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Dialog o transformaci s Václavem Pavlíčkem1,2: 

 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak jste jej vnímal? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se 

naplnily či nenaplnily? 

 

VP: Rok 1989 byl pro mne zásadní změnou v mnoha oblastech. Byl jsem tehdy zaměstnán ve firmě 

Janka Radotín. Různými formami a na různých místech jsem se událostí roku 1989 účastnil. Své 

tehdejší pocity a očekávání jsem také vyjádřil v českém prostředí i pro zahraničí. Redaktor českého 

vysílání BBC Julek Neumann se mnou uskutečnil v prvních dnech listopadových demonstrací 

telefonický rozhovor o mých pocitech a prognózách. Upozorňoval jsem tehdy i na možná nebezpečí 

zásahu některých sil tehdejšího režimu proti demonstracím. Na počátku listopadu mne totiž 

informovali někteří spoluzaměstnanci v podniku o projevu jednoho z vedoucích funkcionářů KSČ, 

který se vrátil z Rumunska na interní schůzi, kde hovořil s obdivem o rumunské schopnosti potlačit 

opozici. Několik dní po otevření hranic přicestoval do Prahy z Norska exilový novinář, filozof a 

spisovatel Michael Konůpek, můj přítel, s kterým jsem dříve pracoval v Pražských kanalizacích a po 

našem společném vystoupení na schůzi odborů, kde jsme vyjádřili nesouhlas s kampaní proti Chartě 

77 odešel s celou rodinou po podpisu Charty 77 do exilu. Ve dnech 28. listopadu až 7. prosince 

uskutečnil řadu rozhovorů, které knižně publikoval již v r. 1990 v Norsku pod názvem Dagbok fra 

Praha. Reprodukoval v knize obsah svých rozhovorů, uskutečněných v Laterně Magice i jinde, s 

Tomášem Vrbou, jeho ženou Jarkou, Danou Němcovou, Jiřinou Šiklovou, Ladislavem Hejdánkem, 

Věrou Jirousovou a dalšími činiteli Občanského fóra a také se mnou o minulosti, současnosti i 

budoucnosti. Soustředil jsem se na nezbytné změny v oblasti práva. Kniha byla určena norským 

čtenářům, ale myslím, že by mohla být zajímavá i pro současné české historiky, kteří se zajímají o 

tehdejší mocenské změny. Věřil jsem, že další vývoj přinese obnovu demokracie, tolerance a 

pluralismu ve veřejném životě a zajištění občanských svobod a chtěl jsem k tomu přispět. V tomto 

duchu jsem koncem roku 1989 vystupoval ve čtyřdílném cyklu nazvaném Zákony pro budoucnost v 

zastoupení Občanského fóra v Československé televizi. Přesto myslím, že jsem si již tehdy uchoval 

dostatek kritičnosti k některým jevům, spojených s metodami politiky a s rodící se nové moci opojené 

ze snadného rozkladu předchozích struktur. Proto jsem se v praxi zaměřil na pokračování svých 

aktivit v nestátní sféře, např. v Helsinském výboru, v kterém jsem působil ještě před listopadem 1989. 

Účastnil jsem se řady porad směřujících k obnově demokratických struktur, třeba v Akademii věd 

spolu s profesorem Hájkem, prof. Šamalíkem, prof. Menclem a dalšími při restrukturalizaci 

Politologické společnosti, z iniciativy Československé strany socialistické k založení Společnosti dr. E. 

Beneše a další. Soustředil jsem se na obnovu svobody v oblasti vědecké a pedagogické činnosti. V 

politické oblasti jsem se angažoval spíš jako právní expert ve sféře lidských práv, hlavně svobody 

vyznání a ústavních změn. V prosinci roku 1989 mi nabídl zaměstnání Ústav státu a práva ČSAV, kde 

jsem se stal spolu s prof. Šamalíkem, členem vědecké rady. K prvnímu lednu 1990 jsem nastoupil jako 

poradce místopředsedy vlády pro lidská práva a církevní problematiku, kterým byl nejprve dr. 

Hromádka, posléze dr. Mikloško. V průběhu ledna roku 1990 mi nabídla Právnická fakulta UK návrat k 

pedagogické a vědecké činnosti a posléze jsem se stal proděkanem pro studijní reformu. Své 

představy o podobě této reformy jsem publikoval v časopise Právník. 

                                                           
1
 Václav Pavlíček * 1934 český právník, konstitucionalista a státovědec. Je autorem knih: Ústavní právo a 

státověda dva díly (1998), O české státnosti I (2002), O české státnosti II (2003), O české státnosti III (2009)  
2
 Dialog byl natočen v úterý 7. červnu 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Václava Pavlíčka 

v Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Vodičkova 17, Praha 1, Nové Město, autorizováno v září 2013. 
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MS: Zůstaňme v zjitřených časech. Občanské fórum v jednom ze svých materiálů tvrdilo, že se 

společnost nacházela v mravní, duchovní, ekologické, politické, ekonomické a sociální krizi. Souhlasíte, 

či byste něco zvýraznil? Jak jste vnímal situaci, která zapříčinila to, že rok 1989 se stal předělem a 

začaly se psát nové dějiny.  

 

VP: Nebyla to krize pouze české společnosti, ale celého tehdejšího sovětského bloku a tzv. reálného 

socialismu. Tento systém nebyl způsobilý nabídnout lidem žádnou přitažlivou vizi do budoucnosti: 

sliboval jen lepší fungování konzumní společnosti, která však mnohem lépe prosperovala v západní 

Evropě a v USA. Tato krize se projevila i generačními změnami. V Praze to symbolizovaly posléze 

demonstrace 17. listopadu, uskutečněné především studenty. Podobně se to projevovalo např. v 

Polsku nebo v Maďarsku. Dnes se tam přehodnocuje minulost, neboť za posledních 20 let nastoupila 

nová generace. Výrazně se to projevilo v Maďarsku v nedávné době v souvislosti s přípravou nové 

ústavy po vítězství V. Orbána ve volbách. V roce 1989 se účastnili demonstrací v Praze také někteří 

maďarští studenti, kteří proklamovali značně radikální změny. Připomněl jsem si tuto novou 

generační změnu po přijetí Základního zákona, když představitelé maďarského parlamentu v 

Poslanecké sněmovně ČR vysvětlovali svůj kritický postoj k uplynulým dvaceti letům. Vzpomněl jsem 

si na setkání s mladými maďarskými právníky na počátku roku 1989, kde vysvětlovali zásadní politické 

reformy, k nimž tehdy u nich začalo docházet. Současní maďarští ústavodárci naproti tomu význam 

uplynulých dvaceti let ostře kritizují a znevažují. Doba dvaceti let znamená nástup nové generace, 

která kritizuje své rodiče a hledá nová východiska v nových situacích.  

 

MS: Domníval jste se, že k něčemu takovému musí dojít? Rok 1985 byl obdobím, kdy v Sovětském 

svazu dochází k uvolnění „opratí“, které držela Moskva. Rok 1989 je rokem, kdy se počaly rodit nové 

demokracie a k něčemu takovému muselo logicky dojít.  

 

VP: Informace, které tehdy existovaly a byly k dispozici - o trendech v sovětském bloku - byly 

rozporné. Vedle Sovětského svazu docházelo k zásadním změnám v Polsku a Maďarsku. Naproti tomu 

v Rumunsku se politický útlak spojený s represemi spíše zvyšoval. Také v lednu 1989 režim 

perzekuoval v Československu mladé lidi za účast na demonstracích v „Palachově týdnu“. Vytvořil 

sice Výbor československé veřejnosti pro lidská práva a humanitní spolupráci, do kterého zařadil 

několik lidí dlouhodobě diskriminovaných, který se oficiálně měl zabývat lidskými právy a helsinským 

procesem. Byla to jen fasáda. Tehdy jsem - spíše jako sondu, co je režim ochoten tolerovat - zaslal do 

časopisu Tvorba článek, ve kterém jsem z hlediska platného shromažďovacího zákona podrobil kritice 

zásahy proti demonstrantům a dopis v tomto duchu jsem poslal i tomuto výboru. Článek byl po 

několika týdnech odmítnut. Na jaře rozpoutal režim kampaň proti údajným mladým teroristům, 

napojeným prý na Chartu 77, kteří byli zatčeni a stíháni. „Dialog s opozicí“ uskutečňovala více Státní 

bezpečnost při výsleších než politické orgány v rovnoprávných rozhovorech. Poznalo to i sdružení 

Obroda. Ještě 14. září 1989 poslal Československý helsinský výbor Výboru československé veřejnosti 

pro lidská práva a humanitní spolupráci přehled postihů od ledna do srpna 1989, v kterém uvedl, kdo 

byl odsouzen k nepodmíněným trestům (mezi nimi V. Havel za účast na manifestaci v lednu k osmi 

měsícům nebo J. Petrová pro tutéž činnost k devíti měsícům), kdo byl odsouzen k podmíněným 

trestům, k pokutám, kolik bylo domovních prohlídek, jaké represe nastaly v souvislosti s peticí 

Několik vět, atd. Nevěřil jsem v upřímnost politických gest režimu nebo v možné demokratické změny 

v souvislosti s připravovanou ústavou nebo oficiálními proklamacemi. Nebyl jsem v tomto 

přesvědčení osamocen. Byl jsem přesvědčen i v době Charty 77, že v konfliktu mezi režimem 
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zneužívajícím monopol moci potlačovanou společností by neměli dialog nabízet ti, kteří jsou 

objektem útlaku a perzekuce, ale jen držitelé moci. Jinak se skutečný dialog nemůže zahájit. Nevěřil 

jsem, že dosavadní systém se tak rychle zhroutí, spíše jsem věřil v postupné změny pod tlakem 

reforem v Sovětském svazu a vlivu změn v Polsku a v Maďarsku. Neočekával jsem, že skutečné změny 

může uskutečnit nové vedení KSČ, které měl reprezentovat v českých zemích Karel Urbánek. Vnímal 

jsem možné změny v Československu jako problém geopolitický a také generační. Náznaky režimu k 

dialogu byly střídány represemi ze strany Státní bezpečnosti. Jednotlivci ve vedení KSČ ochotní k 

dialogu byli zbavováni svých funkcí. Některé vynucené kroky režimu jsem chápal spíše jako jeho 

taktiku, kterou je třeba využít, ale nelze mít o jeho úmyslech a dalším postupu iluze. V tomto smyslu 

jsme hodnotili v právní sekci Československého helsinského výboru rozhovor, který v letních měsících 

poskytli JUDr. M. Čalfa v deníku Práce o připravované ústavě. Reagovali jsme ve svém stanovisku 

zejména na jejich tvrzení, že záleží jen na vůli státu, zda a kdy bude závazky v oblasti lidských práv 

promítat do vnitrostátního právního řádu. 

 

... Otázka změny ... 

 

MS: Dobrá. Jak se díváte na větu, že nejlepší reformou socialismu je návrat ke kapitalismu? Tím 

myslím fakt, že jsme žili v systému, jenž byl dostatečně neefektivní. Lidé se nemohli patřičně účastnit 

politického života, či lépe měli omezenou volbu. Byla zde diktatura státostrany. Na základě toho 

vnímáte ten vývoj jako cosi přirozeného? 

 

VP: Po pádu tzv. reálného socialismu se ostře vymezil papež Jan Pavel II. v encyklice Centesimus 

annus proti komunistickým koncepcím i praxi právě tak, jako proti liberalismu a kapitalismu. 

Problémem je, co se rozumí kapitalismem a co socialismem. Když si přečtu projevy v roce 1919 na 

sjezdu Národní demokracie, tehdy nejpravicovější strany vládní koalice, např. projev prof. Engliše, 

který uváděl, že budou prosazovat státní vlastnictví hlavních zdrojů bohatství a také lesů s ohledem 

na jejich ekologický význam, tak by to zřejmě současní ideologové považovali za názory socialistické 

nebo komunistické. Podobně může překvapit stanovisko mluvčího biskupské konference Štěpána 

Trochty při jednání s představiteli státu v roce 1949, kdy mimo jiné uvedl: „...nemám důvodu, abych 

nepodporoval všechny snahy, jdoucí k socialismu, který má na mysli skutečné dobro všech a 

spravedlnost pro všechny … Nevěřím a myslím, že nikdo z nás, že by se vrátil nějaký starý svět, že by 

se všechno vrátilo do svých kolejí, že se nám vrátí naše statky a že budeme jezdit v kočárech s dvěma 

páry bílých koní.“ V roce 1966 jsem také tyto jeho myšlenky citoval ve své knize o politických 

stranách, která vyšla v nakladatelství Svobodné slovo. V letech 1967-1968 za mnou chodili studenti z 

pražských vysokých škol, abych jim pomohl v jejich aktivitách v oblasti shromažďovacího a 

spolčovacího práva, např. po tzv. strahovských událostech, při zakládání Futurologického klubu nebo 

Pražského akademického spolku. Jejich dokumenty, které mi předkládali ke konzultaci, se hlásily k 

socialismu, ale vládnoucí politickou garnituru spojovaly jen s minulostí. Nevím, zda studentští 

aktivisté z té doby o tom něco napsali, ale stálo by to za to. Strahovské události byly v jistém smyslu 

prologem tzv. Pražského jara. Ovlivnily jednání nejvyšších státních a stranických orgánů, vynutily si 

prošetřování zásahu policie proti demonstrantům i postoje ministra vnitra. Tehdejší představitelé 

studentského hnutí na této koleji (KRAS - Kolejní rada areálu Strahov) na celý průběh vzpomínali z 

hlediska nové optiky po sovětské intervenci při prvním výročí ve Studentském klubu za účasti těch, 

kteří jim tehdy pomáhali, např. lékařů z nemocnice, kde byli studenti ošetřováni. Futurologický klub 

zakládali studenti Vysoké školy ekonomické a chtěli být sdružením prognostiků. Některá jména jejich 
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zakladatelů jsou zajímavá i v současné době. Akademický spolek vytvářeli studenti zejména 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Někteří z nich jsou dnes významnými politology.  

Po listopadu 1989 jsem byl stoupencem smíšené ekonomiky a v Legislativní radě vlády jsem 

upozorňoval na to, že bychom neměli opouštět tradice družstevnictví sahající do 19. století a 

porušovat mezinárodní smlouvy, kterými je již dlouhou dobu Československo vázáno. Tehdy to bylo 

odmítnuto s ohledem na přijaté principy ekonomické transformace. Chtěl bych připomenout, že také 

V. Havel před listopadem 1989 odmítal tvrzení, že půjde o návrat ke kapitalismu jako pomluvy ze 

strany představitelů režimu. Představy o socialismu se v různém období měnily a měnily se také jisté 

názory Karla Engliše. Měnily se společenské poměry i reakce na ně. Nemyslím, že varianta, kterou se 

dalo Československo v rámci transformace, byla nejlepší. 

 

MS: Pokud je mi známo, tak Karel Engliš nehovořil o liberalismu a socialismu, ale o solidarismu.  

 

VP: Englišovy názory jsem citoval v učebnici ústavního práva i v některých svých statích. Proneseny 

byly a také při jiných příležitostech je reprodukoval J. Kuklík ve své knize Znárodněné Československo. 

Někteří další autoři připomínají návrhy na zestátnění dolů a jiných zdrojů bohatství již v 19. století za 

doby monarchie na platformě tehdejšího parlamentu. Snad stojí za to, abych ocitoval část z Englišova 

projevu na zmíněném sjezdu Národní demokracie z 25. 3. 1919. „Nemůže být soukromé vlastnictví v 

rozporu se zájmem společenským, a jakmile se rozpor tento dostaví, musí uhnout soukromý vlastník, 

poněvadž soukromé vlastnictví není samoúčelem, nýbrž prostředkem k účelům společenským.“ 

Předkládal úvahu „zespolečenštit“ vlastnictví, neboť pak statky patří rovnoměrně všem. Ale tuto 

cestu nastoupíme jen u takových velikých majetků, které jsou k tomu zralé, které bez újmy výrobnosti 

mohou skutečně veřejnými svazky být spravovány, a jen tam, kde jest eminentní zájem národa, aby 

spravovány byly v zájmu celku, a ne v zájmu jednotlivce, jako jest u lesů, na nichž nám záleží, 

poněvadž mají význam klimatický a jiný, jako jest to u dolů a jiných pramenů přirozeného bohatství, 

jako jest to také u průmyslu, pokud je úplně monopolistickým.“ I při provádění pozemkové reformy 

se tehdy dbalo o to, aby neklesla zemědělská výroba. Současná privatizace lesů a hospodaření se 

státními lesy ukazují, jak málo dnešní politici dbají na priority vyhlašované celým tehdejším politickým 

spektrem. To byly názory a představy tehdejší nejpravicovější strany, jejíž předseda, Dr. Karel Kramář, 

stál po převratu v roce 1918 v čele vlády. Dnešní koncepce jsou jiné. Reagují také na další 

společenské změny a na vývoj.  

 

MS: Je třeba zasadit to do celého společenského a hospodářského kontextu. 

 

VP: Ano, a zároveň je třeba také mít na zřeteli dosavadní zkušenosti. Nobelovými cenami za ekonomii 

byly postupně odměňovány zcela protikladné teoretické koncepce. Nebylo to pouze způsobeno tím, 

že by se měnily názory těch, kteří ceny udělovali. Vliv mělo také, že se určité koncepty vyčerpaly. 

Ukazovalo se, že koncepce, která mohla být v určitých poměrech užitečná, přestala posléze plnit svou 

pozitivní funkci a plodila již negativní důsledky. Pokud bych měl vzpomenout historie Hlávkovy 

nadace, tak jeden z jejich představitelů, významný vědec a v politice výrazně pravicový činitel 

Bohumil Němec (protikandidát Dr. Beneše ve volbách prezidenta v roce 1935), který se v roce 1952 

stal předsedou tohoto Nadání, uskutečnil změnu statutu odůvodněnou tím, že nastaly nové poměry a 

je nutné na ně reagovat. Tehdy se prof. Němec a jeho přátelé nestali, jako světově uznávaní vědci, 

prvními členy Československé akademie věd, ale mohli působit v soukromé právnické osobě, kterou 

zůstalo Hlávkovo nadání. Tam v systému pokračující etatizace společnosti pokračovali v 
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uskutečňování tradic, které v 19. století formuloval konzervativně zaměřený mecenáš a veřejný 

činitel Josef Hlávka, který v založení Akademie věd a v povznesení českého národa spatřoval spolu s 

ekonomickým rozvojem záruku jeho plné emancipace. 

 

... Demokracie a kontexty ... 

 

MS: Obraťme list, rád bych se zeptal, jak jste si definoval slova demokracie, svoboda ... Události v roce 

1989 šly velmi rychle, doba byla neopakovatelná. Někdo si mohl říci, že došlo k „proměně“ lidí, možná 

se v nich probudilo lepší já. Skeptik však řekne, že je to pouhá iluze. 

 

VP: Nastoupila euforie z nabyté svobody a velká očekávání ze splnění dříve potlačovaných tužeb. 

Očekávání různých skupin lidí byla ovšem odlišná a týkalo se to i nově formované politické a 

ekonomické elity. Lidé se ocitli v nové situaci. Někteří z jednotlivců politicky bezmocných se stali 

mocnými a tato moc je nově formovala. Řada z nich nebyla v demokratických hodnotách ukotvena, 

tak se s touto situací nebyli schopni dostatečně vypořádat. Začali používat metody, které předtím 

kritizovali, když byli občansky a politicky bezmocní. Novou politickou a ekonomickou elitu vytvářela 

vedle dříve aktivních odpůrců režimu zpravidla respektujících demokratické principy řada občanů 

dříve pasivních a také bývalí komunisté i příslušníci nekomunistických stran, kteří rychle popřeli svou 

minulost. Ti všichni začali působit v nových podmínkách, stejně jako tradiční či zcela noví 

antikomunisté, kteří při své účasti na politické moci proklamovali místo hodnot demokracie, 

tolerance a pluralismu, především nesmiřitelný antikomunismus. Někteří tím zakrývali své předchozí 

chování, podporu nebo svou malou statečnost v minulém režimu a chtěli je nahradit nesmiřitelnými 

postoji a radikální rétorikou po rozpadu minulé moci, když už jim žádné nebezpečí nehrozilo. 

Upozorňoval na to brzo po převratu také Václav Havel, když mluvil o novém strachu z radikálního 

antikomunismu, který se ve společnosti vytváří. Ani to však není jev v dějinách neobvyklý. Je obvyklá 

„statečnost“ po boji, který vyhrál někdo jiný. Účastníci revolučních změn, kteří dříve horovali pro 

svobodu a rovnost, když se dostali k moci, rozpoutali teror. Bohatě je to zpracováno příběhy z Velké 

francouzské revoluce v mnoha historických studiích i románech vynikajících autorů.  

 

MS: Otázka byla zacílena na pozitivní změny. Lidé byli ochotni se účastnit setkání veřejného prostoru. 

Věci veřejné se staly součástí jejich soukromého života. Dříve tomu tak nebylo.  

 

VP: To nepochybně platí pro atmosféru vyvolanou každou revolucí nebo při otevření prostoru 

zásadním reformám, kdy lidé ve velkém počtu vstupují do veřejného života a prosazují se ideje 

svobody a demokracie. V období restaurace a reakce na tyto ideje svobody občané s nostalgií 

vzpomínají. Připomíná to dialog Šimka a Grossmanna krátce po sovětské okupaci o občanu Pupákovi, 

kdy vzpomíná na svobody, které se proklamovaly již v revoluci 1848 v Rakousku a tytéž svobody po 

roce 1968 byly znovu potlačeny. Mnozí pamětníci šedesátých let na tehdejší vzepětí v oblasti 

demokracie svobod a kultury vzpomínali tenkrát a vzpomínají dosud. Tehdy nastoupila nová 

generace velmi pluralitně orientovaná. Publikovali Václav Havel, Milan Uhde, Václav Klaus, Milan 

Knížák a další, např. v časopisu Tvář, Sešity pro literaturu atd. Československé filmy získávaly uznání 

ve světě a ve velkém nákladu se vydávaly knihy autorů ve světě proslulých.  Z té doby je pro mne 

nezapomenutelný film Obchod na korze. Ideje svobody a demokracie měly velký ohlas zejména v 

mladé generaci, vidíme to i ve filmových dokumentech z té doby. Po potlačení těchto reformních 

snah, umlčení či existenční perzekuci značné části aktivních občanů nebo vyhnání do exilu jiných se 
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část společnosti uzavřela do sebe. Jiná část společnosti využila persekuce některých k vlastnímu 

prospěchu. Mezi částí mládeže např. vznikl již dávno zapomenutý Leninský svaz mladých, který 

reprezentoval nejradikálnější skupiny podporující nový režim, aby obsadila pozice těch vyhozených. 

Nástup další generace teprve po dvaceti letech přinášel nové myšlení, formované reakcí na útlak a 

pokrytectví režimu.  

 

MS: Lidé, kteří byli zavřeni, se dostali na tribuny a mohli z nich promlouvat. Myslel jsem na tuto 

proměnu. 

 

VP: To s tím souvisí. Ti, kteří byli aktéry roku 1989, také všichni nešli do politiky. Někteří poté, co bylo 

svobody dosaženo, se navrátili k vědě, ke kultuře atd.  

 

MS: K vlastní profesi. 

 

VP: Mohli se znovu realizovat, svobodně žít, někteří z řad mých přátel věnovali politice svůj další život 

a rovněž je to formovalo. Na jedné straně jim to umožnilo rozvinout své schopnosti a uplatnit své 

představy o budoucnosti, na druhé straně je získaná moc měnila a některé korumpovala, jiné 

zbavovala paměti a schopnosti sebereflexe.  

 

MS: Citujete lorda Actona. 

 

VP: V té souvislosti bych rád zdůraznil význam zakotvení v určitých hodnotách. Kdo má dobré základy 

založené výchovou k demokracii a k toleranci a schopnost sebereflexe, pak na něj taková vychýlení 

působí méně.  

 

MS: Myslel jste, že rok 1989 je vítězstvím liberální pluralitní demokracie? Francis Fukuyama k tomuto 

roku napsal slavný článek o konci dějin, jenž je proslavil nejen v akademickém světě. Mnozí se nad ním 

pozastavují a namítají, že něco jako „konec dějin“ neexistuje. Jak se na jeho postoje díváte? Bylo to 

skutečně vítězství ve srovnání s tím, co poté následovalo? 

 

VP: Ještě v roce 1989 jsem četl tento Fukuyamův článek ve sbornících vydávaných v zahraničí -  „150 

tisíc slov“. Vedle tohoto článku byly otištěny kritické ohlasy Francouzů, Italů a dalších filozofů a 

historiků, kteří poukazovali na to, že o konci dějin psal Kant, Hegel, Marx a jiní. V knižním vydání se 

autor hlásí k inspiraci Hegelem a Marxem a vymezuje se vůči nim právě tak, jako ke knize Samuela 

Huntingtona Střet civilizací. Po listopadových změnách jsem reagoval v některých svých statích 

kritikou těchto Fukuyamových názorů, které byly nekriticky propagovány, neboť nevěřím na žádný 

konec dějin. Některé modely vztahů se snad opakují. Další vývoj mne proto nepřekvapil, ani pokud 

jde o Evropu i např. islámský svět. Přesto se domnívám, že pro západní demokracii je pluralitní 

systém přes všechny problémy, které přinášel, stále nosnou ideou. V šedesátých letech jsem 

polemizoval s názory, že jugoslávský model samosprávy je vhodnější než klasický pluralitní systém 

politických stran. Mé tehdejší názory na pluralitní politický systém, osobní a politické svobody a 

suverenitu státu byly ostatně uváděným důvodem pro mé postihy v oblasti politické a pracovní v 

době normalizace. O vhodnosti návratu k pluralitě stran jsem nepochyboval, i když jsem znal jeho 

oprávněnou kritiku zlořádů, které plodí. Lékem na zlořády politického stranictví není však nastolení 

nové diktatury nebo nový spasitel, který pod působivými hesly slíbí, že v politice vše napraví, ale 
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místo toho chce nastolit svou osobní moc. Své názory na pluralitu místo monopolu moci jsem 

uplatňoval po listopadu také při své účasti na přípravě zákona o politických stranách. Vnímal jsem 

všechny prvky možných negativních jevů a nepřekvapilo mne to. Domnívám se, že jiná cesta, než přes 

klasický systém politického stranictví uplatňovaný v západoevropských státech není ani pro naši 

společnost vhodná. Novým problémem u nás je odvrat od politických stran, které se vytvářely od 

počátku 20. století jako strany masové a plně se u nás rozvinuly k dnes málo početným sdružením, 

spíše politickým klubům, jejichž mechanismy byly popsány již v 19. století. Nechuť vstupovat do 

politických stran má u nás v současnosti také řadu specifických důvodů, které mají kořeny již v 

poválečné době, kdy se politické stranictví ještě rozvíjelo. Tehdy také vznikala atmosféra příznivá pro 

diskriminaci příslušníků těch stran, které byly poraženy. Nemají pravdu ti, kteří dnes tvrdí, že tradice 

početných politických stran u nás nejsou. Byly však potlačeny v důsledku politického vývoje a 

„kádrování“ v různých obdobích. Dnes členství ve stranách lidi spíše dehonestuje. 

 

MS: Když diskutujeme vznik demokracie i politických stran, neměli bychom opomenout otázku 

Občanského fóra. Jak se vám jevilo? Nebyla to politická strana. Samo Občanské fórum asi nemělo 

zájem dlouhodobě působit na politické scéně jako politická strana.  

 

VP: Těžko mohu říci, jak dlouho chtělo působit a odlišit deklarace od reality. V zákoně o politických 

stranách jsme vyjádřili pro Občanské fórum a Veřejnost proti násilí pojem „politické hnutí“. Zůstává 

tam stále přítomen a je využíván do dnešních dnů. Byl to pojem, který měl sloužit k tomu, aby 

Občanské fórum mohlo dále působit. Ke střetu koncepcí došlo až při rozpadu Občanského fóra a 

vzniku Občanské demokratické strany a Občanského hnutí. Způsoby vzniku Občanského fóra jako 

politického hnutí jsem popsal v jednom článku v souvislosti s tím, že jsem pro Občanské fórum, když 

byl jeho mluvčím např. J. Kořán, zpracovával některé smlouvy a dokumenty a získal jsem přístup k 

návrhům na jeho organizační zajištění. 

 

MS: Čím si vysvětlujete, že v minulosti byli lidé ochotni sdružovat se pod hlavičkou komunistické 

strany. Více jak 1,5 milionu lidí v Československu vlastnilo stranickou legitimaci. Myslíte si, že to bylo z 

ideového zájmu, nebo spíše z prospěchářství?  

 

VP: To je nutné vidět historicky v atmosféře tehdejší doby. V knížce o politických stranách, která vyšla 

v roce 1966, jsem uváděl, že v únoru 1948 bylo v národně socialistické straně 600.000 členů, v 

komunistické straně přes milion členů, v sociální demokracii 300.000 členů a v Československé straně 

lidové kolem 200.000 členů. Jistě členství v těchto stranách nebylo nakomandované. Byl to fenomén 

masových politických stran, který se uplatňoval i v době první republiky. Když došlo po Únoru 1948 k 

politickému monopolu komunistické strany, tak se vztahy jinak formovaly a deformovaly. Přes rozdíly 

v jednotlivých státech východní Evropy byl tento trend v zásadě shodný. Byla tehdy zrušena skutečná 

pluralita politických stran, i když formálně např. v Československu nekomunistické strany trvaly. 

Jejich členové však museli projít schvalovacím systémem Akčních výborů Národní fronty a sotva bylo 

možno mluvit o jejich samostatnosti. Zájmy vlastního státu, vlastního národa, které se uplatňovaly v 

předúnorové době ve všech politických stranách, se staly také důvodem perzekuce. Při takovém 

monopolu politické moci se korupce moci zvyšuje. Vlivem studené války byl určován politikou a zájmy 

Sovětského svazu. Členství v komunistické straně bylo cestou k existenčnímu vzestupu, ale zároveň s 

sebou neslo řadu rizik, jak to ukázaly politické procesy s „nepřáteli uvnitř strany“ s trockisty apod. a 

při zacházení s vyloučenými členy této strany. Dokonce nemohl nikdo z komunistické strany 
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svobodně vystoupit, mohl být jen vyloučen podle tehdy platných stanov. V době tzv. normalizace byly 

nastoleny reálně další priority, nejprve spojené s prohlášením o souhlasu s vojenskou intervencí 

Sovětského svazu v roce 1968. Členství v komunistické straně se stalo prostředkem k získání účasti na 

moci nebo také plného profesního uplatnění, nikoliv výrazem nějakého ideového zaměření. Kdo však 

byl vyloučen při různých prověrkách nebo z jiných důvodů, klesl na nejnižší stupně společenského 

žebříku, podobně jako tomu bylo po únorovém převratu, kdy byli takto postihováni příslušníci 

dřívějších politických stran nebo celé společenské vrstvy, jako velcí zemědělci, podnikatelé, atd.  

 

... Komunisté, demokracie a trh ... 

 

MS: Posuňme se trochu dále, byť do nepřímého zkoumání minulosti, domníval jste se, že po roce 1989 

komunismus nebude přitažlivou ideologií, že jeho stoupenci nebudou součástí Poslanecké sněmovny či 

Senátu? 

 

VP: To jsem se nedomníval. Porovnával jsem vývoj v západoevropských státech při různých zvratech. 

I po nich byla komunistická strana v Parlamentu zastoupena. Zkušenosti Francie např. ukázaly, že 

Francouzskou komunistickou stranu jako významnou politickou sílu i po oslabení v roce 1956 zcela 

marginalizovalo to, že ji socialisté přibrali do vlády. V demokratických poměrech nebyla způsobilá 

uplatnit své programové cíle, a proto se postupně štěpila a ztratila svůj vliv. V opozici se lépe získává 

prestiž a budoucí moc, než když se připustí účast na politické moci a z ní vyplývající odpovědnost. 

Nemyslel jsem si, že komunistická strana zanikne nebo bude zásadně marginalizována, a to ani z 

hlediska generačního. Získal jsem také dost zkušeností s těmi, kteří mne v normalizační době 

propouštěli z práce. Často se ke mně chovali hůře ti, kteří nebyli oficiálně členy komunistické strany a 

tím více chtěli ukázat svou věrnost než dlouholetí komunisté.  

 

MS: Sluší se říci, že Francie nezažila plánované hospodářství jako naše republika. 

 

VP: Proč si to myslíte? Dokonce i Spojené státy stejně jako Velká Británie ve válce nebo po 

ekonomické krizi prošly plánováním. V době různých krizí se požaduje silná ingerence státu, včetně 

zásahů do ekonomiky, tedy i určité hospodářské plány. I současná Evropská unie silně zasahuje do 

ekonomiky. 

 

MS: Myslel jsem, že po skončení druhé světové války. Trh nebyl zcela vytlačen. 

 

VP: Program obnovy národního hospodářství vždy vyžadoval silný stát. Znárodňování se uplatňovalo 

v řadě západoevropských států, ve Francii, v Itálii a ve Velké Británii v mnohem větší míře, než je 

všeobecně známo. Plánování se uskutečňovalo i ve smíšené ekonomice. 

 

MS: Ano, ovšem přece jde o rozsah působnosti státu, byl u nás přece větší než ve Francii. 

 

VP: Nedokáži to kvantifikovat v poválečné době. Něco jiného bylo u nás po nastolení monopolu moci 

komunistickou stranou. Četl jsem však knihu vůdce labouristické strany Harolda Laskiho Úvahy o 

revoluci naší doby, která obsahuje projevy především v době války. Laski pro české vydání psal, že je 

přesvědčen, že Československo a Velká Británie jsou si velmi podobné svými tradicemi, samosprávou 

a demokracií. Věřil, že i rozvoj demokratického socialismu v obou státech půjde obdobně. Iluze, které 
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o dalším vývoji v Sovětském svazu existovaly v západních evropských státech i ve světě se příliš 

nelišily od iluzí, které byly v Československu. Ostatně tvůrci koncepce znárodnění v londýnské exilové 

vládě byli především sociální demokraté, ale ani ostatní strany se nestavěly proti nim a podílely se na 

její přípravě. 

 

MS: Jednalo se však o iluze ... 

 

VP: Tázal jste se mně na východiska, tak na to odpovídám. A vztahuji to například na tzv. specifickou 

cestu k socialismu. Pokud jde o Laskiho, patřil jistě k tvůrcům britské poválečné politiky.  

 

... Ozvěny roku 1968 ... 

 

MS: Dobrá, když se rozhodovalo, kam se bude kráčet, tak jste si myslel, že návrat do roku 1968, kde 

konceptu socialismu s lidskou tváří je čímsi reálným? Zpočátku se o kapitalismu nehovořilo. 

 

VP: To je pravda. Občané nehorovali pro kapitalismus, ale pro obnovu občanských svobod a 

demokracie. O tom, zda je reálný návrat roku 1968, jsem se již zmínil v souvislosti s generačními 

změnami a novou situací v československé společnosti a ve světě. Lidé v roce 1968 i v roce 1989 

hleděli do budoucnosti s velkými nadějemi. Představovali si ji však jinak.  

 

... Komunismus a realizace ... 

 

MS: Rád bych se při této příležitosti zeptal, zdali jste si myslel, že komunismus je ideologií, která je ve 

svých základech životaschopná? Sám jste byl součástí strany, která se zde podílela na vládě, ale poté 

jste byl vyloučen. 

 

VP: Je otázka, co rozumím komunismem. Mluvil jsem o Masarykových názorech na komunismus, 

husitství a táborství s tím, co je napsáno v Bibli o vztahu k majetku v prvotní církvi.  Připomněl jsem 

příběh ve Skutcích apoštolských, kde je představena idea prvotního komunismu, kdy všichni mají 

společné věci a dávají celý svůj majetek na jednu hromadu. Manželský pár Ananiáš a Safira, který 

chtěl Petra a další představitele křesťanské církve obelstít, byl potrestán božím hněvem a smrtí. 

Obsah podobných představ nacházíme již u Platona. Někdo jej odvozuje až od Marxe či od utopických 

socialistů. Pojetí komunismu bylo vymezováno tak, že každý bude pracovat podle svých možností a 

každému se dostane podle jeho potřeb. Při cestě k tomuto cíli socialisté v 19. století zpívali: „My 

chceme osm hodin práce, osm spát a osm vzdělávat se“. Realita sovětského systému byla podstatně 

jiná. V 60. letech v literárních časopisech i ve společenských vědách se zdůrazňovala ideová pluralita 

a byli jsme ovlivněni tzv. mladým Marxem a pojmem odcizení mezi státem a občany, jak o tom psal 

např. Karel Kosík nebo mnohem dříve to v románech vylíčil Franz Kafka. Požadovali jsme dialog 

různých ideových proudů a také se začal uskutečňovat, např. v různých setkáních mezi reformními 

katolíky ovlivněnými II. vatikánským koncilem a reformními marxisty a hodnotách ve společnosti, 

které by nespočívaly v konzumním způsobu života. Každá generace proklamuje, že změní svět, aby 

budoucnost byl lepší. Rodiče vždy po revoluci prohlašují, že se uskromní, aby jejich děti byly na tom 

lépe. Po obou světových válkách se takové chiliastické představy o krásné budoucnosti násobily a lidé 

se chtěli radikálně rozejít s předchozím stavem. Později nastoupila deziluze, např. po porážce tzv. 

Pražského jara. Domnívám se, že největší nebezpečí je vychýlit kyvadlo dějin příliš na jednu stranu. 
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Zpravidla se vychýlí znovu zpět a zasáhne další skupiny lidí. Proto je nutné zachovávat demokratická 

pravidla a umírněnost, vyhnout se extrémům, aby k takovému velkému vychýlení po konsolidaci moci 

již nedocházelo. Jakákoliv radikální změna na jednu stranu vyvolává hněv, odpor a touhu po revanši 

na straně druhé a vede k novému radikalismu, který ve svých důsledcích negativně zasáhne 

společnost.  

