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Dialog o transformaci s Milošem Štědroněm1,2: 

MS: Vážený pane profesore, čím je pro vás rok 1989, jak se zapsal do vaší mysli, jaké naděje jste s ním 

spojoval, případně, jak se naplnily? 

MŠ: Rok 1989 je pro mě rok změny. Nespojuji s ním žádnou revoluci, protože jsem si kladl otázku: co 

je revoluce? Obvykle zásadní změna, je drastická.  

MS: Máte na mysli Velkou francouzskou revoluci.  

MŠ: Ano, nebo ruskou. To je revoluce typu, jakým byla v českých dějinách revoluce v říjnu 1918. 

Jednalo se o revoluci specificky českou. A měli jsme i jiné revoluce, třeba husitskou, a měli jsme i 

defenestrace.  

MS: Měli jsme revoluci v roce 1848. 

MŠ: Tu jsme víceméně převzali z Paříže a Vídně. Svým způsobem, jistě. Pro mě byl rok 1989 rokem 

změny. Přiznám se, že jsem ji očekával, ale ne v této podobě. Myslel jsem si, že to proběhne nějakou 

syntézou. Režim se postupně zhroutí a přitom se bude nějakým způsobem humanizovat, protože to 

bylo vidět již v polovině osmdesátých let, když v Rusku přišel Gorbačov. Byl jsem v Praze ... 

MS: ... roce 1987, když ji navštívil.  

MŠ: Ano, zrovna jsme tam byli s Divadlem Husa na provázku. Točili jsme Příběhy dlouhého nosu. Dalo 

by se to přesně datovat, protože jsme to točili v ateliéru, kde ještě byly cedulky od cirkusu Humberto. 

Naše stanoviště bylo v Hostivaři. Pro mě je tato doba signifikantní tím, že mě někdo – možná, že to 

byl Joska Skalník – zavedl na Karlovo náměstí. Tam byl velký, profesionálně udělaný transparent, 

který tam visel hodně dní. Tam stálo: Se Sovětským svazem proti KSČ.  

MS: Již ne: Na věčné časy a nikdy jinak.  

MŠ: Buďto si toho nikdo nevšiml, nebo tam platila teorie reklamy: Čím je něco větší, tím je to méně 

čitelné, zpozorovatelné. Skočím takto: Úžasné bylo v roce 1989 začlenění do Evropy. Do té doby jsme 

byli problematičtí.  

MS: Klad vidíte ve zbourání železné opony, možnosti svobodného cestování a také většího propojení s 

vyspělým demokratickým světem.  

MŠ: Pro mladou generaci to bylo zásadní. Jednak se začala měnit jazyková bariéra, která do té doby 

byla značná. Když Češi přišli ven, vesměs se nedomluvili. Dnes to vidím na svých studentech, kteří 

všichni projdou semestrem venku. Vše je úplně jinak.  

MS: Změna nešla konvergencí, kterou prosazoval Michail Gorbačov, ale náhlým zvratem. Tím jsme 

čelili velkým výzvám.  

MŠ: Jsme v pozici malé země. Vždy jsme k někomu přikloněni. Hledáme svůj postoj. 

 

                                                           
1
 Miloš Štědroň *1942, český muzikolog, skladatel, profesor Masarykovy univerzity v Brně.    

2
 Dialog byl natočen v úterý 22. dubna 2014 v pozdním dopoledni v v kavárně Savoy, Solniční 243 / 16, Brno.  
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... Komunistické období ...  

MS: Navrhoval bych, abychom řekli pár slov k období před rokem 1989. Jak se díváte jako skladatel a 

pedagog na režim a ideologii, která zde existovala. Zmiňoval jste stav „nebytí“. Můžeme říci, že 

východiska, která ideologie deklarovala, byla: „spravedlivější svět“, „nový člověk“, „vykořenění bídy“, 

že byla opravdu nosná? 

MŠ: Určitě! Nevyrůstal jsem v žádném komunistickém prostředí, ale vyrůstal jsem v prostředí, kde 

můj dědeček byl vojenský lékař, který prošel Rakouskem – Uherskem. Vzal si Černohorku. Tím pádem 

jsme byli také „rakouská“ rodina. Babička byla Černohorka, maminka byla bilingvní. Také jsem byl 

zčásti bilingvní, poněvadž jsem mluvil česky i srbsky. Musím říci: pro mě byl jeden z největších šoků, 

když jsem přišel do školy, že jsem zažil sociální rozdělení. Představovali jsme se a každý říkal, kdo je 

co, kdo jsou jeho rodiče, kde pracují a podobně. U mě to bylo jednoduché: matka byla učitelka 

hudby, otec byl bankovní úředník ve spořitelně. Za první republiky v Cyrilometodějské záložně, kde 

obsluhoval Leoše Janáčka, když tam chodil. Jeden můj spolužák, který seděl vedle mě a chtěl se 

nějakým způsobem prezentovat, řekl o jiném: „Oni jsou žebráci.“ To mě deprimovalo, že jsem 

nemohl spát. Od té doby jsem považoval sociální kritérium za důležité. Hledal jsem společnost, která 

toto odstraní. Ať máme na to různé názory, ale komunisté to svým způsobem v první fázi odstranili. 

Dnes vidíte tolik bezdomovců, vidíte tolik bídy, neustále se na někoho vybírá. To je správné, ale tento 

fenomén byl v minulém režimu skryt. Rozhodně to bylo v menší míře, jelikož by nerovnost musela 

prosáknout. Můžete uklidit žebráky, můžete zakázat, že nemohou na nádraží, ale pokud jich je tolik, 

musí vám to do společnosti prosáknout. 

MS: Zkrátka ...  

MŠ: ... jsem byl hodně levicově orientován. Studoval jsem marxismus, který mě přitahoval. 

Samozřejmě ne sovětský, vůbec ne Leninův, protože ten je demagogický. Dnes již vím: sociální 

inženýrství je prostě neřešitelná záležitost a vede ke katastrofám. Vede k etnickým čistkám, vede 

k třídním čistkám. Jde o systém jak sovětský, tak nacistický. Nedělám rovnítko mezi Hitlerem a mezi 

Stalinem. Jsem přesvědčen, že Stalin byl zločinec obrovského formátu, ale přece jen sovětský systém 

je trochu jiný. Je to i vidět v umění, poněvadž jednak byl dlouhodobý - a syntéza hraje určitou roli. 

Hitler fungoval pět či šest let od roku 1933 do války. Za tu dobu dokázal naprosto převrátit všechny 

instituce. Když se zabýváme dějinami evropského umění, je třeba vidět zásadní rozdíl příkladně mezi 

italským fašismem a německým nacismem. V Itálii se téměř veškerá inteligence se dala do služeb 

Mussoliniho. Do dnešní doby se dá říci, že velcí režiséři začínali v Mussoliniho ateliérech, kdežto 

v Německu nastala ta situace, že Hitler naprosto zlikvidoval literaturu, a proto literáti odešli do 

zahraničí. Z výtvarného umění zůstala pátá třída. V roce 1988 jsem viděl repliku Entartete Kunst 

v Mnichově, což viděl málokdo. Měl jsem stipendium Der Stadt München. Strávili jsme tam delší 

dobu a mohli jsme vidět, jak vypadalo nacistické umění v nejstrašnější podobě, kdy stát uspořádal 

výstavu „zvrhlosti“ a přitom většina artefaktů byla z majetku cizích pohlavárů ...   

MS: Čím bylo sovětské umění? Také snad bylo apoteózou režimu?   

MŠ: Máte tam suprematismus a jiné nádherné věci. Tam je avantgarda. Máte tam Isaaka Babela a 

jiné velké spisovatele.   

MS: Byli zakázáni.  
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MŠ: Ano, a zahynuli. Velká většina jich za stalinismu zahynula. Byl tam Pasternak. V nacistickém 

Německu nenajdete jednoho spisovatele.  

MS: Můžeme říci, že oba režimy byly totalitní.  

MŠ: Byly sociálním inženýrstvím, ...  

MS: ... které vede k potlačování lidské svobody, důstojnosti.  

MŠ: Ano, ale kapitalismus zatím neprokázal, že má nějaký smysl, nějakou logiku a že v něco vyústí. 

Problémy se vrší a odkládají.  

MS: Člověk musí definovat problémy. Násilné přetváření společnosti vede k úpadku, nevyužívá 

potenciál, který ve společnosti dřímá.  

MŠ: Je to pravda, že když přejdete na nějakou teorii sociálních skupin, tříd. Historikové je uznávají, 

jelikož to funguje. Uznávají je historikové, kteří nejsou marxisty, jako je škola Annales, která navazuje 

na marxisty, ale je mnohem dál. Přinesla mnoho věcí. Když jdeme touto cestou, jistě se nám mnohé 

projasní. Řeknu to na příkladu: dívám-li se sporadicky na seriál První republika, hlasitě se směji. 

Takové přece není podání první republiky, poněvadž má 10 tváří. Tam je mnoho nevyřešených 

otázek, které v té době byly dysfunkční. Když přišla veliká krize, jednalo se o velký otřes pro 

společnost a žádný Masarykův humanismus to nemohl zachránit, poněvadž se vše ekonomicky 

zhroutilo.  

MS: Podle vás je logické, že země si společnost po roce 1946 a následně 1948 vybrala komunistické 

směřování? Jednalo se o reakci na sociální otázku?  

MŠ: Země byla v těžké situaci. Protektorát byl do heydrichiády záhadná záležitost, v níž se – jak víme 

– změnila nezaměstnanost. Klesla ze 150 tisíc na 20 tisíc. Bylo to za strašnou cenu, poněvadž vznikl 

zbrojní průmysl, prosperovaly dráhy a tak podobně. Dělníci se poprvé ocitli v lázních, odpočívali se 

v Krkonoších. Pochopitelně, že toho Geobblesova propaganda využila: poprvé tam nejsou plutokrati a 

buržoazie, říká se v dobových nacistických filmových žurnálech. Jsou tam ti, kteří vytvářejí hodnoty. 

Tento rozměr je též nutné vidět. Jedná se o mistrně dělanou propagandu. Nyní přišel rok 1945 a 

s ním převrat. Mnoho lidí mělo máslo na hlavě. Spousta lidí se chtěla odříznout od nacismu zásadním 

způsobem, což nebylo tak jednoduché, protože ovlivnil velkou část lidí. Nedávno vyšla kniha Hitlerovi 

Češi ...  

MS: Zkrátka můžeme vidět logiku vývoje: Češi se přihlásili ke komunistické ideologii. V ní viděli naději.  

MŠ: Uvedu tyto korekce, které jsem si uvědomil na základě nové historie. Jiří Gruša napsal výbornou 

knihu Beneš jako Rakušan. Je vynikající v tom, že si dnes vůbec nemyslím, že v letech 1945 a 1948 byl 

Beneš demokratem prvorepublikového typu. Nemohl jím být, protože se doba změnila. 

MS: To je zásadní, a člověk stůj co stůj, musí reagovat na výzvy doby a nestavět se k nim zády.  

MŠ: Mohli jsme také vést dialog, co je to slušnost. Každá doba má jinou slušnost. Jedná se o 

historickou kategorii. Co je slušné za první republiky, zdaleka není slušné po roce 1948. Považuje se to 

za měšťácké. Když Beneš do toho šel, samozřejmě, že dělal spoustu věcí, které vůbec nebyly košer. 

Politické procesy zde byly již po roce 1945. Například otázka Jiřího Stříbrného. Šlo o odstranění 
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nepohodlného politika, který byl jedním z tvůrců 28 října 1918. Nyní vyšla monografie, dokládající 

jakým způsobem Tomáš Masaryk „odstřelil“ Stříbrného, protože se nechtěl nechat korumpovat. 

Masaryk sehnal soudce - a to se dá protokolárně doložit – který jej odsoudí. To je demokracie? 

Skutečně zvláštní forma demokracie!  

MS: Mnohdy svět není spravedlivý, ale to neznamená, aby člověk o spravedlnost neusiloval. Soudíte, 

že režim, který zde vládl, byl „ospravedlnitelný“ a reformovatelný? V roce 1968 byla snaha o prosazení 

socialismu s lidskou tváří.  

MŠ: Nevím, jestli byl systém reformovatelný. Je otázka, jestli se jednalo o komunistický puč udělaný 

Moskvou za spolupráce národa. Jsem přesvědčen, že po roce 1947 se to tak jeví. Kdo to rozhodne, to 

nevím. Pochopitelně po roce 1948 nastala velice temná doba do roku 1951 – 1952. Vidíme to, co se 

stane v hudbě, co se stane v umění: co je socialistický realismus? Čím dál si myslím, že se jedná o 

neexistující směr, ale hlavně o ideologii, takže socialistický realismus se pěstuje převážně na sjezdech, 

schůzích, atp., méně pak v umělecké praxi.   

MS: Vracíte se k počátku režimu, ale přesuňme se do šedesátých let. Vkládal jste do něj nějaké 

naděje?  

MŠ: Vkládal, a nebyl jsem sám. Stejně k němu přistupovala avantgarda. Když si vezmete českou 

kulturu za první republiky, kdo byl, prosím vás, pravicový? Pár katolických básníků, kteří sice byli 

vynikající a talentovaní: byl to Jakub Deml, Jan Zahradníček. Oni začínali na konci první republiky. Kde 

byl Vítězslav Nezval? Kde byl Vladislav Vančura? Kde byl Jiří Mahen? Kde byl František Halas, který 

neustále balancoval mezi katolictvím a komunismem.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: V jistém ohledu „obhajujete“ režim. Jaká pozitiva byste zmínil?  

MŠ: To, co bylo negativum, bylo současně pozitivum. Všichni měli skoro stejně. Komunismus je 

nerealizovatelný, protože vždy bude někdo, kdo bude s přebytky „obchodovat“ a „parazitovat“. Co 

bylo pozitivní? Možná to zní absurdně: vztah k Romům, ať jsou, jací jsou. Jedná se téměř o 

nepodmíněný reflex. Když někdo žije v pozici pronásledované skupiny tisíc let, pak získá určité znaky, 

že se dovede neustále přizpůsobovat, hledat cestu nejmenšího odporu, nalézt to, co se dá využít, co 

se dá sebrat. Musíme si přiznat, že komunisté byli první systém, který se k nim postavil celoplošně. 

Podívejme se na Masarykův zákon o kočovných Romech – Cikánech. Vždyť se jedná o zákony, které 

nacistům umožnily stahovat je do koncentračních táborů. Nikdo nechce Masaryka vinit, že to 

způsobil. Jedná se však o dodnes nepotrestané zločiny. Gestapo vůbec nevedlo evidenci Romů.  

MS: Komunistický režim je pomohl integrovat.  

MŠ: Díky tomu jsou gramotní, komunikují. Nyní před nimi stojí otázka, jestli to budou v budoucnu 

Romové, nebo čeští Romové, či česky mluvící Romové.  

MS: Závisí na jejich volbě.  

MŠ: Přístup k Romům byl celoplošný, často administrativní. Jsem přesvědčen, že je potřeba 

investovat do jejich předškolní, školní a středoškolské výchovy nemalé prostředky.  
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... Exil ...  

MS: Co lidé, kteří s režimem nesouhlasili a neváhali se rozloučit s touto zemí? Jak vnímáte exil? Neměl 

jste snahu odejít?  

MŠ: Neměl jsem sílu na exil. Neuvědomoval jsem si jej, protože jsem žil obklopen rodinným 

prostředím. Na mě působila depresivně padesátá léta skrze vnější věci: zhasínání světla, nedostatek 

všeho možného. Na druhou stranu si člověk tak neuvědomuje, že není to či ono. Domnívám se, že exil 

musel být strašný zejména pro intelektuály. Vidím to na Ferdinandu Peroutkovi, jenž je naší velkou 

postavou. Třebaže je jiného politického názoru, vážím si jej. Byl skutečný demokrat. Jeho pozice 

v exilu musela být strašná. Jednu rozvědku vyměnil za druhou: jedna pije whisky, druhá pije vodku. 

Americká rozvědka není o moc chytřejší.  

MS: Je vhodné zopakovat slova Rafaela Kubelíka: „Opouštím vlast, abych zůstal s národem.“ Tento 

dirigent a skladatel by doma nedosáhl takového věhlasu jako v exilu.  

MŠ: Jistě ne!  

MS: Kdo mohl nahrávat pro Deutsche Grammofon Gesellschaft?   

MŠ: Mohl jsem se s ním dvakrát setkat: v Mnichově a v Brně. Ale ještě bych odpověděl na jednu věc. 

Podívejte se na otázku Židů, je to velmi zajímavé téma. 90 procent českých Židů se po válce nějak 

připojilo ke komunistům. Rozumím tomu. Ti byli jediní, kteří nikdy nepřijali norimberské zákony. U 

nás je přijali všichni, i sokolové hajlovali! Představte si, že někdo byl sokol – Žid a někdo mu řekl: Ty již 

nejsi sokol, my tě nepotřebujeme. Popisuji situaci ze čtyřicátého roku. Také je známa fotografie, jak 

celá moravská Slávia hajluje. Lustig a jiní, kteří se vrátili z koncentráku, neměli jinou šanci.  Pochopili, 

co to je. Trvalo to 4, 5 let.  

MS: Arnošt Lustig odchází ...  

MŠ: Nedivím se panu Lustigovi v jeho preferencích, protože se jednalo o jedinou politickou formaci či 

skupinu, která jednoznačně odmítla norimberské zákony. Odmítla rasovou teorii jako takovou. Každý 

se tomu snažil přizpůsobit.  

... Disent ...  

MS: Po vašem doplnění bych si dovolil vrátit se k otázce disentu. Jak vnímáte tuto společnost? Váš 

přítel Milan Uhde byl signatářem Charty 77.  

MŠ: Celou dobu jsem prožil – od svého zralého věku, od 28 let - v éře Divadla Na provázku. Do 

dnešních dnů si kladu otázku, o čem ta doba vlastně byla? Jestli to byla nějaká umělá květina, kterou 

si komunisté pěstovali? Je to docela možné. V populární hudbě byly vymýšleny velice chytré teorie. 

Zabývali jsme se jí i my: Co je třeba Michal David? Je to příchod italského šlágru jakoby proti rock and 

rollu. Samozřejmě se jedná o hezkou hudbu, italští zpěváci mohli západnímu rocku konkurovat a 

mohli oslabit jeho vliv. Žil jsem v tom, i divadlo bylo neustále v odporu, a divadlo potřebuje mít 

nepřítele! Potřebuje hrát proti něčemu, potřebuje se něčemu vysmívat. My jsme se systému 

vysmívali tak, jak nám to bylo umožněno. Vždy přišli a řekli: toto tam nebude, toto tam být nesmí, 

toto se musí odstranit. Moje levicovost dostala v sedmdesátých letech jinou dimenzi. Pochopil jsem, 
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že lidé, kteří jsou v komunistické straně po roce 1968, že režimu nevěří. Vstoupili tam 

z prospěchářství.  

MS: Mezi námi žili lidé, jež byli schopni se i prospěchářství vymezit a nazvat věci pravými jmény.  

MŠ: My jsme to dělali v divadle. Nevím, zdali jsme to dělali dobře, dokonale, zdali jsme byli 

srovnatelní co do nějaké kvality s Milanem Uhde, který si zvolil svoji cestu, a ta byla velice tvrdá. Když 

jsem psal Baladu pro banditu, nevěděl jsem, že ji píšu na Milanův text. Přitom bylo legrační, že jsem 

Milana v té době navštívil, poněvadž jsem toužil po jeho textu. Chtěl jsem, aby mi napsal Fouchého. 

Šli jsme tam s Josefem Válkou, velkým historikem, jenž byl v té době absolutně odstaven.  

MS: Rozumím-li tomu dobře, Divadlo Na provázku spoluvytvářelo prostředí disentu.  

MŠ: Svým způsobem ano. Jednalo se o trpěnou instituci. Sami komunisté na ni neměli jednotný 

názor. Patrně jinak se na to díval krajský výbor, jinak městský, a ještě jinak jednotlivá uskupení. Byli 

tam lidé, kteří byli zásadně proti tomu, chtěli to smazat. Také zde byla spousta všelijakých herců, kteří 

záviděli. Nakonec došli k úvaze, že patrně převládl nějaký racionálnější názor, že se jedná o ventil, 

který je pod kontrolou, že je to výhodné, že je to lepší než divadlo zničit. Co jsme dokázali, či 

nedokázali zahrát, je jiná věc. Také to má svá dějinná období, má to jiné fáze. Jinak to vypadá 

v sedmdesátých letech, jinak v osmdesátých.  

MS: Soudíte, že disidenti sehráli důležitou roli v rámci převratu v roce 1989?  

MŠ: Převrat nastal také působením Charty, poněvadž v roce 1977 – a zde je nutné si uvědomit, že 

Charta byla umožněna tím, že komunisté začali „vést“ dialog. V podstatě se navenek tvářili jako, že 

berou celoevropské hodnoty vážně. Táhlo se to už od Helsinské smlouvy. Tam podepsali komunisté 

nějakou deklaraci, která umožnila prezentaci myšlenek Charty, poněvadž sami se tam přihlásili 

k lidským právům.  

MS: Komunisté to nedodržovali.  

MŠ: Charta to zopakovala a dala si lidská práva ...  

MS: ... do svého programu.  

MŠ: Naprosto perfektně to formuloval Petr Uhl, protože v Novém prostoru - který považuji za jeden 

z mála nezmanipulovaných českých časopisů, který neovlivňuje žádný kapitál, žádný monopol, žádná 

skupina, žádný Babiš, XY či YZ - Uhl popisuje svou pozici v Chartě, a pak je tam otázka: jak se díváte na 

chartisty po roce 1990? Jeho vztah k chartistům je dán rozchodem s Václavem Havlem. Nejen jako 

syn matky Černohorky jsem nemohl nikdy přijmout „humanitní bombardován“ Jugoslávie. Jedná se o 

velkou hloupost - jestli jsme měli nějaké přátele, byli to Srbové, Jugoslávci. My jsme se jich 

dobrovolně zřekli. Že to udělal rakouský politik Schwarzenberg, tomu rozumím, ale že to udělal 

Václav Havel, to nepochopím.     

... Pokračování ideologie? ...            

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte skutečnost: Režim padl a ideologie prosazovaná stranou, která se 

hlásí k minulosti, s ní má pramálo společného.  
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MŠ: Uvedu příklad: Jeden z redaktorů časopisu Týden napsal o Vítu Klusákovi, že je komunista. Jedná 

se pochopitelně o nesmysl, neboť slovo komunista se v podstatě stalo takovou univerzální nadávkou. 

Ti dnešní komunisté, kteří tam zbyli, mají určité názory. Strana v totalitním režimu, to byl průkaz pro 

provozování živnosti, ke kradení, ke zmnohonásobení svého majetku. Nedá se to tak brát. Dnešní 

komunisté mohou být pomatení, ale nejsou prospěchářští. Neustálé strašení komunisty často má 

zakrýt korupci.   

MS: Podporu této strany můžeme vnímat jako formu protestu. Je chybné porovnávat ideologii před – 

a po roce 1989? 

MŠ: Určitě ne. Zeptal bych se takto: kdo z lidí, kteří se dovolávají Havla, jej znal v šedesátých letech? 

Viděl jsem čtvrtou reprízu Zahradní slavnosti. V Divadle Na zábradlí ji hráli Libíček, Sloup a další. Ta 

jeho hra byla vynikající, pokloním se před ní. Stejně tak se pokloním před Vyrozuměním. Nepokloním 

se před spoustou dalších věcí, které mne tak nebraly. Navíc si myslím, že spisovatel musí být 

spisovatelem pořád, jako byl Milan Kundera. Nemůže jít do politiky, odtud není návratu. Je to případ 

Odcházení.  

... Demokracie ...  

MS: Nyní bychom měli přejít k otázce obnovy společenského řádu – a to demokracie. Jak si ji 

definujete?  

MŠ: Demokracie je úžasná věc, kterou vynalezli ve starém Řecku. Je to výběrová kategorie, pro pár 

velmi kvalitních lidí, ale rozhodně není pro většinu.  

MS: Nepřímo říkáte, že se na vrchol tohoto společenského systému dostávají lidé, kteří jsou 

nekompetentní, populističtí.  

MŠ: Nebudu se vracet k Marxovi, ale vidím to tak: je rozdíl, jestli má někdo volit mezi svobodou a 

mezi střechou nad hlavou a obživou. Když se zeptáte bezdomovce, pro něj je to nesmyslná otázka. On 

potřebuje přežít. Neví, co bude dělat za týden, jestli nezmrzne, jestli jej nevyhodí z nemocnice, jestli 

mu ošetří zhnisaný prst. Rozhodně se jedná o složitou otázku. Demokracie je lehce zranitelná a 

poranění mají těžké následky. Čím nás bude víc, tím bude méně možná.  

MS: Jednoduše, člověk se dohodne v malé skupině. Ve starém Řecku byla skupina patricijů – občanů, a 

pak otroci. V naší společnosti je občanů přes 10 milionů. Je obtížné naplnit otázku demokratického 

vládnutí. Přiklonili jsme se k parlamentní, reprezentativní demokracii.  

MŠ: Je otázka, jestli otroci nemají volební právo, nevolí jednou za 4 roky, bezprostředně pak opět 

upadnou do původního postavení.  

MS: V Řecku volební právo neměli, ale my jsme volební právo přiznali.  

... Demokracie za první republiky ...  

MS: Jaký máte vztah k první republice a tehdejší demokracii? Mohla být inspirací pro období po roce 

1989?  

MŠ: První republika byla provizoriem. Projevil se v ní Masarykův politický génius a on začal budovat 

stát.  
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MS: Ano, je dobré se vztahovat k něčemu, co do jisté míry fungovalo, i když tam byla například 

cenzura.  

MŠ: Peroutkovo Budování státu je naprosto skvělé. Úvod se čte jako detektivka Přejít z rakouského? 

Musíme si uvědomit, že v Rakousku byl Franz Josef donucen k demokracii. Byl vychován třemi 

arogantními „idioty“, kteří mu tvrdili, že je k vládnutí určen od Pána Boha. Než mu došlo, že to tak 

není, že to může být nějak jinak, trvalo to 30 let. Zaplať Pán Bůh, že se toho částečně dopracoval. Po 

roce 1860 připustil určitou formu parlamentní demokracie, která se postupně zlepšovala. První 

republika na ni navázala.  

MS: Soudíte, že právě toto demokratické období může být pro nás inspirací?  

MŠ: Dvacet let byla velká zkouška – ať se dělo, co se dělo. Společnost nijak stabilní nebyla, vlád 

existovalo mnoho, ale to svědčilo o potřebě změny. Pak bohužel přišla krize, což byl sociální moment, 

který kapitalismus nedovede vyřešit.  

MS: V první republice existovaly elity, ty demokracie podporuje.  

MŠ: Určitě ano, ale kdybych se měl k někomu přimknout, kdo mě v poslední době inspiroval, je to 

Václav Bělohradský, jehož považuji za seriózního, třebaže utvářel disent. Nikdy se nevzdal Marxe 

v tom smyslu, že v jeho sociálním učení viděl přínos.   

... Demokracie a dialog ...  

MS: Dobrá, posuňme se dál. Jistě důležitým prvkem kvalitní demokracie je dialog. Jak vidíte jeho 

význam v naší společnosti? Jak jej jako člověk kultury – umělec, vnímáte? Nejsme svědky převážně 

monologů?  

MŠ: Víte, změna z monologu na dialog se asi krásně dala ukázat v roce 1989. Představte si, že herci, 

kteří museli hrát nebo chtěli či mohli hrát, vystupovali ve filmech, které vznikaly. Ty se postupně 

měnily, a to nepozorovatelným způsobem. Od příšerných padesátých let a od Hudby z Marsu. Tito 

herci najednou vystoupili v roce 1989. Pro mě to byla nová forma. Začali mluvit o demokracii! 

Uvědomoval jsem si, že to byli lidé, kteří hráli role v socialistických filmech. Plně jsem jim nevěřil. 

Pouze se jednalo o výměnu rolí. Vždyť se jedná o krásnou scénu: Havel stál na Letné, když byla 

kritická situace, kde byl bláznivý generál Václavík, připravený k vojenskému zásahu. A k tomu 

unavenému Havlovi se přivine paní Bohdalová, všem dobře známý idiot zábavy minulé doby. Není to 

krásná scéna?!?   

