlící Slovák Boris Hruškovič, tam dostal pendrekem přes 

hlavu, když jsme se snažili utéct z Národní.  Musel jsem ho odvést do nemocnice, kde ho ošetřili, a 

pak jsem ho musel hlídat a pozorovat. Popíjeli jsme slivovici a říkali jsme si, že takováto revoluce není 

pro nás, jelikož s rozbitou hlavou příliš změn neuděláme. V neděli jsme se dozvěděli, že Martin Šmíd 

měl být zabit. Ale trochu nám v neděli otrnulo, a tak jsme obešli každý jeden blok koleje a říkali jsme 

lidem, co se stalo, aby šli na Václavské náměstí a na Národní třídu. Když jsme se vrátili zpět a sešli 

jsme se v klubu, spontánně se tam ustavil klub očitých svědků a najednou jsem byl součástí toho 

celého dění. Domluvili jsme se, že bychom měli něco dělat, aby nezabíjeli kolegy. 

MS: Studentská solidarita pomohla vyvolat vlnu odporu?   

JB: Soudím, že to bylo přirozené. V pondělí 20. 11. jsem četl v největší posluchárně naší fakulty před 

kolegy a profesory požadavky studentů a najednou jsem si uvědomil, že není cesty zpět. Občas jsem 

se toho lekl, vkrádal se do mne strach, protože člověk přes rodiče a rodinné prostředí věděl, co režim 

umí, ale přišlo mi, že je to docela přirozené a že dobro a zlo vidím jasně, černobíle. Často jsou to 

naivní mladí lidé, kteří vykřiknou, že císař je nahý, a jejich naivita je dovede k omezené konfrontaci 

s režimem, aby se toho nebáli a byli schopni tomu režimu říci, jak to vidí oni.  

MS: Právě studenti to řekli, poukázali a rozpohybovali společenský proces. 

JB: To ano. Měl jsem pocit, že to již nevydržím a že musím promluvit. Bylo nutné přiložit ruku k dílu. 

Měli jsme více štěstí než rozumu, že se nám nestalo to, co v Rumunsku či se neopakoval rok 1968. Na 

mě lidé koukali, abych ty věci formuloval za ně. Mně to přišlo normální, že mohu něčím přispět, a 

považoval jsem to za správné.  

… Politika, veřejná aktivizace a 1989 …  

MS: Politika se vám studentům stala dočasně životní náplní?  
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JB: Nevím, zdali to byla politika. Minimálně společenská aktivizace. Bylo to vyjádření …  

MS: … veřejného postoje, … 

JB: … k čemuž jsme nebyli vychováni. Rodiny nás v tom zadržovaly, zvláště když jste měl někoho 

v rodině, kdo si vyzkoušel politickou perzekuci naživo.  

MS: Sám jste to zakusil, jelikož jste nemohl na jednu školu. Zkrátka cosi muselo přijít, a že to přišlo 17. 

listopadu a dny následující, tak to bylo vyústění nutnosti změny.  

JB: Přišlo mi to jako nutnost a příležitost okamžiku. Doba byla těhotná a člověk vnímal, že … 

MS: … to již dál nejde.  

JB: Asi byl náš svět připravený na to nějak reagovat. My jsme třeba měli stáž chirurgie v nemocnici 

pod Petřínem, kde jsme nosili teplý čaj východním Němcům. Nevešli se na ambasádu, když utíkali 

z NDR na západ. Byli od nás 50 metrů pod špitálem, a když jsme měli službu, tak jsme jim tam nosili 

zbytky jídla jako polívku a čaj. Pokud se podíváme do okolí, tak Gorbačov měl svých problémů dost 

v asijských republikách, Maďaři utíkali do Rakouska. Vědělo se to. Východní Němce pustili vlakem do 

západního Německa. Vypadalo to, že je to neudržitelné a byla to prasklina v té velké zdi.  

… Pod neschopnost vládnutí … 

MS: Na počátku listopadu 1989 padla Berlínská zeď, a to byl signál dalších společenských změn. Čím si 

vysvětlujete, že představitelé komunistického režimu nebyli schopni patřičné úvahy, že to muselo dojít 

až tak daleko, že se studenti museli vydat do ulic, aby spustili lavinu, která ten režim smetla? 

JB: Historicky to vypadá, že to nemuseli být studenti, ale i jiná skupina lidí, která vyprovokuje konflikt 

s režimem, jenž bude dostatečně emocionální a zásadní velikosti. Právě ten bude aktivizovat část 

společnosti, jež nedá zbytku společnosti na výběr. To, že to byli studenti, pomohlo té rychlosti a 

pomohlo to aktivizovat jejich rodiče, kteří si prošli traumatem roku 1968. My jsme byli první mladá 

dospělá generace, která dostala příležitost se ke stavu společnosti vyjádřit. Trauma jsme neměli 

z první ruky. Naši rodiče pak neměli moc na výběr. Buď nás mohli plně podpořit a zvýšit 

pravděpodobnost toho, že vyhrajeme, nebo nás nepodpořit a mít další rok 1968. Okolnosti byly 

natolik jiné, že to těm lidem dovolovalo se přidat k tak rychle rostoucí kritické mase, že tam následně 

ty tanky nevjely.  

MS: Exil byl přítomný ve vaší rodině. Neuvažoval jste o něm?  

JB: Neuvažoval jsem o něm.  Bratr mé matky, tenisový mistr ČSSR, byl v té době v USA.  Ale rodina 

jako celek byla příliš srostlá s českým prostředím.  Když bych o tom uvažoval, tak asi jako promovaný 

lékař. Podíval bych se, zdali tu profesi je možné zde dělat, nebo ne.  V té době jsem to neřešil.  

MS: Můžeme říci, že tato země zažila dva velké exily 1948 a 1968. Nakonec rok 1989 dal naději, že se 

země zbaví totalitního režimu a exil nebude nutný. 

JB: Z naší rodiny emigroval po roce 1968 jen můj strýc, bratr mé mámy, Milan Holeček. Profesionální 

tenista a tenisový mistr ČSSR. Nejdříve žil v Německu a moc se mu tam stýskalo. Když byl někdy blízko 

hranic, chodil se dívat „ přes dráty“. Pak přesídlil do USA a stal se z něj Američan se vším všudy. Zdá 
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se, že v současné době už emigrace není nutná. Naši občané mohou v zahraničí volně cestovat nebo 

studovat či dlouhodobě pracovat. Jen aby nám vydržela Evropská unie! 

… Impuls z domova …  

MS: Co jste si nesl ze svého domova? Jakým názorem na režim jste byl vybaven? Třeba takový, že se 

člověk musí přizpůsobit? Sám jste poukázal na to, že váš otec nemohl vykonávat profesi, kterou 

ovládal a miloval. 

JB: Matčin otec, můj děda, skončil v ostravských dolech, nesměl pracovat ve své profesi právníka. 

Táta měl našlápnuto na akademickou kariéru, dobře a rád učil budoucí učitele. Protože 

nespolupracoval na normalizaci fakulty, dostal výpověď. To byl důvod, proč jsem se rozhodl studovat 

medicínu. Bylo to neideologické zaměstnání, kde můžete být intelektuálně čestným v obsahu té 

práce. Ani komunisté nemohli říci krvi, aby proudila obráceně, jelikož tam platí přírodní zákony.  Další 

společenská změna přispěla k tomu, že jsem z toho zběhnul. Osobně mě zajímala ekonomie a 

společenské obory ve své hloubce.  

MS: Medicína, kterou jste studoval, byl únik.  

JB: Kladl jsem si některé otázky: „Mám studovat právo ve společnosti, kde právo není naplňováno, 

nebo mám studovat centrálně plánované hospodářství, když jsem každý den sledoval, že někdo něco 

zapomněl naplánovat? Novinařinu? Učitelství?“ V okolí jsem viděl ty rozpory a průšvihy, které by mne 

čekaly. Ani obor matematiky by nebyla správná volba. Zajímali mě lidé, přírodní vědy, kterým jsem 

rozuměl a které mě bavily. Chtěl jsem dělat něco, co bych přirozeně zvládnul a nemusel se za svoji 

práci stydět.  

MS: Člověk, jenž žil v minulém režimu a měl zájem působit ve společenskovědních disciplínách, tak 

musel zažívat velká traumata?   

JB: To je evidentní, mluvil jsem o tom s mnoha lidmi, kteří se o to pokoušeli, museli dělat denně řadu 

kompromisů. Někteří to nevydrželi a zjistili, že tak jednat nemohou. Sám jsem viděl, jaké trauma to 

působilo mému otci, když se musel rozhodovat mezi hlasem svého svědomí a přirozenou touhou po 

profesionálním uplatnění. V roce 1968 ještě stihl udělat doktorát a pomýšlel na další stupně 

pedagogického a vědeckého rozvoje. Kdyby v té situaci ještě ztratil rodinu, tak by neměl důvod žít. To 

byl pro mě velmi silný impuls pro to, jak nasměrovat svůj život.  

… Komunismus …  

MS: Rád bych položil otázku týkající se komunismu. Jak se díváte na něj jako na systém? Soudíte, že 

byl postaven na ideologii, která je zavrženíhodná, nebo je to koncept, který se snaží o lepší uspořádání 

společnosti? Dá se obhájit snaha o spravedlivé uspořádání společnosti?  Cosi jste už naznačil.  

JB: Myslím si, že člověk, jenž trochu cítí lidskou solidaritu, tak na tom konceptu socialismu může 

nalézat atraktivní prvky. Pravda je, že již jako relativně mladý člověk jsem si uvědomoval, jak je to 

aplikováno a co vše se stalo při prosazování tohoto konceptu nebo jakéhokoliv totalitního 

ideologického konceptu. Je jedno, jestli to byl apartheid, který lidi minimálně viditelně odděluje od 

sebe na základě chybných přesvědčení, nebo zdali je to sektářské násilí, kdy sebeurčená, sebe-
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vyvolená skupina lidí jedná na základě své pravdy a vymycuje zbytek společnosti, která nenachází 

soulad s myšlenkami vládnoucí skupiny. V tomto jsem měl vždy poměrně jasno.  

MS: Ano, člověk sice může ideologii v něčem ospravedlnit, ovšem, pošlapává lidskou důstojnost a 

svobodu. 

JB: Jednoznačně. Shodou okolností tyto super-ideologické myšlenky byly zneužity, aby lidem sebrali 

svobodu a důstojnost. Ve jménu velkých ideálů se dělala značná nelidská zvěrstva. Zatím alespoň, co 

já vím … a nejsem politolog … nebylo zde nic lepšího nebo méně nedokonalého, než je demokracie a 

pluralitní systém.  

MS: Soutěž stran, tržní systém.  

JB: A proti tomu státní přerozdělování společenského produktu. 

MS: Říkal jste, že zde byly obavy, že rok 1989 může skončit jako rok 1968, tedy zákrokem ozbrojených 

sil proti vlastnímu obyvatelstvu. V tom roce byl prosazován socialismus s lidskou tváří. Jak jste vnímal 

tyto podněty?  Byli zde v politice lidé, kteří se snažili oživit tuto minulost, ovšem svět stál již někde 

jinde.  