 

MS: Soudím, že jste se příliš nedotkl oné životaschopnosti režimu. Pro mnohé je zmarem. 

 

VP: Vrátil bych se k tomu, že je to třeba vnímat v evropských rozměrech, a to rozdílně v různých 

obdobích, jaké vize se prosazovaly v kulturní oblasti, ve filozofii, v umění atd. Mou generaci v dětství 

a v době gymnaziálních let formovaly zkušenosti z války, kdy český národ byl bezmocný a ponížený, 

vydán nacistické zvůli a proto chtěl budoucí spravedlivou společnost rovnoprávných občanů se 

svobodným přístupem ke vzdělání, ke zdravotní péči a k tomu cíli vytvářet ekonomiku republiky. 

Během vysokoškolského studia to bylo odhalení zločinů stalinismu a 60. léta jsme vnímali jako střet 

mezi dosavadní politickou elitou spjatou s minulostí a novými nadějemi, které se promítaly také do 

ekonomiky i kultury, např. ve filmové tvorbě, v literatuře, ve společenských vědách, zejména ve 

filozofii a historii, v diskusích, které probíhaly na stránkách Literárních novin nebo nově vzniklých 

časopisů. K této atmosféře patřila také koncepce dialogu mezi různými filozofickými proudy, která 

reagovala na podobnou atmosféru v Evropě a teorie konvergence kapitalismu a tehdejšího 

socialismu. Někoho ovlivňovaly představy o švédském socialismu, jiného zkušenosti izraelských 

kibuců inspirované idejemi komunismu a představy první generace budovatelů izraelského státu, jiné 

inspirovaly dokumenty evropské levice. Někteří byli nadšeni iluzemi o jugoslávské samosprávě 

zaměřené proti sovětskému etatizovanému systému a západní parlamentní demokracii. Studentské 

bouře ve Francii v roce 1968 měly však ideově málo společného se studentským hnutím v 

Československu. Sovětská intervence v Československu a tzv. normalizace postrádala jakoukoliv vizi a 

usilovala o zakonzervování minulosti a sovětskou intervencí podpořený režim se bránil jakýmkoliv 

reformám. Znovu významná část intelektuální elity i další občané odešli do zahraničí, kde hledali 

perspektivu jako po roce 1948. Až generace roku 1989 se stala nositelem nových změn a byla 

neovlivněná předchozími zkušenostmi, porážkami a traumaty z 60. a 70. let. Tuto generaci též 

formovaly nové zkušenosti a vycházela z nových předpokladů.  

 

MS: Ve svých úvahách zmiňujete Karla Engliše, mírného liberála, je tedy možné, že se domníváte, že 

kyvadlo se vychýlilo příliš ... 

 

VP: Máte pravdu. Ovšem i Englišovy názor se vyvíjely a reagovaly na nové souvislosti. Také obsah 

pojmu liberalismus má různé podoby a vytvořil různé školy. Liberalismus uplatňovaný ve jménu 

Hayeka a tzv. chicagské školy u nás i v dalších státech střední a východní Evropy vychýlil kyvadlo do 

extrémní polohy. Pokud jde o vztah těchto názorů na demokracii a parlamentarismus, kritizoval jsem 

Hayeka již v 90. letech, když se stal modlou pro mnohé politiky i právníky. Bližší mi byl liberalismus 

Karla Poppera. Velmi mně zaujala jeho stať o politické moci televize založená na jeho klinických i 

politických zkušenostech. Velmi oceňoval Masarykovu republiku.    

 

... Milosrdenství vůči minulému režimu ...  

 

MS: Jak se díváte na fakt, že lidé se k minulému režimu staví milosrdně, ba nostalgicky vzpomínají. 
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VP: Diferencoval bych takové reakce také z hlediska zkušeností jednotlivých generací. Skutečná 

nostalgie bývá spojena se vzpomínkami některých na mládí, což zasouvá mnohé problémy, zločiny a 

nespravedlnosti, k nimž tehdy docházelo vůči významné části společnosti. Ani normalizace se 

nedotkla příliš těch skupin, které byly apolitické. Ostatně jinak reagovala česká společnost a jinak 

společnost na Slovensku po nastolení tzv. normalizace. Jednostranná a černobílá propaganda 

současnosti ohledně minulosti má také často kontraproduktivní účinky právě u generace pamětníků, 

která vnímá rozpor s mnoha oblastmi v jejich historické paměti. Právě tak jako propaganda v 50. 

letech líčila dobu první republiky. Posměšky na účet pravidelných čtvrtečních front na knihy lze 

konfrontovat např. s vysokými náklady a uměleckou úrovní původní české i překladové poezie i prózy 

60. let, jak se o tom lze přesvědčit v tiráži nebo s cenami knih tehdy nebo v současné době. Mnohé 

československé filmy z tehdejší doby vyvolávají stále velký zájem na rozdíl od záplavy braku, s kterým 

se lidé setkávají zejména v televizi. Nostalgie však není totožná s oprávněnou kritikou jevů, které se 

týkají některých kritických jevů v české společnosti, kdy se v průběhu let zrušilo mnohé z toho, co 

bylo kdysi vytvořeno a co se oprávněně kritizuje, že dnes zaostáváme za jinými státy Evropské unie. 

Kritizuje se nedostatek školek a jiných zařízení, která umožňovala rovnoprávnější postavení žen a 

matek ve společnosti v souvislosti se současným oslabením role státu v této oblasti. V oblasti hygieny 

a prevence nemocí byla v 90. letech i v zákonodárství prosazována teze, že vše vyřeší trh a byly 

omezovány hygienické normy atd. Málo odpovědná politika v oblasti ekonomických vztahů vedla 

také k opuštění takových trhů, jako byla Čína a jiné asijské státy nebo Rusko. Stát zcela rezignoval na 

ochranu zemědělského půdního fondu a na péči o rozvoj vlastního zemědělství a potravinářského 

průmyslu, k čemuž – co se týká významu a kvality - se dnes občané vracejí. Masaryk zdůrazňoval, že 

sociální péče a školství je věcí státu, ne charity nebo zisků soukromých institucí. To vše není 

nepochybně projev nostalgie, ale chyb v různých oblastech transformace společnosti a jevů, které 

jsem nazval „odmasarykovštění“ současného českého státu. 

 

... Implikace pro demokracii ... 

 

MS: Když se člověk zamýšlí nad vašimi slovy, postrádal jste tedy silného moderátora. Možná i díky 

tomu, že lidé za Železnou oponou žili v pomyslné kleci. Je přirozené, že tito lidé chtěli okusit svobodu a 

ta se pro mnohé stala spíše anarchií.  

 

VP: Vývoj neměl ve všech státech tohoto bloku stejnou podobu. Za různé modality v jednotlivých 

státech odpovídala politická garnitura, která byla u moci. Byl jsem přesvědčen, že je třeba nastolit 

nejen skutečnou pluralitu politických stran, které by svou činností přispívaly k výchově k demokracii, 

ale také pluralitu politických sil, jak to bylo později vyjádřeno v Listině základních práv a svobod. 

Pluralitou politických sil jsem vnímal i pluralitu sdělovacích prostředků, aby lidé měli možnost 

svobodného přístupu k informacím a měli také různé platformy, kde by se mohli vyjádřit. To nemělo 

zlikvidovat vliv státu a veřejné moci v této oblasti. Neuvědomoval jsem si, že negativním rysem je 

nejen omezení svobody informací, kterému jsme mohli čelit s určitým nebezpečím získáváním 

informací z ciziny, pašovanou literaturou nebo samizdatem, ale také může být nebezpečné zahlcování 

mediálního prostoru pseudoinformacemi, které lidi otupí a nebudou schopni si vybrat to, co je pro 

jejich občanský život, kulturní rozvoj a politické rozhodování potřebné. To právě velmi naléhavě 

formuloval Karel Popper. V 90. letech jsem upozorňoval, že Berlusconi v Itálii prokázal, že lze výrazně 

změnit politický systém bez tradičních politických stran, a to díky vlastnictví značné části sdělovacích 
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prostředků, především televize. Při absenci výchovy k demokracii a povrchnosti informací v médiích 

se ukazuje, že i má víra o vlivu politické plurality, zejména plurality politických stran bez cílevědomé 

výchovy k demokracii, se může ukázat jako iluze.  

 

MS: To je právě problém dnešní doby. Člověk musí vybírat, co je důležité, co je podřadné.  

 

VP: Dlouho jsem se domníval, že člověk je schopen si v informacích vybrat. Myslel jsem si, že když 

Masaryk hovořil o potřebě učit se demokracii ve školách i ve veřejné činnosti, že k tomu postačí 

nastolení demokratické plurality a nepředpokládal jsem, jak převaha bulváru bez výchovy státu k 

demokratickým hodnotám může celou společnost bulvarizovat. Takové negativní důsledky v pojetí 

školství, kde se prosazoval po delší dobu odklon od výchovné funkce školy, pociťujeme v současné 

době. Politický převrat přinesl odpor k výchově k demokracii v Masarykově duchu u dospělých i u dětí 

a další výrazný pokles politické kultury také u politických elit.  

 

... Osvojení principů otevřené společnosti ... 

 

MS: Každý člověk se rozhoduje o své budoucnosti a je zřejmé, že je determinován okolím, v němž žije. 

Masaryk říkal, že k ustavení demokracie potřebujeme padesát let slušného vývoje. My jsme sotva v 

polovině. Lord Dahrendorf hovořil o šedesáti letech, než si lidé osvojí hodnotové vzorce. Uběhli jsme 

víc jak třetinu.      

 

VP: Není to jen problém času. Jde o to, zda si politické elity uvědomují, jakou politickou kulturu svou 

činností vytvářejí. Jakmile se budeme domnívat, že to je věc samospádu, jen nástupu mladé 

generace, nikoliv vědomého úsilí, zapomínáme na to, co prokazoval již Aristoteles nebo Komenský. 

Pak to nebude problém deseti či třiceti let. Do té doby může opět proklamovaný obrat k demokracii 

ztroskotat.  

 

MS: Vidíte, rok 1989 byl charakteristický spontánním probuzením demokratických sil, ovšem jsme ve 

stavu, nad nímž se mnozí lidé pozastavují a kroutí nevěřícně hlavou. Vnitřně si říkají, že „toto si ale 

nepřáli“. Sluší se říci, že každý člověk má trochu posunutou definici demokracie. Sám jste poukázal na 

fakt, že se různě rozumí slovu komunismus, nejen v Čechách, ale i ve Francii. Pro správné rozumění 

musíme mít dobře definovaná slova. Správná definice slov vede k pochopení problému a možnému 

pokroku. 

 

VP: V lidech ještě na sklonku 80. let rezonovaly vzpomínky na hodnoty Masarykovy republiky čerpané 

také z literatury i z jiných zdrojů. Také v roce 1968 se k těmto hodnotám Československo oficiálně 

hlásilo a připomínaly se i vzpomínky pamětníků, a to i symbolicky u hrobu T. G. Masaryka v Lánech. 

Na ohlasy těchto hodnot v literatuře, ve filmech apod. jsem již poukázal. Také změny v právu se 

chtěly inspirovat předválečnou dobou.  

 

... Právo v čase transformace ... 

 

MS: Rád bych přešel k tématu práva. Když jsem hovořil s Tomášem Sokolem, říkal mi, že minulý režim 

měl k právnímu státu daleko. Myslíte si totéž? 
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VP: Pokud se minulým režimem rozumí období od počátku tzv. normalizace do roku 1989, domnívám 

se, že v té době trvala represe a porušování zákonů v širokém měřítku, nikoliv však tak brutálně, jako 

v letech padesátých. O rozsahu této represe proti politickým odpůrcům, svědčí také mnohem 

početnější emigrace i zásahy v oblasti pracovně právní a občanskoprávní. V padesátých letech tato 

represe však byla mnohem krutější, tehdy šlo o rozsudky smrti, kdežto v době normalizace v trestní 

oblasti o dlouhodobé tresty svobody, stačí připomenout rozsudky nad P. Uhlem, M. Hüblem a 

dalšími. Nedomnívám se však, že právo se nedodržovalo od 70. let vůbec nebo nebylo předvídatelné. 

Právní analýza těchto poměrů by vyžadovala větší prostor. O některých aspektech jsem se již zmínil, i 

o občanské statečnosti, kterou prokazovali signatáři Charty 77, a další občané. Takové aktivity by však 

nebyly vůbec představitelné v první polovině 50. let. 

 

MS: Byl zde Helsinský proces. Psal se rok 1975. Češi podepsali díky tomu, že podepsali Sověti. Nakonec 

to vedlo k vzniku Charty 77. Něco bylo deklarováno a cosi jiného bylo realizováno. Představitelé 

neplnili to, k čemu se zavázali.   

 

VP: Neomezoval bych to pouze na Československo, ale opět na celý východní blok. Nejde jen o teorii 

nebo specifické poměry v Československu. Představa, ze které vycházela Charta 77, se týkala vztahu 

mezinárodního a vnitrostátního práva, tedy zda jsou mezinárodní závazky bezprostředně platné, 

nebo nikoliv, což se vyřešilo až po listopadu 1989. Vzpomněl jsem již rozhovor člena federální vlády 

Mariána Čalfy v létě 1989 pro deník Práce, který tvrdil, že suverenita státu spočívá v tom, že sám 

rozhoduje o tempu uvádění mezinárodních závazků do vnitrostátních poměrů, aby příliš nevybočoval 

z předchozí teorie a dlouhodobé praxe. Charta 77 vycházela z hlediska bezprostřední závaznosti 

těchto smluv. Tehdy jsme v Helsinském výboru proti Čalfovu stanovisku protestovali, neboť občané 

nejsou otroci státu, který s ním může zacházet podle své libovůle. Stát je povinen své závazky plnit, i 

když platí právní dualismus mezi právem mezinárodním a vnitrostátním, což platilo již za Rakouska. U 

nás proti tomu v meziválečné době protestoval jen prof. A. Hobza, který vyjadřoval prioritu 

mezinárodního práva. Všichni ostatní byli stoupenci právního dualismu. Státní moc ještě v 80. letech 

přes změny v mezinárodní atmosféře odmítala, aby závazky z těchto smluv byly zaváděny bez 

zbytečného odkladu do vnitrostátního práva.  

 

MS: Kdybychom se podívali na právo socialistických zemí a právo kapitalistických zemí, jaké odlišnosti 

byste zmínil?  

 

VP: Pokud bych chtěl být přesný, nemohl bych to formulovat takto obecným způsobem. Jinak to bylo 

v různých obdobích, např. v době diktatur v Řecku, ve Španělsku, v některých státech Jižní Ameriky, 

jiné to bylo po válce ve Francii, v Itálii nebo v Anglii. Jiné podoby práva a jeho interpretace byla v 

Sovětském svazu, v Československu, v Jugoslávii nebo v Rumunsku, i když zejména 50. léta byla ve 

znamení převzetí sovětských forem práva (kromě Jugoslávie). Českoslovenští právní teoretici tehdy z 

podnětu Klementa Gottwalda rozvíjeli teorii o „objektivním zákonu přibližování se sovětskému 

vzoru“.  Rozdíly byly výrazné, zejména v toku času a Československo se po listopadu 1989 přihlásilo k 

hodnotám obsažených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v souladu s ní k přirozenému právu, na 

kterém byl tento dokument založen. Ani „přirozenoprávní koncepce“ nebyla vlastní všem 

kapitalistickým státům. Právní pozitivismus spojený se svrchovaností zákona měl své kořeny v době 

monarchie v Rakousku nebo v téže době v Německu a přetrvával i v předválečném Československu. 

Přesahoval i do období po druhé světové válce. Zásadní jsou rozdíly mezi anglosaským pojetím práva 
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a kontinentálním pojetím. Pokud se ptáte na zvůli, která panovala v sovětském bloku, vyplývala z 

monopolu moci a odmítání základních svobod a politických práv, jež je příznačné pro „východní 

despocie“. Nastolený monopol moci za diktatury Franka ve Španělsku nebo plukovnického režimu v 

Řecku se vyznačoval masovým porušováním práv a svobod i politickými vraždami. Rozdíly byly také v 

právním vědomí v téže době v Sovětském svazu nebo v Československu a v Polsku. Pokud jde o 

porušování práva, byly výrazné rozdíly také v první polovině 50. let v Československu v souvislosti s 

politickými procesy a rozsáhlým terorem nebo v šedesátých letech a znovu při obratu v době 

normalizace v letech sedmdesátých. Projevovalo se to nejen v legislativě, politické praxi i v soudní 

praxi. Rehabilitace, které začaly pod vlivem tlaku ze Sovětského svazu v 60. letech také v 

Československu, byly jen částečné, nedůsledné a velmi málo se týkaly persekuce celých 

společenských vrstev a nekomunistů postižených na počátku 50. let. Přesto by neměli být 

zapomenuti ti, kteří o nápravu křivd usilovali, například ve Společnosti pro lidská práva, která vznikla 

v roce 1968, a zahrnovala široké spektrum osobností od biskupa Františka Tomáška až po filozofa 

Milana Machovce. Neměly by být zapomenuty ani činy těch, kteří se na teroru podíleli, nejen v 

potlačovatelském aparátu, ale také například i v publicistice tím, že stupňovali pogromistickou 

propagandu vůči různým skupinám obyvatel. Odstup času svádí k černobílému vidění a k zakrývání 

dobrých a obětavých skutků a statečnosti jednotlivců na rozdíl od těch, kteří páchali a propagovali 

vědomě zlo. Obávám se, že schematický pohled v současné propagandě opět převažuje místo toho, 

aby se vždy zjišťovala individuální odpovědnost. V polovině 60. let se v Československu na rozdíl od 

jiných států tohoto bloku rozvíjela diskuse o odcizení mezi státem a jednotlivcem, která tím zásadně 

popírala oficiální ideologii o jednotě společnosti, státu a individua. Požadoval se dialog mezi různými 

filozofickými a politickými směry ve prospěch demokracie a humanismu. Takové diskuse byly ve 

většině států tohoto bloku nepředstavitelné a Československo se stalo objektem útoků tamní 

propagandy v různých oblastech, včetně práva. Předkládané návrhy v 60. letech v oblasti 

spolčovacího a shromažďovacího práva nebo tiskové svobody nebyly možné v jiných státech, s 

výjimkou především Polska, kde však brzo nastoupila nová vlna antisemitismu a mnoho vynikajících 

intelektuálů muselo emigrovat. Proto se domnívám, že je třeba analyzovat různá období v různých 

státech. V Maďarsku byl v polovině roku 1989 ještě socialistický systém, přesto tamní reformy byly 

pro československé představitele důvodem k potlačování jakékoliv zmínky o nich. Československo 

zmrazilo stav, který vytvořila nová moc v 70. letech v éře po sovětské okupaci a režim se obával 

cokoliv měnit, neboť jeho představitelé se báli odvety. Reálnou silou se však stala mimo tuto 

politickou moc a tento minulý konflikt již nová generace.  

 

... Přirozené právo ... 

 

MS: Dá se formulovat teze, že v době převratů převládá přirozené právní vnímání a poté nastupuje 

pozitivistické akcenty ... 

 

VP: Myslím si, že ano, protože přirozené právo je vždy namířeno proti tomu, že dosud platné normy 

jsou s nimi v rozporu a proto ve jménu přirozeného práva se legitimizuje nárok současný právní stav 

změnit.  

 

MS: Je v tom vidět protest. 

 

VP: To je jistě pravda, ale samotné pojetí přirozeného práva nic neříká o obsah těchto hodnot. Každá 
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revoluce se dovolává přirozeného práva, dovolávají se jej i diktatury. Přirozeného práva se dovolával 

nacismus v podobě tzv. přirozeného sociálního darwinismu, kde jen silní a rasově čistí mají právo 

vládnout. Slovenský stát měl pojem přirozeného práva v Ústavě jako výraz boží vůle a byl namířen 

proti demokratickým principům Československa s jeho právním positivismem. Nejde tedy jen o tento 

výraz, který vyzývá ke změně současného právního stavu, ale o obsahové hodnoty.  

 

MS: Ne nadarmo Konfucius říká, když slova ztrácí význam, člověk ztrácí svobodu.  

 

... Právní řád a kontexty ... 

 

MS: Při této příležitosti bych se zeptal, jak jste si představoval, že bude utvářen právní řád. Bylo 

zřejmé, že jen málo věcí bude moci být použito. Právní řád čeká zásadní reforma. Bude nutné 

formulovat obchodní zákoník, bude nutné novelizovat občanský zákoník, zkrátka zákony, které budou 

moci lidem, kteří žijí v této zemi, dávat prostor pro vyjadřování svých preferencí a zájmů.  

 

VP: Počátkem 90. let jsem polemizoval v tisku s profesorem Jičínským o klíčovém obratu v právním 

řádu. Zatímco on tvrdil, že kvalitativním zvratem bylo vypuštění pasáže o vedoucí úloze komunistické 

strany v Ústavě již v listopadu 1989, já jsem za obrat považoval až Listinu základních práv a svobod, 

která vyjádřila již v uvozovacím zákoně v zásadě novou koncepci právního řádu založenou na 

principech Všeobecné deklarace lidských práv. Obsahovala diskontinuitní normu, aby ztratilo 

účinnost vše, co s těmito hodnotami Listiny práv bylo v rozporu, tedy jistou diskontinuitu právního 

řádu podle hodnotových kritérií Listiny základních práv a svobod. Nezákonnosti se masově a krutěji 

páchaly mnohem dříve, než byla vedoucí úloha komunistické strany vepsaná v roce 1960 do Ústavy. 

Domníval jsem se, že podstatným je hodnotový zvrat pro celý právní řád, který by měl mít jednotnou 

logiku. Takové představy jsem uplatňoval od roku 1990 také jako člen ústavní komise pro přípravu 

těchto přeměn. Podoba takových změn mohla mít různé varianty. JUDr. Otakar Motejl v rámci těchto 

diskutovaných koncepcí vypracoval reformu soudnictví, jejíž zásady předložil širokému plénu 

pracovníkům justice a jiných oborů, aby posoudily, zda má být budována soustava jen obecných 

soudů bez správního soudnictví, vojenského soudnictví apod., nebo naopak. Tehdy se přijala 

koncepce jednotného obecného soudnictví, která se pak změnila po zániku federace tím, že do 

Ústavy ČR se až v poslední fázi vrátila zmínka o Nejvyšším správním soudu. Demokratická justice 

může mít různé varianty, co jí však škodí, jsou časté změny, reformy a reorganizace, které ve svých 

důsledcích brání tomu, aby se občané dovolali subjektivních práv v rozumné lhůtě. Tedy místo 

konsolidace práva nastala permanentní revoluce v právu spojená s právní nejistotou, a to i místo 

právní jistoty, kterou občané potřebují a je nezbytná i pro tržní prostředí. V poslední fázi existence 

federace se také prosazovaly odlišné představy o organizaci justice v České republice a na Slovensku. 

Přes 50 ústavních zákonů přispělo k destabilizaci a konci Československa. Ukazuje to také přístup k 

instituci prokuratury.  

 

MS: Můžeme říci, že rozdělení bylo politické rozhodnutí, které bylo „řízeno“ právem. Lze konstatovat, 

že Češi a Slováci prokázali dostatečnou míru kultury. 

 

VP: Pokojné rozdělení státu je jiná problematika. Pokud jde o organizace justice, stejně tak jako o 

pojetí práv a svobod, byly představy jiné v českých zemích a jiné na Slovensku. Tam se také více 

prosazoval sociální stát na rozdíl od převládajících koncepcí liberálních inspirovaných von Hayekem v 
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Čechách. Jeho teorie byly výrazně antidemokratické ve jménu svobody silných subjektů a oligarchické 

vlády. V tehdejší atmosféře glorifikace Hayeka jsem na to marně upozorňoval. 

 

MS: Slováci šli například cestou deklarace tržního hospodářství, které bude mít ohled na ekologii. Jsou 

to teze, které mohou mít pouze proklamativní charakter.  

 

VP: Pojetí udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí najdeme v Listině základních práv i v 

Ústavě ČR. 

 

MS: Sám jste se podílel na koncipování federální ústavy. S vámi tam byli i prof. Jičínský, Petr Pithart.  

 

VP: S Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským, Zdeňkem Jičínským, Františkem Šamalíkem a dalšími 

kolegy vyhnanými z Právnické fakulty jsme diskutovali o budoucí ústavě ještě před listopadem 1989, 

jak jsem se o tom zmínil již v úvodu rozhovoru. Chtěli jsme mít připravenou demokratickou 

alternativu k utajovanému textu připravovanému tehdejším režimem v ústavní komisi. Naše přípravy 

příliš nepokročily, pokud jde o písemnou formu. Zpracoval jsem svou představu o právech a 

svobodách, kterou jsem posléze uplatnil v komisi ČNR v prvním období do června 1990. Po převratu 

snad i tyto diskuse o Ústavě ovlivnily P. Rychetského, který předložil sám návrh Ústavy Občanského 

fóra. Petr Pithart se plně soustředil na svou funkci v české vládě a na přípravě federální ústavy se již 

nepodílel. Vzpomínám si však, že ze své funkce předsedy české vlády svolal v roce 1990 na jeden 

zámek diskusi různých odborníků o možnosti obnovy zemského zřízení.  

 

MS: Je dobré se zeptat, jak jste vnímal vytváření Ústavy České republiky. Jak se hodnotové systémy 

promítaly do jejího koncipování?  

 

VP: Na tvorbě současně platné Ústavy České republiky jsem se přímo nepodílel. O jejím vzniku bylo již 

napsáno hodně těmi, kteří byli buď členy komise vlády, nebo poslanci, kteří se účastnili na její 

přípravě v roce 1992, zejména při různých výročích přijetí Ústavy. Své připomínky jsem vyjádřil jako 

člen Legislativní rady vlády a externí člen komise pro lidská práva České národní rady, kde jsem také 

uplatňoval připomínky Českého helsinského výboru. V rámci těchto připomínek jsem také namítal, že 

v Ústavě postrádám problematiku bezpečnosti státu, povinnosti občanů a institut ombudsmana. Nic z 

toho nebylo ve výsledném znění akceptováno a problematika bezpečnosti státu byla do platného 

ústavního řádu zahrnuta až zvláštním zákonem o bezpečnosti státu v souvislosti s naším vstupem do 

NATO. Upozorňoval jsem tehdy na řadu chyb v Ústavě, na druhé straně se však nedomnívám, že je to 

dokument výrazně špatný.  

 

MS: Zkrátka je to výslednice politických střetů. Soudíte, že by ústava měla být ctěna a měl by jí znát 

každý Čech, jako je tomu ve Spojených státech? 

 

VP: Je to i mé přesvědčení a domnívám se, že by tomu měla být věnována větší pozornost ve školách 

i v občanském životě. V některých státech USA nemohli občané jít volit, pokud ústavu neznali. Pojem 

občanství zahrnuje znalost svých práv a povinností vůči státu.   

 

MS: Kdybyste udělal anketu, spousta lidí by nebyla připuštěna k volebnímu aktu. 
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VP: Neznalost Ústavy se netýká jen občanů, ale někdy i členů Parlamentu. Někteří veřejně vystupovali 

s tím, že máme Parlament a Senát, aniž by vnímali, že Senát je jednou z komor Parlamentu a tou 

druhou je Poslanecká sněmovna. Takové tvrzení je spíše kuriozita, týkající se pojmů, ale neznalost 

Ústavy se týká i zásadnějších věcí. Setkal jsem se u některých členů obou komor Parlamentu s dosti 

přezíravým vztahem k právu a s názorem, že právo je to, co oni si myslí. Svrchovanost zákona 

tradičně spočívá v tom, že je zákon závazný i pro jeho tvůrce.  

 

MS: Bída poznání, dalo by se lakonicky shrnout. Do vrcholných orgánů jsou voleni lidé, kteří ani 

nevědí, jaké je rozdělení orgánů či jaká je jejich primární mise.  

 

... Nectěné právo ... 

 

MS: Jak vnímáte špatný respekt práva a justice? Proč nemá patřičný kredit? Hodnota spravedlnosti je 

cosi vágního. 

 

VP: Kredit neměla justice po listopadu 1989. Po převratu existovala absolutní nedůvěra v justici, která 

rozhodovala ještě začátkem roku 1989, a v jeho průběhu o sankcích v souvislosti s Palachovým 

týdnem a uplatňovala trestní pracovně-právní i další represi proti signatářům Charty 77, a signatářům 

petice Několik vět, i s dalšími projevy odporu proti režimu. Potvrzovala opatření proti protestujícím 

občanům. Vyvolávalo to velké znechucení a prestiž soudnictví byla tehdy nízká. Po roce 1989 nebyl 

ani mezi studenty práv o justici velký zájem. V době, kdy byl Tomáš Sokol ministrem, v přednášce na 

fakultě říkal, že v současné době studenti mají zájem především o advokacii, ale za krátkou dobu se 

budou lidé do justice hrnout. Již delší dobu právě takový stav nastal a justice je v zásadě naplněná a 

problémem je spíše způsob výběru soudců. Pokud jde o společenské souvislosti, v některých 

případech se zdá, že je justice všemocná a svou moc někdy zneužívá a odcizuje se principům 

demokratického státu. Ani soudci se nemohou stát zvláštní nekritizovatelnou kastou.  

 

MS: Ne nadarmo se hovoří o justiční mafii.  

 

VP: Nemyslím jen excesy jednotlivců, které se mohou projevit i ve státech s nepřetržitou dlouhou 

právní tradicí. Mám na mysli také takové případy, kdy Ústavní soud odmítá, aby se justice solidárně 

podílela na úsporách ve společnosti jako ostatní složky státu. Nemohu souhlasit s tím, že základní 

podmínkou nezávislosti justice je to, aby měla jen ona platy nedotknutelné a zvyšovaly se, neboť 

jinak nebude nestranně rozhodovat. Znamená to snad, že taková solidarita v úsporách, která se 

dotkne zákonodárců, prezidenta, členů vlády, policie nebo jiných státních orgánů může znamenat, že 

u nich se legitimně po snížení platů otevírá prostor ke korupci? Jakou roli hrají morální faktory 

spojené s vykonáváním státních funkcí? Nemůže být ve státním aparátu jedinou hodnotou a 

autoritou autorita peněz a majetku, neboť pak se takový stát rozpadne. Podmínkou zastávání funkce 

soudce je také absolvování psychologických testů, které jsou podle názoru řady osobností v rozporu 

se zákonem. Nebylo by snad vhodnější, kdyby se takové testy pro přijetí do justice zabývaly spíše 

morální odolností před korupcí a reálným vztahem k hodnotám demokratického státu. Poukazuje se 

na dlouhé trvání soudních sporů, na pochybná rozhodnutí, kdy soudy propustí mezinárodně hledané 

zločince, drogové mafiány a ti v důsledku toho uniknou spravedlnosti a skrývají se někde v zahraničí. 

To pochopitelně autoritu justice snižuje. Často se uvádí, že by chyby v justici napravila soudcovská 

samospráva a v diskusi o ní byla použita řada argumentů, které při bližším zkoumání nemohou 
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obstát. Poukazovalo se zpočátku na příklad Francie a její Nejvyšší soudcovské rady. V jejím čele tam 

však stojí prezident republiky a zastupuje ho ministr spravedlnosti. Jejími členy je řada lidí mimo 

justici. Demokracii nemůžeme nahradit korporativistickým státem. Někteří upozorňují, jak se 

negativně na vztazích v nejvyšších justičních orgánech projevuje, že všechny vrcholné justiční 

instituce sídlí v jednom městě, tj. v Brně a vytvářejí se tam neformální vztahy, které mohou ohrozit 

nestranná rozhodování. Lze si představit oddělené umístění některých těchto orgánů, např. v 

Olomouci, v Plzni nebo v Praze, aby se takovému nebezpečí zabránilo. Jinou otázkou je odpovědnost 

za soudní rozhodnutí, které obsahovala již Ústava roku 1920 (jak to bylo uvedeno např. v § 104). 

Soudci by měli odpovídat za škodu, kterou způsobili při výkonu svého úřadu, právě tak jako jiní 

funkcionáři státu. 

 

MS: Ne náhodou Václav Klaus hovořil o soudcokracii.  

 

VP: Zabýval se tím též jeden sborník statí takto nazvaných, jejichž autory jsou právníci a další 

odborníci. Souvisí to právě s principy demokracie a hodnotami spravedlnosti. 

 

... „Legislování“ ... 

 

MS: Dobrá, rád bych se ještě zeptal na to, co trápí většinu těch, kdo sledují legislativní proces. Jedná 

se o rychlou změnu legislativních norem.  

 

VP: Již jsem řekl, že stálé změny právních předpisů znesnadňují uplatnění principů právního státu. 

Obecný občanský zákoník z roku 1811 se dlouho připravoval a zkoušel se v praxi. Platil u nás do roku 

1950, a v Rakousku ještě déle. U nás se tvrdí, že zákon platný deset let je zastaralý. Daňové zákony, s 

kterými se občané nejčastěji setkávají, se mění několikrát do roka. Jakápak je právní jistota občanů, 

kteří v takovém právním chaosu se mají pohybovat? Přispívá k tomu také nepřehledná změť předpisů 

evropských. Má-li si občan osvojit povinnosti, které mu ze zákona vyplývají, musí mít určitý čas, aby 

taková pravidla zažil. Připomenul to již T. G. Masaryk při výročí vzniku republiky. Častá změna 

právních předpisů je jedním z největších nebezpečí pro právní stát.  

 

MS: Člověk si může říci: „co bych já se zabýval zákony, když zákon, který si osvojím, bude platit 

omezeně krátkou dobu“. Nevede to právě k velkým pochybnostem o tom, zdali občan žije v právním 

státě? 

 

VP: Ano, v tom máte pravdu. Jak se může prosadit svrchovanost zákona a právní stát v právním 

chaosu? 

 

MS: V tom je vidět možná zásadní omyl procesu transformace, že? 

 

VP: Vstupuje do toho i obrovské množství evropských právních norem a skutečnost, že běžný občan 

má velmi malou možnost stav právního řádu ovlivňovat. Nad některými právními předpisy, které 

produkuje stát nebo Evropská unie, pak zůstává rozum stát.  

 

MS: Pokročme k poslednímu. Jak vidíte budoucnost této republiky v Evropě a v globalizovaném světě? 

Jsou lidé, kteří uvažovali tak, že jsme součástí Evropské unie, Severoatlantické aliance. Koncem 90. let 
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20. století a počátkem 21. století jsme přijali Acquis communautaire.  

 

VP: Touto tematikou jsem se již několikrát zabýval z různých hledisek. Jistě platí, že za stav české 

společnosti odpovídají především sami občané a jejich politická reprezentace, kterou si ve volbách 

vybírají. Evropská unie ani nikdo za nás tuto odpovědnost nepřevezme. Je to problém právní a 

politické kultury každého státu. Je pravda, že diskuse o zásadních změnách právního řádu v Evropské 

unii probíhá ve všech členských státech, v legislativních orgánech i např. v rozhodovací praxi 

ústavních soudů. Takové souvislosti občanům unikají. Zásadní záležitosti života občanů, které se jich 

bezprostředně dotýkají, by měly být řešeny na takové úrovni, která je jim nejbližší a mohou 

rozhodování o nich reálně ovlivnit. 

 

MS: To pramení z širšího porozumění a pojetí kultury.  Děkuji vám za podnětná slova.  

 

 

 

Dialog o transformaci s Pavlem Kysilkou3,4: 

 

MS: Jak vás zastihl rok 1989? S čím si jej spojujete? Jaké naděje jste do něj vkládal a případně, jak se 

naděje, jež jste měl, naplnily? 

 

PK: Upřímně řečeno rok 1989 byl pro mě šok, nikdy jsem jej nečekal. Nedoufal jsem, že bych se mohl 

dožít změny režimu. 

 

MS: Byl jste mlád. 

 

PK: Relativně. V roce 1989 mi bylo 31 let. Jistěže režim praskal ve švech, ve střední a východní Evropě 

to bylo slyšitelné a viditelné. Nás to navíc zastihlo v Ekonomickém ústavu ČSAV, který byl „sestrou“ 

Prognostického, měl jsem štěstí, že jako mladý jsem patřil do skupiny lidí jako Zieleniec, … 

 

MS: … Karel Kříž, … 

 

PK: … Jiří Jonáš, Dušan Tříska, Tomáš Ježek, Václav Klaus, Jan Mládek. 

 

MS: Posledně jmenovaní byli v Prognostickém ústavu ČSAV. 

 

PK: V tomto ohledu jsme hranice nevnímali. Navíc jsme byli pár metrů od sebe. 

 

MS: Obě dvě to byly akademické instituce. 

 

PK: Nakonec Tomáš Ježek byl v Prognosťáku, ale patřil do naší úzké skupiny. Tehdy jsme psali 

pojednání Československo na rozcestí. Tušili jsme, že si tím asi podepisujeme výpověď, ale studie byla 

                                                           
3
 Pavel Kysilka *1958, český ekonom, Ekonomický ústav ČSAV, po roce 1989 působil ve službách státu – Česká 

národní banka – viceguvernér, po odchodu z ČNB působí do současnosti v České spořitelně.  
4
 Dialog byl natočen ve středu 26. června 2013 odpoledne v centrále České spořitelny Budějovická 1912/64b, 

140 00 Praha 4. 
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publikovaná až měsíc po listopadu. Intenzivně jsme na tom pracovali rok a půl. Osobně bych řekl, že 

listopad 1989 byl příjemný, nečekaný šok. Na druhou stranu - naše očekávání byla dost realistická. To 

proto, že jsme byli ekonomy, kteří se zabývali „reformovatelností“ či „nereformovatelností“ systému. 

Jednalo se navíc přímo moje výzkumné téma. Znali jsme díky starším kolegům, k nimž patřil Klaus a 

Tříska nové směry vývoje ekonomie na Západě i stav západního hospodářství. Bylo nám jasné, že tržní 

ekonomika není žádná procházka růžovým sadem. Je to systém velmi komplexní a složitý. 