  MS: Můžeme říci, že demokracie je prostor nové definice rolí.  

MŠ: I tak bychom to mohli říci. Také jste se tázal na slušnost, ta u demokracie bude hrát velkou roli.  

MS: Mám na mysli slušného člověka.  

MŠ: Jedná se o člověka, jenž drží slovo nebo se snaží držet. Jsou situace, kdy slovo držet nemůžete. 

Souhlasím s Milanem Uhde, jenž tvrdí, že někdy člověk přestoupí své možnosti.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Pokročme dále. Jaký je význam občanské společnosti v demokracii?   
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MŠ: Občanská společnost je výborná, pokud není krize. Nyní je také otázkou, jak kapitalismus 

zasahuje do samoorganizace společnosti. Jestliže někdo vydělá milion, dovedu si to představit, 

jestliže někdo vydělá miliardu, to si představit nedovedu. Jsem schopen si to představit, když se jedná 

o velký vynález. Jako třeba Bill Gates. Nevím, jestli Andrej Babiš něco vynalezl.  

MS: Vnímáte skutečnost tak, že dostatečně bohatý člověk je odpovědný obci.  

MŠ: Vnímám to tak: z velké části jsou údaje o bohatství fiktivní. Pozdní kapitalismus pracuje 

s fiktivními penězi a je otázka, jestli to, co se prezentuje jako krize, krizí je, jestli se nejedná pouze o 

hry nějakých skupin, které ji potřebují. Máte milion a pak 50 milionů. Nic se nestalo, nic se nezměnilo, 

nikdo nic nevyrobil. Nějaké peníze „naskakují“ někde na burze. Společnost založená na penězích je 

úděsná.  

... Politika ...  

MS: Pokročme dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam politiky a občanské účasti v ní?  

MŠ: Jsou lidé, kteří jsou s ní kompatibilní, berou „politeu“ jako věc veřejnou, poněvadž je to zajímá. 

Pochopitelně, tam existuje mnoho stupňů. Mohou tam být stupně prospěchářské, ...  

MS: ... ale i schopnost služby.  

MŠ: Jistě! V tomto dnešním systému jsem poznal lidi, kteří schopní jsou. Jsou starostové, jejichž 

činnost je velmi pozitivní a udělají velice mnoho. Nechtějí se vysloveně obohatit. Chtějí žít a přitom 

dokážou pro obec vykonat dobré. Zejména se jedná o nižší stupně a jsem přesvědčen, že od středních 

stupňů výš se to pak stává hrou. Vytváří se velice nebezpečné korupční prostředí, je tam dekadence. 

Na základním stupni, kde máte 80 lidí, si všichni dost vidí do karet. To ovšem v parlamentu možné 

není.  

MS: Je vhodné, aby se nahoru dostávali spíše lidé, kteří vnímají důležitost obecného dobra – ochoty 

sloužit než ti, co prosazují partikulární zájmy.  

... Kapitalismus ... 

MS: Kriticky jste se zmínil o kapitalismu. Jeho obnovu jste přijal ...  

MŠ: ... s despektem. Ano, určitě. Byla chyba, že se toto nepohlídalo. Vznikla absolutní kritika všeho, 

co přinesl minulý režim.  

MS: Měl se udělat audit.  

MŠ: Ano. V revolučních situacích – a v tomto směru to situace byla, protože se vše odmítalo a 

šmahem, a na to nikdo nechtěl slyšet a neslyšel. Zkrátka nikdo audit dělat nechtěl, což byla chyba. 

Když se doba řítí, jinak to asi nejde.   

MS: Měli bychom též říci, že se v počátcích o kapitalismu nehovořilo. Představitelé používali spojení 

tržní hospodářství. Děláte v tom nějaké rozlišení?  
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MŠ: Nejsem ekonom, ale odpověděl bych na to asi takto: Čím dál tím víc pochybuji o tom, že 

ekonomie je věda, stejně tak pochybuji o tom, že je vědou právo. Sama muzikologie také není věda. 

Zbývá matematika.     

MS: Ale zpět k meritu. Jsou lidé, kteří považují kapitalismus za cosi přirozeného. Vy za přirozené 

považujete zásahy státu.  

MŠ: Na to je těžká odpověď. Je to stejné, jako byste se mě zeptal: je přirozená láska? Samozřejmě že 

ano. Jedná se o lidskou kategorii.  

MS: Jsou různé modality.  

MŠ: Nikde jinde ve vesmíru ji nenajdete. Uvědomil si to Karel Čapek ve Věci Makropulos. Před 

koncem zazní: „Není lásky ve vesmíru, Bertíku.“ Když se podíváte do přírody - narodí se tisíc jedinců a 

zahyne jich 950, zůstane. Je v tom „spravedlnost“, „Řád“? Tak se ptal už Lao-c´ nebo de Sade ...  

MS: V kapitalismu převládne nejsilnější, nejkonkurenceschopnější.  

MŠ: Je to zákon, jenž něco obráží. Nejsem si však úplně jist, v čem je jeho přednost.  

MS: Měli bychom se jej snažit humanizovat.  

MŠ: Když se podíváte na církev, která stojí úplně stranou tohoto diskursu, snaží se být nad tím vším. 

Vstupuje do společenského systému. Vstupovala do feudalismu. Je to obdivuhodná organizace, 

protože je dva tisíce let stará.  

MS: Prošla různými krizemi stejně jako tržní řád.  

MŠ: O obsahu si mohu myslet své. Formy jsou propracovány perfektně.  

... Hodnoty ... 

MS: Obraťme list. Jaké hodnoty podporují společenský a hospodářský řád? Která je pro vás zásadní? 

Pro umělce zřejmě svoboda ... 

MŠ: Jistě je důležitá, ale dříve byla základem všeho rodina. Dnes je to problematická kategorie, 

protože čím dál tím méně dětí se rodí v manželství. Vznikají nové formy. Jak to půjde dál, to nevím. 

Odpověděl bych asi takto: Pro mě byl nejpřijatelnější, nejhumánnější systém, který vytvářeli ne 

sověti, nacisté, ne Američané, ale systém, jejž vytvořili seveřané. To znamená: Švédové. Tam vládli 

socialisté s výjimkou několikaleté konzervativní vsuvky téměř sto let.  

MS: Zdůrazňujete úctu ke člověku, ... 

MŠ: ... pomoc každému, kdo se sám nemůže o sebe postarat. Když vyděláš milion, 900 tisíc dáš státu.  

MS: I severský model se mění v rámci tlaku globalizace.  

MŠ: Ano, má problémy ...  

MS: Dobrá, ale považovat bohatství, peníze za jediné hodnoty, to může společnost jako celek přivádět 

na scestí.  
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MŠ: Bohatství je velmi nebezpečná kategorie, poněvadž pro teologa je něčím, o co se rozdělí. Pro 

Augustina je jinačí než pro Luthera. Narážíme na otázku Jana Husa. Co nejvíce vadí husitismu?  

MS: Moc církve ...  

MŠ: Nullus episcopus in ecclesia, nullus baro, nullus homo civilis, dum in peccato mortali. Není pána, 

když je ve smrtelném hříchu. Co je smrtelný hřích, a kdo to určí? Pro každého je to něco jiného. Je to 

stejné, jako otázka: co je slušnost?  

MS: Můžeme říci, že majetek často způsobí chybná rozhodnutí lidí.  

MŠ: Christoph Marthaler nyní režíroval věc Makropulos. Dal tam báječnou pasáž, a to starou 

devadesátiletou dámu, která se ptá mladé „kočky“: „Jak dlouho byste chtěla žít?“ Ona odpovídá: 

„Ráda bych chtěla žít 300 let, poněvadž: 100 let bych studovala, 100 bych milovala a poznávala svět a 

pak bych 100 let stárla.“ Paní namítá: „No jo, kdo to bude určovat?“ A v Salzburgu na tato slova 

propukl velký smích ... 

... Kultura a její proměny ...  

MS: Nyní bych se pootočil k vašemu tématu. Jak vnímáte význam kultury a umělce ve společnosti? 

Můžeme kulturu před rokem 1989 označit za služku režimu?  

MŠ: Byla, i nebyla. Můžeme říci, že Barrandov byl nástrojem komunistického státu. Byl, nebyl. 

Vytvářel spousty filmů. Vyrostl tam Miloš Forman, ...    

MS: ... Pavel Juráček, Jiří Menzl aj. 

MŠ: Forman nesl heslo: „Socialismus v naší vlasti zvítězil!“ také asi proto, že byl nejvyšší. Jsem 

přesvědčen, že kultura je v našem národě přeceňovaná, ale proč? Tím, že jsme neměli samostatnou 

politiku v 18., 19. století, suplovala ji kultura. Opera Prodaná nevěsta je u nás politická záležitost. 

Rusalka je také politická záležitost. To občanům politické velmoci ani nenapadne. V Anglii, 

v Německu, ve Spojených státech to tak nikdo nevnímá. Proto jsou spisovatelé „svědomí národa“, 

stanou se jím v určité fázi vývoje. Do roku 1960 si to nikdo nemyslel a najednou Milan Kundera napíše 

Žert, Ludvík Vaculík Sekyru. Rázem se stanou nejvyššími atributy.  

MS: Můžete říci, že tím se liší pojetí české kultury od zahraniční?  

MŠ: Určitě. Ano, něco jiného je kultura ve Francii, poněvadž ona souvisí s první republikou, s druhou, 

císařstvím. Vždy je jinak dimenzovaná, kdežto u nás začíná po roce 1860 stejně, jako začíná žít česká 

politika. Obrovské politikum je Národní divadlo. Proto Macura ve své knize Znamení zrodu říká: je to 

konec obrození. Tím skončilo. Obrození můžeme považovat za „resuscitaci“, jako Kristus vstává 

z mrtvých, i národ během obrození vstal z mrtvých. Jedná se o náboženský výklad. Také je možný 

sémiotický výklad: Je to hra, kde si hraje 100 lidí na obnovení. Vůbec to není pravda. Najednou 

nastane nová situace a po roce 1860 to pravda začne být. Organizují se třeba poutě na hory …         

MS: Rok 1918 je dovršení obrozeneckých snah.  

MŠ: Když František Palacký řekne, že zemřel Rubeš, což je krásný příklad v Macurovi, nikdo nevěděl, 

kdo to je. Napsal pár dávno zapomenutých deklamovánek a povídek. Najednou ale přijede na pohřeb 

12 tisíc lidí. Rakouský stát je vyděšený, poněvadž vidí, že se Češi začnou chovat politicky. Z toho 
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pohledu je to obrovské novum. Do roku 1848 tomu tak nebylo. Všichni byli Treu und Bieder. To 

znamená: každý se o politice dočetl v novinách a i s tím, jak se má chovat. Vyšel výklad k tomu, co 

konkrétní zákon znamená. Nikdo se neshromažďoval, nikdo se neptal. S parlamentarismem se lidé 

začali ptát.  

MS: Jak podle vás bylo v roce 1989 důležité slovo, ale i hudba? 

MŠ: Hudba je dvojí: beze slov a se slovem. Hudba je metajazyk. Zkrátka – jedná se o jazyk, jemuž 

každý rozumí jinak. Pěkně to řekl Asafjev, komunistický akademik, jenž byl původně vynikající ruský 

formalista, přítel Stravinského. Napsal knihu o Stravinském, tehdy se jmenoval Petr Glebov a 

formuloval větu, kterou si vzal Karbusický, když byl v emigraci. Napsal Sémiotiku a nevěděl, co má do 

ní dát jako motto. A vzal tedy citát z Asafjeva: Hudbu poslouchají mnozí, ale slyší ji jen někteří.“ Jen se 

podívejte po dnešním světě, lidé hudbu poslouchají, ale každý jí rozumí jinak. A ona má obrovskou 

sílu. Vysvětlím vám to na literatuře a hudbě. Milan Kundera odjel do Francie. Jan Trefulka či Milan 

Uhde by měli v Paříži dvě možnosti: buďto budou psát do emigrantských časopisů a nikdo o nich 

nebude vědět, anebo začnou psát francouzsky.  

MS: Zvolili český jazyk a zůstali v Československu.  

MŠ: Když přijde průměrný – jazykově nevybavený muzikant v 18., 19. století do ciziny, stačí mu 14 dní 

nebo měsíc na to, aby navštívil 5 koncertů, okamžitě si osvojí styl, může se postavit Lisztovi. To je 

případ Smetany.  

MS: Díky tomu Češi dobyli svět.  

MŠ: Hudba je metajazyk a je univerzální. Dvořák v podstatě nepotřebuje nějaký jazykový kód. Napíše 

něco, co uchvátí všechny. Každý tomu rozumí jinak, každý si to vyloží jinak, ale jedná se o metajazyk, 

a proto je hudba velmi důležitá. Podívejte se, co Milan Kundera musel udělat, co musel udělat 

Jaroslav Hašek. Vždy musí být nalezen nějaký „Max Brod“, který to přeloží do „velkého jazyka“, neboť 

dílo se musí dostat na trh. Literatura má jazykovou bariéru: Co je česky, to se nečte.  

... Pochopení slov ...  

MS: Jsou chvíle, kdy lidé obsahům slov „začínají“ rozumět. Právě to se stalo v roce 1989, nebo se 

domníváte, že se spíš jedná o iluzi? 

MŠ: Jedná se o velmi zajímavou skutečnost, je to otázka změny mentality. Víte, syndrom náměstí je 

zvláštní. Abych se přiznal: ani tomu nerozumím. Nemyslím si, že to někdo pochopí, poněvadž se tam 

vytváří stádní efekt. Ten je velmi nebezpečný, a to pozitivně i negativně. Stádo vás může rozšlapat. 

Tam jsou manipulátoři, kteří něco řeknou. Pochopitelně naštvanost byla obrovská, to je naprosto 

jasné.   

MS: Slovo má najednou velkou energii, třebaže v minulosti bylo bezcenné, ale přijde zázračný 

okamžik.  

MŠ: Nejen slovo. Kousek od místa našeho setkání – na Náměstí Svobody nás málem ušlapali, 

poněvadž nás tam bylo 20 či 30 tisíc. Miroslav Donutil, který setkání moderoval, nás zachránil. Začal 

říkat: Ustupte Zámečnickou, ustupte, jinak nevím, jak by to skončilo. Byl to tak šílený tlak lidí. 
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Netrpím agorafóbií, ale poprvé jsem viděl, co znamená být v davu, když jste takto stisknutý. Když 

spadnete na zem, je po vás.   

... Služba režimu ... 

MS: Vraťme se od chápání slov ke kultuře. Můžeme říci, že si minulý režim umělce „vychovával“. 

Například hudební skladatelé komponovali hudbu v rámci politiky Sovětského svazu.  

MŠ: Tam je to hrozně zajímavé. Můžeme ukázat Šostakoviče, Prokofjeva. Uvedu příklad. Recenzoval 

jsem knihu, kterou jsem dostal z Ruska, kde byl Šostakovič v roce 1963 přemluven Chruščovem, aby 

se stal členem komunistické strany. On odolával 4 hodiny. Těžko odoláváte, když do vás hučí premiér. 

Je to obrovský tlak, a ne každý to zvládne. Vůbec se mu nedivím. Chruščov nakonec řekl: „Máme pro 

vás místo poslance nejvyššího sovětu.“ Nabídku přijal a poté se někteří lidé od něj odklonili. 

Například jeho žákyně Ustvolskaja se s ním přestala bavit, a proto odcházela z koncertů, dávali-li jeho 

skladby. Říkám to z toho důvodu, že kniha není ničím jiným než souborem dopisů, které psal 

Šostakovič v této nové roli. Místo toho, aby komponoval, psal dopisy potentátům: „Vážený 

Alexejeviči Kosygine, tam a tam je nemocnice, která chátrá, kde není to a to oddělení. Prosím vás, 

zajistěte do stavebního plánu jeho vybudování. Ten a ten bydlí v bytě, kde je v zimě mráz, kde je led 

na zdi. Prosím, konejte, třebaže již na to byl upozorněn místní výbor. Když to Šostakovič psal, mělo to 

pro něj velký morální význam. Byl tribun lidu a v podstatě pomáhal obyčejným lidem a viděl, jak žijí. 

Nakoukl do toho.  

MS: Soudíte, že někdo takový byl i u nás?  

MŠ: Jsem přesvědčen, že komunisté přistoupili na normalizační hru a ztratili ne kredit, to je silné 

slovo. Vše se stalo „racionální“ v tom smyslu, že na pozicích jsou pouze lidé, co to dělají z prospěchu. 

Také je vidět, že měli nedostatek členů. Vidím to na univerzitě, nabrali bývalé katolíky, národní 

socialisty. Jednalo se o lidi, kteří byli „slušní“. To znamená, že se nedopouštěli takových věcí, jaké se 

odehrávaly v padesátých letech, nebyly tam vraždy. Jednalo se o oportunisty, kteří velice dobře 

dovedli moderovat situaci, zažili jsme to mnohokrát. Že stav neskončil krachem, že se mnohé 

„ošolichalo“ a někdo tam či tady byl takzvaně potrestán. Vyšli jsme z toho lépe, tak, že svět pro 

mnohé neskončil kriminálem. Myslím si, že sedmdesátá léta jsou hnusná do Charty 77, po ní nastalo 

zostření situace. Ale v osmdesátých letech to začalo ustupovat. Režim nešel cestou humanizace, ale 

stával se rozplizlým. Neměl raison d´etre. Ztrácel oporu v Sovětském svazu.  

MS: Ano, ale co umělci? Ti, kteří psali literaturu a díla jim vycházela v exilu, samizdatu.  

MŠ: Krásně se to dá ukázat na českých hercích. Podíváte-li se na Josefa Kemra, ten je vždy stejný, 

protože hraje vždy blázny, jurodivé, pomatené. Na mě šla vždy z některých herců hrůza. Takový 

Jaroslav Marvan je vždy strýc. Od 30 let se jedná o starého muže. Hraje mladého – starého. Takový je 

v Andělovi na horách i v těch nejkomunističtějších filmech. Pokud se podíváte třeba na Otomara 

Krejču, jde i na vás hrůza. Vypadá málem jako Stalin. Má gottwaldovské kouty. Pak se převrátí a 

rázem je největší bojovník. Tito lidé potřebovali konflikt. Pořád potřebovali mít pravdu a svou pravdu. 

U umělců bych to nepřeceňoval. Je otázka, zda herci, kteří mají tribunu, si vůbec něco myslí a co si 

myslí, jestli nejsou neustále jen „v roli“. Tato otázka je složitá. I herec může být slušný, může být 

charakterní.  

MS: Závisí to na identifikaci člověka.  
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MŠ: Pokud denně hrajete něco jiného: kolikrát se vám může stát, že byli herci, kteří skvěle hráli roli 

jako Miroslav Donutil, ale pak ji začali analyzovat. Byla to hrůza. Režisér říkal: „Mlč a hrej, vždyť nevíš, 

co hraješ.“ Jedná se vlastně o nástroje.    

MS: Rád bych se zeptal, jestli režim podporoval „dobré“ umění. V Brně bylo Divadlo Na provázku.  

MŠ: Existovala norma, ale ta se neustále uvolňovala. Bylo to od sjezdu ke sjezdu. Je to jako 

socialistický realismus. Ten existoval v hudbě v podobě nejkřiklavějších písniček, které jsou 

srovnatelné s nacistickými. Označil bych to jako za paumění, je to „nic“. Situace trvala tři, čtyři roky, 

ale žádné socialistické umění nevzniklo. Podívejte se na výtvarné umění. Vzniklo pár výzdob. Jsou to 

podřadná díla.  

MS: Mně šlo o to, že umělci byli podporovaní režimem a nemuseli čelit tržnímu tlaku. Takový Jiří 

Svoboda si točil své filmy. Byla zde „nová vlna“. Michal Horáček tvrdí, že hodnotné umění vznikalo 

navzdory.  

MŠ: Bylo to navzdory, i ne. Skutečnost můžeme ukázat na Jiřím Menzlovi. Nedávno jsem četl práci o 

Lohniském. To byl komunista, ale choval se v divadle nesmírně slušně. Nikomu neubližoval. 

V podstatě byl velmi progresivní dramaturg. Přitáhl Edwarda Franklina Albeeho. Neměl s tím lehkou 

pozici, poněvadž ne každému komunistovi se to líbilo. Vlastně připravil Divadlo Na palmovce, to na 

něj navázalo. Nemůžete mluvit v jednoznačných soudech. Například na Barrandově je mnoho 

špatného, ale též dobrého. Je tam Lipský, což stát podporuje. Dělá konvenční veselohry: Pane, vy jste 

vdova. Jedná se o skvělé věci, které ohromně baví. Z toho vyroste Forman. Zaplať Bůh, že prošel 

Barrandovem. Amádeem zvítězil proto, že nebyl z Hollywoodu.  

MS: Kdyby neodešel, jistě by toho nedosáhl.   

MŠ: Po roce 1968 to bylo těžké skoro pro všechny. Věra Chytilová se uzavřela, stáhla se. Pak trvalo 

dost dlouho, než mohla točit.   

MS: Režim poskytoval prostor jednotlivým umělcům, když nebyli proti režimu.  

MŠ: Ta tendence tu byla. V Americe to není represivní formou, že to někdo organizuje. V totalitních 

režimech je to tak, že kultura má kulturní politiku. Ludvík Vaculík napsal v roce 1968, že zná pouze 

kulturu a politiku a že kulturní politika je hloupost. Jakmile stát organizuje kulturu, je to násilné. Dělá 

to každý stát, ale každý to dělá jinou formou. Jestliže to někdo dělá formou oddělení: na práci má 

úředníky – a to tady bylo – nejedná se o zdravý přístup. Stejný přístup můžeme vidět u nacistů a 

komunistů. Nikde jinde to není, nebo je to skryté. Blokuje to možnost rozvoje, realizace.  

MS: Blokovalo a neblokovalo.  

MŠ: Když pořád hledáte, abyste mohl říci, co říct chcete, abyste nenarazil na doktrínu, lidé se naučí 

výborně jinotaj. Krásně to vidíme na Zdeňku Svěrákovi, Ladislavu Smoljakovi. Divadlo Járy Cimrmana, 

to můžeme vidět jako zdravý syndrom, který zde působil jako kritický ventil 20 let.  

MS: Má své diváky jak před rokem 1989, tak po roce 1989.  

MŠ: Navíc užívá slogany. Vidíme to, když národ vezme nějaký výrok, obvykle to považuje za bonmot. 

Toto se třeba rozšířilo: „Konec vysílání v ruském jazyce“ - v Koljovi. 
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MS: Píše se však rok 1996 a filmový projekt obou Svěrákův slaví světový úspěch.  

... Kulturnost českého národa? ...  

MS: Jak se díváte na význam přesvědčení, které zde existovalo v devadesátých letech, že český národ 

je kulturním národem. Minulý režim do jisté míry stranil plytké zábavě, která je sem nyní dovážena a 

dokonce ji vytváříme. Mám na mysli nekonečné seriály.  

MŠ: Jedná se o doktrínu, kterou všechny totalitní režimy podporují z toho důvodu, aby ovládly 

kulturu. Má to pochopitelně svá negativa, svá pozitiva. Co bylo obrovským pozitivem? Uvedu příklad: 

v NDR – a u nás to bylo dost podobné, byť trochu na jiné úrovni – se rozhodli, že Bach je národní 

kulturní památka, že na ni nikdo nesmí sáhnout. Na rozdíl od nás tam Bach nebyl kritizovatelný jako 

národní hudební skladatel. Jeho spirituální hudba byla nejvyšší kulturní hodnotou. Vydávalo se to za 

tři, pět marek. To znamená faksimile za 15 korun. V každé hudební škole v Německu člověk mohl hrát 

houslové sonáty z faksimile.  

MS: Hovoříte o Východním Německu.  

MŠ: Vím, že přátelé z Bärenreiter Verlag, které bylo v západním Německu vždy říkali: „Musím vydat 

20 hrozných věcí, abych mohl vydat jedno faksimile nádherného Schütze.“ Dávají do toho peníze, ale 

oni jsou státní, to platil stát. Podíváte-li se, když jste kupoval světovou četbu, kupoval jste ji za 5 či 8, 

později za 15 korun, ...  

MS: ... nebo knihy v Odeonu.  

MŠ: Přece se nedá říci, že generace odeonských čtenářů přešla do nakladatelství Argo aj. 

Pochopitelně to bylo v neustálém odporu. Vyšlo mnoho věcí, které unikaly komunistům. Například 

v roce 1975 vyšel Huizinga – Homo ludens. Překlady u nás vycházely poměrně rychle. Některé věci se 

sledovaly. Ne vše.  

MS: Můžeme říci, že před rokem 1989 se k nám dostávali ty nejlepší autoři? 

MŠ: Za dvacet let jsme měli „vyselektovanou“ generaci mladých redaktorů. 

MS: Knihy se vydávaly v obrovském množství, což je s dnešním stavem neporovnatelné, ale na druhou 

stranu jich nebylo takové množství.  

MŠ: Ano, když někdo vydá 2 tisíce výtisků, je to obrovský úspěch. Tehdy se náklady pohybovaly kolem 

20, 30 tisíc. Uvedl bych to na příkladu. Když jsme studovali na marxistickou literaturu, pochopitelně 

jsme četli vše v německých originálech, jež nevycházely. Texty Zur Kritik der Methode od Marxe česky 

ještě nevyšly. Ve Státním nakladatelství politické literatury vyšla Marxova korespondence. V ní je též 

dopis Kugelmanovi: „Milý Karle, největším neštěstím našeho učení by bylo, kdyby se jej chopili 

Rusové nebo Číňané.“ Toto vyšlo. Jednalo se o masový náklad 160 tisíc výtisků. Co si o tom mohu 

myslet? Buď, že tyto spisy lidé nečetli. Jako v době nejvyššího kultu osobnosti vyšla monografie 

Tomáš Garrigue Masaryk od Zdeňka Nejedlého, jež je jedna z nejlepších, poněvadž Nejedlý byl jeho 

velký ctitel a znalec.  

MS: Je nedokončená stejně jako pojednání o Bedřichu Smetanovi a Leninovi.  
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MŠ: Nyní Jiří Křesťan konečně vyhodnotil Nejedlého. Po roce 1945 se stal negativní postavou, ale do 

té doby klobouk dolů.  

... Otázka dohánění „nevydávaného“ ...  

MS: Též bychom neměli zapomenout na skutečnost, že po roce 1989 se dohánělo to, co nevycházelo 

v komunistickém období.    

MŠ: Ano, to je zřejmé. Nyní od Bohumila Hrabala vyšla Příliš hlučná samota – antologie. Byl jsem 

překvapen cenzurními zásahy. Jsou minimální. Jedná se o hlouposti. Můžeme je vidět jako kaprice 

socialistických kritiků. Jim se nelíbilo to a ono slovo. Celkově ten text není cenzurním zásahem vůbec 

deformován. Text byl vydán a je to velmi zajímavé, jak text vypadá před vydáním a po vydání. 

Pochopitelně Hrabal je krásná ukázka toho všeho – disident a současně režimní autor V jeho osobě se 

to slévá. Způsobem života patří do režimu, poněvadž je proletář. Jeho přístup není konzumní.  

MS: Dá se říci: po roce 1989 zde vzniká velká pestrost. Různé spolky věnují pozornost důležitým 

osobnostem a jejich dílu. Sám jste znalec Leoše Janáčka, máte možnost posuzovat.  

MŠ: Za komunistů jsme u Janáčka vydali jeden, maximálně dva svazky za rok. To se v nové době 

nezlepšilo. Není možné kolotoč zrychlit, pokud to neděláte venku, pokud o to venkovní firmy nemají 

zájem. Vydávání tím nezrychlíte. Řekl bych to takto: Je to neuchopitelné. Podívejte se na spisovatele. 

Tím, že Milan Kundera odešel ven, stal se světovým spisovatelem. Stal se Josef Škvorecký světovým 

spisovatelem? Určitě ne! Jsem přesvědčen, že pokud Škvorecký psal kriticky proti komunismu, napsal 

největší věc: Zbabělce. Ti jsou úžasní. To, co napsal v exilu, není špatné, ale jedná se o jinou formu 

literatury. Každý nemůže uspět v konkurenci. Přitom Škvorecký udělal velké věci. Jeho nakladatelství 

je fantastické. Vydal Ivana Blatného.  