JB: Soudím, že to bylo celkem logické, že lidé, kteří byli angažováni do roku 1968, by rádi navázali a 

nepopřeli tím sami sebe. Symbolem byl určitě pan Dubček, pan Jičínský či jejich následovníci. Řekl 

bych, že se celkem rychle ukázalo, že to není ta správná cesta.   

… Otázka politiky ... 

MS: Poukazoval jste na skutečnosti, že studenti se dostali do centra dění. Vy jste se sám o politiku 

zajímal? Vnímal jste to jako občanskou povinnost? Sledovat komunistický tisk a dění mohlo člověka 

vést k rozpakům.  

JB: Od malička jsem četl, sledoval zprávy a zajímal jsem se o to, co se děje ve společnosti. Dokázal 

jsem si nalézt nějaký zajímavý druh činnosti. Například to byl sport nebo hudba. Když člověk 

porovnával reálný život s tím, co se psalo v tisku, tak z toho byl docela schizofrenní pocit. To proto, že 

na stejnou otázku jste odpovídal jinak ve škole, a jinak doma či mezi přáteli. Ani nám to nepřipadalo 

příliš zvláštní do té doby, než jsme mohli mluvit všude stejně.  

MS: Jak si vysvětlujete, že revoluce trvala tak krátce. Byla to záležitost dnů, týdnů. A události nabraly 

na otáčkách. Čím si vysvětlujete, že se v lidech objevilo lidství, slušnost, ochota, což minulý režim 

potlačoval?  

JB: Potlačoval a rozděloval. On panoval a rozděloval. Obecně vidím sklenici vody spíše na půl plnou 

než prázdnou.  

MS: Jste v duši optimista? 

JB: Vždy se snažím v lidech vidět spíše to dobré a to, co je na nich zajímavé, a proto dělám práci, 

kterou dělám. Obecně řečeno, lidé touží po spravedlivější společnosti, po možnosti hrát podle 

férovějších pravidel i proto, aby se měli lépe. Ostatně to byl důvod, proč neodmítli partajní knížku. Je 

přirozené, že se chtěli mít lépe.  
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MS: Pokud si někdo vezme partajní knížku, tak v tom člověk může hledat i prospěchářství.  

JB: Myslím si, že to bylo prospěchářství. Jednoznačně.  

MS: Pokud žijeme v tomto režimu, tak ať alespoň netrpíme jako ti, kteří s režimem přišli do křížku, … 

JB: … kteří byli otevřeně v opozici.  

… „Připravení“ a demokracie …  

MS: Právě lidé kolem Charty 77 zaujali v těch revolučních dnech vysoké posty. 

JB: Ano a bylo to vcelku přirozené. Soudím, že se léta připravovali a debatovali o tom, až to „přijde“. 

Museli být připraveni alespoň teoreticky na to, jak se s tím vypořádat.  Vůči režimu se vymezovali 

legálními prostředky. I ten socialistický právní řád měl jisté prvky demokracie, lidských práv ve vztahu 

k helsinským dohodám. Tito lidé se vztahovali k tomu, co ten stát propagoval, byť to poté 

nedodržoval. Právě oni byli jedni z mála připraveni na to říci, proč toto ne, a toto ano. Co se týče 

toho, co se mi nelíbí, tak v tom jsem měl jasno. Na druhou stranu, že bych přesně věděl, jak 

uspořádat novou společnost, tak to jsem skutečně nevěděl. Neobjevil jsem žádnou možnost, jak se 

v této věci před Listopadem nějak vzdělat.  

MS: Můžeme říci, že demokratická společnost se utváří spontánně. Není zde žádné centrum, které 

diriguje. Ze zkušenosti dvou generací v plánované společnosti víme, jak ten plán nefungoval a jak to 

skřípalo. Vyvracíte tezi lidí, že moc chartistům spadla shůry a nevěděli co a jak konat? Měli semináře, 

četli knihy. 

JB: Soudím, že to byla jedna z mála skupin „teoretických ideologů“, kteří se snažili poznat nepřítele a 

studovat jej, vymýšlet proti partaji argumentaci, ideologickou munici. Myslím si, jak jsem je mohl 

poznat, že to byli lidé, kteří o tom léta četli a intelektuálně se tím zabývali. Vedle toho, že tito lidé 

měli převahu morální integrity, to byli lidé, kteří se tomu dlouhodobě věnovali a měli hodně přečteno 

a nastudováno. K tomu se přidali lidé, kteří měli možnost být na okraji toho legálního, někdo jako lidé 

z Prognostického či Ekonomického ústavu. Lidé, kteří díky tomu, že byli v oficiálních strukturách 

Akademie věd, tak měli možnost mít nějaké informace a měli přístup sledovat alternativní modely 

ekonomického uspořádání země, společnosti. Celkem přirozeně to zapadlo dohromady.  

… Otázka konspirace …            

MS: Pokud bych se měl ještě navrátit k revolučním dnům, tak aktivity studentů či běh událostí nikdo 

nerežíroval, probíhaly čistě spontánně. Pokud člověk čte oponenturu Petra Cibulky, jenž tvrdil, že 

revoluce byla zinscenována tajnými službami, je na tom něco pravdy?   

JB: Abych se přiznal, tak jsem celkem skeptický ke konspiračním teoriím. Potom, co jsem zažil na 

vlastní kůži, tak bych to netvrdil. V životě je spousta náhod a shod okolností. Že by nám někdo takto 

život plánoval, že by to uměl předpovídat, tomu nevěřím. Ty tajné služby měly určité plány, ambice. 

To je zcela evidentní. Myslím si, že se jim to vymklo naprosto z rukou a vzalo to úplně jiný směr.  

MS: Díky tomu směru střední a východní Evropa se stala svobodnou. Rozpad Sovětského svazu byl asi 

logickým důsledkem. To se psal rok 1991.  
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JB: V tu chvíli lidé viděli, co se děje ve střední a východní Evropě. To je muselo ovlivnit. Boris Jelcin 

toho využili k vlastní cestě k moci. Soudím, že to byl náročný systém na to, aby se vůbec udržel, uřídil.  

Bylo tam tolik různých kultur a historií, že přišlo plně přirozené, že se jednotlivé národy té vlny chytily 

ve snaze o vlastní emancipaci a v usilování o vlastní identitu. Jen si vezměte, že v samotné Jugoslávii 

došlo na válečné konflikty. To přišlo logicky.  

… Působení v politice …  

MS: Rád bych se zeptal, jak hodnotíte svou angažovanost v politice. Byl jste součástí skupiny, která 

zastupovala studentskou část revoluce. Poté jste byl delegován do parlamentu. Proč jste ho opustil? 

Nezradil jste ty, kteří vám dali preferenční hlasy a díky nimž jste se mohl dostat do vyšších 

společenských pater a napomáhat v utváření demokracie?  

JB: Soudím, že ne. Byl jsem přesvědčen, že Občanské fórum byla jedna z alternativ pro to, aby se 

země mohla pohnout dále. To, že jsem rezignoval a rozhodl jsem se jít zpět do školy, bylo celkem 

logické. Ve 22 letech člověk neznal z reálného života mnoho. Myslím si, že by bylo absurdní v tu chvíli 

zkoušet regulovat život spoluobčanům, pokud o něm máte tak málo vlastních poznatků. Kampaň pro 

Občanské fórum jsem dělal s tím vědomím, že jestli budu zvolen já, nebo jestli budou zvoleni jiní lidé 

na kandidátce, nebylo tak důležité jako principy a program, který jsme obhajovali. Opravdu si 

nemyslím, že to byla zrada.  

MS: Lidé si vás pamatovali a vkládali do vás naději. Vašim slovům lze rozumět, když říkáte, že ve svých 

dvaceti dvou letech nemáte patřičné zkušenosti, abyste mohl ovlivňovat procesy, které jsou složité.  

… Demokracie jako téma …  

MS: Nyní bych položil trochu obecnější otázku. Kroužíme kolem slova demokracie; co podle vás tato 

forma vlády znamená?  

JB:  Chcete po mně definici? To by bylo na dlouhé povídání. Já to řeknu lakonicky. Je to společenské 

uspořádání, kdy existuje svoboda, ale také odpovědnost. Dodržují se lidská práva. Rozhoduje většina 

společnosti, ale má se respektovat i názor menšin, protože pravda se nedá odhlasovat. Někdo řekl, že 

žádné společenské uspořádání není dokonalé, protože závisí na lidech. Je to ze všech špatných 

uspořádání to nejlepší. Mne v této době zneklidňuje velká míra korupce, ve které významnou roli 

hrají naši volení zástupci - politici.  Místo aby sloužili svým voličům, zajímají se o to, jak zbohatnout. 

Křiklavý příklad – pan Řebíček.  

 MS: Co podle vás potřebuje demokracie, aby byla demokracií, a ne pouhou hrou na demokracii?  

JB: Demokracie potřebuje pravidla a potřebuje instituce, které ta pravidla budou vymáhat. Potřebuje 

delegovat rozhodování na systém, který umožní ty preference měnit v soutěži myšlenek politických 

stran. To jsou základní parametry toho, aby se souboj mohl odehrát v předvídatelném rámci.  

MS: A co člověk? Jakou roli hraje člověk v demokracii?  

JB: Tu zásadní. Soudím, že je to systém, jenž každému člověku dává stejná práva alespoň jednou za 

čas. Jestli jste prezident či metař, tak váš hlas ve volbě má stejnou váhu. To si myslím, že je to 

zásadní. Člověk v ní je naprosto zásadní. Díky demokracii může užívat svobody, práv a do jisté míry 
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povinnosti participovat na politice alespoň vyjadřováním své vůle ve volbách. Bez člověka 

demokracie neexistuje.   

MS: Jsou systémy, které se nazývají lidovými demokraciemi, ale bohužel člověk je tam utlačován.  

JB: Člověk se jim hodí pouze, když podporuje danou myšlenku. Pokud tomu tak není, tak je 

nepoužitelný a překáží. 

… Demokracie, nesystémové strany a zákruty …  

MS: Myslíte si, že v demokracii je vhodné, aby existovaly strany, které svou aktivitou popírají význam 

člověka? V politologické terminologii se označují za protisystémové. U nás je to komunistická stana, i 

když víme, že rétorika se mírně změnila, ovšem kořeny učení zůstávají stejné.  

JB:  Pokud hovoříme o svobodě projevu, myšlení a přemýšlení, tak musíme měřit všem stejně. 

Politika je souboj myšlenek a ideologií, a pokud strana neporušuje ústavu, nehlásá násilí a neporušuje 

minimální pravidla toho, co si společnost určí, tak soudím, že na to právo má.  

MS: Lze konstatovat, že by bylo chybou, kdyby se zakazovaly strany, které jsou a priori proti systému, 

byť systém spoluvytvářejí?  

