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Dialog o transformaci s Petrem Musílkem1,2:  

MS: Rok 1989 byl rokem změny. Vám bylo 24 let. Co jste si od změny sliboval? Zřejmě jste uvažoval, že 

budete dále působit na akademické půdě? 

PM: Rok 1989 a listopad 1989 jsem považoval za šanci pro Československo na návrat do 

civilizovaného světa po sovětské okupaci v roce 1968, která měla nejen vojenský charakter, ale 

především se jednalo o myšlenkovou okupaci. Naší republice byly vnuceny pořádky myšlení, které 

nám jako národu byly cizí. Byl to především návrat do západní Evropy a s tím související obnova 

svobody, demokracie a tržní ekonomiky.  

... Obecná východiska ...  

MS: Dá se hovořit o tom, že se navazovalo na demokratickou tradicii z první poloviny dvacátého 

století?  Československo patřilo mezi nejvyspělejší země staré Evropy. Naplnila se očekávání? Tím 

myslím, zda jste mohl realizovat svůj vlastní životní program?  

PM: To ano, jelikož se splnilo hlavní očekávání, to znamená návrat českých zemí do civilizovaného 

světa. Podařilo se opětovně rozvinout tržní ekonomiku, prvky demokracie a svobody. Lze říci, že 

očekávání se naplnila.  

MS: Jsou lidé, kteří vzývali slovo demokracie, avšak poté, když byli konfrontováni s realitou, byli 

rozčarováni z těžkostí při osvojování si praktik nového systému. Dá se říci, že učení se demokracii, trvá 

do dnešních dnů.  

... Hospodářské otázky transformace ...  

MS: Jak jste vnímal stav hospodářství a možnosti změny? Tím myslím, jakými kroky se mělo začít? Je 

zřejmé, že rok poté začala zásadní ekonomická transformace, která je spojená s liberalizací, 

privatizací, devalvací koruny. Jak se s odstupem času díváte na připravený recept, jenž poté dostal 

název Washingtonský konsensus?  

PM: Myslím si, že Washingtonský konsensus neboli šoková terapie, byla poměrně úspěšná, a to 

z makroekonomického pohledu. Soudím, že šoková terapie mohla být doprovázena rychlejšími kroky 

v některých mikroekonomických oblastech. Především si myslím, že hned na počátku měla být 

šoková terapie spojena s privatizací bankovního sektoru. Tam si myslím, že právě otálením při 

privatizace bank se zpozdila restrukturalizace podnikového sektoru. Reformy byly úspěšné 

v makroekonomické oblasti, avšak šoková terapie byla nedostatečná v oblasti mikroekonomické.  

MS: Makroekonomická čísla, která byla prezentována ve statistikách, neukázala, že československá 

ekonomika je na tom špatně ve srovnání s východními zeměmi. Zaostávání společnosti bylo zřejmé. 

Narazil jste na vhodnost rychlé privatizace bank. Když se slavilo desetiletí od počátku transformace, 

bylo předními ekonomy a tvůrci řečeno, že privatizace bank, příchod privátního kapitálu do českých 

bank by znamenalo postupné zavírání podniků. Jak vy uvažujete o tomto argumentu?  

                                                           
1
 Petr Musílek *1965, český ekonom se specializací na kapitálové trhy, přenáší na Fakultě financí Vysoké školy 

ekonomické. Je autorem či spoluautorem knih: Burzy a burzovní obchody (1992), Peněžní ekonomie a 
bankovnictví (1996), Trhy cenných papírů 2002, druhé vydání (2010). 
2
 Dialog byl veden v úterý 12. dubna 2011 odpoledne v pracovně Petra Musílka na Vysoké škole ekonomické, 

nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov.  
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PM: To lze těžko říci. Spíše si myslím, že příchod přímých vlastníků do bankovního sektoru by vedl 

k efektivnější alokaci úvěrových zdrojů a došlo by k rychlejšímu rozvoji podnikové sféry. Těžko říci, 

zda by vypukla nějaká masová nezaměstnanost, před kterou varovali kritici reformy na počátku 90. 

let. Spíše oddalování privatizace vedlo k takzvanému …  

MS: … bankovnímu socialismu …  

PM: … a v důsledku to vedlo ke snižování konkurenceschopnosti podnikové sféry.  

... Přítomnost státu a kontexty ...  

MS: Zde je asi dobré uvést čísla. V roce 1990 asi osm procent podniků bylo v soukromých rukou, v roce 

1995 asi 80 procent. Některé společnosti byly na oko „zprivatizovány“, ale byly zprivatizovány tím, že 

byly poskytnuty úvěry ze státních bank. Soudím, že to byl pan Pavel Mertlík3, jenž tento proces označil 

za privatizaci státního do státního. Vy argumentujete tím, že se mělo postupovat na všech frontách, 

jinými slovy neprivatizovat pouze výrobní sféru, ale také bankovní systém. Ten byl ostatně 

charakteristický tím, že měl obrovskou sumu nedobytných úvěrů v aktivech bank.  

PM: Řekl bych, že tvůrci ekonomické transformace nepostihli jednu důležitou věc. Postupně 

docházelo i v národních ekonomikách vyspělých zemí k transformaci, kterou mohu označit jako 

přechod od národního kapitalismu ke globálnímu kapitalismu. V české společnosti, v českém 

hospodářství byly nutné dvě transformace, a to od centrálně plánované ekonomiky k tržní 

ekonomice, a tam se obávám, že tvůrci ekonomické reformy si mysleli, že je tam možné skončit. 

Souběžně v sousedním Rakousku, Německu probíhala postupná transformace národního kapitalismu 

ke globálnímu kapitalismu. To není možné založit pouze na domácích kapitalistech, kteří žádným 

kapitálem nedisponovali a půjčovali si jej od státních bank. To byla snaha vybudovat v českých zemích 

kapitalismus devatenáctého století, který by byl dávno překonán.  

MS: Finsko toto využilo. Je nutné říci, že československá ekonomika byla jednou z nejetatističtějších 

hospodářství, neexistovali zde drobní podnikatelé, soukromé vlastnictví nebylo.  

PM: Jisté kroky spočívaly v restituci majetku. Dovedu si představit, že restituce majetku, tedy 

navracením majetku původním majitelům mohla být rozsáhlejší. Pravděpodobně zdejší elity neměly 

zájem vracet majetek ve větším rozsahu původním vlastníkům.  

MS: Námitka byla taková, že restituční nároky budou brzdit celý transformační proces.  

... Varianty kroků ...  

MS: Zavést liberalizaci cen, jak tomu bylo v roce 1991, jde jednoduše administrativním nařízením. 

Otázka majetku je během na dlouhou trať. Vyvstává podezření, zdali majetek skončí v dobrých rukou, 

zdali restituenti o něj budou správně pečovat, zdali jej dokážou zhodnotit. 41 let se zde nepodnikalo 

v tom dobrém slova smyslu. Pokročme dále. Každá reforma se provádí v jistém právním rámci. Jak se 

díváte na dramatickou novotvorbu, která se týkala i oblasti kapitálového trhu a finančního 

                                                           
3
 Pavel Mertlík *1961, český ekonom, bývalý politik a vysokoškolský pedagog. Vystudoval VŠE a působil na 

asistentských pozicích v ekonomickém výzkum význačných institucí VŠE, ČNB, FSV UK. V letech 1998 – 2001 
působil jako vicepremiér pro ekonomiku a ministr financí ve vládě Miloše Zeman. Po 2001 se věnoval 
pedagogické činnosti a v roce 2012 je hlavním ekonomem Raiffeisen Bank. Publikoval na téma hospodářská 
politika a transformace.    
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zprostředkování? Byla vůbec možnost si osvojit zákony, podle kterých se měla provádět reforma? Jistě 

tam bylo mnoho improvizace. Nebylo možné převzít zákony ze zahraničí?  

PM: Byly v podstatě dvě varianty. Buď si vytvářet vlastní právní prostředí, nebo využít právního 

prostředí některé země, což se ukázalo jako zřejmě neschůdné. Jediná proveditelná varianta byla 

vytvářet vlastní právní prostředí. Pochopitelně při tvorbě vlastního právního prostředí docházelo 

k určitým chybám a později k jejich korekcím. Soudím, že nelze hovořit o totálním selhání při 

vytváření právního prostředí, i když mnohé zákony prošly mnoha … 

MS: … novelizacemi.  

PM: Nakonec si myslím, že právní prostředí se vytvořilo relativně kvalitní, i když přirozeně nestabilní. 

Lze říci, že jiná varianta v podstatě nebyla než vytvořit nové právní prostředí.  

MS: To znamená, že dovoz práva je iluzí. Tím myslím, že bychom přejali právo německé. Ostatně 

tvůrci obchodního práva, jako je profesor Jan Dědič4, při psaní obchodního zákoníku využívali 

německou inspiraci.  

PM: Soudím, že kromě vytvoření vlastních předloh v právním prostředí jsou různé rozsudky soudů, 

judikáty, a ty lze obtížně dovést ze sousedního Německa.  

MS: Myslel jsem pouze na inspiraci, ta zde však byla.   

PM: Také bych řekl, že se tvůrci inspirovali normami v okolních zemích. Na druhou stranu je velmi 

důležité, aby soudy vykládaly jednotlivá ustanovení.  

MS: Máme zákon napsaný, schválený, nicméně je otázkou, jak jednotliví aktéři ve společnosti, na trhu 

si jej vyloží, jak jej interpretují při svém vlastním konání. Nesmíme zapomínat na orgány, které mají 

zákony vynucovat, jelikož ty jsou důležitým prvkem při ovlivnění chování subjektů na trhu.  

PM: Nejsem ani právník, ani legislativec. Každá právní norma, dle mého názoru, projde určitým 

testem teprve v praxi, výkladem určitého sporu a poté dojde k doladění. Jednoduše vytváření 

právního prostředí je během na dlouhou trať. Bohužel neexistuje jednotné, celoevropské právo.  

MS: Zatím …  

MP: Zatím ne, a proto se občas jde u právních norem metodou pokusu a omylu. Jiná varianta v té 

době zřejmě nebyla. Nakonec se ukazuje, že na změny byli mnohem méně připraveni právníci, 

legislativci než ekonomové a lidé z byznysu. Možná právní oblast je obtížnější než si osvojit prvky tržní 

ekonomiky a podnikání.  

... Mezinárodní instituce, poradenství a kontexty ...  

MS: Sluší se říci, že lidé, kteří onu transformaci připravovali, byli povětšinou teoretičtí ekonomové 

z Prognostického a Ekonomického ústavu. Tito lidé znali literaturu o tržní ekonomice. Byli v obraze, jak 

hospodářství funguje. Je nutné se zeptat na důležitou skutečnost, která vychází z české skutečnosti: 

Jak se díváte na mezinárodní instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka? Jde o to, že 

                                                           
4
 Jan Dědič *1952, profesor obchodního práva na VŠE v Praze a partner v advokátní kanceláři Kocián Šolc 

Balaštík. Je autorem mnoha právních publikací: Akciové společnosti, Obchodní zákoník s komentářem aj. 
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člověk se může setkat s postojem, že jejich role není dobrá. Vytvářejí doporučení, která se realizují, a 

ne vždy to dopadá dobře. Washingtonský konsensus byl právě dítětem těchto institucí. Tyto instituce 

by měly být podle některých již dávno zrušeny. Naše republika však byla do nich krátce po roce 1989 

znovu přijata. Jsou to jistě provokující otázky, ale transformace je nabízí. 

MP: Zřejmě se tážete na poradenskou činnost, kdy se snaží radit v různých oblastech. Když jsem byl 

členem prezídia Komise pro cenné papíry, měl jsem možnost posuzovat jejich činnost, když České 

republice radily v oblasti zvýšení efektivity penzijních fondů. Soudím, že jejich činnost vychází 

z mezinárodních zkušeností, z vytvoření jednotného modelu a použití v různých zemích. Mám pocit, 

že obecně jejich doporučení jsou logická, rozumná, ale v některých případech nedokážou zohlednit 

specifika jednotlivých zemí a ekonomik, a to tím, že hodně zobecňují a snaží se používat jeden přístup 

pro různé podmínky. Je na domácí reprezentaci, aby dokázala jejich doporoučení, která bývají 

obecná, vhodně využít pro specifické podmínky země.  

MS: Soudíte, že tyto instituce mají svá opodstatnění. Jsou lidé i v Čechách, kteří jejich funkci 

zpochybňují a tvrdí, že měly být dávno zrušeny, jelikož svou funkci splnily. 

PM: Myslím si, že v momentu, kdy směřujeme ke globální ekonomice, globální ekonomika bude 

muset mít i globální instituce. Po určitých změnách by se mohly stát – Mezinárodní měnový fond, 

Světová banka, Financial stability board při bance v Basileji - zárodkem celosvětových institucí. 

Soudím, že by bylo nerozumné budovat plně nové instituce. Jsme v období globální ekonomiky a ta 

musí mít ... 

MS: … vládu. … 

PM: Ano, globální vládu, globální instituce, globální centrální banku, globální regulátory, globální 

dozorové instituce ... 

MS: Věříte v opětovné sjednocení na bázi obchodu, kdy národní ekonomiky do jisté míry budou 

minulostí? Na druhou stranu nepovede sjednocování k větší a větší regulaci? Není lepší si hlídat svou 

zahrádku než radit a starat se o druhé? Na druhou stranu - globální ekonomika asi potřebuje globální 

vládnutí. 

PM: Zabývám se problematickou kapitálových trhů, bankovnictvím. V momentu, kdy trhy jsou 

liberalizovány, nevidím příliš mnoho důvodů, proč by měla být různá pravidla v jednotlivých 

regionech. Proč by měla být odlišná kapitálová přiměřenost v Evropě, Americe, v Asii? Soudím, že 

odlišná pravidla pouze podněcují různé arbitráže. Soudím, že pravidla by měla být jednotná. Ideální 

právě je, aby byl jeden „descision maker“, jenž pravidla vynucuje a nastaví. Z mého pohledu kouzlo 

podnikání a úspěchu není v obcházení odlišně nastavených pravidel.           

MS: S tím by s vámi souhlasili i liberálové, kteří usilují o soutěžení pravidel.  

PM: Pravidla by měla být stejná a měla by rozhodovat v podstatě efektivnost a manažerské 

schopnosti mít větší výkonnost, a ne obejít a najít mezery v regulatorních pravidlech, která jsou 

v různých částech světa, pokud možnost podnikání je globální.  

MS: Shodou okolností problém u českého regulatorního systému byl, že jednotliví aktéři se snažili 

obejít normy, najít nedostatek, a to vede i k podkopání důvěry v systém jako celek.   
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PM: Dokonce si myslím, že pro malé země by mohlo být výhodné, když některé pravomoci, 

novotvorbu přenesou na celosvětové instituce. Soudím, že takové země nemají dostatek odborníků 

pro tvorbu kvalitních pravidel. Navíc to váže obrovské množství kapitálu a dovedností a generuje to 

obrovské úřady. Toto je oblast, kde by se daly sdílet náklady, pokud někdo nemá zájem tvořit další 

byrokratické instituce.  

MS: Ostatně takovým pokusem je již Evropská unie. To je kapitola sama pro sebe. Kolik byrokratů tato 

instituce váže? Na druhou stranu - malé státy se mohou přidat k těm, o nichž si myslí, že mají 

institucionální uspořádání na slušné úrovni a daná pravidla a instituce fungují. Jako další příklad malé 

funkčnosti může sloužit Latinská Amerika. Mají zákony, které vycházejí ze Severní Ameriky, avšak 

hospodářství fungují odlišně. Jinými slovy utvoření formálních pravidel není spásonosné. Mají tam 

důležitý význam kulturní zvyklosti. To je příklad i české transformace k demokracii a ke kapitalismu.    

 PM: Také tam hraje roli i vynucování pravidel, což v Latinské Americe je na jiné úrovni. Mají tam 

„kamarádský kapitalismus“. Důležitým prvkem je kvalita a úroveň výrobních faktorů, manažerské 

dovednosti. Nestačí pouze importovat část systému z fungující společnosti.  

MS: To je zřejmé. Je nutné, aby se reprezentanti společenství učili od výkonných společenství, ale poté 

si na základě zkušeností nechali ušít šaty na konkrétní hospodářství. Asi jedině tak jsou vytvořeny 

předpoklady pro úspěch.  

... Kapitálové trhy v jejich význam pro hospodářství ...  

Pokročme dále. Zabýváte se kapitálovými trhy. Ty mají generovat prostředky pro dobré projekty, které 

mají schopnost obstát na trhu. Problém minulého zřízení byl všudypřítomný plán, a vznik kapitálového 

trhu byl tedy logickým výsledkem obnovení kapitalismu v této zemi. Neočekávalo se od něj náhodou 

mnoho? Jde o to, že hospodaření soukromých společností bylo založeno na úvěrech a tento stav do 

míry trvá. Kapitálový trh není silný ve srovnání s anglosaským kapitalismem. Firmy jdou spíše 

k bankám, než aby usilovaly o získání prostředků pro svůj rozvoj na kapitálovém trhu.  

PM: Postavení kapitálového trhu v ekonomice závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je velikost 

podniku, charakter vlastnické struktury. V momentu, kdy velké či střední podniky máme ve vlastnictví 

zahraničních firem a v podstatě jsou to dceřiné společnosti, financování podniků přirozeně probíhá 

vnitrokoncernovým způsobem. Mnoho německých podniků využívá takzvaný Hausbankprincip, tedy 

financování prostřednictvím domovské banky. Bylo by možná nerozumné, aby si dceřiné společnosti 

chodily pro finanční zdroje na kapitálový trh. To je jeden problém. V české ekonomice je mnoho 

malých podniků a pro malé podniky není příliš výhodné z nákladového hlediska hledat zdroje na 

kapitálových trzích. Další faktor, který ovlivňuje rozvinutost kapitálových trhů, je role institucionálních 

investorů. V České republice máme jak nerozvinutý kapitalizovaný důchodový pilíř, v němž penzijní 

fondy bývají dodavateli kapitálu, tak je zde nedostatek poptávky po různých investičních 

instrumentech ve srovnání se sousedním Polskem. Tím chybí určitý impuls pro rozvoj kapitálového 

trhu. V neposlední řadě význam pro rozvoj kapitálového trhu má stupeň ochrany investorů, kdy na 

českém trhu bylo několik skandálů, což podlomilo důvěru, která se obtížně získává zpět.  Je mnoho 

faktorů. Ani sociální inženýrství s názvem kuponová privatizace nemohlo vést k boomu kapitálového 

trhu, jelikož to byla umělá metoda dodání podniků na kapitálový trh. Nešlo to přirozeným způsobem, 

že by zde společnosti hledaly zdroje pro své projekty. 
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MS: Shodou okolností privatizace nevytvořila kapitálový trh, jak jej známe ze zahraničí, ale pouze trh 

akcií. Nebo si myslíte, že tvůrcům šlo vytvoření skutečného kapitálového trhu?  

PM: Tento problém je těžko posuzovat po více jak dvaceti letech. Sám jsem se nepodílel na modelu 

kuponové privatizace. Sami její autoři mají odlišný názor. Například doktor Tříska tvrdí, že jim nešlo o 

vytvoření kapitálového trhu, naopak otec kuponové privatizace Tomáš Ježek zastává opačný názor. 

Ten tvrdí, že tam byla idea vytvoření kapitálového trhu. Je velmi těžké posoudit, zdali sledovali 

vlastnickou změnu. Je nutné říci, že jejich postoje se po dvaceti letech velmi liší. Je těžké říci, jaké byly 

hlavní motivy. Spíše si myslím, že byla snaha o vytvoření zárodku kapitálového trhu, avšak snaha 

selhala, a proto se tvůrci k tomu nechtějí příliš hlásit.  

MS: My vytváříme kapitálový trh, avšak v hospodářství, které je bez kapitálu? Jak jej generovat? 

Člověka to vede k domněnce, že se vytvářel prostor pro příchod kapitálově silných společností ze 

zahraničí.  

PM: Vytvořit kapitál šlo několika cestami. Jednu jste naznačil. Šlo o příliv zahraničního kapitálu, což 

jsem již na úvod našeho rozhovoru označil za velký nedostatek, že jsme se tomu bránili, jelikož tvůrci 

reformy měli obavu před jeho přílivem, jenž stejně přišel s časovým odstupem.  

MS: To byly privatizované banky … Tam byl velký impuls.  

PM: Přímý prodej českých podniků nejen Čokoládoven, Škody, … a proto bych si dovedl představit 

mnohem větší objem zahraničních investorů. Mohla se provést částečná transformace depozit, kdy 

míra úspor byla poměrně vysoká i v období centrálně plánované ekonomiky, a to na produkty 

kolektivního investování, které vznikaly již na počátku devadesátých let. Poté však tato myšlenka byla 

zdiskreditována neefektivní regulací … 

MS: … investičních a privatizačních fondů. 

PM: A to v polovině devadesátých let. Soudím, že tam byl velký zdroj. Za třetí bych uvedl, že 

privatizační fondy, jak někteří navrhovali, mohly být spojeny s reformou důchodového systému, a to 

již v devadesátých letech. Vytvořil by se poměrně silný segment institucionálních investorů 

portfoliového typu. Nyní bychom možná nemuseli řešit problém důchodové reformy, když mnozí 

zahraniční experti jako Oldřich Kýn5 nám navrhovali již počátkem devadesátých let spojení privatizace 

s důchodovou reformou, což bylo té době odmítáno.  

MS: Je námitka, že kdyby se cosi podobného stalo s penzijními fondy jako při privatizaci, tedy 

zpronevěry, byla by velká nespokojenost, jelikož lidé by přišli o peníze. Tam je otázka jasné regulace a 

stíhání přečinů. Dá se říci, že to nepochopili lidé, kteří měli tyto záležitosti na starosti, tedy jak lidé od 

státu, tak ze strany aktérů na kapitálovém trhu. Jednou z podmínek přechodu na tržní systém byla 

privatizace. Sám jste její část nazval sociálním inženýrstvím.  

PM: Kapitál nelze nahradit technickými operacemi.  

                                                           
5
 Oldřich Kýn *1935, emeritní profesor ekonomie českého původu působící v USA na Boston University. V 

šedesátých letech se podílel v Ekonomickém ústavu ČSAV na přípravě reformy socialismu. S Pavlem Pelikánem 
napsal pojednání Kybernetika v ekonomii. Odešel po srpnové okupaci v roce 1968.  Jeho oborem jsou 
makroekonomie, ekonometrie, ekonomie transformace.   
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... Otazníky nad kuponovou privatizací ...  

PM: Ukázalo se, že kuponová privatizace měla nesporné výhody - rychlost provedení, jednoduchost, 

ale měla i nevýhody, … 

MS: … nepřinesla kýžený kapitál. … 

PM: Ano, také know – how, odpovědnost. Ukazuje se, že tyto důležité vlastnosti se nedají uměle 

vytvořit. Kapitál, který přiveze know – how, odpovědnost a finanční prostředky, sem jednoduše 

doputoval s časovým zpožděním. Proto nebyla prakticky ve vyspělých zemí jako metoda kuponová 

privatizace použita, i když byla zvažována.  

MS: Byl teoretický koncept?  

PM: Soudím, že Kanada byla zemí, kde to mělo být testováno. Vyspělé země, které také v podstatě 

dělaly privatizaci, znaly tuto metodu, avšak znaly též její nevýhody oproti přímé privatizaci.  

MS: Velké státy neprošly tak zásadním privatizační vlnou. Při kuponové privatizaci se zřejmě mělo více 

uvažovat, jak se posléze budou rozprostřené podíly na kapitálu propojovat, aby se vytvořilo efektivní 

vedení. Zde velkou pozici zde hrály investiční fondy, které byly vlastněny státními bankami. Toto 

vzájemné propojení zadělalo na budoucí obtíže. Dalším faktorem bylo to, že lidé zde neměli patřičné 

zkušenosti s tím, co je kapitálový trh, k čemu slouží. K vlastnictví jednotlivých akcií přišli jako slepí 

k houslím, pokud užiji české rčení.  

PM: To je typické pro zemi, kde kapitalismus byl přerušen. To je další rys kuponové privatizace. 

Investory se stala široká, masová veřejnost. Avšak i ve vyspělých zemích veřejnost masově 

neinvestuje přímo do akcií. Nanejvýš kolem dvaceti – třiceti procent. Ostatní obyvatelé investují 

nepřímo, a to prostřednictvím institucí kolektivního investování, kde mají profesionální správce. 

Představa přímého ovlivňování je velmi iluzorní. Investování je doménou bohatých osob, které se 

dokážou orientovat a ochránit svůj majetek. Myslím si, že ve vyspělých zemí, pokud nastanou 

podvodné transakce a nepoctivé praktiky, osoby, které tam vloží svůj kapitál, začnou vyvolávat 

poptávku po efektivnější ochraně a regulaci. Čeští DIKové, kteří tam „nevložili“ žádný majetek, ani 

nevyvolali poptávku po efektivnější regulaci, vynucování pravidel a po ochraně. Proto se také stalo, že 

i po vlně skandálů mnoho tvůrců této metody, kteří však také odmítali přísnější regulaci, v podstatě 

zůstalo na politickém kolbišti a nebyli z něj vytlačeni. Ve vyspělých zemí by neměli šanci, jelikož tlak 

okradených investorů by je ze systému vytlačil, pokud by nebyli ochotni více bránit jejich majetek a 

jejich zájmy.  

MS: Péče o majetek je jedna z charakteristik, na kterých je založena západní kapitalistická civilizace. 

PM: Lidé majetek dostali, avšak DIKové jej jako svůj majetek nechápali, jelikož jej dostali zdarma. 