MS: Také Václava Havla a jeho Dopisy Olze.  

MŠ: Ano, samozřejmě, ale sám mám k Ivanu Blatnému velký vztah. Bydlel jsem blízko jeho bydliště, 

odkud odešel do Anglie.  

... Kulturní politika ...   

MS: Měli bychom se dotknout jednoho bodu - a to kulturní politiky.  

MŠ: Kultura musí být dotovaná.  

MS: Je vhodné, když český stát má Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerii, Českou 

filharmonii. V jistém ohledu se jedná o vývozní artikly.  

MŠ: Ano, ale je to velmi obtížné v tom, že musíte nalézt dimenzi. Nemůžete dát 90 procent do centra. 

Nemůžete dnes říci, že veškeré divadlo je v Praze. Například Ostrava je - z mého pohledu – výborná. 

Například v Radokových cenách se tuto skutečnost alespoň snaží zohlednit. Nevítězí Praha a Dejvické 

divadlo, na prvním místě není pražská scéna. Zkrátka vyhrávají i jiní a regionální herci. Jedná se o 

dlouhodobý proces, jenž se bude vyvíjet ...  

MS: Zdali bude vzestup, či ústup závisí na lidech. Domníváte se, že kultura je „dostatečně“ 

podporována kapitálem?  
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MŠ: Jako historici víme, že tam, kde je hladomor, kultura není. Jakmile se na panství šlechtic sám nají, 

má saturované své potřeby, je ochoten dělat něco kulturního. Vidíme to na Questenbercích a 

desítkách jiných.   

MS: Musíte mít dostatečně uvědomělé lidi.  

MŠ: Člověk musí být tak vychován. V jistém ohledu musí být snob v pozitivním slova smyslu. Musí se 

mu to stát potřebou. Buď si na tento přístup zvykne, nebo pak to začne sám dělat. Nějak na tom 

participuje, dokonce píše i libreta, nebo dělá manažera kultury. Také to dělá z toho důvodu, aby se 

pochlubil, aby byl lepší než ostatní, aby způsobil závist, aby se stal společensky přitažlivým. Stane se 

mu tak umění rituálem.  

MS: Vzbudí-li někdo závist, může nastat pozitivní reakce.  

... Srovnání kulturní úrovně ...  

MS: Je vhodné se zeptat, kam došla kultura za 25 let? Vydává se nespočet knih, točí se filmy, existují 

lokální i národní festivaly, ale podíváte-li se na rozpočtovou kapitolu ministerstva kultury, výdaje jsou 

pramalé, ba směšně malé v kontextu celého státního rozpočtu ...  

MŠ: Ministr kultury je stále menší postavou. Jedná se o úředníka, jehož význam bude klesat. Jeden 

z posledních ministrů, který se snažil kulturu reprezentovat, byl Milan Uhde.  

MS: Ano, ale jeho funkční období končí v roce 1992.  

MŠ: Lidé, kteří přicházeli, měli rozmanité koncepce. Například Pavlu Dostálovi to přerušila nemoc. 

Nerad bych soudil. Je otázka, zdali je toto ministerstvo nezbytné. Na kulturu jsou nutné peníze, ale 

kdo a jakým způsobem to bude refundovat, jakou výší finančních prostředků? Diskuse je velmi stará, 

je z hlubin první republiky. Málokdy připomene diskusi a polemiku, kterou vedli čeští spisovatelé 

s Baťou, a je velmi zajímavá. On byl stoupenec svého realismu. Žádal bezproblémovou, bezkonfliktní 

literaturu, optimistickou, která by velebila jeho podnik. Čapek a ostatní se mu vysmívali, poněvadž 

pro ně to byl nesmysl. Pak přišel socialistický realismus, který to zopakoval. Je zásadní rozdíl mezi 

nacismem. I v nacismu se naleznou podobné polohy. Hodně jsem studoval nacismus, málokdo ví, že 

Geobbless, který byl velice vzdělaný, neustále chtěl po Hitlerovi, aby byl uznán expresionismus jako 

velké německé umění navazující na gotiku, na gotickou expresivitu jako vidíme třeba u Henriho 

Matisse. Hitler to odmítl a udělal vekou chybu, odmítl to z rasových důvodů, poněvadž 90 procent 

expresionistů byli Židé.  

MS: Ještě bych se zeptal, chybějí nám Baťové, a Zlín proslul též svým filmem.  

MŠ: Na to se dá odpovědět jednoduše. Pokud je kapitalismus přirozená a trvalá forma nebo něco 

takového, jak nám to tvrdí někteří ekonomové, pak nám tito lidé asi chybějí, jsou opravdu potřební. 

Měli by být nadáni tak, aby co nejméně škodili ve smyslu kapitálu a co nejvíce prospívali kulturnosti. 

Pochopitelně, že takoví lidé existují, ale není jich moc. Je otázka, jak se kdy chovají. Umělec to má 

vždy těžké, protože nechce být poplatný, nechce být sluhou, nicméně musí zohledňovat prostředí, 

kde působí. Ať chce, či ne, existuje i autocenzura.  
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... Hodnocení, omyly ...  

MS: Kdybyste si měl projít čtvrtstoletím obnovy demokracie, kapitalismu, kultury, jaká slova byste 

užil? Možná je vhodné zmínit i omyly, které nastaly. 

MŠ: Domnívám se, že některé věci zaniknout neměly. Divadelníci těžce nesou například zánik divadel. 

Dějiny institucí ukazují: obnovit instituci je mnohem těžší než ji zrušit. V Brně zanikla farmacie, a nikdy 

se již v té podobě neobnovila. Město musí velice zvažovat, chce-li rušit divadlo. Není to pouze ze 

sociálních důvodů, co budou lidé dělat, ale celkově. Přetne se určitá linie. Například v Ústí nad Labem 

to bylo velice nešikovné. Je to velmi těžká věc a asi by to měl někdo řešit. Odpovím na to takto – 

absurdně: Vždy jsem vítal, že vzniká institut ombudsmana. Měl by být i kulturní ombudsman. A o 

něm si myslím toto: Měla by jím být žena, tak jako jím je – právem – žena v případě občanského 

ombudsmana.   

MS: Stalo se tak a vytváří se potenciál, že to bude pokračovat ...  

MŠ: Tento institut musí zastupovat někdo, kdo se chová emocionálně, a ne racionálně. Neměl by tam 

být právník, jenž hledá normu. Když se vám zavře žena na záchodě v Ruzyni a chce spáchat 

sebevraždu – ombudsman musí být někdo, kdo tam vletí, začne řvát, navštíví vládu, parlament, je 

vybaven pravomocí, že může v tom momentě ne velet policistům, ale může jistou akci zastavit. Ne, 

aby to byl právník typu Otakara Motejla. Neřekne vám důležité vyjádření, protože by to mohlo být 

právně nevýhodné. Vážil jsem si jej, jednalo se o kultivovaného pána, ale na funkci ombudsmana si 

představuji někoho jiného: Annu Šabatovou rozhodně ano. Profesor Jaroslav Šabata byl můj učitel. 

Vím, že v těžkých podmínkách komunistické éry existovaly svobodné semináře. Tam se s ním mohli 

hádat katolíci, ale on je nikdy neudal.   

MS: Zkrátka demokrat v plném slova smyslu.  

MŠ: V oné době demokraticky se chovající komunista. Byly tam hádky, ale skončili jsme a on 

pokračoval: „Děkuji vám, příště budeme brát to a to téma.“ 

... Budoucnost ...  

MS: Jak vidíte budoucnost této země? Sám jste poukázal na fakt, že kapitalismus má problémy, ale 

naše země je součástí prostoru, jehož je kapitalismus nedílnou součástí.  

MŠ: Jelikož mám rád český jazyk, bojím se, aby tato země nezanikla, vždyť osud národů je tak vratký. 

Nikoho nerozlítostní, když nějaký druh skončí. Vymírají živočišné druhy, stejně tak vymírají národy. 

Kolik národů vymřelo?  

MS: V minulosti se mnozí z nás přičinili. Podívejte se na Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna, 

Františka Ladislava Čelakovského.  

MŠ: Právě Dobrovský byl muž, který nevěřil, že se něco stane, ale dělal pro to maximum, aby se tak 

stalo. Udělal nám vědecký systém, jaký měl tehdy málokdo.  

MS: Vše bylo v němčině.  

MŠ: Myslím si, že největší mužové, kteří by se měli docenit, byli ti, kteří vytvořili rukopisy - RKZ – ať již 

to byl kdokoliv. Jednalo se o „bombu“, která vybuchla po roce 1848. Do té doby nic. Byla to nová 
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mytologie, která nebyla pravdivá, ale vytvořila nové umění, novou nacionalitu, identitu, novou 

mentalitu: Libuši, Mou vlast ...  

MS: Pak musel přijít Masaryk, který svou břitvou tyto mýty odstranil.   

MŠ: Když studujete rukopisné otázky a v Atheneu přečtete vše, zjistíte: co dnes platí do současnosti? 

Masarykovy důkazy jsou nejslabší, sociologické důkazy pominuly. Platí filologické důkazy Gebauerovy. 

Ty jsou perfektní. Platí důkazy historiků: Hrubá Skála se nejmenovala ve 13. století Hrubá Skála. Platí 

též důkaz mladého Zdeňka Nejedlého. Zachránil to překladatel do němčiny, který jednotlivá místa 

nepřeložil. Tím se mnohé zachránilo.  

MS: Děkuji vám za podnětná slova 

P.S.: 

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

MŠ: Demokracii ano, kapitalismu mnohem méně.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

MŠ: Stádní efekt mě přiměl k účasti na kuponové privatizaci. Do dneška se stydím za to, že jsem šel se 

stádem a podlehl všem těm Koženým, Kocábům, Kratochvílům a podobným zjevům této éry ...  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

 

MŠ: Stál jsem v ten černý den česko-slovenské státnosti pod vilou Tugendhat. Václav Klaus se choval 

jako státník perfektně a prodloužil a dovršil jen agónii vršenou krok za krokem Havlem a Mečiarem. 

Jako Moravan musím konstatovat větší ignoranci Čechů, kteří přehlíželi slovenskou kulturu i pokusy o 

slovenskou státnost. Když jsem se seznámil až v roce 2000 díky německému faksimile s Česko – 

slovenskou dohodou z 30. května 1918 – z Pittsburghu, parafovanou i T. G. M., mnohé jsem pochopil. 

Je pravda, že si od toho nešťastného rozdělení Slováků víc vážíme a že naše přátelství se naštěstí ještě 

utužilo.     
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Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem3,4:  

MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. Ta může být viděna z různých úhlů - jinak ji vidí 

ekonom, jinak ji vidí jiný sociální vědec, či prostý člověk. Než se počneme touto problematikou 

zabývat, zeptal bych se, jak jste prožíval onu dobu společenského kvasu. Tuším, že vás to zastihlo na 

vysoké škole, že? Co jste od toho očekával?  

LL: Ano, tehdy jsem studoval elektrotechniku, obor výpočetní technika. V podstatě to bylo takové 

otevření obzorů, protože technický směr jsem si zvolil částečně proto, že s technikou jsem neměl 

žádné souboje, bavilo mě to, ale i proto, že to byla oblast, která byla bez ideologie. Lidem tak 

umožňovala své principy chování odvozovat od fyzikálních zákonů bez interpretací. Matematický 

zákon platí kdekoliv, stejně tak jako zákony pro pohyb elektronů. Z tohoto hlediska má očekávání 

byla pozitivní, protože v okamžiku, kdy je člověk na vysoké škole, uvědomuje si, že bude moci své 

znalosti používat i jiným způsobem, než vypadala dosavadní praxe. Soudím, že změna očekávání byla 

pozitivní.  

MS: O to intenzivněji jste se věnoval studiu, abyste nabyté poznatky mohl řádně zhodnotit ...  

LL: Takto bych to neprezentoval. V okamžiku, kdy jsem školu končil, založili jsme již tehdy se 

spolužáky malou počítačovou společnost, kde jsme se zabývali různými věcmi, jako je poradenství 

nebo školení. Byl to relativně nový obor a otevření hranic vlastně umožnilo to, co zde příliš nebylo, 

neboť výpočetní technika tu běžně nebyla, či byla pouze ve státní sféře, ale teď začala pronikat i do 

běžného života. Toho jsme nějakým způsobem využili.  

                                                           
3
 Lubomír Lízal *1969, český ekonom, vysokoškolský pedagog, od roku 2011 člen bankovní rady ČNB. Profesně 

se zabývá se transformací a mikroekonomií. Z díla: Český podnik v transformaci 1990 – 2000 s Evženem 
Kočendou.  V ekonomii jsou však důležitější články v časopisech, takže bych doplnil spíše: 

 Polona Domadenik & Lubomír Lízal & Marko Pahor, 2012. "The Effect of Enterprise Break-Ups on 
Performance. The Case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia," Revue économique, Presses 
de Sciences-Po, vol. 63(5), pages 849-866. 

 Dietrich Earnhart & Lubomir Lizal, 2010. "Effect of Corporate Economic Performance on Firm-Level 
Environmental Performance in a Transition Economy," Environmental & Resource Economics, 
European Association of Environmental and Resource Economists, vol. 46(3), pages 303-329, July. 

 Dietrich Earnhart & Lubomir Lizal, 2008. "Pollution reductions in the Czech Republic," Post-Communist 
Economies, Taylor and Francis Journals, vol. 20(2), pages 231-252. 

 Earnhart, Dietrich & Lizal, Lubomir, 2006. "Effects of ownership and financial performance on 
corporate environmental performance," Journal of Comparative Economics, Elsevier, vol. 34(1), pages 
111-129, March. 

 Dietrich Earnhart & Lubomir Lizal, 2006. "Pollution, Production, and Sectoral Differences in a 
Transition Economy," Comparative Economic Studies, Palgrave Macmillan, vol. 48(4), pages 662-681, 
December. 

 Lubomír Lízal & Jan Svejnar, 2002. "Investment, Credit Rationing, And The Soft Budget Constraint: 
Evidence From Czech Panel Data," The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 84(2), pages 
353-370, May. 

 Lubomir Lizal & Miroslav Singer & Jan Svejnar, 2001. "Enterprise Breakups And Performance During 
The Transition From Plan To Market," The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 83(1), 
pages 92-99, February. 

 Lizal, Lubomir & Kocenda, Evzen, 2001. "State of corruption in transition: case of the Czech Republic," 
Emerging Markets Review, Elsevier, vol. 2(2), pages 138-160, June. ….. 

4
 Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně v CERGE – EI, Politických vězňů 7, 

Praha 1.  
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MS: Viděli jste pomyslnou niku v trhu, nicméně ten se počal rychle zaplňovat, že?  

LL: Prostor se začal rychle zaplňovat, to nebyl zásadní problém. Nás to celkem bavilo, ale také to 

vedlo k uvědomění, že vzdělání, které člověk má, je neúplné. Kromě technického by člověk měl mít i 

jiné vzdělání. Ekonomie přestala být oborem, který byl silně ovlivněn ideologií, a počala být 

disciplínou, kde člověk mohl působit docela standardně, proto jsem se počal ekonomii více věnovat. 

To byl i důvod, proč jsem po nějakém čase skončil na CERGE – EI v doktorském stupni ekonomie. 

Musím říci, že mě to docela chytlo a poté u mě došlo k zaměření od čistě obchodního na akademické.  

MS: Vaši kolegové šli podobnou cestou?  

LL: Ne, nešli. Ekonomické vzdělání si též dopřáli, ale zůstali v komerční sféře. 

MS: Říkal jste, že vzdělání technického směru bylo bez ideologie. Na druhou stranu - každý člověk se 

s ní musel setkat, s onou ideologií. Volky nevolky se s ní musel setkat. Pokročme dále. Obor, který jste 

po roce 1989 vystudoval, byl nedostatkový, jako by na něj bylo dříve „zapomenuto“.  

LL: Pokud jde o technické obory, ty sice materiálně zaostávaly, ale nešlo o tragédii. Zato společenské 

obory ztratily během komunismu jakýkoliv kontakt s realitou. 

… Komunismus …  

MS: Než přejdeme do oblasti zkoumání hospodářství, zeptal bych se, jak zpětně uvažujete o 

komunistickém systému? Byl v jistém ohledu ospravedlnitelný, nebo to byl absolutní zmar?  

LL:  Z mého pohledu šlo o tragédii, zejména s ohledem na lidské osudy. Ale i čistě ekonomicky, 

Československo bylo po válce nezničené, tedy s obrovským lidským i hmotným kapitálem, a před 

válkou patřilo k nejrozvinutějším zemím. O čtyřicet let později? Svět byl už jinde.… 

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

LL: Ani ne tak rok 1989, ale spíše ta stagnace, zaostávání a nutnost udržování represivního aparátu 

vůči běžným lidem, konstrukce vnitřního a vnějšího nepřítele. Skutečný Orwell 1984.  

... Otázky transformace ... 

MS: Dobrá, přenesme se do hospodářského systému, jelikož sám režim, v němž jste vyrůstal, byl 

postaven na nedostatku, byť nedostatek nebyl plánován, nicméně socialismus nepřímo produkoval 

nedostatek. A jedinou cestou návratu do prosperující společnosti byl návrat ke kapitalismu, že?  

LL: Změna byla nepochybně nutná, protože když si vezmeme situaci po druhé světové válce, české 

země měly relativně dobrou pozici bez ohledu na hrůzy války. Tehdejší Československo v porovnání 

s ostatními zeměmi válkou nebylo příliš zasaženo. Historický test ekonomického rozvoje, rozvoje 

bohatství společnosti prostě ukázal, že režim, jenž byl zde, začal beznadějně zaostávat. Pokud to 

vezmu od prvních [poválečných] let, na počátku to nebylo vidět, ale v osmdesátých letech ty rozdíly 

viditelné byly.  

MS: Socialismus se počal budovat trochu od střechy jako v Kocourkově. Začalo se s těžkým 

průmyslem. Nepřímo jsme kopírovali vzor, Sovětský svaz, bohužel se likvidovaly živnosti, vytvářely se 
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velké společnosti díky víře ve větší efektivitu. Vytvářel se fiktivní budovatelský „podnikatelský“ duch. 

Na druhou stranu lze říci, že systém bez autentického podnikatelského ducha není možný, nebo se 

mýlím?  

LL: Je to tak. V minulosti nejenže mizel podnikatelský duch, ale mizel duch inovace, tedy nalézání 

nových cest, nápadů, protože nový nápad nebylo možné naplánovat.  

MS: Ano, nápad je jakási pozitivní „externalita“ systému. Člověk v kapitalismu inovaci přímo 

vyhledává, je k tomu veden, kdežto v minulém režimu ne. Krom toho lidé, kteří měli na starosti vývoj, 

museli projít aparátem, museli být ve strukturách. Ze struktur vycházela též šeď, jež byla tak 

charakteristická a lidé se s ní setkávali. Po roce 1989 se muselo dojít k patřičnému obrození. Do jisté 

míry to bylo cosi nového. Dříve za vás mluvila stranická knížka, nyní musí mluvit nápady a schopnost 

je realizovat na trhu.  

LL: Ano, bylo to cosi nového. Lze soudit, že to byl pro ně velký šok, zejména pro ty, kteří nezažili první 

republiku. Na druhou stranu - ukazuje to na jeden ze zásadních problémů. Struktura kapitálu, 

množství kapitálu bylo dané. Lidé byli daní, jejich charakteristiky byly dané. Ekonomická transformace 

ve své podstatě byla o tom, že mám z minula dánu jistou sumu prostředků a že pouze změním 

chování i vazby, tím dosáhnu lepší produktivity než předchozí režim. To je prvotní podmínka.  

… Systém, ne lidi …  

MS: Je zřejmé, že během těch let se vytvořil „socialistický člověk“. Nyní jsme stáli před otázku, jak 

časovat změny, aby se proměnily instituce a člověk se optimálním způsobem adaptoval. Měli bychom 

se tázat, zdali lze změnit systém, aby fungoval jako na Západě, bez změny člověka? Mnohé věci byly 

internalizované a člověk je akceptoval. Zpočátku zde byl politický kvas, tím myslím období aktivního 

občanství, a zdálo se, že vše půjde snáze, což se naplnilo pouze částečně.  

LL: Vnímám, že je to různě propojené. Předchozí systém se zhroutil právě proto, že lidé, kteří v něm 

byli, mu již nevěřili. V podstatě došlo k odcizení systému od toho, jak to má být. Bez toho by žádná 

změna nenastala. Pokud to vezmu dále, očekávání lidí byla naprosto různá. Někdo chtěl pouze menší 

změnu, někdo chtěl změnu značně velkou. To se bavíme o tom, jaký je poté celkový výsledek pnutí ve 

společnosti, jakým způsobem se s tím pracuje, jak se ukotví, jaký je poté směr vývoje. Bylo také 

důležité, že změna nastala v celém východním bloku. Zemí, které zůstaly nezasaženy, bylo velmi 

málo.  

MS: Hlavně střední Evropa: Polsko, Maďarsko, východní Německo - to jsou země, v nichž změny 

proběhly „před námi“. Rok 1989 byl právě rokem demonstrace nestability systému. Zmínil jste též 

odcizení. Lidé cosi mysleli, a cosi jiného dělali. Na tom je zřejmě poznáváme, že lidé vnitřně cítili, jak 

věci mají být. Lidé věřili, že se v novém systému obnoví podnikavost, schopnost rozpoznávat, co je 

podstatné, či méně podstatné, a bezpochyby i schopnost orientace v prostoru trhu.    

LL: Lze říci, že hlavní změnou, kromě těch politických, byl důraz na odpovědnost jedince. Ta již byla na 

něm. Již se nemohl vymlouvat na to, že mu systém něco neumožňuje. To je hlavní příčina deziluze. 

Očekávání mohla být trochu jiná, a to právě z důvodu, že s možností rozhodování také přichází i 

zodpovědnost za rozhodování.  
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MS: Někteří lidé chtěli svobodu, ale bez odpovědnosti. To na Západě není možné, či se domníváte, že 

lidé mající tento druh uvažování by tam obstáli?  

LL: Zřejmě těžko. Historická zkušenost ukazuje, že rozhodnutí jedince jsou skutečně důležitá a 

pochopitelně společnost se postará o ty, kdo se dostanou do složitých životních situací převážně ne 

vlastní vinou.  

… Otázka sociální …  

MS: Ano, asi hovoříte o funkční sociální síti. 

LL: Přesně. Můžeme se bavit o tom, jaká tato síť je. Jiná je v Evropě, zcela jinak to vypadá v Asii a poté 

v Americe.  

MS: Říkáte jiná Evropa. Zde by bylo dobré zmínit, že jiný je sever Evropy, jiný je jih Evropy.  

LL: S tím lze souhlasit. Rozdíly jsou všude, ale je to věc, která vznikla historicky jako společenský 

konsensus toho, jaká je mez, kterou společnost považuje optimální pro intervenci státu, aby ti, kteří 

se ocitnou v sociální tíži, mohli nalézt cestu k návratu do předkrizového stavu.     

MS: Již jsme zmínili otázku sociální. Komunismus ve své podstatě měl být též státem, kde každému 

bude dáno podle jeho potřeb, avšak nehledělo se na zásluhy. Tento problém tíží i současnou Evropu, 

kdy mnozí hráči v Evropě do jisté míry „parazitují“ na těch, kteří jsou ochotni pracovat. Je tam dilema 

jihu a severu. Můžeme se podle vás tázat, zdali socialismus učil nezodpovědnosti?  

LL: Neřekl bych, že přímo učil nezodpovědnosti. On říkal: „Nestarejte se, my se postaráme …“ To je to 

A, ale B v tomto kontextu znamená, že pokud jste postaven před tuto volbu, když se nemám starat, 

můžete být implicitně nezodpovědným. To je již důsledek.  

MS: Nepřímo se člověk upisuje ďáblu?  

LL: Přesně tak. Též se zbavuje možnosti řídit svůj život a nést za to odpovědnost, důsledky, které 

činím. Svoboda rozhodnutí v podstatě určitá byla. Mohl jste svobodně změnit zaměstnání, což ne 

všude v plánovacích ekonomikách bylo možné.  

MS: Na druhou stranu jste musel pracovat.  

LL: Ano, ale to též s sebou neslo nutnost státu vymýšlet práci i v případě, že byla zcela zbytečná.  

… Neefektivita systému …  

MS: Nu, byla zde práce pro práci. Sklady se plnily zbožím a surovinami, které nebyly žádány. Měli 

bychom též uvést, že Československá socialistická republika dopadala ve statistickém srovnání mezi 

státy východního bloku relativně dobře. 

LL: To ano, avšak to bylo dáno relativně dobrou výchozí pozicí, kterou jsme zmínili. Na počátku 

transformace byla výchozí pozice velmi dobrá. Pokud začínáte z relativně dobré úrovně, přiblíží se 

k vám ostatní země, pokud postupujete pomalu, zaostávání se projeví až za čas. Pokud jsme zde 

hovořili o odměnách a motivacích, zmínil bych ještě jeden rozdíl. Je to ten, jakým způsobem se na 

produktivitu díváte v zámoří, ve Spojených státech, či v evropských zemích, ve Francii. Jeden 
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z argumentů ukazuje, že Francie má vysokou produktivitu práce. Lidé jsou více produktivní než ve 

Spojených státech, proto musí být evropský systém lepší. Rozdíl je však v tom, že ve Spojených 

státech pracuje mnohem větší počet i těch, kteří mají nízkou produktivitu. Systém vlastně nutní 

k práci ty, kdo mají nižší produktivitu, a proto průměrná produktivita je nižší. Ve Francii pracují pouze 

ti vysoce produktivní, a ti, kteří produktivní nejsou, jsou společností podporováni …  

MS: … či dotováni. Je otázka, zdali člověk má pracovat, i když má nízkou produktivitu, či se má nést na 

vlně lidí, kteří mají vysokou produktivitu. Je to pak vůbec důstojné?   

LL: Pro společnost jako celek v rozvoji, když nejsou lidé s nízkou produktivitou zapojeni, dochází 

k čisté ztrátě. To proto, že i malá produktivita něčím přispívá. Ano, malá produktivita je vždy lepší než 

žádná produktivita.  

MS: Ano, vše za předpokladu, že se nevyrábí zboží a služby jen pro samoúčel.  

LL: To je rozdíl s plánovaným systémem, jenž nebyl schopen rozlišit, jestli zboží, které se vyrábí, má 

účel, nebo jestli je to čistě proto, že se to dělalo pouze deset let. Nikoho se neptali, jestli je to 

potřebné.  

MS: Neexistoval zde trh. Na něm člověk pozná, jestli o jeho zboží má někdo zájem, kdežto v  

plánovaném systému se to vyrobilo. Zpětná vazba zde nebyla, či byla velmi slabá. Ne nadarmo 

„rozkvetl“ podpultový prodej, ne nadarmo byl nedostatek. To byl velký nešvar oné ekonomiky.  

LL: Ten byl velmi dobře popsán maďarským ekonomem Janosem Kornaiem, jenž hovořil o tom, že 

společnost tržní je založena na omezení poptávky. Budete dělat to, co někdo poptává, pokud to 

někdo nepoptává, máte smůlu. Proto omezení poptávkou. Společnosti centrálně plánovaných 

ekonomik byly omezeny zdroji. Snažily se vyrábět stále více a více bez ohledu na to, zdali finální 

výrobek někdo chtěl. Výsledek spočíval v tom, že v jednom hospodářství byl prvotní test, zdali to 

někdo chce v ceně, za kterou to vyrábím. V centrálně plánované ekonomice se tázali, zdali mám na to 

zdroje, mohu to vůbec vyrobit? Když ano, tak to vyrobím, a poté se budu tázat, zdali to k něčemu je.  

… Pokřivení systému …  

MS: To je to hledání smyslu, což je zásadní pro člověka. Proto musí být citlivý, pozorný, aby poznal, co 

od něj společnost očekává. Uvedl jste nehospodárnost. Socialistické ekonomiky byly charakteristické 

vysokou energetickou náročností v porovnání se západním světem. Ten si v sedmdesátých letech 

prošel ropným šokem, účastníci trhu museli zefektivnit své výroby. Socialistická ekonomika tím 

neprošla, tyto procesy byly odloženy až do následných let. Lze říci, že jednou z hlavních příčin bylo to, 

že se vyráběly výrobky, které nenašly odezvu u poptávky, ale též že byly velmi nákladné v porovnání se 

Západem. Položme si otázku: Kdyby to tak šlo dále, mohla by socialistická ekonomika Československa 

zbankrotovat?  