JB: Soudím, že je v pořádku zakazovat strany, které evidentně porušují ústavu a porušují či navrhují 

omezení svobody lidí jakýmkoliv způsobem. Tyto strany se většinou dostaly k moci demokratickým 

způsobem, ale poté demokracii samy zrušily. Je dobré být ostražitý, ale myslím si, že pokud chcete 

mít demokracii, tak musíte prostor poskytovat i svým oponentům. Pokud jim tuto možnost seberete, 

tak se sám začnete chovat nedemokraticky. Je to někdy obtížné a finančně nákladné. Zatím sám 

nemám žádný lepší recept než pěstovat debatu a spíše s lidmi polemizovat, vysvětlovat jim, v čem 

s nimi nesouhlasíte.  

MS: Jacques Rupnik jednou řekl, že demokratické uspořádání je jako loďka, která se potápí, a lidé, 

kteří na demokracii participují, musí vodu z loďky neustále vylévat, aby se nepotopila.  

JB: Když se dostanete k moci, tak vám demokracie začne překážet. Říkám to v uvozovkách. 

Pochopitelně by bylo jednodušší nařídit vaši geniální myšlenku na reformu společnosti, na směřování 

k těm správným věcem. Těm lidem u moci začne časem opozice překážet ve výkonu vlády, a proto 

začnou tu svobodu omezovat. To proto, že musí své kroky vysvětlovat, musí si chodit pro mandát. 

V mnoha případech to zdržuje. Ta opozice je tam proto, aby to zdržovala, aby se loďka následně celá 

nepotopila. Pokud lidé nechtějí na demokracii pracovat, participovat, tak jim na vesnici či ve městě 

budou vládnout dobrodruzi. Každý musí někdy vzít kbelík a udělat pořádek. Mně se to velmi líbí a 

myslím si, že se mi to osvědčilo. Občas se snažím přiložit „polínko do ohně“.  Nečekám, že to za mne 

někdo udělá. K věcem, které mi přijdou důležité, se snažím vyjadřovat a vložit do toho práci a energii.  

… Omezenost systému a řád …  

MS: Hlavně nebýt pasivním a nenechat se otrávit. Pokud někdo porovnává situaci nyní a před rokem 

1989 v pasivitě lidí, tak si říká, že mnozí jsou pasivní, jsou brblaví stejně jako před změnou. Je vidět 

rezignace. Utvořili jsme si demokracii, máme pouze schránku. Pracně hledáme obsah. Jak vy 

hodnotíte kvalitu demokracie v tomto kontextu ve vztahu k tomu, co panuje kolem nás? Někdo říká, 

že jsme standardní demokracií, která je součástí Evropské unie. 
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JB: Závisí to na tom, s čím bychom se poměřovali. Myslím si, že je zde spousta věcí, které již fungují. 

Ale je řada věcí, které zdaleka nefungují optimálně. To je výskyt korupce, sporná vymahatelnost 

práva, nejasné financování politických stran. To vše víme. Čekat, že se to samo změní, je naivní. To 

vědí všichni, co dělali sport. Ti musí pro svůj výkon nejdříve natrénovat, vydávat energii, tvrdě 

pracovat, aby měli úspěch. Mě vždy dráždí, že řada lidí nadává na korupci v policii, a když jsou 

přistiženi při překročení rychlosti, tak okamžitě nabízejí úplatek. Soudím, že demokracie vyspělé 

společnosti předpokládá sebedisciplínu, … 

MS: … mravní integritu, …  

JB: … respekt k demokratickým pravidlům. Když chcete, aby demokracie fungovala, musíte ji aktivně 

ovlivňovat podle svých možností. Mně se třeba líbí, co říká Gándí: „Buď tou změnou, kterou chceš 

vidět u jiných.“ Jsou věci, které jsou v možnostech tvého vlivu. To je jednoznačně tvé chování, tvoje 

angažovanost. Je na tobě, jestli si necháš líbit na úřadě byrokratickou aroganci, jestli máš odvahu 

vymáhat na státní administrativě to, na co máš nárok jako zákazník toho státu. V tomto systému 

máte svobodu volby, zdali bude ovlivňovat nejbližší okolí svými činy tak, že budete sám na sebe 

přísný a náročný, byť je to pro vás krátkodobě nevýhodné, ale výhodné pro společnost jako celek.  

MS: Člověk, pokud by chtěl usilovat, aby demokracie v České republice byla větší, také by se měl 

přičinit.      

JB: Z našeho společenského systému dostaneme pouze to, co do něj vložíme. Čekat, že to za nás 

nějaký mučedník udělá, tak to je velký omyl způsobený i postkomunistickou mentalitou, která se týká 

spíše starší části české populace. U mladší generace to platí, zaplať Bůh, v menším měřítku. Mládež je 

daleko emancipovanější, svobodnější, nestydí se o svá práva usilovat. Lidé nemají mindráky z 

minulosti a myslím si, že jsou většími světoobčany než předchozí generace. V tom vidím velkou 

naději. Když se mladá generace přizpůsobí stávajícím korupčním zvyklostem, tak je to společenská 

tragédie. Oni pochopitelně koukají na ty vzorce chování a hledají své vzory. Pakliže se potkají s lidmi, 

kteří jsou pasivní, jen brblají, tak to není to, co by je z dlouhodobého hlediska pozitivně formovalo. 

Vždy se snažím tam, kde mohu, s těmi absolventy a mladými profesionály mluvit a ukazovat jim, že je 

zde volba.  

… Přirozená elita …   

MS: Domníváte se, že v roce 1989 se dostali do čela lidé, kteří vytvářeli přirozenou elitu, a dnes jsou 

tam lidé, kteří místo správy věcí veřejných hledí na svůj prospěch? 

JB: Co je opak přirozené elity?  

MS: Jsou to lidé všehoschopní, kteří vnímají politiku jako prospěchářství. 

JB: Je vidět určité rozčarování. Ona politika skoro všude na světě má tendenci přitahovat řadu lidí, 

kteří by se v privátním sektoru uplatňovali velice komplikovaně. Můj kolega říká, že právě politici jsou 

lidé, pro něž je práce až poslední možností obživy. Spíše se snaží nainstalovat do pozice nějaké moci a 

z této pozice, odkud o něčem rozhodují, si ze „společného koláče“ nechat co největší kus a mít z toho 

prospěch, na který nemají právo. U nás zatím probíhá iniciální akumulace kapitálu. I v těch starších 

demokraciích to nebylo hned. Sluší se říci, že skoro všude to byli ti „lotrandové“ druhé generace 

s těmi nejlepšími školami, kteří chtějí vládu práva a snaží se ochránit to, co ukradli jejich otcové. 
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Zajistit se, aby jim to už nikdo nemohl vzít. Ať to byli Rockefelleři či jiné rodinné klany, které pak často 

to bohatství „vracely společnosti“ formou charity, nebo někteří naši zbohatlíci. K tomu společnost 

musí svým způsobem dospět. Myslím si, že je otázkou několika let, desetiletí, než má generace prodá 

své společnosti a bude mít dostatek svobody a třeba puzení. Pak si budou si moci dovolit jít dělat 

politiku či obecně vstoupit do obecného života a dělat to jako veřejnou službu. Lidé musí cítit, že do 

té společnosti spíše dávají, než aby si tam něco šli vzít. Pro mnohé lidi současné doby není politika a 

priori společenská služba, vrchol společenského uplatnění, ale především cesta k materiálnímu 

zbohatnutí.    

MS: Poté to však nelegitimizuje celý systém demokracie.  

JB: Ano. Proto řada lidí nemá velký zájem či nechce být hozena do stejného pytle s lidmi, kteří jsou 

stereotypním příkladem kontroverzního působení v politice, jako jsou pánové Gross, Řebíček a další, 

…                  

MS: … u nichž se politika setkává s hospodářskými zájmy konkrétních jednotlivců … 

JB: … za účelem zbohatnutí. To je pravda. Tím pádem je přirozené, že si lidé řeknou, že vše v politice 

je špinavé a že si tam jdou lidé nakrást. Ale vidím tam řadu lidí, kteří chtějí dělat politiku poctivě a 

vážně. Řekl bych, že je politika baví, vidí v ní smysl. Premiér Nečas mi přijde jako člověk, který o to 

usiluje. Vidím ho jako člověka, který chce dělat politiku jako službu společnosti. To je potěšující. Nebo 

takový pan Schwarzenberg. Ten nepotřebuje participaci vzhledem k věku a majetku. Bere také 

politiku jako veřejnou službu a střet idejí.  To je něco, o co musíme usilovat. Sám se o to snažím.  

… Stav situace k roku 2011 … 

MS: V situaci, v níž jsme, to, co někdo to může označit jako bahno, je důsledkem toho, že zde máme 

zátěž z minula, která nás poznamenává. Jsme lidé, kteří na jednu stranu hlásají:  Ano, nemá se 

podplácet, mají se dodržovat pravidla. Na druhou stranu, když jsme v konfrontaci, abychom to 

aplikovali, tak toho nejsme schopní.  

JB: Pokud to pro nás není výhodné, tak si umíme najít spoustu racionálních výmluv, proč to nejde.  A 

hledáme výjimku a pardon. Souvisí to právě s určitým odkladem té materiální saturace a s tím 

všeobecným tlakem na konzum i naší malou rezistencí se tomu rozumně bránit. To, že úspěch se 

poměřuje hlavně jměním a penězi, je něco, co je třeba uvést do rozumných mezí. Soudím, že spousta 

lidí i ta, s níž já pracuji, což jsou manažeři, přišla na to, že svět se v tomto ohledu nezboří. Na tomto 

světě je spousta jiných kvalit života, jako jsou třeba vztahy. Když se lidé dostávají do vyššího věku, tak 

přemýšlejí, že právě kvalitní vztahy jsou tím důležitým. K tomu lidé musí částečně dozrát a částečně 

musí mít tu materiální základnu pokrytou. To v dnešním Česku již mají téměř všichni, i nezaměstnaní.  

MS: Jinými slovy, jsme dostatečně bohatou společností, kde i nezaměstnaný má na chléb a vodu ve 

srovnání s jinými světy.  

JB: To je evidentní. Jde i o lidi, kteří nechtějí participovat a být začleněni do společnosti. To je určitá 

část lidí na ulici, kteří nechtějí přijmout pravidla, podle kterých se hraje. I o ty se společnost stará, že 

jim dá najíst. Jsou zde skupiny lidí, ať oficiální, vládní, nebo neziskové, které se o tyto lidi v rámci 

sociální asistence starají a realizují jistý druh jejich integrace. To jsou věci, které jsou důležité. 

Společnost tak realizuje kolektivní svědomí, které je vyjádřeno individuálními přístupy lidí, jež v tom 
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naleznou smysl života. Když se nad tím pozastavuji, připadá mi, že jsme na takové houpačce. Je to 

dáno tím, že naše společnost je relativně mladá. Těch dvacet let je v porovnání s ostatními 

demokraciemi málo.  