Pokud jej dostanete zdarma, přestávají fungovat přirozené principy, které jsou vlastní soukromému 

vlastnictví. Proto jsem to nazval, že to byl projekt sociálního inženýrství. To proto, že nebyl přirozený. 

Pokud máte správu majetku po staletí, staráte se úplně jinak, než když jej dostanete zdarma.  
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MS: Dá se říci, že tvůrci transformace si trochu „kupovali“ lidi? Já jsem dal tisíc korun za kuponovou 

knížku, a za ni mi Viktor Kožený6 nabízel desetinásobek, pokud mu dáte podíl, který jste získali skrze 

privatizaci kuponovou cestou. Zde je problém, že kuponová privatizace zakryla i jiné formy privatizace, 

které probíhaly. 

PM: Soudím však, že velkou roli měla kuponová privatizace. Dovedu si představit řadu zásadních 

nedostatků. Ono se to lehce řekne po dvaceti letech, kdy je zcela evidentní, že správa tohoto projektu 

mohla být efektivnější.  

... Restituce ...  

PM: Myslím si, že by bylo dobré dát menší podíl v privatizačních metodách, daleko více bych 

preferoval restituce. Majetek by se měl vrátit tomu, kdo jej vlastnil. Ten není možné zcizit, poté 

udělat někde čáru a říci, že tomu nevrátíme, a tomu ano. 

MS: Řekl bych, že se to vztahovalo k roku 1948. Dodnes je to otázka sporná. Někteří lidé se stále 

dožadují svého majetku, dokonce jsou soudy.  

PM: Podotkl bych, že kritéria byla velmi nejasná.  

... Vznik institucí kapitálového trhu ...  

MS: Svou roli v tom hrála rychlost a také síla jednotlivých aktérů nejen v politice. Někdo říká, že na to 

nebyl čas. Pokud se člověk podívá na procesy v tvorbě politiky a norem, jak to chodí v dnešních dnech, 

a porovná to s tím, co bylo v počátcích, musí pozorovatel říci, že lidé měli hodně napilno a je logické, 

že práce nebyla bez chyb. Otázkou je schopnost přiznat chyby, ty napravit a pokračovat dále. Zde je 

nutné asi uvést jednu důležitou skutečnost, že během několika let od počátku transformace se 

vytvořila burza a lidé měli možnost obchodovat s cennými papíry firem, které byly součástí 

privatizačního procesu. Jak se díváte na skutečnost, že Česká republika se stala jednou z prvních zemí, 

co se týče držitele počtu akcií na osobu? 

PM: To bylo čistě produktem zvolené metody kuponové privatizace, když bylo na trhy alokováno více 

jak 1 700 podniků a akciových společností, fondů. Vzhledem k této účasti se velké procento obyvatel 

stalo držiteli akcí. Poté následoval proces, kdy lidé začali vyprodávat a vyměňovat, vyprodávat své 

akciové podíly za hotovost, a využívali získané prostředky k pořízení dlouhodobých statků domácího 

užití, či dokonce k okamžité spotřebě. Podíl akcionářů následně výrazně poklesl. To byl v podstatě 

krátkodobý jev v důsledku metody rozdání státního majetku.  

MS: Pražská burza se počtem obchodovaných akcí řadila k Londýnu. Problém byl ten, že lidé, kteří byli 

v Londýně, věděli o kvalitativních rozdílech obou trhů. Dá se říci, že byl zásadně jiný. Zdejší akcie byly 

převážně nelikvidní a časem z trhu vyřazovány. Další zvláštností transformace bylo, že zde vedle 

Pražské burzy byl RM Systém.  

                                                           
6
 Viktor Kožený *1963, irský občan českého původu žijící na Bahamách. Jedna z nejznámějších osob, která se 

účastnila privatizace v Československu, reps. České republice v negativním slova smyslu. Je nazývám „pirátem 
z Prahy“. Kožený studoval v zahraničí a své zkušenosti využíval po návratu. Založil Harvardské fondy a lidem 
sliboval možnost desetinásobku za jednu kuponovou knížku. Od poloviny devadesátých let je stíhán za 
zpronevěru majetku, které se dopustil i na občanech v USA, neboť ti byli nalákání na privatizaci v Ázerbájdžánu. 
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PM: Shodou okolností ta dualita byla zachována do současnosti. U RM Systému došlo pouze 

k rozšíření názvu na MR Systém česká burza cenných papírů. To vše pro implementaci směrnice 

MIFID. Na jejím základě má statut jako Burza cenných papírů Praha.  

MS: Máme dvě burzy, a k čemu? V Americe máte v New Yorku NYSE, AMEX, NASDAQ. Je nutné, aby 

v tak malé zemi existovaly?       

PM: To je pozůstatek privatizace. Burzu si vytvořily banky a představitelé kuponové privatizace chtěli 

pokračovat v jakémsi podnikání. Z kuponových míst byl vytvořen právě RM Systém.  

MS: RM Systém je systém registračních míst. 

PM: Tím si vytvořili trh pro obchodování. Nakonec se ukázalo, jaký trh má standardní charakter. Je to 

burza, která je založena na prostřednících. Burza má 99 procentní podíl na obchodech.  

MS: To proto, že se tam obchodují velké objemy?  

PM: To máte všude na světě, že burzy z velké části mají velkoobchodní charakter a rozhodující roli 

hrají institucionální investoři. Tím se dosahují úspory z rozsahu.  

MS: Právě bývalý RM Systém, česká burza, je institucí pouze pro drobné investory.  

PM: Ten hrál roli při výprodeji akcií, kdy se domácnosti zbavily darovaných akciových titulů.  

... Neexistence emisí ...  

MS: Domníváte se, že tyto dvě instituce mají své opodstatnění? Lze tvrdit, že jsou to ve své podstatě 

instituce, které nepřinášejí podnikům, jež jsou na nich obchodovány, tolik potřebný kapitál? U nás 

prakticky neexistují primární emise: IPO – initial public offering.   

PM: Občas máme počáteční veřejné nabídky, ale máme jich poměrně málo. To souvisí s faktory, které 

byly zmíněny dříve. Máme malé podniky, máme podniky ve vlastnictví v zahraničních akcionářů, 

máme stále málo efektivní ochranu investorů a jako jedna z posledních zemí nemáme realizovanou 

kapitálovou verzi důchodové reformy, kde by penzijní fondy hrály důležitější roli a vyvolávaly 

poptávku po nových emisích.  

MS: Domníváte se, že by bylo možné, aby se na českém trhu objevily emise Škoda Auto Mladá 

Boleslav, AVG či jiné softwarové společnosti, jako je Unicorn, Škoda Plzeň? Posledně zmiňovaná byla 

součástí burzy. 

PM: Z toho, co jste jmenoval, je mnoho firem dceřiných společností a u nich nevidím velkou logiku. 

To proto, že samotnému managementu to komplikuje konsolidované účetnictví, informační 

povinnosti. Obchodování akcií dceřiné společnosti tedy nepřináší příliš mnoho užitku.  

MS: Ukázkovým příkladem je Komerční banka. Ta je vlastněna francouzskou bankou Société Générale 

a je stále obchodována na sekundárním trhu.  

... Otázka regulátora kapitálového trhu ...  

MS: Posuňme se dále. Působil jste tři roky v prezídiu Komise pro cenné papíry. Sama instituce byla 

vynuceným dítětem, jelikož se počalo volat po větší regulaci kapitálového trhu. To proto, že tato 
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ekonomika měla zkušenosti s praktikami, které nejsou běžné, či lépe řečeno poškozují jméno 

kapitálového trhu. Jak se díváte na tuto instituci? Shodou okolností tato instituce skončila v roce 2006 

a byla sloučena s Českou národní bankou.  

PM: Je zřejmě důležité, na jakých myšlenkách tato instituce byla založena. Duchovním otcem této 

instituce byl Tomáš Ježek. Na jedné straně je velmi liberálním ekonomem, na druhou stranu si 

uvědomuje, že tržní ekonomiky a zejména kapitálové trhy jsou náchylné k tržním selháním, zejména 

k výskytu informační asymetrie. Hlavním motivem regulace je snižovat informační asymetrii. To 

proto, že v momentu, kdy je enormně vysoká, vznikají náklady a emitovat či investovat do cenných 

papírů v podmínkách vysoké informační asymetrie je iracionální, vede to k vysokým nákladům. Vede 

to k tomu, že se primárně rozvíjí úvěrový trh, a kapitálový trh skomírá. Hlavní ideová myšlenka 

fungování Komise pro cenné papíry byla napravovat tržní selhání ve formách informační asymetrie. 

Toto bylo realizováno prostřednictvím mnoha nástrojů po dobu téměř osmi let. Komise používala 

nástroj vynucení informací emitentů. Kapitálové trhy jsou náchylné k realizaci nepoctivých praktik. 

Vyhledávání a trestání osob - které provádějí nepoctivé praktiky, „insider trading“, manipulace 

s cenami, rozšiřování nepravdivých investičních doporučení - je obtížné. Regulace není žádný 

administrativní nástroj, jak si do dnešních dnů někdo myslí. Někdo zastává názor, že regulace se 

rovná nástroji centrálně plánované ekonomiky. To je velký omyl. Regulace kapitálového trhu je 

nastavení pravidel, vynucování pravidel a zejména napravování tržního selhání. Pravomoci převzala 

poté Česká národní banka. Zdá se, že si osvojila myšlenkovou ideu, na které fungovala Komise pro 

cenné papíry. Mnozí vedoucí představitelé z bývalé komise nyní zastávají v České národní bance 

klíčové pozice. Soudím, že mnozí z nich tam v politice komise pokračují.                   

MS: Dá se říci, že tato instituce dle vás splnila svou funkci a nyní v ní pokračuje centrální banka? Jak 

smýšlíte o modelu, že nezávislá státní instituce, jako je centrální banka, spravuje vše? Tím myslím jak 

bankovní dohled, měnovou politiku, kapitálový trh. V rozvinutém světě mají Spojené státy svou komisi 

pro cenné papíry a také federální rezervní systém.  

PM: Jde o mnoho věcí. Zaprvé jde o uspořádání výkonu měnové politiky a výkonu dohledu, přičemž 

dohled může být integrovaný, či dezintegrovaný. Ve světě funguje mnoho modelů. Některé země 

používají spíše variantu, kdy je měnová politika oddělena od výkonu regulace a dohledu, to používá 

většina zemí. V České republice se zdá, že se k tomuto modelu přiklonila, když bylo vysoce 

pravděpodobné, že ztratíme vlastní měnu a přejdeme na euro. Podmínky se poněkud změnily. 

Soudím, že je to řešitelný problém. Mezi výkonem měnové politiky a výkonem dohledu existuje 

„čínská zeď“. Právě tuto variantu některé země používají.  

MS: Jak vidíte budoucnost kapitálového trhu? České domácnosti většinu svých finančních aktiv drží 

v podobě úspor. Málo investorů jde stejnou cestou jako Američané, kteří mají třetinu aktiv v akciových 

investicích a jim podobných instrumentech. Myslíte si, že je to výsledek nešťastného způsobu 

privatizace a z ní získané zkušenosti v devadesátých letech? 

PM: Více než v projekty sociálního inženýrství věřím v přirozený „instinkt“ domácností. V Americe 

přirozený „instinkt“ je. Na kapitálových trzích lze efektivně spravovat kupní sílu na období 

důchodového věku či případně financování výraznějších výdajů, jako je zdravotní péče nebo výdaje 

na vzdělávání dětí či na pořízení nákladnějších statků domácího užití. V delším období jsou 

nejvýkonnějšími instrumenty akciové instrumenty. Ty můžete pořizovat do svého portfolia 

individuálně, kolektivním způsobem, nebo investováním do penzijních fondů. Tím, že je v Americe 
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slabý státní pilíř důchodového zabezpečení, nezbývá americkým rodinám nic jiného než si 

individuálně vytvářet pomocí různých instrumentů kapitálového trhu prostředky na výraznější výdaje 

či na období důchodového věku. Před českými domácnostmi léta bylo maskováno a zamlčováno, že 

státní průběžný systém či jiné sociální systémy se dostávají do neřešitelné situace. Opět zde bude 

přirozený návrat k osobní odpovědnosti českých domácností. Stát nebude dlouhodobě schopen 

poskytovat takovou důchodovou ochranu, takovou ochranu v oblasti zdravotnictví či nebude schopen 

financovat vzdělávání jejich dětí. České domácnosti si budou muset vytvářet soukromé úspory. 

Nejlepší cestou je investování na kapitálových trzích. Řekl bych, že česká ekonomika je příliš malá a 

české domácnosti budou investovat do amerických, německých nebo čínských akcií. Myslím si, že 

nemá cenu rozlišovat mezi českým, evropským či globálním trhem. Budou investovat na kapitálových 

trzích do různých instrumentů. Budou pouze měnit strategii podle svých motivů, které bude nutné 

nechat na jednotlivých osobách.  

MS: Dá se říci, že český kapitálový, respektive akciový trh může zaniknout?  

PM: Ne že by zanikl, ale sroste. Bude se integrovat tak, jako se integruje německý trh do globálního 

trhu, jako se integruje švýcarský, francouzský, americký, čínský … Postupně sroste do globálního 

kapitálového trhu. Nikoho nebude překvapovat, že investuje do zahraničních instrumentů.  

... Omyly a nedostatky ...  

MS: Jaké vidíte hlavní omyly a nedostatky při budování českého a kapitalismu a demokracie? Zmínil 

jste pomalou privatizaci bank, neúčinnou regulaci.  

PM: Omyly z pohledu nedávných dvaceti let? Je poměrně jednoduché kritizovat, a cosi jiného být 

aktivním hráčem v období, kdy rozhodovaly mnohé politické zájmy. Lidé, kteří rozhodovali, neměli 

dostatek informací. Největší omyly vidím v nedostatečném zohledňování mezinárodních zkušeností. 

Mohli bychom vyjmenovat několik třetích cest, které byly v České republice možná z důvodu mnoha 

okolností realizovány. Řekl bych, že česká specifika jsou jedním z problémů. Druhý je nedostatečná 

role zahraničního kapitálu, nedostatečné zapojování do mezinárodních struktur. Osobně bych 

prosazoval větší integraci do evropských či světových struktur, a ne neustálé kritizování různých 

byrokracií z Bruselu. Totéž platí v oblasti školství. Měli bychom připravovat naše děti, že budou muset 

obstát v mezinárodní konkurenci. Jistě je nepochopitelné, že některé předměty na základních a 

středních školách neprobíhají ve světovém jazyce, jako probíhají v Nizozemsku, Skandinávii, ve 

Švýcarsku. Obyvatelstvo kromě mateřského jazyka plynně mluví alespoň jedním světovým jazykem. 

Cílem státu je pro domácí lidi vytvořit podmínky, aby byli konkurenceschopní. Dané země dávno 

„pochopily“, že absolventi švédských škol nebudou používat pouze švédštinu.  

MS: Kéž by si tuto skutečnost lidé uvědomovali. Kéž bychom mohli mít vnímavé politiky, kteří nebudou 

hledět na okamžitý prospěch. Děkuji vám za čas věnovaný tomuto ohlédnutí.       
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Dialog o transformaci s profesorem Jiřím Voříškem7,8:   

MS: Jak jste uvažoval o roce 1989? Jak jste zakoušel jeho atmosféru? Otevíraly se prostory, které byly 

dlouhou dobu nepřístupné.  

JV: Budu hovořit pouze o části, kterou znám důvěrně, a to je oblast informačních technologií a jejich 

využití v soukromém a veřejném sektoru. Doba před rokem 1989 měla celou řadu zajímavých rysů.  

… I mezi špičkou …  

JV: Abychom to první, co na tom bylo pozoruhodné, pochopili, musíme se podívat do 60. let. 

V tehdejší době jsme zde měli celou řadu lidí, kteří byli svými výsledky na špičce světa. Profesor 

Svoboda, který nakonec emigroval do Spojených států, byl takovým otcem, jenž u nás zakládal první 

počítačovou generaci. Jeho výsledky byly opravdu na světové úrovni. První počítač, jenž u nás vznikl, i 

jeho následníci čerpali právě z toho, co zde vykonal. ZPA 600 vyráběl Výzkumný ústav matematických 

strojů. Soudím, že to nedělali pouze oni, jejich výrobek byl skutečně světovou špičkou.  

MS: To byla „zlatá šedesátá“. Když jsem na toto téma mohl hovořit s Janem Vrbou, bývalým 

ministrem hospodářství, konstatoval, že Československo pozdějších let zaostávalo za západními 

zeměmi o 10 – 15 let.  

JV: Ano, to se týká skutečně pozdější doby. Já jsem zmínil léta šedesátá, kdy skutečně to, co se 

vymyslelo a připravilo jako prototypy, na světové úrovni jistě bylo. Bohužel režimní strategie byla 

jiná. Přešlo se na společný projekt RVHP, kdy se vyvíjely dvě řady počítačů, a sice řada JSEP a řada 

SMEP. Česká republika participovala na řadě JSEP, což byly velké počítače, postavené na bázi IBM 

360, zatímco SMEP byl postaven na bázi PDP 11. To se realizovalo na Slovensku v Datasystému.  

… Cesta zaostávání i překvapení …  

MS: (2:49) Kde začalo zaostávání, pokud jsme byli špičkou, a poté došlo k velkému manku?  

JV: Tenkrát to nebyla strategie státu, který do toho příliš neinvestoval. Bohužel řada špičkových 

odborníků, kteří se tomu věnovali, byla vytěsněna režimem mimo republiku, a tím jsme ztratili 

mozky.  

MS: Schopní volili exil?  

JV: Pochopitelně. Hodně lidí emigrovalo. Profesor Svoboda byl typickým člověkem, jenž mezi ně 

patřil. Etapa, která se zde odehrávala zejména ve Výzkumném ústavu matematických strojů, byla 

zásadní.  Zde bych odkázal na lidi jako Jan Sokol, Václav Žák, Vladimír Navrátil, kteří tam pracovali. 

Doba byla zajímavá tím, že se dělaly klony počítače IBM 360. Nedělalo se to, jako se to dělalo 

v Bulharsku, v Sovětském svazu a jinde, že by se dělaly klony podle vzoru IBM. U nás se to dělalo „po 

našem“. Jinými slovy při stejné funkci, kvalitě počítačů se nešlo na kopírování programů od IBM, ale 

vývoj byl vlastní. Celá řada programů, které tam byly vyvinuty, měla zase špičkovou úroveň. To 

                                                           
7
 Jiří Voříšek *1950, vysokoškolský pedagog, expert na informační technologie, prezident České společnosti pro 

systémovou integraci, od roku 1973 působí na VŠE Praha. Publikace: Strategické řízení a systémová integrace, 
několik vydání, první v roce 1997, Principy a modely řízení podnikové informace (2008). 
8
 Dialog byl veden v pondělí 16. května 2011 v dopoledních hodinách v prostorách Vysoké školy ekonomické, 

nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. 
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klobouk dolů. Ve Výzkumném ústavu matematických strojů vzniklo jádro lidí, kteří nakonec po roce 

1989 představovali jádro lidí, kteří začali pracovat i v jiných oblastech, a to velmi úspěšně. 

Každopádně bych etapu před rokem 1989 nehodnotil jen záporně. Co tam bylo problematické, byla 

skutečnost, že i dovozy počítačů ze západních zemí byly embargovány, tím pádem bylo možné 

nakupovat omezeně. Byly embargovány nejen z hlediska západních zemí, co se smí dovést. Existovala 

Státní plánovací komise, která vybírala, do čeho lze, či nelze věnovat prostředky, kdo si smí, či nesmí 

nakoupit počítač. Ta byla další bariérou. Stav byl následně takový, že v této oblasti došlo 

k podstatnému zaostání za Západem.  

MS: Vše byl výsledek státního plánování. Byla tam rigidita. Je zřejmé, že počítačem se zabývala malá 

skupina lidí, nebylo to masové v porovnání s dneškem?  

JV: Ano. Nicméně zde byly výzkumné trendy, které byly docela zajímavé. Týkalo se to společnosti 

Kancelářských strojů. Ty vyvíjely systémy MAŘP, jež byly předchůdce ERP systémů. Lze říci, že nebyly 

vůbec špatné ve srovnání s technologickou úrovní své doby. I tyto Kancelářské stroje a skupina lidí, 

kteří ERP spouštěli, se tomu věnovali i během převratu. My jsme sice neměli extravelké výsledky, co 

se týče srovnání se světem, nicméně minimálně dvě oblasti, o nichž jsem hovořil, vytvořily jakési 

předpolí, které se mohlo začít rozvíjet po roce 1989.  

… Možnosti exilu …  

MS: Než se dostaneme k současnosti, dotázal bych se, zdali jste sám neuvažoval o exilu?  

JV: Ano. V roce 1983 byl na stáži v Holandsku na univerzitě, kde jsem dělal doktorandskou práci. 

Tehdy jsem o tom velmi silně uvažoval. Mám ale dosti silné vazby jak ke zdejšímu prostředí, tak 

k rodině. To byly důvody, proč jsem tou cestou nešel. Sám toho nelituji, protože před revolucí v roce 

1986 jsem odešel do praxe. Dělal jsem ve Strojimportu, kde jsem rozvíjel informační systém pro tuto 

společnost. Právě díky tomu, že se tam dělalo na počítačích, které byly špičkové i v západní oblasti, 

jsem tam nasál další znalosti, které jsem mohl dále využívat, když jsem se vrátil v roce 1990 na 

Vysokou školu ekonomickou.  

… Vývoj po roce 1989 …  

MS: Co se však dělo v oblasti technologií v nedávné minulosti?  

JV: Co se týká mého pohledu na oblast informačních technologií, rozdělil bych to do dvou oblastí. 

První je vzdělání a druhé je využití počítačů a softwarové firmy, které se u nás začaly rodit. Co bylo 

typické pro začátek devadesátých let? Protože zde lidí v této oblasti nebylo málo, řada z nich založila 

své společnosti a ze začátku byly velmi úspěšné. Například společnost APP, jež byla založena 

skupinou lidí, kteří odešli ze statistického úřadu.  

MS: Soudím, že zde byla společnost PVT?  

JV: Ano, právě tyto organizace daly vznik společnosti APP. To byla pouze jedna z nich. APP po krátké 

době měla asi 400 lidí a byli schopni konkurovat velkým nadnárodním společnostem. Podobně na 

tom byla společnost Pragodata, která byla velmi úspěšná a byla ryze česká. Navázala svými odborníky 

právě na etapu vývoje ERP systémů zde v České republice. Společností zde vznikla celá řada a 
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v začátcích byly velmi úspěšné. Nakonec ale nastoupila koncentrace, což se projevilo i u nás. Řada 

společností byla pohlcena jinými firmami.  

MS: Je dobré zmínit společnosti Software 602 či společnost Unicorn. 

JV: Posledně zmiňovaný vznikl až později, ale Software 602 byla společností, která se z počátku velmi 

slibně rozvíjela. Začali konkurovat Microsoftu v základních produktech, a to velmi slibně. Jejich cesta 

se potýkala s velkou bariérou - a to globálním využíváním systému Office, proti kterému nemohli 

obstát. Proto to skončilo tam, kde to skončilo. V své době jejich systém byl platný a využívaný.  

MS: Ostatně T 602, M 602 … To patří minulosti. Dnes vládne software sdruženého balíku Office. Dá se 

říci, že jsme v počátku devadesátých let příliš nepromeškali? Lidé, kteří se tím zabývali, se dobře 

adaptovali? 

JV: Opravdu adaptace lidí takto technologicky orientovaných na IT byla blesková a úspěšnost 

některých společností byla ukázkou toho, že ti lidé byli schopní velmi rychle rozvíjet byznys v 

oné oblasti a byli úspěšní. To, že to dopadlo nakonec tak, že byli pohlceni nadnárodními 

společnostmi, byla logická cesta. Tak je tomu po celém světě. 

MS: Ještě by bylo dobré zmínit společnost Seznam, byť je pozdějšího data.  

JV: To je skutečně záležitost pozdější doby.  

… Po rozpadu východního bloku …  

MS: Rád bych se zeptal na problémy spojené s rozpadem východního bloku. Ty postihly též Finsko. 

Mnoho společností muselo hledat novou orientaci. Jednou z nich byla i společnost Nokia. Ta se díky 

restrukturalizaci stala světovým vůdcem v mobilní komunikaci, třebaže v posledních letech kulhá. 

Soudíte, že cosi podobného mohlo vzniknout i zde?  

JV: Teoreticky se to stát mohlo. Nestalo se. Důvody vidím minimálně dva. První důvod byl, že na 

rozdíl od Finska se u nás nepřijala jednotná strategie konkurenceschopnosti státu. To probíhalo 

naprosto volně. Stát nevytvářel podmínky pro to, aby určité oblasti, v nichž jsme měli naději na rychlý 

růst, byly podporovány. Nemyslím nutně finančně. Ukážu to na situaci, která je v současné době. 

Dnes máme v oblasti IT zaměstnáno přibližně 230 tisíc lidí. Statistiky se různí dle toho, jak si 

nadefinujeme, kdo je informatik s tím, že polovina z nich pracuje na straně dodavatelské a druhá 

polovička na straně uživatelské. Dnes víme zcela jistě, že Česká republika nebude mít ani na prostou 

reprodukci tohoto počtu. To vše díky tomu, že počet devatenáctiletých nám začne dramaticky klesat. 

Spočítali jsme si, že pokud bychom měli udržet prostou reprodukci, museli bychom přijímat na vysoké 

školy do oboru IT přibližně pět procent všech studentů nastupujících na vysoké školy. To je však 

nereálné. V současné době je to pod třemi procenty. My si budeme muset vystačit v oblasti IT 

s menším počtem lidí. Poté je otázka, jak je budeme využívat. To je strategická záležitost státu. Když 

se podíváte, kde je zaměstnáno 230 tisíc lidí, zjistíte, že 180 tisíc pracuje ve společnostech do 50 

zaměstnanců.  