 

MS: Je nestálý, má výkyvy, ... 

 

PK: … poruchy. Navíc funguje v demokratickém systému a moderní demokracie prožívá krizi, kterou 

nyní prochází i naše republika. Takže naštěstí jsem neměl velké iluze, i když jsem se na změny hodně 

těšil. Mohu dodat, že dnešní nelehká realita mě nijak negativně nepřekvapuje. Jsem šťastný, že jsem 

se jí dožil. Od listopadu 1989 ji beru, jaká je. Vím, že posun dopředu může být pouze evoluční, 

postupný. Navíc se občas může otočit od pokroku k „nepokroku“. 

MS: Pak může nastat skok. Zkrátka - vývoj má jistá zacyklení. 

 

PK: Možná existuje jedna dimenze, kterou jsem neočekával. Nebylo mnoho lidí, kteří by prognózovali, 

že se staneme součástí tehdy nemyslitelných evropských trendů. Nikdo nedohlédl k měnové unii, ani 

ke směrům vývoje Evropské unie. To je nový fenomén, se kterým se Evropa i my vypořádáváme, a 

není stále jasně vidět cesta, kudy se v tomto společenství budeme ubírat. 

 

MS: Rok 1989 máte spojen hlavně se získáním svobody?   

 

PK: Ano, a tento pocit mě neopustil do dnešních dnů. Jsme šťastná generace, která si toho bude už 

navždy vážit. Naše děti možná již tolik ne, protože se do nové doby narodily a vyrůstaly v ní. My ještě 

máme štěstí, že jsme nabrali rozum ve starém režimu. Velmi si vážíme dnešní svobody a demokracie. 

Jsme na tom lépe než generace našich otců, která se změny dožila, ale zároveň si prošla celý život 

hloupnutím v komunistickém režimu, když předtím prožila válku. A někteří, jako můj otec i první 

světovou válku a pochopitelně celou hospodářskou krizi. 

 

MS: To právě mělo u těchto lidí dopad na vnímání kapitalistického řádu. Říkáte, že jste byl ve svých 

odhadech střízlivý. Mnoho lidí spojovalo se změnou velké naděje, že dojde k rychlé a radikální 

proměně společnosti i hospodářství. Po velkých nadějích následuje strmý pád, neuspokojení z toho, co 

nastalo. Vytváří se zde odpor k systému, v němž žiji. 

 

PK: Řekl bych, že lidé, kteří žijí s tímto pocitem, by si mohli spíše stěžovat sami na sebe. Zaskočil je 

fakt, že v novém režimu nic nedostanou zdarma. 

 

MS: Zde fungují slova Miltona Friedmana: „There is no free lunch.“ 

 

PK: Ano, úskalí svobody je spojeno s odpovědností. Lidé se domnívali, že získají svobodu, ale 

paternalismus starého režimu nikdy neskončí, že se o ně stát postará. Bohužel v tomto pocitu se dnes 

vezeme více a více s celou Evropou. Spousta lidí se mnou říká, že Evropa postupně „infantilní“. To 

znamená, že se cítíme jako malé děti, které by si chtěly pouze užívat, hrát si, nemít vlastní 

odpovědnost, házet ji na někoho jiného. 
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MS: Zde pak opětovně figuruje stát jako garant jejich blahobytu. 

 

PK: Ano. 

 

MS: Byli jsme k tomu vychováni. Když jste zmínil skutečnost, je dobré vzpomenout slov, která říkal 

profesor Martin Potůček, že Češi jsou liberálové, ale s větrem státu v zádech. 

 

PK: To je pěkně výstižné. 

 

MS: Můžeme říci, že to platí i na jednání v rámci transformace. Jen si vzpomeňme na rétoriku aktérů. 

 

… Komunismus … 

 

MS: Nyní bych naši pozornost upnul k minulému režimu. Jak vnímáte komunistický režim a ideologii. 

Jak jste o ní jako mladý člověk uvažoval? Viděl jste v ní uskutečnění spravedlivé společnosti? 

 

PK: Kořeny komunismu nejsou nahodilé. V devatenáctém století došlo k vykořenění milionů lidí 

z něčeho, co fungovalo po staletí, tedy z rodinného a komunitního života na malých zemědělských 

územích. Lidé se posunuli do měst, kde měli většinou šanci významně si zvýšit životní úroveň, ale 

zároveň za to mnozí platili obrovskou cenu. Společnost tehdy byla liberální, a to i v tom negativním 

slova smyslu. O lidi se stát v zásadě nestaral. Vznikaly spolky, které se o to snažily, dokonce k nim 

patřily i spořitelny. Spořitelna česká vznikla r. 1825 původně s účelem pomáhat lidem stát na 

vlastních nohách, pracovat, spořit. 

 

MS: To znamená, že zde byli lidé bohatí a chudí. Společnost byla polarizována. 

 

PK: Pozorovat negativní sociální doprovodné jevy muselo být neuvěřitelně tristní a smutné. Pokud se 

tím někdo začal zabývat v rovině psychologické, sociologické či ekonomické - jako byl Marx a další 

myslitelé, kteří jej předcházeli či následovali, přicházeli na zajímavé souvislosti. Soudím, že Marxovo 

pojednání o odcizenosti a jeho důsledcích je silné a je platné dodnes. 

 

MS: Analýzu můžeme označit za slušnou … 

 

PK: Tu psychologicky sociologickou. V ekonomii se naopak dopustil velkých chyb … 

 

MS: Je tam otázka vzniku hodnoty. On ji spojil s prací dělníka. Subjektivní hodnocení nepřijímal. 

 

PK: Že se hodnota vytváří na bázi průměrných podmínek, je hloupost. Toto je jedna z jeho fatálních 

ekonomických chyb. Jistě nebyl tak dobrým ekonomem, ale byl docela dobrým sociologickým, 

politologickým či psychologickým pozorovatelem. Ale závěry, které z toho vyvodil, jsou zhoubné. 

Nakonec kdo je v praxi dotáhl do konce, byl Pol Pot v Kambodži. Chvíli o to usiloval i Lenin, než 

nasadil Novou ekonomickou politiku. Rozhodně se musíme naučit žít s defekty tržního hospodářství a 

demokracie, ale rozhodně se vyhnout jeho doporučením o utváření společnosti. Zapomněl na povahu 

člověka, která je po tisíciletí neměnná. 
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MS: Předpokládali kolektivistického člověka a individuum eliminovali. 

 

PK: Mezi kritiky komunismu byly dvě skupiny lidí. Jedni zdravě instinktivně bez jakéhokoliv 

sofistikovaného přístupu režim odsoudili. Od samého začátku myšlenku socialismu nesnášeli. Nepatřil 

jsem k těmto lidem. Dlouho i za studií na Vysoké škole ekonomické jsem spíše přemýšlel jak napravit 

chyby a vady režimu v ekonomické oblasti. Když jsem začal studovat moderní ekonomii a postupně se 

dozvídal o gulagu, vraždách, až pak mi docházelo, poté, co jsem se dostal k pramenům, jaké zhoubné 

lidské důsledky to vše mělo. Tehdy mi pomohlo, když mě osvícený šéf mé katedry na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, kde jsem působil, řekl: „Zde nepřežiješ.“ Mě a kamaráda poslal do 

Ekonomického ústavu ČSAV, kde vládlo docela liberální prostředí. Tam jsme se začali seriózně 

věnovat fenoménu „nereformovatelnosti“ socialismu a soustředili jsme se na přechod od centrálně 

řízeného a státem vlastněnému hospodářství k ekonomice tržní. 

 

MS: Dá se v této souvislosti říci, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. 

 

PK: Tehdy jsem se dostal k četbě von Hayeka a dalších, kteří odhalili klíčové a nesamozřejmé 

souvislosti. A pokud si k tomu člověk přečetl navíc třeba Solženicyna Jeden den Ivana Denisoviče, 

postupně si skládal mozaiku. K svému přesvědčení jsem dospěl spíše postupně, přemýšlením, 

studiem, než že bych měl k tomu odpor jako kluk z venkova, který nepřišel do styku s hrůzami 

padesátých let. 

 

MS: Ostatně Friedrich von Hayek byl původně fabiánský socialista a postupem času přešel k obhajobě 

tržního řádu, a někteří jej nesprávně považují za extrémního liberála. Ještě se zastavme u slova 

socialismus. Měli jsme zde komunistickou stranu, ale nakonec byl systém v ekonomické oblasti 

označen jako reálný socialismus. Co o tom soudíte? 

 

PK: Byl to výstižnější název. Sám systém nebyl komunismem. Komunismus definoval Marx. To je 

režim bez peněz, … 

 

MS: … bez státu.           

           

PK: To, v čem jsme žili, byl socialismus v pravém slova smyslu. To znamená, že zde byla všemocná 

role státu ve všech oblastech života. Pochopitelně stát byl ovládán ideologií. Nebyl to socialismus 

národní, který byl ovládán nacistickou ideologií, toto byl … 

 

MS: … třídní socialismus, chcete-li to takto nazvat, v němž proti sobě vystupovali dělníci a kapitalisté.   

 

… Pozitiva režimu? … 

 

MS: Dobrá, řekl byste, že část přístupu, která byla v minulosti realizována, byla pozitivní? Dá se 

namítnout, že úroveň nižších vrstev společnosti se zvýšila. Sociální rozdíly se zmenšily. 

 

PK: Tyto úvahy se mi nelíbí, protože jestliže je celý model od samého začátku špatný, nemá cenu 

z něho vytrhávat nějaké části. Je to podobné, jako kdybych chválil zhoubnou nemoc, protože jsem 
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díky ní zhubnul. Ano, na chvíli snížím váhu, vypadám lépe než před tím, když jsem byl otylý, ale 

zhoubná nemoc je zhoubná nemoc. Snížení sociálních rozdílů byl nechtěný doprovodný jev špatně 

nastaveného režimu. Pochopitelně existovaly různé vývojové odstíny. Asi když režim na nějakou dobu 

změkl a zlidštil se během šedesátých let, byl schopen uvolnit tvořivost lidí a produkovat výborné 

hodnoty v oblasti kultury, možná i ekonomiky. Ukázalo se, že společenský úspěch odpovídá 

svobodnému prostoru k rozvoji lidí a uplatňování jejich nejlepších schopností. 

 

… Exil … 

 

MS: Schopní lidé v naší republice vycítili, že zde není možné se uplatnit a realizovat svůj životní 

projekt, a proto odešli. Naši zem potkaly minimálně dvě vlny exodů. 

 

PK: Jedná se o rok 1948, 1968. 

 

MS: Sám jste neuvažoval o exilu? Například, mnozí lidé z ekonomické oblasti, odešli. 

 

PK: V roce 1988 jsem se dostal v rámci AIESEC, což byla mezinárodní organizace mladých ekonomů, 

do zahraničí. Vyhrál jsem soutěž ekonomů s prací o historii ekonomických reforem. Dostal jsem právo 

se přihlásit na zahraniční stáž. Byl jsem čtvrt roku v Regensburgu v jedné bance, ale měl jsem zde dvě 

děti, a tak jsem se vrátil. Šok poznání svobodné společnosti i se všemi jejími nedostatky byl obrovský, 

ale šok z návratu ještě větší. 

 

MS: Tato skutečnost by neměla zapadnout. Lidé, kteří se na nás dívali ze Západu, předpokládali, že 

režim „mele“ z posledního. 

 

PK: Souhlasím. Zajímavé je, že jsme to neviděli zevnitř, i když zde bylo pár proroků, jako Karel Kříž, 

který byl neúnavný optimista. Nahlas a veřejně říkal, že režim za pár měsíců padne. 

 

MS: Zaplať Pán Bůh, že padl, i když se vyrojily jiné společenské a hospodářské problémy.    

 

… Demokracie … 

 

MS: Nyní bych přešel k otázce budování demokracie. Jak o tomto společenském řádu uvažujete? Něco 

jste naznačil. Zřejmě je to nedokonalý systém, ale asi lepší bychom na Zemi nenašli. 

 

PK: Churchill říká, že je nejméně špatný ze všech možný. Demokracie je velmi nedokonalá, velmi 

problémová. Zvlášť v dnešním globalizovaném a medializovaném světě. Právě medializace trochu 

brnká na horší struny demokracie, kdy přes medializaci demokracie sklouzává do pasti populismu, 

paternalismu a dětinštění. To, co jsme nesnášeli na socialismu, se dnes vrací zadními dveřmi z Evropy, 

ale nejen z ní. To je největší hrozba, kterou dnes vnímám. Rozpadl se jeden revoluční systém 

postavený na paternalismu, dětinství, Evropa k podobnému evolučně směřuje. Z mého pohledu 

medializace vše urychluje, protože medializace postrkuje nahoru politiky, kteří na tuto strunu brnkat 

umí. Politici, kteří dnes naslibují hory doly a kteří to dokonce naplňují, vychovávají z milionů lidí 

nesvéprávné, méně svobodné, méně odpovědné jedince. A ti pak tento typ politiků vyžadují.  

Dostáváme se do začarovaného kruhu, dolů směřující spirály. 
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MS: Jsou lidé, kteří proti podobě tohoto řádu protestují. Pro někoho je lepší osvícený mocnář než 

člověk, politik, který vzešel z volebního procesu, jenž je součástí demokracie. V úvahách o 

demokraciích bychom neměli opomenout skutečnost, že jsme ji zažili. 20 let zde byla v první polovině 

dvacátého století. Je dobře zapsána do našich dějin. Nynější stav poměřujeme s tím, co jsme již zažili. 

Tážeme se, kolik inteligence zde bylo, jakého rozkvětu jsme dosáhli. Na druhou stranu se jednalo o 

období nestability z důvodů častého střídání vlád. 

 

PK: Myslím si, že symptomy demokracie let 1918 až 1938 jsou podobné dnešním. Když si člověk 

listuje v historii, musí se usmívat, protože zažíváme totéž. Zažíváme stejné stesky dnes jako tehdy. 

Ptal jste se, jak se dívám na demokratický řád. Je to něco, co vyžaduje zkušenost a občas je nutné si 

nabít ústa. Lidé pochopí úskalí demokracie až tehdy, když se trochu odřou. Je to podobné, jako když 

pochopíte problém způsobu jízdy na kole tehdy, když spadnete a odřete si loket. Příště si dáváte 

pozor, aby se nestalo něco horšího. Z mého pohledu jde o zkušenosti, schopnosti vyhnout se různým 

úskalím a pastím demokratického režimu. 

 

MS: Dobrá, ale k tomu také potřebujeme slušného člověka, také člověka vzdělaného, který dokáže 

racionálně vyhodnotit možné směřování společnosti. Asi namítnete, že bychom toho chtěli od člověka 

příliš, že ne vždy je v lidském chování vidět racionalita. 

 

PK: Je výborné, pokud tomu tak je. Buďme realisté. Sázím na zkušenost, i když nejhorší vlastností 

lidstva je nepoučitelnost. Jeden myslitel říkal, běda národům, společnostem, které se neumí poučit ze 

své minulosti, a proto budou opakovat staré chyby. Myslím si, že Evropa do určitých pastí a úskalí 

padá a spadne. Doufejme, že se poučí a nalezne dostatek vnitřní síly se jim vyhnout příště. 

 

… Demokracie i jiné formy vlády … 

 

MS: Jak se díváte na skutečnost, že u nás je demokracie, ale v jiných státech demokracie není a tamní 

systém se nezávislému pozorovateli může jevit jako efektivnější v kontextu vzestupu hospodářství. 

Stačí se podívat na asijský kontinent, rozvíjející se trhy. Můžeme říci, že naše země kulturně i sociálně 

patří na Západ. Ten je spojen s demokracií a kapitalistickým řádem. 

 

PK: Zastávám jako řada dalších ekonomů koncepci, že v ranější fázi rozvoje zaostalejších společností 

není diktatura či nedemokratický režim překážkou, ale od určité úrovně, zejména když začnou sílit 

střední vrstvy, nesvoboda, dirigistický režim začne být těsný jak politicky, tak psychicky. To má 

pochopitelně dopad na hospodářský rozvoj, protože režim klade překážky konkurenceschopnosti. 

Ukazuje se, že úspěch všech zemí v současnosti spočívá ve svobodném přístupu k informacím, 

k tvořivosti, v nejlepších mozcích a rukách. Toto mohou zajistit pouze země, které člověku poskytnou 

svobodu. Takže všeho do času. Vyspělé evropské společnosti sice ztrácí konkurenceschopnost vůči 

Číně, Indii a jiným dalším zemím, ale máme zde další zajímavé země, které jdou rychle dopředu stejně 

jako Čína a demokracii mají. V jistém ohledu jsou dokonce úspěšnější než Čína. Ve vztahu k Číně 

nejsem úplný optimista. Tato země se možná zadusí ve svěrací kazajce svého nedemokratického 

režimu. Jiné země, které jej budou umět uvolnit či jej uvolnily, budou ukazovat, že tudy vede cesta. 
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MS: Zkrátka - všeho do času. Je možné, že totalitní systémy v Asii přejdou během let či desetiletí 

k demokracii. 

 

PK: Ano, možná se promění v modifikovaný styl demokracie, jenž bude stabilnější podobně jako 

americká demokracie. Jsem o tom přesvědčen, ale je otázkou, kdy to přijde, zde je odhad obtížný. 

                            

… Krize demokracie … 

 

MS: V prvním desetiletí jednadvacátého století se hovoří o krizi demokracie, vládnutí. Místo toho, aby 

vládli lidé, vládnou některé vybrané skupiny, jež ovládají směřování společnosti. Roli v tomto případě 

jistě hraje výše kapitálu. Jak se na tento fenomén díváte?  

 

PK: Nemyslím, že uspějí společnosti, kde si někteří lidé ochočili demokracii a věci si usurpovaly 

uzavřené elity. Jsou země, kde se demokracie stala nástrojem některých společenských elit. V nich je 

nízká vnitřní i vnější propustnost a postupnost pro nadané motivované lidi. Typickým příkladem je 

Francie, jejíž systém je vybudován od Velké francouzské revoluce na „nepropustné“ elitní vrstvě, 

která ovládla i demokratické struktury a mechanismy. Jde o to, jak je demokracie naplňována. Jsou 

země jako Spojené státy, kde demokracie vyzařuje prvky obrovské propustnosti, kde můžeme zatím 

říci, že předkoupené právo příliš nefunguje, a propustnost je tam celkem dobrá. Shodou okolností 

propustnost je jedním ze základních prvků konkurenceschopnosti. Dnes vidíme rozdíly mezi různými 

modely demokracie, které jsou zakotveny ústavami. Můžeme se podívat na českou Ústavu, srovnat ji 

s britským modelem nebo americkou ústavou. Podívat se, jak se Amerika vyhnula úskalím 

evropského modelu. Plodí to tam stabilní vlády, neznají koaliční handrkování, neznají prozatímní 

vlády a jejich pády. Demokratický systém má spousty parametrů, s nimiž je možné si hrát a nalézt 

něco, co skutečně vytváří větší stabilitu, propustnost a zabraňuje tomu, že si někdo předkoupí 

demokratické struktury. 

 

MS: To ano, ale k tomu je potřeba člověk. Sám Masaryk poukazoval na skutečnost, že demokracii 

jsme za první republiky měli, ale demokraté zde nebyli. Sám jste poukázal na fakt, že v Americe to 

mají již staletí. 

 

PK: Ale Spojené státy vznikaly v r. 1776 a byly mladou a úspěšnou demokracií, jelikož se američtí 

otcové poučili z chyb britského modelu. Často v otázkách užíváte slovo člověk. Myslím si, že dobré 

jsou modely, které předpokládají nedokonalost lidí. To je jediný fungující předpoklad vyžadující 

vyvažování, balancovaní sil, zájmů, … 

 

MS: … aby sílu, kterou má moc, nestrhl na sebe. 

 

PK: Nedávno jsem četl úvahu o českém ústavním modelu, který byl psán výhradně právníky, kteří 

mohou postrádat potřebný psychologický vhled. Spíše technokraticky designují systém, který nebere 

v úvahu tenze, protichůdnost a neustálý střet lidských zájmů … Když to neberou v úvahu, pak neumí 

pracovat s lidskou nedokonalostí. Když lidé budou nabývat více a více zkušeností, bude přístupnější 

vzdělání, zapracují na sobě, ale pořád bude vítězit model, který bude a priori počítat s lidskou 

nedokonalostí. 
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… Kapitalismus … 

 

MS: Obraťme list. Dalším řádem, který jsme obnovovali, který u nás měl větší tradici, byl kapitalistický 

řád. Jak jako ekonom vnímáte jeho obnovu? Samo slovo kapitalismus v počátku hospodářské a 

společenské transformace nebylo užíváno. To proto, že někteří lidé si kapitalismem mohli spojovat 

obtíže, jež tento systém přináší. 

 

PK: Do dnešních dnů není toto slovo populární. Je to podobné jako zisk a jiná slova, která jsou s ním 

spojena. Má to řadu důvodů a zřejmě by to bylo na jiný dialog. Demokratický kapitalismus je systém, 

který jsme zmínili na počátku. Vidím jej jako systém nedokonalý, ale zatím lidstvo nepřišlo s ničím 

jiným, co by bylo funkční a udržitelné. 

 

MS: Když jsem na toto téma hovořil s profesorem Milanem Zeleným, říkal, že když lidé začnou něco 

spontánně vytvářet, vznikne kapitalismus. Když se do toho přidá rozum a intelektuálové začnou 

přemýšlet, vymyslí opak. To znamená komunismus či utopii, jež vede k potlačení lidské přirozenosti. Je 

to sice pro mnohé lidi myšlenkově přitažlivé, ale v realitě to nefunguje. Souhlasíte s tím? 

 

PK: Ano, socialismus je intelektuální konstrukt. Kapitalismus je výsledek volného fungování lidské 

přirozenosti, který má své společenské poruchy. Nakonec je zdrojem i demokracie a svobody. 

 

MS: Zkrátka se prosadí ten, kdo je úspěšnější. Říkáte, systém má své nedostatky. Které byste zmínil? 

Když si člověk prochází dílem Josepha Stiglitze, on tyto skutečnosti zmiňuje. Jedná se o otázku 

chudoby, nerovnou akumulaci kapitálu, která je díky globalizaci silnější, uvádí též otázku 

nezaměstnanosti. Co byste doplnil? 

 

PK: Myslím si, že je potřeba se dívat na krajní pól čistého libertariánského kapitalismu jako na něco, 

co neobstojí a co si zřejmě velmi záhy vytvoří některé sebeomezující instituce. Sebeomezující 

instituce jsou za prvé regule umožňující horizontální fungování svobodných subjektů mezi sebou. 

Jedná se o právní řád, obecná pravidla. Dále jde o instituce, které jsou postaveny na takzvaných 

externalitách. Jde o veřejné statky jako je armáda, policie, soudy, majáky, síť poskytující elementární 

sociální péči. Je také otázkou, zdali umí volný kapitalismus zajistit potřebnou vzdělanost, z níž sám 

těží. Soudím, že má vlastnosti, které vedou k seberegulaci, a proto se to s regulací nesmí přehnat, či 

naopak ji nedocenit. Souhlasím, že kapitalismus má tendence zvyšovat polarizaci jak majetkovou, tak 

politickou. V minulosti velký nárůst polarizace bohužel řešily války. Tím, že srazily jmění a příjmy 

vysokých vrstev prudce dolů. Stačí se podívat na míru ekonomické polarizace ve Spojených státech. 

Vždy narůstala před velkým konfliktem nebo před velkou krizí, a pokaždé pak přišly korekce. Dnes je 

tou korekcí ekonomická krize. Zkrátka - kapitalistický řád má v sobě zabudovány prvky, které se zatím 

řeší spíše krizí než evoluční samoregulací. Krize, poruchy mohou být tak vážné, že mohou vést k 

destrukci kapitalismu, k omezení lidských svobod. To je případem velké krize, která buď vedla 

k fašisticko – nacionálně – socialistickým nebo ke komunistickým režimům.  

 

MS: Lidé nevěřili kapitalistickému řádu. Přišli demagogové, kteří získali lid na svou stranu. 

Kapitalismus a demokracie byly upraveny do takové podoby, aby to vyhovovalo některým lidem, což 

následně končilo destrukcí systému jako celku. Na druhou stranu - nějaký šťoural, může říci, že díky 

tomuto přístupu má Německo dálnice. 
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… Kapitalismus s lidskou tváří … 

 

MS: Myslíte si, že ekonomové v době sametového převratu stáli před výzvou vytvořit „kapitalismus 

s lidskou tváří“? … Jsme součástí Evropy, jež se hlásí k sociálně tržnímu hospodářství. Němci se po 

druhé světové válce báli volného trhu bez přívlastků, a proto volili … Nutno říci, že v šedesátých letech 

byla snaha zlidštit socialismus, byť se to nepovedlo, neboť zasáhli jiní … 

 

PK: Když si člověk studuje Adenauerovské a Erhartovské koncepty zjistí, že to byla spíše kamuflážní 

nálepka, jelikož šlo o na dnešní poměry velmi liberální kapitalismus. Evropský dnešek je proti tomu 

těžkým socialismem. Jejich „Sociale Marktwirtschaft“ bylo heslem pro lidi. A oni to ex post 

v pamětech přiznávali. Dnes žijeme v 21. století a nezaměstnaný nemůže umřít hladem. Ale říkám, že 

ne do útrob kapitalismu, ale vedle něj musíme postavit něco, co bude sociální sítí či trampolínou, … 

 

MS: … aby to lidi vracelo do systému. 

 

PK: V autě musí být motor, ale musí tam být i brzda a airbag. Není možné koncipovat brzdy tak, že 

budeme sypat písek do pístů motoru, aby auto jelo pomaleji. Musí to být motor výkonný a vedle 

něho musí existovat brzda a pasivní bezpečností prvky. Říkám, abychom neřešili problémy 

kapitalismu tím, že mu budeme házet klacky pod nohy, tedy sypat písek do válců. Postavme vedle 

něj, tedy vedle jeho dravosti, vedle podnikavosti, vedle důrazu na zisk jasná pravidla a instituce, které 

budou řešit deficity kapitalistického modelu a budou vracet lidi zpět do hry. To znamená, aby mohli 

podnikat, nebo aby mohli být znovu zaměstnáni nebo podepřeni důstojnou sociální službou. 

 

MS: Jsme v době, kdy lidé se tážou po významu směřování kapitalismu. Když se vyskytne krize, začnou 

volat: „Regulujme, regulujme, regulujme!“ 

 

PK: Jedná se o házení písku do motoru. 

 

… Washingtonský konsensus … 

 

MS: Soudíte, že dobrým východiskem, jak obnovit kapitalistický řád byl Washingtonský konsensus? Byl 

to koncept ministerstva financí USA, a Mezinárodního měnového fondu. Jeho tvůrci sázeli na 

deregulaci, liberalizaci, rozumné rozpočtové hospodaření … Nutno podotknout, že u nás se spojení 

Washingtonský konsensus neužívá. 

 

PK: Ano, vždy jsem byl tomu nakloněn. Byl jsem pro princip volné soutěže, liberální prostředí 

s několika elementárními pravidly a rozumnou, střídmou politikou státu. Byl jsem pro malý, ale silný a 

výkonný stát, plnící své role. 

 

MS: Jak se stavíte k tezi, kterou pronesl, tuším Václav Bělohradský, že jsme zbourali Berlínskou zeď, 

ale nechali jsme si vyrůst zeď z kapitálu, který začal vládnout díky liberalizačním krokům, které byly 

uplatněny na základě výše uvedené doktríny? 
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PK: Z kapitálu se stává zeď, pokud lidé vidí, že byl získán neeticky či nezákonně, a že s ním vlastník 

nakládá bez pokory, neodpovědně a chvástavě. V tom stále patříme k těm velmi nevyzrálým 

společnostem. 

 

… Hodnoty … 

 

MS: Jak kapitalismus, tak demokracie jsou podmíněny hodnotami, které člověk a jeho sociální okolí 

vyznává. Zmínili jsme již v úvodu důležitost svobody. Jakou další konstitutivní hodnotu byste uvedl? 

 

PK: Okamžitě, když řekneme svoboda, musíme říci odpovědnost. To je druhá strana jedné mince, je 

však bolavá. Svoboda lidi láká … 

 

MS: Můžeme říci, že svoboda bez odpovědnosti je libovůlí. 

 

PK: Vzpomenu výrok Tomáše Bati o tehdejší velké krizi, kdy hovořil o krizi morální. O tom, co také 

dnes pozorujeme. I dnešní krize vznikla z toho, že někteří američtí bankéři využívali maxima svobody, 

ale spolehli se na to, že neponesou odpovědnost za své vlastní jednání. V modelu morálního hazardu 

se subjekty spoléhají, že je někdo z problémů dostane. Jinými slovy, jestliže akcionář má svobodu 

inkasovat velké zisky ze svého byznysu, musí nést automaticky druhou stránku svobody, tedy i 

odpovědnost. Když udělá chyby, přijde o všechno. Manažer totéž. Když má svobodu užívat si moci a 

slušného platu, musí mít i odpovědnost za to, že když něco pokazí, ponese plné důsledky. Jde o 

skládání účtů. 

 

MS: Systém přece fungoval tak, že když se dařilo, zisky se … 

 

PK: … internalizovaly, privatizovaly, ale ztráty, negativní důsledky se socializovaly. Z mého pohledu je 

to příčina všech problémů. I všechna regulace dnes zvyšuje morální hazard tím, že říká: ciťte se 

bezpeční v tom, co děláte, riskujte, máme díky regulaci rizika pod kontrolou. 

 

MS: Z dlouhodobého hlediska není možné takto existovat. 

 

PK: Dnes máme všechny vklady pojištěné, když zkrachuje banka, někdo ji vytáhne z problémů, … 

 

MS: Bohužel díky tomu, že si to někdo přeje. 

 

PK: Zpětně jsme u paternalismu a infantility. 

 

MS: Pokračujme v této myšlenkové lince. Rád bych se zeptal, jestli si nemyslíte, že se dříve mluvilo o 

teoretickém materialismu, což byl vědecký komunismus, a dnes můžeme slyšet, že máme 

materialismus praktický. To znamená, že se vše převádí na peníze. Úspěšný je ten, kdo „má“. Jak se na 

tuto skutečnost díváte? 

 

PK: Má to více aspektů. Vždy akcentuji dva. Je to volba každého z nás. Znám spousty lidí, co se cítí 

výborně, mají limitovaný životní standard, ale dělají práci, která je baví či žijí něčím, co naplňuje jejich 
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život. Jsou lidé, kteří potřebují potvrzovat svůj statut tím, že jim roste materiální standard, nicméně je 

to velmi individuální. Nikdo není hnán, aby musel být bohatý … 

 

MS: Máme volbu. 

 

PK: Byla vždy … Druhý zajímavý aspekt spočívá v tom, že v tržní ekonomice, pokud vládne zákon a 

konkurence jednotlivců a firem, peníze i zisk ukazují na jednu věc, na vaši užitečnost pro ostatní. 

Kdybyste nebyl ostatním užitečný, nebudou ochotni vytáhnout z kapsy korunu, zaplatit vám za to, že 

zahrajete na podiu, nebo uděláte vynález, který druzí ocení. Nebo vyrobíte rohlíky, které nikdo 

nebude jíst, jelikož konkurence je vyrobí lépe. Pokud v „tržní ekonomice“ existují pravidla a volná 

soutěž, ne monopoly, jsou peníze nakonec ukázkou vaší užitečnosti pro druhé. Jestliže se na to člověk 

dívá z pohledu protestantské morálky, neměl by se stydět a nemusí se stydět za zisk, za příjmy, pokud 

nekrade, pokud dodržuje zákony, etické principy a není monopolistou. 

 

MS: Není například akcent na materiálno člověku pastí? Je na něj z různých stran políčeno, aby si 

kupoval toto, kupoval tamto, byť to ke svému spokojenému životu nepotřebuje. 

 

PK: Je to věcí každého. Televizi nepustím, jak je rok dlouhý, reklamu nevidím jedinou, reklamní letáky 

zásadně nečtu. Dívám se na reklamu v printových médiích či na Internetu čistě z profesionálních 

důvodů. Dívám se, kolik je v ní kreativity a spíše obdivuji, či se pohoršuji, jak to zvládli. Nevzpomínám 

si, že bych se někdy cítil v situaci, že jsem se nechal reklamou zblbnout. Je na každém jednotlivci, aby 

na sobě pracoval a nepodléhal reklamě. Anebo ne, když mu to dělá dobře. 

 

MS: Jinými slovy pečujete o svou identitu. 

 

PK: O duševní zdraví, identitu … Jak to chcete nazvat. 

 

… Politika … 

 

MS: Dobrá, nyní bych přešel k otázce politiky, protože výše uvedená témata jsou v politice předmětem 

diskusí. Zeptal bych se, jak si politiku definujete? Uvádí se, že je to péče o polis, obec. To znamená, že 

je to péče o veřejný prostor, statky … Jak tuto definici vznímáte v kontextu proměn i současnosti? 

 

PK: Politika je společenský prostor, v němž se střetávají rozmanité, často rozdílné a protichůdné 

zájmy jednotlivců a různých skupin. Ten prostor řeší rozpor zájmů. Hledá společného jmenovatele 

nebo kompromisy, a to vždy podle nějakého pravidla. V demokracii je pravidlem většinové hlasování. 

Pokud nechceme, aby něco bylo předmětem většinového hlasování, dáváme to do ústavy, vytkneme 

to před závorku politiky. V totalitních režimech pravidlo může znít jinak. V italském fašistickém 

režimu bylo pravidlo dohody různých společenských skupin. V jiných společnostech se věci řeší pod 

pravidlem, které třeba není vyřčeno, napsáno, ale dá se vysledovat. V případě Číny to bude 

soudržnost země a její expanze na mírovém základu, a tak bych mohl pokračovat dále. 

 

MS: Soudíte, že dříve byla politika vykonávána lidmi, kteří měli ponětí o obecném dobru? I v našem 

hovoru jste říkal, že demokracie je založena na střetávání zájmů, ale je otázkou, komu zájmy 

prospívají … 
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PK: Studiem historie zjistíme, že v politickém prostoru se střetávali lidé sledující zájmy celku, ale 

přitom s protichůdnými pohledy na to, co je to prospěch polis, obce. Šlo o lidi, kteří v politice 

vystupovali s idealismem. Vezměte si osobnosti z první republiky jako spisovatel Viktor Dyk a Tomáš 

Garrigue Masaryk. Měli naprosto odlišné názory na správu obce. I v tom se ukazuje, že nemůže 

existovat konsensus ani těchto hodnotově a morálně zakotvených lidí. Stejně jako je politický prostor 

střetem zájmů, je i střetem idejí. 

 

MS: Ano, ale člověk si může říci, bohužel, dnešní politika není patřičně produktivní. Naši představitelé 

hovoří o reformách, doslova se jimi zaklínají, ale nakonec z toho vycházejí výstupy, které nejsou 

optimální a systému jako celku škodí. 

 

PK: V našich dvaceti letech jsme zažili dvě rozdílné dekády české politiky. Co jsem sledoval 

v listopadu, byl vstup spousty lidí s  ideami o správě polis do politiky. Lišily se, to je v pořádku. Sahaly 

od levicových názorů až po konzervativní a liberální. Každý asi potvrdí, že dnes počet lidí, kteří 

přicházejí do politiky s osobním zištným zájmem, je dramaticky větší než těch, kteří tam přicházejí 

s nějakou ideou. I když ideje jsou často hluboce svázány se zájmy člověka, poměr se dramaticky mění 

ve prospěch těch, kteří politiku berou jako byznys a jdou tam pouze proto, aby využili politické moci 

k naplnění vlastních kapes a zájmů. 

 

MS: Právě tito lidé jsou využíváni kapitálem, neboť jsou ovlivnitelní. 

 

PK: Co je ale zajímavé, že jejich výsledky se často neliší od těch, se kterými přichází lidé 

s idealistickými vizemi. Stačí se podívat na Strany zelených. Přišly - a nyní nehodnotím vlastní 

myšlenku - s alternativními zdroji energie. Z té se zatím stal nejlukrativnější obchod. V tom se 

idealisté neliší od egoistů. 

 

MS: Ano, právě na solární politiku doplácíme všichni, pokud si uvědomíme, co solární šílenství 

způsobilo u nás. 

 

PK: Přilnavost k lobbistickým zájmům je u idealistů veliká. 

 

… Hospodářství a hospodářská politika …  

                         

MS: Součástí obecné politiky je hospodářská politika. Jak k ní přistupujete? Než začneme zkoumání 

této oblasti, rád bych se zeptal, v jakém stavu bylo podle vás hospodářství před rokem 1989, o němž 

jste pojednávali ve studii Československo na rozcestí. 

 

PK: Tigrid vydal ve Svědectví výrok, který byl můj a Karla Kříže. Tvrdili jsme, že naše ekonomika žije na 

úkor minulosti a budoucnosti a byli jsme za to popotahováni. Ekonomika byla hluboce 

„podinvestovaná“ a zároveň devastovala dědictví. Jinými slovy to byla ekonomika, která žila na úrok 

minulých a budoucích generací. To byla její charakteristika. Docházelo k obrovským alokačním 

ztrátám. To znamená, že se investovalo někam, kde to nikomu nepřinášelo prospěch. 

 

MS: Československá ekonomika byla velmi energeticky náročná … 
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PK: Lubomír Mlčoch psal o tom, že devastovala morální potenciál lidí. To proto, že nás nutila všechny 

lhát a krást. Jinými slovy systém byl postaven na zatajování, na netransparentnosti, na lhaní, na 

okrádání. 

 

MS: Tato skutečnost byla převedena do praxe v rámci utváření kapitalistického řádu. 

 

PK: Manévr transformační změny se povedl velmi rychle, daleko rychleji, než jsem čekal. Byl bolestný, 

ovšem nepředpokládal jsem ani, že bude snadný. Byl ale rychlejší, než jsem si dokázal představit. 