MS: Masaryk hovořil, že musíme mít asi 50 let, abychom se my, Češi, dokázali začlenit do západního 

světa. Je zřejmé, že lidé jsou netrpěliví. Oni to dávají do kontrastu. Něco jiného byl rok 1989 a 

následné roky. To šlo rychle. Jen se podívejte, kolik důležitých norem bylo přijato a jaká dělná 

atmosféra tehdy panovala, a nyní je situace odlišná, politické procesy se zpomalily a z toho je 

obviňován systém.  

JB: Rozumím tomu. Je to dáno do velké míry tím, že z devadesáti procent věcí se blížíme rozumnému 

optimu či tomu, co je již standardní, co je funkční. Na základně, na které se shodnou všichni zprava do 

leva, to tak již je. Ono je daleko těžší vymyslet něco nového a rychlého na korekci deseti či dvaceti 

procent výchylky, a je skoro lhostejné, budeme-li platit trochu více daní a více přerozdělovat, nebo to 

necháme na jednotlivcích, kteří si budou s prostředky nakládat dle vlastní vůle, aby byli nápomocni 

charitě a humanitě. 

MS: Nebude působit stát?  

JB: Zaplať Pán Bůh i prostor pro státní korupci se privatizací snížil. Moje práce mě nutí konstatovat, že 

se nůžky výrazně otevřely mezi kvalitou managementu privátního sektoru a kvalitou sektoru státního.  

MS: Vidíte postupné uzdravování.  

JB: Postupuje to relativně hodně pomalu a veřejná správa - ať volení politici, či dlouhodobí úředníci - 

je relativně nerada konfrontována s lidmi, kteří jsou špičkoví v privátním sektoru.  

MS: Zde vzniká otázka, proč mít tak rozsáhlý stát. Ten dle liberálů by měl být malý a efektivní. Proč 

nepustit k roli privátní sektor?  

JB: To je dobrá otázka. Myslím si, že je to často dáno tím, že lidé, kteří jsou nyní v politice, jsou tam 

relativně dlouhou dobu a mají pocit, že jsou skvělí a že manažeři z privátního sektoru politice 

nerozumí, že je to specifické. Daleko pravděpodobnější je, že by někdo jako např. Karel Janeček byl 

úspěšným. Vsadil bych se, že tento muž by byl úspěšnějším politikem nebo manažerem veřejné 

správy než nějaký politik podnikatelem.  Na to mám celkem jednoznačný názor.  

MS: Já si myslím, že veřejná debata má napomoci generovat schopné lidi, že? Stačí se podívat na naše 

představitele během našeho předsednictví v EU, jak jsme si dokázali dát gól do vlastní branky, jaké 

problémy jsme měli s jistým pánem, jenž se do politiky dostal, avšak jeho chování jej zdiskreditovalo.  

JB: Ano, to jsou lidé, kteří v té privátní oblasti nic moc nedokázali. Například pan Čunek, jenž byl 

bezpečnostním technikem. Často jsou to lidé, kteří mají pocit zneuznání v privátním sektoru, a proto 

hledají jiné uplatnění a mají menší zábrany a skrupule. Dá se říci, že to přitahuje sociopaty. Pak to 

vypadá, jak to vypadá. Kdybychom sledovali nějakou větší skupinu občanů, tak tam najdeme lidi, kteří 

mají větší stupeň zábran a sebekritičnosti, a další, kteří jsou sebevědomí až drzí a chovají se jako 

mistři světa. Kdo je v této situaci v nevýhodě, je jasné. Ti první si většinou řeknou, že do takové 

soutěže nepůjdou. Oni totiž neumí dávat rány pod pás. Celý život je rodina učila jisté principy a oni 

vědí, že některé chování je unfair. Soupeř má výhodu, že se za to nestydí. 
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MS: Je bezohledný, nebere ohledy na to, co je běžné u člověka.  

JB: On se neomezuje.  

MS: Když si člověk prochází pohledy lidí na minulost, tak nalezne tvrzení Karla Hvížďaly, jenž se 

domnívá, že jsme v mnohém pouze vyměnili název, ale obsah zůstal stejný. Místo socialismu máme 

kapitalismus, místo totality máme demokracii. Lidé se příliš „nezměnili“. Nedošlo tam k proměně 

toho, kdo ten systém řídil. To jsou lidé. Vy říkáte ti mladí. To je budoucnost, jelikož starého psa novým 

kouskům nenaučíš.  

JB: Ano, zcela určitě. Mladé lidi je možné pozitivně ovlivňovat a zkusit jim dát pozitivní vzory chování. 

To je i důvod, proč se pan Janeček v těchto věcech angažuje. On chce ukázat, a je důležité to ukázat, 

že to lze dělat. Člověk může být úspěšný bez toho, aby kradl, podváděl, korumpoval, či právě proto. 

Ve společnosti existuje souboj o to, kdo tím vzorem bude. Má to být pan Paroubek, pan Jančík, pan 

Čunek? Každá ta strana má lidi, kteří tam jdou jen kvůli prospěchu.  

MS: Je čas je zastavit.  

JB: Je nutné, aby tam byl … 

MS: … samočisticí mechanismus, … 

JB: … aby nebyla tendence to tutlat. Je nutné se těchto lidí zbavovat. Pokud k tomu dojde a lidé jsou 

přichyceni, tak je nutné je exemplárně potrestat a společensky vyloučit. Společnost nemá jiné 

nástroje. 

MS: Zatím tomu tak není.  

JB: Pokud dobře pozorujete, tak vidíte, že lidé, o kterých mluvíme, se snaží do té společnosti vrátit. 

Peněz mají dost, ale nemusí mít společenskou prestiž. Tu se pak snaží kupovat přes fotbalové kluby či 

jiný vliv na společnost, tedy to, co společnost obecně obdivuje, žádá.  

MS: To je odvislé od hodnotového žebříčku společnosti. Lidé, které jste zmínil, by si v zahraničí ani 

neškrtli. Tamní společnost by je nepřijala.  

JB: Jsou dvě rozdílné věci. Jedna je nelegálnost, druhá je společenská nepřijatelnost, neslušnost, což 

je nadstavbou trestného činu. Myslím si, že politici v tomto zase mohou sehrát pozitivní, či negativní 

roli. Oni jsou nositeli vzorců chování a těmi, kdo nastavují laťky občanské společnosti.  

… Mezinárodní kontext …  

MS: Vy se pohybujete i v zahraničí. Česká republika se integrovala do západních struktur. Asi jsme 

jinou šanci neměli. Bylo to logické.  

JB: Jinou jsem neviděl. Myslím si, že je to dobře. Západní Evropa také nemá všechny věci zdaleka 

vyřešené včetně veřejných dluhů, míry přerozdělování. Mnohé věci, s nimiž zde zápasíme, také nemá 

vyřešené. Není vůbec špatné, když je zde „odvolací mechanismus“ o jednu úroveň výše, byť Evropská 

unie a její legislativa není ideální v podobě transparentního, malého, rychlého státu či veřejné správy.  

… Budoucnost …  
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MS: Jak vnímáte budoucnost této země či jaké vidíte nebezpečí, rizika, která vycházejí právě z toho 

vývoje, jehož jsme součástí?  

JB: Riziko je takové, že když frustrace lidí dosáhne určité úrovně, tak se objeví mesiáši, kteří mají 

jednoduché odpovědi na velice složité věci. Lidé mají tendenci tyto lidi podporovat z protestu či 

proto, že nevěří lidem, kteří říkají, že je to komplikované. To je jisté riziko. To je cesta směřující 

doleva. Zřejmě se jí nevyhneme. To jsme viděli v minulých krajských volbách, když se zvulgarizovala a 

znásilnila dobrá věc, jako jsou poplatky u lékaře. Toto téma naprosto dominovalo veřejné diskusi, 

přestože poplatky fungovaly, jak se očekávalo. Cílem zrovna u tohoto případu byla snaha o regulaci 

přístupu k veřejným statkům, o lepší alokaci společenských zdrojů. Jsou to aktuální rizika. Pokud 

budou lidé lhostejní k tomu, že jim do loďky teče, a nebudou chtít vodu vylévat, tak je ta voda stáhne 

do hlubin. Myslím si, že sociopati mít zábrany nebudou. Jsou případy, že na jednotlivých místech jsou 

potřetí volby a určité skupiny mají stále snahu ovládnout dané město pro své zájmy. Poctiví lidé mají 

dvě možnosti. Buď se odstěhovat, nebo se postavit všemi prostředky proti sobeckým prospěchářům a 

nenechat si nic líbit. Nic jiného tam možné není, než se začít bránit, byť jste často v nevýhodě, 

protože v rámci slušného postupu nemáte k dispozici rovnocenné zbraně. Zde jde o to přesvědčit 

dostatek lidí a křičet dostatečně chytře, abychom se společně ubránili.  I v dnešní situaci je ve 

společnosti dost prostoru pro obranu veřejných zájmů.  

MS: Další revoluci jako způsob ustavení lepšího společenského řádu nevidíte? Jsou lidé, kteří o tom 

hovoří a nepřímo po ní volají. Jedním z nich je Petr Drulák, což je ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. 

Občanská nespokojenost bude možnou cestou nápravy? 

JB: Řekl bych, že občanská nespokojenost je vždy na místě. Pokud vás jako osobu dostatečně irituje a 

máte pocit, že lidé, kteří jsou placeni a najati námi jako klienty, nekonají v našem zájmu, tak vám 

nezbude nic jiného, než to po nich začít vynucovat i na hranici toho, co je obvyklé. Poté přijdou 

výjimečné prostředky. Je jedno, zdali to bude jako v roce 2011 v Libyi či někde jinde, kde to lidé vzali 

do svých rukou.  

MS: Tomu bychom se měli asi bránit. Neměli bychom usilovat o to, aby to došlo do takových mezí.  

JB: Osobně bych doufal a bylo by mým přáním, abych už v žádné revoluci figurovat nemusel. Nyní je 

otázkou, kde je ten práh? Jaká je prahová hladina? Pokud bych si to měl reálně představit, tak by to 

byly momenty, když by byly ohroženy mé děti.  

MS: V roce 1989 byly právě ohroženy děti těch, kteří vyrůstali v komunistickém režimu.  

JB: Ano, tam to tak bylo. Cítily to nejen starší děti, ale i jejich rodiče, proto se přidali k těm dětem a 

vznikla kritická lidská masa, která dokáže společenské poměry změnit.   

MS: Děkuji vám a snad si přát revoluce spíše v našich myslí a srdcích. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

JB: Už o tom byla řeč. Nejdříve jako student, kdy jsem spolu s dalšími organizoval stávkové hnutí proti 

totalitnímu společenskému násilí. Pak jako člen vyšetřovací komise s tím dlouhým názvem a jako 
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poslanec Federálního shromáždění. Později jsem studoval ekonomické vědy v USA a po návratu se 

postupně dostal k podnikání v oblasti personalistiky. Své poznatky a zkušenosti občas presentuji na 

různých fórech a v médiích. 