MS: Jde o malé společnosti ve srovnání s nadnárodními obry. To bude mít dopad na efektivitu využití. 

JV: Ano. Každá malá společnost má jednoho – dva IT, kteří se jim starají o jejich systém, tím pádem 

jsou využíváni neefektivně. V současné době jsou již technologické možnosti na to, jak tyto lidi 
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vyvázat z malých společností a použít pomocí Cloud Computingu v jeho části, která se nazývá 

Software as a Servis. Bylo by dobré tyto lidi doškolit, nechat je pracovat na dodavatelské straně s tím, 

že by bylo možno obsloužit daleko větší počet malých společností na druhé straně a na daleko vyšší 

úrovni služeb, než jsou schopni poskytovat, když to dělají „in house“, tedy ve společnosti samé. To je 

jeden z příkladů, že je to nutné strategicky řídit. Finové to uměli, a nejen Finové. Stačí vzpomenout 

Jižní Koreu, Singapur, Izrael a další země U nás strategické řízení pokulhává.  

… Minimální zásahy státu? …  

MS: Je to asi spojeno s významem státu, v roce 1989 byl čímsi, co bychom mohli nazvat Leviathanem, 

což pro mnohé bylo 41 let špatné zkušenosti. Následně přišel přístup: Nechť vše je dáno trhu, ten 

ustaví optimální „rovnováhu“. Hospodářská politika? Když ano, tak minimální.  

JV: Něco pravdy na tom je, nicméně neplatí to úplně. Právě každý stát, jenž má omezené zdroje, 

k nimž Česká republika patří, si musí rozmyslet, na co ty zdroje bude přednostně využívat. Když se 

podíváte na to, že jsme uvolnili například na vzdělání tím, že každému zaplatíme zdarma jakékoliv 

vzdělání, které on žádá, bez ohledu na to, zdali bude republika tolik lidí potřebovat, nebo ne, je to 

zásadní otázka. Proto nám nyní ubývají technicky orientovaní lidé. Proč by to tak nemohlo být? 

Jestliže chceš mít vzdělání, které vidíš nyní jako perspektivní, ale my si myslíme, že ho tolik nebudeme 

potřebovat, zaplať si ho sám. Neplaťme každého, kdo tímto směrem chce jít.  

MS: Pokud se člověk vrátí k  počátkům svobodného školství v devadesátých letech, tam se brány škol 

neotevřely v takové míře, jako je tomu nyní.  

JV: To je pravda. Uvolnění vzdělání, vznik soukromých univerzit, to přišlo později. Je to logický 

důsledek věci. Ukázalo se, že celá řada profesí zde chybí a některé jsou na trhu velmi požadované. 

Lidé to chtěli, proto soukromé univerzity začaly suplovat veřejné školy bohužel se zdroji, které jsou 

zase neúměrné. Finsko jde například opačným směrem. Rozhodli se redukovat svých 22 univerzit na 

15 z toho důvodu, že chtějí vytvářet právě špičkové univerzity, které by byly schopné konkurovat 

celému světu.  

… Inflace univerzitního vzdělání …  

MS: Bylo naivní chtít, aby v Čechách bylo tolik vzdělávacích institucí. Každé okresní město by mělo 

svou univerzitu. Možná jsme se inspirovali Spojenými státy, kde nejlepší univerzity jsou v soukromých 

rukou. To však není zdejší stav.  

JV: Berme správná měřítka a srovnávejme se se zeměmi, které jsou s námi srovnatelné. Právě ve 

Spojených státech existují obrovské univerzity, jejichž jméno je světově známé, jejichž výsledky vědy, 

výzkumu táhnou svět. Myslím si, že je tam spousta univerzit, na které, když byste měl šikovné děti, 

byste je jistě neposlal. Chodí tam lidé, kteří chtějí mít nějaké vzdělání, ale jsou si vědomi, že nebude 

špičkovým, jelikož ta univerzita jim je není schopna dát. U nás se to uvolnilo tak, že nemáme špičkové 

vysoké školy. 

MS: Topíme se v bahně průměru?  

JV: Nevím, zdali v bahně, ale v průměru jistě. Když se podíváte na to, že i naše nejlepší univerzita je 

na třístém místě ve světovém srovnání univerzit, je to zarážející.  
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MS: Starostlivý člověk se táže, jak z tohoto neradostného stavu ven? Aby Česká republika uspěla, musí 

mít ekonomiku taženou inovacemi.  

JV: Přesně … 

… Povaha ekonomiky …  

MS: Zatím jsme ekonomikou taženou investicemi. Z naší země se stala montovna automobilů. 

JV: I na toto je nutné se dívat ze dvou úhlů pohledů. Nemyslím si, že bylo špatně, že jsme se stali 

montovnou automobilů. To proto, že každá republika musí zaměstnat střední a vyšší třídu. Když 

chceme mít zaměstnanost lidí se středním a vyšším vzděláním, musíme být schopni jim něco 

nabídnout. Automobilky jim práci dají. To není úplně špatně. Vedle toho musíme mít vyšší obory 

zaměřené na služby s vysokou přidanou hodnotou, které nás budou táhnout dále v inovacích. Pokud 

se podíváte na automobily, v automobilovém průmyslu je spousta investic a hodnota automobilu je 

z velké části softwarovou záležitostí. V automobilu naleznete mnoho softwaru, který jej ovlivňuje.  

MS: Je dobré říci, že i naše největší automobilka má své vývojové centrum, které využívá i mateřská 

společnost – Volkswagen. To je dobrý příslib. To je pozitivní, nicméně tomu předcházela dobrá 

privatizace, z níž se vyvinulo dlouhodobého partnerství. Byl to rok 1991, kdy Volkswagen přišel do 

Škody Mladá Boleslav. Je vidět, že po dvaceti letech je to stále úspěšné. 

JV: Bohužel to je jeden z mála příkladů. Možná jsme zde měli řadu dalších příležitostí velkých 

společností, které měly tradici, jež nebyla využita. Stačí si vzpomenout ČKD, … 

MS: … Škoda Plzeň. 

JV: Její atomový program a řada dalších. V současné době jsou to příležitosti, na které bychom 

navázat měli.  

MS: Bohužel, jisté projekty jsou minulostí. Tím narážím na slávu firem, které se budovaly postupně za 

první republiky. Myslíte si, že v tomto ohledu měli Češi výhodu? Česká republika patřila k nejvíce 

rozvinutým zemím v rámci východního bloku.  

JV: Víte, to závisí na generačních výměnách, přenosu znalostí a motivací. Pokud by se nám podařilo 

převrat a reformu udělat o dvacet let dříve, pokud by se to stalo v roce 1968, bude zde dost lidí, kteří 

znali, měli know – how, měli motivaci. Spousta národa nebyla ovlivněna tím demotivujícím prvkem 

let normalizace. Soudím, že by vzestup hospodářství byl daleko rychlejší, než je tomu dnes. To je naše 

zátěž. Těch 20 let 1969 - 1989 se podepsalo na stavu společnosti, znalosti lidí, motivaci a na tom, co 

zde zůstalo.  

MS: Pokud se člověk dívá do devadesátých let, v Československu, později v České republice byla snaha 

vrátit se na pozice, které jsme měli, ale svět se změnil a také jsme se museli učit. 

JV: Vůbec bych to nehodnotil jednoznačně záporně. Stačí se podívat, jak dopadly společnosti ve 

východním Německu, konsolidace tam nastala pouze díky partnerství se západním Německem. My 

jsme byli sami, v porovnání s ostatními naše výsledky nebyly tak tragické. Lze soudit, že příležitosti 

byly ještě větší.  V současné době si musíme uvědomit, že konkurence zemí, jako je Čína, Indie, 
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Mexiko, Brazílie a další, nás počíná ohrožovat. Pokud nezareagujeme dosti rychle, budeme mít daleko 

větší problémy.  

… ČR a informační technologie …  

MS: Ve vaší práci je možné objevit velmi zajímavou statistiku, kde uvádíte index výhodnosti země pro 

provozování IT. Tam je Česká republika na předním místě. To je však minulost?  

JV: Ano, to se psal rok 2004. Na tom je zajímavé, že v roce 2004 zde byly pobídky a dobré investiční 

prostředí. Cena práce v IT byla relativně nízko, proto sem přišla celá řada investorů, jako je DHL, jako 

je IBM, …  

MS: … Oracle, …  

JV: … Sun a další. V té době jsme byli na čtvrtém místě, co se týče investičních příležitostí. Od té doby 

se na žebříčku propadáme, dostali jsme na 36 místě. Ten propad byl velmi markantní.  

MS: Soudíte, že by stát měl mít jasnou strategii, co chce? Lidé, kteří stojí v čele, řídí stát, by se neměli 

zabývat žabomyšími válkami a politikařením.  

JV: Pochopitelně. To je nabíledni. Měli bychom se učit od zemí, jako je Finsko, jako je Izrael, jako je 

Singapur či Jižní Korea. To proto, že jsou to srovnatelně velké státy. Nejde o to, že by vláda měla 

přesně určovat, na jaké odvětví a jaké produkty se máme zaměřit. Měla by si uvědomit směr rozvoje, 

na které oblasti bychom se měli zaměřit, jako to udělali Finové.  Poté by byla větší naděje na úspěch. 

MS: Jak prosté, že? Začínali jsme ale v jiných podmínkách. Finové neměli zkušenosti s plánovaným 

hospodářstvím. Zde docházelo k obnově tržního hospodářství. Dvacet let jsme, … 

JV: … že jsme spali, to bych netvrdil. Zatím neumíme své zdroje využívat tak dokonale jako ty nejlepší 

země. Jde právě o to, že celá Evropa ztrácí. Je to díky tomu, jak je nastaven způsob řízení. Evropské 

země začínají mít problém s konkurenceschopností. Čína s Indií jsou velkými hrozbami, na které 

Evropa musí nalézt nějaký recept, neboť za nedlouho se může gard otočit.  

MS: Nemluví se pouze o Indii. Také se hovoří o Brazílii, Rusku, byť tamní ekonomika je tažena 

primárně přírodními zdroji.  

… Tvorba strategie …  

MS: Vy budete mít v červnu 2011 vystoupení pro NERV ve vztahu ke konkurenceschopnosti České 

republiky. Jak vnímáte instituci, která se snaží popsat strategie?  

JV: Ne přímo, ale byl jsem členem pracovní skupiny NERVu, která připravovala podklady. Vznikla 

publikace, kde jsou shrnuty jednak analýzy, které v různých oblastech poukazují na vztah ke 

konkurenceschopnosti. Postupovali jsme stejně, jak Světové ekonomické fórum hodnotí oblasti pro 

konkurenceschopnost jednotlivých zemí. Byl jsem odpovědný za část, která hodnotila technologické 

zaměření. IT je tam jedna z hlavních, ale patří do toho i kosmický výzkum a nanotechnologie. 

Současně jsme navrhovali strategická opatření, která by podpořila konkurenceschopnost. NERV 

vyprodukoval tento dokument, nyní je na řadě Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které pro vládu 

společně s dalšími resorty připravuje strategii, která by měla být ohlášena v červnu 2011. Snad ji 

budeme mít stejně jako jiné země.  
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MS: Ano, je dobré mít strategii, ale je nutné podle strategie jednat.  

JV: Pochopitelně.  

MS: Je nutné, aby takový dokument nekončil v knihovnách či v šuplíku.  

JV: To je zřejmé. Co je právě velmi důležité, a to navrhujeme, musí být stanovena jasná zodpovědnost 

za realizaci strategie. Není možné, aby za to bylo odpovědno 10 lidí na deseti různých ministerstvech. 

Právě tam doporučujeme, že je nutné stanovit strategické řízení státu. Musíte za to nést osobní 

odpovědnost. Podíval bych se na to v oblasti IT. Často se srovnáváme s jinými zeměmi, jak která země 

investuje do IT. Veřejná správa u nás do IT investuje relativně vysoké částky, ale efektivita investice je 

velkým otazníkem. Když se podíváte detailně, zjistíte, že každé ministerstvo nakupuje produkty a 

služby zcela nekoordinovaně s ostatními ministerstvy. To je nádherný obrázek neefektivity, a proto 

strategie k tomu též vede. Měly by se určit páteřní projekty, které budou nejdůležitější, a ostatní se 

na to mají vázat. U každého projektu musí být určeny metriky, podle nichž budeme měřit jejich 

úspěšnost: Jak to pomůže zmenšit administrativní náročnost pro občany, pro firmy, jak to sníží 

náklady. Uvedu jeden příklad. Když jsme připravovali dokument NERVu, zjišťovali jsme, jak to vypadá 

v jiných zemí. Například v Holandsku před několika lety udělali Centrum sdílených služeb pro lidské 

zdroje mající na starosti evidenci pracovníků, výplatu mezd pro jejich 12 ministerstev. Pochopitelně je 

to založeno na využití IT technologiích. Výsledkem je, že za poslední dva roky ušetřili 300 milionů 

euro. Snížili na polovičku počet lidí, kteří se tomu ve veřejné správě věnovali. Touto cestou musíme jít 

též.  

MS: Trochu  jsme se toho dotkli ve vztahu k vašemu oboru. Jaké neuralgické body vnímáte  v rámci 

proměn společnosti?  

 

JV: Klíčových problémů je více. Ale ty, které České republice nejvíce brání v postupu mezi 

nejvyspělejší státy světa, jsou korupce a nekvalifikovaná rozhodnutí politiků. V oblasti IT je to 

obzvláště patrné. Řadu zásadních rozhodnutí o IT projektech a o způsobu řízení IT ve veřejné správě 

dělají politici, kteří nemají o IT ani základní znalosti.  

 

MS: Co  Česká republika a její budoucnost v Evropě či v globalizovaném  světě?     

 

JV: Pokud se prioritami stanou kvalita vzdělání a obory ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, pak 

nemám o budoucnost ČR obavy.  

 

MS: Děkují vám.                 

 

P.S.:  

 

MS: Jak jste se osobně účastnil  obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

JV: Výchovou nové generace IT specialistů, založením České společnosti pro systémovou integraci, 

spoluprací s NERVem a MPO na tvorbě strategie konkurenceschopnosti ČR.   

 

MS: Účastnil jste se kuponové  privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy  kapitalismu?  
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 JV: Ano, ale bez velkých efektů.  

 

MS: Co jste říkal na rozdělení  Československa na dvě samostatné republiky? Nedalo náhodou ono 

rozdělení možnost pro eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci  v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení  v Evropské unii? 

JV: Rozdělení Československa z pohledu ekonomického rozumným počinem nebylo. Ale z pohledu 

vztahů Čechů se Slováky to byl počin, na který budou vděčně vzpomínat i příští generace. Nevím, zda 

ve světě existují jiné dvě země, jejichž národy mají k sobě tak přátelské vztahy. Jezdím na Slovensko 

pravidelně, protože učím i na slovenské univerzitě, a tento fakt si při každém pobytu znovu a znovu 

uvědomuji.             

  

 

 

Dialog o transformaci s Oldřichem Vinařem9,10: 

MS: Vyšel bych z osobní recepce. V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989? Co jste si od něj sliboval a 

zdali se případně naděje, které do něj vkládal, patřičně naplnily?  

OV: Je toho moc naráz! Řekl bych, že v tom mám velký deficit, protože v době, kdy se to vše dělo, 

jsem byl v Americe. Abych se přiznal, velice lituji, že to tak dopadlo, protože to bylo v důsledku mých 

předchozích aktivit pro Světovou zdravotnickou organizaci.  Za komunismu mě znovu zvali do 

Washingtonu, abych tam připravil projekt plánování psychofarmak, která byla k dispozici v Evropě, 

ale nebyla k dispozici v Americe. Žádali mě, abych o nich připravil určitou publikaci a oni tak mohli 

připravovat, aby se tato psychofarmaka v Americe také registrovala i vyráběla. Na poslední chvíli před 

17. listopadem 1989 jsem odletěl do Washingtonu. Odtud jsem to sledoval. Byl jsem svědkem, že v té 

době i v rámci výzkumných ústavů, laboratoří všude běžely televizory, kde nebylo nic jiného než 

Praha, Československo a náš obrat zpět k západním kulturním hodnotám. Oni však se domnívali, že 

budeme chtít obnovit socialismus s lidskou tváří.  

MS: Reminiscence na rok 1968 byly přítomné?  

OV: Nemysleli si, že to bude rovnou kapitalismus. Vzpomínám si, že i já jsem si říkal: „Pán Bůh zaplať, 

kdyby to byl socialismus s lidskou tváří …“ Dnes by to mohlo vypadat jinak, kdyby to nebylo tak 

chaotické. Tehdy byla velká zima a při velké manifestaci při blahoslavení Anežky České na Pražském 

hradě jsem viděl prostřednictvím televize svou dceru, jak tam stojí a manifestuje. To byly pro mě 

velice silné a hluboké zážitky, ovšem byl jsem v Americe. Ještě jeden zážitek byl specifický. Na rozdíl 

od tehdejší Prahy tam končilo „indiánské“ americké léto. Bylo poměrně teplé počasí. Českoslovenští 

                                                           
9
 Oldřich Vinař *1925, český psychiatr a psychofarmakolog. Pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém 

Praha v Bohnicích, dnes Psychiatrické centrum Praha.  
10

 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 4. října 2011 v odpoledních hodinách a dialog o vědě byl 
natočen v úterý 22. listopadu 2011  v odpoledních v prostorách v prostorách pracovny Oldřicha Vinaře, 
K Ovčínu 10, Praha 8, Ďáblice.   
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emigranti svolali manifestaci na podporu našeho převratu. Šlo se manifestovat před československé 

velvyslanectví. Ano, byla to taková demonstrace. Vedle mě v neorganizovaném průvodu byl Arnošt 

Lustig. Ptal se mě, zdali se chci vrátit. Odpověděl jsem, že se chci vrátit, neboť nehodlám emigrovat. 

„Tak si zakryjte tvář, všude nás fotografují. To je jeden záblesk za druhým! Všichni jsme 

vyfotografovaní,“ konstatoval Lustig. Tehdy jsem projevil odvahu, že se vrátit chci, ať si mě 

vyfotografují. To byla má projevená občanská odvaha.  

MS: Zřejmě pánové netušili, že to půjde tak rychle, že se režim sklátí jako domeček z karet?  

OV: U nás se také nepředpokládalo, že to bude bez nějakého velkého odporu. To bylo překvapením i 

pro všechny, kteří sametovou revoluci spustili.  

MS: Ťukli do toho studenti, ovšem mělo to pochopitelně velké podhoubí. Vzpomeňme Chartu 77, 

Šedou zónu … Lidé, kteří pracovali proti režimu, pracovali dlouhodobě, měli vizi, ale sluší se říci, že 

sami byli překvapeni. 

OV: Jistě. Zdůraznil jste roli studentů. Zde bych rád připomenul, že si toho byli komunisté a režim 

vědomi. Mám jistý zážitek, který jsem se dozvěděl dodatečně. Druhá dcera z mých dvojčat studovala 

farmacii v Hradci Králové. Byla sice na Albertově v Praze, ale na Národní třídu se naštěstí nedostala, 

zůstala na Vyšehradě, kam šli na hřbitov …  

MS: … ke hrobu Karla Hynka Máchy. 

OV:  Jakmile se organizovala generální stávka, studenti, herci, odjela do Hradce Králové a tam měla 

skvělý nápad, že s kolegy šli vylepovat plakáty, aby se k nim přidali „tehdejší“ členové Sboru národní 

bezpečnosti. Plakáty byly vylepovány na jejich budovu, odchytli ji, perlustrovali ji. Chtěli po ní její 

legitimaci. Když viděli, že tam má napsáno, že je studentka, řekli: „Nepotřebujeme vás zavírat, ale 

dostudovala jste …“ Věděli, že stačí znemožnit mladým lidem získat vzdělání. Aby je mohli získávat, se 

mnoho lidí vykupovalo tím, že šli do SSM a svými způsobem kolaborovali, jinak by se ke vzdělání 

nedostali.  

… Komunismus …  

MS: Vy sám jste musel v minulosti kolaborovat?  

OV: Dá se to tak říci. Dokonce jsem byl krátkou dobu kandidátem komunistické strany. Velice rychle 

mě vylili po sovětské okupaci. Že jsem se stal kandidátem, bylo díky aktivitě profesora Macka, 

neurologa, který mně říkal: „Já o vás vím, že jste velký ctitel Masaryka, a my zde ve straně chystáme 

změnu. Bude to mít humanitní a demokratický charakter.“ Řekl argument, jemuž jsem tehdy uvěřil. 

Režim se nedá obrátit zvenku. To by bylo možné jedině za cenu třetí světové války. Tehdy jsem si 

říkal, že to tak asi bude. Říkal jsem si, že to budeme muset změnit zevnitř. Byl jsem naivní, podobně 

jako on. Jeho - shodou okolností - také z komunistické strany vyloučili, ačkoliv byl součástí tvrdého 

jádra. Byla to naivita, jak se dodatečně ukázalo. V té době, když jsme to prožívali, jsme si nemysleli, že 

je to naivní.  

MS: To člověk říká s patřičným odstupem a nadhledem, možná i s rezignací.  

OV: Historie se vždy píše dodatečně.  
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MS: To by byla někdy chyba, kdyby se psala ex ante.  

… Rok 1989 …  

MS: Dobrá, rád bych se ještě vrátil k roku 1989.  Čím si vysvětlujete, že se lidé začali organizovat, 

chovat se trochu jinak? Lidé jako by „náhle“ prokoukli lež. Jak si to jako člověk, jenž se zajímá o 

lidskou duši, vysvětlujete?  

OV: Byl to trend, jenž začal dvacátým sjezdem sovětské komunistické strany, kdy Chruščov vystoupil 

s kritikou přístupu Stalina. Tím se betonová zeď začala drolit - a to spustilo proces.  

MS: Rozumím vám. To se však psal rok 1956. Já jsem cílil na rok 1989. Lidé najednou šli do ulic … 

OV: Dobrá, tam bylo jasné, že Československo je jedna z posledních bašt, snad s výjimkou NDR. 

Všude jinde změny začaly. Zvláštní kapitolou byl Ceausescu v Rumunsku, kde to mělo jiný charakter. 

Ten byl vždy mimo, sám se ale od toho stalinského typu osamostatnil. My jsme byli poslední baštou, 

což pro mě byla známka, že se možná cosi stane. Říkal jsem si: „Bože, já nyní zrovna musím odjet do 

Ameriky …“ Bylo to někdy v září či v říjnu, když povolili Němcům z NDR, kteří utekli do zahrady 

velvyslanectví západního Německa, aby emigrovali. 

MS: To byly opuštěné trabanty v Praze.  

OV: Tam jsem skutečně byl, jelikož jsem jim chtěl mávat. Vědělo se, že je budou autobusy odvážet na 

nádraží a odjedou vlaky do západního Německa, a to byly naprosto plné ulice Čechů, kteří se nebáli 

žádného představitele policie. Nebáli se také vykrádat watburgy a trabanty. To byla naopak hrozná 

věc. To již bylo jasné, že režim padá, již neměl sílu.  

… Síla emocí …  

MS: Rozumím, spontaneita lidí je bytostnou reakcí na nově otevřené možnosti.  

OV: Možná, že to do dnešních dnů vidím naivně. Jsem přesvědčen, že v lidech, kteří prožili takzvanou 

první republiku, tedy dvacet let demokratického režimu, se obnovil duch, který v nich byl skryt. 

Nehledě na to, že i Rakousko – Uhersko mělo více méně demokratický režim, a proto jsme měli 

demokracii „zažitou“. To jsem si hlavně uvědomil při rozhovoru s ruskými psychiatry, s nimiž jsem 

hovořil po roce 1989 v rámci dialogů o stavu tamní společnosti. Tázal jsem se jich, jak budou 

privatizovat … „U nás? Uvědomte si, že uběhlo sedmdesát let, generace, které to zažily, již vymřely. U 

vás máte štěstí, že si to ještě pamatujete,“ odpověděli mi moji ruští kolegové. U nás šlo také o to, že 

rodiče, kteří vyrostli v tomto režimu, dovedli navzdory školám v tom vychovat své děti. To byl faktor, 

jenž to usnadnil.  

 MS: Dobrá, ale když se podívám na váš život, bylo vám 12 let, když Masaryk umíral. Ten ztělesňoval 

ideály, s nimiž jsme se setkali i v rámci sametové revoluce. 

OV: Víte, že si do dnešních dnů pamatuji 14. září, …  

MS: … to kalné ráno …  

OV: To byl šok i pro dvanáctiletého hocha.  
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MS: Soudíte, že lidé, kteří se narodili do demokratických poměrů, v sobě nesli povědomí, na které se 

v pozdějších dobách dalo navázat? Vštípili si odkaz doby do mysli a do srdce?  

OV: Pocit osiření národa … Právem se tomu říká „kult tatíčka Masaryka“. Mělo to také rysy, které 

jdou karikovat. Tehdy byli také lidi, kteří to také tak viděli. Dobrá, lidi, které jsem poznal, a nebyli to 

pouze bohatí, ale také děti proletářů, to také cítili. Umřel nám někdo, …  

MS: … kdo je význačný a na koho se můžeme odvolávat.  

… Tvorba mostů k demokracii a kapitalismu …  

MS: Také píšeme nové dějiny, chceme být demokratickým státem a máme možnost skutečného 

naplnění. Ve dvacátém století jsme měli stát, který byl demokratický. Idea demokracie nám nebyla 

cizí, i když ony totality – fašistické a komunistické z lidské duše nevymizí. To proto, že se silně 

podepsaly na vývoji naší, a nejen naší země.  