Myslel jsem si, že vlastní transformace bude trvat dvojnásobek času, než trvala. Centrální plánovací 

moci trvalo 7 let, než přetočila československý průmysl z orientace na západní trhy do těžkého na 

Východ orientovaného průmyslu. Zpětná náprava se povedla za 3 roky – 1991 až 1994. 

 

MS: Když hovoříte o centrálně plánovaných ekonomikách, neměli bychom opomenout, že 

československá ekonomika byla jednou z nejetatističtějších. 

 

PK: Souhlasím. Stupeň znárodnění a stupeň koncentrace, tedy utváření velkých celků zde byl 

nejsilnějších ze všech středoevropských a východoevropských zemí. 

 

MS: Vyráběli jsme od špendlíků až po projekci investičních celků. Toto vše vzalo za své. 

 

… Otázka poradního sboru … 

 

MS: Nyní bych se posunul ke konkrétním krokům hospodářské praxe. Ty však nejsou dělány 

autoritativně bez širší shody a té je možné dosáhnout kvalitní analýzou hospodářské, sociální situace. 

Soudil jste, že bylo dobré, aby se v rámci realizace hospodářské politiky, která vycházela 

z Washingtonského konsensu, stanovila komise odborníků různých společenských oborů. Ta by 

následně pomáhala monitorovat hospodářskou situaci a navrhovala by řešení pro konkrétní 

hospodářské a sociální problémy. Myslíte si, že mělo působit jisté transformační uskupení NERV – 

Národní ekonomická rada vlády? Jak víme, NERV vzniklo během finanční a hospodářské krize. 

 

PK: Myslím si, že dostačují tradiční společenské instituce, a proto není třeba vytvářet další 

hospodářské – poradní entity. Při transformaci existovala entita neukotvená ani v zákoně, ani 

v ústavě. Ta tehdy v podstatě určovala celou transformaci včetně privatizace. Tím uskupením byla 

Finanční rada. Byl to „volný orgán“, kde se scházeli klíčoví ministři, centrální bankéři a kde se nějakým 

způsobem hledal konsensus, koncepce, jež by byla realizována na federální a obou republikových 

úrovní. Bylo to zajímavé těleso. Docházel jsem na setkání jako poradce ministra. Je to věc, k níž se 

možná historie vrátí, i když se bude obtížně mapovat, jakým způsobem fungovala, byť se jednalo 

klíčové těleso. Nevím, jakým způsobem to bylo pro historii zaznamenáváno. 

 

MS: Soudíte, že dialog, který byl veden v této instituci, byl dostatečně produktivní? Zkrátka nebylo to 

to, co vidíme dnes v rámci vládnutí.  

 

PK: Díky tomu, že tam byly zastoupeny všechny pohledy ekonomických ministrů a centrální banky, 

docházelo tam ke střetávání všech možných pohledů, zájmů a vždy se hledal společný jmenovatel. 
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Byla snaha rozšiřovat pole společného jmenovatele a dojít k tomu, co by bylo životaschopné. Zároveň 

to byli lidé, na rozdíl od NERVu, kteří když se vrátili do svých úřadů, měli pravomoc věci zrealizovat. 

NERV má tu nevýhodu, že je poradní a 99 procent podnětů, které vytvořil, je v šuplíku. 

 

MS: Vzniká otázka, zdali vláda či konkrétní ministři mají zájem na jejich realizaci. Myslíte si, že je 

chybou, že rady, které tento orgán vytvoří, nemají patřičný dopad ve srovnání s Finanční radou. 

 

PK: Tyto poradní orgány vždy musí projít politickým testem. To proto, že jsme v demokracii. Diktátor 

by to měl jednoduché, jelikož dá zadání, dá si to zpracovat a podle toho rozhodne. 

 

MS: Zde jsme narazili na problém – efektivita demokratické politiky. 

 

PK: Je otázkou, jakou účinnost může mít rada moudrých v normálním demokratickém prostředí. 

 

… Koncepce transformace … 

 

MS: Jak jste vnímal jednotlivé koncepce transformace, s nimiž přišli nejen ekonomičtí experti, ale i 

politici? Václav Klaus, modifikoval to, co nám bylo doporučeno z mezinárodních institucí. Pak zde byl 

Valtr Komárek, dále koncept profesora Zeleného. Svou troškou přispěl Jan Švejnar, jenž právě navrhl 

jako jednu z privatizačních metod kuponovou privatizaci. Velký spor v koncepcích byl mezi 

gradualismem a šokovou cestou. Nakonec se šlo mezinárodními institucemi doporučovanou šokovou 

terapií. Profesor Milan Zelený konstatuje, že díky tomu to odnesly i dobré části hospodářství. 

 

PK: Při ex post pohledu jsou vždy zřejmější výhody i nevýhody konkrétního řešení. Když se vedly 

spory o koncept reformy, velmi jednoznačně, silně a veřejně jsem zastával negradualistickou terapii – 

vše udělat najednou. To znamená cenová liberalizace, která musí být spojená s podnikatelskou 

liberalizací, obchodní liberalizací a privatizací a jelikož se musí ubrzdit inflace, musí zde být 

odpovědná měnová a rozpočtová politika. Princip byl jednoznačně správný, pracovalo se ale s jeho 

parametry, pro něž existovalo velké množství alternativ. Dnes ze zkušenosti víme, že některé 

parametry mohly být nastaveny jinak. To však nic nemění na klíčových principech.  

 

MS: Ano, ale profesor Zelený akcentuje tuto posloupnost. Nejprve se mělo privatizovat a liberalizovat 

ceny se měly stanovit až nakonec. To proto, že se v roce 1991 liberalizovalo do státních monopolů. Jak 

zpětně nahlížíte tuto skutečnost? 

 

PK: Znám tyto názory. Těchto výhrad zaznívá spousty. Žádný z nich neobstojí v zásadní věcné diskusi. 

 

MS: Podle něj se má nejdříve uskutečnit řádná privatizace. Snahou by mělo být vytvoření sítě 

národních kapitalistů. 

 

PK: Z mého pohledu by to byla havárie. To proto, že když z monopolního podniku uděláte 

kapitalistický monopol, bude vás ničit. Bude ničit spotřebitele, bude ničit všechny své odběratele. A 

bude se řídit špatnými cenami. 

 

MS: Jinými slovy, je nutno využívat monopolní sílu. 
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PK: Nejhorší je spojit dravost kapitalisty s monopolní pozicí podniků, proto bylo důležité liberalizovat 

obchod, a tím otevřít naši monopolní ekonomiku konkurenci z venku i zevnitř. Následně tam můžete 

„posadit“ kapitalistu. Bylo nutné, aby již fungoval v cenovém systému, v němž spotřebitelé dávají 

cenové signály, co chtějí a co ne. Ať to vezmu zleva doprava: hlavní transformační kroky musíte 

udělat v zásadě paralelně, najednou. 

 

MS: Můžeme namítnout. Nejlépe se člověk učí plavat, když skočí do vody a začne pohybovat rukama. 

 

PK: Voda ale nesmí být zmrzlá či vřelá. Ano, kapitalistu můžete posadit tam, kde má nad sebou tržní 

kontrolu. 

 

… Omyl zahraničí … 

 

MS: Neutěšený stav byl možná způsoben tím, že jsme poslechli instituce, které řádně nerozuměly, co 

se to v socialistických ekonomikách dělo. Čemu lidé byli vystaveni? Lidé se rozuměli hospodářským 

celkům na základě makroekonomickým údajům. To znamená, že jsme sice udělali nějaké kroky, ale 

dopadlo to trochu jinak. 

 

PK: Koncepce transformace vznikala zde, ale samozřejmě se diskutovala s Balzerowiczem, s Maďary, 

s Mezinárodním měnovým fondem. Ale rozhodnutí bylo lokální. 

 

MS: Dobrá, ale původně jsem to myslel trochu jinak. Mně šlo o to, že lidé, kteří se dívali na nás, na 

střední Evropu, na státy východního bloku, dívali se prizmatem čísel. Bylo tam jisté pokřivené zrcadlo. 

 

PK: Zažil jsem spoustu lidí, kteří sem jezdili, s většinou jsem se viděl. Mnozí se na věc dívali čistě 

z pohledu makroekonomického a řekl bych akademicky. Druzí, obzvláště Američané se divili, proč se 

se vším tak pářeme? Oni říkali: „Jednoduše podnikejte!“ Já jsem jim říkal, že zde nejsou podnikatelé, 

nemáme tržní ceny, není zprivatizováno. Možná jim to docházelo, ale přesto někteří z nich opětovně 

říkali: „Podnikejte, investujte, prodávejte.“ To bylo přímočaré, ale naivní. 

  

… Zahraniční investoři … 

 

MS: Svou roli při obnovování hospodářského řádu hráli zahraniční investoři. Jak jste se díval na jejich 

význam? Máme zde podniky, které díky tomu prosperují a v rámci zahraničních skupin zažívají dobré 

časy. Někteří představitelé uvažovali o nutnosti zahraničních investic, jelikož ty mohou dát know – 

how, mohou přivést firmy na nové trhy, posílit je, konsolidovat je. 

 

PK: Řeknu vám svůj tehdejší i dnešní pohled. Vždy jsem byl zastáncem toho, aby se privatizací 

zahraničním investorům otevřela ekonomika. To byl pohled ekonoma. Vím, že politici, kteří byli za 

transformaci odpovědni, roli zahraničí potlačovali, protože si mysleli ať oprávněně i neoprávněně, že 

by klesla podpora transformace ze strany veřejnosti. To proto, že tzv. rodinné stříbro by se ocitalo 

v rukou cizích firem. Případ Škody a Volkswagenu pomohl rozptýlit obavy, ale stejně to přetrvalo. 

 

MS: Ve věci Budvaru je problém sporu o ochrannou známku. 
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PK: Neřekl bych, i když se to tak interpretuje. Byl jsem zastáncem zahraničních investic. Budvar je 

dnes díky tomu globálně obchodně méně zdatný než privatizované pivovary. Zahraniční investoři sem 

vnesli kapitál, který zde chyběl, vnesli know - how, otevřeli dveře našim podnikům na zahraniční trhy, 

což prospělo exportu. Též pomohli obnovit podnikatelskou a manažerskou kulturu, na které se 

vyučilo mnoho českých manažerů. Mezitím tu vyrostla vrstva velmi kvalitních, velmi odpovědných, 

vynikajících domácích vlastníků i manažerů v korporátní sféře. Řekl bych, že se nemáme za co stydět. 

 

MS: Zkrátka vazba na Západ byla logická a pomohla nám. 

 

PK: Jsem o tom přesvědčen. 

 

… Kuponová privatizace … 

 

MS: Součástí konceptu byla kuponová privatizace. Sám jste ji označil za neutrální metodu. Někdo, 

například Jan Vrba či právě profesor Milan Zelený to považuje za cosi, co transformační proces 

zbrzdilo. Kdyby se například Škoda Auto privatizovala v rámci kuponové privatizace, nemusela by 

existovat. Jak na to zpětně s odstupem více jak dvaceti let nahlížíte? Pro někoho to byla cesta, jak 

zlikvidovat podnik. 

 

PK: Ano, ale byly zde i nekuponové formy privatizace, po nichž se podniky zlikvidovaly, jelikož byly 

špatně řízené, nebo vytunelované. Kuponovou privatizaci považuji za neutrální metodu odstátnění. Je 

to jakési prvotní spravedlivé rozdání karet. Jak se pak s kartami hraje, záleží na tom, jak je rozvinutý 

kapitálový trh. Velkým problémem a chybou ale bylo pustit do vlastnické hry banky prostřednictvím 

jejich privatizačních fondů. To proto, že se banky během krátké doby staly nejsilnějšími vlastníky 

v ekonomice. Při tom byly vlastněny státem. V podstatě to pak nebyla privatizace …         

 

MS: … nebo cesta od státu ke státu.     

 

PK: Samotná myšlenka nabídnutí akcií v nějaké aukci širokým zástupům nebyla špatná, zvýšila 

politickou podporu transformace, což bylo velmi potřeba. Řekl bych, že se některé konsekvence 

nedomyslely, neohlídaly. Ty obraz privatizace do značné míry poškodily. 

 

MS: Přesně to je tunelování. 

 

PK: To se dělo, ale zpětně z čísel je dnes zřejmé, že šlo o velice menšinový jev. 

 

… Vlastnictví státu … 

 

MS: Jak se díváte na skutečnost, že stát stále vlastní ve významných podnicích svůj podíl jako je tomu 

u ČEZu? Je to společnost, která též z části prošla kuponovou privatizací. Tam ale nedošlo k destrukci. 

Stát má snad majoritu, jeho podíl dosahuje 67 procent. Společnost dosahuje zisku desítky miliard i 

během ekonomické krize. 
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PK: Je to složitá otázka. Všimli jsme si, že někteří lidé dokonce nabádají ke 

znovupostátnění společnosti. Na druhou stranu - do společnosti, která se obchoduje na burze a má 

privátní vlastníky, je vnášena disciplína.  

 

MS: Například Vladimír Špidla říkal, že je dobré, že si stát nechává tuto možnost. Má inkasovat 

dividendy. Ano, ale pak je důležité, jak s nimi nakládá. 

 

PK: To je však jiný příběh. 

 

MS: Privatizace měla za cíl zbavit stát břímě. Jednou z forem převodu majetku byly též restituce. 

Soudíte, že v nich můžeme vidět snahu nalézt spravedlnost? 

 

PK: Určitě ano, ale nebylo to přímočaré a nemohlo být ani plně spravedlivé. 

  

… Měnová politika … 

 

MS: Částí rozhovoru na téma transformace československé společnosti a hospodářství bych se 

věnoval oblasti, která se stala vaším údělem. Stal jste se centrálním bankéřem. Jak jste na tuto 

instituci nahlížel? Existovala zde Státní banka československá. Ještě před rokem 1990 se uvažovalo o 

vytvoření dvoustupňové bankovní soustavy, jak je běžná v kapitalistických ekonomikách. Je zřejmé, že 

banka v plánované ekonomice má jiné funkce … Jak toto zpětně vidíte? 

 

PK: Centrální bankovnictví je neuvěřitelně zajímavá disciplína. Je jedna z nejzajímavějších v oblasti 

ekonomie, a to jak teoretické, tak praktické. Máte pravdu, již pro rok 1989 tehdejší vláda 

socialistického Československa počítala s oddělením komerčních funkcí banky od emisních. Bylo to 

připraveno a realizovalo se to. 

 

MS: Jaký byl hlavní popud centrálních plánovačů? 

 

PK: Byl tam silný tlak osvícenějších ekonomů ve vládě či blízko vlády. Mohu jmenovat Ivana 

Kočárníka, Josefa Tošovského … 

 

MS: Ten shodou okolností působil v Živnobance. 

 

PK: Tato aktivita byla silně podporována i lidmi, kteří působili v akademických kruzích nebo zastávali 

poradenské pozice. Takovým příkladem je Václav Klaus. Naše centrální bankovnictví bylo po revoluci 

složitěji uspořádáno. Existovala federální a národní části banky. Měnové funkce si držely ve federální 

části. Až jsem si odsloužil zhruba rok ve vládě jako poradce, kde jsem pracoval na transformaci, 

nastoupil jsem v roce 1992 do Státní banky Československé. Bylo to v roce, kdy se trhala federace. 

V roce 1993, kdy vznikla ČNB, po měnové odluce, jsem se stal viceguvernérem. 

 

… Stabilita kupní síly … 

 

MS: Cílem centrální banky, a je to napsáno v ústavě, je udržovat stejnou kupní sílu měny. Je to 

především otázka inflace … 



38 
 

 

PK: … a také kurzu, jelikož ten je externí kupní silou koruny. Vnitřní je vyjádřena inflací. 

 

MS: Centrální bankéři museli tuto hodnotu z důvodu liberalizace cen bedlivě hlídat. A jaký byl přístup 

centrálních bankéřů k této veličině? Jak bylo řečeno - 1. ledna 1991 začíná skoková liberalizace. 

Soudíte, že to bylo řádně připraveno i s eliminací ztrát? Inflace, která byla vykázána v rámci indexu 

spotřebitelských cen, dosáhla 50 procent pro rok 1991. Nutno říci, že to byla hodnota, která 

překvapila ty, kteří cenovou liberalizaci připravovali. Jakou roli hrálo přemýšlení o této veličině při 

rozhodování centrálních bankéřů? 

 

PK: Musím říci, že jsme byli všichni napjati, jak po liberalizaci ceny v Československu vyskočí. Tehdy 

jsem v centrální bance nebyl. To znamená, že co nyní řeknu, není samochvála. Podle mě to byl 

výborně provedený manévr. Nakonec se ukázalo, že inflace z roku 1991 byla celá beze zbytku 

způsobena nezbytnou několikanásobnou devalvací československé koruny v roce 1990. Ukázalo se, že 

se stoprocentně prostřednictvím rozpočtové a měnové politiky podařilo ubrzdit poptávkový  - a to je 

role centrální banky a rozpočtové politiky - tlak na ceny. Neroztočila se inflační spirála. Jakmile efekt 

uvolnění cen po pár měsících vyprchal, inflace se do léta zklidnila. Stačí se podívat, jaká byla inflace 

v lednu, únoru, březnu … Pak zde přetrvávala plíživá inflace. Ta však byla dána celou řadou jevů, které 

vymizely až někdy na konci devadesátých let. Podle mě to byl dobrý manévr, kterým se může chlubit 

centrální banka i všechna tři ministerstva financí. 

 

MS: Měli bychom říci, že Poláci dopadli ve srovnání s námi daleko hůře, byť se tam postupovalo 

šokovou cestou.  

 

PK: To je přesně to, co jsme zmiňovali na počátku, zda se dají dělat kroky postupně, nebo naráz. 

Polsko je jedním z příkladů toho, jak země dopadne, když se kroky dělají postupně. 

 

MS: Tam použili šok, jenž byl doporučován dnes již kritikem šokové terapie Jeffrey Sachsem. 

 

PK: Ale v Polsku došlo nejdříve k liberalizaci cen, kdy nezliberalizovali obchod a nedemonopolizovali 

ekonomiku. To je přesně to, o čem jsme se bavili. Zkrátka, když liberalizujete ceny v monopolním 

prostředí, vyletí vám nahoru a nikdy se nezastaví, o to víc, když politika centrální banky a rozpočtu 

nemá restriktivní povahu. Zkrátka to je jeden z klíčových důvodů, proč se transformace musela dělat 

jako jeden balíček šokovým způsobem. 

 

MS: Maďaři šli salámovou metodou, tam inflace též nedosahovala závratných výšek, ale nakonec 

v polovině devadesátých let museli přijmout takzvaný Bokrošův balík. 

 

PK: Ano, maďarská transformace nebyla šťastně modelově řešena. 

 

MS: Dá se podle vás označit počátek devadesátých let v rámci provádění restriktivní měnové politiky? 

 

PK: Do roku 1994 byla měnová politika restriktivní. 
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… Metoda politiky … 

 

MS: Důležitou roli pro měnovou politiku byla míra měnové zásoby. 

 

PK: Byl to monetaristický friedmanovský koncept, který jsme tehdy okopírovali od Deutsche 

Bundesbank, kde se úspěšně uplatňoval. Chtěli jsme si „nakoupit“ část kredibility německé 

Bundesbanky, a proto se systém použil. Byl opuštěn až za mého vedení roku 1998. 

 

MS: Nový měnový přístup byl vyhlášen ke konci roku 1997 a jednalo se o takzvané inflační cílení, … 

 

PK: … což byl spíše keynesiánský koncept. Předtím jsme kontrolovali peněžní zásobu. Na počátku 

transformace se navíc kontrolovaly ze strany vlády i mzdy a ze strany centrální banky úvěrová 

expanze komerčních bank. 

 

MS: Důležitou roli při vykonávání měnové politiky hrála v počátku změny „sterilizace měnové zásoby“. 

Můžete to objasnit? Soudíte, že bez těchto operací by ceny v českém hospodářství … 

 

PK: … rostly více než nutno. Bylo to způsobeno přílivem zahraničního kapitálu po roce 1993, 1994. 

Částečně přímých zahraničních investic. Zároveň i … 

 

MS: … spekulativního kapitálu. 

 

PK: Nebyl to přímo spekulativní kapitál. Byl to kapitál, který sem přicházel nikoliv za spekulativními 

účely, ale za úrokovým diferenciálem, protože úroky v České republice byly v porovnání se západními 

zeměmi vysoké. To vše nafukovalo peněžní zásobu, tedy i poptávku v Česku. Centrální banka musela 

stahovat peníze z oběhu vydáváním svých pokladničních poukázek, a přebytečné peníze v ekonomice 

takzvaně sterilizovat, „vyluxovat“ zpět do centrální banky. 

 

MS: Domníváte se, že kdybychom těchto operací byli ušetřeni, nemuseli bychom řešit ztrátu centrální 

banky. Víme, že banka musela udržovat pevný kurz koruny a ten byl úzce provázán s operacemi na 

volném trhu. 

 

PK: Ztráta či zisk centrální banky je čistě účetní, nezajímavou položkou. Co je však daleko zajímavější, 

že centrální banka tím bránila posílení koruny. Kdyby byla … 

 

MS: … volná směnitelnost koruny, … 

 

PK: … koruna by posilovala, čímž by klesla inflace a klesl by i úrokový diferenciál, proto by sem přestal 

proudit kapitál, který za ním přicházel. Uměle jsme udržovali podhodnocený kurz koruny, abychom 

podporovali český export, a proto jsme museli užít sterilizaci, aby se nepřehřála domácí poptávka a 

ceny byly v rozumném pásmu.  

 

MS: Snažili jste se podporovat export, ale výkonová bilance služeb a produktů končila … 
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PK: … deficitem běžného účtu až na sedmi procentech HDP. Kurz se ukázal jako už neudržitelný. Bylo 

logické, že muselo dojít k uvolnění kurzu koruny. Ta o deset procent oslabila, což pomohlo exportu, 

ale znovu povzbudilo inflaci. 

 

MS: To se však píše rok 1997, kdy byl v květnu ohlášen volný pohyb naší měny. 

 

… Česká koruna … 

 

MS: Zastavme se u tohoto fenoménu. V roce 1991 byla zavedena vnitřní směnitelnost koruny. Co 

tento krok znamená pro hospodářství?    

 

PK: To byl jeden z klíčových kroků v balíčkové terapii. Když liberalizujete zahraniční obchod, tedy 

export a import, musíte mít volný přístup k devizám, ale za nějaký rovnovážný kurz. Nyní máte dvě 

možnosti. Můžete nechat nastavování volného rovnovážného kurzu trhem, ať je jeho hodnota každý 

týden jiná podle toho, jak trh chce. Byla zde i jiná možnost, mít pevný kurz koruny, čemuž se říkalo 

anchor – kotva, chcete-li nominální „kotva“ pro ekonomiku. 

 

MS: To byl náš případ. 

 

PK: Ano, bylo potřeba trefit rovnovážný kurz od stolu. Tehdy Mezinárodní měnový fond navrhoval 33 

korun za americký dolar, pan Komárek 14 korun. 

 

MS: To odpovídalo paritě kupní síly, … 

 

PK: … ale nikoliv poptávkovým a nabídkovým tlakům. Ministr financí Václav Klaus tehdy rozhodl o 

kurzu 31 korun. 

 

MS: Nakonec to skončilo na 28 korunách. 

 

PK: Ukázalo se to jako velmi dobře nastavená hladina, která vydržela mnoho let. Je to nevídaný 

úspěch. 

 

MS: Nemělo se podle vás přistoupit dříve k plné směnitelnosti koruny? Odešel by tím kapitál hledající 

snadné zhodnocení … 

 

PK: Ano, to jedna z věcí, která se mohla a měla udělat dříve. 

 

… Inflační cíl … 

 

MS: Po opuštění kurzové kotvy, nominálního kurzu, měnová politika definovala novou kotvu v podobě 

cílené inflace. 

 

PK: Ano, opustil se pevný kurz koruny, který byl v rozporu s měnovým „cílováním“, protože když máte 

dva terče, můžete trefit pouze jeden a my jsme trefovali kurz. To znamená, že jsme v reálu obětovali 

hlavní cíl, což byla měnová zásoba. To dále znamená, že po opuštění pevného kurzu jsme najednou 
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mohli začít konečně dělat pořádně měnové cílování na peněžní zásobu. Měli jsme poprvé a konečně 

plnohodnotný systém Bundesbanky. Ale za povzbuzování ze strany mladých ekonomů v centrální 

bance jsme se paradoxně po řadě velmi seriózních diskusí rozhodli přejít na inflační cílování, protože 

jsme si uvědomili, že je pro veřejnost daleko srozumitelnější a může tak být daleko důvěryhodnější. 

Centrální banka může ovlivňovat to, co bylo tehdy velmi důležité, a to byla inflační cenová očekávání, 

která sama o sobě roztáčela inflaci. 

 

MS: Centrální bance se ve starém systému podařilo dojít k inflaci deset procent, … 

 

PK: … ale pak se ji nedařilo stlačit dolů k jednociferné. Po ohlášení inflačního cíle za pomocí příznivé 

globální ekonomické a finanční situace se podařilo za velmi krátkou dobu snížit inflaci na evropskou 

úroveň a následně dokonce pod úroveň inflace v eurozóně. Tato situace trvá do dnešních dnů. 

 

MS: Ano, dokonce v roce 2003 česká ekonomika zažila dokonce deflaci, což asi nebyl záměr 

centrálních bankéřů. Zde je vhodné připomenout, že cílem byla tzv. čistá inflace, což byl index 

spotřebitelských cen očištěný od … 

 

PK: … vlivů změn nepřímých daní, tedy DPH a spotřební daně, a o cenové deregulace. My jsme říkali, 

zač odpovídáme. Ne za to, co jsou jednoznačná rozhodnutí vlády. Mělo to tu výhodu, že tento přístup 

byl velmi důvěryhodný, neboť každý viděl, že vyhlašujeme cíl na něčem, co můžeme ovlivnit. Na 

druhou stranu to bylo přece jen méně srozumitelné, protože lidé si říkali, co je to čistá inflace? Nás 

přece zajímá celková inflace. Později centrální banka přešla k celkové inflaci, což si mohla dovolit, 

systém byl velmi důvěryhodný a efektivní. 

 

MS: Stále docházelo k „podstřelování“ cíle. Mohli bychom to přeložit do těchto slov: „Měnová politika 

ČNB byla až příliš restriktivní.“ 

 

PK: Možná úspěšnější než sama chtěla, asi restriktivnější než usilovala. 

 

MS: Následně to však odnášelo i hospodářství. Nemyslíte si? 

 

PK: Víte, to je otázkou, protože jsme nechtěli udusit ekonomický růst, ale chtěli jsme mu být 

impulsem. Díky tomu ekonomika rostla od roku 2000 velmi solidním tempem a končila na sedmi 

procentech v roce 2006 – 2007. Nemyslím si, že „podstřelování“ cíle podvazovalo ekonomický růst. 

Naopak dnes se člověk může setkat s názory, že měnová politika mohla krátkodobě působit tlumivě, 

ale dlouhodobě díky kredibilitě centrální banky mohla ekonomika růst. 

 

MS: Soudíte, že centrální banka má působit neutrálně. 

PK: Ano za normální situace. Umím si představit v krizové situaci, že může sáhnout po méně 

ortodoxních krocích například v podobě kvantitativního uvolňování, které má své opodstatnění. 

Naopak v situaci, kdy by hrozilo roztočení inflační spirály, může sáhnout k velmi restriktivním, 

krátkodobým opatřením. 
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… Banky … 

 

MS: Pokročme dále. Je vhodné diskutovat otázku bank. Ty hrály důležitou roli při budování českého 

kapitalismu. Během dvou, tří let zde vzniklo více jak padesát soukromých ústavů. Bohužel banky 

s českým kapitálem končily neslavně ve speciálním programu České národní banky.  

 

PK: Týkalo se to nejen malých bank, ale též velkých. Ty musely být ze strany státu několikanásobně 

zachraňovány. To jsou náklady transformace, které byly přibližně 15 procent hrubého domácího 

produktu. Je to srovnatelné s jinými zeměmi, kde se řešily náklady transformace z peněženek 

obyvatel prostřednictvím hyperinflace. Ano, u nás se projevila nízká zkušenost na straně bank, nízká 

zkušenost na straně firemního sektoru, ale i spotřebitelů. Spotřební a hypoteční financování bylo 

v plenkách, šlo výlučně o ztráty z úvěrování firemního podnikání a ze špatných zahraničních investic 

českých bank. Řekl bych, že banky profinancovaly skutečnou transformaci firemní sféry. Tím pádem 

profinancovaly i slepé střevo, nezdravou odnož.  Nezdravých úvěrů bylo 15 procent jednoho ročního 

výstupu hospodářství. Což nakonec musel nést stát, tedy daňoví poplatníci. Tím se vyčistil jak firemní 

sektor, tak sektor bankovní. Banky prošly výměnou manažerů a akcionářů. Některé zanikly, některé 

fúzovaly. V roce 2000, 2001 se začínalo od nové startovní čáry, kdy byl vyčištěn firemní sektor a 

zároveň zde už neexistovalo vlastnické propojení, které jsme zlikvidovali tím, že jsme ze zákona 

zakázali bankám přímo či nepřímo kontrolovat nebankovní subjekty. To byl obrovský revoluční krok. 

Všechny tyto tři věci – vyčištěný firemní sektor, vyčištěný bankovní sektor a přerušení vlastnické 

vazby mezi nimi odstartovaly plynulý růst hospodářství od roku 2000 až do krize Lehman Brothers, 

čímž se už dostáváme do čerstvé dnešní etapy. 

 

MS: Člověk si může říci, dobrá, museli jsme na nový start čekat 10 let? 

 

PK: V té fázi jsem kritický. Na počátku našeho dialogu jsme řekli, že plně stojím za tím, že klíčové 

principiální věci transformace byly v pořádku, ale některé parametry mohly být jinak. Jedním z nich 

bylo časování privatizace bank. Ty měly už někdy v roce 1993 – 1994 – 1995 přejít do rukou 

zkušených zahraničních vlastníků. Již tehdy bychom si to mohli dovolit. Možná by začaly rychleji 

padat nezdravé firmy, ale také by nenastalo jejich rakovinné bujení. 

 

MS: Jinými slovy eliminovala by se „česká cesta“. To znamená, že by se nerealizovaly plány panů 

Soudka, Stehlíka, Marouška, kteří neúspěšně privatizovali význačné české podniky.  

 

PK: Neřekl bych, že by to nešlo českou cestou. Řekl bych, že by to šlo zdravou českou cestou. 

 

MS: Pod tím si můžeme představit asi toto. V bankách by byli vzdělaní úvěroví pracovníci, … 

 

PK: … rizikoví manažeři, kteří by zabránili obrovskému úvěrování takového množství nezdravých a 

neživotaschopných projektů. 

 

MS: Nevznikl by zhoubný bankovní socialismus, v němž velké státní banky úvěrovaly společnosti, které 

byly v aktivech investičních fondů daných bank. 
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PK: Přesně. To byl jeden z parametrů, který jsme v ČNB akcentovali. Ze strany centrální banky jsme 

tlačili na to, aby stát začal kvalitně vykonávat vlastnickou roli bank prostřednictvím Fondu národního 

majetku, aby v bankách byli kvalitní manažeři - což se ukázalo, že je iluzí - nebo aby stát velmi 

seriózně přemýšlel o privatizaci bank. K tomu přistoupila na tvrdý požadavek ČNB až Klausova vláda, 

která začala připravovat privatizaci velkých bank. Dokončila to Zemanova vláda. 

 

MS: Shodou okolností tento krok je považován za úspěch levicové vlády. To znamená, že levice 

privatizovala banky. Bylo to proto, že neměla jinou možnost. 

 

PK: Po Klausově vládě na tom pracovala Tošovského vláda s ministrem Pilipem, zrealizovala to 

Zemanova vláda. Profesionálně zvládnutým postupem privatizace prošly tři velké banky. 

 

… Rozhodování a racionalita … 

 

MS: Pokročil bych dále a zeptám se na toto: rozhodování centrální banky je jiné než rozhodování 

v hospodářské politice, kterou realizuje vláda jakožto politický orgán. Měnovou politiku dělají experti 

a rozhodně je více racionální. Jak vnímáte racionalitu dialogu v měnověpolitickém rozhodování 

v kontextu vaší zkušenosti? 

 

PK: Je to dobrá otázka. Dostáváme se k tomu, co už jsme nakousli. Politický prostor je prostorem 

střetu různých idejí a různých zájmů, ale zájem centrální banky je diktován zákonem. Tolik ze 

systémového pohledu. Z hlediska osobní prestiže a pověsti jednotlivých členů bankovní rady platí, že 

chtějí být úspěšní právě v tom, co jim ukládá zákon. To znamená udržovat zdravou měnu. Toto je 

považováno i za známku osobního úspěchu. Soudím, že diskuse v bance byly velmi racionální, 

postaveny na argumentech. Dívali jsme se na stejná čísla, ale snažili jsme se na ně dívat ze všech 

možných různých úhlů pohledů a hledat jeden vyvážený pohled, což se většinou podařilo. Někdy také 

ne. 

 

MS: Dobrá, neměli bychom opomenout jednu skutečnost. Měnová politika je jedna stránka státní 

politiky, druhá je rozpočtová. Jak byly tyto politiky vzájemně sladěny? Můžeme se dostat do poloviny 

roku 1996, kdy došlo ke zpřísnění měnové politiky. Představitel vlády Václav Klaus si stěžoval na 

„nekomunikaci“ mezi vládou a centrální bankou. 

 

PK: Však si do dnešních dnů stěžuje. Klíčové věci se neustále a průběžně komunikovaly. To proto, že 

ministr financí chodil na každé zasedání bankovní rady a guvernér chodil do vlád. Tam vládla 

průběžná komunikace a jednotlivé pohledy se neustále dávaly na stůl. To nic nemění na tom, že 

konečnou odpovědnost má centrální banka, a ta musela rozhodnout. K tématu rozhodování centrální 

banky můžu říct, že pohledy v bankovní radě bývaly občas rozdílné. Dnes, a to je velmi správné, 

zveřejňuje ČNB své záznamy z jednání. Velmi transparentně se ukazuje, kdo přišel s jakým názorem a 

jak přispěl k finálnímu rozhodnutí. 
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… Mezníky politiky … 

 

MS: Dobrá, neměli bychom opomenout milníky politiky centrální banky. V roce 1992 se dělí federace. 

Od 1. ledna 1993 vzniká měnová unie, která zahrnuje Českou a Slovenskou republiku. Je jedna měna. 

Bohužel - a možná bohudík - unie trvá pouze několik týdnů. 

 

PK: Bylo to měsíc a osm dnů. 

 

MS: Vy jste byl pověřen prací na rozdělení měny. To je mnohými považováno za příklad dobře 

zvládnuté operace. Ostatně jsme v době, kdy představitelé eurozóny uvažují, že by pro 

československou měnu bylo dobré rozdělení, mohlo by být dobrým příkladem. Můžete namítnout, že 

eurozóna svou komplexností není Československem.  

    

PK: Technicky, organizačně to příkladem být může. Ostatně se to příkladem stalo, jelikož to 

zkopírovala řada východoevropských zemí, kde jsem byl i fyzicky přítomen a řídil některé odluky, ale 

tehdy se „měnově rozváděly“ vždy jen dvě země. Kdyby se dnes například rozvedlo Řecko a odešlo 

z měnové unie, vzniká obrovské politické a tržní riziko, protože by se okamžitě stočil pohled trhů na 

další země jako je Španělsko, Portugalsko, nebo Itálie. Mohly by se dostat znovu pod tlak. V tomto 

pohledu jsme to měli daleko snazší, neboť jsme nemuseli domýšlet neřiditelné a nepředvídatelné 

důsledky takovéhoto kroku, „odehráli“ jsme si to v Česku a na Slovensku. 

 

MS: Soudíte, že rozhodnutí o rozdělení československé koruny bylo správné? Slovenská koruna 

v zápětí oslabila dvacet procent. 

 

PK: Bylo to vynikající rozhodnutí na straně politiků a velmi dobře provedeno na naší straně. Ano, 

pomohlo to oběma zemím. 

 

MS: Další důležitý mezník je 1997, kdy Česká republika zažila korunovou krizi. Koruna se vymkla 

kontrole. 

 

PK: Z dnešního pohledu udělala pohyb, kterého by si nikdo nevšiml. Byla to desetiprocentní 

depreciace, kvůli které padla vláda, ale dnes je to cosi normálního. Byli jsme zvyklí na pevný kurz. 

Najednou jsme jej opustili, a proto ten šok. 

 

MS: Následně se česká ekonomika začíná ponořovat do krize. Koncem devadesátých let byly velké 

úrokové sazby díky restriktivní měnové politice a člověk se může tázat, pomohly by při ní nulové sazby, 

které máme nyní? Jak tuto krizi zpětně vnímáte? Dalo by se říci, že silnou roli hrála nepovedená 

privatizace a nedostatek odpovídajících institucí. 

 

PK: Tehdy existovala dvouciferná inflace, což je dnes pro lidi naprosto nepředstavitelná věc. Centrální 

bance nezbývalo nic jiného a zákon jí ani nic jiného neumožňoval než brzdit, být restriktivní. Zároveň 

v roce 1997 se se svou rozpočtovou restrikcí přidala vláda s takzvaným balíčkem, který se ukázal být 

daleko silnější, než jsme ona i my v centrální bance předpokládali. Došlo k dupnutí na dvě brzdy, a to 

přibrzdilo ekonomiku. Z mého pohledu to bylo bolestné, ale velmi ozdravné, protože ekonomika 

tehdy rakovinně bujela. Měla uměle nízkou nezaměstnanost a rostla nezdravě. 
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MS: Měli jsme švýcarskou nezaměstnanost, ale ke Švýcarsku jsme měli daleko, třebaže mnozí z nás si 

představovali, že můžeme sehrát roli „středoevropského Švýcarska“ Východu … 

 

PK: Navíc v té době ještě existoval bankovní socialismus. To znamená, že banky zde velmi nezdravě 

úvěrovaly špatnou část firemního sektoru, protože jej vlastnily a neuměly řídit rizika. Tím, že se 

ekonomika přibrzdila, vytvořilo se prostředí pro konsolidaci a vyčištění ekonomiky, které skončilo tím, 

co jsme zmínili - vyčištěním, privatizací velkých bank a odstřižením bank od vlastnictví firem. 