 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

JB: V té době, kdy privatizace probíhala, jsem neměl patřičné informace o věci, nebo jsem nebyl 

doma. Vím, že mí rodiče nakoupili ty kuponové knížky pro celou rodinu, ale řídili se doporučením 

z médií, kde našli zkreslené informace.  Jejich nákup akcií měl značný rozptyl, takže některé prakticky 

propadly, na některých něco získali. Bylo z toho přilepšení do rodinného rozpočtu, žádný enormní 

zisk. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což umožnilo lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovné nalezení v Evropské unii? 

 

JB: Bylo mi to moc lito, ale pro naše současné vztahy to asi bylo dobře. Dovolilo nám to se znovu 

potkat, teď už jako dva rovnocenní partneři v Evropské unii, kteří si rozumějí a mají se rádi.    

 

  

 

Dialog o transformaci s Josefem Bubeníkem20,21:   

... Rok 1989 a kontexty ... 

MS: Byl jste učitel. V jaké fázi vás zastihl přerod společnosti 1989? 

JB: Společenský přerod mne zastihl jako železničáře na Traťové distanci v Chebu. Už jsem moc 

nedoufal, že se v mém životě něco změní. Normalizace se tvářila jako „na věčné časy a nikdy jinak“. 

Ale poslouchal jsem zahraniční rozhlas a znal jsem jméno Havel. Když se k nám dostával duch 

perestrojky, uvědomil jsem si, že Charta 77 a český disent vůbec má asi šanci na úspěch. Události 

1989 jsem viděl jasně jako rovnici, v níž chybí sovětské tanky. Když náš syn Jan se dostal jako student 

medicíny do víru událostí v Praze (s Pánkem a Mejstříkem), začal jsem i já na svém pracovišti 

organizovat Občanské fórum a protestní stávku proti násilí. Vyneslo mi to nenávistné poznámky od 

kolegů – komunistů. 

MS: Jak jste viděl ten rok (roky) lámání režimu a příprav reformy?  

JB: Jako satisfakci, jako rok plný naděje. Netušil jsem, že za 20 let budu poněkud zklamán 

neprůstřelným korupčním prostředím, tunelováním a neplněnými sliby. Místo obětavého vlastenectví 

a ušlechtilého lidství jsem pozoroval plno sobectví nejhrubšího zrna. Bohužel, nejen doma, ale i 

v Evropě a v celém světě. Vidím i ty ušlechtilé, obětavé lidi, možná, že převažují počtem, ale ti sobci 

                                                           
20

 Josef Bubeník *1934, doktor pedagogiky, otec Jana Bubeníka,  
21

 Dialog byl psán korespondenčně během léta roku 2011 v Poděbradech 
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ukrytí pod maskou národních zájmů a neupřímných slov převládají a svojí drzostí otravují vzduch. 

Mně a mé rodině nic nechybí. Žijeme v dostatku, protože jsme uvyklí skromnosti. Máme zatím 

všechno, co potřebujeme. Ale nedokáži zavírat oči před arogancí moci a peněz. 

MS: Co jste si od změny sliboval? 

JB: Neměl jsem přesnou představu, co a jak se může změnit. Měl jsem jen své přání. 

Přál jsem si, aby pravda a láska zvítězily nad lží a nenávistí, aby se to stalo skutkem. A byl jsem 

schopen pro tuto myšlenku přinést i nějaké oběti. A také jsem tušil, že to nebude jednoduché. Se 

ženou máme doma zajímavou knihu – Paní Parkinktonová, autor Luis Bromfield. Vidíme ji jako 

učebnici raného kapitalismu se všemi průvodními jevy včetně vražd. Odehrává se v Americe. Když se 

můj švagr Milan Holeček vrátil v roce 1990 z USA domů, předpovídal, že jako první k nám přijdou 

podvodníci, prostitutky a malí i velcí zloději apod. Akademická půda byla ode mne hodně vzdálená. Žil 

jsem s rodinou v Rájově u Mariánských Lázní, žili jsme v nekonečných úpravách koupeného staršího 

domu, stárli jsme a bydleli s námi také rodiče mé ženy, které jsme nedokázali opustit a ponechat je 

svému osudu. Žili jsme tam idylicky. Já jsem si „hrál“ na mlynáře – vyráběl jsem celozrnnou mouku a 

prodával jsem ji pekařce v Mariánkách, hrál jsem si na zahradníka a prodával salát do hotelů, má žena 

chovala drůbež a králíky, měli jsme se rádi a naše láska nám stačila ke štěstí. S babičkou Vlastou a s 

mojí ženou Jitkou jsme pořádali tenisové školy a tam jsem se mohl pedagogicky realizovat. Několik let 

jsem vyučoval děti lyžovat ve své lyžařské škole – základní lyžování na běžeckých lyžích podle metody 

mého vysokoškolského učitele dr. Slávka Čepeláka. Mariánské Lázně, 750 m. n. m. S bratry 

Brtníkovými jsme připravovali svržení starosty v Mnichově (středisková obec). Byl to příběh velmi 

dramatický, ale nakonec jsme ho usvědčili ze lží a podvodů a zvolili si oblíbeného, rozumného, 

moudrého řidiče autobusu – Jiřího Křenčila. Ten tam starostuje dodnes.  Jitka mne naučila poslouchat 

vážnou hudbu, chodili jsme na koncerty lázeňského symfonického orchestru. Také jsem psal do 

Chebského a občas i Plzeňského deníku, obnovoval místní skupinu ČČK v Mariánkách, v zimě jsme 

všichni lyžovali – Rájov leží cca 750 m. n. m., v létě plavali v rybnících a jezírkách, chodili jsme na 

houby a občas se věnovali vnoučatům. Často jsme s Jitkou jezdili do lesa „dělat dříví“, abychom 

ušetřili na topení. Velmi to prospívalo i naší tělesné kondici. Neúspěšně jsem se pokoušel nahlédnout 

do „vysoké politiky“, ale brzy jsem pochopil, že na to nemám talent a žaludek. S Milanem Holečkem 

(po návratu z USA) jsme poznávali prostředí golfového klubu, občas jsme si zajeli do Rakouska – 

Ramsau pod Dachsteinem -  k Jiřině Gaislové (česká lékařka, která po roce 1968 emigrovala). Asi jsem 

na něco zapomněl, ale byl to pestrý život v přírodě a měl své půvaby. Synové Honza a Jiří se dostali do 

světa a vyplatilo se jim to. Mimo jiné jim pomohlo i věno od babičky Vlasty a od mámy Jitky. Dobře 

ovládali tenis, a to jim otevíralo dveře do společnosti. Nejstarší Martin už měl rodinu a už to nestihl. 

Nebyl jsem smutný ani veselý. Byl jsem vyrovnaný a byl jsem rád, že mí synové a jejich děti budou žít 

v jiném světě. Zájem o akademickou půdu mne neopustil docela. Když se blížilo 40. výročí událostí 

kolem roku 1968, kontaktoval jsem své bývalé akademické pracoviště. Z osamocené fakulty se 

mezitím stala Universita Jana Evangelisty Purkyně s několika fakultami. Zajímalo mne, jak tam 

reflektují ty pověstné události 1968, a byl jsem zklamán. Došel jsem k názoru, že tam ještě nevyvanul 

duch normalizace. Dokumenty z té doby se ztratily a nikdo neměl zájem alespoň posbírat svědectví 

od svědků té doby. To, co bylo vykonáno, bylo zřejmě na můj podnět a bylo toho žalostně málo. 

Pedagogická fakulta byla v roce 1968 prohlášena orgány KSČ za hnízdo kontrarevoluce, studenti tam  

vydávali časopis Posel z Budče, ale to nikoho nezajímalo natolik, aby se zachoval autentický obraz té 

doby. Nejasnosti umožňují zkreslení, a tak se falšují dějiny. Uvědomoval jsem si, že kdybych 
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nepodlehl v rozhodující době hlasu svého svědomí, pravděpodobně bych dosáhl na docenturu. Na 

naší katedře jsem byl první, kdo získal akademický titul PhDr., ale bylo to těsně před svým 

vyhazovem. Ničeho ale nelituji. I s hodností docenta, ale se svědomím zatíženým lží a přetvářkou 

bych se na sebe nerad díval do zrcadla. Jak mi bylo řečeno, mé osobní svědectví o událostech kolem 

roku 1968, které jsem poslal na fakultu, je uloženo v nějakém archívu v Litoměřicích. 

MS: Neměl jste zájem sena fakultu vrátit? 

JB: Velice jsem po tom toužil. Choval jsem se jako don Quijote, když bojoval proti větrným mlýnům, 

ale když už to bylo možné, bylo pro mne pozdě. Měl jsem na starosti dům v Rájově a rodiče své ženy 

– Holečkovy. Cítil jsem se odpovědný za to, kde a jak žijí.  A život v Rájově nebyl vůbec planý. Byl 

naplněný láskou k Jitce a k rodině. 

MS: Naplnila se vaše očekávání? 

JB: Nenaplnila, nebo jen částečně. Ani jsem pořádně nevěděl, co mám očekávat. Přál jsem si něco, co 

by se podobalo ČSR s TGM. Ale Masaryk se nerodí tak často. A vím, že nelze dvakrát za sebou 

vstoupit do stejné řeky. Ledacos je jinak. Vadí mi tunely, korupce, nedůsledné soudnictví apod. A 

drolící se Evropská unie, zadlužené USA v Číně, nevyjasněné vztahy mezi Izraelem a Palestinou. A 

mnoho dalších otazníků a průšvihů. Dnes už si nedělám iluze. Pokrok nelze uspěchat, musí se 

probojovat proti lidskému sobectví. Co vůbec nechápu – to je problém zadluženosti. Zadlužení jsou 

jednotlivci nebo rodiny, zadlužené jsou státy. A ty dlužníky zřejmě vůbec nezajímá, jak ten dluh splatí. 

Jsem velmi zvědavý, jak vyřeší své dluhy v Číně USA. Mám známého, který má dluh skoro milion 

korun. Když jsem se ho ptal, jak si to mohl dovolit, odpověděl: „Oni mi to nabízeli, přímo se mi 

vnucovali a nechtěli žádné záruky.“ A pak se objeví exekutoři a seberou dlužníkům všechno. Taková 

svoboda se mi nelíbí. Někteří lidé v sobě mají tolik odpovědnosti jako malé děti a snadno se stanou 

obětí lichvářů. Takovým tragédiím lze přece předem zabránit lepšími zákony. 

... Komunismus – pohled o minulosti ...  

MS: Pocházíte z dělnické rodiny. Minulý režim vám dal vzdělání. Co pro vás byl komunismus? 

JB: Pocházím z početné rodiny (9 dětí). V tom režimu jsem prožil větší část svého života. Naše rodina 

žila za kapitalismu občas na hranici bídy. Nejhorší to bylo, když nám Němci někdy v roce 1940 odvlekli 

tátu na nucené práce. Byl truhlářem a v Německu opravoval vybombardované domy (okna, dveře). 