OV: Totéž platí o výchově a vlivu rodičů. Dnes se to maličko může projevovat po roce 1989, že zde 

pořád mohou žít generace, pro které totalitní komunismus znamenal určitou výhodu a v tomto duchu 

vychovávaly své děti, které dnes jsou schopné říkat, že za komunismu to bylo lepší.  

MS: Nu, ale to je zvrácené nepochopení stavu.  

OV: Rozumíte, ale pokud jde o ty generace, o výchovu, je to v obrácené poloze. To, co bylo velikou 

výhodou, že u nás v lidech zůstalo povědomí svobody a demokracie, v těchto lidech zase přežívá 

povědomí, že to bylo cosi „báječného“. Nemusel jsem se o nic starat, nemusel jsem vlastně moc 

pracovat, ale měl jsem své jisté. Nebyla nezaměstnanost. 

MS: Ano, ovšem to byla jedna z velkých charakteristik reálného socialismu. Měl jste jistotu práce, měl 

jste jistotu příjmu, byť ne velkého. Nebylo to nakonec falešné?  

 OV: Mohu pro to mít velký doklad, byť trochu odbočím.  Když jsem musel z výzkumného ústavu 

odejít, pochopitelně se pro to našla politická záminka, ovšem byly tam osobní věci. Nedoplatil jsem 

na to pouze já, ale i nějakých 15 lidí, kteří pracovali se mnou na nějakých našich projektech. Ano, 

poté jsem začal jako recepční hotelu, protože mě z pracovního úřadu, kam jsem se musel hned hlásit, 

řekli, že mě k lopatě nepustí. Vidíme, že umíte řeči, a tak půjdete do hotelu. Nebylo to nezajímavé. 

Kdybych tam byl zůstal, byl bych možná dnes zavřený, to proto, že tam bylo prostředí veksláků. 

Naštěstí jsem mohl po třech měsících odejít a vrátit se zpět k medicíně, k psychiatrii na místa lékařů, 

kteří byli na mateřské dovolené. Posléze jsem pracoval pro SPOFU, tehdejší farmaceutický průmysl, 

jako někdo, kdo měl svým způsobem pro SPOFU školit farmaceuty, jak mají předávat informace 

lékařům. Jako takový jsem musel chodit na brigády do Měcholup do SPOFY k pásům, kde se vyráběly 

léky. Tam jsem opakovaně viděl, že výrobní pás najednou před koncem směny chrlil lahvičky. My 

jsme museli vždy dvacet lahviček dávat do velké lepenkové krabice a jistým způsobem je zajistit a dát 

zvlášť. Když jsme tam přišli potřetí, říkám panu mistrovi: „Proč jste nedali spravit výrobní pás? Vždyť 

vidím, že by to mohl dělat pás.“ On se zasmál a namítal: „Poté bychom to mohli udělat za hodinu, ale 

jak bychom naučili intelektuály, co je to pracovat u pásu?“ 

MS: Inu, nádherný příklad špatného využití výrobních zdrojů.  
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OV: Nejen to, poté jsme viděli, že obaly některých léků, které tam balíme, jsou od slepičinců. Tážu se, 

jak se tam mohly dostat tyto výkaly, či dokonce slepice. Pan mistr tvrdil: „Ne, to my musíme posílat 

do JZD, aby lidé měli v zimě co dělat. Kdyby neměli co dělat, začne je napadat něco proti režimu.“ To 

byla ta plná zaměstnanost.  

MS: Neefektivita. Dělala se práce pro práci, která by jinak nebyla dělána.  

OV: Pochopitelně, nicméně to vedlo k tomu, že zde poté nebyli chudí, vysloveně nezaměstnaní, ale 

všichni jsme byli průměrně chudí.  

MS: Celek šel dolů … Charakter režimu byl ten, že tomu, kdo vyčuhoval, byla „useknuta“ hlava. Vy jste 

toho příkladem.  

OV: Svým způsobem ano.  

MS: Jak byste se jinak dostal do takového provozu?  

OV: Víte, byla to škola. Mysleli si, že se naučíme roli dělníka, jak je vykořisťován. Sice jsme viděli, že je 

to hrůza, dělat to celý život muselo být strašné. Tam jsem viděl onu artificiálnost, že v té době 

otročinu nebylo ani nutné dělat. Pásy, roboti, to již tehdy dokázaly dělat.  

MS: Skočíme-li do první republiky, Baťa byl výtečným příkladem.  

OV: Měl jsem známé, kteří mi říkali, že byl celý vozový park nákladních automobilů, které polotovary 

vozily z Fulneku někam do západních Čech. Tam na pračce něco vykonali, přišroubovali něco jiného. 

To poté vozili na Slovensko a tam opětovně něco přidělali. Člověk se může tázat, kolik lidí bylo 

zaměstnaných.  

… Systém odsouzený k zániku …  

MS: Vy jste předpokládal, že dlouhodobě je komunismus neudržitelný a odsouzený k zániku?  

OV: Nevím, zdali to dělali schválně, aby lidé byli zaměstnaní, nebo byli organizačně neschopní. 

K tomu se nedokážu vyjádřit. Zřejmě v tom byly oba prvky.  

MS: Zmínil jste socialismus s lidskou tváří. Je možné dle vás něco udělat spojením plánování a tržního 

mechanismu? Tážu se proto, že v Americe také nevěděli, zdali to u nás půjde cestou trhu, či smíšeného 

systému. 

OV: Ano, domnívám se, že pokusit se o to je zcela reálné, a nemohou vyloučit, že by to fungovalo. Co 

máme dnes v Číně? Tam je opak toho, o čem bych rád hovořil. Řekl bych, že je to možné v okamžiku, 

kdy je tam jistý typ demokracie a jedna strana, ať již komunistická strana, nemá plnou moc. 

Korektivem je demokracie. Je jedno, mám-li názor socialistický, či tržně kapitalistický, nechávám 

prostor konkurenci, která podporuje svobodnou společnost.  

MS: Bohužel Čína je příkladem toho, že je u vlády státostrana …  

 OV: Představitelé Západu jsou tím udiveni. Převládalo zde mínění, že aby to fungovalo, musí být 

demokracie. V Asii – Číně je tuhý diktátorský režim jako trám, ale máte tam tržní prostředí, které 

skutečně vede k tomu, že dovedou vystavět velké celky.  
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MS: Není to náhodou také díky tomu, že jsme z jiné kultury?  

OV: Přesně, soudím, že to byl Mitterand či jeden z francouzských státníků, který po návštěvě Číny 

někdy již v osmdesátých letech přijel a řekl: „Je zbytečné učit Číňany demokracii. Musíme uctívat 

jejich tradici. S tím se asi dlouho nic neudělá, aby oni chtěli být svobodní a demokratičtí.“  

MS: Cosi podobného můžeme nalézt i v Rusku. Ne náhodou Masaryk říkal, že svrhli cara, a carismus 

jim zůstal. To znamená, že je tam požadavek, aby nám někdo vládl.  

… Demokracie a kapitalismus …  

MS: Demokracie je slovo, které se během sametové revoluce skloňovalo téměř ve všech pádech. 

Problém je v tom, že si jej každý vykládal jinak. Co pro vás je takové společenské zřízení? Někdo si to 

může například spojovat s anarchií, tedy stavem, kdy si člověk může dělat, co chce. Tak to není, že? 

Kapitalismus je hospodářský systém založený na soukromém vlastnictví.  

OV: Bohužel většina lidí žije v určité deziluzi. Kdybych to měl bilancovat, týká se to především 

korupce, která je pro společnost rakovinou. Jednoduše jsem ji nečekal. V porovnání se čtyřiceti lety, si 

říkám, že mohu být šťastný, že to u nás netrvalo jako v Rusku. U nich to trvalo 70 let. Je přece úžasné, 

co vše kapitalistická výroba vydrží, že přes to, že je to tak vykrádané, funguje. 

Přes to všechno, že tomu takto je, máme se mnohem a mnohem lépe. Platí to i o našich 

nezaměstnaných, kteří žijí na podpoře. Kdyby poznali, co znamenaly fronty. Nemyslím hned fronty na 

banány, budiž, dalo se žít bez banánů, ale nesmíme zapomínat, že nebyly základní věci. Nebudu 

připomínat ony legrační věci. Víte, ono skutečně nebylo maso. To jsem měl například známého 

řezníka, pokud jsem chtěl vepřové či hovězí. Nyní to karikuji, ale když se přišlo k řezníkovi, co jsem to 

chtěl … maso, že? Tázal jsem se, co máte. Nebyla možnost výběru. Byla doba, kdy to bylo lepší, ale 

nikdy člověk nevěděl, co bude. Totéž se týkalo léků. Ty, co měly být, nebyly. Týkalo se to především 

léků z dovozu. To zde bylo také za šedé ekonomiky. Byli machři, kteří dovedli opatřit západní léky. 

S hrůzou jsem viděl, že pacienta, který ten lék potřebuje, protože může rozhodovat, zdali se nemocný 

vrátí do zaměstnání, jej jednoduše nedostal, prostě nebyl. Někteří lidé, kteří měli tuzexové bony či 

příbuzného v zahraničí, si to dovezli, byť nebyli tak těžce nemocní. Kdepak, ani ve zdravotnictví 

nebyla spravedlnost.   

MS: Takové otázky člověk v kapitalismu nemusí řešit, jelikož tam jsou regály plné zboží, byť bída také 

existuje. 

… Meze a výhody …   

MS: Nu, obraťme list a zastavme se ještě u demokracie. Ta je dobrá v tom, že můžete psát, můžete 

říkat, co chcete, můžete jednou za čtyři roky jít k volbám, můžete utvořit občanské sdružení, můžete si 

vzít transparent a stoličku a jít na Václavské náměstí, a nikdo vás nezavře či by vás neměl zavřít. Může 

vytvořit hnutí pomocí sociálních sítí, kde se spojí lidé, kteří budou smýšlet podobným způsobem. Do 

jisté míry můžete vytvořit „konkurenci“ vládnoucímu establišmentu.      

OV: Mně jsou tyto aktivity velice sympatické. Ano, ale prosím pozor, aby si někdo nemyslel, že se to 

dá vyřešit na náměstí. Máme legální způsoby. Pořád říkám, kdy to někdo spustí. Proč? Jsem totiž 

špatný organizátor. Co to znamená pro statisíce lidí na Facebooku? Domluvíme se, že tento poslanec 
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musel konat pod nátlakem, či za to dostal peníze, je podplacený. To jsou tak jasné věci. Můžeme 

sehnat 50 tisíc podpisů, aby jej odvolali. To je snad způsob, jak to vyčistit. Pochopitelně tlak z náměstí 

je také dobrý, v mediích je také dobrý, jelikož to obrací veřejné mínění. Bylo by chybou si myslet, že 

to je řešitelné nikoliv kolejemi legální demokracie. Z toho mám obavy, protože kdyby se tak stalo, 

může se to zvrtnout, neboť to poté pojede jinam, než jsme chtěli, a to ať nalevo, či napravo.  

MS: Člověk musí být patřičně uvědomělý, kriticky uvažující, neboť někteří z nás mají v jistém ohledu 

krátkou paměť, třebaže jejich příbuzní byli součástí obou diktatur.  

OV: Také nevyužíváme možností demokracie, kterou nám tento legální systém dává.  

MS: Můžeme nad tím uvažovat tak, že máme do jisté míry pouze formální demokracii. Ne nadarmo 

Masaryk říkal, že máme demokracii, ale ne demokraty. Ti se postupně vychovávají. To je práce na 

sobě samém a měla by být zájmem každého člověka. Lze se domnívat, že demokracie potřebuje 

vzdělaného, kriticky myslícího, aktivního občana.  

OV: Souhlasím. Přece jen dodávám, že demokracii, kterou máme, musím přiznat, že i méně vzdělaný 

člověk a možná i méně inteligentní člověk má ve volbách stejný hlas jako já. To přece musím 

respektovat a také tak konám.  

MS: Jeden člověk, jeden hlas, tvrdí zásada demokracie v Americe. V minulosti u nás nejprve volili 

pouze ti, kteří měli určitý majetek, poté určitý status. Rok 1989 byl rokem, kdy se uvažovalo, že 

jedinou možnou cestou vývoje je liberální demokracie. To znamená, že se jedná o takové spravování 

veřejného prostoru, které je založeno na soutěži politických stran. Někdo by mohl říci, že žijeme 

v takovém systému, ale má to nevýhodu, že systém je formální. Poukázal jste na korupci, která je 

bohužel spjata s lidstvem a zřejmě je stará jako lidstvo samo. Jedná se přece o vychylování z řádu, do 

něhož byl člověk dán a jenž má v dobrém spravovat. Minulý režim korupci podporoval.  

OV: Bylo to neoficiální. Tento režim ji také nepodporuje. Je zoufale nešikovný v tom, aby ji dovedl 

zakrýt. Demokracie zahrnuje právě korektiv, že se o tom může psát, což následně vede k pročištění. 

Pročištění v tom, kde bych protestoval. Režim, který nyní máme, není formální. Máme legální 

možnosti jej využívat, a proto v tom směru formální není.  

MS: Možná jsme se špatně pochopili.  

OV: Lidé, co tam sedí, byli skutečně zvoleni.  

MS: To ano, …  

OV: … ale nebyli často zvoleni jako lidé z místní politiky. Nezačínali odspodu, ale byli tam vystřeleni ze 

svých civilních zaměstnání. Poté se dostali do prostředí, které je korupční.  

MS: Já jsem o tom uvažoval takto: V devadesátých letech se do politiky dostali převážně chartisté, 

Václav Havel a jeho společníci. Můžeme říci, že se tito lidé vnitřně připravovali na možnou účast ve 

veřejném prostoru. Polemizovali s režimem. 

OV: Že by se však školili, jak vést stát, …  

MS: … tak to ne. 
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OV: Nikdo to od nich nemohl čekat.  

MS: Byli to povětšinou intelektuálové. Ne nadarmo se o nich říkalo, že jsou idealisty, později 

„pravdoláskaři“.  Lze zde zmínit dva přístupy. Jeden je pragmatický a druhý je idealistický. Z počátku 

měli svou silnou pozici idealisté, a poté se postupně prosazovali pragmatici, mezi nimiž byl i Václav 

Klaus. Dnes jsou to lidé, kteří mají silné vazby  …  

OV: … na kapitál.    

... Obecné blaho? ...  

MS: Zde se také nabízí otázka, zdali si myslíte, že kvalita demokracie nezávisí na tom, jak lidé vnímají 

obecné blaho, veřejný prospěch? Nedívám se pouze na to, kolik to přinese mé kapse, ale jak to zlepší 

život všech?  

OV: Jako člověk, jenž se zabývá neurofyziologií, vím, že v populaci nejen člověka je cosi vrozeného. 

Dokážou to i jedinci, kteří nejsou lidmi. Jedná se o oběť pro stádo. Ano, altruismus zde má veliké 

šance. Nespoléhal bych se na kázání o altruismu a lásce. Lidé sice budou souhlasit, že mám pravdu, 

ale poté si půjdou koupit „vepřovou“, či budou šlapat na paty sousedovi.  Vědí, že jej poškozují, ale 

přesto mu budou dělat zle. V tom jsem realističtější, že cílem je vychovat člověka, pro kterého jsou 

hodnoty důležitější než peníze. Ano, vše udělám pro to, abychom takového člověka vychovali, ale 

abych k tomu měl podmínky, musím pracovat s lidmi, jací jsou nyní. Musím pracovat v těch 

podmínkách, které by to mohly umožnit. Zde vidím, že naneštěstí ekonomická páka pro změnu 

chování člověk je nejdůležitější. Člověk to vidí v tom, jak například ušetřit za léky. Můžeme učit 

lékaře, jak je mají předepisovat, co je nejúčinnější a hospodárné. Léta se to člověk může učit. Oni to 

dokonce dělají. Způsobí to, že dosáhneme zlepšení přibližně 3 procenta v hospodářské oblasti. Když 

udělám zákon, že toto se smí, nebo nesmí, a za to jsem potrestán a za to jsem odměněn, ušetříte až 

třicet procent částky za jeden měsíc. Je to z toho důvodu, že tyto skutečnosti donutí lidi, aby se 

chovali rozumně. Jde to bohužel až zákonem. Následně to má vyšší účinnost než výchova. Je mi to 

líto, že se to říká. Toto vidím v oblasti zdravotnictví.  

MS: Ostatně, když otec vychovává dítě, musí také občas použít rákosku. Zákonné nařízení má podobu 

rákosky.   

OV: Zde říkám pozor, je třeba, aby se to dostalo do povědomí těch, kdo reorganizují zdravotnictví. 

Nemohu začít tím, že reformou potrestám lidi tím, že budou platit poplatky, které dříve neplatili. 

Musím jim ukázat možná východiska. Mohu například zlevnit platby, místo třinácti procent … ostatně 

to není pojištění, ale daň … na deset procent, když se zavážeš, že nebudeš kouřit, budeš žít zdravě.  Ať 

mi nikdo neříká, že se to nedá kontrolovat, zdali někdo kouří, či ne. Pojišťovny, které dělaly životní 

pojištění, si to dovedou dobře spočítat a zkontrolovat. 

MS: Je to i u automobilů Dobrý řidič má bonus, špatný má malus.  

OV: Když se rušil monopol státu na povinné ručení, nezvýšili soukromníci pojistné. Oni je snížili!  

MS: Přítomnost konkurence v tomto ohledu byla blahodárná. 

OV: Proč by to nešlo i ve zdravotnictví?  
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MS: Zde bych přešel k obecnějšímu tématu. Dá se tedy shrnout, že je lepší …  

OV: … odměna než trest.  

… Změna systému, ne lidí …  

MS: To ano. Cílím k jiné otázce. Byl to snad Václav Klaus, jenž říkal: „Měníme systém, ne lidi …“ Zde 

vzniká otázka, zdali jde dobře změnit systém bez změny člověka? Sám jste ukázal na neefektivitu, 

kterou jste zažil na vlastní kůži. Je podle vás lepší nesnažit se vnutit každému příručku, jak by se měl 

chovat, ale napsat zákony tak, aby byly jasné, aby byl velký postih u lidí, kteří překročí to, co je 

zakázáno? 

OV: Nejsem právník. Přece jen si myslím, že zákony tak špatné nejsou. Problém je, že nejsou 

dostatečně vynucovány a především vymáhány. Dám příklad. Když zde jdeme na tramvaj, musíme 

přecházet silnici, kde není žádný přechod. Není to tam zakázané. U nás to není tak, že by se silnice 

nesměly přecházet, kde není přechod. Je tam však určité riziko, že když tam někdo jede 

padesátikilometrovou rychlostí, neuvidím jej včas. On musí brzdit, ačkoliv tam není přechod. 

Několikrát jsme žádali pro naše malé sídliště, aby tam přechod udělali. Policisté říkali, že to tam dají, 

ovšem když budou hlídat, že to řidiči dodrží. To je to, jestliže se bojí něco nařídit jen proto, že to 

neuhlídá, aby se to nepřekračovalo. Ano, souhlasím. V tom závidím Američanům, že když jsem byl 

v Denveru na letišti a přišel jsem tam omylem brzy ráno, než jsem měl, jelikož letadlo letělo později. 

V té době byla prázdná obrovská odletová hala. V rohu byl bar, kde prodávali nápoje. Skutečně jsem 

tam byl sám. Přišla parta dvaceti vazounů. Byli to mladí lidé v texaskách s tričky. Šli rovnou k baru. 

Vybavuji si, že tam obsluhovala křehká stařenka, asi sedmdesátiletá, a chtěla po nich identifikaci. 

Nikdo z nich neměl 21 let, aby si mohl dát alkohol, u nás je to 18 let. Jeden jí tam říkal: „Podívejte se, 

za týden je mi 21 let …“ Nepomohlo to. Nikdo je nehlídal, nebyl tam policista. Těch dvacet mužů 

schlíple odešlo. Dovedete si to představit jinde než v Americe? Není to možné ani v Anglii, ani ve 

Francii. Zkrátka je to v nich zvnitřněné. Zákony se dodržují.  

MS: Právě, důležité slovo je „zvnitřněné“, a to vzniká evolučním procesem. Z dlouhodobého hlediska 

dobré, aby se nařízení dodržovalo. Teprve pak má společnost teprve možnost vzestupu.  

OV: Sama stařenka šla proti svému zájmu. Mohla prodat více alkoholu. Ani ona si ale netroufla jít 

proti zákonu.  

MS: Tento přístup přichází díky dlouhodobé kultivaci. Zde je vhodné se zeptat, jak jste si myslel, že 

transformace bude trvat dlouho? Zákony se napíší rychle ve vztahu k hospodářství. Hodnotový rámec 

je běh na dlouhou trať.  

OV: Z mého pohledu se systém převrátil rychleji, než jsem čekal. Pokud by to šlo pomaleji, lidé by se 

spíše naučili dívat na hodnoty jinak. Že člověk měl najednou možnost se přesvědčit, že se vyplatí 

tunelovat, přineslo své ovoce.  

MS: Bohužel, nicméně za minulého režimu jsme k tomu byli vyzýváni. Stát - to byl majetek všech. 

Logicky vznikala otázka, proč bych si nemohl z toho něco vzít?  

OV: Kdo nekrade, okrádá svou rodinu.  

MS: Člověk si řekl, že pokud si nevezmu nyní, vezme si někdo za mě. Tak by to v Americe nemohlo jít.  
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OV: Nebudu dělat z Američanů svaté. Pokud by tam šlo o zásadní existenční věci, také se tam dějí 

zločiny.  

MS: Podívejme se na pana Madoffa. Jednoduše kriminálnici jsou, ovšem jsou chyceni včas. Když jsou 

chyceni, jsou také odsouzeni.             

OV: Tam je důležitá rychlost. Opětovně zde narážíme na nefunkčnost. Máme zákony, ale jestliže ten, 

kdo něco provedl - ví, že s pomocí advokátů se to povleče pět – šest let, tak i když někomu v počátku 

způsobil vážné poranění, nemusí si dělat velkou hlavu. Pokud by byl do týdne odsouzen, půjde si to 

odsedět a bude si myslet, že se mu to stalo právem. Opakuji, důležitou roli hrají advokáti. Mám zde 

příklady. Takový investigativní novinář Josef Klíma navštěvuje vězení a mluvil s vrahem, jenž 

samopalem postřelil úřednici, aby se zmocnil peněz. Chytili jej. Úřednice tam umřela. Víte co onen 

zločinec říkal? „Vinen je řidič sanitky, co pro ni přijel pozdě,“ prohlásil chladnokrevně. Rozumíte?  

MS: To je zásadní posun vnímání světa.  

OV: Rozumíte, on byl odsouzen za tři – čtyři měsíce poté, co k tomu došlo. Problém je v tom, že 

dokazovali DNA, když jej dvacet lidí vidělo. Člověk si klade otázku, proč nemohl být za týden ve 

vězení. Trest musí přijít rychle, … 

MS: … aby byla vina patřičně vnímána. My zde máme fungující systém, ale není tak funkční jako 

v jiných vyspělých zemích. Ne náhodou mají lidé pocit bezpráví, naříkají, říkají: Chtěli jsme demokracii, 

ale co je to za systém, když nahoru se dostávají lidé, kteří jsou špatní a proti kterým jsme bojovali i za 

minulého režimu.  

OV: Zdali tímto způsobem pojmenováváte naši demokracii z tohoto aspektu jako formální, mohu 

v tomto směru s tím souhlasit. My ji máme, ale její výkonná složka kulhá. Legislativní není zrovna 

nejlepší, ale výkonná složka špatně funguje. Nemáme zákon o státních zaměstnancích. Je úplně jasné, 

že se to zdržuje z důvodu korupce. Vytváří se tlak, že se blýská na lepší časy.  

… Politika …  

MS: Myslíte si, že člověk by se měl účastnit politiky, že je to jediná cesta pro to, abych se mohl podívat 

svým potomkům do očí?  

OV: Přesně tak. Nemám právo nadávat bez činů. Lidé se mě mohou tázat, co jsem udělal já? Zde 

možná odbočím. Víte, co mě oslovilo v Irsku?  

MS: Katolicita?  

OV: Chceš-li milovat svého bližního, začni u svého souseda, dokonce Boha.  

MS: Udržovat dobré přátelské vztahy.  

OV: V těch maličkostech. Tam to musí začít. Ohledně politiky, se to musím naučit ve vesnici, která má 

500 obyvatel. Když mi tam budou věřit, že jsem dobrý starosta, budu poté kandidovat do okresního 

zastupitelstva. Není nemožné, abych se zde někomu zalíbil, a budu na billboardech do voleb do 

senátu či poslanecké sněmovny.  
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MS: To je právě to, že politika se již nevede o programech, ale mnohdy má podobu pouhé 

marketingové kampaně. Politika se propaguje stejně, jako se propaguje jogurt, prací prášek …  

OV: Tak trochu jste četl můj blog, proč nechci přímou volbu prezidenta. To je přesné, co tam říkám. 

Potřebuji například živit reklamní agentury. Masaryk řekl, že demokracie je diskuse. Má se diskutovat 

na náměstí, na billboardech? Skutečná diskuse musí začít s lidmi, které jsme tam zvolili. To znamená, 

že jsou od toho placeni poslanci. Ti ať se dohodnou třeba na prezidentovi. Teprve, když ani tam by to 

nefungovalo … Bylo to strašně nedemokratické, že toho Klause opětovně zvolili? Musíme se tázat, 

zdali jsme měli v tu dobu opravdu někoho jiného? To není argument, kvůli němuž budeme nyní 

hlásat, že se to tam nějak upeklo, že se i komunisté koupili.  