LL: Ona svým způsobem zbankrotovala, byla donucena se změnit. Transformace byla ukázka 

„kreativní destrukce“ bankrotu v schumpeteriánském smyslu. Ještě bych se vrátil k první části vaší 

otázky, k celkové nákladovosti. V okamžiku, kdy ceny neurčuje trh, ale určuje je někdo v úřadě, ztrácí 

se mi informace o relativní vzácnosti zdrojů. I rozhodování, které dělám, je zatíženo touto chybou. 

Zatímco na počátku, kdy plánované ekonomiky začínaly, měly znalost, jaké byly relativní ceny, než 

došlo k převratu. Jak se dále vyvíjely, tato informace se totálně ztratila, … 
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MS: ... existovaly světové ceny základních komodit.  

LL: Přesně tak.  Lidé v plánovaném hospodářství příliš nehleděli na světový vývoj cen, proto nastal 

problém v tom, že ceny, které byly domácí, se často lišily od toho, jaké byly světové ceny. Zatímco 

svět se vyvíjel dle znalosti relativních cen, plánované ekonomiky šly špatným směrem. Vše proto, že 

cenové relace ukazovaly cosi jiného. Zmínil jste zde ropný šok. Tržní ekonomiky si uvědomily, že cena 

je proměnlivá, že tam může nastat tento problém, a počaly hledat řešení. V plánovaných 

ekonomikách se to vyřešilo tak, že cena zůstala beze změny.  

MS: Soudím, že tam docházelo k postupné změně s časovým odkladem?  

LL: Ano, právě časový odklad je jedním z problémů. Další z problémů byl vlastně v tom, že žádný 

podnik nemohl zbankrotovat. I když jste měl naprosto nesmyslnou nákladovou strukturu, vyráběl jste 

věci neuvěřitelně drahé, nikdo to nechtěl, jedinou možností, jak zrušit výrobu, byl administrativní 

krok v podobě změny podniku. To však mohlo narazit na politická omezení.  

… Politické rozhodování …  

MS: Problémy, které byly v hospodářství, se přenášely do politických struktur. Byly to právě struktury, 

kde se rozhodovalo a kde se každý snažil prosadit své. To je jedna rovina. Druhou věcí je, že když 

jednotlivá společnost nemohla zbankrotovat, chudla celá společnost vzhledem tomu, že tam nebyl 

přirozený vstup a výstup společností na trh a z něj. Zde se držely nesmyslné výroby. Měli bychom si 

připomenout fakt, že československá ekonomika byla charakteristická tím, že se zde vyrábělo od 

špendlíku po traktor. Výstupy se však daly získat hospodárněji v rámci využití komparativních výhod, 

které má snad každá ekonomika.   

LL: Ano, jeden z problémů, který zde existoval, bylo to, že zde neexistovaly dobře nastavené cenové 

relace a poté již byly zcela abstraktní. Byl tu ještě požadavek na plnou zaměstnanost. V okamžiku, 

kdybych něco změnil, mám zde náhle masu lidí, pro které musím nalézt novou práci. Opět zde 

vyrůstá problém plánovaného přesunu. V okamžiku, kdy to začnete dělat, rozpadají se vám další části 

plánu. Změny, k nimž mohlo docházet, byly změny pomalé, s velkým časovým zpožděním, což dále 

zvyšovalo problém zaostávání. Nebudu zde parafrázovat „legendární“ výrok o polovodičích a 

celovodičích jednoho ministra. V podstatě to znamenalo také to, že i technologický pokrok byl 

opětovně zpomalen, právě proto, že když byla nová technologie, muselo se nově naplánovat, co s tím 

udělat a jak přesunout staré zdroje a zdali by to vůbec šlo. To byl další důvod, proč ekonomiky 

zaostávaly.  

... Rozpočtové omezení v socialistickém hospodářství ...  

MS: Velmi význačnou otázkou je, že nedobré společnosti měly takzvané měkké rozpočtové omezení. 

Můžete objasnit, co to znamená? Rozpočtové omezení v socialistické ekonomice a v tržní ekonomice 

se lišilo. Dnešní situace je taková, že nutní účastníky trhu, aby velmi pozorně dbali na náklady, aby se 

snažili maximalizovat své výstupy. Pokud by člověk měl hovořit o plýtvání, tak si někdy vzpomene na 

stát, jenž je mnohdy rozsáhlejší, než by musel být, a kvůli němu chybí prostředky v jiných částech 

společnosti.  

LL: Zde se vracíme k maďarskému ekonomovi Jonáši Kornaiovi. Právě měkká rozpočtová omezení 

částečně souvisí s tím, co jsem zmiňoval o testu trhu. Politické rozhodnutí mohlo být odlišné od 
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ekonomické racionality. I když je firma ve ztrátě, přidáme jí nějaké prostředky z veřejných zdrojů. To 

snižovalo tlak na efektivitu. Všechny problémy, které v ekonomikách byly, do sebe zapadaly a 

působily jedním směrem, a to směrem ke snižování produktivity, držení statutu quo, … 

MS: … přešlapování na místě, …  

LL: ... a nemotivovaly k dalšímu rozvoji.  

MS: Život je charakteristický pohybem, ne strnulostí a stagnací. Do jisté míry život v socialistické 

společnosti se může připodobnit ke stagnaci a přešlapování.  

… Ideologie a transformace …  

MS: Pokročme dále. Jak vnímáte význam ideologie? Ta, o níž jste hovořil a která zde před rokem 1989 

vládla, byla negativní v tom ohledu, že indoktrinovala člověka, jak má svět pojímat, jak jej má 

nacházet. To bylo kontrapunktem k tomu, co bylo realizováno po onom rozhodném roce. Můžeme 

pojímat svět bez ideologie, programu a vize? Pokud se podíváme na počátek, zmínil jste, že jste šel 

studovat obor, jenž nebyl ideologicky ovlivněn.  

LL: Asi ne, vize byla důležitá. Byla celkem jasná z toho hlediska, že rozdíl mezi tržními ekonomikami 

v Evropě a tím, kde byl východní blok, byl zkrátka vidět na první pohled. 

MS: Mně šlo o to, že lidé jako Václav Klaus razili ono spojení „trh bez přívlastků“. Cokoliv, co je 

spojováno s minulým režimem, je socialistické.  Narážím na černobílé vidění světa. Ideologie 

v mnohých lidech může vyvolávat černobílé vidění, přičemž soudný člověk řekne, že svět je 

mnohobarevný. Ze školy zná vnímavý člověk tezi: „Šedá je teorie, zelený je strom života“. A ideologie 

je druhem teorie. Jak pojímáte ideologii v kontextu celospolečenských změn? Je to cosi, co je nezbytné 

pro realizaci konkrétní politiky? To vše pro objasnění záměrů, které byly nutné. 

LL: Pokud to uchopím trochu jinak, jednou z věcí, které se řada lidí obávala, bylo, jak to máme udělat, 

aby se starý režim nevrátil. Prvotním impulsem patrně bylo nalézt taková řešení, která nás předurčí 

proto, abychom šli za vizí, kterou jsme si tehdy určili. Také to znamenalo, že se musíme tázat, jakou 

cestou můžeme jít a jaké jsou systémy uspořádání. Pamatuji si diskuse o smíšených ekonomikách 

jugoslávského typu. Ukázalo se, že ani to nebylo nakonec řešení, když se podíváme, jakým způsobem 

jugoslávská ekonomika skončila. Tam byl však problém jiného typu. Pokud vezmu ekonomickou část, 

náš region na tom byl o něco lépe než direktivně řízené ekonomiky, nicméně také on těžil z toho, že 

byl mezičlánkem. Bylo mu nadbíháno Východem i Západem. Nebyl na stejné úrovni jako západní 

ekonomiky, ani toto nebylo tedy řešením, jakým způsobem dosáhnout efektivity.  

… Inspirace minulostí …  

MS: Asi je nutné zmínit, že v lidských myslích v období přelomových let byla též asociována vzpomínka 

na rok 1968 a socialismus s „lidskou tváří“. Nebyla to snaha o ustavení kapitalismu, ale o modifikaci 

socialismu. Jsme v prostorách, kde jistou dobu pobýval profesor Ota Šik, jenž tuto vizi formuloval a byl 

pověřen její realizací. V praktické rovině skončila neúspěchem díky politické, a hlavně vojenské 

intervenci našich tehdejších spojenců.  

LL: Tu dobu jsem nezažil, tak nevím, ale mám dojem, že i tehdy, jako při jiných reformních procesech 

komunistických států, zůstala nezměněná premisa o nutnosti společenského vlastnictví a 
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nevhodnosti soukromého vlastnictví. Takže by to v nejlepším případě skončilo buď na půli cesty jako 

u jugoslávského modelu, nebo trpkým poznáním, že nelze mít polovičatá řešení.  

MS: Je zřejmé, že poté, co to bylo řečeno, před Československem stál jasný úkol, a to vytvořit trh. Je 

otázkou, jakým způsobem. Jde o to, že člověk je „stvořen“ pro trh, neb tíhne ke směňování myšlenek, 

předmětů. Na druhou stranu - institut trhu byl „pozapomenutý“. Je tedy otázkou, jaké kroky učinit, 

aby ze zkostnatělého systému plánování vznikl efektivní trh, jenž mohl být obdobou západních 

ekonomik?  

LL: On nebyl tak úplně zapomenutý. Pochopitelně tím, že centrální ekonomiku můžeme 

charakterizovat jako ekonomiku nedostatku, vznikaly alternativní způsoby, jak se s tím nedostatkem 

vypořádat. Některá řešení byla mimotržní, ale některá byla i tržní. Uveďme otázku deviz a valut. 

Některý kurz byl pro trh oficiální, ale poté byl trh černý. Pokud člověk cosi rekonstruoval, měl 

možnost si najmout státní firmu, která to udělá za regulované ceny, nebo se musel se řemeslníkem 

dohodnout sám. Tyto prvky zde vždy byly a byly reakcí na to, že systém jako celek nebyl schopen 

reagovat. Institucionalizace trhu byla v oblasti svobodě kontraktů pro všechny. To bylo jediným 

krokem. Cílem tedy bylo dát lidem prostor pro realizaci kontraktů. To v podstatě znamená, že jim 

vytvoříme platformu pro to, kam mohou směňovat své nápady, práci, služby, zboží.  

… Instituce … 

MS: To musíte mít instituce, aby dané kontrakty mohly být realizovány. Shodou okolností Jan Švejnar 

zdůrazňuje význam institucí. Jaký je váš postoj k této skutečnosti? Mělo se jít dle propracovaného 

právního rámce, podle kterého by účastníci realizovali své záměry? 

LL: Souvisí to se situací, která zde byla, a s uvažování co dělat, jakým způsobem postupovat, jak na ni 

reagovat, jaké opatření realizovat. Jednou z těch věcí, kterou jsem již zmiňoval, je, že bylo třeba 

nalézt takové kroky, které nebudou reverzibilní, které nepovedou ke zpětnému návratu minulého 

systému. To byl hybný faktor. Znamená to, že lidé byli ochotni jít cestou rizika, že se to nepovede, že 

se to neudělá na počátku dobře, ale buďme rádi, že změna nastane. Řekl bych, že vnímám 

libertariánsky část, kterou jsem zmínil, totiž svobodu uzavírání kontraktů. V okamžiku, když řekneme, 

že se můžeme nějakým způsobem dohodnout, když je to legální, proč bychom se nedohodli? Jiná část 

je již nadstavba. Ta říká, jakým způsobem budou kontrakty vynucovány v okamžiku, kdy jsme se na 

něčem dohodli, a přesto se to nedodrží, a také jakým způsobem zajistíme služby státu. O tom musí 

být společenská debata, abychom zjistili, kde je limit státu, a kde naopak je nutná osobní svoboda 

volby.  

MS: Nejprve člověk musí mít ochotu směňovat než přesně vědět podle jakého paragrafu? Na trhu je 

ukázána spontaneita.  

LL: Ano, je to přesně tak. Vnímal bych to tak, že i v minulosti jednotlivé zákony vznikly jako reakce na 

potřebu cosi upravit, jelikož se ukázalo, že to nefunguje. Ekonomická transformace je velmi 

zhuštěným okamžikem toho, kdy změny jsou nadmíru obrovské, že někdo si nedokáže docela dobře 

domyslet, jakým způsobem máme některé věci udělat, jak to naplánovat, jelikož tam mohou být jiné 

vedlejší efekty. Myslím si, bez ohledu na to, jestli bychom napřed měli utvořit právní rámec a teprve 

poté dělali změny. Vždy bychom se dostali do situace, že jsme někde něco nedomysleli. Riziko je 

patrné a zůstává.  
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… Náklady transformace …  

MS: Vždy se diskutuje o míře transakčních nákladů, avšak to bývá ex post.  

LL: Ano, bývá to otázka důvěry mezi partnery, zda si důvěřují natolik, že stačí slovo a obchod je 

dojednán za předpokladu, že obě strany slovo dodrží.  

MS: Na západ od nás je to běžné.  

LL: Do jisté míry. To je částečně vazba kulturní, kdy slovo je více než psaný kontrakt, a jsou případy, 

kdy ani psaný kontrakt vám nepomůže.  

MS: Může přiřadit k oběma skupinám.  To je i náš případ. 

LL: Ano, v anglosaském světě hodně platí skutečnost, že když s někým dohodnete obchod, 

pohybujete se v rámci toho, co bylo dohodnuto. Na druhou stranu mám však informace, jakým 

způsobem se vyjednává s ruskou stranou, tam je nesmírně důležité, jak je to přesně napsáno. Zčásti 

je to jistě kulturní věc, ale je to též otázka obecného povědomí, zdali pravidla, pochopitelně i 

nepsaná, se respektují, či i psaná pravidla máme tendenci obcházet.     

MS: Zde je problém, že vše „legislovat“, upravovat zákony, na vše mít smlouvy je nákladné. 

Společnost se dostává do regresu. Takto to může být některými lidmi chápáno. Pokud by se měla 

smluvně upravovat každá část společenského a hospodářského života, ztrácí se tím drahocenný čas. 

Je to možné, ale dotkne se to všech. 

LL: Ano, je to nákladné a dokonce i nemožné. To proto, že řada ujednání, kontraktů jde do vzdálenější 

budoucnosti a vy nejste schopen registrovat všechny alternativy, které mohou nastat. V ekonomii se 

to nazývá neúplný kontrakt. Část je specifikována, část není.  

MS: Je to necháno na budoucnosti? 

LL: Ano, uvidíme, co se stane. Nyní je otázka, zda společenské klima je nastaveno takovým způsobem, 

že obě strany postupují stejně, nebo jedna strana se snaží získat pro sebe výhodu.  

MS: Kdyby jedna strana z toho profitovala a druhá strana ztrácela. Lze soudit, že z dlouhodobého 

hlediska není možné, aby z kontraktů těžila jen jedna strana. Pak dojde k poškození společnosti. Lze se 

domnívat, že kontrakty se dělají kvůli tomu, že obě strany vystupují z kontraktu jako vítězové, nebo se 

mýlím?  

LL: Když uzavíráte nějaký kontrakt, tak jej uzavíráte proto, že je to pro vás výhodné. Premisa, že je to 

pro obě strany výhodné v okamžiku vzniku asi platí. Nicméně časem se mohou ukázat skutečnosti, 

které nikdo nepředpokládal, takže onen kontrakt není výhodný pro každého. To je přesně otázka té 

formulace, zdali se držíme přesně kontraktu či je to formulace principů. Zmínil jste transakční 

náklady. Lze říci, že čím větší je ve společnosti snaha vše v kontraktech popsat, tak tím je společnost 

též rigidnější, jelikož ne vše lze ošetřit a ztrácí se to, co Angličané nazývají „common sense“.    

MS: Když se člověk podívá kolem sebe, občas máme absenci selského rozumu … 
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LL: Ano, zde existuje zkrátka návod, jak postupovat v situacích, které nikdo nepředpokládal. Onen 

selský rozum je nutný z hlediska posuzování ekonomické podstaty kontraktů, což je i náš problém 

v současnosti, a proto u nás převládá procesní postup, jelikož se nedívají na podstatu problému.  

… Kontrakty a politika … 

MS: Říkáte: i v politice se kontrakty vyskytují. Lidé v době přechodu „zavřeli“ kontrakty se státem. Sám 

jste zmínil, že mnohé kontrakty jsou otevřené díky budoucnosti. Kontrakt není přesně specifikován a je 

tam dána volnost. Když to vezmeme jako východisko, tak stát řekl: „Ano, občane, budeš-li nás 

podporovat, uděláme několik kroků, jako je liberalizace, privatizace v širokém smyslu … To vše, 

abychom zde utvořili standardní fungující tržní společnost …“ Pro mnohé lidi z hlediska výsledku 

nedopadl špatně, ovšem jsou případy jeho silného porušení. Mnozí lidé nebrali v úvahu dosti důležitý 

faktor - a to je riziko, které roste v souvislosti se svobodou. Budoucnost je vždy nejistá, je s otazníkem. 

Jak se díváte na tuto problematiku? Lze vést paralelu mezi obchodním a politickým kontraktem? Jak 

následně vidíte naplňování takových kontraktů v kontextu minulosti? 

LL: Nepochybně. Vždy při všech krocích musí být základní společenský souhlas, jenž se projevuje tím, 

jaká strana či politika dostane mandát k tomu, aby byla provedena. To je do určité míry také 

„záklopkou“ pro to, jaké změny lze provádět, jelikož ne všechno se setká s nadšením, pochvalou. Bylo 

to vidět ve všech transformačních zemích, že kroky, které se dělají za účelem nastolení moderních 

vazeb, musí mít společenskou dimenzi z toho hlediska, že nesmí ztratit důvěru většinové společnosti. 

Proto je důležité se zabývat i nastavením sociálních záchranných sítí, nastavením mechanismů, které 

by umožnily korekci kroků, když se ukáže, že jsou nákladné. Toto nikdo na začátku nebyl schopen říci, 

jelikož znalosti o ekonomických změnách, o transformaci se týkaly téměř výlučně států, kde nebylo 

centrální plánování, byly to režimy diktátorské, nicméně měly tržní prostředí. Byla to situace, kdy 

měla společnost alespoň část toho, co je nutné. Zde se prováděla revoluce jako inverze toho, co se 

stalo při převzetí moci komunisty. Vše chybělo a vše bylo opačně. 

MS: Vlastně hovoříte o zemích Latinské Ameriky. Pinochet a jiní se zapsali do myslí lidí celého světa. 

Nepřímo jste zmínil dokument, jenž se nazývá Washingtonský konsensus. Ten byl návrhem pro 

pozdější politiku představitelů zemí střední a východní Evropy, které patřily do východního bloku. O 

něj se opřeli lidé jako Václav Klaus a jeho následovníci. Kdybychom šli do historie, je Washingtonský 

konsensus spjat právě se zeměmi Latinské Ameriky. Asi jste měl zájem cosi dodat?  

LL: Ano, rád bych podotkl skutečnost, že zkušenost světa s takovouto změnou nebyla ...  

MS: … a z toho plyne i plnění kontraktů.  

LL: Pochopitelně se vycházelo ze znalostí, které byly. To, jakým způsobem se procházelo obdobími 

transformace v jednotlivých zemích, nám ukazovalo jiné možnosti a chyby, které se staly. Z toho 

důvodu považuji za velmi zajímavé si číst literaturu o tomto období. Proč to uvádím? Inu, proto, že to 

ukazuje, jaká byla tehdy míra znalostí. Dnes bychom reformu jistě prováděli jiným způsobem než 

tehdy. Můžeme se bavit o tom, zdali jeden krok měl být dříve než druhý, ale zase v té době byla 

situace jiná. Jedna ze zásadních otázek byla, zda jít cestou smíšené ekonomiky, či čistě tržní. To byla 

debata o privatizaci. Byla otázka, zdali stát má napřed podniky předpřipravit na to, aby je mohl 

převzít nový vlastník, nebo jednoduše říci: „Stát to neumí, nechme tedy nové vlastníky, ať si s ním 
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poradí …“ Ano, byla otázka, zdali napřed restrukturalizovat, či ne. Lze se také domnívat, že nový 

vlastník bude mít úplně jiné záměry než stát, a proto restrukturalizaci nedělejme.  

MS: Nebo sehnat strategického partnera ze zahraničí, jenž bude usilovat o proměnu společnosti a její 

následný rozvoj v rámci svého podnikatelského záměru. Lze soudit, že lidé provádějící transformaci 

byli pod časovým tlakem. Kroky, které se dělaly, by byly v kontextu dneška nepředstavitelné. Jen si 

připomeňme: Rok 1989 – konec roku – politická přeměna, hned vznikla vláda národního porozumění. 

Rok 1990 byl rokem voleb a rokem příprav pro uskutečnění prvních ekonomických změn, jež měly 

platit od roku 1991. Již od prvního ledna dochází k liberalizaci cen. Bylo to období, které se silně 

promítlo do peněženek každého občana, ale bylo zabráněno velké inflaci v porovnání se sousedy, 

hlavně Polskem. Zde je dobré zvýraznit skutečnost, že lidé měli zájem o proměnu, avšak na druhé 

straně se báli dopadů, s nimiž je reforma spojena. Lidé z logických důvodů neusilovali o snížení 

životního standardu jednotlivých účastníků, byť vládní představitelé hovořili o nutnosti utahování 

opasků a přinášení obětí ve prospěch transformace. To proto, že tento přístup vytvoří podmínky pro 

postupnou konsolidaci hospodářství a pro vzestup národního bohatství. Zde je též důležitá skutečnost, 

že lidé, kteří si připravili nárys reformy, museli se vyznat v kapitalistické ekonomice i ekonomii. Tomu i 

v jistém ohledu odpovídala rychlost, s níž byly rámcové reformy prosazeny. Mnozí z nich připravovali 

v Ekonomickém ústavu ČSAV či v Prognostickém ústavu ČSAV. Pokud byste měl udělat shrnutí z toho, 

co bylo zmíněno, co byste vypíchl? Byly provedeny reformy, s jejichž důsledky se potýkáme do 

dnešních dnů. Jaké je hodnocení nestranného ekonoma z akademické půdy?  

LL: Začal bych od první části, kterou jsme diskutovali. Pochopitelně, že si lidé uvědomovali, že se 

reforma nějakým způsobem projeví i v jejich peněženkách. To, že reforma získala ve volbách souhlas, 

byla ukázka toho, že lidé si řekli: „Ano, situace byla natolik špatná, že jdeme do rizika a reformu 

chceme. Víme, že to bude spojeno s náklady. Nám to nevadí a riziko podstoupíme …“ To je první část, 

která ukazuje, že společnost chtěla a byla schopna tento kontrakt uzavřít. Druhá věc, která se časem 

projevuje, že samozřejmě ne každý si dokázal spočítat, jak velké mohou být tyto náklady. Bylo to 

vidět ve všech zemí, po čase došlo k úpadku revolučního étosu, určité konzervaci stavu. Poté se 

reformy dělaly už těžko. Jinými slovy, máme zde fakt, že zde bylo reformní okénko, kdy toho bylo 

možné udělat hodně a společnost to byla ochotna akceptovat. Po čase začala společnost být unavená 

a změnu nechtěla. Potřebovala si na změny zvyknout. Tyto fáze lze vidět ve všech transformačních 

ekonomikách. Nyní zde máme další problém a každá země jej má trochu jiný. Vznikl tím, že opadlo 

prvotní nadšení pro reformy. Lidé se bojí o svou budoucnost a tážou se, s jakou silou na ně dopadnou 

jednotlivé reformní kroky. Tím se nepřímo narazilo na limit, jenž neumožnil udělat věci rychle a 

správně. Ukázalo se, že to může být problém do budoucna. V každé zemi byly takovéto momenty, a 

proto každá země šla jiným směrem. Ilustruje to, že časové okénko bylo relativně krátké. Vše se 

stihnout nedalo a ani jsme tehdy nemohli vědět, co bude a co nebude důležité po delším čase. To je 

ten neúplný kontrakt na straně vlády. Sama vláda věděla, že je neúplný, nevěděla, kdy skončí souhlas 

s reformami. I zde máme druhý pohled, že reformy ano, ale víme, že za určitý čas lidé začnou být 

unaveni, ale nevíme, kdy to nastane. Z tohoto pohledu se do reformního okénka podařilo vměstnat 

neuvěřitelné množství změn. Jedinou změnou, kterou já vnímám dnes jako nedobrou, byla otázka 

narovnání cen bydlení, které nám trvalo strašně dlouho. Zase tam bylo očekávání velkých 

společenských nákladů. Byla to jedna z velkých debat, jakým způsobem to udělat. Okénko, v němž 

lidé byli ochotni nést náklady, bylo pryč. Z tohoto hlediska vnímám, že liberalizace měla být 

důslednější a že bychom si ušetřili řadu problémů, kteří se řeší u soudu ve Štrasburku.      
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MS: Zde je vidět, že transformace je proces dlouhodobý a netýká se to roků v jednom či dvou 

volebních obdobích. S výsledky transformace se tu více, tu méně potýká každý člověk. Lidé by se měli 

snažit rozpoznávat rizika času v kontextu transformace, jelikož pokud se reformy více rozmělní, zbude 

z nich méně toho pozitivního, než pokud by se dělaly v pravý čas.  

LL: Ono to trochu souvisí, česká společnost trpí averzí k riziku, nerada je podporuje. To je jedna z věcí. 

Druhá z věcí je podmíněna kulturou, a to v tom ohledu, že se špatně dívá jak na neúspěch, tak závidí i 

úspěch, pokud existuje, což samozřejmě poté vede k určitým problémům v rozvoji. Lidé se bojí 

riskovat. Když již riskují, tak relativně málo. Na druhou stranu - společnost zase bohatne tím, že 

někdo je ochoten riskovat a je ochoten podstoupit riziko a nakonec se ukáže, že to byl skvělý nápad. 

Tím, že se společnost následně na úspěch dívá s velkým otazníkem, je to bráno jako stigma. To 

následně odrazuje od toho jít a zkusit něco jiného.  

MS: Člověk je svobodný, má si rozvrhnout své záměry a nést za své kroky patřičnou odpovědnost, a 

také se nebát. Jedině tak se může společnost posunout dále.  

LL: S tím plně souhlasím.  

MS: Když se zpětně díváte, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

LL: Asi není jeden společný problémový moment, spíše každá generace má ten svůj – kterému ti druzí 

moc nerozumí. Z obecného hlediska myslím, že existuje jeden společný jmenovatel, totiž vnímaný 

rozpor mezi očekáváními a skutečností. Ovšem to není problém samotné transformace, ale naší 

(ne)schopnosti si připustit, do jaké míry umíme odhadnout budoucí vývoj, a naopak odlišit, do jaké 

míry jde o důsledky našich rozhodnutí, vnějších vlivů, či vlastních nerealistických očekávání.  

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

LL: Snad se neztratíme.   

MS: Děkuji vám za dialog a poskytnutí vhledu do otázky transformace. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
 
LL: Nic moc, v té době jsem byl na škole. Takže řadový účastník? 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
 
LL: Ano, ale bral jsem to jako investici, nikoliv jako příležitost obnovy kapitalismu. 

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 zemí v Evropské unii? 
 
LL: Budoucnost ukázala perspektivu projektu samostatných států.      
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Dialog o transformaci s Jaroslavem Ungermanem5,6: 

MS: Jste ekonom, jak vás překvapil rok 1989? Co jste od něj očekával, když říkáte, že jste sloužil 

hospodářské praxi?  

JU: Zhruba od poloviny osmdesátých let bylo stále zřetelnější, že tehdejší hospodářský model se 

vyčerpal, že je nutno hledat nějakou změnu, která nebude kosmetická. Byla tu zcela zřetelná 

odtrženost tehdejšího státního vedení od toho, co se děje „dole“. Všechno se vysvětlovalo tak, že se 

to vyřeší na příštím zasedání ÚV, ale to se sešlo a řešilo nějaké v dané chvíli zcela nesmyslné věci. 