Ke konci války, kdy už existovaly v Evropě dvě fronty, nastal chaos a maminka přestala dostávat 

z Německa tátův plat. V té době jsme mívali skutečný hlad a maminka často večer plakala, že pro nás 

nemá na zítřek dost jídla. Napsal  jsem o tom povídku Pekař. Rok 1948 jsem prožíval jako čtrnáctiletý. 

Nikdo mi nedokázal vysvětlit, co se děje. Věřil jsem tomu, co jsem kolem sebe slyšel. Naší rodině 

socialismus podstatně zlepšil životní úroveň. To pro mne byl argument. Ideologii jsem v té době ještě 

moc nerozuměl. V letech 1949 – 1951 jsem se učil zámečníkem v Gottwaldových závodech – 

Královopolské strojírně, 1951 – 1953 jsem studoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Brně na 

Kotlářské ulici. Obojí ve zkrácené, údernické lhůtě. Nový proletářský stát potřeboval rychle nové 

odborné kádry. Pak jsem byl do roku 1955 zaměstnán jako technik a pochopil jsem, že tady žádnou 

slávu neudělám. Studium mne nebavilo, protože jsem se mohl učit sebevíc, ale k ničemu to nebylo. 

Lépe mi šlo sportování – atletika. Na studium jsem si přivydělával aktivitou pomocného vychovatele 

v učňovském domově. To vše mne nasměrovalo na studium tělesné výchovy. Pečlivě jsem se připravil 
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na přijímací zkoušky a v konkurenci asi 2 : 1 jsem byl přijat na Institut tělesné výchovy a sportu 

v Praze. Tam jsem jako nejlepší student ročníku byl navržen do KSČ. Nejdříve jsem to odmítl, že mezi 

lumpy a kariéristy nepůjdu. Pak mne kolegové, důstojníci armády, přesvědčili, že jediná cesta, jak 

změnit neutěšené poměry ve společnosti, je přečíslit „ty lumpy“ a změnit kurs ve straně i společnosti 

hlasováním. To se málem povedlo v roce 1968, ale Brežněv a jeho tanky všechno změnily. To už jsem 

učil na pedagogické fakultě, katedře Tělesné výchovy (1961 – 1972). Dostal jsem výpověď pro 

politickou nespolehlivost. Podrobnosti o této době jsem popsal v textu o roce 1968. Komunismus byl 

pro mne nadějí, která mne zklamala. Neměl jsem žádnou politickou zkušenost, byl jsem vychován 

v socialistickém duchu. Změnu mých názorů a myšlení způsobila atmosféra na naší katedře a 

pozorování reálného života společnosti. Bylo to pod silným vlivem kolegy Vladimíra Sokola, který 

v době kolem Pražského jara četl různá periodika obrodného ducha a seznamoval nás s nimi. Fakultu 

musela za normalizace opustit větší část naší katedry. Socialismus mi dal vzdělání, a když jsem začal 

uvažovat jinak, než bylo „předepsáno“, byl jsem zrádcem dělnické třídy. 

MS: Také jste věřil, že lze násilnou cestou vybudovat lepší světy? 

JB: Vycházejme z předchozího textu, v němž jsem se na tento problém také zaměřil. Neměl jsem 

žádné politické zkušenosti a má výchova byla velmi jednostranná. Mé rodině socialismus zlepšil 

životní úroveň. Dlouho mi trvalo, než jsem se v politice aspoň trochu vyznal. Život v chudé rodině, 

která měla špatné zkušenosti s kapitalismem a ve které jsem pro bídu a chudobu nemohl získat ani 

základní hygienické návyky, mne ovlivňoval velmi jednostranně. Veškerou kultivaci osobnosti jsem 

prodělal díky socialistické výchově v učňovských domovech, zvláště pak v Domově vzorných učňů 

Jana Švermy v Brně – Písárkách. A později opačným směrem prakticky až na vysoké škole a v přípravě 

na doktorát, studiem dějin filosofie na Filosofické fakultě UK pod vedením prof. Sylaby a doc. Peška. 

Další myšlenkový skok jsem prodělal v době Pražského jara a pak už jsem hodně četl a diskutoval, což 

dělám dodnes. Za současné situace v naší společnosti, v Evropě i na světě jsem poněkud vyveden 

z míry. Zvláště mne překvapila Čína, která dokázala spojit ideologii komunismu s ekonomikou 

kapitalismu. To mne vede k myšlence, že by bylo možné jednou vybudovat socialismus s lidskou tváří 

nebo podobný společenský řád. Již mnohokrát se zdánlivě nemožné stalo skutkem. Ale nevěřím, že 

by bylo výhodné to činit násilím. Spisovatel Pavel Kohout, kterého sleduji od jeho básnických začátků 

v padesátých letech, řekl asi před pěti lety v jednom rozhovoru, že socialismus bude zřejmě stálým 

snem velké části lidstva. 

MS: Jak si vysvětlujete skutečnost, že lidé kolem vás nevystřízlivěli? Měli „pružné páteře“? 

JB: Ano, měli pružné páteře. Náš národ je v tomto ohledu dobře vycvičen. Způsobily to naše dějiny. 

Napadá mne: Násilná rekatolizace po době husitské, kdo se nepřizpůsobil, doplatil na to v lepším 

případě nucenou emigrací. Císařské Rakousko-Uhersko a příklad Karla Havlíčka Borovského. 

Mnichovské události v roce 1938. Německá okupace. Únor 1948. Kdo se nepřizpůsobil, měl smůlu. I 

já jsem měl svým způsobem smůlu po roce 1968. Musel jsem obětovat akademickou kariéru, ale 

nelituji. Svědomí, čest a láska mají pro mne cenu vyššího principu mravního, který by měl být nade 

vším. 

MS: Neměl jste zájem emigrovat? 
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JB: V rodině jsme o tom uvažovali. Švagr Milan Holeček, čs. tenisový reprezentant a tenisový mistr 

své země, emigroval někdy v roce 1970. Mohli jsme na něj navázat. Nevěřili jsme si, věděli jsme, že se 

třemi dětmi by to bylo velmi náročné. A naše kořeny byly silně zapuštěné v této zemi. 

MS: Proč podle vás přestala v socialismu platit poučka, že pravda je nejúčinnější zbraní dělnické třídy 

a komunistů? 

JB: To je něco, co mne „trklo“ ještě v době reálného socialismu. Odpověď je, myslím, jasná. Pravda je 

vždy nejlepší zbraní pokroku. Když někdo usiluje o moc, je mu i tato zbraň dobrá.  Když moc získá a 

chce si ji uhájit, může být pravda nebezpečná. Tak ji tiše opustí a nahradí ji demagogií a dogmaty. 

MS: Po roce 1968 vám byla zničená kariéra vysokoškolského pedagoga. 

JB: Pro mne a pro mnohé to byla opět doba naděje. Viz mé vzpomínky na tuto dobu v příloze. 

Obětoval jsem kariéru hlasu svého svědomí a jsem na to hrdý, i když společnost to příliš neoceňuje. 

Proč? Protože většina společnosti se opět přizpůsobila, pro jistotu, a dnes se za to možná stydí. V 

žádném případě nelze čekat, že bude vyzvedávat zásluhy těch, kteří měli rovnou páteř. Jak by pak 

vypadali oni?  Jako křiváci?  Můj tchán, právník Pravoslav Holeček, přišel v padesátých letech o 

členství v KSČ a skončil v uhelných dolech. Když za ním přišli po roce 1968 soudruzi z ÚV KSČ a chtěli 

ho rehabilitovat a vrátit mu členství ve straně, odpověděl jim, ať přijdou, až odejdou sovětská vojska 

z naší země. Mé tchýni, tenisové mistryni Vlastě Holečkové, zakázala její tělovýchovná jednota 

Spartak Ústí n. L. v době normalizace trenérskou činnost, ačkoliv patřila mezi nejlepší trenéry v zemi. 

Profil naší rodiny vyjádřil zajímavým způsobem ústecký spisovatel Jan Votruba: „Jejich rodina čelila 

normalizaci aktivně. Smyslem pro humor, rodovou soudržností ve smyslu vzájemné pomoci, důvěry a 

kamarádství dětí, rodičů i prarodičů sportovního ducha. Normalizaci režimu se bránili normalitou 

rodiny. Ve jménu obyčejné poctivosti a pravdy, ctností věru starých, leč nezestárlých, byť tehdy 

„nemoderních“. Nenechat se ponižovat, nenechat na sobě štípat dříví, říci si své! Holečkovi a 

Bubeníkovi žili tehdy vůbec jaksi archaicky, jakoby nemoderně. Jenže oni nevyznávali ani matriarchát, 

ani patriarchát, ale docela obyčejnou morálku. Dohodu. Demokracii.“ 

MS: Co to znamenalo žít dlouhodobě v „normalizaci“? 

JB: Nikdo nevěděl, jak dlouho bude tento stav trvat. Hlavně z počátku, v sedmdesátých letech, to 

vypadalo „na věčné časy a nikdy jinak“. Lidé vycházeli z toho, že mají jen jeden život a ten chtějí 

prožít pokud možno plodně a pohodlně. Třeba dělat práci, pro kterou mají předpoklady, např. 

primáře v nemocnici nebo ředitele školy. Chtěli, aby se jejich děti dostaly na studium. Chtěli cestovat 

do zahraničí atd. K tomu všemu potřebovali požehnání všudypřítomné KSČ. Klást odpor znamenalo 

upadnout v nemilost vrchnosti, mít nižší životní úroveň, nenaplňovat životní sny a představy. Jiný 

život už žít nebudu. Vzpoura se koná většinou v situaci, když už lidé nemají co ztratit. Za normalizace 

se hodně švejkovalo, kolovala spousta protistátních anekdot. Říkalo se jim, že soutěží „O zlatou mříž“. 

Mnoho lidí žilo tak, aby měli co nejméně nepříjemností, tak se do ničeho nepletli, hleděli si svého, 

volný čas prožívali na chatách a chalupách. Poslušní občané byli odměňováni třeba rekreačním 

poukazem na pobyt u moře v Bulharsku nebo Rumunsku. Na všechny se psaly kádrové posudky, které 

vyjadřovaly stupeň poslušnosti lidí k režimu. Lidé upadali často do životní apatie, byli bez iniciativy. 

Mimořádné pracovní výkony se nevyplácely, nejlepší bylo žít v průměru a příliš nevyčnívat. 

Přizpůsobit se znamenalo také nevydávat ze sebe zbytečně mnoho energie. Pro mne bylo nejhorším 

obdobím působení na střední ekonomické škole. Poslání středoškolského profesora jsem si 
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vychutnával. Byl jsem oblíbeným třídním, uznávali mne i kolegové a svoji práci jsem dělal, jak nejlépe 

jsem uměl. Ale nikomu jsem nepodlézal. Hlavu jsem nosil hrdě vztyčenou. Pro soudruha ředitele, dr. 