MS: Zde jde spíše o to, že politika již není politikou v tom ryzím slova smyslu, již není o věcech, o 

programu, …  

OV: … ale o lidech.  

MS: Ano, ale pouze je zdůrazněn skupinový profil snahy uloupnout z veřejného, nač my ostatní 

platíme daně a kvůli čemu se lopotíme. Zkrátka, …  

OV: … pokud jde o prosazování jistého programu, vždy to musí být skupiny, jelikož to neudělá 

jedinec. Musí však jít o prosazení programu, jenž je kontrolovatelný. Nesmí to být program 

vycházející jen z principů. My vás dáme do dozorčích rad a budete mít 50 tisíc měsíčně.  

MS: Zde jde o to, že dochází k postupné privatizaci politiky. Mnozí lidé zastupují ne svůj zájem, ale 

jsou tam někým, nějakou společností dáni. Je možné říci, že jsou prodlouženou rukou těch, kteří mají 

zájem pouze ovládat větší a větší majetky a nedívají se, že mají sloužit druhým.  

… Komunisté a minulost …  

MS: Myslel jste si, že po roce 1989 komunisté z politické scény zmizí kvůli tomu, že tuto zemi uvedli na 

šikmou plochu jejího vývoje? To proto, že se komunistická ideologie se stala nerealizovatelná. 

Domníval jste se, že komunistická strana zmizí z politického spektra a bude zřejmě drobnou, periferní 

skupinou? Během více jak dvaceti let je stále součástí našeho zákonodárného sboru v Poslanecké 

sněmovně a Senátu.  

OV: V tomto směru jsem se domníval, že zde zůstane velké společenství lidí, které socialistické ideály 

budou chtít nadále prosazovat. Jasně se budou distancovat od toho, že aby cosi bylo prosazeno, musí 

mít politickou moc. Například naši komunisté říkají, že se od toho distancují. V tom případě jsem zde, 

abych měl na paměti podstatné vážení slov. V tomto případě bych škrtnul z jejich názvu slovo 

„komunistická“. Dokud je tam slovo komunistická, lžete. To proto, že komunismus znamená zmocnit 

se politické moci a poté to s její pomocí zavést. Dokud to tam neškrtnete, nevěřím vám.  

MS: Myslíte si, komunistická strana tak podvádí ty, kteří volí její program?  

OV: Řekl bych, že si tam pěstují jádro těch, kteří netratili naději, že budou mít diktaturu. Oni si to tam 

šetří. Soudím, že tímto způsobem si Čína šetří Severní Koreu jako psa.  

MS: Nu, co si myslíte o lidech, kteří jsou ochotni dát do volební urny lístek s komunistickou 

kandidátkou? Takových lidí je kolem patnácti, ba dvaceti procent. Není to dle vás příliš velké číslo?   
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OV: Mohou to být buď lidé … a těch bude hodně …, kteří se za komunismu měli poměrně dobře a 

více méně nic nedělali, a měli velké výhody. Mohli jezdit do zahraničí, dostali devizový příslib. Vždy 

měli teplé místo, na němž se nemuselo mnoho dělat. Takových lidí je hodně, a proto to tam dávají ve 

velkém množství. Pochopitelně, že tam může být hodně lidí, kteří mají deziluzi z toho, co zde je, že 

pravda je to, že zatímco všechny politické strany mají jistý korupční průšvih, komunisté ne.  

MS: Neměli příležitost se namočit. V jisté nadsázce by se mohlo hovořit, že jsou „čistí“ jako lilie.  

OV: Proč ne, neboť také mají penězovody od KGB. To zde nadále funguje. Hospodářské noviny o tom 

často píší, že Karlovy Vary a část Vinohrad patří Rusům.  

MS: Jinými slovy, komunisté necítí velkou nutnost se umazat, neboť peněz je dostatek. Měli to tak 

dobře schované, že?  

OV: Prosím vás, Američané řekli, že mají zájem o radar v Brdech. Druhý den jsou natištěny letáky, 

jichž jsou po Praze statisíce. Kdo to zaplatil? Vydávají vám to před vstupem do metra, jelikož proti 

tomu chtějí protestovat. Řekněte mně, kdo to zaplatil? Jsou tam studenti, mladí lidé, kteří nevědí, co 

činí. Řekli jim, pokud to zde rozdají, dostanou 300 korun za den. Proč tedy ne? Což nám nestačila 

okupace Rusů, nač zde potřebujeme Američany? Je otázkou, kdo to zaplatí? Je to přece z příspěvků 

komunistické strany.  

… Minulost …  

MS: Dobrá, celý svůj produktivní život jste prožil ve dvacátém století, a to je minulostí. Jak se díváte 

na vyrovnávání s minulostí? Například pojmenování zločinů komunistické strany je jednou z cest, jak 

popsat realitu a jak se osvobodit. Myslíte si, že Češi mají schopnost se vypořádat s minulosti 

odpovídajícím způsobem? Tuto otázku kladu proto, že jsme neprovedli dekomunizaci, jež byla 

mnohými navrhována. Když to srovnám s Němci, ti provedli denacifikaci. Jak vnímáte tuto 

skutečnost?  

OV: I když tímto způsobem sám sebe hájím, protože jsem byl též v komunistické straně, neznamená 

to, že v mém svědomí mě to nadále hlodá. Bylo to nutné? Jistě, zaprodal jsem se. To hlavní přece jen 

musí proběhnout v každém člověku, aby si uvědomil, co on sám dělal. Sám s tím nejsem vyrovnán. Co 

to znamená, že s tím nejsem vyrovnán? Leží mi to na svědomí, že jsem udělal něco, co nebylo 

správné, morální. Tisíckrát si mohu říkat, že jsem tam šel, aby se mé děti dostaly na vysokou školu, 

abych uchoval svůj pracovní kolektiv pracovníků, kde jsme měli dobré výsledky. Marná sláva. 

Neustále to ve mně hlodá, zdali to stačí k tomu, abych se sám před sebou obhájil. Ještě s tím hotový 

nejsem. Pochopitelně, když jste dal příklad Německa, je to otázka generací. První generace dětí těch 

nacistů …  

MS:  … se vlastně „neptala“.  

OV: Teprve, když se více dovídali o nacismu. To byly rudé brigády, a zvrhlo se to až v pravý opak. 

Tento establišmet, jenž vyrostl na penězích rodičů, kteří byli nacisty, si řekl, my musíme být proti. To 

byla prvotní německá reakce. Dnes v další generaci už se dá říci, že vyrovnávání je reálné. Již skutečně 

něco prožívají. Zde je to strašně těžké generalizovat. Nedávno jsem slyšel, že teprve, když si někdo 

přečetl deník Anny Frankové, došel k procitnutí. A to nebyl jen on sám … a počal si vše uvědomovat. 

Z počátku to pro něj tak hrozné nebylo. Jemu nevadilo, že 6 milionů židů odešel ze života takovýmto 
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hrůzným způsobem. Nebyl pohnut, ovšem teprve až poté, když ho deník individuálně oslovil. Tato 

holčička najednou, hledala se teprve, a najednou na ni přišli a v plynu skončila. Teprve to s oním 

Němcem otřáslo. Je nutné, aby lidi, co si myslí, že v komunismu byl ráj, byli přesvědčeni. To je úloha 

dobré literatury. Nebudu argumentovat ideologicky a obecně, ale ukážu to na individuálních 

osudech.  

MS: Z vašich úst je zřejmé, že nás ono vyrovnání teprve čeká a je to jediná cesta, jak si udělat pořádek 

ve své mysli a veřejném prostoru.  

OV: Jak uvádíte, zdali změním systém, změním i člověka. 

MS: Ne, otázka stojí, zdali změnit systém a přitom měnit člověka …  

OV: Pokud jde o politiku, tak ano, musím napřed změnit systém, avšak ten musí být takový, aby 

systém člověka vychoval. Věřím, že i člověk se dá změnit. Když ne v této generaci, tak v generaci 

příští.  

MS: Možná máte pravdu, přesto jste idealistou …  

… Věda …  

MS: Nyní bych přešel ke zkoumání vědy. V jakém stavu byla v bývalém Československu? Je zřejmé, že 

jsme zde měli vědeckovýzkumnou základnu, ale bohužel lidé, kteří měli zájem v této oblasti něco 

dělat, nemohli na Západ a výměna informací byla omezená.  

OV: Řekl bych, že to bylo ideologicky přiškrcováno, což bylo na škodu celé společnosti včetně režimu. 

Když vezmete fakt, nač tento režim skončil včetně tábora míru a socialismu, bylo to tím, že 

ekonomicky nefungoval jako systém na Západě. Ne nadarmo se říká, že Reagan Sovětský svaz 

„uzbrojil“. Bylo to na hospodářské bázi. Nemusel nikam házet atomové pumy.  

MS: Neefektivita společenského zřízení se promítala do vědy.  

OV: Samotná kvalita výzkumu, i když tímto byla limitovaná, podle mého mínění měla vysokou úroveň 

ve srovnání s civilizovaným světem - ať západním, či východním. 

MS: Čím si vysvětlujete fakt, že i přes totalitní krunýř zde byli lidé, kteří produkovali kvalitní výsledky? 

Vycházelo to z toho, že Československo mělo dobrou vědeckou základnu před rokem 1948, nebo si 

komunisté uvědomili nutnost vědy a výzkumu?  

OV: Musíme si říci, že vědu a výzkum podporovali. Šly do toho poměrně slušné peníze, ale nebylo jich 

vždy využíváno tak, jak se jich mohlo vyžít. Když bylo zapotřebí koupit spektrometr, musel se dva roky 

předem naplánovat. Když to někdo schválil, za dva roky firma, která vám to měla dovézt, řekla, že 

tento starý typ bude muset hledat ve skladu a za stejné peníze může poskytnout nový, modernější. 

To jste však nesměl přijmout a musel jste trvat na tom, co bylo naplánováno před dvěma lety, i když 

to stálo stejné peníze.  

MS: Rigidita plánování.  
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OV: Byla zde podezíravost, nedůvěra. Nějaký byrokrat měl zaškrtnuto, že za dva roky má být to a to 

dovezeno. Oni najednou dovezou cosi trochu jiného. Není v tom nějaký podraz? Co si ti vědci zde 

zase vymyslí? To je jasný znak nedůvěry. To byl Berija, Stalin.  

MS: Platilo to i objemově? 

OV: Kladete zajímavou otázku, zdali si myslím, že Čechoslováci vědecky dokážou uspět bez ohledu na 

to, jaké prostředky do výzkumu jdou. Zpravidla si Češi dokážou pomoci jednoduššími prostředky než 

tím, že by si dělali nároky na vybavení.  

MS: Máme schopnost improvizace, která snad souvisí s tím, že … 

OV: … je přítomna velkorysost. Když chci dát do pořádku 100 hektarů polí, velkoryse naplánuji, že 

potřebuji takový a takový kombajn. Pokud to nejde, a nemohu mít tyto prostředky, spokojí se Čech 

s tím, že rýčem jde obdělávat okraj. Tato schopnost něco dát dohromady je dost česká. Je dána tím, 

že velkorysé nám popravili na Staroměstském náměstí.  

MS: To je smutná událost po Bílé hoře.  

OV: Ano. Ti, co za něco stáli, odešli, a zůstali ti, kteří se ohnuli, rezignovali a se stavem se smířili.  

MS: Je nutné podotknout, že ti, co odešli, se ve světě prosadili, a to především vědecky.  

OV: Kdo zde zůstal, byli ti, co si to uměli zařídit ne tak velkoryse. Tato schopnost mohla vést k tomu, 

že Otto Wichterle dovedl udělat čočky na …  

MS: … stavebnici Merkur. Lze se domnívat, že pokud člověk má dostatečného ducha, nějaký cíl, 

nalezne si cestu, třebaže je klikatá a nejednoduchá.  

OV: Když to takto říkáte, máme doklady o tom, že duch a cíl je u Čechů jiný než u Bulhara nebo u 

Rumuna?  

MS: Toto můžeme říci na základě ekonomické vyspělosti a kvantitativního pozorování. Pokud to 

vezmeme objemově, v současné době ve srovnání s vyspělými státy vědu nepodporujeme. Stala se 

popelkou, byť je snaha představitelů státu o její podporu. Před jakými úkoly stála česká věda po roce 

1989? Bylo zřejmé, že se zde bývaly ústavy, které nebyly potřebné, a docházelo k nutné selekci.  

OV: Pochopitelně, ústavy, jako byla vysoká škola stranická, kde se vyučovala politologie, marxismus - 

leninismus. To vše se přestalo podporovat a umřelo na úbytě. Znovu a znovu jsem udivován tím, že 

lidi, kteří za komunismu vystudovali vysoké školy v Moskvě, se dokážou i v tomto světě prosadit. Stačí 

se podívat na vývoj atomové pumy. Sověti to dokázali v kratší době než v rámci projektu Manhattan. 

Pochopitelně měli vzor a věděli, že to jde.  

MS: Dobrá, to je pohled na východ, ale co věda v Československu?  

OV: Něco zaniklo a právem. Dnes obdivuji, že přece jen stát na vědu má. Před týdnem jsem byl na 

konferenci o lingvistovi Janu Mukařovském, kde jsem viděl, jak pracuje Ústav pro český jazyk, českou 

literaturu Akademie věd. Kdybychom byli čistě pragmatičtí a utilitarističtí, tázali bychom se, čím oni 

přispívají k tomu, abychom měli méně nezaměstnaných, pokud bych to takto řekl.  
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MS: Tam je skryta dialektika „ducha“ a „hmoty“.  

OV: Já se tážu z hlediska nezaměstnaného, k čemu je nám to dobré. Jsem přesvědčen, že je to dobré 

a že je velmi dobře, že se do toho investuje, ovšem když si představíte nezaměstnaného, jenž říká: 

„Proč si tam sedí v teple, studují knihy a jsou za to placeni? Já bych zde rád klidně zametal ulice, a 

jsem na sociální podpoře …“  

MS: To je polarita krátkého pohledu a dlouhodobého. Vzdělanost, věda, ta se vytváří dlouhodobě. 

Člověk si říká, že za to, co spotřebují, by zde mohly být čisté ulice, upravené ulice. Takto lidé rozhodují. 

Otázka je, kde je priorita?  

OV: Tážete se, zdali u nás věda dostává dost peněz.  Já na to odpovídám, asi ano, jelikož i na něco 

podobného máme.  

MS: Pokud se podíváte do Ameriky, Japonska - to, co oni dávají do vědy, jak ji podporují – je 

nesrovnatelné.  

OV: Dobrá, ale to je můj hrubý dojem, na základě mých zážitků. To nemusí být plně pravdivé. Pouze 

jsem potrhl, že alokace prostředků pro vědu je u nás poměrně slušná v humanitních vědách. Jistě, že 

v přírodních vědách, kdybychom přece jen mohli mít více přístrojů na nukleární magnetickou 

rezonanci, by to bylo ještě lepší. Soudím, že jde hlavně o mladé vědce. Jestliže na sebe vezme řeholi 

postgraduálního studenta, těžko může založit rodinu. Děvčata jsou stejně chytrá jako hoši a jsou 

stejně handicapovaná tím, že biologicky mohou mít rodinu spíše do třiceti let, než když je jim 

padesát. Například hoch si může říci, že až bude akademikem, bude teprve mít děti. Také je nutné 

správně tyto lidi vybrat.  

MS: Vy kladete otázku, zdali věda se společnosti vyplácí, nebo ne. Tak si onu otázku klade také 

nezaměstnaný, jenž žije v chudobě.  

OV: Ano. Na to mám na základě svého dlouhého života odpověď, že bych řekl, že až záměrně 

ohrožuje svou možnost slušně žít člověk, jenž odmítá žít v době a žije ideologicky jako bezdomovec. 

Když si to odmyslím, nehladoví přece jen u nás nikdo.  

MS: Být vědcem znamená mnohdy „hladovět“. To proto, že člověk není řádně zaplacen. Na druhou 

stranu má možnost jet do zahraničí, podívat se, jak to tam funguje, a poté se vrátit.  

OV: To zase souvisí s tím, že nejdůležitější hodnotou pro vědu nejsou peníze, ale svoboda. A to 

svoboda pohybu, svoboda myšlení, a proto peníze v tom nejsou tak důležité. Když mám svobodu, 

dojdu si pro peníze do zahraničí. Ukážu, že něco umím. Poté jde o to, zda se vrátím, nebo jestli tam 

zůstanu.  

… Akademie věd …  

MS: To závisí na osobní preferenci člověka. Vnímáte fakt, že česká věda není pro politiky prioritou. To 

dokazuje i diskuse nad otázkou zrušení Akademie věd České republiky a její rozpuštění v systému 

českých univerzit.  

OV: Dobrá, ale to se ukázalo jako chybné a již to dnes nehrozí. Byla doba, kdy to skutečně tak 

vypadalo. Dokonce jsem si tehdy říkal, že by se nic tak hrozného nemuselo stát, ale myslím si, že bylo 
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dobře, že tam, kde centra Akademie již mají svou tradici, to nebylo rozprášeno kvůli tomu, že je 

nemají z čeho zaplatit.  

MS: Rozhodování může být takové, zda dáme více lidem, kteří dělají základní výzkum, nebo budeme 

mít lepší dálniční síť?  

OV: Peníze by měly jít především do základního výzkumu. To proto, že aplikovaný výzkum by měli 

skutečně platit ti, kdo z něj budou mít užitek.  

MS: To znamená, že zde narážíte na otázku propojení vědy a průmyslu.  

OV: To určitě.  

MS: Český průmysl by k tomu měl přistoupit tak, že samy společnosti by měly usilovat o to, aby 

vytvořily svá vývojová centra. Taková Škoda Auto je má a výsledky využívá celý koncern VW. 

OV: Ona již existují a nejsou špatná. Vím, jak to vypadá ve zdravotnictví, jak to vypadá ve 

farmaceutickém průmyslu, ale opravdu nemáme jediný farmaceutický podnik, jenž by měl vývojové 

oddělení, kde by bádali, jak zavést nový lék.  

MS: Je otázkou, zdali je to potřebné? Není náhodou lepší, když budeme přebírat léky ze zahraničí? 

OV: Tážete se špatného člověka, protože se u nás zavedl dostatek zahraničních psychofarmak. Pozor, 

vím, že dnes na vývoj kvalitního psychofarmaka je zapotřebí desítek miliard dolarů a trvá to 17 let.  

MS: To je neuvěřitelné.  

OV: Bál jsem se, že jsem se spletl v nulách. Ano, nedávno se hovořilo o 100 milionech, ale dnes se 

hovoří o desítkách miliard a trvání v délce 17 let. Zase nemusím jít rovnou, ale skutečně jsem to tak 

našel. Pokud jde o 17 – 18 let, tím jsem si jistý. To nedávno prohlásil šéf výzkumu jedné z největší 

společností GlaxoSmithKline, kteří zastavili vývoj nových léků, jelikož je to příliš riskantní z toho 

důvodu, že to trvá 18 let a investice je v nedohlednu …     

… Východiska vědy …  

MS: Co by podle vás pomohlo?  

OV: Proč například nemůže některá z našich farmaceutických společností mít vývoj léků, jenž je u nás 

již registrován. Jedná se o vývoj toho, abychom měli například hypnotikum v kapkách. Vždyť máme 

všechna hypnotika v tabletách. To je například u starého člověka, pokud má polknout a zapít 

tabletku, problém. Přitom víme, že polykací reflex nemusí být v pořádku a že mu to zůstane v jícnu. 

Proboha, taková jednoduchost.  

MS: To byste musel přesvědčit společnosti …  

OV: Já pouze ukazuji, že by to i ve farmacii … neříkám, že je to nějaký objev … mohlo být vysoce 

užitečné a mohlo by mít finančně obrovský dopad. Proč nemáme lék proti zvracení, který je 

v kapkách? Člověk, který zvrací, tabletu z logiky věci vyzvrátí.  

MS: Soudíte, že česká věda se stane, či dokonce už je integrální součástí Evropy a hranice postupně 

přestanou hrát svou roli?  
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OV: Tak tomu není. U nás pracuje spousta lidí ze Západu, z Ameriky. Naši lidé pracují v laboratořích 

ve Francii, ve Švýcarsku. „Internacionála“ tohoto typu zde již funguje. Pořád ale přece jen, když máme 

úspěšného člověka dostat zpět, platí, že se „škrábe“ na hlavě, jestli se má hádat o to, aby tam, kde 

bude bydlet, nebyla silnice plná rigolů.  

MS: Hovoříte o standardu, který je člověku nabízen v zahraničí, ale ten je daleko větší.  

OV: Především standard infrastruktury. To nemusí být tak, že mám více peněz. To může být v tom, že 

například na poště nemusím stát dlouho ve frontě či že poštovní schránku nemám 3 kilometry od 

domu.  

MS: Zkrátka, nejde o finance, ale o standard.  

OV: Finance jsou základem, ale kromě toho jsou zde i jiné věci.  

MS: Soudíte, že časem Češi budou dávat na vědu a výzkum takový objem prostředků, jak tomu je 

zvykem v zahraničí? Kde bychom měli ubrat prostředky a dát je do výzkumu?  

OV: Na tuto otázku neznám odpověď. Vím, co se u nás někdy rozdává v grantech, přes něž jdou 

peníze. Nyní vidím výsledky toho, co se z těch grantů za 10 let udělalo. Výsledky se přednesou jako 

úžasná věc. Pokud jdu na kořen věci, vidím, že pouze příštipkaříme na tom, co se dělá na celém světě.  

MS: V jakém ohledu příštipkaříme? Myslíte si, že není dostatečný efekt výzkumu?  

OV: Budiž, dnes je důležité hledat molekulární podstatu schizofrenie. My neděláme kvalitativně nic 

jiného než to, co dělají v Japonsku. Zkrátka zde není odvaha …  

MS: … dělat něco vlastního …  

OV: … a podpořit něco neortodoxního. Sám se tážu, zdali to neortodoxní je nutné podporovat 

penězi? Možná ne. Je nutné nechat lidi přemýšlet a dát výsledky jejich přemýšlení napospas důkladné 

diskusi. Vše se poté rozmělní v tom, jestli někdo za to dostal peníze a zdali za ně jel na jistý kongres 

do zahraničí. Meritum věci následně utíká.  

MS: Dá se tedy říci, že granty jsou někdy takovou černou dírou. 

OV: Je to výborné, ale ono to jinak nejde. Abych se přiznal, neznám lepší možnost. Je nutné, abychom 

uměli granty rozdávat na něco, co není pouze lepší kopií toho, co se dělá v Německu, ve Francii, 

v Belgii, v Americe.  

MS: Někdo by mohl říci, že nemáme patřičné lidi. Svět je jednoduše propojen. Kdybychom žili 

odděleně a nedostávali podněty, co dělají jiní, šli bychom jinou cestou.  

OV: Zkrátka, jde o to umět riskovat v tom smyslu, že když půjdeme jinou cestou, třeba to špatně 

dopadne. 

MS: Je otázkou, zdali se budeme držet témat, které jsou ve výzkumu důležité. Soudíte, že pojem jako 

česká věda již neexistuje?  

OV: Neexistuje, ale může zde být cosi takového, co by mohlo být určitou charakteristikou českého 

přístupu.  
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MS: Je to snad schopnost improvizace a reagování na věci, s nimiž člověk nepočítal?  

OV: Asi tak.  

MS: Děkuji vám za pohled zvenčí …                          

 

 

Dialog o transformaci s Josefem Huškem11,12:   

MS: Vážený pane řediteli, jak vnímáte rok 1989, jak o něm přemýšlíte? Jaké naděje jste do něj 

vkládal? Případně, jak se naděje naplnily?  

JH: U mě je to trochu problematické, protože se od roku 1971 živím zahraničním obchodem. V letech 

1975 – 1980 jsem byl v naší ambasádě v Bangladéši. Od roku 1982 do prosince 1988 jsem sloužil 

v Nigérii, roku 1989 jsem se vrátil do Československa. Pochopitelně člověk vnímal nějaký neklid, který 

zde byl. Napjatě jsem sledoval, co se děje v Sovětském svazu za Gorbačova a v USA za Reagana, 

protože vzhledem ke zkušenostem z roku 1968 bylo zcela jasné, že jestliže se něco má změnit u nás, 

musí se změnit v Sovětském svazu. Při pohledu z Nigérie jsme vnímali různé komentáře toho, co se 

zde dělo. Existovaly různé rady pracujících, nějaké uvolnění ve smyslu podnikání. Prožil jsem totiž rok 

1968 velice aktivně, byl jsem předsedou růžných mládežnických organizací. Za to mě v době 

normalizace čekal menší postih na vysoké škole. Od roku 1971 jsem pracoval v zahraničním obchodě, 

kde byly pohledy kádrováků velice důležité pro další existenci člověka. Bylo jasné, že člověk nemůže 

unáhleně reagovat na to, co se někde „semele“, a musí svůj přístup k těmto záležitostem zvažovat 

uvážlivě.  

MS: Opatrnost vystupuje z vašich slov, ale vkládal jste do změn naděje?  

JH: Nejsem člověk, který za socialismu trpěl. To znamená, že v roce 1989 jsem byl náměstkem 

ředitele podniku zahraničního obchodu. Cestoval jsem, byl jsem relativně dobře zaplacen, měl jsem 

odpovědnost za vývoz v objemu X miliard korun. Je pravda, že dělník ČKD Lokomotivka měl třikrát 

větší plat než já. Taková byla doba, taková byla realita. Člověk s tím byl smířen.  

MS: Režim preferoval dělnickou práci, ... 

JH: ... a já jsem s tím byl smířený.  

MS: V roce 1985 přichází Gorbačov a s ním perestrojka, ale českoslovenští politici na vrcholných 

pozicích tuto skutečnost „nevnímali“. 