Doba byla „těhotná“ změnou, ale nic nového se nemohlo narodit. Navíc, nikdo patrně neočekával, že 

hloubka problémů v tehdejším Sovětském svazu je tak velká, že to povede k jeho zhroucení. Bylo 

jasné, když přišel Listopad, že důsledky tohoto vývoje budou velmi dramatické.     

MS: Jak jste přistupoval k problémům dnes již bývalého Československa? V čem Československo 

vynikalo? Bylo součástí RVHP a fakta nám říkají, že co se týče hospodářské vyspělosti, obsazovalo 

jedno s prvních míst bývalého sovětského bloku.  

JU: Takovou pozici máme i v současnosti. První pozici – měřeno HDP na obyvatele - mezi zeměmi, 

které tvořily RVHP, jsme přece dosud neztratili, ale to neznamená, že tomu tak bude pořád. Musíme 

ji umět obhájit, a to se nám v posledních letech moc nedaří.     

MS: Říkáte, že je zde zřejmá kontinuita?  

JU: Určitě. Problém je pouze v tom, že jsme ztratili základní pozici, kterou jsme měli, když jsme byli 

součástí východního bloku.  

MS: Měli jsme trhy?  

JU: Ano, ale podstatné je, čím jsme na těchto trzích byli – a my jsme tak figurovali jako dodavatelé 

technologií. Dodáváte-li tam letadla, byť třeba cvičná, lokomotivy, tramvaje, obráběcí stroje či 

cukrovary a chemické provozy, tak tam dodáváte technologie, v nichž je vaše know-how – vaše 

invence, technické řešení – a za to se všude ve světě platí. Měli jsme zde svým způsobem 

mimořádnou pozici, a tu už nikde na trzích nemáme – ani na Východě. Dokonce i jako vývozci aut 

jsme součástí koncernu, který má své představy, jež nemusí být v souladu s našimi představami. Ten 

koncern nemusí zajímat, jaká je u nás nezaměstnanost a zda on k ní přispívá, či nikoli. Ale vládu 

nezaměstnanost zajímat musí.   

MS: Měla by se snažit podporovat výroby s vysokou přidanou hodnotou?  

JU: Dá se to tak říci. To je to zásadní postavení, které dnes nemáte. Můžeme se tázat, co je česká 

ekonomika? Montovna … 

MS: Někdo by mohl říci, že jsme součástí mezinárodní dělby práce.  

                                                           
5
 Jaroslav Ungerman, *1950, český ekonom pracující pro Českomoravskou komoru odborových svazů. Je 

autorem mnoha makroekonomických studií vycházejících v edici STUDIE – Pohledy.      
6
 Dialog byl natočen ve středu 16. března 2011 a ve středu 31. března 2011 v odpoledních hodinách 

v prostorách Knihovny Filosofického ústav, Jilská 1 Praha 1, Staré Město a Knihovny Sociologického ústavu, 
Jilská 1, Praha 1, Staré Město 
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JU: Nemůžete srovnávat období osmdesátých let 20. století a druhého desetiletí 21. století. Tehdy 

byla studená válka. V ní stály proti sobě dva systémy, dělaly si často naschvály. Soudím, že jejich boj 

byl často velmi tvrdý, a to jak politický, tak i v ekonomice – to byl tvrdý konkurenční boj. V té době 

Česká republika vyvážela investiční celky do arabského světa, ale i jinam do rozvojových zemí.  

MS: Někdo to označuje za „měkké“ trhy.  

JU: A co je na tom špatného? Co to jsou měkké trhy? Ten pojem se zrodil v hlavách některých našich 

teoretiků, kteří nikdy nedělali reálný obchod. Chtěli tím zřejmě říci, že je nutno vyvážet do západní 

Evropy nebo do USA, tedy na trhy, které jsou - při vývozu investic, a to zdůrazňuji – nejvíce 

ochranářské a na tento svůj trh si nikoho cizího nechtějí pustit. Chce se tímto tvrzením říci, že na tzv. 

měkké trhy nikdo z vyspělých zemí nevyvážel? Třeba Německo nebo jiné evropské státy náhodou 

nevyváží do rozvojových zemí či na arabské trhy? Já myslím, že je to naopak – oni se hodně snaží, aby 

tam taky mohli vyvážet, aby z těchto trhů své konkurenty a také nás vytlačili. Pochopitelně jsme tam 

vyváželi za určitých podmínek, například to bylo na úvěr. I dnes také musíme vyvážet na úvěr, a nejen 

my vyvážíme na úvěr. Jinak než na úvěr dnes naše produkty nevyvezeme, ale to platí i pro ostatní 

vývozce – naše konkurenty. Sotva dnes někde najdete zemi, která by vše platila hotově, resp. bez 

toho, že jí poskytnete úvěr. Nakonec pořídit si investiční celek na úvěr je přirozené. Poskytnout úvěr 

na technologii, která má slušné parametry, je jedna z našich výhod. Řekněte mi, kde máme trh? Již 

jste viděl, že by někdo vyvezl českou technologii do Německa, do Francie, do Anglie, resp. že by ji 

někdo z těchto zemí požadoval?  

MS: Například zahraniční společnosti zde mají vývojové centra.  

JU: To ještě nic neznamená – říkáte zahraniční společnosti – to znamená, že produkt zde vyvinutý 

bude s velkou pravděpodobností vyráběn někde jinde. Trhy, které jsme byli schopni obsluhovat v 

minulosti, není důvod opouštět, máme-li jim co nabídnout, a proto je rozumné na nich nadále 

pokračovat. Nezapomeňte, že to svým způsobem byla kontinuita. Kam vyvážela předválečná 

Československá republika? Na Balkán, do Turecka, do Persie, do Jižní Ameriky, tedy tam, kam jsme 

vyváželi i později.        

MS: Nesmíme zapomínat, že významným obchodním partnerem bylo Švýcarsko.  

JU: To byly zbraně, ale dnes je švýcarský trh přece velmi malý.  A myslím, že mu ani není co 

nabídnout. 

… Přednosti minulosti …  

MS: Dobrá, jaké přednosti podle vás měl minulý hospodářský systém?  

JU: Ten do roku 1989?  

MS: Přesně tak …  

JU: Těžko hovořit o přednostech.  

MS: Byla zde řízená ekonomika? Plán, který byl podřízen východnímu bloku? Toto jistě naše 

hospodářství silně ovlivnilo a někdo v tom může vidět i přednosti.   
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JU: Nevím, zdali se dá hovořit o přednostech. Můžete říci, že všichni mohli pracovat. Někteří ale 

pracovali tak, že se flákali a ještě měli pocit, že jim někdo ubližuje. Nemohl jste říci po příchodu do 

fabriky: „Nic zde neděláte, seberte se a jděte domů.“ Byla to přednost, či to byl nedostatek? Když se 

budete lidí ptát, někdo vám možná řekne, že byl tehdy spokojený. Samozřejmě, že lidé oceňují 

z dnešního pohledu jistotu, kterou jim tehdejší systém dával. Nebyli tam žádní exekutoři, práci jste 

vždycky sehnal, nikdo vás z bytu nevyhodil kvůli nesplacené hypotéce atd. Problém byl v tom, že jste 

nemohl těm schopnějším lidem nabídnout perspektivu. Nemohl jste jim říci: „Chceš-li to zkusit sám, 

běž to zkusit. Možná upadneš, potlučeš se, ale běž to zkusit.“ Vždy je v ekonomice něco za něco. Dnes 

máte sice svobodný trh, ale trh svobodných to ani zdaleka není. To víme dobře. Poté máte některé 

jiné problémy. Není vám dobře, když potkáte mladého člověka, který vám řekne, že nemůže mít děti, 

neví totiž, jak by je uživil. Zkrátka hodnocení je relativní. Takový je život.  

… Ohlednutí komunistickou minulostí …  

MS: Dobrá, snažme se přesto zkušenost s minulostí zobecnit. Jak vnímáte minulý režim a 

realizovatelnost ideologie komunismu? 

JU: Možná si položme otázku, která ideologie je realizovatelná. Samozřejmě, že představa některých 

ideologů o tom, že nebudou peníze a všichni budou pracovat, jak se říkalo, protože práce se stane 

potřebou, a nikoli nutností, jako tomu je dosud, je lákavá. Navíc, když vám titíž ideologové říkají, že 

v té společnosti bude všeho dostatek. Prostě jen přijdete a vezmete si, co potřebujete. Komu by se to 

nelíbilo … Ale řekněte mi, zda se dá podle nějaké ideologie žít. Ani kapitalismus už není tím, čím byl 

ve svých počátcích – onou volnou soutěží. Nebo mi ukažte, kolik lidí žije podle křesťanského 

Desatera? V katolické společnosti nikdo nevraždí, nekrade, všichni se mají rádi atd.? Není ani to 

nějaký ideál, ke kterému se stejně nikdy nemůžete přiblížit?  

MS: Je ideologie či její realizace v něčem ospravedlnitelná, nebo je odsouzená k zatracení?  

JU:  Vyhnul bych si nějaké podrobnější debatě. Prostě, skutečně fundamentální debata, pokud se 

nemá uchylovat k jednoduchým klišé typu zákona o zločinném komunismu, by vyžadovala velký 

prostor a mnohem více času, včetně přesného vymezení tématu – o čem vlastně chceme debatovat. 

A mám pocit, že to ani není a nemůže být předmětem našeho rozhovoru.  

… Otázka kroků …  

MS: Řekněme, že rok 1989 vytvořil prostor pro to, aby v následných letech byly udělány kroky, které 

vlastně souvisejí s tím, že Československo a poté následně České republika se postupně stala součástí 

západního světa. Jak podle vás měl být obnovován trh, demokracie? Lidé, kteří prováděli zdejší 

transformaci, hovořili o trhu bez přívlastků, o volném trhu.  

JU: Budování kapitalismu je vždy obtížné. Asi se bez krádeží a loupeží neobejde. V historii to tak bylo 

vždy, největší feudálové také vznikli z loupežníků. Zřejmě to asi jinak nešlo.  

MS: Proč užíváte hned slovo loupež?  

JU: Vždyť to tak z velké částí bylo. Přece mně nechcete tvrdit, že řada majetků nevznikla často 

podvodem. Vzpomeňme si, jak se dávaly úvěry na počátku devadesátých let. Víte, jak také fungovala 

Konsolidační banka v druhé polovině devadesátých let? To bylo tak, že v bankách se v polovině 
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devadesátých let hromadily úvěry, které nebyly spláceny. Proto byly převedeny do této státní banky 

a původním bankám byla uhrazena jejich plná výše. Peníze na úhradu těchto úvěrů poskytl stát - 

z deficitu státního rozpočtu. Konsolidační banka pak tyto úvěry prodávala těm, kdo o ně projevili 

zájem. Někdy za zlomek jejich původní hodnoty – také za 5 procent nebo 10 procent.  A bylo běžné, 

že původní dlužník – samozřejmě teď v již jiné firmě -  si tento úvěr koupil zpět. Na vysvětlenou – 

tento úvěr byl kryt např. zástavou majetku apod. a tím, že ten úvěr získal „nového“ majitele, přešly 

na něj i veškeré zástavy atd. Takže původní úvěr zaplatil stát a všechno – již bez původních dluhů - 

pokračovalo dál. Jak nazvete takové jednání? Standardní rys moderní tržní ekonomiky v českém 

pojetí? Tohle celé nás - daňové poplatníky - stálo kolem 500 miliard korun. Ale možná, že je to velmi 

nízký odhad.  Jevy jako Knižní velkoobchod (vzpomene si ještě dnes někdo, co to bylo?), ale i novější 

Mostecká uhelná společnost – MUS, nebo lehké topné oleje s daňovými úniky v řádu desítek miliard 

– to byly jen „maličkosti“, či dětské nemoci rodícího se kapitalismu, nebo tržní ekonomiky bez 

přívlastků? Kolik těch podivných případů vlastně bylo – jednotky, desítky nebo ještě mnohem více?  

MS: Lidé přinesli líbivý záměr, slohovou práci o vývoji podniku.  

JU: Někdo někomu zaplatil, aby dostal úvěr. Nedělejme si iluze. Problém byl hlavně v tom, že jste 

neměl potřebný právní rámec, například že se privatizační rozhodnutí nemohou přezkoumat. Jen si 

vezměte, kolik fabrik nám skončilo, jelikož jste z nich vytáhl peníze. To nebyl podvod? Koupil jste si 

stavení, které jste obratem zastavil za úvěr …  

MS: Lze říci, že toto jsou ozvuky až pozdějších let.  

JU: Již v té době se zrodily základy majetků. V té době vznikaly investiční fondy, a mnohé z nich 

vznikly proto, aby získaly majetky, které následně akcionářům sebraly. Znáte přece ten příběh o 

nuceném výkupu drobných akcionářů. 

… Okamžité kroky …  

MS: Jedny ze zásadních změn přišly v roce 1991. Makroekonomická opatření týkající se liberalizace 

cen, devalvace české měny, uvolnění zahraničního obchodu. Souhlasíte s tím?  

JU: Jistě, že se tehdy musela určitá opatření dělat. Ovšem to, co jsme provedli u nás, byl 

Washingtonský konsensus. Tento konsensus skončil v těchto koncích. Najednou zjišťujete, že vytváří 

sociální problémy.  

MS: Je rozdíl v pohledu ekonomů ex ante a ex post.   

JU: Tehdy byl alternativní scénář, ne že by nebyl. Rozpracovávala jej skupina ekonomů, která 

pracovala při české vládě. Problém byl v tom, že se střetli s Václavem Klausem …  

MS: Ota Turek, …  

JU: … Miloš Pick a další, …  

MS: … František Vlasák …  

JU: Jsem přesvědčen, že jejich nápady byly dobré, ale pokud se střetli s Václavem Klausem, kterému 

bylo vše jasné, nemohli uspět.  
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MS: Jak se podle vás mělo postupovat? Domníváte se, že problém byl již v „přijetí“ Washingtonského 

konsensu? Vláda se k tomu dokumentu explicitně nehlásila, ale její kroky jej naplňovaly. Sluší se 

připomenout, že byl vytvořen pro …  

JU: … jihoamerické země. Pochopitelně to byl problém. Zde to ještě dopadlo dobře. Jak to však 

dopadlo v jiných zemí východní Evropy, a nemluvím o Rusku. Tamní výstup klesl o 40 procent. Je to 

katastrofa. To si nikdo z nás neumí představit. My jsme ze zavedení šokové terapie vyšli poměrně 

dobře. Víte, nemůžeme se vrátit do minulosti a říci: „Kdybychom to bývali udělali jinak …“.  

… Devalvace a zahraničí …  

JU: Uvedu jeden příklad. Do dnešních dnů se naše hospodářství potýká s veksláckým kurzem, který 

tehdy Klaus prosadil. Bylo to 28 korun za dolar, ačkoliv doporučení investiční banky Nomura, které si 

tehdy nechala vypracovat centrální banka, znělo na 24 korun za dolar a bylo považováno za 

dostačující.  

MS: Pozor, dnes v roce2011 je dolar za 18 korun a došlo jak k nominálnímu, tak reálnému navýšení.  

JU: Ano, dolar je za 18 korun, ale to není naše zásluha - to je odraz slabosti americké ekonomiky. 

Zapomínáte na jedno, že se v celé ekonomice tato relace prosadila a tento kurz vedl k tomu, že jsme 

okamžitě začali prodávat na Západ, že jsme dostali 28 korun za jeden americký dolar. Umíte si 

představit ten šok pro exportéra, když dostal tolik korun – předtím měl sotva polovinu. Okamžitě byl 

ochoten prodávat pod cenou. Výsledek - shodili jsme si ceny. Neuvědomujete si jednu věc. Když na 

trh přijdete a najednou řeknete, že výrobek, který jste předtím prodával za 100 třeba dolarů, budete 

teď prodávat za 50, nikdy se na cenu 100 dolarů nevrátíte. To proto, že vás trh zpět na starou cenu 

nepustí. Proč by to váš odběratel dělal? Z lásky k vám? Vždyť on by rázem vydělával méně – a tak 

moc vás zase rád nemá. Čím konkurujeme v současnosti? Je to levná práce. To je celá naše 

ekonomika. To je český ideál?  

MS: Dobrá, ale jak by to mělo vypadat podle ideálního přístupu?   

JU: Nemůžeme se vrátit do počátků. Možná jsme to v té době měli dělat jinak. Já s tím nic již 

nenadělám. Mluvit, jak jsme to měli dělat jinak, by asi zabralo mnoho času – je k tomu i dost 

literatury. Je tam ještě jedna skutečnost, kdybychom o tom hovořili. Lidé, kteří na alternativách 

pracovali, v podstatě ani nedostali možnost je obhajovat. Byli dehonestováni, záměrně přehlíženi, 

byla tam informační blokáda atd. O jejich návrzích se nikdy nevedla seriozní diskuse. Příznivci 

Klausovy cesty – kteří rychle obsadili veřejnou diskusi s tím, že jejich cesta je jediná možná -  jim to 

ani nedovolili. Je možné, že se hospodářství mělo pomaleji otevírat světu. Mohli jsme si vzít příklad ze 

západní Evropy, kdy tam řada věcí z hlediska směnitelnosti byla otevírána postupně. Tyto země měly 

dlouho dobu omezené možnosti směňovat své peníze za cizí měnu. Najednou jsme vstoupili do trhu, 

který byl otevřený. Všichni se nám sem vrhli a zlikvidovali nám naši výrobu.  

… Otevřenost hospodářství …  

MS: Otevřenost byla snad doporučená?  

JU: Trh se otevřel a bylo jim řečeno, že sem mohou dodávat, co chtějí. Proč byste to neudělal, když 

jste to mohl udělat?  
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MS: Rozumím, na druhou stranu je známo, že americký trh není příliš otevřený.  

JU: My jsme byli otevření.  

MS: Nepřímo uvádíte, že jsme byli papežštější než papež.  

JU: Samozřejmě. My jsme trh otevřeli komukoliv, protože jsme řekli: „Je to zde dobré. Investoři, 

pojďte sem! Máme vás rádi.“ Investorů však v první fázi přišlo poměrně málo. Většinou to byli 

„zlatokopové“, kteří chtěli vytěžit maximum jednoduchou cestou a také potlačit konkurenci. Případ 

Poldovky je mementem. 

MS: Nutno říci, že pro výměnu technologií je to někdy dobré.  

JU: Vy je nepotřebujete. Technologie potřebujete v situaci, kdy můžete prodávat. Vy jste přestal mít 

možnost prodávat. Rozumíte? Jak jste si mohl dovolit dovážet technologie, investovat, když jste 

současně vaše výrobky nebyl schopen prodat? To proto, že vám okamžitě vaše výrobky začali ničit 

dovozem, jelikož mnozí začali dovážet. Bylo to lépe „zabalené“, bylo to ze Západu a lidé to začali 

kupovat. Vy jste své zboží nemohl prodat.  

MS: Co třeba český trh? Problém českého hospodářství je také ten, že mnoho vstupů dovezeme, a 

poté vytvoříme přidanou hodnotu, kterou zase vyvážíme.  

JU: Ano, jsme malá ekonomika.  

MS: Shodou okolností jsme se stali jednou z nejvíce otevřených ekonomik.  

JU: Jak to myslíte?  

MS: Pokud budeme srovnávat sumu vývozu a dovozu vůči výstupu hospodářství.  

JU: Myslím, že se mýlíte. Je to však častý omyl. Prostě poměřovat vývoz vůči HDP je metodicky 

naprosto chybné – byť se to často děje, a překvapuje, že to nejednou dělají i ekonomové, kteří by 

měli vědět, že poměřovat ukazatel hrubého obratu – tedy export - s ukazatelem přidané hodnoty 

(HDP) je chyba. Naše otevřenost odpovídá malým ekonomikám. Podívejte se do čísel, které jsou 

charakteristické pro malé země typu naší ekonomiky.  

MS: České hospodářství není příliš malé. Stačí uvést Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, na jihu 

Slovinsko.   

JU: Ano, ale všechny ekonomiky mají přibližně stejný poměr mezi dovozem, vývozem a celkovou 

produkcí.  

MS: Dobrá, ovšem proč se tolik zdůrazňuje, že česká ekonomika je extrémně otevřená? 

JU: To je čistě alibi, jímž zde někdo chce něco zdůvodnit. Možná omyly v hospodářské politice. Pokud 

se na toto téma budete bavit s člověkem, který to zná, vysvětlí vám, že je to běžná otevřenost. 

Dokonce si domnívám, že je to méně než ostatní.  Obecně přece platí, že míra otevřenosti velké 

ekonomiky typu USA musí být vždycky menší než otevřenost malé ekonomiky typu ČR či Švédska.   

… Obtíže s vývozem …  
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MS: Nutno říci, že problém 90. let byl v tom, že česká ekonomika trpěla záporným saldem výkonové 

bilance.  

JU: Z mého pohledu je to logické. Dovážel jste, ale nebyl jste schopen nic vyvézt. Samozřejmě 

skončily východní trhy a my jsme se přeorientovali na to, že jsme začali dělat práci ve mzdě pro 

Německo. Tam jste z logiky věci musel být v záporných číslech, jinak to nešlo.  

MS: Východní blok, RVHP se rozpadá v roce 1991. Česká republika opustila trhy, kam dodávala 

investiční celky – cukrovary, rafinerie, které měly vysokou přidanou hodnotou. Soudíte, že to byla 

chyba hospodářské politiky, která měla usilovat o to, abychom si ponechali odbytiště?  

JU: To dost dobře nešlo. To proto, že i východní trh se zhroutil. Bylo to výsledkem toho, že tyto země 

se začaly chovat podle doporučení Washingtonského konsensu. Nám se zhroutil odbyt na Východě, 

ale nebyli jsme sami, kdo byl vystaven podobnému šoku. Finsko bylo v podobné situaci – také jeho 

obchod se Sovětským svazem byl rozsáhlý a také se muselo s rozpadem Svazu vypořádat. Nějakou 

cestu našlo – možná ji hledalo efektivněji a nemělo tam tolik možností chovat se „nestandardně“, 

tržní ekonomika tam nikdy nepřestala fungovat. Navíc tam také byla aktivní role státu.  

MS: Stačí se podívat, kdo podporoval Washingtonský konsensus ...  

JU: Zde je jiná věc. Jde o to, že východní trhy se začaly konstituovat před deseti a více lety. Tuto 

změnu jsme nezachytili, a proto dnes nejsme schopni se vrátit na tyto trhy, které jsme opustili. My 

nejsme schopni vymýšlet takové technologie a nemáme za ně náhradu. To proto, že všude dodáváme 

detaily, …  

MS: … myslíte komponenty.  

JU: Považuji to za nejhorší.  

… Příklad z minulosti …  

JU: Řeknu to jinak. Baví mě sledovat 19. století.  

MS: Ne nadarmo, když je označováno za dlouhé století.  

JU: Hlavně závěr století, tedy skutečné zrození národa. Někdy bychom se měli zamyslet nad tím, jak 

to bylo. Uvědomit si, že tehdy český národ začal bojovat o politickou emancipaci a politickými 

prostředky nebyl schopen jí dosáhnout. Možná to bylo tím, že zde nebyli odvážní političtí vůdci 

schopní dohlédnout někam dál a taky neschopní uvědomit si, co je priorita, a nad ní se sjednotit. Byli 

taky možná stejně hašteřiví jako politici, které vidíme dnes. Národ dosáhl emancipace, teprve když 

začal budovat svoji ekonomiku. Nová generace politických vůdců - mnozí z nich vzešli z Omladiny -  si 

uvědomila, že Češi nebudou schopni být rovni Němcům, pokud nebudou schopni vyrábět tak jako 

Němci, nebudou schopni dodávat technologie. To byl základ pro politickou emancipaci. A naši předci 

to dokázali.   

MS: To byl Alois Rašín, Karel Kramář, … 

JU: … Jaroslav Preiss. Tažme se, kdo to byl? Byli to oni, kdo poté budovali samostatnou republiku. 

Preiss a Rašín říkali: „Nostrifikace akcií, přátelé.“ Všechny akcie zpět. Budou to české společnosti, 

registrované v Československu a tedy pod naší jurisdikcí. Oni tehdy pochopili, jak mají budovat tuto 
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zemi, jak mají budovat ekonomiku. Pochopitelně, že tato politická garnitura měla také svoji 

přirozenou podporu v podnikatelské veřejnosti, která pochopila, že musí mít odpovídající politickou 

reprezentaci.  Naši předkové tehdy měli stejnou volbu, jako máme dnes. Také mohli do Německa 

dodávat součástky. Ovšem věděli, že s nimi by nemohli hrát rovnocennou roli, že by stále zůstali 

v podřízeném postavení, závislí na tom, zda jejich produkci koupí a hlavně za jaké ceny. V tom je ten 

problém. Obávám se, že tuto skutečnost si jen málokdo, a možná nikdo z naší politické elity 

neuvědomuje. Neuvědomují si to ani někteří lidé, kteří jsou v průmyslu. Možná tam je pár lidí, kteří si 

toho vědomi jsou. To proto, že do toho narážejí. To je to základní „neštěstí“, v němž jsme nyní. To je 

to, co mě štve.  

MS: Jinými slovy, chybí nám také zdravé národovectví.  

JU: O žádném národovectví bych nemluvil. To není o tom, že budeme o víkendu chodit v krojích. Je to 

především o tom, abychom si uvědomili, že svět okolo nás budeme zajímat tehdy, až budeme umět 

něco, co ti ostatní neumějí.  Až budeme schopni přijít na světový trh s tím, že umíme naplnit 

očekávání našich partnerů, pomoci vyřešit jeho problémy. Když neumí vyrábět laciné boty, pak mu je 

dokážeme dodat v potřebné ceně a kvalitě. To byl Baťa. Když někdo potřebuje dodat elektrárnu či 

cukrovar, tak mu ho dodáme – to byla Škodovka, ČKD atd.  A tak bychom mohli pokračovat. A právě 

tohle musí podnikatelská veřejnost umět politikům říci, když naši současní politici znají jen ten svůj 

parlamentní skleník a mnozí ani v reálné praxi nikdy nepracovali … 

MS: Vždyť hospodářství je navázané na ostatní sektory.  

JU: Bude to trvat nějaký rok.  

… Krok do současnosti i budoucnosti …  

MS: Sluší se říci, že v Čechách je vývojové centrum Volkswagenu. 

JU: Dobrá, ale něco vám řeknu. Viděl jste, co v počátku roku 2011 udělal Volkswagen s odměnami? 

6 000 euro dal zaměstnancům v Audi, 4 000 dal zaměstnancům ve Volkswagenu. Českým 

zaměstnancům nedal ani halíř. Bylo oznámeno, že je to podíl na úspěších společnosti. Myslíte si, že 

na tom české společnosti nemají velkou zásluhu? Nežijme v iluzích. Uvědomujete si, co je to za 

signál?  

MS: Implicitně říkají: „Vás nepotřebujeme …“  

JU:  Ale hlavně – představte si, co by tomu řekl takový Rašín nebo Kramář. Tvářili by se, že o ničem 

neví, že je to v pořádku, nebo by se ozvali? Víte, ono jde i o takovou maličkost, že dáte-li odměny 

v české firmě, resp. na českém území, pak tyto peníze jsou utraceny zde a jsou z nich daně, pojištění 

atd. Tohle chování je určitý signál a myslím, že k němu nelze být lhostejní. Soudím, že to je zásadní 

problém, s nímž se potýkáme.  

MS: Říkáte, že jsme se nechali natlačit do kouta? 

JU: Proč? Oni to mohou udělat. Patříme do toho koncernu. Oč běží?  

MS: Zde nám vystává problém. Škodovka je považována za dobrý příklad privatizace.  

JU: Ano, ale na druhé straně …  
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MS: … je to největší společnost v Čechách.  

JU: Musíme si uvědomit, že je spousta signálů, že se rozhoduje někde jinde.  

MS: To je Německo. Samu Škodovku řídí Němec, byť pomáhají Češi. 

JU: Jsou známy jisté příklady obchodní politiky. Bylo mi řečeno dealerem Škody v zahraničí, jenž si 

stěžoval, že například nemůže dostat vozy Superb, dokud neprodá Volkswagen Passat. Superbů bych 

prodal trojnásobek, ale nesmím je prodat. Proč je tomu tak?  