Žižkovského, jsem byl v této podobě nepřijatelný. Cítil povinnost najít na mně co nejvíce nedostatků. 

Přece mi nemůže psát kladné kádrové posudky, mně zrádci dělnické třídy! Když u mne nenacházel 

nedostatky a chyby, musel si je vymyslet, aby vyhověl nadřízeným stranickým orgánům. Tak jsem 

zažil také vrcholnou buzeraci, ponižování, šikanu. Mělo to dopad i na mé zdraví. Žaludeční vředy, 

neuróza, uzlíky na hlasivkách. Ten čas jsem využil ve prospěch rodiny. Žili jsme intensivně rodinným 

životem. Uvnitř rodiny jsem si léčil všechny křivdy a ústrky. Nebýt rodiny tak bych se možná zbláznil. 

Svým dětem jsme se ženou věnovali většinu svého volného času. Tahali jsme je všude s sebou, užívali 

jsme si je. Bylo nám spolu dobře.  

MS: Pak jste ale musel změnit zaměstnání ...  

JB: Já jsem v té době pracoval převážně „u dráhy“. Byl ze mne ajznboňák. Nejdelší dobu – asi 10 let – 

jsem působil u Traťové strojní stanice ČSD. Tam jsem zažil paradoxní situaci. Když jsem se tam 

ucházel o místo strojníka (vyučen strojním zámečníkem, absolvent průmyslové školy), kádrovák Ota 

Vaník mi řekl: „Pane profesore, já bych si vás nejraději nechal u sebe, na kádrovém oddělení.“ 

Zamžikal jsem nevěřícně očima:“Promiňte, slyším dobře? Četl jste mé kádrové materiály?“ Pan Vaník 

se bodře usmál: „Jestli myslíte na ty věci z roku 1968, tak na to se vyserte, já vím, jak to tenkrát 

chodilo. Nebojte se, nebudete psát kádrové posudky, ale budete organizovat odborné školení 

zaměstnanců a školení bezpečnosti práce.“ Během krátké doby jsem byl „na traťovce“ jako doma. 

Spřátelil jsem se s mladými techniky a inženýry i dělníky, jezdil jsem s nimi na podnikovou chatu do 

Jizerských hor, učil jsem děti zaměstnanců lyžovat, organizoval jsem přípravu a účast mladých kolegů 

na soutěžích v dálkových jízdách na běžkách – Jizerská padesátka, 70 km po hřebenech Krkonoš apod. 

Skoro všichni mladší kolegové z práce si opatřovali běžky. Bubeníkovi ovlivnili způsob pobytu na 

podnikové chatě. A dělal jsem také vedoucího zájezdů na odborovou rekreaci v Bulharsku u Černého 

moře. Byl jsem oblíben, lidé mne měli rádi. Brali mne takového, jaký jsem byl. Dokonce jsem dostal 

vyznamenání „Nejlepší pracovník technického úseku“. Se svým přímým nadřízeným, ing. Libertínem, 

jsem se spřátelil a jsme přáteli dodnes. Když jsem později pracoval na traťové distanci ČSD v Chebu, 

dopracoval jsem se k titulu „Nejlepší zlepšovatel“. Takové paradoxy byly možné jen za socialismu. Ale 

nějakou dobu jsem dělal topiče nebo běhal mezi kolejemi jako „vozový skladník“ a měl jsem strach, 

že mne nějaká železná obluda přejede. Když jsem se chtěl ve volném čase realizovat jako trenér, 

dopadlo to vždy špatně.  Vždy záleželo na konkrétních lidech. A ještě jeden paradox. V roce 1984 

jsme se odstěhovali z Ústí n. L. do západních Čech a pracoval jsem na Traťové distanci ČSD. Začínal 

jsem tam jako topič a mým přímým nadřízeným byl Jan Zeman, okresní velitel Lidových milicí, což byl 

ozbrojený sbor prověřených soudruhů, který měl se zbraní v ruce chránit vymoženosti socialismu. 

Nikdy mne neponižoval jako dr. Žižkovský. Choval se ke mně slušně a někdy mne oslovoval doktore 

nebo Josefe a často mi vypravoval právě ony anekdoty, které by uspěly v soutěži „ O zlatou mříž“. 

Když proběhly dny plné napětí a nejistoty na konci roku 1989, oddíly milice se vrátily od Prahy na svá 

pracoviště. Dověděl jsem se, že milicionáři neměli moc chutí rozehnat stávkující a revoltující 

studenty. Šel prý mezi nimi v té době „jeden hlas“:  „Přece nebudeme střílet do vlastních dětí!“ 

... Reforma řádů ...  
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MS: Po roce 1989, jak jste uvažoval o proměnách? Snažil se národ se navázat na „první republiku“ 

Tomáše Garrigua Masaryka? 

JB: Ani náhodou! Naděje byly veliké, ale moci se chopili v mnoha případech lidé, kterým přinejlepším 

nerozumím. Příkladem je Václav Klaus, Ivan Langer, Stanislav Gross, Jiří Paroubek a další. Škody 

napáchané na národu dějinami byly jako těžko léčitelná rakovina. Korupce a tunelování, o kterých se 

hovoří v médiích, jsou jen špičkou ledovce. Viz příloha z Respektu. 

MS: Co si představujete pod pojmem demokracie a svoboda? 

JB: Demokracie je takové uspořádání společenského života, ve kterém nejvyšší moc náleží lidu. 

Uskutečňuje se přímou účastí na rozhodování, nebo prostřednictvím volených zástupců. Ve zdravé 

demokracii se bere ohled i na názor menšin, protože pravdu nelze odhlasovat. Demokracie má 

sledovat blaho lidu, celé společnosti. U svobody je důležité si uvědomit, že svoboda jednotlivce končí 

tam, kde omezuje svobodu jiného občana. Svoboda má umožnit občanům nebo celým národům, aby 

o svém životě rozhodovali sami. Aby je nikdo nenutil, jak mají myslet, konat, hlasovat, koho mají 

milovat a koho nenávidět. Upozorňuji, že jsem problémy demokracie a svobody nikdy speciálně 

nestudoval. 

MS: Jaké hodnoty lidského života vyznáváte, které jsou pro vás zásadní? 

JB: Asi začnu svobodou a demokracií a přidám respektování plurality názorů, toleranci, určitě lásku, 

přátelství, altruismus, sebevědomí ve spojení se skromností, neboli pokorou, obětavost ve prospěch 

celku. Velkou hodnotu přisuzuji lidské tvořivé práci.  V souvislosti s láskou možná jako nejvyšší 

hodnota lidského života jsou důležité ještě vůle, odpovědnost, starostlivost, trpělivost, odvaha, 

kázeň. Hodnoty podřízené lásce. To jsou hodnoty, které si uvědomuji a které se snažím respektovat 

ve svém životě. O hodnotách hovoříme někdy také jako o ctnostech. Věrnost pravdě, moudrost, 

statečnost, spravedlnost, solidarita, slušnost, poctivost.   

MS: Zapojil jste se sám aktivně do utváření demokratické politiky? 

JB: Ano, v listopadu 1989 jsem zakládal Občanské fórum na Traťové distanci ČSD v Chebu, organizoval 

protestní stávku proti násilí na Národní třídě v Praze. Můj syn Honza byl v té době předsedou 

stávkového výboru studentů na Fakultě dětského lékařství UK v Praze a spolupracoval s Martinem 

Mejstříkem a Šimonem Pánkem v celostátním vedení studentské stávky. Pozval jsem ho na besedu 

s diskusí na své pracoviště v Chebu a do Pramenů u Mariánských Lázní. Krátce, než byl zrušen, jsem 

byl členem Krajského národního výboru v Plzni. Výrazně jsem se angažoval v komunální politice 

v Mnichově (středisková obec) jako zastupitel za Rájov. Tam jsem spolu s bratry Brtníkovými 

organizoval odpor proti starostovi, který rád rozhodoval sám, bez vědomí zastupitelstva, snažil se 

zastupitele manipulovat různými fintami a byl podezřelý z korupce. Byly to docela dramatické dny, 

starosta se mi mstil třeba tím, že mi odmítl prodat pozemky, na nichž jsem měl zahradu, své odpůrce 

pomlouval apod. Nakonec jsme přesvědčili občany a ve volbách byl zvolen nový starosta, svědomitý a 

vstřícný Jiří Křenčil, do té doby řidič místního autobusu. Nějakou dobu jsem byl členem politické 

strany ČSSD v Mariánských Lázních, pracoval jsem v Českém červeném kříži a byl členem jeho 

výkonné rady v Praze. Tato organizace není politická, ale v určitou dobu měla značný význam pro 

společnost. Pak změnou podstatných zákonů v parlamentu a vinou vlastního vedení upadla do 

bezvýznamnosti, ale např. v sousedním Německu je tato organizace velmi významná. 
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MS: V roce 1968 se usilovalo o socialismus s lidskou tváří. Myslíte si, že by se mohlo uvažovat o 

kapitalismu s lidskou tváří? Jak posuzujete systém tržní soutěže a systém plánovaného hospodářství? 

JB: V ekonomice se moc nevyznám, ale občas čtu časopis Respekt, rád poslouchám Český rozhlas 6, 

kde se o tomto problému tu a tam píše či hovoří. Myslím si, že systém volného trhu je základem 

kapitalismu, ale ukazuje se, že existují oblasti lidského života, kde by měl být poněkud regulován.       

V období opakující se hospodářské krize jsem slyšel hlasy, že by měla být regulována do jisté míry i 

činnost bank. Zajímavé je, že světová hospodářská krize nezasáhla zatím tak silně jako „západní svět“ 

Čínu, kde národní hospodářství značně reguluje stát. A pokud mne paměť neklame, tak Čína má velmi 

pozoruhodný růst HDP. Vím, že za hospodářskými úspěchy této země stojí mimo jiné i kruté 

potlačování lidských práv. Na vývoj čínské společnosti jsem velmi zvědavý. V oblasti ekonomiky jsem 

jen nesmělým, ale zvědavým pozorovatelem. Ekonomika je pro mne záhadnou vědou, ve které se, jak 

se patří, nevyznají ani ekonomové a nedokáží předvídat její vývoj. Třeba nechápu, jak mohla 

ekonomická věda trpět to masové zadlužování. Proč nebila na poplach dříve, než dluhy přivedly celou 

euroatlantickou společnost do velkých problémů? Pozoruhodný ekonomický systém mají ve 

skandinávských zemích. Řekl bych, že tam se blíží kapitalismu s lidskou tváří nejvíce. Zdá se mi, že 

regulovaný kapitalismus existuje v Číně. Chybí mu již jen ta lidská tvář. Velká část Číňanů je s vývojem 

života ve své zemi spokojená a vyjadřuje nad svou vlastí i značnou hrdost. Čínští představitelé slibují, 

že jednou dojde v jejich zemi i na lidská práva. Nechme se překvapit.  

... Vzdělání ...  