JH: Není to pravda. Jeho kroky se vnímaly velice ostře a detailně. Pamatuji si, jaké zklamání bylo zde 

v Československu, kdy Gorbačova v Praze vítaly davy na Příkopech. Chtěly od něj slyšet, že 

perestrojka bude i v Československu. O to větší bylo zklamání, když tajemníkovi KSČ Jakešovi řekl: 

„Eto vaše dělo“, a tím všechny u nás zklamal, neboť nechal vlastně další politický vývoj na našich 

                                                           
11

 Josef Hušek *1947, podnikatel, v letech 1971 – 1990 zaměstnanec PZO Pragoinvest, od roku 1991 působí ve 
společnosti Inekon Group, kterou zakládal. 
12

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 10. dubna 2014 odpoledne v pracovně Josefa Huška, Na Průhonu 773 / 12, 
Praha 7, Holešovice.  
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politicích. Nejen my, ale i východní Německo, Rumunsko byly baštami komunistického ortodoxního 

režimu, jenž u nás trval 20 let. Z toho pohledu bylo jasné, že lidé ve vedení státu mimo Lubomíra 

Štrougala byli v podstatě existenčně zainteresováni na tom, aby k žádným politickým změnám 

nedošlo, protože by je tyto politické změny smetly. Pravděpodobně ne zabily jako Ceausescua, ale 

smetly. Zkrátka – bez listopadu 1989 by asi stěží tito političtí funkcionáři odstoupili.  Proto jejich pád 

urychlil hlas lidu.   

... Co lidé žádali? ...  

MS: Posuneme se zpět před rok 1989, a to k režimu a ideologii. Jak se na ni díváte? Můžeme se tázat, 

jestli nebylo lepší vytvářet „spravedlivější svět“, „nového člověka“, jak východiska prezentovala 

strana? Cítím, že chcete něco uvést k „revolučním časům“ ...   

JH: Když si vzpomenete na demonstraci na Letenské pláni v listopadu 1989, tehdy se předpokládalo, 

že prezidentem se stane Ladislav Adamec, to znamená reformní komunista. Dav na Letenské pláni 

nekřičel, že chce kapitalismus. Dav - v souladu s rokem 1968, kdy se mluvilo o reformně socialismu - 

předpokládal, že když se to nepodařilo v roce 1968, poněvadž nám změnu nepovolili Rusové, budeme 

moci reformovat socialismus v roce 1989. Havel ve svých vystoupeních nemluvil o návratu ke 

kapitalismu, ale vždy se jednalo o nápravu chyb. Žil jsem v tom režimu od narození, měl hromadu 

chyb, měl hromadu nedostatků. Hloupost vládla světem, ale ta vládne i nyní. Díky tomu vidíte, že dav 

byl vyburcován k aktivitám až po listopadu 1989, kdy lidé toužili po úpravách systému. Neříkám však, 

že rovnou po změně společenského a hospodářského systému. Tu nikdo neočekával. Za Gorbačova 

v Sovětském svazu nikdo v socialistických zemích nevěřil ve změnu politického systému, i když mezi 

jednotlivými zeměmi byly rozdíly. Vnímali jsme, jak daleko se dostala Jugoslávie se svým částečně 

soukromě hospodařícím kapitálem, a kde jsme zůstali my, bez normální lidské aktivity a iniciativy 

poněvadž například i holič musel být součástí nějaké socialistické organizace. 

MS: Soudím, že se sluší připomenout myšlenky, jež uváděl textař Michal Horáček: „Lidé spíše než 

dramatickou změnu chtěli demokratizaci systému v rámci systému“, ale vývoj šel dál.  

JH: Nevím, jestli demokratizace je pravé slovo.  

MS: Nakonec jsme vykročili k obnově demokratického zřízení a tržního hospodářství.  

JH: Zde je nutné říci, že po 25 letech víme, jak zdatní ekonomové působili v Prognostickém ústavu, 

kde na jedné straně byl Valtr Komárek, někde jinde byl Miloš Zeman, někde jinde byl Václav Klaus, 

někde jinde byl Vladimír Dlouhý, někde jinde byl Karel Dyba, Ivan Kočárník. To znamená, že lidé měli 

jistou vizi, kterou pravděpodobně připravovali na základě zadání z ÚV KSČ. Propracovaná změna – 

v tom smyslu, že opustíme socialismus a přejdeme ke kapitalismu - neexistovala. V listopadu 1989 

nikdo nevěděl, že se blížíme ke kardinální změně politického systému.  

... Disent – demokratická opozice ...  

JH: Pro disidenty byl vývoj v listopadu 89 zcela jasným překvapením. To po revoluci přiznávali i oni. 

Řekněme si upřímně, do roku 1989 byli na okraji společnosti. Nebyli praporečníky změny režimu, že 

by hlásali: budování socialismu nahradíme budováním kapitalismu.  
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MS: Souhlasím. Sluší se říci, že právě tato periferní skupina byla pro Západ důležitá. Skrze ni snad také 

bylo na Československo nahlíženo. Podíleli se na „přemostění“ z totality do demokracie. 

JH: Myslím si, že ne. Jestliže si vezmete skutečnost, že jsme se Západem spolupracovali, a to 

ekonomicky i politicky, měli jsme všude ambasády. Naši představitelé se s představiteli západních 

zemí - od Helsinek, které byly v roce 1975 – normálně setkávali. V minulosti se hovořilo o studené 

válce. Prakticky to jsou hesla, ve skutečnosti vztahy fungovaly zcela normálně. Musím říci jednu 

skutečnost, že Československo v té době nemělo nikde na světě žádného nepřítele. Se státy, kde jsme 

měli ambasády, jsme měli velmi korektní politické i ekonomické vztahy. V současnosti tomu tak 

bohužel není a tento stav mě velice mrzí.  

MS: Jednoduše se systém roztříštil.  

JH: Ne, zbytečně došlo k jeho úmyslnému rozbití.  

... Pozitivum režimu ...  

MS: Bylo by vhodné se zeptat, jaké pozitivum měl minulý režim?  

JH: Pozitivum bylo v tom, že systém byl vymyšlen pro dolních deset milionů. Mimo to - že lidé 

nemohli cestovat, mimo to, že zde nebylo k dostání vše, jako bylo na Západě - měli jisté základní 

životní jistoty. Samozřejmě, jako se nadává nyní, nadávalo se tehdy. Když se nadávalo v hospodě 

umírněně, nikoho nezavřeli. Když jste vystoupil a dělal letáky, zavřeli vás. Jen si vezměte současnost. 

Nějaká komunistka chválila Klementa Gottwalda, obvinili ji z pobuřování. Je logické, že vládnoucí 

politická garnitura v každém státě si hájí svou pozici, hájí si režim, který ji vynesl k moci. Bylo to v 18. 

století ve Francii, když se lidé vzbouřili proti Bastile a neuspěli, vládnoucí elity je popravily. Tyto 

praktiky existují i nyní. Vezměte si, že jistý pan Snowdon v USA řekne, že je něco špatně, a nemůže se 

vrátit do vlasti. Jak vidíme, tyto skutečnosti existují všude. Jelikož mám procestovaný skoro celý svět, 

mohu vám říci, že ve všech státech to funguje obdobným způsobem. Záleží na tom, jak je silná vláda. 

Čím slabší, tím silnější je tamní tajná policie a ta samozřejmě postihuje nepřátele vlády.  

... Nebezpečné pojmenovávat ...  

MS: Když někdo v minulosti kriticky pojmenoval stávající stav, mohl za to nést nějaké důsledky. A měl 

pravdu?  

JH: Co je pravda?  

MS: I Pilát se tak tázal. Tímto problémem se zabývají myslitelé, a jejich názory se tříští. 

JH: Měl jsem problémy s různými lidmi, s různými příslušníky StB. Když jsem někde za něco bojoval, 

nelíbilo se jim to, a proto mě třeba chtěli vyhodit ze školy, ale kdo neměl obdobnou zkušenost? 

V současné době často musíme rebelovat proti negativním krokům vlády, nečinnosti úřadů, korupci, 

atd. Hrozí nám za to postih? A musíme odpovědět, hrozí.  

MS:  A to proto, aby s věci pohnuly kupředu.  

JH: Samozřejmě, když někdo může a chce, zkomplikuje mi můj profesní život přes státní instituce. 

Protože děláme velký byznys a potřebuji k jeho realizaci podporu státu, musím si dávat pozor, abych 

neoprávněně nekritizoval někoho na nesprávném místě. Nemusel bych to ,,přežít“ a také nechci 
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pykat za to, že si svobodně hlásám svou pravdu. Na rozdíl od vás jsem starší, jsem zkušenější, a proto 

jsem opatrnější.  

MS: Váš přístup bychom mohli nazvat pragmatickým.  

JH: Není to pragmatické, ale je to důležité, aby člověk přežil. Podívejte se, jak skončil Jan Hus. 

MS: Na hranici a popel rozsypán do Rýna.  

JH: Tím, že se stal někdo mučedníkem, věci nepomohl.  

MS: Soudím, že když se jím stal, připomínáme si jej dokonce státním svátkem.  

JH: Co ale změnil? Vezměte si Jana Palacha, vezměte si Jana Zajíce. Husitské hnutí skončilo porážkou. 

Palachovské demonstrace vždy rozehnali. Moc má sílu vás převálcovat. Bohužel moc je na straně 

státu a tím pádem vládnoucí politické garnitury.  

MS: Ano, ale lidé z Charty vyznávali postoj, že jsou hodnoty, za které se vyplatí trpět. 

JH: Netýká se to jen lidí z Charty. Když někdo chtěl změny ve fabrice, aby něco bylo jinak, nemusel být 

chartistou. Stačilo, že za to bojoval. Buď se mu to podařilo změnit, anebo jej mašinérie semlela a šel 

umývat okna. V podstatě jde o míru jeho osobního vzdoru.  

MS: Záleží na správném vyhodnocení situace.  

JH: Řeknete-li chartisti, je vhodné si položit otázku, kolik jich bylo.  

MS: Uváděl jste, že se jednalo o periferní část společnosti.  

JH: Sametovou revolucí v listopadu 1989 přišla k moci nová vládnoucí garnitura. Byli v ní i lidé, kteří 

byli do listopadu 1989 na periferii společnosti. Vládnoucí garnitura si musí dát do vlády a do všech 

spojených institucí lidi, kteří mají stejné nebo obdobné smýšlení. Toto je základní atribut toho, aby 

mohla navrhovat změny systému a byla schopna je prosadit. Musí ovládnout i média. Tím pádem 

něco, co bylo periferního, se stává nosným. Takový je následek úspěšných revolucí.  

... Exil, emigrace ...  

MS: Část svého života jste strávil v zahraničí. Neměl jste zájem tam zůstat?  

JH: Tyto pocity mám spíše nyní.  

MS: Dobrá, ale jak se díváte na lidi, kteří opustili svou vlast? Byla to jejich volba, chtěli žít ve 

svobodném systému.  

JH: Takto bych to neviděl. Znám mnoho emigrantů. Ne za všemi útěky byla touha po svobodě.  

MS: Je tam též snaha být ekonomicky zajištěn? 

JH: Záleží jak u koho. Samozřejmě jsou ženy, jako například Blanka Matragi, které se provdaly do 

zahraničí a jsou schopny žít plnohodnotně v dané, v tomto případě arabské společnosti. Znám to 

z Libanonu, kde na každém rohu vidíte její plakát. Jedná se o úžasnou ženu, která by samozřejmě 

nikdy v Československu nedosáhla toho, čeho dosáhla tam. Se svou vizí, s uměním byla schopna 
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ohromit kastu princezen, které mají peníze na to, aby ji ocenily. U nás by s tím měla problém, protože 

zde nebyli bohatí lidé. Je spousta lidí, kteří odešli z politických důvodů, protože je nebavilo zde žít, 

neměli možnost cestovat, atd. Samozřejmě největší emigrace byla po vstupu Rusů, kdy – dá se říci - 

celý národ byl z jejich okupace znechucen a otráven. Naděje na realizaci politických změn zmizela. 

Mnoho lidí z toho titulu uteklo do zahraničí. Znám duchovní, kteří emigrovali, protože jim nedovolili 

studovat teologii. Za emigrací jednotlivce je vždy něco, co je specifické pro danou osobu. Není možné 

to paušalizovat.  

... Stav společnosti v roce 1989 ...  

MS: Než budeme hovořit o demokracii a kapitalismu, je vhodné se vás jako praktika zeptat, v jakém 

stavu byla společnost a hospodářství v přelomovém roce? Jaké charakteristiky byste jí přiřadil?  

JH: Je potřeba říci, že v letech 1986, 1987, 1988 pod vlivem Sovětského svazu nebyly poměry v 

Československu růžové, protože hlavní problém byl v tom, že bylo patrné zaostávání technického 

rozvoje v porovnání s kapitalistickými zeměmi. Ztratili jsme „drive“ toho, co ještě v šedesátých letech 

bylo, poněvadž kdyby bývalo došlo ke změně v roce 1968, rozdíl mezi Československem a Rakouskem 

byl dva, tři roky. Tehdy zde byl náboj a potence lidí k tomu, abychom technický rozvoj, a i vedení 

státu tehdy s Otou Šikem, Eduardem Goldstückerem a s jinými osobnostmi v nějaké elegantní formě 

udrželi. Je potřeba říci, že tehdy v lednu roku 1968 byl Dubček až asi 7. kandidátem na vedoucího 

tajemníka KSČ. Byl zvolen z toho titulu, že bylo jasné, že byl nejslabší. Obě dvě antagonistické skupiny 

ve vedení KSČ se dohodly na něm, protože si myslely, že s ním budou „mávat“ ve prospěch svých 

názorů. Samozřejmě v roce 1989 byl ekonomický rozdíl mezi západními státy a Československem 

mnohem větší.  

MS: Jan Vrba hovoří o patnáctileté zaostalosti. 

JH: Je to možné. Závisí na druhu průmyslu.  

MS: Hovořil o globálu, ale řídil textilní podnik Textilana.  

JH: Shodou okolností jsem vyvážel textilní stroje. V době normalizace byl československou televizí 

natočen seriál Inženýrská Odyssea. Pojednával o vynálezcích spřádacích strojů PD 200 a ty jsem 

shodou okolností vyvážel. Měli jsme unikátní technologie na tryskové stavy, také na tiskařské stroje, 

tam jsme byli špička. Vyváželi jsme letadla z Aera Vodochody. Mnoho produkce bylo však určeno 

pouze pro socialistický tábor. Nevýhoda byla v tom, že konkrétně Sovětský svaz, který byl 

odběratelem největší části naší produkce, nechtěl modernizaci strojů, nechtěl inovace, protože 

vycházel z toho, že má kvanta našich strojů, a kvůli zjednodušení obsluhy a kvůli zajištěnosti 

náhradních dílů nechce nic nového. Z toho pramenilo technologické a technické zaostávání našeho 

průmyslu. Měli jsme zde zdravotnictví, které nějak fungovalo, bylo dostupné každému. Fungoval 

zahraniční obchod. Měli jsme ambasády, obchodní oddělení po celém světě. Se spoustou zemí jsme 

měli velmi dobré obchodní vztahy. Po roce 1989 jsme po vzoru západních ekonomik, ale i pod jejich 

vlivem zrušili mimo jiné RVHP. To vedlo ke ztrátě našich nejdůležitějších trhů a v mnoha případech 

jsme je vyklidili úplně. Z mého hlediska to byla velká hloupost. Do vzájemných mezistátních vztahů 

začali vkládat i různé jiné „priority“, než byla snaha o pouhou obchodní výměnu. Následovalo zavírání 

našich velvyslanectví v mnoha zemích, zrušili jsme tam obchodní oddělení, a navíc jsme zrušili 

ministerstvo zahraničního obchodu - a to v zemi, která má několik desítek procent HDP tvořeno právě 
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exportem. Tento přístup lze označit za nestydatost a hloupost. Ačkoliv jsme my zkušenější proti 

těmto rozhodnutím bojovali, nebylo nám to nic platné. Je též nutné říci v porovnání se současnou 

dobou, že politici, kteří vládli v devadesátých letech, byli muži činu, protože byli schopni rozhodovat. 

Byli schopni činit rozhodnutí i o negativních věcech. 

MS: Politika měla drive a jasné směřování?  

JH: Na rozdíl od 90. let jsou vlády v posledních letech velice alibistické. Stávající vláda má mnoho 

populistických opatření, která stojí hromadu finančních prostředků, nedovedu si představit, z jakých 

zdrojů chtějí všechny tyto návrhy financovat.  

... Demokracie a demokratická politika ...  

MS: Částečně jste se dostal i do reality vládnutí, ale vraťme se k obecné rovině. Jak si definujete 

demokraci?  

JH: Je vhodné užít slova Winstona Churchilla: lidé nevymysleli nic lepšího.  

MS: Není náhodou demokracie cestou pro populisty? Lidé volí ty, kteří se jim snaží zalíbit.  

JH: Když si vezmete Jiřího Paroubka, vidíte, že na jedné straně vyhrál volby, ale na druhé straně -

vzhledem k populistickým názorům, jež se pokoušel prosadit, byla proti němu opozice tak silná, že ho 

to i ve vlastní straně smetlo.  

MS: Jsou zde korekční mechanismy demokracie v podobě konkurence názorů?  

JH: Vezměte si vládu Petra Nečase. Snažila se jít cestou zcela opačnou. To znamená - prosazovala 

nepopulistická opatření, antilidová opatření. Též ji to smetlo. Je nutné vidět zlatou střední cestu, ale 

bohužel nám v politice chybí vizionáři, kteří by řekli: chci jít touto cestou, rád bych dosáhl těchto a 

těchto cílů. Politici vládnou ze dne na den bez toho, aby naplňovali nějakou vizi, kam jdeme. Uvedu 

příklad ze současnosti: Jeden den se vypíše tender na Temelín, který stojí stovky miliard, po čase ti 

samí politici řeknou, že jej zrušíme. Jedná se o příklad nehorázné ekonomické neodpovědnosti. Na 

jedné straně - Zeman bojuje za kanál Dunaj, Odra, Labe, aby zde byla zaměstnanost, na druhé straně 

- někdo ve vládě rozhodne, že nám jadernou elektrárnu Temelín dostaví zahraniční firmy, když 

Dukovany i první část Temelína byly postaveny Škodou Jaderné strojírenstvím. Jaká to nehoráznost!     

MS: Tento přístup můžeme považovat za případ českého diletantství.  

JH: Mohl jsem poslouchat lidi z obranného průmyslu. Byli jsme vždy považováni za zemi, která 

vyvážela zbraně. Proč je vyvážela? Jelikož je uměla vyrobit. Dnes nejsme schopni ani koupit pušky 

české provenience. Koupíme si je raději z Finska. Stejný případ je s tanky. Koupili jsme Pandury 

z Rakouska. Kde bylo Rakousko, a kde jsme byli my? V současné době se kvůli korupci dává přednost 

tomu, že se mnohé koupí ze zahraničí, což je hrozné.  

... Vize pro vládnutí ...  

MS: Když se podíváte na obnovu demokratické politiky, vnímáte tam nekompetentnost lidí, kteří dělají 

strategická rozhodnutí, jednotící vize hlavních politických stran pro naši zem, tedy koncepce, kam by 

měla jít naše republika, zde neexistuje.  
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JH: Přesně tak. 

MS: Sluší se říci, že jsou zde instituce, které pomáhají s definicí vizí. Můžeme zmínit: NERV (Národní 

ekonomická rada vlády), CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie při UK), ale je otázka, 

zdali je hlavní hráči též berou v potaz.  

JH: Máte pravdu.  

MS: Když se podíváte na vývoj naší politiky ve čtvrtstoletí svobodného státu, v počátcích se využíval 

potenciál, který jsme zde měli, dělala se důležitá opatření. Dnes jsme v době, kdy se přešlapuje, 

vidíme, jak vyspělý středoevropský stát dohánějí země, které byly daleko za námi.  

JH: Ano, je to tak, se současným stavem spokojen nejsem.  

MS: Člověk může říci – budu proto dělat vlastní byznys?  

... Fungující stát ... 

JH: Nemůžete to jen tak říci, protože k tomu, abych mohl tyto věci v mém případě dělat a prodávat, 

potřebuji fungující stát. Je to dáno tím, že naše komodity jsou určeny státním institucím, neboť 

vyrábíme tramvaje, prodáváme elektrárny a čističky vody. Neprodáváme žádné spotřební zboží, a 

proto je pro mě prioritní, aby fungoval stát jako počátkem devadesátých let, kdy jsme měli fungující 

podporu zahraničního obchodu. Vezměte si, že tato firma vznikla na zelené louce a její základní 

kapitál dosahoval 100 tisíc korun. Po 25 letech máme základní jmění 449 milionů. To bylo dosaženo 

právě díky výsledkům v exportu, protože jsme měli podporu státních institucí EGAP a ČEB. V současné 

době víte z tisku, s jakými problémy se tyto instituce potýkají. To se odráží na jejich aktivitách.   

MS: Čím si vysvětlujete, že v devadesátých letech služby státu byly kvalitní ve srovnání s tím, co je 

zřetelné nyní – drolení státu? 

JH: Za prvé, korupce nedosahovala takových rozměrů jako v současnosti. Za druhé, lidé, kteří 

zastávali vedoucí rozhodovací posty ve státních institucích, byli kvalifikovaní, uměli se rozhodnout, 

nebyli to žádní odložení politici. O schopnosti umět se rychle rozhodnout svědčí i skutečnost 

v případech, kdy jsme deblokovali zahraniční dluhy. V té době rozhodující činitelé řekli, a hlavně 

rozhodli – dáváte nám takovéto a takovéto podmínky, my je bereme a vy je naplňujte. V současné 

době přijdete na Ministerstvo financí ČR s nabídkou na „dealokaci“ dluhů v řádech desítek milionů 

EUR a dotyční pracovníci vás vyprovodí se slovy: „My si žádné rozhodnutí v této záležitosti na sebe 

brát nebudeme“, protože každá deblokace pro ně znamená obhájit ztrátu a oni přece nehledí na to, 

že na druhé straně - pro stát deblokace znamená příjem finančních prostředků.  

MS: Myslíte si, že to tehdy bylo způsobeno tím, že tam byla patřičná kontinuita s minulostí?  

JH: Ne, jednalo se o úplně nové lidi, kteří tam přišli z Prognostického ústavu, Ekonomického ústavu 

apod. Uvedu příklad: nyní nás oslovili Kazaši, usilují, abychom „deblokovali“ jejich dluh. Stávající 

garnitura na Ministerstvu financí ČR řekla: „Ne, my si to nevezmeme na svědomí, že bychom měli 

rozhodnout, že z části zahraničního dluhu Česko dostane jen tuto část. Raději to vykazujme v plné 

hodnotě, ať to rozhodne někdo jiný.“ Přitom říkáme, že do rozpočtu potřebujeme každou korunu. 

Skutečně, rozhoduje se tímto způsobem.  
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MS: Stát dostatečně nekooperuje a neslyší na výzvy?  

JH: Neřekl bych, že nekooperuje. Je nutné říci, že na některých rozhodujících místech jsou lidé, kteří 

nedokážou rozhodovat, ačkoliv je jasné, kam má rozhodnutí směřovat. Úředníci se bojí vzít na sebe 

odpovědnost za rozhodnutí, protože proč by si měli „pálit prsty“. 

MS: Se strachem se nikam nedojde.  

JH: Ano, a to je zdroj našich stávajících problémů. Vezměte si jen primátora Prahy - Bohuslava 

Svobodu, který se snažil bojovat proti korupci, a nakonec jej systém smetl, a nikdo se jej nezastane.  

MS: Lidé, kteří byli v Praze s korupcí spojeni, nejsou stíháni.  

JH: Příkladem je pan Janoušek, který může někoho zabít, a nedostane se ani k soudu. Jednoduše se 

neměří všem stejným metrem.  

MS: Podle vás lidé, kteří vykonávají politiku v Čechách, mají spíš parciální zájmy, než aby hájili zájem 

státu? Stát je v tomto ohledu příliš anonymní.  

JH: Nevím, zdali se to dá takto říct. Každý z nás je jiný. Každý z politiků je jiný. Někde se vylíhl nějaký 

politik, a nesmazatelně se vryl do našich pamětí. Jen si představte, kolik zde bylo ministrů 

zdravotnictví, a kolik si jich pamatujeme? Možná pana Julínka, jelikož měl malého mluvčího pana 

Tomáše Cirkta.     

MS: Možná není problém, když je pohyb na vrcholných pozicích, ale je nutné, aby fungoval stát, aby 

kroky státu byly předvídatelné, aby se právní normy neměnily jako na běžícím pásu.  

JH: Máte pochopitelně pravdu, ale na druhé straně, pokud si vezmete nižší úředníky na různých 

ministerstvech, člověk vnímá, že se jedná o lidi, kteří nechtějí vyčnívat z řady, kteří se nechtějí 

ukvapovat v rozhodnutí, aby nedostali přes prsty, neboť nemají definitivu, mohou je kdykoliv vyhodit. 

Je možnost na místa ředitelů odborů dosadit nějakého kamaráda. Stačí si vzít post prezidenta policie. 

Co se tam semlelo? Ani nevíte, proč je vyhodili. Nakonec vyhodili oba.  

MS: Předvídatelnost je znakem stability systému.  

JH: Ano, máte pravdu, ale jestliže se s každým ministrem mění toto obsazení, pak je to jednou čehý, 

podruhé hot. Předvídatelnost neexistuje ani v otázce spravedlnosti. Jeden soudce rozhodne: „Bárta je 

vinný.“ Druhý rozhodne: „Bárta je nevinný.“ Nakonec odsoudí jiné aktéry sporu. I tam, kde máte 

předem stanoveny normy rozhodování a posuzování, to u nás nefunguje.  