 

MS: Anglický ekonom Martin Myant to označuje jako „konec českého kapitalismu“, kdy do Čech ve 

větší míře přicházejí zahraniční investoři. Dnes žijeme v době nulových úrokových sazeb. Soudíte, že 

stejný přístup jako je nyní se v hospodářství uplatnit nedal? 

 

PK: Kdybychom při dvouciferné inflaci měli nižší úrokové sazby, inflace by mohla skončit na svém 

násobku, tedy dvaceti, pětadvaceti procentech, což by byl ekonomický šok, vyvlastnění střadatelů, 

 zvýhodnění dlužníků s obrovskými politickými dopady. Myslím si, že na to se dnes zapomíná. 

Tehdejší politici říkají, že byli nuceni připravit „balíčky“ a že centrální banka zabrzdila příliš. Pouze 

říkám, že alternativou byla pádivá inflace. 

 

MS: Když se podíváme na vývoj tempa růstu měnové zásoby, po zásahu centrální banky v roce 1996 

její tempo je poloviční.  

 

PK: Ano, ale dle mého pohledu její růst byl dostatečný. Ekonomika trpěla strukturálními nedostatky, 

které s restrikcí způsobily pokles. Ukazuje se však zpětně, že problémy 1997 byly stagnací, a ne recesí. 

Ukazují to nová statistická čísla. 

 

MS: Dobrá, recese přišla v roce 1998, ale pokročme dále. Jak podle vás může měnová politika čelit 

výzvám globalizujícího se světa? Dle statistických zjištění jsme jednou z nejotevřenějších ekonomik 

světa v poměru vývoz, dovoz vůči výstupu hospodářství. 

 

PK: Neřekl bych, že v této oblasti nám něco chybí. Máme správný kurzovní režim, tedy volně plovoucí 

kurz koruny, až donedávna bez intervencí. Za druhé, že provádí velmi rozumnou měnovou politiku. 

Po celé období 2001 až do současnosti působí jako velmi stabilizující, a tím pádem dynamizující prvek 

českého hospodářství v dlouhodobém horizontu.  

 

MS: To je otázka měnové politiky, ale když nyní přejdeme na vládu jakožto pro mnoho lidí hlavního 

tvůrce hospodářské politiky, co ona podle vás můžete dělat, abychom čelili výzvám globálního světa? 

Vyjdeme-li ze současnosti, nemůžeme říci, že bychom byli úspěšní, hospodářství se pohybuje 

sestupným směrem.   

 

PK: Od vlády potřebujeme rozvoj technického vzdělání, nízké a stabilní daně, konec výdajového 

plýtvání, stabilitu, řešení penzí, omezení regulace a kontrolorského dirigismu. 

 

MS: Když se podíváte zpětně do minulosti na kroky, jež byly v hospodářské politice vykonány, 

hodnotíte proces obnovení kapitalismu jako proces dobrý, dostatečný? 
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PK: Nebyla to procházka růžovým sadem. Bylo to neuvěřitelně obtížné, s obrovskými problémy, 

nečekal jsem ale snazší a jednodušší cestu. Naopak jsem byl z mnoha věcí příjemně překvapen. Dnes 

to člověk může vnímat jako omezenou historickou epizodu, na níž je daleko důležitější to, co 

následovalo, než jestli probíhala o rok déle a měla ty či ony peripetie. Technické provedení bude 

v budoucnu považováno za nepodstatnou drobnost. Zajímavější budou otázky, které jsme otevřeli na 

počátku našeho dialogu: Kam směřujeme? Kam směřuje Evropa? Jak se vyvíjí civilizační prostor, do 

něhož jsme se transformací vrátili.   

 

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti? 

 

PK: Je to zejména demografický vývoj - stárnutí populace, nesoulad struktury a obsahu vzdělání 

s potřebami a poptávkou, bujení regulace a paternalistického ochranářství svéprávných lidí před 

přirozenými a věčnými těžkostmi soužití. Lhaní si v podobě politicky korektního slovníku, který 

nahradil ideologický jazyk diktátorských režimů, je to i neschopnost demokracie řešit účinně vážné 

společenské problémy. 

 

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?  

 

PK: Vážná debata o národním zájmu nás teprve čeká.  Že je možná, ukazují země jako je Finsko.  

 

MS: Děkuji vám podnětná slova snažící se poukázat na netriviálnost procesů …   

 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu? 

PK: Jako přímý aktér prací pro vládu a centrální banku. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

PK: Ano, obou vln. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo nakonec 

rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské Unii? 

 

PK: Rozdělení bylo odvážným a dobře provedeným krokem, který z nás udělal dobré, blízké a 

emancipované přátele.     
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Dialog o transformaci s Václavem Muchnou5,6: 

 

MS: Rád bych se zeptal, jak - jako mladý člověk - vnímáte rok 1989?  

 

VM: Bylo mi 9 let.  

 

MS: Jak jej vnímáte s odstupem času, na základě zkušeností, které jste během života získal?  

 

VM: Uvedu, jak jsem jej vnímal tenkrát, jelikož si tu dobu pamatuji do dnešních dnů. Byl jsem na 

základní škole a v těch dnech jsme nemuseli do školy. Ta skutečnost pro mě byla tehdy zásadní, ale 

na druhou stranu jsem vůbec nerozuměl tomu, co se dělo. 

  

MS: Nebyl jste sám. Mnoho lidí, i starších, nevědělo, co se děje.  

 

VM: Nerozuměl jsem souvislostem. Až později mi začalo docházet, že nemusím chodit do Pionýra. 

Nebo že ve škole jsem měl mít ruštinu, ale najednou měl místo ní angličtinu. Takové bylo mé vnímání.  

 

MS: Jak k tomu přistupovali vaši rodiče?  

 

VM: Na toto téma jsme se doma nebavili.  

 

… Komunistická ideologie …  

 

MS: Dobrá, posuňme se dále. Ač mladý, jistě dokážete zhodnotit komunistickou ideologii a režim, 

který byl na ní postaven.  

 

VM: Myslím si, že ideologie a režim toho neměli příliš společného. Ideologie byla nástrojem, jenž 

dával síťku před oči, aby lidé řádně neviděli, ale s ideologií jako takovou neměl nic společného. 

Ideologie je pro mě relativně pěkná, ale nefunkční.  

 

MS: Jinými slovy je utopistická.  

 

VM: Je nesplnitelná, iracionální.  

 

MS: Člověk se ale snad může pro ideál nadchnout…  

 

VM: Problém utopičnosti spočívá v předpokladu, že všechen svět bude fungovat stejně. Pokud budou 

existovat tržní ekonomiky, schopní lidé budou odcházet jinam, a proto tento přístup nebude 

fungovat.  

 

MS: Ideologie by mohla být naplněna jedině tehdy, kdyby všichni lidé „rezignovali“ a podřídili se 

                                                           
5
 Václav Muchna *1980, český podnikatel v oblasti IT, v roce 2000 založil společnost Y Soft, která se stala 

světovou společností v oblasti optimalizace tisku a působí přibližně ve 100 zemí světa.                      
6
 Dialog byl natočen v pondělí 25. listopadu 2013 večer v prostorách kanceláře Václava Muchny Y Soft, 

Technická 13, Brno.  
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druhým, nesoutěžili by.  

 

VM: Ano, kdyby rezignovali na pokrok a řekli si: „Uděláme status quo a všichni na tom budou stejně“.  

Ve světě bude vždy nějaké procento lidí, kteří chtějí více, a kvůli tomu systém fungovat nebude.   

 

MS: Lidé jsou inovativní, jsou vynalézaví, ochotní riskovat. Na čem podle vás tkví hlavní nedostatek 

realizace? Jde o to, že člověk může mít nějaký cíl. Problém nastává, když dochází k jeho plné realizaci.  

 

VM: Problém není v abstraktnosti cílů, ale jde o jejich realističnost.  

 

MS: Nástroj, jakými byl realizován?  

 

VM: Myslím si, že cíl byl od počátku nerealistický a nemělo smysl jej prosazovat. Je čímsi, jako když si 

Rudolf II. vymyslel, že bude ze švestek dělat zlato. Totéž je principiálně realizace ideologie, která měla 

naprosto nerealistický cíl.  

 

MS: Problém byl v tom, že našel oddanou skupinu lidí, kteří mu přikyvovali. Rudolf II. a komunistický 

režim jsou paralelou. Byli tam lidé, kteří se klaněli, …  

 

VM: … jelikož byli těmi, kteří „měli koryta“ a ze systému získávali stejně jako u Rudolfa II.  

 

… Vyvrácení ideologie? …  

 

MS: Z toho, co říkáte, byly ideologie i režim odsouzeny k zániku z toho důvodu, že mařily potenciál 

země, lidí. Zkrátka místo zářných zítřků zde byl problém, kde zítra koupit toaletní papír.  

 

VM: Myslím si, že problém nezanikl, přetrvává zde do dnešních dnů. Řekl bych, že je daleko 

intenzivnější, nebo narůstá na intenzitě, je již globalizovaný. Vidíme, že se tak děje v západní Evropě. 

Je jedno, je-li reprezentovaná panem Hollandem z Francie, jež je krásný případ. Obama v Americe se 

přiklonil k levicové politice. Argentina je katastrofou, též Brazílie …    

 

MS: Inu, strašidlo levice obchází světem.  

 

VM: Jedná se o populismus. Myšlenka zní krásně. Je velmi příjemná uším davů, které nic nevlastní. 

Nepřemýšlí však nad tím, jak dalece je reálná.   

 

MS: Zkrátka - v dlouhodobém pohledu to vede k mrhání vzácnými zdroji, k zadlužování.  

 

VM: Nejen k němu, ale k nevyužití potenciálu, který je v lidské společnosti obsažen.  

 

MS: Pokud to půjde, pak v nějakých vlnách. Společnost a hospodářství budou klesat, lidé si jisté 

skutečnosti uvědomí, poté dojde k vzestupu atd.  
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… Pozitivum …  

 

MS: Nějaké pozitivum na minulém režimu nevidíte? Jsou lidé, kteří řeknou - jistoty.  

 

VM: Jistotu jsme měli jedinou, že nic není jisté. Jistota byla v jistotě, že nikdo nemá nic.     

      

MS: Jinými slovy to byla všeobecná chudoba.  

 

VM: Ano, jistota chudoby pro všechny. Dnes je pouze část obyvatelstva chudá, kdežto dříve byla 

chudoba pro všechny.  

 

MS: Jasně, ale kdo se dříve dokázal přiklonit ke komunistické straně, profitoval z toho.  

 

VM: Otázka je, zda tento způsob jednání můžeme tak interpretovat. Možná jste z toho získával, ale 

nesměl jste tuto skutečnost dávat najevo, nesměl jste výhody užít. Vidíme to v dnešní Číně. Když si 

papalášové začnou užívat, již po nich tvrdě jdou.  

 

MS: Možná Čínu čeká to, co ostatní země. Lidé nechtějí pouze tvrdou práci a západní svět jim je v tom 

dobrou inspirací.  

 

VM: V případě Číny to může být velký problém, protože když vidíme, jakým způsobem to dopadá v 

Indii, možná čínský model není tak špatný.  

 

MS: V Indii budují demokracii a kapitalismus, ale Čína je kapitalistická země, …  

 

VM: … s centrální vládou, …  

 

MS: … bez možnosti uplatnění politické svobody. Domníváte se, že ideje, na nichž byl postaven minulý 

režim, nezmizí, ale vždy budou přijatelné pro určitou skupinu lidí?   

 

VM: Ti, kteří nic nemají, se k nim budou vždy obracet.  

 

… Demokracie …  

 

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak jako podnikatel pohlížíte na demokracii? Čím je pro vás 

demokracie? Může být demokratická i firma?  

 

VM: Pro mě demokracie spočívá v ochotě jedince přijmout odpovědnost sám za sebe. Stát zde není 

od toho, aby mi pomáhal a staral se o mne, o sebe se musím postarat sám.  

 

MS: Někdo si za vašimi slovy představí ekonomickou svobodu.  

 

VM: Nejedná se pouze o ekonomickou svobodu. Můžeme tento model aplikovat na bezpečnost, 

nebo na jiné aspekty sociálního života.  
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MS: Uvažujete asi takto. Člověk je součástí společenství, ale za to, jak společnost vypadá, odpovídá 

jednotlivec, ...  

 

… Demokracie a otázka vládnutí …  

 

VM: … a nikoliv má vláda. Toto je nádherně vidět na malých celcích. Stačí se podívat na vesnici nebo 

do paneláku. Často vidíte, že lidé očekávají, že se o vesnici „někdo“ postará. Pomalu si lidé začínají 

uvědomovat, že nikdo nebude pečovat o obecní prostranství a jejich stav je tedy jejich odpovědností, 

znám to z vesnice. Demokracie je zde proto, aby fungoval společenský prostor. Na vesnici nebudeme 

mít vládu, která za nás práci udělá. Musíme ji odvést my, komunita.  

 

MS: Když toto říkáte, věříte v sílu občanské společnosti.  

 

VM: Ano.  

 

MS: Člověk se spontánně sdružuje s lidmi, kteří mají stejné zájmy a jsou schopni …  

 

VM: … dělat zázraky. K tomu žádnou vládu nepotřebujeme.    

 

MS: Vláda ve vašem pojetí je entitou, která brzdí společenský rozvoj.  

 

VM: Do určité míry máte pravdu. Vláda je zde z toho důvodu, aby zajišťovala elementární 

bezpečnost, elementární infrastrukturu, elementární regulaci, ale v naprosto minimální míře. Zkrátka 

tak, aby nezasahovala do mého života.  

 

MS: Když se však podíváme na přerozdělování státu, pak dvacáté století je nádhernou ukázkou toho, 

jak si lidé na stát zvykli, …  

 

VM: … a proto říkám, že myšlenka komunismu se neustále vrací a její návrat na Západ je v podobě 

Evropské unie naprosto katastrofálním scénářem. Ještě je zde krásně vidět, že Evropa ztrácí 

konkurenceschopnost v globálním měřítku. Z mého pohledu Evropu tedy zářné zítřky nečekají.  

 

… Dialog …  

 

MS: Jak vnímáte význam dialogu v rámci demokratického obcování? Pokud člověk má zájem 

posunovat věci kupředu, musí s lidmi hovořit. Bez dialogu nastává stagnace nebo úpadek, neboť 

neproudí energie. Jak se podle vás proměnil dialog ve veřejném prostoru?  

 

VM: Nemyslím si, že by se něco hodně měnilo. Ano, forma dialogu, to ano. Lidé jsou trochu 

otevřenější ve schopnosti se bavit o různých věcech. Myslím, si, že zde postupně mizí nějaká 

nesnášenlivost. V postrevolučních dobách si vzpomeneme na naši nenávist vůči Němcům, jež se 

postupně vytrácí.  

 

MS: Nejsou zde, vyhnali jsme je.  
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VM: Oni zde nebyli ani v roce 1989. Soudím, že jsme v tom trochu otevřenější. Máme zde určité 

problémové menšiny, vůči kterým jsme byli hodně akcentováni. Stačí si vzpomenout na fenomén 

„Sládek“ a jeho rétoriku. Kde je mu konec? Extremismus tohoto druhu dnes máme pod kontrolou. 

Třebaže jsme kritizováni Evropskou unií, myslím si, že u nás existuje posun k otevřenějšímu dialogu a 

různorodým názorům.  

 

MS: Když se podíváte na naše představitele, kteří pak formulují politiku, jež se dotýká každého z nás, 

co vás napadá?  

 

VM: Mluvil jsem o společnosti, ne o představitelích.  

 

MS: Nevládne náhodou na těchto místech spíše monolog než dialog? 

  

VM: V tomto prostoru nevidím ani monolog. Spíše je to katastrofa.  

 

MS: Tito lidé si neuvědomují, jakou mají odpovědnost.  

 

VM: Za prvé, oni žádnou odpovědnost nemají - jen velmi zřídka - a až poslední dobou jsou vidět 

vzácné střípky toho, že i politik může být učiněn odpovědným.  Za druhé, politika je jako firma, která 

naslibuje hory doly, díky tomu získá zákazníky, jimž prodá, ale nedodá. Firma zkrachuje a nyní se 

ukazuje, že již mohou zkrachovat i politické strany.   

 

… K demokratické politice …  

 

MS: Důsledky neodpovědného jednání určitých politických elit neseme všichni. Jinými slovy jsme obětí 

negativních externalit, avšak neměli bychom rezignovat.    

 

VM: Volby v roce 2013, jakkoliv nedopadly nijak excelentně, dopadly dobře v některých ohledech. 

Ukázaly, že jestliže politická strana nedodá odpovídající výsledky, zákazníci jí ve výsledku účet vystaví. 

Týká se to jak ČSSD, tak ODS, které dopadly katastrofálně.  

 

MS: Problém je, že si politické zboží platíme, je drahé a výsledky nejsou uspokojivé.  

 

VM: Myslím si, že jsme politikům vystavili účet poprvé v novodobé historii.  

 

MS: I komunistům jsme v roce 1990 vystavili účet, ale tato strana pokračuje dál.  

 

VM: Pokud vezmeme volby 2013, vystavení účtu obdržely všechny strany vyjma komunistů. To 

znamená, že jejich voličská základna jim účet nevystavila, přesto, že jsou jednou z nejvíce 

zkorumpovaných stran. Nikdo jim za celou dobu účet nevystavil. 

       

MS: Ke komunistům můžeme říci, že to jsou nostalgičtí lidé. Jejich hlas je protestem proti současnému 

stylu vládnutí.  

 

VM: V této situaci si vzpomínám si pana Jirotku a jeho Saturnina. Tito lidé si vybavují zlaté časy ze 
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Saturnina … Každý máme zlaté časy někde jinde, ale v jednom se shodujeme, zlaté časy se odehrály v 

našem mládí, ať se dělo, co se dělo.  

 

MS: Komunistická strana je stále součástí politického spektra. Je pouze na nás, jestli jím bude dál.   

 

… Výsledky politiky … 

  

MS: Jaké zboží by měla dodávat politika, abychom neplatili tak vysoké ceny?  

 

VM: Nenáleží mně, abych toto hodnotil, protože můj názor jako pravicově orientovaného člověka, 

bude jiný. Někdo, kdo se inspiruje švédským modelem, na to může mít názor zcela odlišný od mého. 

Jestliže politika dodává zboží podobné Švédsku, nebo jaké v minulosti dodávaly Spojené státy, to není 

podstatné. Co je podstatné, aby politici měli nějakou odpovědnost. Ve chvíli, kdy toto nastane, 

produkt, který politika dodává, bude kvalitnější. Zdali bude mít zelenou či červenou barvu, je na 

zájemcích, každý má rád něco jiného.  

 

MS: Pokud se na vývoj politiky díváme retrospektivně, můžeme přednést hodnocení. V devadesátých 

letech do politiky přicházeli lidé, kterým šlo podstatné věci. Dělali změny. Zčásti to byli lidé předtím 

napojení na disent, či z „šedé zóny“. Tito lidé se z politiky postupně vytráceli a v současnosti v ní 

působí politici - zástupci partikulárních zájmů.  

 

VM: Je zajímavé, že se jedná o obrácený postup, než to bylo s firmami. Politika zde byla relativně 

kvalitní, ale firem se chopili „divní“ lidé. Konkurence nebyla žádná a kvalita firem byla špatná. V roce 

2000 se začalo s transformací.  

 

MS: Slovo podnikatel bylo čímsi hanlivým.  

 

VM: Dnes tomu tak není? Přiznávám, že dochází ke změně. Zatímco dříve byla práce v politice dobrá, 

dnes je činností spíše hanlivou. Jinými slovy došlo k obrácení.  

 

MS: Zmínil jste volby v roce 2013. Myslíte si, že lidé jako Andrej Babiš, jenž za sebou má české finanční 

impérium, mají schopnost prosazovat kýžené změny?  

 

VM: Ne, a již to prokázal. Možná jej podceňuji a jeho jednání má vyšší cíl. Během pár měsíců své 

záměry vyjeví. Zatím si myslím, že stát se nedá vést jako firma a současnost je toho potvrzením. Jsem 

přesvědčen, že si toho začíná být sám vědom, když nedokáže svým kolegům a straníkům domluvit, 

aby nešli do vlády s ČSSD.  

 

… Potřeby politiky …  

 

MS: Lze soudit, že demokratická politika potřebuje vzdělaného a kultivovaného člověka.  

 

VM: Kdo by tam šel? Proč? Netvrdím, že bych byl vzdělaný, ale zeptám se takto? Co by mě mělo 

táhnout do politiky?  
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MS: Služba, veřejné dobro, …  

 

VM: … které se projeví tak, že na mne bude každý nadávat a bude na mě ukazovat prstem a říkat: „Ty 

vyděláváš 50 tisíc korun? Měl by sis snížit plat!“ A já jsem nyní v situaci, že vydělávám půl milionu? 

Myslím si, že člověk usiluje být oceněn za svou práci, ať již finančně či dobrým slovem. Tuto kulturu 

zde nemáme.  

 

MS: Možná svým postojem říkáte, že si tato země musí kleknout na kolena. 

 

VM: Musíme změnit sami sebe. Musíme přestat nadávat na politiky a začít pracovat sami na sebe, a 

proto já říkám, že za stav země není odpovědná politika. Za ní jsme odpovědni my, občané. My si to 

děláme. My jsme politikům nevystavili účet. My jsme vše nechali fungovat, jak funguje. Tam musíme 

začít.  

 

… Kapitalismus …  

 

MS: Pokročme dále, jak vnímáte obnovení tržního hospodářství? Patřili jsme mezi vyspělé země. Byla 

zde první republika, Rakousko - Uhersko.  

 

VM: Z mého pohledu byl vývoj do II. světové války dobrý.  

 

MS: Měli jsme národní kapitalisty jako Baťa, Emil Škoda, ale jak najednou obnovovat něco …  

 

VM: Z mého pohledu proces obnovy byl fantastický. Není to tak špatné, jak to lidé vidí. Co však bylo 

špatné, bylo nastavení očekávání.  

 

MS: Mnozí z nás se domnívali, že za pár let se budeme mít jako v Německu.  

 

VM: To byl nesmysl.  

 

MS: Neměli jsme ani pracovní morálku, ani produktivitu.  

 

VM: Nemáme ji do současnosti. Neumíme fungovat jako Němci. My jako podnik Y Soft potřebujeme 

dvakrát tolik lidí než Němci. Nevím proč, ale je to tak. Kompenzujeme to tím, že máme čtvrtinové 

platy, a proto jsme zatím v pořádku.  

 

MS: Až tato mzdová diference vymizí, nebudeme konkurenceschopní.  

 

VM: Ona přímo nevymizí. Bude působit proti naší konkurenceschopnosti. Ale proti tomu poroste 

naše produktivita. 

 

MS: Čím si vysvětlujete pomalé dohánění? Vedete společnost, která má drive.   

 

VM: Tento problém je kulturní. Neumíme zdaleka tak dobře interně komunikovat, neumíme řídit …  
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MS: … firemní procesy. 

 

VM: Díky tomu vznikají nedokonalosti, které se snažíme dohánět. Východní styl řízení podniku je 

takový. Jsi-li v potížích, dej tam více zdrojů. Toto se dělalo v Rusku. Od hašení průšvihů se postupně 

přesouváme k plánování a efektivnímu řízení společnosti. Vše je v řízení. Pracujeme více než Němci.  

 

MS: To znamená, že v práci trávíme delší čas.  

 

VM: Jsme pracovitý národ, ale problém je v řízení.  

 

… Tvorba mezinárodních koalic … 

  

MS: Domníváte se, že v devadesátých letech jsme měli vytvořit více firemních koalic, jako tomu bylo v 

případě společnosti Škoda - Auto?  

 

VM: Víte, to je „pozdě bych a honit“. Myslím si, že proces šel relativně dobře. Důležité bylo zbavit se 

firem, rozdat je, prodat je …  

        

MS: Některé společnosti možná zbytečnou chybou řízení zkrachovaly.  

 

VM: To je součást evolučního procesu. 

 

MS: Němci například těží z toho, že mají Škodu Auto.  

 

VM: Ano, ale my z toho těžíme též. Bez Němců bychom to neudělali. Automobilka by dopadla tak, 

jako ostatní automobilky. Nikdo by neměl nic. Je lepší, když z toho budou těžit Němci a my, než aby z 

toho netěžil nikdo.  

 

MS: Myslíte si, že „generování“ českých kapitalistů bez přítomnosti zahraničních, bylo iluzí?    

 

VM: Řekl bych, že se musíme spoléhat na zahraniční know - how, které sem musíme dostat, abychom 

se je naučili, a teprve poté zde můžeme něco budovat.  

 

… Normy a kapitalismus …  

 

MS: Člověk by mohl vznést tento dotaz. Soudíte, že bylo chybou, že funkční legislativa, která byla 

užívána na západ od nás, nebyla převzata? Šli jsme cestou pokusu, omylu. Můžete namítnout, že v 

Latinské Americe mají ústavu jako v USA, ale nechovají se jako Spojené státy.  

 

VM: Latinské Americe to též nepomohlo. Když se na to podíváme, jsou na tom hůře než východní 

Evropa z hlediska ukazatelů jako je HDP na hlavu aj. Zde jde asi o pocit suverenity. Jistě jsme si mohli 

vzít více inspirace. Náš právní systém pochází z německého. Na druhou stranu to byla doba, kdy jsme 

museli postavit systém nový a ihned. Kdybychom se toho nechopili, nenaučili bychom se spoustu 

jiných věcí. V tom je možné spatřit evoluci. Jestliže Němci budovali systém 140 let od Bismarcka, od 

sjednocení Německa, my budeme potřebovat stejný čas.  
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MS: Patřili jsme pod Vídeň …  

 

VM: Něco jsme zde přece jen měli.  

 

MS: Češi hovořili dvoujazyčně.  

 

VM: Náš problém spočívá v tom, že jsme očekávali, že něco vybudujeme od počátku a během pěti, 

deseti let budeme mít vybudovaný systém. To je však samo o sobě iracionální. Že je iracionální něco 

vybudovat za 10 let, o tom se mluví. O čem se ale nediskutuje, je skutečnost, že tato idea pracuje s 

chybnou premisou. Zde je premisa, že něco budujeme od nuly. My nic nebudujeme od nuly, je to 

naše mínus. Máme obrovský dluh, a ten jednoduše nelze změnit, je v lidech, a oni musí vymřít. Ano, 

je to radikální názor. Musí vymřít generace mých rodičů, musí vymřít moje generace a teprve pak 

budeme „na nule“. Teprve tehdy začneme budovat od nuly.  

 

MS: Vaše děti, soudím, budou navazovat na to, co zde bylo vytvořeno pozitivního, a proto vývoj 

nebude začínat od nuly.  

 

VM: Ano, generace, která přichází po nás, tím režimem postižena nebude. Třebaže jsem v režimu žil 

pouze 9 let, neovlivnil mě, ale celá má výchova pochází od rodičů, kteří v režimu vyrůstali. Má to jistě 

velký dopad.  

 

MS: Lidé se naučili žít v logice: „Máte-li problém, přesuňte jej na druhého. Máte-li problém ´take it 

easyů´“. To nemluvíme o státu.  

 

VM: To jsme u osobní odpovědnosti.  

  

… Hodnoty …  

 

MS: Pokročme dále. Jaké zásadní hodnoty podporují demokracii a kapitalismus? Zmínil jste lidskou 

odpovědnost.  

 

VM: To je hodnota, zde stále chybí.  

 

MS: Lidé jsou neodpovědní?  

 

VM: Spíše zde chybí ochota odpovědnost přijmout. 

  

MS: Jak jsme říkali, odpovědnost v ústech politiků je prázdná skořápka.  

 

VM: Hlavně je politik osoba, která žádnou odpovědnost nemá. Neustále čekáme, že vše udělají za 

nás. O tom je přijetí odpovědnosti, že si to dokážeme uvědomit. Kromě odpovědnosti existují tradiční 

hodnoty jako svoboda. Čím svoboda je? Hodně se o ní hovoří, ale ve světě plného terorismu a 

náboženských válek je naše svoboda omezovaná. Jsme tak omezováni více a více.  
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MS: Jsme nevědomky sledováni, …  

 

VM: … ať děláte cokoliv. Je jedno, jestli letím letadlem, nebo cokoliv jiného ...  

 

MS: Někdo může říci, jestliže měl člověk kontakt s nesvobodou v rámci minulého režimu, může lépe 

ocenit hodnotu svobody. Ta je pro mladého člověka čímsi samozřejmým. To znamená, že si tohoto 

„statku“ tolik neváží.  

 

VM: Neustále to cítím, jaký režim byl, byť mi bylo 9 let. Pamatuji si, že jsem musel chodit do pionýra, 

což jsem nenáviděl, ale nerozuměl jsem, proč tam musím chodit. Pamatuji si, že jsem nemohl volně 

mluvit, zejména říkat jisté skutečnosti. Neustále se k tomuto problému vracím a často jej připomínám 

ve firmě. 17. listopad pravidelně oslavuji v Rakousku na lyžích, protože to je symbol toho, že jsme 

svobodní a můžeme svobody patřičně využít. Nebýt změny režimu, lyžovali bychom v Krkonoších na 

starém vybavení.  

 

MS: Díky tomu, že přišla změna i zdejší poměry se proměnily.  

 

… Společnost Y Soft …  

 

MS: Obraťme list. Podívejme se k vaší společnosti. Je zvláštní, začal jste ji budovat v roce 2000 a 

během deseti let jste se stal druhým největším světovým dodavatelem technologie optimalizace tisku. 

Kde vznikl nápad?  

 

VM: Odpovím prostě - od zákazníků.   

 

MS: Během studia jste podnikal.  

 

VM: Ve společnosti jsme dělali vše možné. Dělali jsme správu sítě, programovali jsme na zakázku, 

navrhovali jsme interaktivní weby, informační systémy, multimediální informace. Zkrátka jsme byli 

programátory „všehochuť“. Jedna z potřeb, kterou jsme řešili u jednoho konkrétního zákazníka, bylo 

zabezpečení tisku, požadavek vzešel z Bohunické nemocnice. Měli zájem o síťové tiskárny, které byly 

sdílené, ale když se na nich vytisknou pacientská data, tak ta na tiskárně nesmí zůstat. Nám jejich 

požadavek připadal jako zajímavý trend nahrazování lokálních tiskáren za síťové. Řekli jsme si, že 

tento problém bude mít více a více firem, a proto jsme z toho udělali produkt.  

 

MS: Na jakých hodnotách je vaše společnost postavena? Uvádíte energie, energičnost, otevřenost, 

tvrdá práce …  

 

VM: Vyjmenoval jste 4 z našich šesti hlavních hodnot.  

 

MS: Máte tam ještě splnění slibů, zapálenost pro věc. Toto jsou body, které by mohl přijmout každý 

člověk, tedy Češi obecně.  

 

VM: U nás pracují obyčejní lidé a firma je o lidech.  
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… Impulsy firmy pro stát …  

 

MS: Soudíte, že taková východiska by mohl přijmout i státní úřad? 

 

VM: Ne. Státní úřad nefunguje a nikdy nebude fungovat jako firma, jelikož tam není patřičný „drive“. 

Jednoduše v ní chybí motivace. Nebudete tam mít lídry, kteří to potáhnou kupředu.   

 

MS: Za Rakouska - Uherska i za první republiky bylo ctí sloužit státu.  

 

VM: Svět kolem nás se však změnil.  

 

MS: Dobrá, ale nejde to, co je zdravé a přínosné vložit do - z vašeho pohledu neefektivního - systému?  

 

VM: Můj názor je, že stát nelze optimalizovat, a proto by jeho role měla být minimální. Kdyby šel 

optimalizovat, nemusíme minimalizovat roli státu.  

 

MS: Stát by měl mít podobu nočního hlídače. Dalo by se říci, hodnoty, na nichž stavíte společnost, by 

byly prospěšné i pro ostatní části společnosti.  

 

VM: Myslím si, že to, co může fungovat v mladé, začínající firmě, nemůže fungovat ve státní správě. 

Podle našich hodnot vybíráme lidi. Říkáme, že každý člověk má právo na svou kulturu. My si vybíráme 

lidi, kteří se nám kulturně hodí. Stát takto fungovat nemůže. Z mého pohledu je tato idea krásná, ale 

absurdní. Stát o to nemá zájem. Není tam motivace. Proč by to lidé dělali? Jsem-li špatně placený 

státní úředník, který má motivaci sloužit, jsem asi jeden z mnoha. Možná někde i nějaký politik typu 

Václava Havla takovou motivaci má, ale nejedná se o davy státních úředníků.  

 

MS: Dobrá, co způsobilo zásadní úspěch společnost? Jedinečnost řešení?  

 

VM: Řekl bych, že lidé, kteří za společností stojí. Lidé, kteří mají energii, otevřenost … 

  

MS: Svůj um dali do produktu. 

  

VM: Ale ten vyvinuli lidé. Někdo jej musel naprogramovat. Co vedlo k úspěchu? Vyburcování kolegů, 

ostatních lidí, touha … 

 

MS: … „nakazit" je.   

 

VM: Nedovedu si představit, že bych „bandu úředníků“ přesvědčoval o tom, že mají mít touhu lépe 

sloužit veřejnosti. Nemohu jim za to nabídnout, že jim dám větší bonus, pokud budou pracovat lépe, 

protože mám pevně dané rozpočty. Nemohu jim dát akciový opční program a říci jim: „Když bude 

dobře dělat, dostanete opce.“ Nemohu, jelikož mám svázané ruce. Ve státní správě ani nemohu 

vyhodit člověka z důvodů nedostatečné či špatné práce. Jednoduše to nejde.  
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… Co od státu? … 

  

MS: Když jsme u toho státu, co může nabídnout vaší společnosti? Není to například stabilita práva?  

 

VM: Domníváme se, že se o náš byznys postaráme sami. Nechceme, aby nám stát pomáhal. Chceme, 

aby nám to stát nekomplikoval. Nechť nám nehází klacky pod nohy. Poukazujete na změny. Ty jsou 

však nejhorší. Nevíte, na čem jste, neboť nový občanský zákoník se připravuje 10 let …  

 

MS: … a vidíte, jaké jsou výsledky.  

 

VM: Na konci roku neznáte výši DPH. Z mého pohledu je to katastrofa.  

 

MS: V tomto ohledu s vámi lze souhlasit. Zkrátka - v takovém prostoru se nedá podnikat.  

 

VM: Dá, ale konkurenceschopnost je nižší.  

 

MS: Jsou lidé jako pan Zbyněk Frolík, jenž svůj byznys řídí z Čech, ale je registrován v Holandsku.  

 

VM: On zvolil čistě daňovou optimalizaci kvůli dani z příjmu. Jeho továrny ale také zásadně ovlivňují 

obchodní podmínky. Mám na mysli zákoník práce, obchodní zákoník a jiné regule.  

 

MS: Sám jste říkal, že když v Čechách vyhraje levice, máte zájem o odchod ze země.  

 

VM: Řekl bych, že ta situace nastane, když levice začne uskutečňovat svůj program. Stále doufám, že 

se jí to nepodaří. Podnikatelé říkají: „Pokud zmrazí status quo, stav je přijatelný.“ Jestliže se bude 

zhoršovat, začneme daňově optimalizovat též.“ Rozumím, že zde musíme platit daně, ale nechci se 

zde cítit jako trestanec jen proto, že stojím za úspěšnou firmou.  

 

MS: Vaši lidé utrácejí, také přispívají k rozvoji hospodářství.      

 

VM: Nemáme velké daňové zatížení. Máme daňové zatížení, které je srovnatelné, jelikož máme 

nízkou daň z příjmu právnických osob. U nás je 19 procent, ale ve Spojených státech 35 procent, v 

Japonsku mají 38. Nemáme daňově uznatelné položky jako oni. Znamená to, že více toho odepíší, 

zaplatí z toho vyšší daň. My toho odepíšeme méně, ale zaplatíme menší daň, což vede k vyrovnání. U 

nás je velké zdanění práce, které je extrémní a v malých podnicích to vede k obrovským daňovým 

únikům.  

 

MS: Myslíte si, že by stát mohl více podporovat vývoj, výzkum? 

 

VM: Podporuje jej. Docela dostatečně. Nepotřebujeme víc, jsme s tím spokojeni. Máme dvojnásobné 

odpisy do výzkumu a vývoje. Potřebujeme pouze, aby nám neházeli klacky pod nohy. O naši 

konkurenceschopnost se musíme postarat sami.  
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… Burza a Y Soft …  

 

MS: Dotkněme se ještě kapitálového trhu. Víme, v jakém je stavu. Chybí emise. Soudíte, že společnost, 

kterou budujete a která má být globální, bude mít primární emisi v České republice?  

 

VM: Ve chvíli, kdy vstoupíme na burzu, Pražská burza bude dávno zkrachovalá, protože je 

nekonkurenceschopným molochem.  

 

MS: Ve skutečnosti zde máme středoevropskou burzu Praha - Vídeň - Budapešť - Lublaň. 

 

VM: Kdybychom potřebovali získat kapitál, viděl bych cestu dvojího listingu.  

 

MS: Londýn - Varšava? 

 

VM: NASDAQ, a k tomu Varšava či Praha. To je však daleko.  

 

MS: Společnost AVG Technologies šla cestou získání kapitálu na NASDAQ.  

 

… Omyly během transformace ...    

 

MS: Kdybychom se měli vrátit k obecné rovině transformace. Jaký zásadní omyl během čtvrtstoletí 

byste zmínil?  