MS: Část svého života jste zasvětil výuce a formování lidí. Jakou roli by měla hrát v naší společnosti 

škola? Co by měl dělat dnešní člověk, aby byl dostatečně konkurenceschopný? 

JB: Upozorňuji, že můj bezprostřední kontakt se školou skončil v roce 1974, kdy jsem musel oblast 

školství definitivně opustit. Myslím si, že naše školství bylo v době před druhou světovou válkou na 

vyšší úrovni než potom a než dnes. Volnost dnešní školy je spíše škodlivá než prospěšná. Určitě jí 

chybí kázeň, disciplína. Dnešní školský systém velmi oslabil autoritu učitele a dal velký prostor libovůli 

rodičů. Nízká úroveň autority učitelů je přímo závislá na jejich finančním ohodnocení. Všechny 

politické strany vždy před volbami hovoří o důležitosti vzdělání, po volbách na to okamžitě 

zapomenou. Systém školního vzdělání by měla tvořit rovnováha mezi memorováním důležitých 

vědomostí a řešením problémů s použitím těchto vědomostí. Jsem pro zachování vyučovacích osnov. 

A prosazoval bych v dějepise povinné informace z posledních období dějin naší společnosti. Zavedl 

bych mravní výchovu, jejíž součástí by měla být i příprava na rodinný život. Konkurenceschopnost 

pracovní síly vyžaduje větší podíl přírodních věd, matematiky, ovládání PC a základních znalostí o 

ekonomice včetně varování před nerozvážnými půjčkami a dluhy. A škola by měla své žáky 

upozorňovat, že s jedním zaměstnáním pravděpodobně do konce života nevystačí. Školství by mělo 

být ve spojení se všemi odvětvími národního hospodářství a podle jejich prognóz upravovat osnovy 

vzdělání.  

MS: Dobrá, ale ne každý o toto tak vnímá.  

... Důležitost minulosti ...  

MS: Nyní bych otočil vaši pozornost k minulosti, ale i tím k budoucnosti ...  
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JB: To je dobrý titulek i otázka, protože společnost, která se nezajímá o svoji minulost, riskuje, že si ji 

bude muset zopakovat i s chybami, ze kterých se mohla poučit, kdyby ji minulost zajímala. 

MS: Co znamená vyrovnávat se s minulostí? Jak se díváte na skutečnost, že zde existuje strana, která 

41 let neúspěšně řídila zemi?   

JB: Myslím si, že KSČ měla být po roce 1989 zakázána. Nyní už je pozdě. V této době je to strana, 

která má poměrně významnou voličskou základnu, ale pro demokratickou veřejnost je nepřijatelná. 

Tak se ani nemůže využít její politický potenciál. Máme-li se poučit z naší minulosti, musíme tu 

minulost nejdříve dokonale poznat. Znám dost lidí, kteří o minulosti naší země vzletně hovoří a 

bádají, a současně ji „poznávají“ jen tak, aby vyhovovala jejich pohledu a zájmu. Příklad: Dr. Daniel 

Kroupa, bývalý poslanec, působí nyní jako pedagog na UJEP v Ústí n. L. Jeho syn Mikuláš založil OS 

Post Bellum a projekt Paměť národa, která se minulosti naší společnosti obšírně věnuje. Další syn 

Janek je známým investigativním novinářem v MF DNES. Pan dr. Daniel Kroupa několikrát vystupoval 

v televizních besedách na téma naší nedávné minulosti, ale nedokáže se účinně angažovat na svém 

pracovišti za pravdivé zdokumentování minulosti tohoto významného akademického pracoviště. Já 

sám jsem ho k tomu několikrát vyzýval, protože jsem na Pedagogické fakultě v Ústí n. L. všechno 

kolem roku 1968 prožil. Obávám se, že o skutečnou pravdu „není poptávka“ a že může dojít ke 

zkreslování minulosti.  Zkreslená pravda nemůže sloužit dobré věci. 

MS: Čím si vysvětlujete tu náklonnost ke komunistické straně? 

JB: Nevím, jestli trefím správnou diagnózu. Napadá mne, že mnoho lidí v naší zemi, někdy tiše a 

nenápadně, někdy zcela otevřeně využívalo tzv. socialistický režim ke svému prospěchu. Žili si dobře. 

Dělali kariéru, neboť režimu oddaně sloužili. Často přemýšlím o tom, že komunistům k jejich 

volebním výsledkům pomáhá politická praxe v naší zemi a KSČM toho dokáže využívat.     

Zaměstnanci v nějakém podniku pracují a delší dobu nedostanou plat, jinde se krade a tuneluje, a 

politici k tomu mlčí. Novináři odhalí nějakou korupční aféru, ale soudy to neodsoudí. Přibývá lidí, kteří 

nemohou najít práci, přibývá lidí v  nízkopříjmové vrstvě obyvatel. To jsou potencionální voliči KSČM. 

Hodně se touto otázkou zabývám ve své příloze „Otázky na tělo“. 

MS: Co znamená být komunistou v 21. století? Není projekt komunismu odsouzen k zániku?  

JB: Zatím to vypadá, že socialismus v soutěži s kapitalismem prohrál, ale současné problémy 

kapitalismu v Evropě a USA hodně snižují jeho věrohodnost. Doufám, že případný rozpad EU nedá 

socialismu nový impuls. Masové protesty občanů v mnoha zemích jsou alarmující.  Vidím východisko 

ve větší integraci Evropy a ve větší kázni členských zemí. Totéž asi platí o Severoatlantické alianci. Na 

první část otázky nedokáži odpovědět. 

MS: Žil jste většinu života ve 20. století. Jako je vaše poselství z té doby? 

JB: Dnes si již nedovedeme představit otrokářský nebo feudální útisk, vykořisťování dětské práce 

vnímáme jako neomluvitelnou anomálii, všeobecné hlasovací právo a stanovená pracovní doba jsou 

pro nás samozřejmostí, atd. Když listuji v kronice rodiny své maminky a porovnávám způsob života 

v době jejího dětství se způsobem života svých dětí a vnuků, nestačím se divit, k jakým změnám došlo 

za tu krátkou dobu. Těší mne značný vzestup průměrné životní úrovně a s tím spojená vyšší kvalita 

života. Vnímám stále se zvyšující podíl kvalifikované práce na hospodářském výsledku společnosti, 

všeobecný růst vzdělanosti, rostoucí význam vědy. Horší to bylo občas s morálkou, právem a 
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spravedlností, ale pro tyto hodnoty přinášelo nemálo lidí i tu nejvyšší oběť. Lidstvo určitě nebude 

nikdy se svým stavem zcela spokojeno. Tak jako ve vědě – odpověď na jednu otázku přináší hned 

několik dalších otazníků, vyřešení jednoho lidského problému nastoluje řadu dalších. V posledním 

úseku svých dějin bylo lidstvo asi nejvíce zaujato hledáním spravedlivého rozdělování společenského 

produktu a vším, co s tím souvisí. Ke spokojenosti všech jen tak nedojde. Příliš velké sobectví 

bohatých a schopných, příliš málo solidarity s chudými a méně schopnými vedou k růstu 

nebezpečných a radikálních nálad, sociálních nepokojů a otřesů. Příliš mnoho solidarity bohatých 

s chudými vede k poklesu společenského výkonu, k lenosti, úpadku a růstu všeobecné chudoby. A 

mezi tím je hranice – cesta – skoro na ostří nože, která znamená rovnováhu. Tu je třeba stále hledat. I 

naše česká společnost je na cestě hledání odpovědí na řadu otázek. Řekl bych, že se v poslední době 

příliš myslelo na ekonomiku, a přesto se očekávaný výsledek nedostavil. Snad i proto, že pozadu 

zůstalo právo a spravedlnost a skoro se zapomnělo na morálku a svědomí. A ještě tři závažná slova 

musím vyslovit: Pluralita, tolerance a láska. Pluralita názorů byla u nás řadu let prakticky zakázaná. 

Dnes už víme, že jen mnoho názorů, jejich nekonečná soutěž souběžná s tolerancí vede lidstvo 

kupředu. Víme to, a přesto se často nevraživě mračíme na ty, kteří vidí svět jinak než my. Občas jsme 

schopní uvěřit i tomu, že pravdu lze odhlasovat. Projevit lásku k druhým lidem, třeba i svým sokům, 

můžeme jen tak, že jsme schopní obětovat něco ze sebe. Nejlépe svoji pýchu, sobectví, ješitnost a 

část svého pohodlí. Lidé příštího věku by si měli vážit více vzájemných individuálních kulturních a 

náboženských rozdílů a chápat lépe i rozdílné názory politické. Měli by se starat nejen o hmotný 

blahobyt, ale daleko více o své duchovní zdraví závislé na uznání a víře ve vyšší mravní princip. Snad si 

též uvědomí, že opravdová svoboda znamená něco jiného než individualismus typu „nejdříve já“. 

MS: Jakou budoucnost vidíte pro tuto zemi? 

JB: Naši budoucnost vidím v silné Evropské unii, která bude mít podobu federace. Ukazuje se, že 

Evropa potřebuje více kázně, především ve fiskální oblasti. Z EU není možné jen brát, a nic pro ni 

neobětovat. Na druhé straně by v EU měla panovat větší spravedlnost. Nepovažuji za správné, že 

třeba zemědělské dotace nejsou pro všechny země stejné. 

MS: Děkuji vám za postoje, které jste vyjádřil v dialogu, a někdy na shledanou. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

JB: V listopadu 1989 jsem organizoval na svém pracovišti v Chebu demonstrační stávku a založil 

Občanské fórum, těšil jsem se, že se náš občanský život změní ve prospěch svobody a demokracie. Ta 

změna byla jen částečná. S úrovní demokracie u nás spokojen nejsem a kapitalismus je již dlouho v 

krizi. Myslím, že jsem toho pro demokracii a kapitalismus moc neudělal. Jen jsem poctivě žil a 

pracoval a vedl řádný rodinný život, miloval jsem svoji ženu a děti.   

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

JB: Na privatizaci jsem se díval s určitou nedůvěrou.  Její význam jsem začal chápat se zpožděním.  

Nyní si myslím, že byla zneužita. Nejsem ekonom. V naší rodině jsme provozovali tenisové a lyžařské 

školy podle nových ekonomických pravidel. Lépe než v ekonomice se vyznám v oblasti tělovýchovy a 

sportu. Ano, celá naše rodina se zúčastnila. Počínali jsme si asi velmi nekvalifikovaně, podle rad 
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médií. Opatřili jsme si velmi rozmanité akcie místo toho, abychom hledali „slepice, které snášejí zlatá 

vejce“. Získali jsme řádově několik málo desítek tisíc Kč, zatímco jiní, kteří byli poučenější, získali 

statisíce nebo miliony a více. Ale nijak po tom nepláčeme. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?  

 

JB: Rozdělení nám bylo líto, ale pochopili jsme snahu mladšího bratra o emancipaci.      

     

     

 

 

  

    

      

                 

 

 