MS: Lze se domnívat, že je to obchodní politika? 

JU: Proč děláte tuto politiku? Proč nedovolíte české fabrice, aby dodávala do zahraničí?  

MS: Stejně tak se můžete tázat, proč čeští prodejci mají v Čechách dražší automobily Škoda než 

v Německu?  

JU: To je také skutečnost. Plzeňský Prazdroj je také v Německu levnější než na českém trhu. 

Prapodivnosti v obchodě existují na obou stranách. Ještě markantnější je to v bankovnictví - jsou 

poplatky v českých bankách, které by si jejich mateřské banky u nich doma nikdy nedovolily. A čeští 

politici mlčí  - jich se to asi netýká.   

MS: Cosi to o společnosti vypovídá.  

… Instituce, trh, demokracie …  

MS: V našem druhém dialogu bych položil otázku, která jsme se dotkli, a to jak jste vnímal vytvoření 

demokracie, trhu, institucí. To byly nezbytné předpoklady k tomu, aby se republika začala včleňovat 

do prostoru vyspělých demokratických zemí, kam patřila mezi válkami?  

JU: Zřejmě by bylo nutné vést s vámi debatu, jak jsme byli vyspělá země.  

MS: Pokud je známo, říkal Jan Vrba, bývalý ministr průmyslu české vlády, že jsme měli například 

strojírenský průmysl na vysoké úrovni. Namítáte?  

JU: Nyní hovoříte …  

MS: … o období mezi válkami. Drželi jsme krok i v šedesátých letech.   

JU: Myslím, že jsme drželi krok i později. Naše obráběcí stroje byly vždycky velmi dobré. Jiná věc je, že 

už jich dnes tolik nevyrábíme a dodává je místo nás někdo jiný. Nebudu s tím polemizovat. Později to 

bylo závislé na odbytu. Když se budeme bavit o trhu, myslím si, že trh je největším výdobytkem. Tržní 

síly jsou neobyčejně silné, neobyčejně silné. To je pravda. Hybatel trhu – zisk - je oprávněný. 

Pochopitelně se musíme tázat, zdali v roce 1990 či na konci 20. století má být trh ve stejné podobě, 

v jaké byl na počátku 20 století. Chápeme, že tam je potřeba mít určité regulativy. Všude nemůže být 

trh. Nemůže být ve všech oblastech, jako je zdravotnictví, nemůže být ve školství, nebo snad chceme, 

že bychom si ty diplomy kupovali? Tam musíte mít zábrany, které tržní vztahy tam regulují, nebo je 

tam nepustíte. To je přece všude ve vyspělém světě.  

MS: Lze se domnívat tržní vztahy i jsou v lidském dialogu. Je to tím, že si lidé vyměňují své postoje. 

Tehdy člověk může demonstrovat své rozhodnutí.  
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JU: Souhlasím s vámi. Na druhé straně musíte na trhu dbát na to, abyste do něj nepustil korupci.  

MS: To znamená, že zdůrazňujete institucionální rozměr?  

JU: Samozřejmě. Bez toho to přece nejde. Na počátku zde byly ideální představy, jak vše bude 

fungovat, jak se budeme mít rádi.   

MS: Skutečně?  

… Vládnutí odborníků …  

JU: Vzpomeňme si na heslo „Vládu odborníků“. To se píše rok 1990. Osobně si myslím, že zpočátku to 

tak vypadalo. Ovšem ta hesla moc dlouho nevydržela. Už za pár týdnů se do toho začaly vnášet 

politické pohledy. Ty jsi s námi, ty nejsi s námi, ty jsi špatný, ty nejsi špatný. V té chvíli byl s vládou 

odborníků konec. Následně začnete vládnout politicky.  

MS: Nu, ale vždyť politika je správou věcí veřejných?  

JU: Ano, to politika určitě je, resp. by měla být. Ovšem pak se ukáže, že někdo by chtěl víc, než na co 

má schopnosti, a aby se dostal tam, kam chce, začne hledat jiné cesty. Tím skončí porozumění pro 

odborníky. Třeba pod heslem, že on nemohl studovat, byl pronásledován atd. Nechci to vůbec 

bagatelizovat, ale příliš často jsem to kolem sebe viděl. Poté začnete vyřazovat část lidí 

z rozhodovacího procesu, začnete říkat: „Nu, ale ty jsi byl tam, ty jsi byl onde.“ Začnete dělat selekci. 

To je špatně. Taková praxe je možná za situace, když řeknu: „Ano, ty ses dopustil kriminálních činů …“ 

Tomu rozumím. Na druhé straně nemůžete lidi vyřazovat pouze proto, že měl v nějaké době nějaký 

názor. To snad také patří k demokracii, aby měl někdo právo na jiný názor než ten druhý. Je známo, 

že v roce 1990 se diskutovaly některé hospodářské otázky, že byla ekonomická reforma v pojetí české 

vlády. Ta byla odstraněna, jelikož to byli „hoši z roku 1968“. Hned jste na ně nalepili nálepku hledačů 

třetích cest a začali jste se jim vysmívat – možná i proto, že byli o generaci starší a taky zkušenější atd. 

Lidé chtěli vidět mladé a úspěšné muže.  

MS: Zde narážíme na důležitý bod, že mezi jednotlivými koncepcemi vládnutí je přirozená konkurence.  

JU: Souhlasím.  

MS: Nějaký koncept měla vláda Petra Pitharta?  

JU: Spíše tam vystupoval František Vlasák. V té době mu bylo kolem šedesáti let, byl velmi erudovaný, 

ale jako každý, kdo si uvědomuje, o co půjde, si byl také vědom toho, že přerod ekonomiky nebude 

lehký. On asi nedovedl předstoupit před kamery televizí a tvrdit, že čím bolestivější reformy, tím lepší 

– prostě chviličku to zabolí - a pak už jen a jen prosperita. To byl rozdíl v přístupu oproti skupině 

Václava Klause – mladíků, kterým bylo všechno jasné. 

MS: Druhá význačná reforma byla koncipována Václavem Klausem a jeho týmem. Lidé se však …  

JU: … k tomu nemohli vyjádřit, jelikož to v zásadě bylo vykládáno tak, že žádná jiná alternativa kromě 

Klausovy reformy neexistuje. Ani o Vlasákově alternativě jste se nemohl dozvědět. Z mého pohledu 

tam byla informační blokáda.  

MS: Jinými slovy, v tomto ohledu selhala média?  
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JU: Pochopitelně, že tomu tak je. Soudím, že se tam projevila nevyspělost společnosti.  

… Dialog v politice ... 

JU: Na druhou stranu jste do něčeho vstoupil. Již zde nebyl nikdo, kdo by řekl: „Pojďme vést 

odbornou diskusi. Hospodářství se nezhroutí za 3 či 4 měsíce. Veďme odbornou diskusi a zkusme to 

zvážit.“ Proč by to někdo dělal, když zde šlo o moc? Principem Klausovy metody bylo nakonec to, že 

chce vyhrát.  

MS: Ano, ale musíme si přiznat, kdo by nechtěl vyhrát? Právě politik je ten, kdo má zájem realizovat 

svůj projekt společnosti.  

JU: Ano, to je pochopitelné. Ať o tom rozhodne společnost, nebo o tomto tématu má rozhodovat 

jeden politik, jenž má monopol?   

MS: Lze říci, že Václav Klaus si díky své erudici a schopnostem argumentace vytvořil patřičný prostor 

k prosazení svého názoru.  

… Třetí cesta …  

JU: O erudici bych moc nemluvil. Spíše o tom, že Klaus zvládl ono umění PR, reklamy a styku s médii. 

Následně tu debatu politizoval. On své oponenty dopředu odsoudil k tomu, že jsou špatní. A jsou 

špatní proto, že jsou zastánci třetích cest. Žádná třetí cesta přece neexistuje.  

MS: Říkalo se, že právě třetí cesty vedou ke třetím zemím.  

JU: S určitou nadsázkou by se dalo říci, že on tam došel svou cestou také. Pouze trvala trochu déle.  

MS: Lze se domnívat, že české hospodářství ve srovnání kulhá. Naše hospodářství není tak výkonné, 

třebaže jsme během dvaceti let postoupili. Je například otázkou, jak silně by byly zatíženy české banky 

při realizaci jiných scénářů reforem místo Klausovy a jak velký objem finančních prostředků by bylo 

nutné vynakládat na sanaci bank?  

… Nutnost cesty …   

JU: Už dříve jsem řekl a na tom si stojím, že v zásadě nebylo možné přijmout jinou reformu než 

Václava Klause. Vůbec ne proto, že by byla nejlepší volbou, ale jednoduše proto, že společnost žila 

v očekávání, že díky němu budeme za pár let ve vyspělém kapitalistickém světě. Tak tomu je. Prostě 

představa, že všichni budou úspěšní, každý bude mít západní fáro, jezdit k moři na dovolenou, koupí 

si všechno, co uvidí – prostě hlavní masa lidí viděla především konzum, a pokud možno ještě dnes, při 

nejhorším až zítra. 

MS: To bylo iluzí.  

JU: Společnost vždy žije iluzí. Nikdo tehdy nebyl ochoten slyšet na varování: „Víte, bude to složitější. 

Bude tam to či no. Bude to trvat dlouho. Musíme nastavit právní rámec.“ Proč?  

MS: Víte, jisté zákony zde byly, ovšem byly děravé.  

JU: Některé vůbec nebyly. Podívejte se, když máte v zákoně, že nemůžete provést přezkum 

privatizačního rozhodnutí, to je přece zločin, když to tam napíšete. To vedlo k otevření cesty pro 
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korupci. Jen si uvědomte, že byste to srovnával s ostatními zeměmi, které také řešily problém 

přechodu k demokracii. Vezměte si problém Španělska. Vezměte si malý detail, co se dnes připomíná. 

Ještě v sedmdesátých letech se tam již v porodnici odebíraly děti pocházející z rodin, které byly 

považovány za příliš levicové, a dávány na vychování do „správných“ rodin. To jsme tehdy vůbec 

netušili. Přesto tam cesta k demokracii proběhla úplně jiným způsobem. Řekl bych, že možná lépe, 

bez toho, že by společnost byla rozdělena, že by část lidí byla nefavorizovaná, vyřazená vůbec 

z rozhodovacích procesů. To se například ve Španělsku nestalo, byť víme, že tam byly realizovány 

zločiny, o nichž se nám ani nezdá. Vždyť je známo, že tam Franko a jeho lidé vyvraždili desetitisíce lidí 

v občanské válce. Lidé si to v té době ještě pamatovali.  

MS: Je důležité také říci, že k jinému poznání člověk dochází ex post. 

JU: Máte pravdu.  

MS: Stačí, když jsou lidé nadšení. Lidé, když jsou nadšeni, uvažují jinak.  

JU: To, že Klausova reforma byla přijata bez větších výhrad, bylo výsledkem předchozí propagandy. 

Před tím se říkalo, že vše na Západě bylo špatné. Nikdo tomu nevěřil. Lidé říkali: „Ne, ne, to je dobré.“ 

Když jste vyjel na Západ, viděl jste tam plné výklady, viděl jste pouhé pozlátko. Říkal jste, že to chcete 

mít též. Klaus tvrdil: „To budete mít též. Čím radikálnější řez, tím rychleji se zotavíme.“  

MS: Tam také záviselo na intenzitě práce. Shodou okolností je také dobré připomenout, že Václav 

Klaus nebyl tím, kdo přišel se slovy o utahování opasků.  

JU: Kdo s tím přišel?  

MS: Lze se domnívat, že to byla otázka médií.  

JU: Nemyslím, ten výrok jsem vždy slyšel od něho.     

… Zklamání z procesů, nedůvěra v systém …  

MS: Posuňme se dále. Domníváte se, že díky velkým očekáváním a jejich nenaplnění vzniká ve 

společnosti nepokoj, lidé nedůvěřují systému. Když se před někým vysloví slovo trh, lidé mají asociaci 

s rozkrádáním. Velká rána se zasadila institucím, na nichž jsou postaveny fungující západní 

demokracie.  

JU: Samozřejmě, jelikož u nás cosi takového nefunguje. Vezměte si, a říkali jsme to, jak tyto země 

tvrdě potlačují korupci. Tím neříkáme, že tam korupce není. Je tam korupce, ale možnosti korupčního 

jednání jsou tam přece jen omezeny celou soustavou vzájemně provázaných zákonů. U nás to 

v podstatě do dnešních dnů není. Jaké máme tresty? Někomu se prokáže, že si vzal úplatek 40 

milionů, a nic se mu „nestane.“ Mechanismy, které určitým způsobem brání tomu, aby volně 

pronikaly tržní síly tam, kam nemají, zde nejsou a chybí. V tom je náš problém. Ztrácíte důvěru 

v instituce. Ztrácíte důvěru v to, že vás je společnost ochotná chránit, když se např. postavíte 

korupčnímu jednání, když ho ohlásíte. Dnes to dopadne přesně naopak – potrestán a dehonestován 

je ten, kdo na korupci poukazuje, kdo proti ní bojuje.  
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MS: Jinými slovy, když se někdo dopustí na vás nějakého příkoří, existuje instituce, která zloděje 

chytne za ruku. Bude s ním nakládat podle patřičných zákonů, které regulují společenský, hospodářský 

život, …  

JU: … nebo se dočkáte toho, že zákony platí pro všechny.  

MS: Lze soudit, že je to předpokládáno.  

JU: Zde to není. U nás zákony platí pouze pro někoho.  

MS: Jinými slovy zde platí orwellovské: „Všichni jsou si rovni, ale někteří rovnější …“  

JU: Ano, to určitě. Dokazuje to řada skutečností.  

… Zaznamenání problémů …   

MS: Kdy jste sám objevil negativní tendence ve společnosti a hospodářství, díky nimž společnost 

začala přešlapovat? Klausova reforma je spjata s počátkem devadesátých let.  

JU:  Bylo to patrné již od začátku. Ten první nápor problémů se podařilo zvládnout také proto, že se 

uvolnilo úvěrování, a to umožnilo překrýt problémy se ztrátovostí firem. Pak stačilo, že někdy v roce 

1992 nebo 1993 se změnila oceňovací vyhláška pro nemovitosti a jejich cena se skokově zvýšila asi 

třikrát a možná více – přesně si to již nevybavuji. To mělo příznivý vliv na úvěrování – rázem jste si 

mohl na tovární halu vzít další úvěr. Navíc si uvědomte, že Klaus někdy v roce 1994 či 1995 začal říkat, 

že reforma již skončila. Tržní ekonomika už funguje.  

MS: Zásadní reforma je skončena a nyní nás čeká „zázračná budoucnost“. 

JU: Poté říkal: „Nyní jsme v tom fitness centru, nyní se začneme zlepšovat.“ Najednou, za dva roky je 

ekonomická krize. A v roce 1996 je tu první velká bankovní krize – nucená správa Agrobanky. 

MS: Ano, ale to se píše rok 1997, kdy druhá Klausova vláda přijala dva rozpočtové balíčky mající za cíl 

fiskální konsolidaci.  

JU: Vždyť nic nejde hned, tam to chvíli trvalo. Klaus všechny přesvědčoval, že vše je v pořádku. 

Vezměte si, že v roce 1996 volby fakticky vyhrála sociální demokracie. ČSSD říkala: Ne, není to 

v pořádku. Naopak, je to špatně. Okamžitě rok poté se dostavila ekonomická krize. Ta ovšem vznikla 

z vnitřních příčin.       

… Otázka reforem …  

MS: Dobrá, ale nebylo to náhodou také díky tomu, že vlády, které nastoupily po roce 1992, nebyly 

ochotny realizovat skutečné reformy, že?  

JU: Tam to bylo jinak. Vlády nebyly s to změnit svou politiku. V té době nepochopily, že musí dělat 

jinou politiku. Pořád měly představu, že musí ještě odstranit překážky obchodu a dát větší prostor 

trhu – ovšem v tom jejich pojetí učebnicového trhu. Hlavní problém byl ten, že se všechny obtíže 

přesunuly do bankovního sektoru, jenž se poté za stamiliardy musel sanovat. Musíme říci, že tehdy 

bankovní sektor byl jen částečně privatizován. Vzniklo zde sice mnoho bank – bylo jich kolem 

padesáti - ale ty soukromé banky byl velmi slabé, malé a nemohly úvěrovat velké firmy. Centrální 
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banka se tehdy také bránila tomu, aby sem pouštěla zahraniční banky - filiálky velkých zahraničních 

bank. Proto rozhodující váha financování ekonomiky ležela na několika bankách, kde stát měl 

majoritu. Nemyslím, že by lidé ve vedení právě těchto bank dostávali nějaké instrukce od vlády, jak 

mají pracovat. Ten problém byl spíše v tom, že řešit situaci bankovního sektoru vyžadovalo odvahu, a 

taky přiznat, že se něco v minulosti nepovedlo. Ekonomika se začala zadrhávat a právě zde došlo ke 

střetu mezi dvěma koncepcemi. Koncepcí, která byla Klausova, a koncepcí, kterou bych spojoval 

s křídlem Václava Havla. Jasným příznakem nespokojenosti podnikatelů s vládou je např. Bílá kniha 

Svazu průmyslu vydaná v roce 1997, která – kromě jiného – žádá podporu vlády v rozvoji průmyslu, 

protože tehdejší představitelé průmyslových firem již začali chápat, že Klausovy řeči o trhu bez 

přívlastků jsou omylem. Viděli, že takový trh snad existuje v učebnicích, ale reálná praxe je jiná a že 

jejich konkurenti podporu od svých vlád mají, a ti naši ji po vládě žádali marně.  

MS: Nesmíme opomenout, že poradce Václava Havla byl ekonom Jan Švejnar.  

JU: Nemyslím, že by v tom hrál nějakou pozitivní roli. Tehdejší krize byla částečně vyvolána tím, že 

část lidí ve vedení centrální banky začala prosazovat velmi tvrdé restrikce, které vedly k tomu, že krizi, 

kterou trpělo hospodářství, prohloubily. Pokud by opatření byla jemnější, mohlo by se v té době 

podařit, že by se ekonomika přes problémy, kterými trpěla, lépe přenesla. Prostě výrazně zpřísnit 

podmínky po tvorbu bankovních rezerv za situace, kdy klasifikované úvěry dosahovaly v některých 

bankách až 30 procent. To byl dost nerozum, protože výsledkem byl okamžitý útlum hospodářského 

života – úroky z úvěrů vyskočily ke 20 procentům. Takovému chování se nelze moc divit – tehdy přece 

vedení národní banky také vymyslelo ten skvělý nápad, a bohužel ho i realizovalo, že prodalo měnové 

zlato. Včetně pokladu zlatých mincí, svatováclavských dukátů atd.! Ten poklad, který tvořily generace 

a často i lidé, kteří do něj dobrovolně darovali své cennosti. A tehdejší vedení centrální banky tyto 

cennosti vyměnilo za státní obligace některých států. Něco nepochopitelného, pro co v historii, nejen 

naší, nenajdete obdoby. Takové pohrdání vlastní historií!  Kupodivu nikdo se dodnes tomu moc 

nevěnuje a nežádá po tehdejších iniciátorech této podivné a hloupé akce nějaké rozumné vysvětlení, 

zda to byla jen obyčejná hloupost, nebo něco jiného…. 

… Stav krize a ne-dialog …  

MS: Zde je vidět opět otázka dialogu. Na počátku, když se připravovala ekonomická reforma, bylo 

zřejmé, že země je obtěžkáno mnohorozměrnou krizí v hospodářství, ve společnosti. Lidé se na tom 

shodli. Poté, jako by se nevedl patřičný dialog a lidé si budovali své pozice. Dotkl jste se skutečnosti, že 

instituce – nezávislá centrální banka - udělala nečekaný krok.  

JU: Ano, tam byl spor, …  

MS: … který byl personalizován v podobě premiéra Václava Klause a tehdejšího guvernéra Josefa 

Tošovského.  

JU: Ale možná, že tam byly i osobní ambice guvernéra, které se promítaly do sporu o další směřování 

… 

MS: … transformace.  
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JU: To taky. Možná, že to byl pokus udržet bankovní sektor pod kontrolou „těch, co spolu mluví“, 

jelikož do bankovního sektoru tehdy začali pronikat mladí dynamičtí manažeři, jež byli spojeni 

s Motoinvestem.    

MS: Takový Pavel Tykač a jiní?  

JU: Lidé, kteří tehdy byli ve vedení polostátních bank a byli spojeni s tradičním bankovním sektorem, 

se dopustili hloupostí. Asi měli pocit, že právě na nich závisí budoucnost české ekonomiky, že oni jsou 

ti, co ji řídí. Mimochodem, dnes si jejich jména již nikdo nepamatuje – všichni až na výjimky skončili 

v zapomnění, takoví to byli slovutní bankéři. Tehdy však zřejmě dospěli k názoru, že je nutno vytlačit 

například skupinu Motoinvestu z bankovního sektoru pouze proto, že se jim „hoši“ nelíbili. Udělali to 

velmi jednoduše – Agrobanka, kterou ovládal Motoinvest, potřebovala ke svému růstu peníze 

z mezibankovního trhu, a proto jim tento přísun peněz, které jim předtím poskytovali, odmítli. 

V krátké době byla Agrobanka zralá na nucenou správu, což se i zanedlouho stalo.  Stálo to státní 

rozpočet více než 40 miliard korun a mnohaleté spory s akcionáři Agrobanky. Tohle dobrodružství 

České národní banky a také těchto slovutných bankéřů bylo patrně pokusem, aby tradiční struktury, 

jež se ustavily po roce 1990, uhájily svou pozici. To proto, že jim někdo říkal: „Neděláte to dobře. My 

to chceme dělat jinak.“ Netvrdím, že tito pánové měli pravdu. Pád Agrobanky odstartoval 

ekonomickou krizi druhé poloviny devadesátých let. Domnívám se, že kdyby se tam vedl věcný dialog, 

přechod mohl být udělán s menšími ztrátami. Určité ztráty ano, avšak to, co tam provedly čtyři velké 

banky či lépe 3 státní banky – Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB - bylo, a nelze se ubránit 

takovému pocitu, ovlivněno řešením osobních sporů.   

MS: Vlády, či lépe lidé v nich místo toho, aby řešili nejednoduché otázky, spíše přilívali oleje do ohně.  

… Role institucí a politika … 

MS: Dobrá, v dialogu jsme nepřímo narazili na otázku významu institucí, jako je vláda, centrální 

banka v kontextu tržního hospodářství. Jaký je podle vás jejich význam?  

JU: V etapě, v níž jsme se nacházeli, jste potřeboval, aby všechny instituce, o které jde, tedy vláda a 

centrální banka, chtěly vést daleko užší dialog, jak lze dále pokračovat, avšak s tím, že nikdo nemá 

recept na pravdu, že se další postup musí rodit v nějaké debatě. Myslím si, že dialog nebyl veden, že 

tyto instituce jej nevedly. V tom byl ten problém. Poté někdo chtěl být lepší než ten druhý. Nemohu 

si pomoci, ale v dané chvíli se to muselo zákonitě promítnout do hospodářství. Ostatní společnost o 

tomto problému příliš nevěděla. Ekonomika byla pořád v situaci …  

MS: … křehké rovnováhy.  

JU: Řada věcí nebyla ustanovena. V takové chvíli se musí jednat velmi opatrně, avšak musíme mít 

k tomu odvahu. Bylo jasné, že vláda by měla korigovat dosavadní politiku - ta v dané chvíli nebyla 

dost úspěšná: nevedla směrem, který požadoval průmyslový sektor. Bankovní sektor měl také 

problémy, ale centrální banka nebyla ochotna o tom s vládou jednat. Prostě, klíčoví hráči 

v ekonomice nenalézali nejen odvahu, ale ani elementární zájem problémy společně řešit. 

Samozřejmě, že zde hrály velkou roli i osobní sympatie, resp. antipatie hlavních politiků té doby. 

Prostě tehdy bylo jasné, že situace je velmi křehká a vyžaduje mimořádnou opatrnost – ať uděláte 

větší krok na jednu či druhou stranu, dostanete se do problémů. To se pak taky stalo.  
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MS: Zřejmě bychom to mohli přirovnat k chůzi provazochodce? 

JU: Ano.  

MS: Provazochodec musí držet nástroj, který mu zajistí rovnováhu.  

JU: Již polovině devadesátých let vázl také dialog mezi podnikovou sférou a vládou. Již tehdy 

podniková scéna cítila, že potřebuje jinou politiku, než byla dělána.  

MS: Za doby Klausova premiérování otázka hospodářské politiky byla ponižována.  

JU: Přestavitelé vlády říkali, že ji není třeba dělat.  

MS: Nechť se podniky prosadí v onom konkurenčním boji.  

JU: Bylo to cosi, co neodpovídalo době. To proto, že na západ od našich hranic tomu bylo jinak.  

MS: Jinými slovy, Česká republika šla proti obecnému přístupu.  

JU: Nešla tím směrem, jímž kráčely všechny ostatní vyspělé země - to je celé. Vláda musí hrát svou 

roli.  

MS: Myslíte moderátora?  

JU: Samozřejmě. Na druhou stranu musíte také vědět, kde máte co podpořit.  V tehdejší politice 

nebylo něco, čím ulehčíte podnikové sféře, čím ji motivujete. Teprve po roce 1997 se začal rodit 

systém investičním pobídek, jenž sem nalákal mnoho zahraničních investorů.  

MS: To je již otázka vlády Josefa Tošovského?  

JU: Věci tohoto druhu se rodily před ním. Josef Tošovský, předseda úřednické vlády, dostal něco na 

stůl, co již bylo připravené a co podporovala nejsilnější frakce, kterou byla v parlamentu sociální 

demokracie. Tehdy se to dalo prosadit formou zákona. Nezapomeňme, že v roce 1997 vychází Bílá 

kniha Svazu průmyslu, kde se o řadě těchto otázek hovoří. Svaz průmyslu by měl být silnou institucí, 

měl by mít svou váhu a vláda by měla respektovat tyto představitele.    

… Zákony a jejich význam …  

MS: Zde se razila teze, že český stát by měl být spíše malým, měl by mít funkci nočního hlídače, jenž 

dbá na to, aby se dodržovaly zákony.   

JU: Které zákony? Ty české, děravé?   

MS: Vím, je to spíš idealistický přístup než skutečná realita.  

JU: Vláda je také tím sborem, kdo jednotlivé zákony musí předkládat, aby nebyly děravé. Jakmile 

zjistíte díru, musí se okamžitě odstranit. Toto ovšem naše vlády nedělaly, resp. dělaly jen s velkými 

prodlevami.  

MS: Zde je dobré upozornit, že na kvalitu českého práva měla dopad společenská změna.  
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JU: To je pochopitelné. Vychází to ze systému jeho tvorby. Když dovolíte poslancům, aby do tvorby 

zákona zasahovali na poslední chvíli, ve chvíli, kdy jsou v plénu, může to být problém. Obávám se, že 

víc než polovina poslanců vůbec neví, o čem hlasuje – to nakonec dokládají i konkrétní případy. 

Vsadím se s vámi o to, že se často do zákonů dostanou věci, které jsou pouze lobbistickým tlakem, 

které vznikly někde v zákulisí. Samozřejmě rozumím, že poslanci mají právo do jednotlivých zákonů 

zasahovat, ale proboha musí vědět, co jejich opatření znamená, jaké má důsledky. To pochopitelně 

poslanci nevědí a nikdo jim to v té závěrečné fázi, kdy se hlasuje o jednotlivých změnách, ani 

neřekne. Právě v tomto procesu se rodí ta nejhorší „zvěrstva“ – stačí, že třeba změníte odstavec b za 

c atd. Je naprosto evidentní, že to nevědí, a vlastně to ani vědět nemohou, jelikož to zná pouze 

specialista, ekonom, jenž sedí na příslušném ministerstvu. Lidi to ani nezajímá. V tom je možné 

nalézat problém.  

MS: Vidíte tam neprofesionalitu, fušerství?  

JU: Jistě. Ale vidím to ještě hůře, vidím často účelové změny zákonů s cílem někomu přihrát miliardy 

ze státního rozpočtu.  