MS: Člověk by si mohl vypomoci Senekovou tezí: „Co nezakazuje zákon, zakazuje stud.“ Mezi námi 

jsou lidé, kteří se chovají tak, že sice nejsou v rozporu s normami, postrádají však hlas svého svědomí, 

a proto jsme svědky neustálých sporů.  

JH: Ve středověku platilo Desatero, co z něj platí nyní?  

MS: Vždyť je to na lidech, co z dobrých příkazů splní! Pro slušné lidi platí Desatero stále. Je nutné, aby 

lidé, kteří jednají v rozporu s ním, byli včas ... 

JH: ... potrestáni - padni, komu padni. Toto se však nedodržuje. 
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... Kapitalismus ...  

MS: Pokročme dále, jak vnímáte obnovu hospodářského řádu - kapitalismu – tržní hospodářství? Je 

podle vás tržní hospodářství něčím přirozeným? Člověk je určen ke směně? Tímto procesem se vytváří 

trh, i bohatství. O kapitalismu se v počátku změn nehovořilo.  

JH: Ano, máte pravdu. Nehovořilo se o kapitalismu, ale o tržním hospodářství. Tím, že jsme prožili 

přechod od socialismu k tržnímu hospodářství, zaregistrovali jsme jednu strašně důležitou věc. Aby 

vám fungovalo tržní hospodářství, na všech stranách musí být peníze. Jestli peníze na straně 

kupujícího nejsou, musí se hledat jiné formy. Jednou z forem je návrat do prvobytně pospolné 

společnosti, ke směně zboží a bude to barter, nebo budete hledat politickou cestu. Někde 

přesvědčíte gubernátora, který řekne, že za dlužnou stranu peníze uhradí. Právě začátky 

devadesátých let byly odrazem toho, že jsme pokračovali ve využívání dobrých vztahů, které jsme si 

„vybudovali“ v různých zemích, abychom měli odbyt pro české zboží. Právě tato situace nám 

pomáhala k tomu, že jsme dodávali zboží ruským naftařům. Ti měli naftu, koupili jsme ji od nich, a tu 

část, kterou jsme nepotřebovali, jsme prodali někam jinam atd. Tyto obchody jsme dělali v Africe - 

koupili jsme nějaké africké zboží a dodali jsme naše, ovšem fakt je, že se nejednalo o nic nového. Již 

za socialismu existovala OZO „Transakta“, která v zemích, jako byl Pákistán, Bangladéš a mnoho 

jiných, organizovala barterové dohody, kde se nakupovala juta nebo čaj proto, aby se prodaly české 

strojírenské výrobky. A ty se prodávaly různě po světě, aby se zpět získaly peníze. Nejednalo se o 

novou záležitost. Trh zde fungoval svým způsobem již předtím, protože snaha nějakým způsobem 

vyvážet byla eminentní. Aby trh mohl fungovat, byla třeba i devalvace koruny a její volná 

směnitelnost. Tím pádem došlo k tomu, že jsme najednou začali prodávat za reálné ceny.  

... Kapitalismus a obchod ...  

MS: Devalvace, o níž hovoříte, byla provedena v roce 1990. Zároveň byla zavedena vnitřní 

směnitelnost a v roce 1995 byla zavedena plná směnitelnost.  

JH: Rád bych řekl: v roce 1991 jsme jako INEKON vyvezli 200 lokomotiv do bývalého Sovětského 

svazu. V roce 1990 byla cena jedné lokomotivy 500 tisíc rublů. V korunách stála 5 milionů korun. 

V roce 1991 se nám podařilo za jednu lokomotivu už získat 936 tisíc dolarů, což bylo řádově 20 

milionů korun. Trh se najednou otevřel tak, že výrobce z roku na rok dostal za jednu lokomotivu 

čtyřikrát víc. Ale na druhé straně - Rusové řekli: my vám neprodáme naftu za cenu v rublech, ale 

zaplatíte nám světovou tržní cenu v dolarech. Tím se trh otevřel a mělo to tu výhodu, že jsme se 

najednou dostali k reálným světovým cenám. Byli jsme konfrontováni s otázkou, jestli se s tím 

dokážeme poprat. Na druhou stranu otevřelo to možnost, že i do Česka se mohlo začít volně dovážet 

zboží, které se sem dosud z titulu nedostatku volně směnitelné měny nedováželo.  

MS: Vysvětlujete dopady liberalizaci zahraničního obchodu, což byl krok ekonomické transformace. 

Sluší se říci, že jsou kritici, kteří říkají: příliš se liberalizoval. Vyspělé země kapitalistického Západu mají 

svůj obchod chráněn, ...  

JH: ... aby tam nevniklo levné čínské zboží.  

MS: Jak uvažujte o tomto kroku?  

JH: Nyní je to tak liberalizováno, že toto je pasé.  
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MS: Dotkněme se jedné skutečnosti, na níž jste upozornil. Říkal jste, že byla škoda, když se zrušilo 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci.  

JH: Ještě v roce 1989 jsem byl členem orgánů RVHP. Pro nás to mělo tu výhodu, že jsme měli 

ošetřeno, kolik Rusko a obecně východoevropské státy z roku na rok absorbují lokomotiv, tramvají, 

aut. Po liberalizaci začal odklon od socialistického plánování, ochrana našeho trhu se otevřela 

zahraniční konkurenci, a zahraniční trhy jsme si neuchránili, naopak přišli jsme o ně. To byl i jeden 

z důvodů, proč zbankrotovalo ČKD Praha, proč zbankrotovala Škoda Plzeň. Dalším důvodem byla i 

skutečnost, že tito výrobci neměli kvalitativně srovnatelné výrobky se Západem, a proto i v západní 

konkurenci začali ztrácet své výsadní postavení na východních trzích.  

MS: Dobrá, měli bychom tedy říci: díky obchodu se zeměmi RVHP měla tato země pohledávky? 

JH: Ano, již jsme se toho dotkli. Od roku 1986 nám Rusové zcela neplatili za vyvážené zboží. Dodávali 

jsme zboží do rozvojových zemí, které nám rovněž neplatily. Je logické, že to je všeobecný jev. Bylo 

tomu tak, i tomu tak bude. Vezměte si například, kolik současných pohledávek má Německo za 

Ruskem.  

... Kapitalismus bez kapitálu? ...  

MS: Důležitý pro obnovu tržního hospodářství je především kapitál, který zde neexistoval. Jan Vrba, 

ministr Pithartovy vlády, usiloval o to, aby se určily strategické podniky tvořící páteř ekonomiky a 

vytvářející finální produkt. Měl představu o propojení se zahraničními partnery, jako to bylo 

realizováno v případě Škody Mladá Boleslav. Jak se zpětně díváte na tento plán? Zahraniční investor 

přináší know – how, přináší i kapitál v podobě peněz.  

JH: Myslím si, že privatizace Škody zcela jasně ukázala, že se mělo jít touto cestou, poněvadž byla 

správná. Je potřeba si také říci, že když se začal rozvíjet trh, ale i korupce, ne všichni měli prioritní 

zájem na tom, aby zde zahraniční investoři rozvíjeli konkurenční produkt. Vezměte si společnost John 

Deer, což je společnost vyrábějící traktory. Ten neměl žádný zájem, aby zde fungoval Zetor.  

MS: Stejným příkladem je cukrovarnický průmysl?  

JH: Souhlasím.  

MS: Například do společností Škoda Plzeň měl vstoupit Siemens, do Tatry Kopřivnice Mercedes. 

Během dvou let fungování Pithartovy vlády byla snaha „podchytit“ podniky, ale nakonec zvítězila 

„česká cesta“, což byla privatizace na úvěr. Jak přemýšlíte nad těmito postupy v kontextu vlastní 

podnikatelské cesty?   

JH: Sdělím vám jednu skutečnost: V roce 1994 jsem koupil Druchemu a vlastníme ji do současnosti. 

Bylo to v době, kdy se zde otevřel trh, kdy byly české úrokové sazby na úvěry do třiceti procent, proti 

tomu marka měla jedno procento. Začaly zde působit obchodní řetězce a my jsme měli proti tomu 

nějakým způsobem konkurenčně obstát. Protože jsem chtěl koupit ČKD Praha, získal jsem jakési 

postavení ve smyslu toho, že jsem se mohl setkávat s ministry vlády a mé problémy s nimi 

projednávat. V té době jsem prosil ministra průmyslu, ať nám legislativními opatřeními pomohou 

zajistit další existenci našich firem v tak nerovnoprávném konkurenčním prostředí. Jeho odpovědí 

bylo: Jste v rybníku, je zde tržní prostředí, musíte se naučit plavat. Nakonec Druchema přežila - díky 
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tomu, že se nám podařily jiné obchody a byli jsme schopni finančně kompenzovat náklady, které by 

Druchema ze svých zdrojů nebyla nikdy schopna poskytnout. V roce 1994 jsme vedle snah o koupi 

ČKD Praha stačili zakoupit majoritní podíl v Nováckých chemických závodech na Slovensku za miliardu 

a 217 milionů. Z roku na rok jsme dosáhli zisk přes 200 milionů slovenských Kč. Oficiálním vykázáním 

takového zisku jsme udělali chybu, neboť jsme upozornili na to, že tato chemička může být vysoce 

zisková. Za vlády premiéra Mečiara nám byla majorita v této fabrice zcizena oficiálními slovenskými 

institucemi, přestože naši slovenští zaměstnanci v Bratislavě demonstrovali za to, abychom jako 

majitelé NCHZ zůstali. Pro nás je potěšující, že na konci tohoto případu slovenské soudy rozhodly 

v náš prospěch a naše investice nám byla vrácena. V tomto případě jsme dokázali, že s pomocí 

českých bank se dala i na Slovensku realizovat takzvaná česká cesta. Novácké chemické závody – 

NCHZ měly obrat pět miliard slovenských korun. Nám se podařilo výrobu zorganizovat tak, že jsme 

lidem zvedli platy, zbylo na daně a vytvářeli jsme slušný zisk. Potom, co jsme NCHZ opustili, nové 

vedení přivedlo tohoto výrobce do ztráty ve výši 500 mil. Kč. ČKD Praha jsme chtěli koupit z toho 

důvodu, že jsme uměli jejich výrobky prodávat. V dané privatizaci jsme neuspěli, ale následující 

desetiletí ukázala, že jsme se i mimo ČKD naučili projektovat a vyrábět technicky dokonalé tramvaje, 

se kterými jsme se dostali až do Washingtonu D. C. V takový úspěch českých tramvají se v době 

největšího rozkvětu ČKD Praha nikomu v Československu ani nezdálo. Obdobný úspěch jsme měli i 

v oblasti prodeje lokomotiv, které jsme na jedné straně dodali do stávajících teritorií, jako byl 

Vietnam, Kambodža, Maďarsko, ale na druhé straně jsme 40 lokomotiv vyvezli do Itálie a do 

Německa.       

MS: Též jste zastoupeni v Salzburgu.  

JH: Ano, máte pravdu, do Salzburgu jsme dodali 9 modernizovaných železničních jednotek. Byl to náš 

první vývoz tohoto druhu do západní Evropy, a věříme, že ne poslední. Tohoto úspěchu se podařilo 

dosáhnout díky vysokému know-how našich projektantů, konstruktérů a výrobních dělníků.  

... Vláda, její zásahy a kontexty ...  

JH: České strojírenství se ve světě proslavilo spolehlivou konstrukcí svých strojírenských výrobků. Je 

po nich stále poptávka, ale mimo jejich kvalitu rozhodují ve světové konkurenci i platební podmínky. 

Jak už jsem dříve uvedl, existovala velice dobrá proexportní opatření. V současné době musím s lítostí 

konstatovat, že státní podpora exportu v podstatě zkolabovala. Uvědomují si to všichni, kdo s tím 

mají co dočinění, ale alibistická řešení převládají před ráznými kroky k nápravě.   

MS: Máte ji v papírové podobě, politici ale export svými činy opomíjejí.  

JH: Jedná se o opakovaná zaříkávadla politiků. Bohužel, skutek utek.  

MS: Stát v devadesátých letech založil Českou exportní banku, EGAP.  

JH: To vše až do roku 2007 perfektně fungovalo.  

MS: Čím to, že došlo k ústupu?  

JH: Odešli lidé, kteří to uměli. Byli tam dosazeni jiní, kteří to tak neumějí, bohužel v současnosti jsou 

tam dokonce takoví, kteří se bojí rozhodnout.  

MS: Jistě důležitým zásahem byla ekonomická krize. 
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JH: V roce 2007, kdy začala krize, tehdejší vedení řeklo: je krize, musíme připravit parametry půjček a 

pojistek tak, abyste se na trhy dostali vy, a ne konkurence. Dáme vám co nejlepší podmínky, protože 

víme, že to umíte, víme, že neděláte pojistné podvody a podobně. Poskytneme vám takové 

podmínky, abyste porazili v náročnějším boji konkurenci a dostali se na trhy. Nyní je – bohužel – 

tendence opačná. Schvalování všeho trvá nepatřičné dlouho a podmínky pojistek i úvěrů nám 

znemožňují bojovat s konkurencí.   

MS: Zkrátka „pěkný“ český stát.  

... Co z minulosti zaniklo? ... 

MS: Vaše společnost vytváří investiční celky a Československo zemí investičních celků bylo. Proč se 

podle vás v této tradici nepokračovalo? Hrál roli rozpad východních trhů?  

JH: Ne, investiční celky se vyvážely do rozvojových zemí. Jestliže nemáte financování, nevyvezete nic. 

Tím se stalo, že naše know-how v některých sektorech průmyslu postupně zaniklo.  

MS: Máte problém to celé udržet pohromadě v tom smyslu, aby se to dalo v širokém rozsahu vyrobit. 

Když porovnáte kvalitu investičních celků našich a západních, nedopadáme nejlépe. 

JH: Za dvacet let jsme ztratili znalost, know – how, které zde existovalo za socialismu. Samozřejmě 

investiční celky měly v minulosti podporu vlády, měly podporu bank. Bylo to prioritní, protože je lepší 

vyvést jednu cementárnu než vyvést jeden lis. K tomu, abyste uspěl, musíte mít zabezpečenou 

konkurenceschopnost. V současné době jsme v situaci, že naše cementárna stojí 200 milionů Kč, 

čínská stojí 140 milionů Kč. Ta je srovnatelná po technické stránce s naší technologií, ale má na rozdíl 

od nás podpořené financování. Máte tu výhodu, že někdy můžeme tvrdit, že Číňané ji postavit neumí. 

Bohužel, ale dobře víme, že to není pravda.  

MS: Do budoucna tato věta nemůže být argumentem.  

JH: Známe Čínu, neboť tam vyrábíme tramvaje. V Číně je takový trend, že marže jednotlivých výrobců 

se pohybují mezi jedním až dvěma procenty ceny. Když se tyto náklady nasčítají v rámci ceny 

investičního celku, pak dokáží Číňané nabídnout svou cenu na úrovni dvou třetin naší, a to je 

rozhodující.  

MS: Důležitá je též cena pracovní síly.  

JH: Když vyjdeme opět ze zkušeností z Číny, kde děláme tramvaje, jejich mzda je už na polovině naší. 

Z mého pohledu je nejdůležitější výše marží.  

MS: Nesmíme opomenout vzdělanou pracovní sílu, to bylo úkolem státu. Jak vnímáte proměny v této 

oblasti?  

JH: Negativně. To znamená, že nemohu pustit penzistu do důchodu, protože za něj neseženu 

kvalifikovanou náhradu. Na tramvaje máme projekční kancelář a máme tam i osmdesátníky, kteří se 

v práci dožili požehnaného věku, a nemohu je uvolnit, jelikož za ně není náhrada.  

MS: Čím to podle vás je?  
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JH: Rozhodlo se například, že se nebude maturovat z matematiky. V průmyslovém státě budou 

všichni ekonomové, právníci. Je to opět o tom, že zde není vize ve smyslu, čím chceme být. Jsme 

svědky populistických rozhodnutí: lidé nemají rádi matematiku, zrušíme ji!  

MS: S tím se ale vyřazujeme ze společenství vyspělých zemí.  

JH: Zaregistroval jsem, jak jsme propadli v mezinárodních srovnávacích testech studentů.  

MS: Máte na mysli sestup, který zjistil výzkum gramotnosti organizace OECD?  

JH: Nejedná se o sestup, ale o propadák. Když vidím pořad „Nikdo není dokonalý“. Vezměte si, co za 

našich dob chtělo školství, byl to pendrek, co školství chtělo na mém otci. Co lidé tenkrát znali? Když 

tuto skutečnost srovnáte s dneškem, je to děsné. Co bude znamenat rozhodnutí, že všichni budou 

vysokoškoláky? Sníží se požadavky, aby kdejaký „pitomec“ mohl být vysokoškolákem.      

MS: Soudím, že se to již děje na poli soukromých vysokých škol. Místo toho, aby bylo podporováno 

kvalitní střední školství, lidé půjdou na vysokou školu, prodlouží si své mládí, ale v budoucnu se 

nebudou moci uplatnit na trhu práce, ačkoliv v současnosti je počet nezaměstnaných vysokoškoláků 

není velký v porovnání s těmi, kteří mají základní či střední vzdělání. 

JH: Musíme se tázat, co dělají? Jdou pracovat jako recepční do hotelu?  

MS: V jistém ohledu se jedná o znehodnocení jejich kvalifikace, ale i ve Spojených státech cosi 

vystudujete a pak děláte něco jiného.  

JH: Jedná se o naše peníze, které se prošustrují. Pak zde chybí odborníci do projekce strojírenské 

výroby.  

MS: Měli bychom připomenout, že velké společnosti jako Škoda Auto si jednotlivé pracovníky 

vychovávají samy.  

JH: „Nestojíme si všichni finančně tak dobře, abychom na to měli. Stačí mi, že musím saturovat 

hromadu věcí, na které stát peníze nemá. Například nemocenská trvající 14 dní aj.  

... Otázka společnosti Inekon ...  

MS: Po obecnějších tématech by bylo dobré se dotknout i vaší společnosti Inekon, třebaže vaše 

odpovědi na obecné otázky k ní směřují. Zmínil jste, že jste začali v roce 1990. Rád bych se zeptal, jestli 

jste neuvažoval o emisi primárních akcií?  

JH: Ne. V současné době jednám o tom, že k nám vstoupí Číňané.  

MS: Není škoda, že se české společnosti neucházejí o kapitál na burze?  

JH: Řeknu, proč to dělám. Je to z toho důvodu, že mám různé kontrakty v Africe, Jižní Americe, v Asii. 

Ty jsou ve stamilionech euro. EGAP ani Česká exportní banka nemají zdroje na to, aby se účastnily 

těchto velkých obchodů. Jediní, kdo zdroje mají, jsou Číňané.  Jestli mám zajistit, aby část zisku 

z participace šla do Česka, musím využít čínské zdroje.  

MS: Není vám líto, že téměř po 25 letech od obnovy kapitalismu zde nemáme funkční kapitálový trh?  
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JH: O něj jsem se nikdy nezajímal, je mi lhostejný. Spíše mně vadí skutečnost, že podpora exportu, 

která zde byla do r. 2007, 2008, již není. První tramvaje jsem prodal v Americe v roce 1999. Jel jsem 

tam a předpokládal jsem, že se budeme dohadovat tři, čtyři roky. Američané řekli: vše jsme dohodli, 

kupujeme to, neznáme vás, a proto chceme stoprocentní „performance bond“. Byl jsem překvapen, 

jelikož z normálního obchodu znám, že performance bond je pět, deset procent. V té době jsem 

zavolal šéfa EGAP pana Paríska a říkám mu: „Máme možnost v Americe prodat tramvaje, jste schopni 

zajistit stoprocentní performance bond?“ Odpověď zněla: „Podepište to, uděláme to.“ Zavolal jsem 

do České exportní banky paní Hrnčířové, náměstkyni generálního ředitele, a sděluji jí tuto skutečnost. 

Též doporučila, abychom kontrakt podepsali, že společnost, kterou zastupuje, se kontraktu zúčastní. 

Vše bylo bez osobních schůzek, jen „na telefon“. V současné době jsme měli jít do tendru v Athénách, 

jenž byl financován Evropskou unií. Po patnácti letech pojišťování tramvají mi nějaký hlupák z EGAPu 

napíše, že si není jistý, jestli umíme vyrábět tramvaje. Z tohoto pohledu zde podpora exportu mizí. 

Jsou tam úředníci, kteří si kryjí vlastní záda, z toho důvodu je nutné se přesunout jinam. Mrzí mě to, 

ale tak tomu je. Říkám to otevřeně na všech možných fórech.  

... Hodnocení a chyby ...  

MS: Dobrá, kdybyste měl zhodnotit čtvrtstoletí. Jaká slova byste užil? Čeho jsme dosáhli a jakých 

zásadních omylů jsme se dopustili?  

JH: Já bych čtvrtstoletí rozdělil na dvě části, a to je část do světové finanční a hospodářské krize a část 

po krizi. To znamená období, které již trvá 6 let. Myslím si, že do krize, tedy do roku 2007, jsme 

nějakým způsobem klopýtali kupředu, ale byly zde politické garnitury, které měly odvahu rozhodovat. 

Nějakým způsobem jsme se ubírali kupředu. V podstatě zde nebyl populismus, jaký je typický pro 

kroky současné vlády. Vývoj někam směřoval. V současné době nevíme, co od vlády můžeme 

očekávat. Na jedné straně tvrdíme, že máme prioritní země, že potřebujeme exportovat, že 

potřebujeme vyrábět. Na druhé straně děláme kroky, které jsou „papežštější než papež“. Unie 

rozhodne vůči Rusku nějakým způsobem, a my, aby nějaký politik vynikl, řekneme: chceme ještě další 

sankce! Vypustí informace, že máme největší nezaměstnanost, a těmi sankcemi nezaměstnanost 

stoupne. Z čeho to chce kdo financovat? Z čeho chce kdo financovat nárůst penzí? Z čeho chce kdo 

financovat, že jsme zrušili poplatky v nemocnicích? Kde na to vláda chce vzít finanční prostředky?  

MS: Bohužel, populismus vládne světem.  

JH: V české kotlině takovým způsobem, že to nemá obdoby.  

MS: Jak vidíte budoucnost ČR v rámci Evropské unie a globalizovaného světa? Po roce 1990 jsme 

postupnými kroky integrovali, pokračovali jsme v kontinuitě exportní země ...  

JH: Je otázka: jsme v Evropské unii? Papírově tam jsme. Vlády v posledních letech dělají vše pro to, 

abychom tam nebyli. Od vstupu do Evropské unie jsme plédovali pro to, abychom měli euro, nakonec 

vládnoucí strana, řekla, že euro nebude. Nikdo však neví proč. Někteří pyšně vyhlásili, že jsme 

poslední zemí rakouskouherské monarchie, která má od roku 1870 vlastní měnu, a to korunu. 

Nevíme, co vlastně chceme.  

MS: V roce 1989 jsme se vymezili, co nechceme. Někdo postoj jasněji artikuloval, někdo to cítil. 

Zkrátka, čeká nás další výzva. Děkuji vám za milé setkání.  
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P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

JH: Asi tím, že jsem už na podzim roku 1990 založil Inekon. Opustil jsem svou zajištěnou existenci 

v PZO Pragoinvest a vrhnul jsem se do víru podnikání. Se všemi klady, se všemi zápory. Ale jsem 

chodící kronikou budování kapitalismu v českých zemích a na Slovensku. Na obnovení demokracie 

jsem se nepodílel.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

JH:  V té době jsem měl právníka, sociálního demokrata, a ten kuponové privatizaci nevěřil. Proto 

jsem nijak zvlášť nespekuloval, co udělat s kupony, a proto mně kuponová privatizace nic nepřinesla.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii?       

JH: Ztratili jsme Slovensko a vše, co s tím souvisí.  

 

 

 

Dialog o transformaci s Bohumilem Bašteckým13,14: 

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal pád režimu v roce 1989? Očekával jste jej?  

BB: Neočekával jsem to, jelikož jsem se o to příliš nezajímal. Mysleli jsme, že režim zde bude již 

napořád.  

MS: Nepřímo říkáte, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.  

BB: To máte stejné, jako když si postavíte domek v záplavovém pásmu, musíte počítat s tím, že 

každou chvíli vás voda smete. To je vis major. Soudím, že to nebylo v moci člověka. Když podrobně 

studujete, jak se prováděla změna, neměl jsem žádné iluze. Někdo se nahoře domluvil a povolil to. 

Nemyslím si, že to byla vůle lidu.  

MS: Jinými slovy, jste za komunistickými procesy, jichž jsme byli svědky v roce 1989 a v letech 

následných, viděl zákulisní hry?  

BB: Tehdy ne, ale nyní ano.  

MS: Tím, že se Gorbačov …  

                                                           
13

 Bohumil Baštěcký *1943, evangelický farář působící v roce 2011 v Poděbradech. 
14

 Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 29. 5. 2011 a 19. 6. 2011  dopoledních hodinách ve sboru 
Církve českobratrské evangelické, Husova 141 / 39, Poděbrady. 
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BB: … domluvil s americkým prezidentem Bushem. Soudím, že se domluvili, že nikdo z velkých 

komunistů nebude souzen. To se také stalo.  

MS: Jinými slovy, takové mírové předání moci. My komunisté jsme východní blok přivedli do hluboké 

krize a umožníme vám, abyste postupně obnovili kapitalistický model. Soudíte, že předání bylo 

nekrvavé?   

BB: V Rumunsku zrovna ne. Sám bych tam nestrkal „-ismus“. Vycházelo to z toho, že jak si to zde 

uděláme, takové to bude. Bude to pod vlivem peněz … Možná si pamatujete, že Forman někde hovoří 

o tom, že umělec je vždy pod diktátem, a to buď ideologickým, …  

MS: … či pod diktátem finančním. 