 

VM: Jedná se o chybně nastavená očekávání.  

 

MS: Jak vidíte budoucnost této republiky v integrující se Evropě a v globalizovaném světě?  

 

VM: Nejsem v tom optimista. Z globálního pohledu se nám nebude dařit, jelikož se nebude dařit 

Evropě. Sice byla na špici v rámci dvacátého století, ale nyní je na sestupu. Budoucnost České 

republiky hodně závisí na tom, jak podlehneme populismům. I když jim podléháme, myslím si, že jim 

podléháme méně než zbytek Evropy. Z toho pohledu to není plně ztracené. V rámci Evropy máme 

možnost prosperovat, ale vzhledem k tomu, že celá Evropa zažije úpadek, u nás to bude špatné tak 

jako tak.  

 

MS: I Německo, které je silné, bude oslabeno.  

 

VM: Německo může být silné, ale předvádí v Evropské unii to, co předvádělo během první a druhé 

světové války. Podporuji je a fandím jim, jelikož jejich národ se na rozdíl od jiných snaží něco dělat, 

uvědomuje si současnou situaci. Zbytek Evropy to dá Němcům sežrat. Již se to děje. Posledních čtvrt 

roku 2013 se začínají objevovat protiněmecké hlasy. Závist, žárlivost ostatních evropských států 

působí.  

 

MS: Jediná cesta k uzdravení je nalezení osobní odpovědnosti.  

 

VM: Je vhodné, aby si Evropa uvědomila, že zvyšování regulace není správná cesta. Je nutné se 
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podívat na strukturální změny. Ty není ochota přijmout, jelikož nejsou populistické a Evropa v tuto 

chvíli „pluje“ na obrovské vlně populismu.  

 

MS: Říkáte-li „nutnost strukturálních změn“, co si pod tím konkrétně představujte? Je to především o 

redukci sociálního státu?  

 

VM: Trošičku. Myslím si, že hlavní věcí je přestat s regulativním opatřením typu omezování platů 

manažerů, omezování energetického trhu, zavádění nových a nových regulačních opatření. Jsem 

přesvědčen, že je nutné, aby se v první řadě zrušila regulace a měl by se nechat fungovat trh. Zrušil 

bych dotace na zemědělství, aby i v něm mohl trh fungovat. Evropa je sociálně stavěná. Nerušil bych 

to, jelikož vím, že by to vyvolalo velké napětí. Není to realistické, byť by to bylo krásné. Osobně bych 

začal vytvářet konkurenceschopné prostředí pro firmy. Za druhé bych usiloval o větší flexibilitu 

pracovního trhu, jenž je strnulý. Zkrátka je třeba usilovat o podmínky pro konkurenceschopnost.  

 

MS: Jinými slovy, aby zvítězila lidská aktivita, tvořivost a ne aby se Evropa stala prostorem, v němž 

velkou míru hrají podpory, jak to můžeme vidět hlavně v jižní Evropě. Děkuji vám za kritická 

stanoviska.  

 

P.S.: 

 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

VM: Skrze podporu konkurenceschopnosti České republiky. Y Soft jako firma je postavena na 

vytváření primární přidané hodnoty skrz vývoj a výzkum. A to je něco, co podle mého názoru český 

kapitalismus potřebuje. 

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

VM: Neúčastnil. Bylo mi 10 let ;-) 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo nakonec 

rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?  

 

VM: Byl jsem v té době příliš mladý, abych to vnímal. Ale můj pocit byl, že to chtěli politici, nikoliv 

lidé. To víte, dva státy potřebují dvakrát více politiků - a to je příležitost, kterou si mocichtiví páni  

nemohli nechat ujít. 
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Dialog o transformaci s Adrianou Krnáčovou7,8: 

MS: Co pro vás byl rok 1989? Byl spojen s nadějemi, očekáváním. Co jste vy osobně od něj očekávala? 

Jak se naděje spjatá s obdobím kolem roku 1989 i roky následujícími promítla do vašeho osobního 

života?  

AK: Doslova a do písmene jsem byla v očekávání, neboť jsem byla těhotná s mojí dcerou. Když 

vypukla revoluce v roce 1989, věděla jsem, že čekám miminko. Do určité míry bych považovala svou 

dceru za zhmotnění celkového očekávání. Pokud se na ni dívám, očekávání se naprosto splnila. Je to 

krásná, milá a chytrá žena, která je schopna života, je pozitivní. Co jsme však očekávali od 

společnosti, to jsme tehdy ještě nevěděli. První řadě jsem očekávala, že se naplní osobní touha po 

svobodě, po neomezené aktivitě - nemyslím tak, že si člověk bude dělat, co chce - šlo o možnost 

vlastního rozhodování o tom, co chci být, kam chci jít, co budu dělat, kde pracovat apod. 

MS: Sám sobě jsem svrchovaný.  

AK: Ano, ona možnost být svrchovaným se právě naplnila. Když jsme zakládali Veřejnost proti násilí, 

18. listopadu 1989, …  

MS: … čímž jste předstihli Občanské fórum.  

AK: Ano, tak tomu bylo. V Bratislavě jsme se sešli v pět hodin u Umelce. Bylo nás tam kolem 120. 

Všichni signatáři, kteří založili Veřejnost proti násilí, jednali jednomyslně. Soudím, že každý měl 

stejnou ambici. V první řadě osvoboďme se od toho, co již zde nadále mít nechceme.  

… Slovensko a mentalita …  

MS: Dobrá, ale využijme toho, že jste se narodila a žila na Slovensku. Jaká tam byla situace či 

atmosféra?  

AK: Pracovala jsem v uměleckém světě, byla jsem kunsthistoričkou, organizovala jsem výstavy 

mladého umění, psala jsem. 

MS: Působíte ve veřejném prostoru.  

AK: Tehdy jsem se věnovala výtvarnému umění a děním kolem něj. Pro mě to byla veliká škola. Byla 

jsem vychovávána v takové chráněné domácnosti, v níž se tatínek narodil za císaře pána. Měl tak 

odlišné hodnoty od těch, co byly oficiálně propagovány slovenskou společností. Z komunistů si dělal 

trpkou legraci a často je srovnával s fašisty. 

MS: Můžete uvést?  

AK: Když byl mlád, byl prokuristou banky. Byl člověkem jednoznačně pravicového smýšlení.  

                                                           
7
 Adriana Krnáčová *1960, v roce 1991 stála u zrodu Open society Fund a Soros Center for Contemporary Arts 

v Bratislavě, působila jako ředitelka Transparency International 2000 - 2007, v roce 2012 je podnikatelkou, 
podílí se na projektech Restart 2035 CZ, Zdravé Česko, Veřejnost proti korupci, vystudovala vědu o výtvarném 
umění a jazyky na FF UK a management na University DePaul v USA.  
8
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 22. listopadu 2012 po 10:15 CET v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea ulice 

17. listopadu 2, Praha 1, dokončení dialogu ve čtvrtek 20. prosince 2012 po 14. hodině CET v Kavárně 
Marathon, Černá ulice 9, Praha 1.  
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MS: Liberál …  

AK: Ano, ale moje maminka byla tou, která se snažila, aby neříkal věci nahlas, neboť by mohl dostat 

do problémů svou dceru. Osobně jsem tomu příliš nerozuměla, jelikož jsem byla malá, avšak poté 

jsem jej začala postupem času chápat. V rodině to bylo tak, že jsme trvali na vzdělávání, a proto mě 

do něho tlačili. Proto mohu hovořit tolika jazyky, jimiž hovořím, proto mám takzvané renesanční 

vzdělání.  

MS: Člověku je tím dán pohled na celek.    

AK: A také si uvědomí, že je pouhá jeho součást.  

MS: A též vím, co je to úcta k autoritě.  

AK: Ano, ke skutečné autoritě.  

MS: Shodou okolností minulý režim tlačil lidi, aby uctívali autority, avšak to byly autority smyšlené.  

AK: S tím jsme se nemohli srovnat ani já ani můj otec. Nedělní oběd dopadal tak, že jsme diskutovali 

otázky politiky, a to tak, že se v rodině polarizovaly postoje. Na jednu stranu bylo konstatováno, že je 

vše špatně, komunisté jsou gauneři. Na druhé straně jsme byli nabádáni neříkat nic mimo tyto zdi. 

Otec, jelikož již byl starší, říkal, že jeho již zavřít mohou. Trochu mi to připomínalo film Pelíšky, také 

dával „komunistovi dva roky“.  

MS: Nyní bych se vrátil k výchozí otázce situace na Slovensku, jeho postavení v Československu. 

Vnímala jste, že Češi jsou vyspělejší, na větší úrovni než Slováci?   

AK: V intelektuální oblasti ani ne. To proto, že tam probíhal častý kontakt s českou intelektuální 

frontou. Zde rozdíly nebyly. Později jsem počala vnímat rozdíl v mé profesi, a to ne ve vzdělání, ale v 

přístupu. Slováci jsou podle mého názoru kreativnější, odvážní a příliš se neohlížejí, co se stane, když 

se stane.  

MS: Rozhodnou se a jdou za svým.  

AK: Češi jsou extrémně opatrní, neradi se vystavují riziku. Nejprve potřebují vše prospekulovat. Poté 

hledají všechny možné únikové východy a snaží se omezovat veškerá možná rizika, až projekt zhyne. 

MS: To vede k tomu, že se následně nic neudělá a dobrá politika se nepřijme.  

AK: Většinou se stane to, že když to člověk vyspekuluje, tak je pozdě, neboť nový nápad již vznikl 

jinde.  

MS: Neochota riskovat, postavit se čelem k životu …  

AK: … a rozhodnout se. Toto provází naše dva národy do dnešních dnů. Je to má osobní zkušenost 

jako základní charakteristika těchto národů. Soudím, že se to projevuje ve všech oblastech.  

MS: Vidíme to na politické scéně. Češi v počátku nepochybovali o svém prvenství ve vztahu ke 

Slovákům, ale nyní to již tak není. Slováci jsou svými rozhodnutími na vzestupu.  
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AK: Dobrá, na Slovensku je tomu tak, že když někdo nesouhlasí s druhým, lidé jsou si to schopni říci, 

lidově řečeno „před hospodu, na férovku“. V Čechách je to tak, že se lidé naštvou jeden na druhého a 

pak spolu dlouho nemluví.  

MS: Není spolupráce a negativní energie tam zůstává.    

AK: Zde je rozdíl. U Slováků právě ne. Oni si to vyříkají, vyřídí si to a pak je konec. Sednou si, dají si 

panáka a řeknou si, že na to zapomenou. V tom vidím zásadní rozdíl.  

… Komunismus …  

MS: Nu, od národních rozlišností bych se vrátil před rok 1989 a ten návrat se vztahuje k otázce 

vnímání komunistického režimu. Co pro vás znamená komunistický režim? Čím pro vás byl? Vaši 

rodinu – vás, otce, sužoval.  

AK: Sužoval mě dost. Vyrůstala jsem v trojjazyčném prostředí. Naštěstí jsem chodila do německé 

základní školy. Pro mě bylo nepochopitelné, když jsem se dívala na zpravodajství rakouské televize a 

následně jsem se dívala na slovenské zpravodajství či československé, jaký to byl graduální rozdíl. 

Nechápala jsem, jak je možné, reportovat o jedné události úplně odlišným způsobem. Na jedné 

straně říkali, že je to super a naši novináři říkají, že je to nanic, že je to škodlivé. Tomuto dualismu 

jsem jako dítě vůbec nerozuměla. Později jsem se bavila také příšerným designem hlasatelů 

socialistické televize a pochopitelně, jejich bláboly. 

MS: Dá se říci, že lidé, kteří v tomto dualismu vyrůstali, byli poznamenáni na celý svůj život, pokud 

u nich nedošlo k řádnému uvědomění.  

AK: Lidé, kteří v dualismu vyrůstali a reflektovali jej, to utrpení vnímali. Pocit potřeby svobody byl 

stále silnější. Pro ty, kteří si dualismus neuvědomovali, zkrátka neexistoval, jelikož neměli s čím 

srovnávat. Tito lidé žili pohodlný život. Do jisté míry nebyl - až na tento moment - nesnesitelný. Na 

druhé straně - každý měl své rodiny, své potřeby. Faktem je, že narůstala skupina těch, kteří 

dualismus nebyli ochotni přijmout. Duální vidění světa je …  

MS: … bytostně destruktivní. Myslím si, že člověk pak ztrácel integritu a identitu. Co je také důležité 

zmínit, že takoví lidé pohrdají pravdou, je-li člověk v pozici, kdy jednou může o věci hovořit tak, poté o 

věci hovořit jinak.  

AK: To, co dnes vyčítáme minulému režimu, je reziduum, které v nás zůstává. Je to alibismus 

způsobený potlačováním dualismu. To znamená, že jsme schopni akceptovat věci, které jinak 

smýšlející, svobodné národy nebyly ochotny přijmout. Jsme schopni akceptovat nekvalitní potraviny a 

nejsme schopni říci NE. V tom vidím reziduum.  

MS: Ano, je to možná díky komunistickému režimu, ale také je to výsledek formování naší mentality 

v rámci staletí. Dokázali jsme se ohnout. Byli jsme dušeni dvěma totalitními režimy, tři sta let jsme byli 

pod Rakouskou nadvládou. Na událostech po Bílé Hoře se to dá pěkně ukázat. Nevládli jsme si. Když je 

člověk či národ v pozici sluhy, pak ten realizuje to, co pán nařídí. Jen se podívejme do dvacátého 

století … To je více než výmluvné. Co s námi dělal hlas z Moskvy! 
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AK: Tak se to dá též charakterizovat. Soudím, že mentální reziduum v nás postupně mizí. V mladé 

generaci je stále méně a méně přítomno. Možná bude nahrazeno ideologiemi, které nejsou plně 

ideální.  Ale věřím tomu, že toto reziduum „double standard“ postupem času mizí.  

MS: Lze o komunismu uvažovat jako o konceptu budování spravedlivé společnosti, nebo je to čistá 

fikce? Cosi jiného jsou hesla a něco jiného je praxe.  

AK: To zcela jistě. Řekla bych, že ideologie, která nutí lidi myslet jedním směrem, nezaručuje 

svobodu. A jak potom může existovat spravedlnost bez svobody? 

MS: Považujte ji za formu lidského zotročení. Dělnická třída byla nadřazena intelektuálům, režim jimi 

„opovrhoval“, třebaže mohli být režimu ku prospěchu.  

AK: Neřekla bych přímo, že by opovrhovali lidmi, kteří byli vzdělaní. Využívali stejně, jako každá 

vedoucí garnitura dokáže využít své celebrity vědy, techniky, umění ke glorifikaci a zviditelňování 

režimu ve společnosti.  

MS: Soudíte, že čeští vědci byli protěžováni?  

AK: Nevím, ale dnes když je nějaká akce, kde se naši politici mohou ukázat vedle profesora Holého 

nebo profesora Pomahače, jenž v zahraničí či doma něčeho dosáhl, tak to rádi udělají. Odlesk slávy 

padá i na ně.  

MS: To bychom mohli zmínit profesora Heyrovského, …  

AK: … Wichterleho, ale i mnoho jiných, třeba sportovců tehdejší doby. Nutno poznamenat, že stejně 

tomu je i dnes. Tuto skutečnost si musíme připomenout.  

MS: Mezi dneškem a minulostí existují paralely. Je to logické, jelikož mentalitu máme nedostatečně 

obrozenou. Režim se sice změnil, ale lidé jsou stejní. Je nutné podotknout, že jsou závislí na minulosti.  

AK: To proto, že pěstují vzpomínkový optimismus. Prozřetelnost má velmi krátkou paměť a lidé si tak 

idealizují to, nač dávno zapomněli. Lidé si neuvědomí vše, co s tím bylo spojeno. Vytěsnili to, proti 

čemu urputně bojovali.  

MS: Pokud se díváte nazpět, našla byste na minulosti něco pozitivního? Někdo může říci, že … 

AK: … vyrostlo několik báječných individualit. Soudím, že to je stejné, jako když mačkáte olivový olej. 

Pecky jsou tvrdé, je potřebné vyvinout silný tlak. Když to vztáhneme na lidi, tak ti nejlepší vznikají, 

když jsou opravdu pod tlakem, pokud něčemu čelí. Nakonec i charakter se pozná nejlépe v krizových 

situacích. 

MS: Ano, člověk může dobře jednat, když například pamatuje na smrt, na svou konečnost.  

AK: Bohužel, mnozí z nás tak nejednají. Současní lidé se domnívají, že jsou nesmrtelní.  

MS: Poukazujete na fakt, že ti, kteří museli žít v nesvobodných podmínkách, měli prostor pro formaci, 

jelikož uspěli nejen ve své zemi, ale i v zahraničí. 

AK: Přesně tak.  
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MS: Někdo může namítnout, že minulý režim dával lidem jistotu.  

AK: Hypotetickou jistotu. Jaká to byla jistota?  

MS: Lidé měli práci, měli drobný příjem …  

AK: Ano, drobný a jistý. Nemohli si vyskakovat. Také existovalo to báječné rčení: „Všichni jsou si 

rovni, ale někdo je rovnější.“  

MS: Milé připomenutí Orwella a jeho Farmy zvířat …  

AK: Ano, jakmile jste patřil do vrchní třídy, tak nic nebylo problém. Záhadným způsobem tito lidé 

získali nemovitosti, jezdili na zahraniční dovolené …  

MS: Privilegovaná vrstva byla znát.  

AK: Měli více prostředků, ačkoliv měli usilovat o rovnost. Tím pádem se popírá celý princip rovnosti. 

To proto, že to lidé vnímali. Později se proti tomu začali lidé bouřit.  

MS: Jinými slovy, rovni jsme pouze před Pánem Bohem.  

AK: Doufám, jelikož Pán Bůh není zkorumpovatelný. Naštěstí. Je to snad naše jediná jistota. 

… Exil …   

MS: Proti hypotetické rovnosti lidé vystoupili tím, že emigrovali. Sama jste nechtěla jít touto cestou?  

AK: Zcela jistě ano. Měla jsem několik možností, ale protože jsem byla jediné dítě v rodině, kde široce 

daleko nebyli potomci, a můj tatínek byl starý, byť maminku jsem měla mladší, uvědomila jsem si, že 

bych je v životě asi již nikdy neuviděla. To bylo to, co mě drželo doma. Rozhodně těch možností pro 

emigraci bylo více, ale vždy mě zadrželo mento o nemožnosti návratu. Ty rodiče bych viděla 

naposled. Tuto myšlenku jsem nesnesla. Neříkám, že jsem se obětovala. To vůbec ne, ale sama jsem 

uvažovala nad tím, že když všichni odejdou, kdo zde zůstane? To takzvaného „brain drainu“ bylo 

několik vln. Naposledy byl v roce 1992.  

MS: To však bylo ze Slovenska.  

AK: Také jsem byla v té vlně. Odešla jsem proto, že jsem si řekla, že je to dostřelná vzdálenost a Praha 

není tak daleko. Koneckonců hranice byly volné a mohu si dovolit přesun do jiné země.  

MS: Nebyli jsme obklopeni ostnatým drátem.  

AK: Ano, právě …  

MS: Nu, ovšem v tomto ohledu to dopadlo dobře. Režim se sesypal jak domeček z karet, jelikož drát 

asi byl opřen o kůly, které neměly velkou stabilitu.  

AK: Kůly byly shnilé …  
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… Liberalismus a kontexty …  

MS: Dobrá, pokud bychom se vrátili k otázce, soudíte, že komunismus jako systém je pro společnost 

nerealizovatelný a jedinou možnou cestou jeho reformy bylo přejít k liberálnímu pojetí společnosti.  

AK: Je otázkou, zdali koncept liberalismu ve střední Evropě existuje, žije v tom smyslu, jak bychom 

měli liberalismus vnímat, jak jej známe z jiného světa, z Velké Británie. Soudím, že liberální politika, 

liberální nahlížení na život a převedení do praxe, nic z toho ve Střední Evropě nenabylo relevantní 

podoby.  

MS: Myslíte si, že zdejší společnost, že zdejší společnost nedává individuu dostatek prostoru? Soudíte, 

že geografický prostor střední Evropy nepatří k tomu mentálnímu prostoru Západu, jenž preferuje 

individualismus?  

AK: To bych neřekla. Spíše jsem myslela, že liberální politika jakou známe právě z Velké Británie a 

které se některé zdejší politické strany dovolávají a inspirují se jí, ve Střední Evropě nemá mnoho 

příkladů. Je to úplně jiné nahlížení na svět. Vývoj britské společnosti měl zcela jinou historii než vývoj 

naší společnosti.  

MS: Jinými slovy je zde mentální společenský deficit.  

AK: Britská společnost se více jak 400 let pěstovala, cizelovala se demokracie a s ní liberální postoje.   

MS: Ano, jsou to stovky let a lidé to mají osvojené … 

AK: My zde usilujeme vybudovat za dvacet let to, co ostatní za stovky? Stačí jít k Trianonu do roku 

1918. Když se tam dělila Rakousko – Uherská monarchie, vznikl československý stát, který už v roce 

1939 zanikl. Soudím, že je to velice krátká perioda na vytvoření nových základů státu a směrů.  

MS: Ano, měli bychom si však uvědomit, že vklad od Rakouska Uherska byl pozitivní.  

AK: Určitě.  

MS: Bylo to přece období vzestupu, prosperity za císaře pána. To byl náš velký vklad do 

Československa.  

AK: Ano, ale dříve to byla multikulturní společnost, která se skládala z mnoha národností. Byla úplně 

jinak hospodářsky, politicky, sociálně strukturovaná. My Česko – Slovensko jsme ve střední Evropě 

ochuzeni o další prvky, které tehdy tvořily velké společenství a trpíme tím.  

MS: Ano, neumíme německy, dříve jsme jezdili po monarchii, naši architekti, umělci se zapisovali po 

na celém území …  

AK: My netolerujeme jiné názory.  

MS: Nebylo to způsobeno právě tím rozdělením na bipolární svět, díky němuž jsme jeden z liberálních 

principů naučili popírat?   

AK: S tím souhlasím. Mohu říci, že Česko a Slovensko, ale spíše Česko, v němž nyní žiji nyní, není 

úplně zdravé.  
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MS: Ale vytvořili jsme koncept ozdravení, abychom se nestali skanzenem.  

AK: Vidím to v různých oblastech - ať je to kultura, politika, společnost …  

MS: K tomu bychom se ale měli dostat. Když se nyní vrátíme k výchozímu bodu – liberalismu. Soudíte, 

že když jsme v minulosti po roce 1989 používali slovo liberalismus, neznali jsme jeho plný rozsah?  

AK: Byl to ekvivalent svobody.  

MS: To bylo ale vše.  

AK: Zkuste si udělat malý průzkum a zeptejte se lidí, co je to liberalismus …  

MS: Lidé o něm slyšeli v médiích, od politiků, ale obsah slova, které by mělo význam pro jejich konání, 

jim v mysli neuvízl, …  

AK: … a proto říkám, abychom raději používali slovo svoboda. Liberalismus je jisté směřování, které 

obsahuje více prvků.  

MS: Mnozí lidé si spojí s tímto slovem praktiky, které jsou v „contradictio in adjecto“ původnímu 

záměru.  

AK: Určitě, …  

MS: … a tak liberalismu byla doslova mnohými lidmi nasazena psí hlava.  

AK: V tom je ovšem ten problém!  

MS: O to se zasadili lidé, kteří přišli do politiky po roce 1989. Některým lidem mluvili jako „z duše“, 

nicméně praxe byla odlišná.  

AK: Jste ekonom a chápete tedy, že lidé se snaží maximalizovat svůj užitek.  

MS: Pochopitelně, ale musíme říci, že maximalizace má hranice, jelikož maximou je člověk, jejž 

nesmím být prostředkem, ale vždy cílem.  

AK: To však není pro každého. Soudím, že v tom důležitou roli hraje vzdělání. Tam dochází k dělení.  

… Ideologie …  

MS: Během dialogu jsme uvedli spojení „-ismy“, což jsou ideologie. Ty jsou pro mnohé lidi nedílnou 

součástí pohledu na svět. Díky tomu si zlehčujeme pohled na sociální realitu, nebo se domníváte, že 

bychom si bez nich vystačili?  

AK: Jistě, proti „-ismům“ nic nemám na rozdíl od některých vrcholných představitelů České republiky. 

Společnost má více nuancí. Když chceme dát více nuancí dohromady, což je charakteristické pro 

nějakou skupinu, tak říkáme, že je to nějaký „-ismus“. To vede ke zjednodušování. Proti tomu sice nic 

nemám, nicméně je sporné, zdali například 10 lidí vnímá „-ismus“ stejným způsobem jako dalších 

deset lidí.  

MS: Ano, ale zde narážíme na to, že pro mnohé lidi se „-ismy“ staly náboženstvím.  
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AK: Víte, v nedostatku jiných hodnot se cokoliv stane náboženstvím. Zase se vracíme ke svobodě. 

Když je člověk vnitřně svobodný, nepotřebuje nějaké náhražky, které by mu svobodu simulovaly. 

Takové náboženství by nemělo být dogma. Člověk potřebuje nějaké jasné hranice, které ohraničují 

jeho soukromý svět, aby se cítil bezpečně, tedy hypoteticky svobodně. Je to jeho potřebou. Nechme 

lidem onu potřebu bezpečí, je jednou ze základních potřeb.  

MS: Soudíte, že ideologie zde budou stále, nezaniknou. Je dobré připomenout, že americký myslitel 

Francis Fukuyama konstatoval, že jediným možným východiskem po roce 1989 je liberální 

demokracie, podpořená volným trhem. V současnosti se můžeme setkat s názorem, že to byla iluze. 

Na to upozorňuje i slovinský filozof Slavoj Žižek. Člověk může použit ideologii jako berli pro lidskou 

existenci.  

AK: Nejsem z těch, kdo tvrdí, že by politické strany neměly existovat. Jsem přesvědčena, že 

v parlamentní demokratické struktuře mají své místo. Každá politická strana by měla ale nějakou 

ideologii jasně reprezentovat. Skutečná ideologie, která je čitelná, která je pro voliče srozumitelná, …  

MS: … a není dogmatem.  

AK: Pochopitelně. Od politických stran očekávám, že budou ideologii nejen reprezentovat, ale její 

jednotlivé prvky také vysvětlovat. Podle mého názoru není možné, aby existovaly politické strany bez 

ideologie.            

MS: Ona se podobá kompasu, …   

AK: … což politické strany vlastně chtějí. Pro mě osobně slovo ideologie není negativem.  

MS: Lidé, kteří se podepsali na hospodářské transformaci, prosazovali doktrínu, že vše vyřeší trh.  

AK: To jsme viděli, jak vše vyřešil.  

MS: Pokud nejsou lidé kultivovaní, nejen trh nic nevyřeší …  

AK: Víte, pokud politici rezignují na svůj úkol vysvětlovat lidem, jaké směřování zastávají, proč dělají 

věci, které dělají, a nejsou schopni, nebo se bojí přijmout rozhodnutí, může se stát, že když ne politici, 

pak převezme ideologii někdo jiný. V nejhorším případě je to trh či banky. Poté se politici stávají 

vazaly trhu a nového „-ismu“, který bychom mohli označit „bankismus“. Díky tomu nám vzniká 

problém. To proto, že pak někdo jiný řídí věci veřejné.  Někdo ukradl stát, postupně a plíživě. To je ale 

špatně. To zažíváme nyní.  

MS: Již jsme k tomu měli „nakročeno“ v devadesátých letech. Ideologii a priori neodsuzujete, ovšem 

musí se používat s patřičnou citlivostí.  

AK: Také musí být srozumitelná, komunikovatelná a také komunikována.  

MS: Prostor myšlenek bez dogmat.  

… Demokracie a její obnova …  

MS: Posuňme se dále. Jak jste vnímala obnovení demokracie? Československo s ní mělo zkušenost. 

Bylo to dvacetiletí během první poloviny dvacátého století. Bohužel nám nebyl dopřán plný rozkvět, 
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přerušily jej dvě totality. Jak vnímáte demokratické uspořádání? Jsou lidé, pro něž je obtížné se podílet 

na věcech veřejných. Minulý režim nás to odnaučil.  

AK: Z překladu slova demokracie zjistíme, že jde o vládu lidu.  

MS: Ano, například v Řecku měli možnost vládnout občané, patriciové, ne otroci, …  

AK: … nicméně ti, kteří jsou momentálně v Parlamentu, to jsou svobodní občané a my bychom měli 

být otroky? Někdy mi to tak připadá. Pracuji, abych odváděla daně, aby byli placeni ti, kteří následně 

vytvářejí rámce našeho jednání a vztahů. Bohužel je nelze nazývat svobodnými patriciji, neboť jsou 

vazaly svých stran a jejich sponzorů. Každý občan, který chce být občanem svobodné země, by měl 

mít zájem, jak přispět k jejímu rozkvětu, měl by se zajímat o to, co se v zemi děje a dle osobních 

možností by se měl podílet na neustálém zlepšování. Ať je to formou práce v charitě či práce na 

místním zastupitelstvu, zkrátka kdekoliv …  

MS: … v církvi či jiné části občanské společnosti.  

AK: Lidé se tak budou cítit šťastnější, i když budou více dávat než brát.  

MS: Tak by to mělo fungovat. Jen děti rády berou.  

AK: Ty na to mají právo, protože nevědí, že berou. Ony pouze chtějí. A rodiče by je měli vést k tomu, 

co je správné a co je nesprávné. V tom je ten rozdíl.  

MS: Dobrá, vraťme se k vám. Měla jste tatínka, který pamatoval císaře pána. On to dvacetiletí prožil. 

AK: Ano a velice dobře. Neustále se k němu navracel.  

MS: Měli jsme zde lidi, kteří tu dobu pamatovali, avšak existuje námitka, že to bylo neopakovatelné a 

do současnosti trvala padesátiletá totalitní cenzura. V jistém ohledu musíme od počátku.  

AK: Nemusíme. Můžeme navázat na mnohé věci, které v nás jsou.  

MS: Ponětí o minulosti bylo slabé.  

AK: Víte, ani první republika nebyla ideální.  

MS: Nu, pouze my máme zájem si ji idealizovat.  

AK: Platila tam pravidla, která platila. V současnosti máme pravidla, která neplatí, a která nejsou 

vynucena.  

MS: Zdůrazňujete neexistenci řádu. Právě existenci řádu jsme zdědili z Rakouska – Uherska. Zde byla 

úřednická kontinuita, která podpořila vznik nového demokratického státu … Inspirátorem pro to, co 

zde bylo v nedávné minulosti, byl východní blok.   

AK: Paradoxně se řádu bráníme. Vyjdu z osobní zkušenosti. Když něco někomu slíbím, tak to udělám, 

jinak to neslíbím. Jsou situace, když člověk zapomene a měl by říci, že zapomněl, a měl by se omluvit. 

Pokud člověk někomu něco dluží, tak by mu to měl také vrátit. Když člověk s někým udělá obchod, 

tak mu může dát ruku na to, že to tak je. Když člověk někdo o něco požádá, tak ten druhý by se mu 

měl snažit vyjít vstříc dle svých možností.  
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MS: Ano, toto je ideální přístup, který posiluje sociální vazby a plnost demokracie.  

AK: Tehdy tyto principy fungovaly.  

MS: Jak by ne, když bylo známé slovní spojení „slušný člověk“.  

AK: Takový přístup dnes není. Částečně je to dáno tím, že frustrace lidí je veliká. Jistou úlohu hraje 

nevzdělanost. Rodiče totiž zapomněli své děti ke slušnosti vést.  

MS: Ano, ale člověk se může zeptat, jak to, že se najednou lidé během času proměn „rozpomenou“ na 

to dobré v nich?  

AK: Jak jsem říkala, že narostla kritická masa těch, kteří v dualismu nechtěli žít. Byli to ti, kteří jej 

nechtěli tolerovat.  

MS: Ano, ale poté následoval ústup.  

AK: Soudím, že se na tom podepsalo pojetí transformace a tehdejší užívané doktríny, že trh vyřeší 

vše.   

MS: Což podle vás má podobu dogmatu …  

AK: Přičemž se nereformovala pravidla. Ta nebyla reformovaná a stanovená.  

MS: Nebo jimi bylo opovrhováno.  

AK: Trh byl modlou a skutečnost, že se musíme chovat podle některých pravidel, musíme mít 

nastavené instituce, musí zde být struktura státu, justice, rozdělování peněz, to bylo na druhé koleji. 

Nemůžeme transformovat jednu část a netransformovat druhou část, která tvoří pravidla, podle 

kterých bychom se měli řídit. To vnímám jako další reziduum, které táhneme za sebou. Nyní se 

musíme vypořádat jak s tím reziduem čtyřiceti let a poté se musíme vypořádat s reziduem dvaceti let. 

To je další nápor. Vůbec nezávidím mladým lidem, kteří se mají rozhodovat, zdali by zde chtěli zůstat 

či …  

MS: … emigrovat, …  

AK: … odejít pryč z České republiky? Jejich rozhodnutí není jednoduché. Před nimi je tato dvojitá 

zátěž. Na druhou stranu - potenciál této země je nesporný. My spíše vidíme temnou stránku, ale 

diskuse ve společnosti o evoluci a revoluci nám naznačuje pohyb. Soudím, že i to je výsledkem dvojí 

zátěže čtyřiceti let a dvaceti let. Je to díky tomu, že jsme si „neodpracovali“ zátěž minulých čtyřiceti 

let.  

MS: Jen jsme to nechali volnému průběhu.  

AK: Koupili jsme si auta, koupili jsme si domy, bazény, nasytili jsme se. Nyní jsme se začali ptát a 

zjistili jsme, že nám něco chybí, něco zde není v pořádku.  

MS: Dobrá, nemyslíte si, že pokud je však člověk sytý, ba přesycený, vzniká pak problém se schopností 

jedince reagovat na své okolí?  
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AK: Je-li i intelektuálně sytý, tak ne. Pokud je jenom sytý v tom smyslu, že je saturován hmotně, tak je 

sporné, zdali je schopen vnímat, reflektovat, co se děje kolem něj. Záleží určitě na tom, jak je 

připraven otevřít se intelektuální potřebám. Vidíme spoustu bohatých lidí, kteří jsou ukrutně 

nešťastní. Stávají se jim věci, které jsou určitým znamením, že svůj život skoro nemají pod kontrolou.  

MS: Důraz na hmotné statky, které nasytily člověka, lze uvést jako jeden z důvodů, že lidé do jisté míry 

rezignovali na utváření a budování demokracie?   

AK: Ve své podstatě ano. Kde by se to měli naučit? Mluvili jsme o dvojité zátěži, a to čtyřicet a dvacet 

let. Je pouze malá skupina lidí, kteří si udrželi nasazení, kteří věří, že demokratický systém, který 

přinese více méně dobrý život všem, jež utvářejí národ. Existují i ti, kterým je to úplně jedno. Je jim 

zcela jedno, v jakém státě žijí. Důležité pro ně je, že jsou saturováni materiálními statky.  

MS: Bohužel, toto vede k biologickému přežívání.  

AK: Ano, mou zkušeností je, že takoví lidé - pokud nenastane nějaký zvrat - nic nezmění. Zvraty jsou 

většinou zdravotního charakteru, nebo se cosi zásadního stane v rodině. Zkrátka energie se většinou 

vyčerpá a nastane zlom. Jsou dvě možnosti. Buď se člověk vzpamatuje a začne se více věnovat sobě a 

svým hodnotovým východiskům, či lépe nacházení sebe, anebo bude pokračovat dále až do úplného 

zániku, a to jak mentálního, společenského tak i morálního. Příkladů máme v poslední době několik a 

myslím, že jich bude více. Citoval jste profesora Klause ve smyslu, že systém změní lidi. Když je systém 

špatně nastaven, je obtížné lidi změnit.  

MS: Demokracie je proces. Musíme se vrátit k tomu, co formovalo společnost na počátku 

devadesátých let?  

AK: Dobrá, zabývejme se otázkou, co formovalo společnost na počátku let devadesátých?  

MS: Byla to snaha vymanit se z komunistické nadvlády. Vymanit se z východního bloku, být 

svobodným, rozhodovat za sebe.  

AK: Ano, ale trochu mi to připomíná náš vstup do Evropské unie.  

MS: Pro upřesnění, to se psal rok 2004.  

AK: Tehdy jsme si stejně jako v devadesátých letech mysleli, že pokud se z něčeho vymaníme, vše 

bude dobré. V roce 2004 jsme si také mysleli, že dosažením vstupu do Evropské unie něco končí. Bylo 

to právě naopak. Čekala nás další práce. Stejně tak na počátku devadesátých let. Tím, že jsme se 

z něčeho vymanili a musela začít práce, pozitivní energie se měla transformovat do toho, čemu se 

říká budování státu. Netvrdím, že se to úplně nenaplnilo.  

… Obtíže s demokracií …  

MS: Nesmíme zapomenout, že se lidé v devadesátých letech negativně vymezili vůči režimu, který 

„nechtěli“. Tápali, co je to ta demokracie, také pochybovali nad ní. Před rokem 1989 o ní lidé byli 

informováni ze zahraničních rozhlasů vysílajících pro Čechy a Slováky. Západ byl prezentován jako 

demokratický. Také si lidé vzpomněli na „tatíčka“ Masaryka. Dobrá, stále však musíme mít na paměti, 

že zde byl předěl mezi demokracií první republiky a demokracií současnosti. Když se zamýšlím nad 

vašimi slovy, lidé si podle vás řádně nevyjasnili, co chtějí, jakou mají ve společnosti roli, a z toho také 
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pramení přístup, který bychom mohli shrnout do tvrzení: „Cosi jsme udělali, a tak nyní jsou na řadě 

námi zvolení představitelé.“ Jestliže se nad tím hlouběji zamyslíme, dojdeme k názoru, že se tam 

opětovně vyskytne to staré rozdělení na „My“ a „Oni“, což bylo charakteristické pro komunistickou 

vládu.  