MS: Poté stát nemůže být malý, ale efektivní, ale je opakem zamýšleného.  

JU: Problém je ten, že vám do toho zasahuje neprofesionalita. Jakmile to dovolíte, musíme v jisté fázi 

schvalovacího procesu říci: „Odsud nemohu připustit další změny.“  

MS: Vidíte, to je problém kvality demokracie, rozhodování.  

JU: Proč jsou díry v legislativě naší země, když to jde lépe v jiných zemí, kde mají zákony s menšími 

nedostatky? V tom vidím ten problém.   

MS: Jinými slovy, vidíte, že poslanci nehájí zájmy lidí, kteří je tam zvolili, ale spíše lobbistických 

skupin?  

JU: Ano, je to často. Je to tím, že problematiku často poslanci nezvládají, nerozumí jí, ale dělají to 

často s velkým nadšením a nejlepšími úmysly. A jak známo – cesta do pekla je dlážděna těmi 

nejlepšími úmysly, a proto i výsledek je takový, jaký je. Vzniká cosi chybného. Soudím, že to ani 

zákonodárci nevědí a vlastně to ani vědět nemohou – což však pro ně není omluva.  

MS: Rád bych se zeptal, jak by se podle vás mělo v České republice konstituovat vládnutí, které by 

bylo v zájmu obecného dobra? Charakteristické pro český parlament je to, že právě maximum 

obecného blaha nerespektují. Tím také nepřímo nahrávají tomu, že procesy po roce 1989 v očích 

Čechů nejsou legitimní.   

JU: Domnívám se, že prosazování obecného blaha je vyžadováno ve všech parlamentech. Řekl bych, 

že jednotlivé dodatečné změny by měly být pečlivě zváženy. Také by měly být vyžadovány odpovědné 

posudky na to, co se stane, když se udělá tato a tato změna. Bylo by dobré, kdyby se z toho něco 

vyvozovalo. Když se podíváte do některých zákonů, například do státního rozpočtu o změnách 

jednotlivých daní, je tam např. uváděno, že ta a ta změna bude mít dopad 100, ale ve skutečnosti to 

má dopad 1 000, poté nám vzniká problém. Někdo z toho musí vyvozovat závěry a říci: „Vy jste toto 

řekli, co to znamená?“ Jste nezodpovědný? Člověk by z toho přece měl vyvodit osobní odpovědnost, 
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není přece možné ji z toho nevyvodit. Musíte zavést nějakou kulturu. Musíte říci, že určitá kultura 

předpokládá, že lidé navrhující jisté opatření jsou za ně profesionálně odpovědni. 

… Omyl a budoucnost …   

MS: Posuňme se dále, třebaže to má k nedostatkům zákonů blízko. Co vy jako ekonom odborů 

považujete za největší omyl, za selhání v rámci transformaci?  

JU: To bychom museli dlouho debatovat.  

MS: Dobrá, jakou vidíte pozici České republiky v integrované Evropě a v globalizovaném světě? 

Zůstaneme podle vás montovnou aut, nebo zde vznikne americké Silicon Valley?    

JU: Na Silicon Valley to nevypadá. Soudím, že si málokdo uvědomuje, že budeme o místo na slunci 

velmi těžce a silně bojovat. Nic není automatické. Možná se tu vyvine pár malých technologií, ovšem 

to zásadní bude muset být - ať se nám chce, či nechce - založeno na nějakém typu průmyslu, zřejmě 

strojírenského, elektrotechnického. To, co nám chybí, je především to, že nemáme mladou generaci, 

která by chtěla v průmyslu, v technice uspět. Právě zde chybí mladí lidé, právě ti do této oblasti 

nejdou. Vidíte, že většina mladých lidí odchází do služeb, které však nejsou softwarovými službami. 

Tam chodí pouze pár lidí. Většina jich jde do obchodu, do turistického ruchu. Vytrácí se u nás 

schopnost materiálně pracovat. To může být dlouhodobým problémem. Nezakládáme nic, hlavně 

máme slabý průmysl - slabý v tom smyslu, že máme jen málo možností, co světu kolem nás 

nabídnout. O jeho stavu jsem hovořil výše. Když se rozhlédnete kolem nás, podívejte se třeba na 

Švédsko, tam jsou minimálně tři, čtyři firmy, které jsou nosné, které jsou jejich. Jsou to společnosti, 

které působí v nějakém odvětví. Podívejte se na Finsko, tam je to podobné. Má moderní společnost, 

ale také tradiční dřevařský průmysl. Tak bychom mohli pokračovat dále. Podívejte se na Holandsko, 

tam jsou také společnosti, které jsou jejich vlastní, ať začnete od Philips, Shell, … Pokud se týká 

Belgie, tam bych byl opatrný. Podívejme se na Rakousko, zase tam máte silné podniky jako ÖMV, 

Voestalpine Stahl … Co máte zde? Je to ČEZ.  

MS: Škoda Auto? 

JU: Škoda Auto není naše společnost, náleží Volkswagenu. Já se tážu po společnosti, která zde má 

kořeny. Ve Švédsku máte IKEU, Volvo, máte tam SAAB, Husqvarnu a další, ve Finsku Nokii.   

MS: Soudím, že společnost Volvo je vlastněna v roce 2011 cizím kapitálem.  

JU: Pořád je s tou zemi spojena, je do ní zasazena. Nemůžete říci, že by Číňani nějakým způsobem 

regulovali produkci společnosti Volvo takovým způsobem, jako může regulovat Volkswagen. To je 

podle mého soudu to, co hospodářství chybí. Tato kapacita, která zde byla, se ztratila. Co je dnes 

ČKD? Mám otazník … Škoda Plzeň? Taktéž … Vítkovice? Také to není tak komplexní kombinát, jako 

býval, byť se z uvedených podniků nejvíce angažuje ve výrobě. To jsou však společnosti, které 

vyrůstaly od počátku průmyslové revoluce. Byly založeny v první polovině devatenáctého století 

stejným způsobem, jako jsou ty Voestalpine, Krupp Thyssen a podobně.  

MS: Němci a Rakušané mají tradici.  

JU: My jsme též měli tradici.  
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MS: My jsme zažili diskontinuitu.  

JU: To nemůžete takto brát, tyto společnosti přece existovaly. Pořád vyráběly, pořád měly značku. 

Pořád měly schopnost něco na trh dodávat a taky dodávaly a jejich výrobky stále ještě najdete - 

troufám si tvrdit - na všech kontinentech. Stále ještě je najdete, ale to už nebude dlouho trvat – 

protože stárnou a na jejich místo přijde někdo jiný, nejsme-li schopni tam znovu přijít. Dnes se tato 

schopnost během těch dvacet let z velké části ztratila. Dovedou ji získat během dalších dvacet let? 

Obávám se, že sotva. To proto, že na to nebudete mít dostatek duševního potenciálu, lidského 

kapitálu. To proto, že jsme to ztratili. Vždyť si to vezměte, zkuste přijít a říci, že zde máme skupinu, 

máme zde montážní tým a jsme schopni smontovat vlastními silami velikou elektrárnu. Máme lidi, 

kteří tam vyjedou, kteří přečtou výkresy. Zde byla skupina lidí, kteří k zákazníkovi přišli a všechny 

problémy na místě vyřešili. V tom byl kumšt Čechů. Dokázali na místě improvizovat, na místě najít 

řešení….. Ale možná, že tu naděje stále ještě žije – pokud procitneme a pochopíme, co chceme ve 

světě znamenat, pak taková naděje žije, ale čas k takovému procitnutí se zkracuje….  

MS: Člověk může jen říci, kéž by s to vrátilo. Děkuji vám za vaše postoje.        

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
 
JU: Byl jsem v zaměstnaneckém poměru a nerad bych to dále komentoval.  
 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
 
JU: Kuponovou privatizaci jsem za velkou příležitosti obnovy nepovažoval. Nerad bych to rád rozvíjel.  
 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 
ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 
Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?     
 

JU: Rozdělení Československa považuji za chybu. Prostě, větší celek má i v budoucím světě větší šance 

na přežití. Nedělejme si iluze o budoucnosti. Dnes vše vypadá mírumilovně, ale copak Evropa sama 

nemá dostatek svých územních sporů, které se mohou v budoucnu znovu rozhořet? Možná, že stačí 

další vyostření ekonomických problémů EU a objeví se spory. Já si to nepřeju, ale nikdo z nás neví, jak 

se evropská politika bude v budoucnu vyvíjet – jak již někdo řekl - státy nemají přátele, státy mají jen 

zájmy.  Z rozpadu Československa viním především tehdejší české politiky – skupinu politiků ve 

vedení tehdejší ODS a ODA. Ti dospěli k názoru, že bez Slováků nám bude lépe, že bez nich dojdeme 

rychleji do toho jejich vysněného ráje. Byli přesvědčeni, že by nás zdržovali, a proto nám bude lépe, 

když budeme bez nich. Nepochopili, že v zemi, kde jsou dvě národnosti, musí docházet k dělení moci, 

že obě národnosti musí mít paritní zastoupení v klíčových politických pozicích ve společném státě. 

Prostě, když je prezidentem Čech, musí být předsedou vlády Slovák a naopak, stejně tak i na dalších 

postech – ministr vnitra, zahraničí atd. Snaha Čechů – a to lze také označit za český nacionalismus - 

obsadit všechny důležité pozice ve společném státě poháněla slovenský nacionalismus. Tomu však 

nikdo na české straně nechtěl čelit. Václav Klaus jako předseda ODS a jeho okolí nemohli strávit 

myšlenku, že by předsedou vlády mohl být jejich slovenský koaliční partner a že by mohl mít jinou 

představu o postupu reforem. Monopol na pravdu přece měli jenom a jenom oni. Prostě, chci-li být 
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s někým v partnerském vztahu, musím umět být tolerantní a chápavý. To česká politika tehdy 

nedokázala a snadno tak hodila za hlavu dědictví Masaryka a Beneše a celé první republiky, ke které 

se tak vehementně hlásila. Nikdo z nich nedokázal odhodit své ambice a prohlásit, že ve jménu 

zachování společného státu, který je pro něj nejvyšší hodnotou, obětuje své osobní ambice. Jsem 

přesvědčen, že šlo o to vydržet několik prvních let – po pěti letech by možná byla daleko větší vůle 

být spolu. Nakonec po skoro dvaceti letech samostatné České republiky se lze ptát, co jsme získali, 

jsme o tolik úspěšnější než Slovensko? V ekonomice tak velký rozdíl není vidět a rozhodně tento 

rozdíl není větší, než byl při rozdělení – stálo to tedy za to?  

 

 

Dialog o transformaci s Milošem Pickem7,8: 

MS: Jak vás zastihl rok 1989? Co jste od něj očekával? Jak se očekávání naplnila?  

MP: Rok 1989 mě zastihl v Prognostickém ústavu, kde jsem se mohl věnovat svému bádání 

v ekonomii, především však svému zamilovanému tématu – produktivitě. Vládla tam v té době docela 

tvůrčí atmosféra. Diskutovalo se veřejně na setkání s experty z ministerstev, např. o zavedení 

směnitelnosti československé koruny, což v té době bylo jako téma tabu, a dalších. Jako člověk, který 

aktivně prožil rok 1968, jsem očekával, že dojde k větší kontinuitě s tehdejšími poznatky, že 

s odstupem dvaceti let budeme schopni na ně navázat a posunout ekonomiku i společnost k větší 

demokracii, růstu blahobytu atd.  

Dnes musím říci, že jsem byl naivní, že snaha najít rychlá řešení, sliby o rychlé cestě do ráje byly jako 

už tolikrát v lidských, ale i našich dějinách silnější než jakákoli racionální úvaha jak ekonoma, či 

rozumně uvažujícího politika. Jako ekonom jsem viděl, že máme řadu omezení. Spolu s mými kolegy 

jsme se snažili argumentovat a naše argumenty podepřít propočty, ale marně. Vidina létajících 

pečených holubů byla neskonale silnější. Nakonec o zklamaných nadějích patrně bude i náš rozhovor.  

… Přístup ekonoma …  

MS: … vy jste ten počítavý ekonom …  

MP: Takový pan Sedláček se hrdě hlásí ke „kecavým“ ekonomům. Studoval jsem …  

MS: … ČVUT.  

MP: Byla to fakulta speciálních nauk. To byla nejmatematičtější část techniky, byli tam geometři a my 

statistikové. Byli jsme velmi prolnuti s přírodovědeckou fakultou na univerzitě, jelikož mnoho kantorů 

odtamtud přednášelo u nás. Byli jsme na naši matematiku nafoukaní. Zůstalo mi to. Je pochopitelné, 

že všechny společenské věci nejdou změřit jako fyzikální. Jsem prostě počítavý ekonom, ale uznávám 

i deduktivní ekonomy. To proto, že to umožňuje velkorysé teorie.  

                                                           
7
 Miloš Pick, (1926 – 2011), český ekonom pracující pro Českomoravskou komoru odborových svazů. Je autorem 

mnoha makroekonomických studiích vycházejících v edici STUDIE – Pohledy.      
8
 Dialog byl natočen ve středu 5. 1. 2011 v domě Miloše Picka, Bohnická 1/23,Praha 8, Bohnice. 
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MS: Stačí uvést Friedricha von Hayeka, Ludwiga von Mises, Josepha Schumpetera. To jsou ti, kteří díky 

dedukci a úctě k jazyku dokázali napsat rozsáhlá díla.  

MP: Uznávám takového Schumpetera, ale Hayeka ne. Pouze bych rád řekl svůj přístup, aniž bych tím 

chtěl diskvalifikovat ostatní. Uznávám deduktivní vědce za předpokladu, že své teorie následně 

otestují skutečností. Když to nedělají, pak se dostanou do pozice scholastiků. To znamená, že když se 

jim to rozejde se skutečností, říkají, že tím hůř pro skutečnost.  

MS: Touto větou se do myšlení zapsal německý klasik Hegel.  

MP: Naopak jsem malý mraveneček, který pořád odčítá, sečítá. I touto cestou se dostanu k větším 

zobecněním, tedy třeba i k pokusům o teoretická zobecnění. Snažím se svojí mravenčí cestou 

drobných kroků a propočtů vytvářet jisté poznání. Je to úmornější než stavba velkorysých teorií, ale 

méně rizikové.  

MS: Jdete po schodech zdola nahoru?  

MP: Ano, ale i tam se člověk může zmýlit, jelikož je řada protichůdných věcí, které se musíte pokusit 

vystihnout. Považuji to za bezpečnější způsob práce, a proto přistupuji k deduktivním teoriím ne snad 

s nedůvěrou, ale poměřuji, nakolik to teoretici otestovali se zkušeností. Když hovoříte o von 

Hayekovi, … 

MS: … jeho přítel Popper stavěl právě na nutnosti falzifikovatelnosti hypotéz … Právě tak se utváří 

věda.   

MP: Právě zde bych rád zmínil rakouskou charakteristiku z tehdejších těsně polistopadových dob. 

Tam si z něj Rakušané dělali legraci. Proč to bylo Rakousko, které mělo po válce konjunkturu? To 

proto, že von Hayek včas emigroval do Anglie. To není moje, ale rakouská anekdota.  

… Cesta k trhu, kapitalismu …  

MS: Shodou okolností, když byl zmíněn tento hospodářský a politický myslitel, se říkalo v odborných 

kruzích, že Češi rozumí tomuto Rakušanovi. Bylo to myšleno asi takto: Mozart přišel do Prahy a sklidil 

úspěch, od toho se traduje spojení. „Mí Pražané mi rozumějí.“ Na základě toho byl „vytvořen“ příměr 

o von Hayekovi. Lze soudit, že příklon k liberálnímu myšlení byl logickou reakcí, více jak 40 let jsme zde 

měli řízené hospodářství i společnost, a proto nyní dáme prostor trhu. Nechť působí trh! V Americe a 

v západní Evropě byly jeho síly blahodárné.  

MP: Soudím, že je to jisté a možná dosti velké zjednodušení. Jak jsem říkal, jsem ten, kdo píše a 

počítá. Pokud jde o můj přístup nejen k transformaci, jelikož to bylo jisté stadium změny, sdělil bych 

toto: Nyní, kdy jsme někde u dočasného výsledku změny, slovo trh nepoužívám v tom 

zjednodušeném smyslu, v jakém jej prosazoval Klaus a celý jeho tým: Vladimír Dlouhý, Tomáš Ježek, 

Karel Dyba, i když se poté s Tomášem Ježkem v lecčems rozešli. Znal jsem je z Prognostického ústavu.  

MS: Co Dušan Tříska?  

MP: Toho jsem neznal. Vím, že byl v tom týmu, zúčastnil jsem se některých diskusí, kde byl, ale 

hovořím o těch, které jsem několik let poznával, byť tam byli tací jako vámi zmíněný Tříska. Přístup 

této Klausovy léčby spočíval v zavedení „čistého trhu“, … 
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MS: … trhu „bez přívlastků“.   

MP: On tím slovem „bez přívlastků“ vlastně dával tomu trhu přívlastek, ale hlavně tak odmítal 

sociálně tržní koncept hospodářství. 

MS: „Bál“ se toho?  

MP: Možná, že ano. Já jsem na opačném pólu. Když se někdy zjednodušeně hovoří, že Západ „poznal“ 

blaho trhu, pak soudím, že je to příliš široký, všeobecný pojem a také pro tzv. Západ zjednodušující. 

Co je Západ? Tam patří Spojené státy a Evropa, ale to přece není oblast ekonomicky homogenní.  

Západní Evropa se po druhé světové válce s německým premiérem Erhardem v čele pokusila právě o 

sociálně tržní hospodářství. Ale nebylo to jenom Německo. Vezměte si třeba Británii, která např. 

znárodnila velkou část své ekonomiky, ale o sociálně tržní ekonomice se v jejím případě nehovoří. 

Mně nejde o název, i když název „sociálně tržní hospodářství“ vzešel zejména z Německa. Řekl bych 

to obecněji: Je nutné, aby existoval stát i trh. Je to takové uspořádání, jemuž Samuelson říká smíšená 

ekonomika. Zase tu nejde o název, ale o podstatu takové ekonomiky a takového trhu. Klaus pod 

názvem „čistý trh“ či „trh bez přívlastků“, tedy ne sociální, ne ten smíšený, ale ryzí trh, v podstatě 

neregulovaný, myslel - přeloženo do politologického nebo ideologického jazyka - návrat, obnovu 

kapitalismu. 

MS: Tak to bylo myšleno?  

MP: Ano, jsem o tom přesvědčen. A jak se ukazuje, toto adjektivum bylo záměrně nevyslovováno 

z taktických důvodů, ve vztahu k obyvatelstvu a tedy i k voličům. Asi před dvěma lety, tedy v roce 

2009, Václav Klaus svolal svůj tým včetně Dušana Třísky a řekl: „My jsme si tehdy řekli, že usilujeme o 

návrat kapitalismu.“ Tenkrát v devadesátém roce … a hovořím podle paměti … jediný člověk, jenž 

hovořil o kapitalismu, byl Miroslav Macek. On jako neekonom říkal, že chtějí kapitalismus a 

nemluvme o přibližování k vyspělé Evropě. On jediný to říkal. Ostatní tak nemluvili, a to včetně 

Václava Havla, který také řekl, že kapitalismus měl špatné konotace, a proto jsme o něm nemluvili. 

Všichni počínaje Mariánem Čalfou přes různé rozdíly, které mezi nimi existovaly, si řekli: „Chceme 

kapitalismus, ale nebudeme o tom hovořit.“ Z taktických důvodů to nazvali „čistý trh“ nebo trh bez 

přívlastků. Řekl bych, že chtěli ryzí trh s minimálním státem. Nešlo o úplně absolutní trh, ten 

neexistuje nikde na světě. Ani ve Spojených státech není teoreticky „čistý trh“, a je poměrně hodně – 

a o tom se zde moc neví – regulován např. podílem americké produkce na státní zakázce atd. Úloha 

státu je vždy nějaká. Kdybych to měl ilustrovat na podílu přerozdělování, což je jedno z hledisek, ve 

Spojených státech činí přerozdělování asi 30 procent domácího produktu a v Evropské unii - 

v evropské patnáctce, tedy v těch nejvyspělejších zemích - je to 40 procent. Přitom ve Skandinávii je 

rozdělována přibližně polovina produktu. Nutno říci, že jsou to čísla zaokrouhlená. Nechci to posvětit 

jako normu. Je to pouhá ilustrace, ale Klausův „čistý trh“ v jeho pojetí se měl blížit americkému trhu.  

… Washingtonský konsensus …  

MP: Soudím, že jsme to nevěděli, a nevěděl to ani Václav Klaus, jaký dokument – Washingtonský 

konsensus - byl v sedmdesátých letech přijat Měnovým fondem, Světovou bankou a ministerstvem 

financí Spojených států. Přijali to tehdy jako koncepci pro transformaci Latinské Ameriky, kde tehdejší 

režimy způsobily ekonomický rozvrat a některé země trpěly hyperinflací. Mezinárodní instituce 

poskytly lék na akutní neduhy hyperinflace a jiné makroekonomické nerovnováhy. Ten recept byl 
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prostý -  znamenal šokovou (okamžitou) liberalizaci včetně liberalizace zahraničního obchodu, totální 

privatizaci. Byl to opak sovětského socialismu, kde znárodnili každého ševce. Zde privatizovali i 

největší giganty včetně energetických monopolů. Oba tyto kroky, které znamenají velké riziko pro 

nerovnováhy, pak navrhli krýt makroekonomickou restrikcí poptávky. Byla snaha tlumit nerovnováhy 

jak vůči zahraničí, tak oproti domácímu trhu, též ve srovnání s veřejnými rozpočty. Tento trojúhelník 

přístupu hlásal Václav Klaus a možná ani nevěděl, že recituje Washingtonský konsensus. 

MS: Ano, bylo to východiskem pro danou situaci.  

MP: Pouze říkám a myslím si, že hlavním hlasatelem byl tehdy Jeffrey Sachs. S ním jsme se 

přinejmenším dvakrát setkali, jelikož byly svolávány takzvané dvoustranné stoly mezi Prognostickým 

ústavem ČSAV a americkými ekonomy. Hlavní slovo měl pan Jeffrey Sachs. Tehdy se to nazývalo 

šoková strategie transformace. V podstatě to byl Washingtonský konsensus. Ten v našich 

podmínkách - kromě šoku jako způsobu přechodu - měl jako výsledný cíl dosáhnout maximálního 

podílu trhu a minimalizaci státu.  

MS: Lze se domnívat, že to „dává“ rozum. Jako východisko je to dobré.  

MP: Ale vůbec ne, já mám úplně opačný názor. Z mého pohledu to bylo špatné minimálně ve dvou 

směrech. Šok sám o sobě byl rizikový. Ten všude vedl … Latinskou Amerikou počínaje … k propadu 

národního výstupu, resp. HDP o 20 – 30 procent, a tak tomu bylo i u nás. Měl jsem za to, že se 

dostaneme pouze k dvaceti procentům. Statistický úřad zveřejnil údaj propadu o 21 procent a poté o 

13 procent.  

MS: To se psal rok 1991?  

… Manipulace s čísly a kontexty …  

MP: Ano, v roce 1990 to bylo připravováno. Propad byl vykázán, jak jsem uvedl výše. Možná to bylo 

pod tlakem Václava Klause.  

MS: Soudíte, že došlo k pomyslným úpravám?  

MP: Danou „kuchařku“ neznám. Pouze vím, že Ivan Šujan, předseda Státního statistického úřadu, na 

nějakém užším semináři naříkal, že premiér Klaus úřad „tlačí“ na růžovější čísla. Poté se objevil pokles 

o 13 procent. Můj odhad je dnes jiný.  Vím, ale tehdy jsem to ještě nevěděl, že statistický úřad došel 

k internímu výsledku poklesu o 31 procent, který však již nezveřejnil. Zalekl se toho a navíc to bylo to 

spojeno s rozporem mezi federálním a tehdy oběma republikovými statistickými úřady. Kromě toho 

došlo potom k rozdělení federace a na exaktní měření těchto ukazatelů se už zapomnělo. Možná, že 

odbočuji do ilustrativních detailů a podstata v tom není. Soudím, že podstata je v šoku bez ohledu na 

cíl. To proto, že - a to jsem v řadě svých prací dokazoval -  země s nedostatečnou 

konkurenceschopností a zaostávající v produktivitě zaostává nevyhnutelně nejvíce ve složitějších 

výrobách. Publikoval jsem na toto téma nejeden článek, které nakonec vyšly ve sborníku, kde se 

shrnuje právě toto období.9              

MS: To proto, že jsou náročnější. 

                                                           
9
 Viz Miloš Pick: Stát blahobytu, nebo kapitalismus? Grimmus, Praha 2009 
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… Ochranářství trhu a vyspělost …  

MP: Například taková Anglie měla předstih v rozvoji průmyslové revoluce. Adam Smith, stejně tak 

David Ricardo hlásali absolutní liberalizaci - žádná cla, žádný protekcionismus. Dopadlo to ovšem 

opačně. Evropa ani Amerika je neposlechla, jelikož kdyby podle jejich návrhů postupovali, bylo by do 

dnešních dnů v Evropě a v Americe zemědělství a v Anglii jen průmysl. To proto, že tehdy obyčejný 

průmysl, tedy dnešní - mohli bychom říci - high – tech potřebuje delší dobu na osvojení techniky – 

taky proto, že k tomu potřebujete vzdělané a připravené pracovní síly. Dokud si to neosvojí, jste 

nákladnější, dražší. Byla by zde komparativní nevýhoda pro Evropu a Ameriku. List v Německu a 

Hamilton v Americe řekli ne, a proto rozhodli, že dokud si novou techniku neosvojí, potřebují do té 

doby ochranu. Liberálové Adam Smith říkali, že to je nacionalismus a že to kazí trh. Nutno 

podotknout, že tentýž Adam Smith … a uvedl to nedávno americký ekonom Robert Reich … tvrdil, že 

se tento přístup týká trhů s průmyslovým zbožím a zemědělskými produkty, kde Anglie měla stoletý 

předstih. V oblasti námořní dopravy třeba žádal, aby se zboží převáželo jen anglickými loděmi. Podle 

mého názoru to bylo nesprávné, ale zcela vědomě nesprávné. Jednalo se o protekcionismus naruby. 

Technologický předstih Anglie měl být chráněn liberalismem. To proto, že kdo zaostával, měl 

komparativní nevýhodu ve svém zaostávání. Je to přesně totéž, co se dnes děje v neoliberalismu. 

Pokud to řeknu zjednodušeně – směřuje to vůči postkomunistickým zemím, a zejména proti Číně, 

protože samozřejmě tyto země zaostávají za vyspělými. To vůbec není otázka jiného společenského 

systému. Je to otázka ekonomického a technologického zaostávání vzniklého historicky. Tyto země 

potřebovaly znovu ochranu - protekcionismus, aby se chránily před svou komparativní nevýhodou. 

Když by ji nedostaly, byly by vystaveny nebezpečí šoku. Ten byl ve skutečnosti způsoben 

protekcionismem naruby vyspělých zemí – když dosáhly otevření trhů postkomunistických zemí.  

Vedlo to v těchto zemích téměř okamžitě k eliminaci technologicky náročných výrob – to bylo vidět 

například na produkci našich výrob. Naše výpočetní technika, celá elektronika byla zaostalá. Podle 

analýz, na nichž jsem se podílel, jsme ale byli na velmi slušné úrovni v oblasti středně technologicky 

náročných výrob. Souvisí to i se zbrojením. To bylo forsírované. Z náročnějších výrob jsme měli na 

světové úrovni přesné strojírenství - tradičně dobrá byla výroba zbraní, úplnou špičkou pak byla 

především výroba textilních strojů - takové typy, jako jsme dělali my, neměl nikdo na světě. Tradičně 

dobrá byla také výroba obráběcích strojů, i když byl problém s elektronikou, ale mechanická část byla 

vynikající. Také proto, že jejich řezné nástroje se opíraly o mimořádně dobré hutnictví legovaných 

ocelí v Poldi Kladno – dnes už neexistující.   

MS: To je dobré, že zde alespoň byly tyto obory.  

MP: Neměli jsme však to, čím Západ kraloval, tedy elektroniku, farmacii a o letadlech ani nemluvím. 