BB: Jemu je příjemnější, když je pod diktátem peněz.  

MS: Ano, ale díky tomu se dokázal prosadit v Americe.  

BB: Nesmíme zapomínat, že se dokázal prosadit i zde. Když filmaři vzpomínají na minulé doby, tehdy 

nebyla nouze o peníze.  

MS: Je vhodné konstatovat, že je nutné s penězi dobře nakládat.  

… Minulost …  

MS: Obraťme list. Když jsem se zamýšlel jak uvést dialog o proměnách týkající se minulých dvaceti let, 

a nejen o nich, říkal jsem si, že je dobré jako východisko vzít slova z vašeho kázání, které se objevuje v 

Bibli „Hledejte boží království a vše ostatní vám bude přidáno …“ Jak jste vnímal společnost, v níž jste 

sám žil? Usilovala o boží království? Jak byste ji charakterizoval?  

BB: Společnost, v níž jsem žil, neusilovala o boží království.  

MS: Co pro ni bylo charakteristické?  

BB: Nechtěl bych se do ní vrátit. Charakteristický byl pro ni alibismus. Začnu s kladným hodnocením. 

Víme, že se chováme špatně, ale za to nemůžeme, protože kdybychom se chovali jinak, vyloučí nás 

vládnoucí klika ze společnosti.  

MS: Jinými slovy, lidé byli tlačeni do situací, kde se nemohli svobodně rozhodovat, a režim je měl 

v hrsti, pokud s ním nějak nespolupracovali? 

BB: Nevím, zdali to bylo tak černobílé. Lidé to na to sváděli: Já za to nemohu, za to mohou oni. 

Alibismus a ďábelské pokušení je i dnes, má rafinovanější podobu. Dříve se člověk mohl odvolat na 

to, že když nevstoupím do spolupráce s režimem, mé děti budou poškozeny, na mé místo přijde 

někdo jiný. Nemusela to přitom být pravda. To byl apriorní pohled a zdůvodnění, proč se chovám, jak 

se chovám.  

MS: Vy jste byl v té době farářem protestantské církve. Jak jste s režimem vycházel? Byl jste 

pronásledován?  

BB: Být farářem za komunistů bylo podle mého názoru daleko lehčí, než tomu je nyní. To proto, že 

jsem vyšel před faru a již jsem pracoval. Lidé viděli, že je zde někdo, kdo těžko vstoupí do strany a kdo 
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má jiný postoj k životu a jiné zásady, než nám vkládají do našich myslí. Z toho hlediska to bylo 

jednodušší. Pokud ubývalo lidí v kostele, nemohl jsem za to já, ale ti nahoře, zkrátka za to mohl režim. 

Dnes je to daleko složitější. K otázce pronásledování: Prožil jsem dva roky v takovém tvrdším režimu. 

Měl jsem dva kamarády, kteří podepsali Chartu 77, abych si udržel čisté svědomí, jakmile se dostali 

do potíží, navštěvoval jsem je častěji než ostatní. Oni z toho usoudili, že jsem s nimi. Svým způsobem 

měli pravdu. Sám jsem Chartu 77 nepodepsal, avšak bylo mi řečeno, že jako bych ji podepsal. Máme 

vaše snímky.  

MS: Až tak daleko to šlo?  

BB: Začali tím, že jsem podepsal protest proti ruským raketám zde v České republice. Osobně jsem to 

nepodepsal, bylo to falzum. Tím začali. Dva roky za mnou chodili dva lidé, jeden byl hodný, druhý zlý. 

Napřed mě ovlivňovali. Poté ode mě chtěli, abych spolupracoval, pochopitelně narazili. Po dvou 

letech to vzdali. Ale bylo špatné, že přesvědčili mou manželku. Tlačili na ni, aby oznamovala, kdo 

chodí na faru. Naštěstí nevydržela a řekla mi to. Víte, měla známost, přišli na to. Řekli jí: „Když nám 

takto nebudete vypomáhat, řekneme to na vás manželovi.“  

MS: Vydírání bylo součástí praktik minulého režimu.  

… Komunismus a obecně …  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte postoje lidí, kteří říkají, že komunismus je recept na „bolavé rány“ 

tohoto světa?       

BB: Náboženství je také recept na bolavé rány tohoto světa, na bolavé rány v duši. Marx či Engels 

konstatovali, že náboženství je opium, ale zatím se lepší nenašlo. Opium funguje a bolesti se mírní. 

Pro někoho to byl fašismus, nacismus, vždy to byl nějaký „-ismus“. Pro někoho to byl kapitalismus, 

což je stejná hloupost jako komunismus. Řekl bych, že to nejsou recepty na rány světa.  

MS: Zde jde o to, že jistí lidé se toho tak chopili.  

BB: Když říkáte „ti lidé“, kdo to je? 

MS: Mám na mysli například utopisty, které jste zmínil, nebo také Lenina.  

BB: To již bylo něco jiného. Marx a Engels vytvořili filozofii, tvrdili, že ostatní filozofii vymýšlejí, my ji …  

MS: … budeme aplikovat.  

BB: Některé jejich ekonomické pohledy platí do současnosti. Kdyby to neumazal Lenin se Stalinem, 

bude se číst Marx daleko více.   

MS: Díky tomu, že se k odkazu Marxe dostali zvláštní lidé, došlo k zprofanování ideje a my se na ni 

neprávem díváme skrz prsty, … 

BB: … aniž bychom ji znali.  

MS: Pouze ji nálepkujeme místo toho, abychom se jí snažili porozumět.  

BB: Ano, byť to tak černobíle nevidíme.  
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MS: Setkal jsem se s názorem, že komunismus je způsobem nazírání na svět, v němž jedni žijí na úkor 

druhých. Tím myslím, že podnikaví, pracovití, vynalézaví jsou tlačeni k tomu, aby se o svůj zisk, své 

příjmy dělili s těmi, kteří nemají zájem pracovat.  

BB: Nevím, zdali tomu tak je. Mám nad tím otazníky. Kdyby to fungovalo tak, jak bylo na počátku 

navrhováno, ti šikovní, ti schopní, ti bohatí se solidarizují s těmi, kteří mají méně schopností a méně 

jsou s to vydělávat, a dávají jim ze svého majetku. Tomu se říká solidarita. Jistá vypočítavost platí i 

zde. Někteří, kteří nechtějí participovat, jsou parazité. Řekl bych, že zde nezáleží na režimu.  

MS: Ano, ale závisí na tom, jak je daný člověk schopen vidět svět. To značí, že jinak jej vidí 

nevzdělanec, či člověk, jenž hromadí peníze. Je jedno, v jakém režimu se občan nachází.   

BB: Avšak když řeknete nevzdělanec, znamená to, že je více než vzdělanec? Z jakého důvodu?   

MS: Možná jsem to užil špatně. Jde o to, že i obyčejní lidé dokážou udělat více než vzdělanci. Stačí se 

podívat, kdo ze vzdělaných lidí podpořil takového Hitlera v Německu.  

BB: Heidegger a jemu podobní. Je to jasné. Ty různé „-ismy“ mají své zákonitosti. Jen se podívejte na 

revoluce. Sopka nejprve vybuchne, poté se to ukládá, až revoluce začne požírat své děti. Nakonec se 

ztvrdlá láva navrátí … Je to proces, který se opakuje.  

MS: Z toho důvodu by měl být člověk dostatečně pozorný. Měl by se držet selského rozumu. To proto, 

aby těch výbuchů na zemi bylo málo. Tím myslím, aby výbuchy nepoškozovaly lidi, kteří těmi výbuchy 

mohou utrpět.  

BB: Již Stalin říkal, že když se kácí les, létají třísky. To bylo zdůvodnění toho stavu. Soudím, že je to 

obecnější zákonitost. To máte stejné jako v náboženství. Vždy máte vrstvu, která je nespokojená se 

stavem církve, vybuchne to, vznikne reformace, husitství, adventismus. Každé nové hnutí někoho 

poškodí, jelikož mu vezme jistoty, na kterých stál. Neustále se to opakuje. Když člověk „vymře“, 

nebude se to dělat.  

MS: Ano, život je takový koloběh, snad jen s jinými lidmi, v jiných rolích.  

… Komunisté a současnost …  

MS: Nyní bych zůstal u tématu, ale udělal bych skok v čase. Rád bych se zeptal, co si myslíte o tom, že 

i v současnosti zde máme komunisty. Předpokládalo se, že ideologii je „odzvoněno“ a s ní zmizí i 

strana, která komunismus hlásala.  

BB: Myslím si, že to není ani v té ideologii, ale spíše v levicovém myšlení. Pravicová vláda, kterou 

máme, dělá nepopulární kroky. Zdali má k tomu důvod, či ne, je další otázkou. Možná, že by to měla 

dělat moudřeji, lépe vysvětlovat své kroky. Lidé, kteří byli zvyklí, že se o ně vždy postará stát, si platili 

na důchod, a nyní nemají peníze. V jistém ohledu se jim nedivím. Když jsem se vrátil z Ameriky, byl 

jsem narůžovělý. Zde bylo hurá pravicové prostředí, které se mně nelíbilo. Od klíčů až po kocovinu. 

Každý to viděl jak Hurvínek válku. Svině zůstávají, ty nevymřely. Ti flexibilní se dali na pravou stranu. 

Je na to dokonce i vtip. Koho bude volit? Komunisty, ale ještě nevím z jaké strany.  

MS: Argumentujete, že zde jsou lidé minulým režimem pošramoceni?  

BB: Všichni snad ne.  
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MS: Možná v politice. Zde došlo k tomu, že se převlékaly kabáty.  

BB: Neřekl bych, že jsou to ti pošramocení režimem. Ne, ti lidé jsou člověčí. To znamená, že se tak 

budou chovat vždy za každého režimu.     

MS: Když fouká vítr zleva, ohnu se?  

BB: To jim člověk nemůže vyčítat. Sám tomu rozumím. Chci mít klid, chci žít. Je pravda, že většina lidí 

chce žít co nejsnadněji a také se podle toho řídí.  

MS: Nu, ale poté člověk ztrácí páteř. Vždyť člověk je člověkem, pokud dodržuje jistá pravidla.  

BB: Dobrá, ale nyní vycházíte z předpokladu, že smyslem života je mít páteř, být charakterní, … 

MS: … jít v jisté linii, díky níž si člověk zachová integritu a identitu.  

BB: Nemusí to tak být. Tento přístup je důležitý pro nás. Pro jiné to platit nemusí. Smysl života pro 

někoho je nalézt si práci, kde dost vydělám, která mě bude bavit. Také mít rodinu a děti. Jak se 

k tomu dostanu, to je již vedlejší. Existuje takové staré podobenství, že je v životě nutné z místa A do 

místa B přejít. Občas se zapomíná, že se musí přejít, ne přejet autem. To znamená, že sama cesta má 

smysl, pokud se půjde.  

MS: Cesta je tedy cílem?  

BB: Ano, ale dost lidí vnímá ten cíl, ovšem jak k němu dostat, to je vedlejší.  

MS: Charta 77 byla taková velká „deviace“ v kontextu toho, co říkáte. 

BB: Mně se to líbilo. Následně jsem zjistil, že můj tchán byl dvakrát v seznamech StB. To proto, že se 

vrátil z kriminálu a oni mu řekli: „Pokud dál chcete dělat faráře, musíte s námi spolupracovat.“ Když 

se ke mně dostala Charta 77, ze tří stran po mně rodina „jela“, abych to nepodepisoval. Mně to 

celkem vyhovovalo, jelikož jsem zbabělec, a ne odvážný člověk. Měl jsem alibi, že to nemohu 

podepsat kvůli rodině.  

… Obnovení demokracie …  

MS: Naše druhé setkání bych otevřel tématem, jímž jsme končili. Zeptal bych se, zdali jste si od roku 

1989 sliboval návrat demokracie, získání svobody, obnovení tržního hospodářství?  

BB: Soudím, že to návrat k demokracii byl. Se vším všudy. Národy, které žily v demokracii delší dobu, 

jsou k tomu lépe naučeny. My jsme si vzali s sebou i to, co s demokracií nesouvisí.  

MS: Tedy i rčení: Kdo nekrade, okrádá rodinu?  

BB: Také, ale ne pouze to. Je to lidská špatnost, která zde působí bez ohledu na režimy a která se zde 

prosadila. My jsme z toho otrávení. Dříve to bylo oni a my. Dnes …  

MS: … je tomu také tak. Dobrá, soudíte, že po roce 1989 do veřejného života přišli lidé, kteří měli 

přirozenou autoritu a byli ochotni konat věci, které bychom mohli nazvat péčí o obecné blaho?  
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BB: Nevím, v tom mám trochu zmatek, jelikož spojení „péče o obec“ považuji za klišé, s nímž se dá 

zalepit vše. Také na Západě, jenž s demokracií žil déle a lépe, jsou také sviňky, které pod touto 

rouškou … 

MS: … dělají zločiny.  

BB: Lidé hrabou sami pro sebe.  

MS: Obecné blaho se dle vás nemá používat?  

BB: Může, ale je to nebezpečné. Havel řekne: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …“  

MS: Někdo může namítnout, že vypjaté doby potřebují spojení, která by jinak člověk neužil.  

BB: Možná, že máte pravdu. Dnešní doba však není vypjatá.  

MS: Dobrá, stav je konsolidovaný, ale spousta lidí cítí nespokojenost, protože se nesplnila očekávání, 

která od roku 1989 a let následných čekala.  

BB: Asi ano. Každý čekal to své. Nechci být skeptik, ale spousta lidí si představovala, že budou sedět 

na zadku a prosperita přijde sama. Jak jsme viděli, samo to nepřišlo, a proto zůstali sedět a začali 

nadávat.  

MS: To je však cesta zpět.  

BB: Ano, to je česká cesta. Když po vás někdo něco chce, stejně je to nanic.  

MS: Jednodušší je reptat než přiložit ruku k dílu „drobnou prací“.  

BB: To jsme opět na cestě k „ruku k dílu“. Soudím, že to jsou zase veliká slova.  

MS: Na tuto skutečnost poukazoval například Masaryk.       

BB: Ano, ale i on věděl, že se to národ nenaučí ze dne na den.  

MS: Za první republiky zde byla kontinuita z Rakouska - Uherska. Lidé se učili „občanské společnosti“. 

Po roce 1938 je zde zkušenost s nacismem a také 41 let vlády komunistické strany.  

BB: Nedokážu to takto oddělovat. I za první republiky se zde děly velké sviňárny, parlament se hádal.  

MS: Dokonce se tam fackovali.  

BB: Nevím, zdali to není způsobeno lidskou porušeností.  

MS: Jinými slovy, podle vás si idealizujeme první republiku a myslíme si, že to byla výstavní 

demokracie, přičemž to žádná selanka nebyla? 

… Kapitalismus …  

MS: Po roce 1989 někteří lidé v politice měli zájem o návrat k odkazu roku 1968. Soudíte, že to byla 

iluze, jelikož jedinou cestou ke změně systému bylo obnovení kapitalismu, jenž je založen na volném 

trhu, volné soutěži subjektů, které se ucházejí o přízeň nás spotřebitelů?  
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BB: Abych se přiznal, nezajímám se o politiku. Myslím si, že křivé charaktery se prosadí jak 

v socialismus, tak v kapitalismu.  

… Politické kontexty …  

MS: Lze s vámi souhlasit. Otázkou je, zdali se myšlení dá rychle změnit, zdali to nemá hlubší kořeny? 

To proto, že člověk byl vychováván v režimu, jenž byl protikladný vůči tomu, co jsme měli vytvářet.  

BB: V tom nemám přesně jasno. Když se rozpomenu na Němce, co museli vytrpět za Hitlera, ale 

přitom se neodnaučili demokraticky myslet. To je neohrozilo. Každý režim má své stinné a kladné 

stránky. Když vidím současné rozložení stran, nedokážu příliš podporovat sociální demokracii, avšak 

pokud vidím rozhádané straničky, které mi nic neříkají …  

MS: Zřejmě poukazujete na fakt, že v politice schází vůdcové v dobrém slova smyslu, jež by dokázali 

lidi sjednotit a vládnout. To je jedna z příčin obecné nespokojenosti s politikou, kterou zde máme. Je to 

hra o získání parciálních zájmů? 

BB: Vůdcové byli Klaus a Zeman. Že by to byli vůdcové v tom dobrém slova smyslu? Byly to autority, 

které „utřely“ hubu jiným a tím daly určitou skupinu dohromady, ale že by to byli vůdcové, před nimiž 

bych se byl schopen poklonit, tak ani v nejmenším.  

MS: Ano, co první republika? Tam byl vůdcem Masaryk …  

BB: Ne však pro všechny. Prostý lid potřeboval tuto autoritu a on byl autoritou. Na druhou stranu -

v minulosti byl členem realistické strany, ...  

MS: … a ta byla v porovnání s ostatními zanedbatelnou.  

BB: On nebyl vůdcem v tom slova smyslu.  

MS: Měl mravní autoritu?  

BB: Svou pozici si vytvořil za války. Obdivuhodné je, že z toho žil tak dlouho. To by dnes možné 

nebylo. Masaryk jezdil po vlasti, nechal se oslavovat, ale nálada tatíčka v národě se „pěstovala“ …  

MS: Takovýto politik se v Čechách v současnosti nenachází.  

… Doteky odjinud …  

MS: Dobrá, vraťme se k vaší profesi a naší výchozí otázce ohledně „božího království“. Jak lidé v 

otevřené společnosti mohou napomáhat k jeho hledání?  

BB: Soudím, že to jde. Není to však tak, že boží království bude jistý způsob režimu, že to bude 

očištěná demokracie ve státě. Boží království jsou malé kroužky, dva – tři, které spolupracují a 

pomáhají se držet nad vodou. Když se to podaří, je to též nějaká církev či sbor. Osobně si myslím, že 

je to spíše dar a úkol na vyhledávání, a ne na budování. To proto, že boží království buduje Bůh.  

MS: Nu, ale lidé jsou jeho prostředníky při utváření božího království?  

BB: Když vidíte, že i v církvi se dějí nepravosti, páchne to o to víc. Každý má zalepenou hubu láskou a 

takovými věcmi, a přitom tito lidé dělají podrazy.  
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MS: Sám jste říkal, že lidé v církvi jsou člověčí.  

BB: Nejsou andělé.  

MS: Církev je zde pro hříšníky, a ne pro svaté.  

… Církev …  

MS: Postupně jsme se přesunuli do oblasti církví, náboženství. Co jste si představoval, že církev bude 

konat po roce 1989? Sám jste přiznal, že být farářem v minulém režimu bylo v jistém smyslu 

jednodušší.  

BB: Spíše bych užil slovo jasnější. Fronty byly namalované jasněji, než je tomu nyní. Být farářem je 

nyní těžší. To proto, že nyní musí farář nalézt smysl svého konání. Musí nalézt smysl bez ohledu na 

ideologii, aby člověku bylo ve společenství dobře, abych se nebál říci hloupost, abych se tam cítil 

bezpečně.  

MS: Jinými slovy, proti církevnímu hodnostáři zde již nestojí komunistická strana, která by jej 

„svírala“. Úspěch závisí na jeho činnostech, a ne na činnostech politických stran.  

BB: Domnívám se, že to zase vysvětlujete černobíle. Byla spousta farářů, kteří nebyli tlačeni do 

ničeho, pokud zachovávali hrací prostor, jenž nevadil. Docela jim to vyhovovalo, když bylo méně a 

méně lidí, jelikož s tím bylo také méně práce. Úbytek se mohl svést na komunisty. Dnes dá daleko 

více práce udržet konkrétní sbor. To proto, že nabídek na trhu je více a tím pádem je to těžší.  

… Minulost a vyrovnávání se s ní …  

MS: Je jistě vhodné se zeptat na otázku minulosti a vyrovnávání se s ní. Co pro vás tento termín 

znamená? Němci prošli denacifikací. Československo, ani Česká republika neprošla dekomunizací.  

BB: Víte, je spousta věcí, o kterých nevím. Jasnější to mám u Rakušanů. Ty neprošli denacifikací a na 

nich to muselo zanechat velké stopy. U nás to takové katastrofální důsledky nemělo. Soudím, že by to 

potěšilo ty, kteří mají pocit, že celý národ přisluhoval komunistům. Tvrdí, že existovala šedá zóna a že 

v ní člověk, pokud se nestavěl vyloženě proti, kolaboroval. Ti mladí kritici, kteří v té době nežili, či byli 

velmi mladí, to mají strašně lehké vyčítat svým otcům, že se chovali tak a tak, že šli do strany. 

Pamatuji si, že nikoho nenapadlo, že by režim mohl skončit. Od roku 1953 to vypadalo nastálo. Když 

žijete v „nasmrádlém chlévě“, tak začnete „sedět“.  

MS: Musí se v jisté chvíle větrat, musí se uklízet.  

BB: Ano, ale měl jsem obrovské štěstí, že jsem byl farář, že po mně nikdo nechtěl, abych vstoupil do 

strany. Chtěli po mně, abych donášel, ale to jsem s nimi vyrazil dveře a bylo mi to úplně jasné, jelikož 

bych se musel stydět před vlastními kamarády. Ti normální lidé, kteří bojovali o to, že děti nepůjdou 

do pionýra, to měli těžké.  

MS: Dobrá, kdo si chtěl zachovat tvář, musel bojovat. Jsou lidé, kteří to neustáli, nejsou tak silní, ale 

jediná cesta, jak z dlouhodobého hlediska si zachovat tvář, je práce.  

BB: Máte pravdu, ale na druhé straně, pokud chcete bojovat, musíte vědět, odkud máte brát sílu. 

Když lidé nevěděli, kde brát sílu, brali sílu pouze z chalup, že si tam udělali své bytování, či byli lidé 
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podporující underground. To se snad dalo. Někdo na to neměl, a chtěl žít. Když si to nepřiznáte, 

přistupujete k tomu též jinak. 

MS: Jsou lidé jako chartisté, kteří byli ochotni podstoupit riziko, avšak těch v poměru k populaci bylo 

málo.  

BB: Přesně tak.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že komunistická strana měla být zakázána?  

BB: Myslím si, že ne. Soudím, že by dostala korunu mučedníka a že by více přitahovala. Nyní je to 

normální levicová strana, která když nemá moc, „nevyskakuje si“, a pro někoho říká srozumitelně 

věci, které by měly být.  

MS: Srozumitelně? Možná to plete …  

BB: Pro vás to plete, ale pro někoho je její slovo lepší než od republikánů. Soudím, že vymřou, i když 

mají mládež, ale průměrný věk pomalu roste. Těžko by se dala zakázat.  

MS: Pokročme dále. Soudíte, že jedna totalita byla zbořena, a že jsme si vytvořili jiné formy totality? 

Do jisté míry jsme přešli z komunismu do konzumerismu?  

BB: Je to možné takto nazvat. Vyprázdněnost duchovnosti je jasná. Žít z nenávisti, žít ze závisti. To se 

dá, jelikož je to jistá náplň. Žít z toho, že nic není, že kvalita mého života je v tom, co si koupím, je to 

nejubožejší, co vnímám.  

MS: Domníváte se, že je to ještě horší než komunismus?  

BB: Ano, o tom jsem přesvědčen. Někteří lidé, kteří přišli z koncentračního tábora, poté žili 

z nenávisti. To proto, že měli důvod nenávidět ostatní. Víte, někdo žije ze závisti, je to hnusné,  

MS: … z nicoty, …  

BB: … ale to je pro člověka pastí, do které padne daleko více lidí než ze závisti. Toto vnímám.  

… Budoucnost …  

MS: Ohlíželi jsme se do minulosti, a nyní se podívejme do budoucnosti. Jak vidíte budoucnost této 

země v kontextu Evropy a globalizujícího se světa? Vím, nemáte křišťálovou kouli, ale zkuste 

odhadnout existenci další generace.   

BB: Víte, jsem ten, kdo si myslí, že to nebude tak strašné. Každá odcházející generace vidí negativa 

přicházející. Pro mě je skličující, jak mládež nečte, …  

MS: … což vede k negramotnosti, …  

BB: … přitom Facebook je pro ně náhradou kontaktu. Z toho jde hrůza kolem. Zřejmě si na to mladí 

lidé zvyknou a budou tímto způsobem komunikovat, ale odrazí se to i do povahy myšlení. Je zřejmé, 

že budou povrchní. Opět když si srovnáte gymnazisty z první republiky a gymnazisty nyní, jsou to 

nebe a dudy. My jako gymnazisti, maturanti jsme byli úplně hloupí. Že by nám to chybělo ke štěstí, to 

ne. Ti, kteří dělali maturitu dříve, byli jiní. To byli páni. Soudím, že každá generace se vyrovnává 



 
 

61 
 

s něčím. Osobně bych to nechtěl žít, jelikož jsem vyrůstal jinak. Možná, že bude méně šťastných lidí, 

než je nyní.  

MS: Je to otázka štěstí …a budoucnost je přece otevřená.  

BB: Víte, je to důležité uvědomění si sebe sama. Nyní je daleko větší možnost říci, co jsem. Lidé si 

tuto otázku například tímto způsobem nebudou klást.  

MS: Díky tomu vznikne jiná kvalita lidské existence. Děkuji vám. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

BB: Nijak aktivně, sloužil jsem dál jako farář. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

BB: Kuponovou knížku jsem měl, ale co se s ní stalo, to už nevím. 

MS: Co jste říkal 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? 

 

BB: Byl jsem z toho smutný, ale teď vnímám, že to asi bylo ku prospěchu vzájemné komunikace.                           

                           

          

       

   

                               

   

 