AK: Říkám, že ve své podstatě nemáme definováno jako země, kam chceme jít. Nevíme, co chceme 

dosáhnout ani v rámci evropského společenství.  

MS: To je případ Švejka, jenž se nachází v hospodě.  

AK: Také mi to trochu tak připadá. Problém je v tom, že bar je stále chudší a chudší. Za chvíli nebude 

ani co jíst a pít.  

MS: Postupem času se asi staneme skanzenem ...  

AK: Ano, ale je otázkou, kdo sem bude chodit „na exkurze“, pro koho budeme zajímaví? 

… Kapitalismus …  

MS: Dobrá, demokracie je společenský řád a nyní bych přešel k otázce budování kapitalismu. Ten je 

naopak hospodářským řádem. Slovo „kapitalismus“ se v programech stran a reformátorů v počátku 

obnovy neobjevovalo. Možná bylo zastřeno slovy jako volný trh, svoboda podnikání. Jak jste vnímala 

obnovu kapitalistického hospodářského řádu v počátku devadesátých let?  Jak jste vnímala 

kapitalistickou hospodářskou soustavu a nutnost přítomnosti trhu, soukromého vlastnictví?  

AK: Myslím, že soukromé vlastnictví je velice důležité, neboť v sobě obsahuje jak odpovědnost 

k soukromému vlastnictví, tak povinnosti, které z vlastnictví vyplývají. Soudím, že vlastnictví v tomto 

kontextu není plně českým národem, či lépe v české společnosti pochopeno. Neuvědomuje si to ani 

stát, jenž je vlastníkem a je neodpovědný. Neuvědomují si to lidé, kteří vlastní i nějaké majetky, jaké 

mají povinnosti a jaká mají práva. Považuji to za velice špatné.  

MS: Rád bych se zeptal na jistou skutečnost … Byli jsme bohatá země ve srovnání s Východem, chudá 

země ve srovnání se Západem. Mnozí lidé předpokládali, že zde bude moci vytvořit takové Švýcarsko 

východní a střední Evropy.  

AK: To bychom ale museli opravdově začít pracovat, a ne krást. Museli bychom nejen chodit do 

práce, ale opravdu pracovat. To jsou však dvě rozdílné věci.  

MS: Soudíte, že se u nás buduje kapitalismus?  

AK: U nás se buduje „eurokapitalismus“ na základě dotací z Evropské unie.  

MS: V devadesátých letech to nebylo.  

AK: V této době byly pokusy s investičními pobídkami. U nás se budoval kapitalismus tím, že …  

MS: … se privatizovalo do neznámých rukou. Měli jsme zde tisíce státních podniků.  

AK: Soudím, že se privatizovalo do neodpovědných a neznámých rukou, které ty podniky následně 

nechali zkrachovat. Taková je Poldi Kladno plus jiné …  
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MS: Dobrá, ale vy byste hned z počátku přivítala, aby hospodářský řád byl budován se západní, 

německou houževnatostí?  

AK: Zcela jistě.  

MS: Taková Škoda Auto je …  

AK: … je pro mě velice úspěšných podnikem a dobrým příkladem, jak je možné …  

MS: … skloubit německou preciznost a českou kreativitu …  

AK: … s německým řádem a efektivitou. V první řadě bych privatizovala státní banky. Nenechala bych 

to dojít tak daleko.  

MS: U nás se šlo opačnou cestou.  

AK: Nádherným příkladem byl pád Investiční a poštovní banky – IPB.  

MS: Problém je, že se zde privatizovalo „naoko“. Pro privatizaci zde stále byly státní podniky. Díky 

tomu vznikala institucionalizovaná neodpovědnost, … 

AK: … korupce, střety zájmů, nepotismus, klientelismus. Tyto charakteristiky systému tam byly 

založeny. Nezaložily se dobré základy. Špatné zvyky a nedostatek kontroly udělaly své.  

MS: Již dříve jsme hovořili o chybném, zmatečném definování „- ismu“ jako byl liberalismus.  

AK: Soudím, že to s ním nemá nic společného.  

MS: Ano, ale zdůrazňuji, že se chybně definovaly obsahy slov a díky tomu došlo ke zmatení. 

Liberalismus byl pak vnímán jako cosi nežádoucího.  

AK: Možná jsme je chtěli definovat, ale zapomněli jsme si je pořádně odpracovat.  

MS: Místo práce jsme napsali pouze nerušit, pracujeme.  

AK: Určitě. Následně, když se někdo chtěl podívat pod pokličku, tak raději nerušit. Na druhé straně 

obdivuji podnikatele, kteří založili své podnikání na šikovnosti, zdatnosti.  

MS: Jako konkrétní osobu můžeme zmínit pana Frolíka a jeho společnost Linet.  

AK: Ano, nebo Stanislava Bernarda. To je též jeden z těch, kteří neměli nic.  

MS: Shodou okolností pan Bernard koupil zadlužený podnik. Následně také musel se potýkat 

s neochotou bank.  

AK: Ale přežil. Takových je několik.  

MS: Díky jeho umu a umu jeho spolupracovníků je pivo Bernard kvalitativně srovnatelné s Plzeňským 

prazdrojem ba jej dokonce předčí.  

AK: Ano, takových podnikatelů je několik. Těchto lidí si nesmírně vážím, jelikož prostředí přálo spíše 

podnikavcům než podnikatelům.  
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MS: Soudím, že jednou z charakteristik „podnikavce“ je, že myslí na sebe. Podnikatel myslí své okolí, 

na své zaměstnance, na kultivaci politiky.  

AK: Nejenom to. Díky tomu se výnosy i energie navrací do celé společnosti. Soudím, že to je základ 

podnikání. Vrátím se k vaší výchozí otázce. Pochopitelně jsem vítala, že přišel systém tržní 

ekonomiky, neboť pouze trh dokáže stanovit hodnotu - ať zboží, či služby.  

… Hodnoty …      

AK: Zase na druhé straně - vůči prvkům trhu musí existovat to, čemu říkáme hodnoty - ať v podnikání, 

tak ve společnosti. Když nejsou ani ve společnosti, tak jsme si zadělali na problém.  

MS: Postupně jsme přešli na důležitou otázku hodnot. Když se podíváme na porevoluční doby, nebylo 

to snad chybné a pomyslný výkop byl dobrý. Disent, jemuž „spadla“ moc do rukou, prosazoval to, kvůli 

čemu vznikl. Odmítl existenci lží komunistického režimu a prosazoval žití v pravdě, tedy to, co 

filozoficky podal a zdůvodnil Jan Patočka. Pravda je nezbytná komponenta pro lidskou existenci, která 

následně vede ke svobodě. 

AK: Jak těžké to je žít v pravdě a lásce. Je extrémně těžké přiznat, že člověk chyboval či si připsat 

vlastní nedostatek. Kdo to umí?  

MS: Statečný a slušný člověk …  

AK: Je to ten, kdo prošel určitým zlomem …  

MS: Ano, někdo by mohl s nadsázkou říci, že je to úkol pro Pána Boha.  

AK: Kdepak, to je úkol pro nás. To proto, že Bůh to umí a my ne. To je palčivý problém, který je 

předmětem diskusí. V jistém ohledu nejsme schopni se dívat zpět.  

MS: Pro mnoho lidí je pravda abstraktní věcí. Těžko se definuje. Lidé ji však cítí.  

AK: Také spravedlnost …  

MS: Souhlasím s vámi.  

AK: Pravda je jedna z kategorických hodnot, ale ukažme si to na spravedlnosti. Pociťovaná 

spravedlnost či nespravedlnost j blíže ke člověku a ten intuitivně cítí, co spravedlivé je, či není. Každý 

snad ví, co je dobré, pouze je to obtížné udělat. Je složité překonávat překážky, přestože se mi 

nechce, člověk však v jádru ví, co má dělat. Tím, co dělá člověka člověkem je čin samotný.  

MS: Člověka člověkem také dělá jeho existence ve svobodě. Lidé přece měli zájem o svobodu.  

AK: Je otázkou, co je svoboda? Svoboda není dle mého pohledu anarchií. Svoboda je …    

MS: … existencí v řádu.  

AK: Je to respekt ke svobodě druhého.  

MS: Svoboda vyvstává na základě sledování imanentního řádu.  

AK: Ano, ale to se dostáváme do jiných výšin.  
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MS: Pochopitelně. Kdyby to lidé necítili, destrukce nahnilého režimu by neproběhla tak hladce.  

AK: Poté je ale příjemnější zůstat stát na dosaženém a dále nebudovat.  

MS: Víte, je otázkou, zdali nestagnujeme, ba se nesesouváme. V roce 2011 Českou republiku navštívil 

slovinský myslitel Slavoj Žižek a ten tvrdí, že jsme dostali svobodu bez solidarity. Jak na jeho slova 

nahlížíte?   

AK: Nebyla tam sounáležitost.  

MS: Ano, člověk necítí odpovědnost za to, co se děje kolem něho. Mohli bychom to shrnout do věty: 

„Milý bratře, máš smůlu, jelikož svět je bohužel takový.“ Je nutné si uvědomit, že zde nejsem pouze já, 

ale že jsem součástí širší skupiny. Mé postavení mě zavazuje k činnosti. Soudíte, že toto si mnozí lidé, 

kteří budovali kapitalismus a demokracii, neuvědomovali?  

AK: Těžko říci. Nevidím do hlav těch lidí. Jistě si to někteří uvědomili, avšak realizace toho, o čem 

hovoříme, je nesmírně těžká, byť máme více jak dvacet let za sebou. Nesmyslím si, že pro společnost 

je dvacet let závratná doba.  

MS: Generace.  

AK: Změna nahlížení, změna modu operandi, změna konání, to není možné provést za jednu 

generaci. Bude to trvat dvě či tři generace a je nutné o to usilovat. Na druhé straně mám pocit, že 

snažení postupně polevuje. Naděje, že by se vytvořila pozitivní společenství je menší a menší.  

MS: To je tím, že společnost je individualizovaná.  

AK: Do jisté míry ano, bohužel.  

MS: Nu, ale individualita je jednou z hodnot, která se stala pro tržní fundamentalisty ikonou. Být 

individualitou, prosazovat sebe. 

AK: Nemám nic proti tomu, aby někdo byl individualistou a prosazoval se. Jsem však proti tomu, aby 

to dělal pouze jako svůj program. Tak se z něj může stát egoistický deprivant a nelze s ním poté vést 

hovor. Veškeré snažení, které dosáhnul, nemá s kým sdílet. To je přece velké neštěstí jak pro něj, tak 

pro jeho okolí. Takových deprivantů známe hodně.  

MS: I v politice.  

AK: Také. Pro mě je v tento čas velmi důležitá sounáležitost s bytostmi kolem mě, abychom si 

uvědomovali, že žijeme ve společenství, nikoliv v izolovaných složkách.  

MS: Čím větší bude sounáležitost, pak společnost bude o to silnější, rezistentnější …  

AK: … a bude moci lépe vypudit jedince, kteří společnosti škodí. Nyní to je velmi pomalý, vleklý 

proces. Katarze, očista přichází velmi pomalu. Lidé jsou z toho netrpěliví a myslí si, že se nic neděje. 

Do určité míry s nimi souhlasím, na druhé straně možná trpělivost by byla na místě.  

MS: Je-li člověk trpělivý, o to více jej druzí mohou zneužívat. Vždy jde o čas. Mám čekat či konat něco 

jiného? Je to otázka ekonomie času.  
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… Peníze jako hodnota …  

MS: Ještě bych položil důležitou otázku, která se týká hodnot. Pro mnoho lidí jsou peníze hodnotou, či 

se hodnotou staly. Nesmíme opomenout, že peníze jsou univerzální jednotkou, která vyjadřuje 

hodnoty ostatních věcí, je uchovatelem hodnot, když není inflace. Nepřímo to vede k tomu, že vše se 

dá převést na peníze. Byl to Milton Friedman, jenž říkal, abychom za vším hledali peníze. Tak se 

jmenuje i jedna z jeho knih. Nutné říci, že to asi tak vulgárně nemyslel. Jak lidé uvažují nad tímto 

fenoménem? Peníze mají moc a podle historika Zdeňka Mahlera jsou jedinou skutečnou mocností po 

rozpadu bipolárního světa …  

AK: Peníze bych neviděla jako špatné. Spíše bych negativně viděla produkty, které vznikají z peněz. 

Špatně vnímám současný význam úroku, produkty jako deriváty, lichvu apod.  

MS: Bankám by asi hrozil zánik.  

AK: Co by se stalo? Ne mnoho. Implodoval by jeden systém, který je umělý, který generuje pouze 

umělé zisky, jež jsou tak nadhodnocené, že nemají s reálným životem nic společného. Není to opřeno 

o žádné materiální hodnoty.  

MS: S nadsázkou bychom mohli říci: „Chudáci z pražské City.“ Nemyslíte si, že lidé, kteří stáli v popředí 

proměny společnosti svým přílišným důrazem na hospodářskou stránku narušili hodnotový systém?  

AK: Těžko říci. Na jedné straně můžete mít pravdu, ale to hospodářství se muselo nějak rozběhnout.  

MS: Nějak se začít musí.  

AK: Před několika lety nastala jiná situace, kdy se k nám převalilo neštěstí ve formě krize realitního 

trhu. To následně vedlo k vyvolání celosvětové finanční krize. Recese trvá do dnešních dnů a je 

pravděpodobné, že nějakou dobu ještě potrvá. Proto říkám, že peníze jako platidlo nejsou 

„špatnými“. Jestliže se s penězi nakládá tak, že vytváří umělé produkty, myslím si, že je to cesta do 

pekel. Svět by se změnil v momentě, kdyby se narovnaly tyto pokřivené ekonomické vztahy a kdyby 

několik bank zaniklo. Tleskala bych, kdyby se to stalo.  

MS: Investiční banka Lehman Brothers padla a jen si vzpomeňme, jaké pnutí to vyvolalo na finančních 

trzích. Všichni to mohli vidět.  

… Revolučně, či „evolucí ke změně“ …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Pro vyřešení nespokojenosti s demokracií, kapitalismem, a tím pro 

zlepšení společenského klimatu někteří navrhují, aby si lidé změnu vynutili přítomností v ulicích. To 

znamená nový rok 1989. To proto, že politika má obdobné rysy jako tomu bylo před tímto datem. 

Soudíte, že revoluce 1989 verze 2.0 je možná? Tak o této skutečnosti alespoň uvažuje Petr Drulák.  

AK: Nejsem tohoto názoru. Nemyslím si, že by lidé měli chodit do ulic a projevovat tak své názory. 

Jsem přesvědčena, že existují jiné nástroje, a to možná efektivnější. Jití do ulic je aktem 

nespokojenosti. Na to, aby se něco změnilo, je nutná práce. Tam to většinou krachuje. Zorganizovat 

demonstraci v počtu dvou set tisíc lidí není sice jednoduché, ale je to možné. Co poté? Nastává 

zásadní otázka, jak to tedy uděláme? Zde příliš možností není. Buď se opětovně založí politická 

strana, jelikož máme stranický politický systém. Změna se bude „tlačit“ přes politickou stranu. Teď se 
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ale dostáváme do pasti politického stranictví, protože je potřeba stranu financovat. Vybudovat 

politickou stranu a pracovat v ní není jednoduché. To proto, že potřebujete regionální pobočky, 

potřebujete lidi, na něž se můžete spolehnout. Je obtíž, kde takové lidi nalézt. Můžeme to též udělat 

jinak, a to je proces pomalý. To je systém občanských iniciativ, které se pospojují, a které je nutné 

velice dobře koordinovat.  

MS: Navrhujete jít cestou silné občanské společnosti.  

AK: Tam hrozí zase další riziko, že každá iniciativa má vlastní zaměření, vlastní cíle.  

MS: Jejich aktivity může zhatit roztříštěnost záměrů.  

AK: V současné době si myslím, že díky informačním technologiím je možné spíše jít druhou cestou a 

pospojovat občanskou společnost se skupinami podnikatelů, kteří jsou opravdovými podnikateli a 

vlastníky svých společností, tedy nikoliv manažery zahraničních poboček …  

MS: … a jimž záleží na prosperitě krajiny.    

AK: Těm, kteří jsou opravdovými vlastníky, kteří v této zemi daní, kteří v této zemi zaměstnávají lidi. 

Právě s takovými je nutné vypracovat koncept ozdravení. Nemluvím o politické straně. Soudím, že 

v jistém ohledu vstupovat do českého politického systému …  

MS: … je sebevraždou.  

AK: Nejvíce duševní. S Petrem Drulákem nesouhlasím v tom smyslu, že nemůže dojít k tomu, co bylo 

možné 1989. 

… Politika …   

MS: Nyní jsme hovořili o nápravě poměrů v politice, neb je to záležitost současnosti, ale nezmínili jsme 

se o vašem pojetí politiky. Jak ji vnímáte? Jaký význam jí připisujete?  

AK: Politika je zvláštní komunikační disciplína. V jiných zemích její představitelé musí mít alespoň 

nějaké rozumné vzdělání a zkušenosti, u nás to mohou být naprostí blbci bez jakéhokoli vzdělání a 

zkušeností - ať už pracovních, nebo životních. 

MS: Každé hnutí, strana, které usiluje o získání moci, si vytvoří program. Ve vašich očích je program 

politické strany pouhým slohovým cvičením. Někdo něco deklaruje, nicméně to není naplňováno. Je to 

struktura bez obsahu. Jsou v něm užívána slova, jež již nenesou patřičnou formotvornou energii.  

AK: Politické strany mají svůj byznys plán. Ten je jiným literárním žánrem než politický program. 

Politické programy českých politických stran jsou sterilní a nic neříkající, protože je připravují lidé, 

kteří mají stejné nastavení. Od stávajících stran nemůžeme očekávat převratné myšlenky, protože 

kdo by je v těch stranách tvořil? Lidé do nich příliš nevstupují. Jsou to malé komunity, které mezi sebe 

ani nikoho nevpustí. Víme přece, že co je hermeticky uzavřené, tak může jenom degenerovat, nikoli 

růst a rozvíjet se.  

MS: Proč to tak je?  

AK: Zřejmě proto, že si lidé chrání své zájmy.  
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MS: Dobrá, ale v devadesátých letech tomu bylo jinak.  

AK: V devadesátých letech nastalo krátké období, v němž se zdálo, že politické strany začnou 

pracovat opravdu politicky. To znamená, že vyvinou programy, budou je prezentovat, získají 

voličstvo. V první polovině devadesátých let tomu tak bylo až do roku 1998, kdy se podepsala 

opoziční smlouva. Tam nastal zlom. Politici si uvědomili, že je úplně jedno, jaký mají program, pokud 

se mohou elegantně domluvit, zda vyhrál ten či onen. Beztak je to jedno. V politických stranách chybí 

politická kultura. Měli bychom to srovnat se stavem Německu. Strany tam mají několik milionů členů. 

Stačí se podívat, kolik členů politických stran máme v naší republice.  

MS: S jistou nadsázkou můžeme říci, že se to dá počítat na prstech obou rukou, pokud jeden prst bude 

zastupovat deset tisíc ba tisíc členů.   

AK: Vidíte, je celkem logické, že takoví voliči budou hájit ekonomické zájmy lidí, kteří jsou 

v hermetické skupince …  

MS: Ty bychom mohli nazvat veřejní podnikatelé.  

AK: Jistěže ano. Tak tomu i je. Má to s politickou stranou pramálo společného. Bohužel, jediná 

politická strana, která splňuje definici politické strany, je Strana zelených. To proto, že mají program, 

který chtějí plnit ...  

MS: … možná lidovci.  

AK: Tam to zase krachuje na stránce manažerské.  

MS: Hovořil jsem s představitelkou Strany zelených a ta mi řekla, že nemají peníze, aby se mohli 

správně prezentovat, aby se mohli prosadit.  

AK: Jasné. Nechtějí vstupovat do smluvních či závislostních vztahů s lidmi, kteří peníze mají a chtěli by 

přes politiku saturovat své zájmy.  

MS: Politika neslouží celku, všem lidem, avšak úzkým, partikulárním zájmům.  

AK: Jistě, s tím se dá souhlasit zvláště v této době. Zda se to změní, tak to ví jen Bůh.  

… Občanská společnost …  

AK: Proto je zde tak urputná snaha zdiskreditovat snahy občanské společnosti, která se může dostat 

do politického „diskursu“ i tím, že se říká, že občanská společnost nemá žádnou legitimitu. Dobrá, ale 

musíme se tázat, jakou legitimitu má politická strana? I politická strana patří do neziskového sektoru. 

MS: Mnozí lidé v této souvislosti hovoří o postdemokracii. Takovým představitelem je Václav Klaus. 

Zřejmě si neuvědomuje, že o této skutečnosti již hovořil i Václav Havel, a to v eseji Moc bezmocných. 

Politika ve vztahu k hospodářské sféře představovala stav odcizení. Klaus uvažuje tak, že politické 

strany získaly mandát ve volbách, které se konají jednou za čtyři roky a ti, kdo se nedostali do politiky 

v rámci politického boje prostřednictvím voleb, nemají takovou sílu, jako ti, kdo tím bojem vítězně 

prošli.  
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AK: Soudím, že to je velice škodlivé. Chci věřit, že Václav Klaus udělal pro tuto zemi i něco dobrého, 

ale viditelně i mnoho špatného. Pokud to dám na pomyslné váhy - a nechci být zlá - převáží ta 

negativní. 

MS: Nevím, jak by to dopadlo, kdyby se použily „lékárenské váhy“, které často ve svých 

argumentacích používá.  

… Restart CZ 2035 … 

MS: Dobrá, politika podle vás potřebuje impulzy z občanské společnosti. Součástí toho je i váš projekt 

RESTART CZ 2035. Někdo by mohl říci, že do 2035 nám zbývá dost času …  

AK: … a také dost práce. 

MS: Je otázka, zda lidé, kteří jsou na opačném břehu, budou naslouchat. Když si člověk prochází 

návrhy, se můžeme ve scénáři dočíst, že například Česká republika bude muset opustit UNESCO.  

AK: To je špatný scénář. Projekt zahrnuje jak dobré, tak špatné scénáře. Můžeme si vlastně vybrat, 

kam půjdeme. Já jsem autorem pozitivního scénáře, Pavel Kohout je autorem špatného scénáře.  

MS: Říkáte, že ekonom má realistický pohled na svět.  

AK: Ano, avšak já si mohu dovolit být idealistou, snít a mít vize. Jsem přesvědčen, že když člověk 

nemá vize, tak je vnitřně mrtev.  

MS: Nu, ale jsou vize a iluze.  

AK: Řekla bych, že iluze jsou něčím jiným. Jsem přesvědčena, že vize by měla být trochu reálnou 

proto, aby nebyla iluzí. Domnívám se, že vize, kterou mám, je reálná. To proto, že země potenciál má. 

Pouze je potřebné, aby jej objevila. Aby se stalo to, že se najednou spojí jednotlivé skupiny 

v okamžiku do jednoho celku a vytvoří sílu, která pohne společností dobrým směrem. Věřím tomu. 

Kdybych tomu nevěřila, tak nebudu dělat to, co dělám.  

MS: Ano, ale jsou lidé, kteří v takovém dlouhém horizontu svět nevnímají.  

AK: Jsem stará, abych jej vnímala v krátkém horizontu. Čtyřletá období pro mě nic neznamenají. Jsem 

ve stádiu, kdy již své zkušenosti společnosti odevzdávám, a nečerpám z ní. Mohu si dovolit dívat na 

vývoj země pohledem více jak dvacetiletým.  

MS: Masaryk by řekl „sub specie aeternitatis“. Usmíváte se … Vtip je v tom, že volební cyklus, jak jsme 

již zmínili, je čtyřletý. Do jisté míry ekonomická škola „veřejné volby“, která čerpá z prací laureátů 

Nobelových cen z ekonomie, tvrdí, že volební cyklus zabraňuje vzniku skutečné politiky, jakou vy 

navrhujete.      

AK: Jiným slovem říkáte, že musíme prodloužit volební období.  

MS: Místo čtyř let, …  

AK: … šest let, osm let. Proč ne? Současně bychom měli umožnit odvolatelnost našich představitelů.  
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MS: Pro někoho by to byl důvod k smíchu a vyrčení slov o „snílkovství“. Nutno říci, že to by asi mělo 

vícekrát zaznít, pokud máme mít patřičnou politickou reprezentaci. Lidé, kteří by se tam dostali, 

nemohli by v politice usilovat o hlasy voličů populistickými sliby, ale museli by předvádět skutečné, 

odpovědné činy. 

… Proměna programu …   

MS: Jak by měl vypadat program ze strany potenciálních politiků, kteří usilují o to, aby nás 

zastupovali? Tam by se něco mělo změnit?  

AK: Myslím si, že by každý program měl navázat na vizi společnosti a měl by mít měřitelné cíle. Když 

se podívám na oblast zdravotnictví, musím v současné době plakat, jelikož v dnes po více jak 23 

letech nemáme zdravotní politiku. Jinými slovy, nevíme, proč děláme parametrické změny ve 

zdravotnictví, jaký to má mít smysl, ušetřit peníze? To přece nemůže být jediným smyslem reformy.  

MS: Smyslem zdravotnictví by měl být zdravý člověk.  

AK: Ano, ale jaký zdravý člověk? Podle mého názoru smyslem zdravotnictví by měla být zdravotní 

podpora populace, aby se lidé se dožívali maximálního věku ve zdraví. Ve zdraví a ne v léčebnách 

dlouhodobě nemocných.  

MS: Máme mnoho invalidů, lidí, kteří mají kardiovaskulární nemoci. V tomto segmentu onemocnění 

jsme ve světě šampióny … Jsme též velkými konzumenty alkoholu.  

AK: Zde by měla zdravotní politika říci, co je náš cíl do roku 2035, a pak by se neměla změnit 

příchodem nové politické garnitury. To je stav, jehož musíme dosáhnout. A zde jsou nástroje, jak to 

dosáhneme. Zdravotní politika se nemůže měnit každé čtyři roky, to je hazard s lidmi.  

MS: Nesmíme zapomínat, že na různých ministerstvech to funguje tak, že pokud přijde nový ministr, 

tak se „zapne“ skartovací stroj. To, co bylo vytvořeno, tak jím projde.  

AK: Ano, děje se to a je to špatně.  

MS: Můžeme v tom vidět neúctu k člověku.  

AK: Ano, myslím si, že by se to opravdu mělo změnit. Jsem přesvědčena, že postupem času vznikají 

iniciativy, které budou vyžadovat, aby tady vznikla rozumná strategie, jak dle možností co nejdéle 

uchovat zdraví - a ne, že se budou polykat prášky. Soudím, že například zdraví je multidisciplinární 

obor. Je nutná spolupráce s ministerstvem školství, zemědělství, zdravotnictví, sociálních věcí, financí.  

Abych se vrátila, jednoduše mi zde chybí člověk z politické garnitury, jenž má vize. Takový byl Václav 

Havel.  

MS: Dobrá, ale my se nesmíme jen spoléhat na autority. Demokracie jakožto společenský systém by 

neměla být postavena na velkých autoritách. Systém by měl fungovat sám, bez autorit.  

AK: Jsem přesvědčena, že bez autorit nemůže fungovat vůbec nic. Je nutné mít pozitivní osobnosti, 

které mají zájem, aby země šla dále, aby vzkvétala, aby se lidem dobře žilo. Je nutné, aby zájem 

nepodřizovali svým chlebodárcům. Zájem musí být nezištný v tom smyslu, že chtějí, aby země 

vzkvétala. 
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MS: Zřejmě máte pravdu v tom, že pokud tato země nebude prosperovat, i z lidí, kteří v naší zemi žijí, 

budou pacienty …  

AK: … a budou nemocnými. Poté zemřou či budou na invalidních dávkách. Bude zde méně lidí, kteří 

budou vytvářet hodnoty, a záhy zanikneme.  

… Omyl …  

MS: Pokročme dále. Jaký omyl v minulých více jak dvaceti letech považujete za zásadní?  

AK: Soudím, že omylnost je lidská a omyl je nutné přiznat. Své chyby nemůžeme ignorovat. Pokud 

ano, chyby budeme multiplikovat. To je nezdravé jak pro člověka, tak je to toxické pro lidské 

společenství.  

MS: Problém je, že mnohé omyly nebyly přiznávány.  

AK: Říkalo se, že omyly neexistují. Nebyla zde žádná pokora. Jednoduše nic.  

… Budoucnost …  

MS: Kdybychom se měli přesunout do budoucnosti. Jak vnímáte výhledy naší země v kontextu 

Evropské unie a globalizovaného světa?  

AK: To je velice komplexní otázka. Ráda bych věřila, že si Česká republika nalezne nějaké místo a 

opodstatnění v prostoru jako je Evropská unie. Mám spíše obavu o Evropskou unii jako takovou.  

MS: Myslíte, že procesy, které vidíme, jsou divné?  

AK: Nejen, že je tam cosi divného. Nechci být prorokem špatných zpráv, ale …  

MS: Nestala se náhodou obětí vlastního úspěchu?  

AK: Řekla bych, že je na počátku vlastního rozpadu.  

MS: Británie již usiluje o vystoupení z této instituce a jde o postoj britských občanů.  

AK: Nejde pouze o Británii. Unie se může rozložit zevnitř.  

MS: Není zde jednotící myšlenka.  

AK: Je to byrokratizované, je to technicistické. Vytratila se z toho myšlenka, pozitivní patos, energie je 

pryč. Nyní dochází k substituci pozitivní energie tím, že si vymýšlíme regulace, omezení.  

MS: Není tam nic, s čím bychom se ztotožnili?. Dochází k odcizení? 

AK: Ano, ačkoli jsme členy klubu a jednou jsme podepsali pravidla, tak otravujeme, dotíráme, 

abychom pravidla měnili, nebo je zpochybňovali. To si myslím, že není úplně dobrý způsob, jak být 

slušným členem společenství. Na druhé straně je potřebné pochopitelně používat kritické myšlení, 

nicméně to musí být, jak se anglicky říká: „Well considerate“, dobře zváženo, vhodně podáno. Měli 

bychom zvážit dopady našeho kritického přístupu, avšak tuto citlivost nejsme schopni transformovat 

jak na politické, tak společenské rovině. To je negativum z hlediska České republiky. Evropská unie se 
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stala strašákem, nikoliv integrátorem. Ať sestaví novou definici v rámci své existence a začne na ní 

pracovat. Je nutné definovat nový smysl Evropy, nebo zanikne.  

MS: Státy se rodí a zanikají, stejně jako velké říše. Historie nám poskytuje mnoho důkazů pro toto 

tvrzení.  

AK: Jistě, rozhodně to nepovažuji za velkou tragédii. Možná k tomu nedojde a budeme se s jistou 

definicí plahočit dalších padesát let. Třeba toto nás někam posune a bude to pro nás užitečné. Naše 

děti tak budou dostávat evropské dotace na podnikání. To ovšem považuji za největší obludnost a 

zrůdnost, jaká vůbec existuje. Z ekonomického hlediska je to naprosto bezprecedentní zkreslování 

ekonomického výsledku. Sama bych to okamžitě zrušila.  

MS: Děkuji Vám za sdílené myšlenky.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

AK: V roce 1991 jsem stála u zrodu Open society Fund a Soros Center for Contemporary Arts 

v Bratislavě. Centrum jsem později vedla. Náplní byla podpora mladých slovenských umělců 

prostřednictvím zahraničních stáží, výstav a finančních grantů. Poté jsem založila galerie a pracovala 

v soukromé sféře. V roce 2000 jsem začala pracovat pro Transparency International, českou pobočku 

jsme vedla do konce roku 2007. V současnosti jsem spolumajitelkou dvou společnosti a angažuji se 

v několik sdruženích a nadacích. 

MS: Účastnila jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

AK: Tehdy jsem tomu vůbec nerozuměla.  

MS: Co jste říkala na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo toto 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii?                 

AK: Emocionálně jsem byla nešťastná, racionálně jsem rozdělení chápala jako příležitost pro obě 

země. Slovenský nacionalismus byl politickým programem HZDS a SNS nikoli reálnou hrozbou 

segregace Slovenska. Spolupráce mezi skupinami jiných národností probíhala bez výraznějších 

problémů kontinuálně.   
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Dialog o transformaci s Pavlem Chrzem9,10: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Co jste si od něj sliboval? Byl jste stomatologem v produktivním 

věku.  

PCh: Od roku 1989 si většina z nás slibovala, že dojde ke společenským změnám, že dojde k tomu, po 

čem jsme toužili. To znamená po svobodě osobnosti, která je běžná v rozvinutých zemí. Již v roce 

1989 bylo založeno Občanské fórum stomatologů. Na tom se nejvíce podílel pan doktor Pekárek. 

Následně byla vytvořena Lékařská komora stomatologů.  

MS: Dobrá, spojoval jste tento rok s velkými nadějemi. Tážu se proto, že mnozí z nás jsou nespokojeni 

s tím, jak se události, politika vyvíjejí.  

PCh: Soudím, že nikdo nemůže být spokojen v roce 2012 s tím, jak se situace po roce 1989 vyvinula, 

protože nebyla splněna očekávání většiny obyvatelstva. Musím říci, že se o tom obtížně hovoří, neboť 

to hlavně vnímám prostřednictvím oblasti, v níž působím, a to je zdravotnictví. Je zřejmé, že mohu 

bez obtíží cestovat do zahraničí, mohu vyžívat kontaktů, které mám v rámci profese. Dříve jsme 

cestovali nanejvýš do východního Německa, případně do Ruska. Tamní zkušenosti byly horší než 

v České republice. Pro nás otevření hranic znamená hodně.  

MS: Hovoříte o skoku.  

PCh: Ano, neboť se k nám dostaly moderní technologie. Tím nemyslím pouze zubařské technologie. 

Dříve jsme jezdili v Trabantech a ve Škodovkách …  

MS: Dnes BMW, ale mnozí z nás u Škodovek zůstali, jejich kvalita se podstatně zvýšila …  

PCh: V současnosti máme jiné možnosti. Vždy je něco za něco. Otevřením trhu se celá ekonomika 

dostala a dostává na úplně jinou úroveň. Jsou lidé, kteří v rámci konkurenci trhu práce neuspěli, a to 

vlastní vinou …  

MS: … z osobního selhání, neschopnosti pracovat v novém systému, … 

PCh: … také neochoty. To proto, že dříve měli všechno nalinkováno. Věděli, že ráno někam přijdou a 

tam pro ně bude vše zařízeno. Dnes se musejí starat sami o sebe.  

… Komunismus …  

MS: Dobrá, nyní bych se trochu vrátil před rok 1989. Soudíte, že režim, který zde byl, byl odsouzen 

k záhubě? Domníváte se, že cílem této ideologie byla snaha o nalezení cesty ke spravedlivé 

společnosti?         

PCh: Víte, nejsem politolog - a to, co nyní řeknu, je pouze mým osobním názorem. Soudím, že 

ideologie komunismu, socialismu je scestná. To proto, že již od samého počátku je postavena na 

špatných základech.  

                                                           
9
 Pavel Chrz *1948, český stomatolog, Od roku 2009 prezidentem České stomatologické komory, kterou v roce 

1991 spoluzakládal.  
10

 Dialog o obecných tématech byl natočen ve středu 5. prosince 2012 v dopoledních hodinách v prostorách 
pracovny Dr. Chrze ve Slavojově ulici 22, Praha 2. 
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MS: Například potlačuje individualitu.  

PCh: Ano, nejen, že ji potlačoval, prosazoval scestnou ideu o společném vlastnictví. Žádné společné 

vlastnictví nikdy nemůže fungovat jako vlastnictví soukromé. Vidíme to dnes na nemocnicích, které 

nejsou v soukromém vlastnictví, ale ve vlastnictví státu …  

MS: Všeobecná fakultní nemocnice …  

PCh: Víme, jak se tam plýtvá, jak se tam hospodaří. Kdybych tak hospodařil já ve své vlastní ordinaci, 

tak jsem již dávno na ulici jako bezdomovec.  

MS: Manýry, které jsme se naučili v minulosti, jednoduše přetrvávají. Jedná se o způsob hospodaření 

v minulosti …  

PCh: Řekl bych, že to bude trvat několik generací, než „srosteme“ s novým ekonomickým systémem. 

To proto, že mnoho lidí tomu nerozumí a nedokáže se s tím smířit.  

MS: Nepřímo naznačujete, že mnozí lidé by chtěli kapitalisticky žít a socialisticky pracovat.  

PCh: To nelze …  

MS: … hlavně z dlouhodobého hlediska.  

PCh: Ano. Když se mě někdo na toto táže, dávám příklad. Nastupoval jsem jako mladý zubní lékař a 

dostával jsem 1950 korun hrubého měsíčně. Hoch, který nebyl ničím vyučen či byl dělníkem na dráze, 

dělal posunovače v agrochemickém podniku, kde ukazoval a mával praporkem, měl vyšší plat, než 

jsem měl já.  

MS: Je to z toho důvodu, že komunisté preferovali dělnickou třídu.  

PCh: Nemyslím si, že to bylo pouze tím. Jsem přesvědčen, že hodnoty v systému byly pokřivené.  

… Demokracie a kapitalismus …  

MS: Soudíte, že jedinou možností změnit nesvobodné a státem plánované společenství na moderní 

svobodné zřízení byl přechod na demokracii v oblasti politické správy a obnovení volné soutěže 

v oblasti hospodářské?  

PCh: Zcela jistě. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Na druhou stranu - vše musí mít své mantinely. 

Není možné si demokracii vykládat jako anarchii, což se děje právě v současnosti, kdy si mnoho lidí 

demokracii vykládá jako něco jiného, co neodpovídá původnímu obsahu. Navíc do hry vstoupila 

globalizace, což je také fenomén, který rozvíjejícím se demokraciím a státům, které chtějí přejít na 

demokratické zřízení, opravdu nenahrává.  

MS: Myslíte si, že globalizace u nás nemá patřičný dopad?  

PCh: Jsem přesvědčen, že nemá.  

MS: Jak se to podle vás projevuje? Například nedržíme krok s tím, co je ve světě?  
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PCh: Nejen. Stačí, když se podíváte na český průmysl. Zjistíte, že ačkoliv byl velmi rozvinutý a fungoval 

i za socialismu, byť s mnoha chybami, šel do záhuby. Zahraniční firmy z nás udělaly levnou pracovní 

sílu.  

MS: Dá se říci, že jsme se stali takovou obětí, ba „kořistí“ globalizace.  

PCh: Tak bych to viděl.  

MS: Za to může způsob, jakým se prováděla transformace hospodářství - například privatizace, díky 

níž jsme mohli navázat na světovou ekonomiku. Jsou zde případy, jako je Škoda Auto, ale i odstrašující 

případy ČKD Holding, Plzeňská Škoda nebo Poldi Kladno.  

PCh: Přesně to jsem měl na mysli. Nedomnívám se však, že to byla otázka konceptu. Problém je 

v tom, že lidé, kteří nastoupili do funkcí, neměli zkušenosti, jak se problémům bránit.  

MS: Lidé, kteří nám v počátcích vládli, byli ekonomové. Transformující země přijaly Washingtonský 

konsensus, jenž byl právě založen na liberalizaci, deregulaci, privatizaci, malém státu. Dá se říci, že 

jsme se otevřeli tak, že mnohé bylo dovoleno …  

PCh: Ano, byli jsme hodně otevření. Na začátku nějaké regulace být měly. Transformace byla 

postavena především na privatizaci bankovních ústavů, které dnes vydělávají miliardy. Soudím, že je 

to na úkor obyčejných lidí. Výše poplatků v bankách je naprosto nesmyslná.  

MS: Ano, jde to do takových výšek, že české banky vydělávají velký obnos svým matkám.  

PCh: Zde nezůstávají prostředky, které by zde měly a mohly sloužit. Z tohoto pohledu si nemyslím, že 

to bylo z počátku nastaveno dobře. Velký podíl na tom měl Václav Klaus ...  

MS: … a jeho přílišné očekávání od trhu. Pokud bychom přirovnali hospodářství k pacientovi, pak je-li   

pacient nemocen, nemůže podávat stejný výkon jako jeho západní kolegové.    

PCh: Zcela jistě.  

… Zdravotnictví …  

MS: Nyní bych přešel k otázce zdravotnictví. Než se budeme zabývat současností, zeptal bych se vás, 

co soudíte o zdravotním systému před rokem 1989? Co bylo pro něj charakteristické?  

PCh: Význačnou vlastností systému bylo, že byl postaven na entusiasmu zdravotníků, na jejich umu, 

víře v sociální cítění. Dnes se to přetáčí na druhou stranu, což též není dobré. Svět spoléhá na 

moderní technologie, což také není úplně v pořádku. Jsem přesvědčen, že je nutné nalézt správný 

poměr mezi posláním, možnostmi technologií a přístupem zdravotníků k pacientovi. Ať chceme, či ne, 

povolání zdravotníka je posláním.  

MS: Soudíte, že byl v minulosti resort zdravotnictví podfinancován? Lidé, kteří v něm pracovali 

nepřímo „dotovali“ tento systém?  

PCh: Zdravotnictví bylo jistě podfinancováno. Hlavně nám chyběly mnohé postupy a technologie, 

které ve světě byly zcela běžné. To nám znemožňovalo diagnostikovat příčinu nemoci. Chyběly nám i 

léky, které se na Západě vyráběly, a tato skutečnost ovlivňovala kvalitu léčby. To je charakteristika 



86 
 

obecné roviny. Mohu dát příklad. Měl jsem kamaráda, kterému bylo padesát let. Došlo u něj 

k totálnímu selhání ledvin. Na Západě by byl zcela bez problémů zařazen do programu umělé ledviny. 

Sice to není plnohodnotný život, ale přece jen je to život. V Československu se sešla komise, v níž 

seděl jeden zdravotník, někdo z městského úřadu, někdo z KSČ a tito lidé rozhodovali o tom, zdali 

tento padesátiletý člověk bude do programu zařazen, či nebude. Když rozhodli, že do programu 

zařazen nebude, tak člověk zemřel. Dle mého pohledu je to nejhrůznější, co si ze zdravotnictví 

pamatuji. Dotklo se to přímo mě. Musel jsem manželce mého kamaráda vysvětlovat, že bohužel je 

nedostatek přístrojů a jejich kapacita je natolik vytížená, že jej do léčby zařadit nemohou. Pokud si 

toto promítnu do současné doby a vidím mnoho pacientů, u kterých se zvažuje, zda jim lze v rámci 

ekonomických možností zdravotnického zařízení dopřát nejlepší léčbu, nebo ne, tak se mi vždy vrací 

tento zážitek z mých začátků v medicíně. Jsem přesvědčen, že naše zdravotnictví nepostupuje 

způsobem, jenž by byl z mého pohledu správný. Stranický boj politických stran se natolik zpolitizoval, 

že nemůže vést k dobrému. Soudím, že na něj někteří pacienti následně doplatí.  

MS: Dobrá, ale komise takovéhoto druhu již neexistují.  

PCh: Ano, již nefungují. Ve zdravotnictví je ale neustále nedostatek finančních prostředků. To proto, 

že každý stát zdravotnictví nějakým způsobem reguluje. Buďto je reguluje tím, že se pacienti 

k nákladné léčbě nedostanou, nebo tím, že pacientovi v rámci zdravotního systému garantuje pouze 

základní ošetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pacient má možnost se na ostatní péči 

připojistit nebo ji hradit přímo. Musí se však podílet na …  

MS: … financování a měl by být uvědomen, jaké jsou finanční výlohy.  

PCh: Může to být řešeno formou bonusů – malusů. Může to být vyřazení nějaké péče ze zdravotního 

pojištění. To však záleží na tom, jakou politiku se stát rozhodne aplikovat. Žádný stát na světě kromě 

Spojených arabských emirátů není schopen ufinancovat celou moderní medicínu.  

… Financování …  

MS: Lehce jsme se dostali k financování zdravotní péče.  

PCh: Víte, musel jsem o financích mluvit, to spolu souvisí.  

MS: Pokud se člověk podívá na graf vývoje výdajů do zdravotnictví, zjistí, že v roce 1990 do 

zdravotnictví přiteklo 32 miliard korun. V roce 2011 je to 288 miliard korun. Poslední léta, tedy 2009 – 

2012 je stagnace z důvodu hospodářského útlumu. Namítáte, že peněz ve zdravotnictví je málo, 

přičemž 288 miliard je to velmi mnoho prostředků.   

PCh: Nestačí to a nestačí to z mnoha důvodů. Nestačí to proto, že není správně postavena koncepce 

toho, co by mělo být z veřejných finančních prostředků hrazeno.  

MS: Ve zdravotnictví neexistují „standardy“.  

PCh: Je otázkou, co si mnozí z nás představují pod pojmem standard.  

MS: Standard je koncept, jenž říká, na co účastník zdravotního pojištění má nárok a také na co nárok 

nemá.  
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PCh: Za těchto podmínek s vámi souhlasím. Jsou standardy péče a jsou i standardy léčby. Je potřeba, 

aby se věci nesměšovaly. Spíše než o standardech bych hovořil o rozsahu poskytované péče 

z veřejného zdravotního pojištění.  

MS: Pokud se díváte do uplynulých více jak dvaceti let, dojdete k přesvědčení, že k tomuto naši 

představitelé nechtějí přikročit?     

PCh: V našem státě neustále pravice soupeří s levicí a nejsou s to se dohodnout. Ze zdravotnictví se 

opravdu stalo ohromné politikum. Je to nástroj politického boje. Jen když si člověk vzpomene na 

minulé volby v roce 2010, celý volební program sociálních demokratů byl postaven na sporu o 

zavedení regulačních poplatků. Soudím, že je to plně nesmyslné, nepochopitelné. To proto, že jsem 

přesvědčen o tom, že pacient musí být do „hry“ o své zdraví zapojen.    

MS: To proto, že se jinak stává pouhou figurkou mezi lékařem, zdravotní pojišťovnou.  

PCh: Zdravotnictví u nás se přirovnává ke švédskému stolu, kam si každý přijde, sáhne si pro to, co se 

mu líbí a dostane to.  

MS: Ano, ale je nutné říci, že se asi ne vše na Švédském stole sní, …  

PCh: … a proto dochází k plýtvání.  

MS: Nu, ale jak vy byste si představoval financování systému? Například profesor Vladimír Beneš, 

neurochirurg říká, že peněz ve zdravotnictví je dostatek, snad pouze se s nimi špatně nakládá. Možná 

je na vině člověk, jenž se o své zdraví nedostatečně stará. V roce 1989 jsme na tom byli tak, že jsme 

figurovali na prvních místech v nemocnosti kardiovaskulárního systému. Dá se říci, že se člověk o sebe 

nestaral a pak přišel k lékaři s prosbou, aby se postaral.  

… Peníze a přístroje …  

PCh: Docela bych souhlasil s profesorem Benešem. Jsem přesvědčen, že má dobrý názor. Ve 

zdravotnictví je mnoho finančních prostředků, avšak pouze za podmínky, že se politici v rámci celého 

politického spektra rozhodnou zdravotnictví reformovat a tím určí, jaké ho chtějí mít. To, že se ve 

zdravotnictví plýtvá, je evidentní. Nemocnice - a tím se nechci někoho dotknout - jestliže dostanou 

dalších dvacet miliard, nenapadne je nic lepšího, než si najmout místo jednoho zahradníka tři, aby 

tamní nemocniční prostředí bylo pěkné, a začnou bezhlavě nakupovat různé přístroje, protože se to 

bude líbit panu primáři.       

MS: Možná za to pan primář občas dostane všimné, …  

PCh: Víte, nerad vidím, když někdo příliš akcentuje, že se poskytují nějaké provize. Mně by se také 

líbilo, kdybych ve své ordinaci měl takzvaný panoramatický rentgen sám pro sebe. Mohu jej mít 

tehdy, když si na panoramatický rentgen vydělám. Musím si spočítat, jestli se mi provoz tohoto 

rentgenu zaplatí, a to správným způsobem. Právě v okamžiku, kdy jako primář získám od svého 

ředitele příslib k nákupu přístroje a on mi následně řekne, že přístroj je využitý strašně málo třeba na 

10 procent, tak tam začnu posílat každého pacienta. To vede k prodražování zdravotní péče.  

MS: Soudíte, že toto je jeden z problémů českého zdravotnictví?  

PCh: Zcela jednoznačně.  
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MS: To proto, že jsou dělány zbytečné výkony.  

PCh: Zcela jistě se dělají výkony, které jsou zbytečné. Například vyšetření na počítačové tomografii je 

možné provést v  nemocnicích, které jsou navzájem vzdálené třicet kilometrů. Je otázkou, jestli to 

opravdu stojí zato. Nejde jen o zakoupení přístroje, ale také o jeho provoz. U něj musí být 

kvalifikovaný personál, opravy také něco stojí. Zkrátka - jeho použití se velmi prodražuje. To vede 

k zátěži veřejných rozpočtů. Před rokem 1989 jsme neměli tak špatné zdravotnictví. Péče o pacienty 

byla postavena především na znalostech lékařů, byli zvyklí přemýšlet. Svým přemýšlením museli 

nahradit nedostatek přístrojů. Dnes, a to je to, co jsem chtěl říci z počátku, se snažíme dát větší 

prostor technice, než kolik by si zasloužila. To proto, že každá technika je pouze pomocný nástroj, 

abych jako lékař měl lehčí rozhodování, které vždy zůstává na lékaři. Musím udělat syntézu všech 

poznatků, které se mi podaří dát dohromady, a na základě toho správně rozhodnout a nespoléhat se 

pouze na přístroje.  

MS: Vybavením jsme dohnali Západ, ale bohužel výkonnost hospodářství není taková, abychom si to 

mohli dovolit. Česká republika se stala dobrým místem pro společnosti podnikající ve zdravotnictví.  

PCh: Zcela jistě, protože v zahraniční jsou drahé přístroje, drahé technologie, drahé mozky 

soustředěny v lékařských centrech. Tam dochází pacienti, kteří tuto léčbu, vyšetření nutně potřebují. 

Například nemocnice v Kolíně a Nymburku jsou od sebe vzdáleny třicet kilometrů a mají počítačovou 

tomografii.  

MS: Takový pacient by mohl být transportován do jedné z nich, kde by přístroj byl.  

… Jaké zdravotnictví? …  

PCh: Následně to vyjde laciněji než provoz CT ve dvou zařízeních. Zde vidíme, že nejsme s to se 

dohodnout na tom, jaké zdravotnictví chceme mít.  

MS: Nu, ale diskuse se zde vedou od roku 1989. Václav Klaus v rámci svých teoretických konceptů již 

v počátcích transformace akcentoval zvýšení spoluúčasti například vytvořením individuálních účtů, 

aby pacient věděl, jak nákladnou péči čerpá, aby to bylo transparentní. 

PCh: Individuální účty fungují v jediném státu - a to je Singapur.  

MS: Nutno dodat, že je to prosperující stát s jednou z nejvyšších životních úrovní na světě.  

PCh: Ano, je prosperující. Individuální účet je postaven na tom, že si spořím, postihne mě nemoc a 

z povinně uspořených prostředků se hradí má léčba. Když na ni prostředky nestačí, tak mám smůlu, 

jelikož ji za mě nikdo nezaplatí. Buď naleznu vlastní zdroje, nebo mám jednoduše smůlu.  

MS: Dobrá, ale dalo by se říci asi toto: „Jsme v Evropě. Ta je solidární, tak my to, milý paciente, 

doplatíme.“ Zároveň bychom měli dodat, že se za to budeš řídit radami lékařů, jelikož ses do této 

situace dostal i vlastním přičiněním.  

PCh: Nemám nic proti individuálním účtům, i když tak, jak o nich přednášel pan profesor Klaus, mi 

příliš neimponovalo. Systémů, které jsou osvědčené, je více a je jedno, zdali j jsou postaveny na 

individuálním účtu, nebo tak, jak to mají v Německu. Jejich systém je založen na povinných odvodech 

podle výše příjmů a na dalším dobrovolném pojištění. To je též regulačním prvkem. Jsou soukromé i 
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státní pojišťovny. Je Holandský model. Ten je velmi liberální a zatím se osvědčuje. Jak bylo řečeno, 

modelů je dost, avšak my jsme zvolili model ze všech nejhorší. To proto, že jsme pacientům nabídli 

veškerou péči ze zdravotního pojištění. To jednoduše nejde.  

MS: Zdravotní pojištění? Co si budeme říkat, ona je to spíše zdravotní daň.  

PCh: Nevím, nakolik jste se zabýval zdravotním pojištěním. Samotné pojištění bylo zavedeno 

Bismarckem. Za prvé jej zavedl jako nástroj své politické moci. Za druhé chtěl zmírnit negativní 

dopady průmyslové revoluce. Jednoduše potřeboval dělníky nějakým způsobem „nechat žít“ proto, 

že je potřeboval. Dříve to fungovalo tak, že buď jste peníze měl, nebo vás lékař ošetřil za jinou úplatu 

na dokonce na dluh. Vztahy byly úplně jiné. Dřív to byl vztah mezi pacientem a lékařem. Dnes je to 

vztah bezejmenný. Mám sice smlouvu se  zdravotní pojišťovnou. Ta však vůbec není schopna 

zkontrolovat, zda pacient péči potřeboval. Pacient nemá žádný vztah k pojišťovně, vyjma toho, že jí 

posílá své peníze.  

MS: Ano, je to vztah čistě formální. Pojišťovna peníze zasílá lékaři či zdravotnímu zařízení …  

PCh: Mnohdy neví, zač mě platí.  

MS: Dle vás je to škoda.  

PCh: Ano, myslím si, že prioritní by měl být vztah mezi lékařem a pacientem, měli by diskutovat o 

péči bez ohledu na to, kdo ji bude platit. Zdroj úhrad by měl být věcí druhotnou. Rozhodně by to ale 

měla být taková platba, která umožní rozvoj zdravotnického zařízení, a ne pouhé přežití, tak jak je 

tomu v současné době u nás ve stomatologii.  

MS: Velmi byste přivítal, kdyby se pacienti finančně spolupodíleli.  

PCh: Ve stomatologii je pouze otázkou, kdy se na tom budou politici schopni shodnout.  

… Efektivita a zátěž …  

MS: Dobrá, měli bychom se od pojištění vrátit k financím. Souhlasil byste, aby pro zefektivnění 

zdravotního systému existovaly léčebné regionální celky? To znamená, že by v konkrétní oblasti byla 

jedna velká nemocnice, kde by se dělaly zákroky, poté doléčovací ústavy …  

PCh: Jistě. Tak, jak se dnes hovoří o restrukturalizaci lůžkového fondu, tomu velmi fandím. Obávám 

se, že hlavně kvůli politickým střetům nebude dotažena do patřičného konce, a nebude mít patřičný 

efekt.  

MS: Nemělo by se tedy usilovat o zvýšení sazby zdravotního pojištění, kterou odvádí zaměstnavatel a 

zaměstnanec? 

PCh: Soudím, že to, co platí zaměstnanec a zaměstnavatel je dostatečná suma. Nedostatečné jsou 

platby státu za jeho pojištěnce, kterých je mnoho.  

MS: To je pojištění za důchodce, studenty aj. …  

PCh: Částka za státní pojištěnce je velmi nízká a zároveň to jsou skupiny, které čerpají mnoho 

zdravotní péče.  
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MS: Ano, v postproduktivním věku člověk setkává s lékařem více a více. Tam zřejmě vidíte 

nerovnováhu. Jinak by byl účet za zdravotnictví vyrovnaný. Stát má říci, že buď budeme redukovat 

výdaje, či navyšovat příjmy prostřednictvím daní, pokud chce dodržet závazky, které na sebe uvalil.   

PCh: Ve státech jako Švédsko, tam platíte na daních neskutečně peněz.   

MS: Tam je dokonce mezní sazba daně tak vysoká, že pokud se člověk díky své aktivitě dostane do 

vysokých příjmových pásem, platí více a zůstane mu méně než tomu, kdo není tak aktivní, přesto to 

nemá tak demotivující efekt.  

… Regulace a politika … 

PCh: Ano, ale když pacient přijde k zubnímu lékaři, zaplatí 100 švédských korun.  

MS: Desetinásobek toho, kolik u nás činí regulační poplatek.  

PCh: Tyto peníze přinesou další peníze do zdravotnictví, ale mají regulační prvek. To, co je u nás, není 

regulačním poplatkem.    

MS: Považujete to za směšné. Dobrá, ale sám vidíte, kolik o tomto fenoménu bylo napsáno. Někdo to 

považuje dokonce za asociální.  

PCh: Někteří považují regulační poplatky za asociální, staly se dobrým nástrojem v politickém boji. 

Když hovoříte s politikem osobně, tak mluví úplně jinak. Díky své funkci musím hovořit s politiky. 

Musím hovořit se všemi a nemohu si vybírat. Když hovořím například s politiky ze sociální demokracie 

mezi čtyřma očima, vůbec nezpochybňují regulační poplatky, dokonce tvrdí, že jistá regulace zde 

musí být, že je nutné pacienta vtáhnout ekonomicky do systému ještě více. Pak vystoupí na plénu 

v Poslanecké sněmovně a tam proti regulačním poplatkům hřímají, protože se staly předmětem 

politického boje. Je to populismus. Když se zeptáte jakéhokoliv pacienta, zdali má chuť něco dalšího 

platit, tak vám řekne, že ne. To proto, že otázka sama o sobě je nevhodně položená.  

MS: Říká se, že platit může, pokud o něj bude dobře pečováno.  

PCh: To vám řekne asi 10 procent z těch, kterých se zeptáte. Ostatně výzkumy to tak ukazují. Jsou 

lidé, kteří nad otázkou uvažují a někteří též ne … Opravdu, když jim položíte otázku: „Chcete, abyste 

platili amalgámové plomby?“ Všichni vám řeknou, že ne. Když jim položíte otázku: „Víte, že v systému 

není dost peněz, že není na onkologickou léčbu, byli byste pro to, aby se vám dostalo dobré 

onkologické péče i za cenu, že vám nebudou hrazeny amalgámové výplně?“ Lidé vám na tuto otázku 

odpoví: ano.  

MS: Důležitou při zkoumání této skutečnosti hraje jazyk.  

PCh: Ano, je důležité, jak je otázka položena.  

MS: Jsou to politici, kteří mají mít jistý koncept a neodpovídat s takovým „rozptylem“. Na jednu 

stranu ano, na druhou ne … 

PCh: Oni to tak nevidí. Vědí však, že mají korýtka jistá a je třeba se k nim dostat. Použijí k tomu 

jakýkoliv populismus.  
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MS: Z vašeho pohledu jsou politici těmi, kdo usilují o vlastní prospěch, a nestarají se o to, co by 

společnost potřebovala.  

PCh: Ano, naši politici jsou neskutečnými populisty. Jedna, druhá, tak třetí politická strana je 

populistická nehledě na to, je-li levicová či pravicová.     

MS: Když se podíváme do historie, v začátcích transformace společnosti a hospodářství se tímto 

způsobem nehovořilo. Politika byla rozumná …  

PCh: Soudím, že v počátku transformace se opravdu hovořilo rozumě až do roku 1997. 

MS: Bylo to období pádu druhé Klausovy vlády.  

… Zákon a reforma …  

PCh: Pro nás byl rok 1997 významný v tom smyslu, že byl přijat nový zákon o Veřejném zdravotním 

pojištění. Na základě tohoto zákona byla část péče vydělena ze zdravotního pojištění. Muselo k tomu 

dojít nějakým konsensem či přehlasováním. Nikdo to od té doby nezměnil a je logické, že to tak 

mnohým vyhovuje.  

MS: Zmiňujete Zákon 48 / 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Také poukazujete na slabé 

vlády, ale od roku 2010 jsme po dlouhé době měli vládu, která měla majoritu s počtem 118 hlasů. Jistě 

jste mohl do toho vkládat naděje.  

PCh: Jako zubaři jsme přivítali poslední volby, kdy se dala dohromady koalice 118 poslanců, byť jsme 

si byli vědomi úskalí Věcí veřejných. Přece jen jsme doufali, že vládní koalice se bude schopna na 

něčem rozumném dohodnout. Vidíte, k čemu to dospělo. Došlo to k tomu, že se dnes o reformě 

zdravotnictví ani nemluví. Když, tak vycházejí reformní zákony, které nejsou reformními opatřeními, 

ale naši práci spíše komplikují. V žádném případě nedošlo k reformě, která by systém ekonomicky 

stabilizovala.  

MS: Soudím, že to byl profesor Beneš, pokud se nám na něj odvolat, kdo řekl, že dnes když chce 

ministr Leoš Heger něco navrhnout, tak do vzduchu vypustí body konceptu a dívá se, jaké jsou na to 

reakce.  

PCh: Ani se mu nedivím.  Přesto si myslím, že ministr Heger je nejlepším ministrem zdravotnictví 

v minulých dvaceti letech.  

MS: Těch podle statistik bylo 16.  

PCh: Půlroční přežití byl úspěch. Ministr přežil díky kompromisům. Mám možnost s ním mluvit 

poměrně často. Sám není nadšen, že musí neustále dělat kompromisy. Řekl bych, že je člověkem, jenž 

chce alespoň něco ve zdravotnictví změnit i za cenu, že to není možné udělat radikálním způsobem, 

jak si naplánoval. Mohu panu ministru vyčítat spoustu věcí, ale oceňuji, že drží svou hlavní představu.      

MS: Soudíte, že jeho resort dobře pomáhá ke kultivaci zdravotního sektoru 

PCh: Nemohu říci, že dobře, ale snaží se o to. Zatímco předcházející ministři ti pouze planě hovořili.  
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MS: Ostatně ministr Heger přešel na toto ministerstvo z manažerské pozice, kterou zastával v Hradci 

Králové. Dobrá, jaký přístup byste od ministerstva zdravotnictví očekával?  

… Odvaha k reformám … 

PCh: Na závěr této politické debaty bych řekl asi toto. Myslím si, že v roce 2014 vyhrají volby sociální 

demokraté. To proto, že pravice se do této doby natolik zdiskreditovala, že nemá šanci vyhrát. 

Současná vláda by tak mohla s vědomím, že nemůže vyhrát v dalších volbách nalézt sílu a udělat 

kroky, které by zdravotnictví zásadním způsobem pomohly. To znamená, aby se snažila zdravotnictví 

stabilizovat. Budou to kroky nepopulární. Nedá se očekávat, že by se stala vítězem následných voleb, 

a proto by se měla obětovat.  

MS: Když člověk dělá nepopulární kroky, zapíše se do povědomí lidí, ale vyhrát nemusí. Churchill 

vyhrál válku, ale prohrál volby. Soudíte, že by vláda Petra Nečase měla využít prostor, který má … 

Následně přicházejí představitelé opozice se slovy o zrušení …  

PCh: Nezruší. Můžeme si vzít příklad ze Slovenska.  

MS: Premiér Fico nezrušil Dzurindovy reformy.  

PCh: Nastupující strany provedou nějaké úpravy v rámci populistické rétoriky, ale základ zůstává. Tito 

představitelé jsou rádi, že nepopulární opatření za ně někdo udělá.  

… Instituce – zdravotní pojišťovny …  

MS: Posuňme se dále, jak vnímáte segment zdravotních pojišťoven? Setkáváme se s názorem, že 

právě ony přerozdělují prostředky, které přicházejí i ze strany státu a nebylo by proto lepší uvažovat o 

jejich redukci? Máme zde velkou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu …  

PCh: Abych se přiznal, nejsem přítelem jedné zdravotní pojišťovny. Myslím si, že konkurence 

zdravotních pojišťoven je dobrá. V současné době si nemají v čem příliš konkurovat. Stále ještě 

doufám, že systém veřejného zdravotního pojištění se alespoň trochu změní, aby pojišťovny měly 

možnost konkurence. Založit pojišťovnu není jednoduché. Pokud dnes fungují, měli bychom je 

zachovat. Vždy se operuje tím, zdravotní pojišťovny spotřebují na svůj provoz velké peníze. Myslím si, 

že to není tak zásadní argument. Ve 288 miliardách se naleznou 2 miliardy na provoz, je to 

zanedbatelná částka. Jsem pro konkurenci zdravotních pojišťoven, je to lepší, než aby byla jen jedna.  

… Stomatologové a komory …  

MS: Dobrá, co si myslíte o postavení lékařů. Tážu se proto, že to byli lékaři, kteří již v devadesátých 

letech o sobě dávali hlasitě vědět - a to díky svému odboráři Davidu Rathovi. Jaké je podle vás jejich 

postavení a váha? Ostatně mnozí z nich chtěli odejít do zahraničí …  

PCh: K tomu se nemohu příliš vyjadřovat, jelikož situaci s lékaři příliš neznám. Od samého začátku, 

tedy od roku 1990, jsme usilovali o existenci samostatné stomatologické komory, abychom si věci 

týkající se zubního lékařství spravovali sami. Nyní vidím, že to byl velmi prozřetelný krok. V zubním 

lékařství by nemohlo nikdy fungovat spojení s odboráři. Zubní lékařství je v současné doby, tedy 

v roce 2012, z 90-ti - 95-ti procent zprivatizováno. Ať formou společností, či podnikání soukromých 

osob. Každopádně u nás není taková struktura, jako je v České lékařské komoře, kde polovina členů 
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jsou zaměstnanci a druhá polovina zaměstnavatelé. Situace je tak úplně jiná a záleží na tom, kdo se 

dostane do vedení komory, zda je to člověk z podnikatelské sféry, či ze sféry zaměstnanecké.  

MS: V počátku pan Bohuslav Svoboda byl ze sféry zaměstnanecké.  

PCh: Znám jej jako člověka s nadhledem, chytrého, jenž věděl, proč komoru chce. Snažil se o docílení 

kompromisu mezi podnikateli zaměstnanci. V okamžiku, kdy se stal prezidentem ČLK doktor David 

Rath, došlo k naprostému rozkolu, který postavení České lékařské komory ochromil.  

MS: K utvoření komory jste se odhodlali velice rychle. Nejprve vznikla Lékařská komora stomatologů. 

To se psal rok 1990.  

PCh: Tato komora byla dobrovolnou institucí, která vznikla na základě Občanského fóra zubních 

lékařů. V roce 1991 byl schválen Českou národní radou Zákon 220 /1991Sb., o České lékařské 

komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Lékařská komora stomatologů se 

poté transformovala na Českou stomatologickou komoru s povinným členstvím. O povinném členství, 

jeho výhodách a nevýhodách, by se také dalo diskutovat.  

MS: Co je tím hlavním přínosem?  

PCh: V současné době ani jiná možnost není. Komora musí mít vliv na dění ve zdravotnictví, jehož 

fungování dosud není ustálené. Někdy můžeme zaznamenat posuny „od zdi ke zdi“. V okamžiku, kdy 

to bude komora s nepovinným členstvím, těžko jí lze státem předat nějaké pravomoci. Z těchto 

důvodů musí být povinná. Je to tak obvyklé v okolních státech.  

MS: Například prezident Václav Klaus vystupoval proti komorám, proti korporativismu.  

PCh: To proto, že neměl rád cechy, jak nás neustále nazýval. Tušil, že je to určitá síla vyvíjející nátlak 

na stát, aby se choval jiným způsobem. Myslím si, že v okamžiku, kdy bude vše jasné, ustálené, nic se 

dlouhou dobu nebude měnit, nebude nutné povinné členství. Nyní být musí. A povinná. 

MS: Argumentujete středoevropskou zkušeností, neboť komory v Rakousku a Německu existují. 

Soudíte, že pokud by komora neexistovala, postavení stomatologů …  

PCh: … by bylo daleko horší. To proto, že malá zařízení či organizace nejsou schopny postihnout 

všechny změny, které se jí týkají. Naše komora pomáhá svým členům zvládat problematické situace, 

pomáhá  orientovat se v  právních předpisech, které vydává ministerstvo zdravotnictví a v další 

legislativě. Stačí se podívat na naše webové stránky. Na nich jsou zveřejněny návody, jak se chovat a 

postupovat ve specifických situacích. 

MS: V zájmu samotných lékařů je, aby podpořili svou profesní organizaci. Lze říci, že z toho servisního 

pohledu pan Klaus neměl pravdu.  

PCh: Ano, jeho pohled byl chybný.  

… Člověk …  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal, jak vnímáte postavení člověka ve zdravotním systému. Sám jste 

uváděl, že péče Čechů o dutinu ústní je nedostatečná. Máte na mysli pasivitu, přičemž je jasné, že o 

své zdraví bych se měl aktivně starat?  
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PCh: Víte, mnohdy je pasivní i zubní lékař. Vyplývá to i z věkové struktury. Průměrný zubní lékař je ve 

věku 52 let. Během svého studia získal vědomosti poplatné své době a v rámci celoživotního 

vzdělávání je bohužel již nerozšířil. Nemá také dobré návyky komunikace s pacientem. Zubních lékařů 

je relativní nedostatek. Jsou oblasti, kde je „přezubařováno“, například velká města jako Brno, 

Olomouc, Ostrava a Plzeň. Jsou ale místa, kde je zubních lékařů i nedostatek. To vytváří následně na 

zubní lékaře tlak. Ten potom nemá čas s pacientem dostatečně komunikovat, aby mu vysvětlil, jaké 

jsou všechny možnosti léčby, proč mu doporučuje takový způsob ošetření a jak ještě lépe se svůj 

chrup starat. Takže se nedá říci, že by vše bylo pouze na pacientovi. Jsem přesvědčen, že tento 

systém není dobrý a měl by se změnit. Při množství pacientů, které někteří zubní lékaři musí 

zvládnout, není možné se každému věnovat tak, jak by bylo mnohdy potřeba.  

MS: Nu, snad jako komora můžete zubní lékaře motivovat, aby odcházeli do míst, kde je lékařů 

nedostatek.  

PCh: My je informujeme, že ve velkých městech jim pšenka nepokvete. Má to však daleko hlubší 

kořeny. Jsou to například sociální důvody. Lidé se tam narodili, chtějí tam zůstat, mají tam staré 

rodiče, naleznou si tam životního partnera a jiné. Zdá se jim, že ve velkém městě se jim bude profese 

provozovat lépe než na venkově. Důvodů, proč lidé jednají tak jak jednají, je mnoho. 

MS: Když je špatná mobilita lékařů, …  

PCh: Český národ není zvyklý jezdit za prací.  

MS: Ve Spojených státech je to samozřejmostí.  

PCh: Ano, tam se z jednoho konce na druhý konec klidně přestěhují. Když bydlí na východním pobřeží 

a zjistí, že budou mít lepší práci na západním pobřeží, tak prodají dům vybavený nábytkem. A 

obdobný si koupí na západním pobřeží. Toto však v Čechách neexistuje a s tím souvisí i malá chuť 

lékařů stěhovat se za prací.  

MS: Je na člověku, bude-li se pacientům věnovat, či ne, zdali bude ochoten se vypořádat s prací 

optimálně. Možná by k tomuto mohla napomáhat obecně lékařská komora, ve vašem případě 

stomatologická komora, aby se našli uplatnění podle svých představ.  

PCh: Pomoci jim můžete pouze přesvědčováním, vysvětlováním. Nic jiného udělat nemůžete. Po 

válce existovaly umístěnky. To byl výraz státního dirigismu. Když chyběli lékaři v Kadani, tak lékař 

dostal umístěnku na tři roky do Kadaně a soudruzi věřili, že v Kadani i zůstane. To naštěstí již dnes 

není možné.  

MS: Dnes máme svobodu a je na člověku, kam půjde.  

PCh: Komora v tomto ohledu skutečně příliš moci nemůže.  

… Trh a stomatologie …  

MS: Rád bych se zeptal, jak se jako lékař i prezident stomatologické komory díváte na význam trhu ve 

zdravotnictví. Myslíte si, že by měl být tržní prvek přítomen?  
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PCh: Nerad bych se vyjadřoval o všeobecné medicíně. Oba dva rodiče mám lékaře, ale jsou to lékaři 

ze staré školy a prvku trhu ve zdravotnictví nerozumí. K obecné medicíně se vyjadřovat nebudu, ale 

ve stomatologii by měl trh existovat.  

MS: Trh zajišťuje potřebné inovace …  

PCh: Všechny prvky trhu jsou ve stomatologii potřebné.  

MS: Stačí se podívat na význačnou českou společnost Linet. Ta začínala ve starých hangárech a 

dokázala se stát lídrem ve výrobě nemocničních lůžek.  

PCh: Šikovný pan Frolík …  

… Pokusy elektronizace …  

MS: Ještě bych se zeptal na inovátorství ve zdravotnictví. Jak se stavíte k elektronizaci dokumentů, 

které jsou spojeny s pacientem. IZIP je spojen s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a hodně se od něj 

čekalo.   

PCh: Mně to neoslovilo, možná také díky věku. Je zřejmé, že elektronická dokumentace by mohla být 

užitečná pro sdílení dat mnoha lékaři, ale musíme si uvědomit, kdo s ní bude zacházet. Průměrný 

zubní lékař se nebude učit pracovat na počítači. Vidíme to z vlastní zkušenosti, když potřebujeme 

svým členům předat informace, kolik pošty se nám vrací. Daný e-mail již neexistuje, elektronické 

schránky nejsou vybírány … Problémy, které jsou s elektronizací zdravotnictví spojeny, jsou velké na 

to, abych dobrovolně souhlasil s tím, že IZIP bude povinný.   

MS: Zmínil jsem to také z toho důvodu, že v tomto projektu uvízlo již asi 2 miliardy korun.  

PCh: Ano, podle mého názoru se s financemi hospodařilo nedobře.  

MS: Jsou názory, že se tam uplatnily korupční praktiky.  

… Integrace EU …  

MS: Nesmíme také opomenout naše integrační vztahy, a to je náš vstup v roce 2004 do Evropské unie, 

muselo se změnit i curriculum studia zubního lékařství?  

PCh: Když jsme vstoupili do unie, museli jsme změnit výuku lékařů. Větší důraz se klade na 

stomatologickou část a praktickou výuku na úkor všeobecné medicíny. Podle mého názoru se nenašel 

úplně dobrý model, a to ani v Evropské unii, co by tedy mělo být předmětem studia zubních lékařů. 

Jsou tendence převzít model studia ze Spojených států, vytvořit „dental school“, což jsou čtyřleté, 

maximálně pětileté vysoké školy zaměřené velmi úzce na zubní lékařství. V podstatě vyučují pouze 

zubařinu a jejich absolventi jsou něco podobného, jako u nás dříve bývali dentisté. O všeobecné 

medicíně moc nevědí. Jsem toho názoru, že by se při studiu zubního lékařství na našich školách měl 

zcela jistě zachovat stávající rozsah předmětů ze všeobecné medicíny. Kolegové, kteří se před 

zákrokem tážou se pacienta, zdali na něco není alergický či jaké léky užívá, se v poskytnutých 

informacích následně neorientují. Z mého pohledu dobře není, ale že bych měl dělat státní zkoušku 

z gynekologie, si také nemyslím. Na druhou stranu bych měl mít přehled o všeobecné medicíně. Když 

jsme se zavázali Evropské unii, že budeme mít nejméně padesát procent výuky praktické, tak bychom 

to měli také dodržovat. Toto se bohužel v některých případech zatím neděje.  
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MS: Soudíte, že Evropská unie byla dobrým impulsem pro reformy v tomto sektoru?  

PCh: Impulsem byla, ale nakonec jsme si našli českou cestu.  

MS: Vynalezneme si to své …  

MS: Jak vnímáte budoucnost naší republiky i vašeho oboru … během následující generace?  

PCh: Jsem přesvědčen, že stomatologie půjde dále rychlými kroky kupředu. Jsem velmi rád, že již nyní 

přichází do praxe poměrně vysoký počet zubních lékařů, kteří jsou přes uvedené problémy lépe 

připraveni, než jsme byli my.  

 

 