High-tech jsme my, jako ekonomika, neměli. To znamená, že totální šoková liberalizace zahraničního 

obchodu, tedy nikoli postupná - tj. postupné otevírání trhu zahraniční konkurenci - znamenala, že to 

okamžitě zlikvidovalo naše nejen high-tech, ale i středně technologicky náročné výroby. Tím se 

ekonomika propadla o 20 - 30 procent, což bylo neobjektivní. Byla to „neandertálská“ liberalizace, 

která na dlouhé roky poznamenala naši ekonomiku – dodnes s ní zápasíme a ještě dlouho a dlouho 

budeme.  

… Dobré přístupy …  

MP: Byl jsem totiž ve Vlasákově týmu. Ten se svými přístupy lišil od Klausových „boys“ ve dvou 

postupech: jak v přechodu, tak v tom cíli. Za cíl jsme nepovažovali dobrý „čistý trh“, ale trh smíšený, 
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tedy sociálně tržní. Jinými slovy ekonomiku, kde bude důležitou roli hrát jak stát, tak trh. Nyní bych 

hovořil o šoku. Ten však automaticky znamenal zbytečný propad, jelikož automaticky odřízl to, kde 

jsme byli zaostalí. Místo abychom dostali přechodnou ochranu, kterou v devatenáctém století 

poskytovala celní tarifní i netarifní ochrana, tedy co hlásali List a Hamilton, ani toto jsme neměli. 

Přitom nám dokonce Mezinárodní měnový fond umožňoval přechodně zvýšit cla. Byl jsem snad na 

první schůzce Vladimíra Dlouhého k transformaci, Václav Klaus se toho tenkrát neúčastnil. Pan 

Dlouhý začal diskutovat téma transformace. Vystoupil tam Zdeněk Drábek, Čechoameričan, jenž říkal: 

„Já jsem za Mezinárodní měnový fond dělal transformaci ve Vietnamu. Pochopitelně, že si nastavili 

vysoká cla. Když liberalizujete ekonomiku, nasaďte si cla třeba 50 procent.“ Tomu se každý vysmál. 

Přitom Československo bylo jedním ze zakladatelů GATT, …  

MS: … tedy úmluvy o clech. 

MP: Poté jsme se z prestižních důvodů cítili vázáni. To, co jsme provedli, byl výsměch - my jsme 

asi pětiprocentní míru cla zvýšili na 5,8 procenta. Ten Čechoameričan Drábek, který zastupoval 

Mezinárodní měnový fond ve Vietnamu, ovšem říkal cosi jiného. Opakuji, tomuto přístupu se každý 

vysmál. Když nad tím člověk uvažuje, mohli jsme - v rámci šokové terapie - použít nástroje 

devatenáctého století. Na tom nakonec není nic špatného. Neudělali jsme to a důsledkem byla 

pohroma. Můžeme být ještě vděční, že to nakonec dopadlo takhle - přece jen jsme byli středně 

vyspělou zemí.  

… Ve srovnání s minulostí …  

MP: Nikdy jsme nebyli špičkou, jak si to namlouváme, a to ani za první republiky. Ti, co o tom mluví, 

to ani žádnými konkrétními údaji nemohou doložit. Jsou to spíše jejich pocity – nic víc. 

MS: Patřili jsme do první dvacítky? 

MP: Ano, nyní bych to řekl kvantitativně. U nás kolovaly propočty v rámci mezinárodního srovnání 

hrubého domácího produktu z roku 1937. Operovalo se tím, že jsme byli jako Československo na 

devadesáti procentech Francie. Byla to ohromná polopravda, ale je to jen půl pravdy, protože Francie 

byla blízko dna svého úpadku. My jsme byli na 54 procent Německa, tedy skoro na polovině  - 

zdůrazňuji. A to je přece veliký rozdíl – ten si v tehdejších podmínkách asi dnes neumíme představit.  

Francie byla tehdy na šedesáti procentech Německa. V Německu ve třicátých letech Hitler začal 

zbrojit, zlikvidoval nezaměstnanost. Byl s tím spojený obrovský technický pokrok. Zbrojením překonal 

krizi. Zkrátka jsme byli na úrovni Francie, která byla na vrcholu úpadku, ale dosahovali jsme pouze 

poloviny výstupu Německa. Je prostě falešné, když se říká, že jsme byli mezi světovou špičkou. Tak to 

prostě nebylo.  

MS: Je to jistý druh mýtu, který úspěšně žije.  

MP: Byl hodně rozšířený, ale postupně je vyvracen. Bylo poukazováno, že jsme byli nad Rakouskem. 

Zase je to polopravda. Bylo to proto, že Rakousko nejhůře odneslo první světovou válku a rozpad 

Rakouska - Uherska. To bylo v roce 1937 deset procent pod rokem 1913. Nebylo to tak, že jsme se 

nad Rakousko vyšvihli, ale oni se pod nás propadli. 

… K transformaci …  
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Pořád zdůrazňuji, že jsme byli středně vyspělá země. Jako taková jsme na šokovou liberalizaci neměli 

přistoupit, pokud jsme to nedokázali spojit s nějakou formou ochrany ekonomiky. Soudím, že co se 

šoku týče, byl pro nás zhoubný. Ve Vlasákově týmu jsme nenavrhovali celní ochranu. Navrhovali jsme 

cosi jiného. Navrhovali jsme použít dva devizové kurzy: byl by to kurz regulovaný a volný. Tento 

přístup se mimochodem osvědčil i v rámci poválečné reformy Ludwiga Erharda, tedy mít vedle 

regulovaného kurzu i volný devizový trh, a tímto způsobem to kombinovat. Soudím, že právě to 

umožnilo německý hospodářský zázrak. Ono se už zapomnělo i na to, že ještě v šedesátých letech 

existovala poměrně striktní regulace kurzů měn v západní Evropě, stejně jako byla omezení v nákupu 

deviz obyvatelstvem. Zkrátka jsem přesvědčen, že jediná schůdná cesta byla ta, kterou navrhoval 

Vlasákův tým.  

… Šoková terapie jako cesta k válečnému hospodářství …    

MP: Na druhé straně, a proto jsem mluvil o naší střední vyspělosti, pro země hluboce zaostávající 

jako Rusko a obecně Sovětský svaz, pro ty byla liberalizace naprostou katastrofou. To už nebyl pouze 

třicetiprocentní pokles. Jejich národní výstup – HDP - spadl na polovinu, na Ukrajině o 40 procent. To 

se jim nestalo ani za války. I v nejhorším období války spadli o třetinu, pochopitelně v úplně jiné 

struktuře vyráběné produkce. Spotřeba a životní úroveň klesly na třicet procent. Nicméně vyráběli 30 

tisíc tanků ročně. Zbrojní průmysl jim to vytáhl, že udrželi takovou hodnotu, i když většina 

průmyslových oblastí byla okupovaná Hitlerem. Museli to evakuovat na Ural. Chcete-li to slyšet 

natvrdo, tento Washingtonský konsensus byl vůči Sovětskému svazu největší ekonomickou agresí 

lidských dějin. A to je ochoten připustit jen málokdo. Proti tomu byl Hitler malý evropský břídil.  

MS: To znamená, že …  

MP: … Washingtonský konsensus se prezentoval jako reforma - a nyní hovořím o ekonomické části - 

která byla agresí, znamenal daleko těžší, hlubší rozdrcení ekonomiky Sovětského svazu, než se to 

podařilo Hitlerovi. Vůbec nejde o to, že to byl direktivní systém, netržní, i když to s tím souvisí. 

Zkrátka byla to tak nevyspělá ekonomika, která zbavena centrálního řízení se v podstatě zhroutila a 

neunesla šokovou liberalizaci.  

MS: Ostatně člověk, který neumí plavat a je hozen do vody, může ve vodě, která je nestálá, také najít 

smrt.  

MP: Říkám to natvrdo a s uvážením - nikoli jako snahu o silácká slova. Ani tehdy jsem si to v počátcích 

toho procesu neuvědomoval, mám-li hovořit upřímně. Bylo to takové zničení ekonomiky, na které se 

Hitler nezmohl.  

… Reforma jinou cestou … 

MS: Ano, ale například Čína šla jinou cestou.  

MP: Washingtonský konsensus nabídl něco jiného, než bylo realizováno v Číně. Tam šlo o 

konkurenceschopný kurz měny. Vnutili jim předčasnou liberalizaci zahraničního obchodu. To 

znamená, že míra celní ochrany, která tam byla v předreformních dobách, jež začaly v roce 1978 pod 

vedením Teng Siao - pchinga, dosahovala v průměru 43 procent. Aby byli přijati do Světové obchodní 

organizace, museli snížit cla na 11 procent. To znamená, že se prakticky museli plně zbavit cel. To je 

na rozvojovou zemi velký problém. Za to dostali konkurenceschopný kurz měny, ten byl tenkrát na 
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pětině parity kupní síly. To znamená, že to, co jim dnes někteří představitelé vyčítají, tak jim bylo 

vnuceno. Ten podhodnocený kurz na Čínu působil v jejich podmínkách dvojím způsobem. Z jedné 

strany - pokud to mám nazvat jak si to myslím - je to ohromné vykořisťování, pokud vyváželi za pětinu 

ceny. Vlastně čtyři pětiny dávali zdarma. V roce 2011 je již kurz na polovině kupní síly. Subvencovali 

americké spotřebitele, kteří měli čínské ponožky zdarma, pokud bych to řekl touto formou.  

MS: Inu, zvláštní forma kapitalismu.  

MP: Abych se přiznal, Čínu za kapitalistickou zemi nepovažuji. Jejich ekonomiku považuji za smíšené 

hospodářství. Pochopitelně to může vyvolávat teoretický spor. Oni sami o sobě říkají, že jsou 

socialismus zvláštního druhu. Osobně je považuji za smíšenou ekonomiku, tedy to, co v Evropě měli či 

mají evropské státy, ovšem s mnoha specificky čínskými prvky. Nyní probíhá jejich redukce. Zemím, 

kde je silný stát a trh, byl umožněn konkurenceschopný kurz, který je z jedné strany vykořisťoval. 

Pozor, bylo to vykořisťování vývozu, které by jinak bez subvencování nevznikl, resp. vývozní kapacity 

by nikdy nevznikly. To znamená - oni dávali čtyři pětiny vývozu zdarma. Tím přilákali zahraniční 

kapitál, aby vytvořil další kapacity, a to znovu pohánělo vývoz. Právě to Číně umožnilo ohromnou 

expanzi, která trvá do dnešních dnů. Nebylo to pouze toto, ovšem tato politika se na tom hodně 

podepsala.  Důsledky toho vývoje ovšem mají své odvrácené strany – dnes Amerika nemá vlastní 

výrobní kapacity a Čína je jejím největším zahraničním věřitelem. Uvidíme, jak to celé skončí…. 

… Zpět do České republiky …  

MP: Kdybychom v rámci Washingtonského konsensu využili celní ochranu, kterou doporučoval 

Zdeněk Drábek, ale s použitím konkurenceschopného kurzu, nebyla by ta katastrofa tak velká. I u nás 

Washingtonský konsensus nebo Klausova léčba znamenaly, že jsme kurz měny měli na zlomku parity 

kupní síly. Ten nový kurz byl 28 korun za americký dolar. Ten zpočátku znamenal, že to nebyla 

polovina, ale pětina parity kupní síly. My jsme konkurenceschopný kurz měli patrně nedostatečný, a 

proto došlo k počáteční katastrofě. Zkrátka - šokovou liberalizaci hraničního obchodu považuji za 

nejškodlivější část šoku. Druhá část byla v šokové privatizaci kuponovou metodou.  

MS: Nesmíme zapomínat na rychlé narovnání cen.  

MP: Ano, ale narovnání cen bylo dobré na domácím trhu, ale v zahraničním obchodu jsme považovali 

za dobré mít přechodné období pomocí dvou kurzů.  

MS: Domníváte se, že pokud by byly dva kurzy, tedy ten regulovaný a volný, pomohlo by to 

konsolidaci hospodářství stejně, jako to pomohlo Číně?  

MP: Řekl bych to jinak. Soudím, že by to pomohlo stejně, jako to pomohlo Erhardově Německu, 

jelikož jsme nebyli na čínské úrovni. Čína byla na deseti procentech americké úrovně, ale my jsme byli 

kolem čtyřiceti procent. Není dobré se srovnávat s Čínou. Pouze bych řekl, že jsme neutrpěli tolik, 

jelikož jsme byli středně vyspělá země, a nebyli jsme jako Sovětský svaz, jenž byl méně vyspělá země, 

či jako Čína nevyspělá. Z mého pohledu to v Rusku byla katastrofa. Čína se na rozdíl od Ruska, které 

se nechránilo vůbec ničím, chránila konkurenceschopným kurzem – v tom vidím pragmatismus Tenga 

- a proto tam ke katastrofě nedošlo. U nás to sice taky nebyla katastrofa, ale byl to zbytečný ohromný 

propad - možná proto, že jsme neměli žádného pragmaticky uvažujícího Tenga.  

… Mezinárodní srovnání …  
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MS: Když člověk sleduje výstupy hospodářství do roku 1990 až do roku 2011, jsou na tom okolní země 

jako Polsko, Maďarsko v otázce ekonomického vzestupu lépe než Česká republika?  

MP: To bychom to museli vzít podrobněji. Polsko mělo také v počátku asi třetinový pokles domácího 

produktu.  Za prvé ale Polsko - na rozdíl od našich neoliberálů Klausova týmu - dělalo velmi výraznou 

průmyslovou politiku. Jednoduše intervenovali ve prospěch průmyslu, zejména pro vývoz uhlí. Za 

druhé Polsko má daleko větší zemědělství než my. Vyjednalo si velkou ochranu od Evropské unie. 

Polské zemědělství je Evropskou unií více subvencováno než naše zemědělství. My jsme si to 

vyjednali špatně. Kdybych to měl převést do anekdot, o Evropské unii se říkalo vzhledem k její 

zemědělské politice, že je zařízení na financování francouzského zemědělství Německem. Polsko se 

na tom přiživuje. Jednoduše si vyjednalo vyšší subvence pro zemědělství než my. Polsko, i když 

liberalizovalo, dělá daleko výraznější průmyslovou politiku a vyjednalo si podporu zemědělství. To, 

podle mého názoru, jsou dvě hlavní příčiny, proč jsou na tom lépe. O Maďarsku bych nehovořil, 

jelikož ti mají své problémy.      

MS: Nu, ale Československo, a poté Česká republika neměly tak rozsáhlé zemědělství.  

MP: Ano, to je naše výhoda. Samotné zemědělství jsme přivedli do katastrofy, ale je to příliš malá 

část domácího produktu, a proto to nemělo tak zlý dopad, jako by to mělo v Polsku.  

… Zemědělské zastavení …  

MS: Když jste zmínil primární výrobu, můžete rozvést, co by Češi měli dělat pro podporu svého 

zemědělství? Říkáte, že jsme přivedli zemědělství ke katastrofě.  

MP: Podívejte, v Evropské unii neexistuje v oblasti zemědělství „čistý trh“. Mluvit o „čistém trhu“ by 

byla fikce. Zemědělství navzdory všem řečem o liberalizaci je Evropskou unií velmi subvencováno.  

MS: Ano, polovina evropského rozpočtu je dávána zemědělcům.  

MP: Samotné zemědělství je ze čtyřiceti procent subvencováno. To je především velká facka 

rozvojovému světu. Rozvojový svět, když to opět řeknu na zjednodušených příkladech, uměl před 

reformami pouze ponožky a zemědělství. Evropská unie a Západ si vymyslely zlověstný termín citlivé 

položky. Zatímco rozvojový svět nutily k předčasné liberalizaci, označily jednoduché výroby za citlivé 

položky. Týká se to zemědělství, ocelářského průmyslu, a ty si EU subvencuje. To znamená, že místo 

toho, aby pomáhala rozvojovému světu, nutí ho k totální liberalizaci, aby se zřekli cel. EU pak místo 

cel má subvence. To je přece facka rozvojovému světu. Za druhé je to facka i nám, protože nám tak 

vysoké subvence nedovolili. My si to zčásti dorovnáváme z našeho rozpočtu, ten na to však nemá. 

V souhrnu evropských dotací i našich jsme na tom hůře. Zlikvidovali jsme úplně pěstování cukrovky …  

MS: … a cukrovarský průmysl.  

MP: Likvidujeme vepřové. Ne snad díky tomu, že jsme vstoupili na trh. Je to díky tomu, že na nás 

působí obrácený tvrdý subvenční protekcionismus vyspělého Západu, který nás vytlačuje ze 

zemědělství.  

MS: To znamená, že my jdeme cestou liberálních politik?  

MP: Je to pouze na nás. Je to naše rozhodnutí….  



 
 

62 
 

MS: Západ touto cestou nejde.  

… Ohlasy z Vídně na šokovou terapii …  

MP: Řeknu to jinak: Řediteli Vídeňského ústavu pro mezinárodní hospodářské komparace doktoru 

Levčíkovi, našemu krajanovi, jsem na počátku devadesátých let řekl, když Klausův tým na základě 

dvoustranného stolu lidí z Prognostického ústavu a amerických ekonomů začal hlásat šokovou terapii, 

že „naši hoši“ chtějí šokovou terapii. Uvedl jsem svoji obavu, že tím dojde k tomu, co jsem zmiňoval 

výše, tedy bude to mít dopad na složité výroby, poklesne domácí produkt o dvacet, třicet procent 

jako tomu bylo v Latinské Americe nebo v Polsku. Také jsem zmínil, že jsme požadovali smíšenou 

ekonomiku, jelikož šok je pro nás zničující. On řekl moudrou věc: „Nevztekej se na ty naše hochy. Jsou 

z kateder. Znají Západ pouze z učebnic, nemají potuchy, jak je strašně moc protekcionistický. Od 

západních vlád a expertů, kteří nás do toho nutí, je to darebáctví.“ Teprve dlouho poté jsem 

v novinách četl a slyšel v televizi i Václava Klause a Ivana Kočárníka, že je to od Západu darebáctví, 

jelikož hlásají vodu, a pijí víno. Nabourali si čumák, vzali to podle učebnic a pochopili, že Západ je 

protekcionistický. To však bylo pozdě, už se nedalo vrátit na začátek. 

MS: Jaký rok se psal?  

MP: Jsou to dvě události. Rozhovor s Levčíkem byl na počátku devadesátých let. Možná, že to bylo 

ještě před spuštěním transformace. Druhou otázkou byla reakce Klause na protekcionismus. To se 

psal rok 1991, 1992, kdy jsme skokově liberalizovali, a najednou pochopili, že Západ tak 

liberalizovaný, jak si to oni psali v učebnicích, není.  

… Směnitelnost koruny …  

MS: Již jsme se toho dotkli, ale je dobré se k tématu vrátit ještě znovu důkladněji: Charakterem oné 

šokové metody bylo též zavedení vnitřní směnitelnosti československé koruny. Sám jste říkal, že 

koruna byla na čtvrtině hodnoty parity kupní síly.   

MP: To byl začátek. Poté se to postupem času zvyšovalo. Dnes jsme někde na sedmdesáti 

procentech. Je třeba říci, že představitelé transformace to neuměli odhadnout, proto se pojistili. 

Nadměrně sníženým kurzem si udělali rezervu.  

MS: Jednalo se o takzvaný „transformační polštář“ ... 

MP: Byly sice dva, ale kurzový byl v tom, že se pojistili až „příliš“. Z čtvrtiny poté začali rychle couvat, 

když se ukázalo, že to udělalo rovnováhu zahraničního obchodu.  

MS: Domníváte se, že samotná devalvace jako princip, způsob byla správným krokem?  

MP: Jak už jsem řekl, jsem přesvědčen, že bylo lepším řešením zavedení dvou kurzových režimů. Bylo 

by to méně destruktivní, a lépe bychom to zvládli. To, co platí na Čínu, která byla na desetině 

americké úrovně, nemohlo být účinné u nás, kde by byl dostatečně působivý Erhardův postup dvou 

kurzů.  

MS: Pro západoněmeckou ekonomiku to bylo přínosné. Ostatně marka se stala důležitou devizovou 

jednotkou během čtyřiceti let trvání.  
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MP: Poválečná reforma proběhla v roce 1948. Do té doby měli přídělové hospodářství jako za války. 

Ale to nakonec za války měli všichni, i velmoci – jinak to nešlo. Erhardova reforma znamenala první 

poválečnou liberalizaci. Přechod od válečného hospodářství to byla podstata liberalizační Erhardovy 

reformy. Mimochodem ani všechny domácí ceny si nedovolil liberalizovat šokovou cestou. Zhruba 70 

procent cen bylo liberalizováno v prvním roce a oproti zahraničí měl kontrolu s pomocí dvou kurzů 

vycházejících z devizového zákona. 

MS: Dobrá, pokud bychom měli přejít do nedávné minulosti, jak by se to ve skutečnosti provádělo? 

Jiný kurz by byl pro podniky, jiný kurz by byl pro občany této země?  

MP: Vývozní podniky by musely odvádět devizovým odvodem či formou daní část svých deviz 

pocházejících z vývozu. Ty by stát volně rozprodával. Před zavedení této politiky byly dva kurzy 

obchodní a turistický. Turistický kurz byl vyšší. A najednou byl nový kurz ještě vyšší (nominálně tedy 

za marku bylo více korun) než ten původně turistický. To byl další šok. Před tím varovalo i Rakousko, 

například rakouský premiér Franz Vranitzky, guvernér rakouské centrální banky Lacina. Z jejich strany 

zaznívalo varování, že nás jejich lidi vykoupí. I pro ně to byl problém – když nakupujete v zahraničí, 

nenakupujete doma a jejich obchodníci to také pocítili. Jejich občané sem jezdili zdarma na obědy. 

Pamatuji si, že nakupovali i kosy na sekání, pro ně to bylo za halíře. Bylo možné slyšet: „Neblázněte, 

vždyť vás vykoupíme.“ Naši představitelé udělali v první fázi i takové skoky, že okamžitě odstranili 

turistický kurz na úroveň obchodního.   

MS: Říkáte, že jsme si sami podřezali větev?  

MP: Na toto téma byly velké diskuse. Rakouští politici varovali, že nás jejich turisté vykoupí.  

MS: Dnes je koruna volně směnitelnou měnou.  

MP: To proto, že jsme o dvacet let dále. Hovořil jsem o počátečním šoku. Něco jiného je, když jsme již 

dvacet let na jiném břehu, podle mého pohledu však na nechtěném břehu. 

 

 

… Otázka směřování …  

MS: Měl jste jiné vidění hospodářského uspořádání, třebaže společenský řád měl být demokratický.  

MP: Moc nerozumím, jak to souvisí s demokracií. Místo toho „čistého trhu“, politologicky kapitalismu 

jsem viděl smíšenou ekonomiku - ať již ji nazýváte sociální stát, nebo sociálně tržní ekonomika - kde 

by byla vyvážena úloha státu i trhu. Taková Čína tomu říká tržní socialismus. Cílem – v mém pojetí - 

by neměl být téměř nulový nebo minimální stát, ale silná úloha trhu i státu.  

MS: Dobrá, avšak někdo může namítnout, že by především každý člověk měl mít vlastní cíle.  

MP: Ano, ale hovořím o tom, jaké by měla mít cíle naše společnost. O podobě našeho státu rozhodují 

voliči, kteří takovýmto otázkám asi málo rozumí.  A předložil jim někdo fundovaně zdůvodněnou 

alternativu, nebo jen obecné vyprázdněné politické floskule?  
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MS: Je otázkou, zdali nechat řídit společnost lidmi, kteří jsou „osvícení“, nebo to nechat v rukou voličů. 

Inu, je otázkou, jaký prostor necháme spontaneitě. Jsou mnozí, kteří říkají, že společnost se nedá 

efektivně řídit. Pokud se začne řídit, může dojít k tomu, že celek se vydá chybným směrem. Nechť je 

vývoj výslednicí spontánní interakce jednotlivců. Ve společnosti je rozptýlena znalost, která se nedá 

centrálně agregovat. Nechť rozhodují voliči, a ne osvícený vladař.  

MP: Jsem též pro to. Pouze říkám, jaká to má úskalí. Toto jsou však dost složité otázky, o nichž se 

přou i ekonomové, politologové. Nyní má obyčejný volič rozhodovat o tom, jestli dva směnné kurzy, 

případně jakou mají mít úroveň, přičemž v podstatě neví, o čem je řeč. Podle mého názoru, strategie 

transformace, o které hovoříme, vůbec nebyla dána k rozhodnutí voličům. Dokonce nebyla dána ani 

k odborné diskusi. O návrzích Vlasákova týmu se ani nediskutovalo – ty parta lidí kolem Klause smetla 

se stolu s tím, že to předkládají nějací „osmašedesátníci“, nějací hlasatelé třetích cest, jak nás hanlivě 

nazývali. Volby v roce 1990 byly jen plebiscitem proti starému režimu. Poté se Václav Klaus stal 

předsedou Občanského fóra, …  

MS: … zároveň vykonával funkci ministra financí.  

MP: Ano, politicky se to stalo tak, že až po volbách v roce 1990, které daly moc do rukou Občanského 

fóra, se Václav Klaus následně stal jeho předsedou. Poté teprve vznikla tato transformace. 

Vypracovávala se v červnu 1990, až na podzim roku 1990 byla přijata a Klausovu transformaci 

Občanské fórum vzalo pouze na vědomí, jelikož tam byly názorové spory, Miloš Zeman proti tomu 

organizoval opozici. Jako předseda rozpočtového výboru organizoval seminář společného zasedání 

rozpočtového a hospodářského výboru Federálního národního shromáždění, kde vystoupilo kromě 

Klause pět oponentních hlasů. Byl jsem jedním z nich za Prognostický ústav ČSAV, kde jsme šokovou 

terapii odmítali. Poté, co v září 1990 Federální shromáždění vzalo na vědomí strategii reforem, se 

uskutečnilo cosi, co neschválili voliči této země. Kapitalismus byl u nás zaveden bez rozhodnutí voličů. 

Byl to největší společenský převrat, mám-li to říci otevřeně.  

… Legitimita …  

MS: Nepřímo říkáte, že transformace neměla svou legitimitu?  

MP: Podle mě formálně právně ano, morálně rozhodně ne. Toto též tvrdím ve svých vzpomínkách. 

Nyní to již nezměníme. Podle mě to bylo děláno vědomě. I Havel říkal, že kapitalismus měl špatné 

konotace. Kromě pana Macka nikdo o kapitalismu nehovořil, „propašovali“ jej bez vědomí voličů a 

postavili je před hotovou věc. Stejně tomu bylo s rozbitím federace. Nyní se můžeme o něj přít. Jsou 

lidé, kteří jej ctí, ale já ne. Každopádně, volič jako hlavní postava v demokracii o tom, kam se 

v transformaci vydáme, nerozhodoval.    

MS: Soudíte, že o tom mělo být referendum?  

MP: To je otázka.  

MS: To je složitá věc. Jak může babička kvalifikovaně rozhodnout?  

MP: Máte pravdu. Ale nezapomínejte, že babičce řekli něco jiného: Za kuponovou privatizaci 

dostanete 10 tisíc. Díky tomu si koupili kapitalismus. Bylo to děláno dokonce vědomě. Nejen Václav 

Klaus, ale i Václav Havel, jenž v Rudolfínském projevu, …  
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MS: … to se píše rok 1997, …  

MP: … kritizoval Klause, že zůstal stát v půli cesty, jelikož už to tehdy stálo 500 miliard korun, vlastně 

udělali chybu. Podle mého názoru si Klaus jako ekonom uvědomoval, že šlápl vedle, a proto začal 

v privatizaci brzdit. Přesto Václav Havel nad kuponovou privatizací v roce 1993 roztáhl svůj deštník, 

když řekl, jaká je to vymoženost, že volič s volebním lístkem dostává i kuponovou knížku. Přes 

všechny spory, které Havel s Klausem měl, se Havel zastal Klause, a poté jej kritizoval. Musím říci, že 

mezi nimi nerozlišuji. Oba společně s Čalfou zavedli kapitalismus bez voličů. Samozřejmě využili 

kuponové knížky, aby získali voliče, jenž spíše slyšel na to, že dostane za nic, prostě zadarmo 10 tisíc, 

než aby rozhodoval o tom, jaký má být odpovídající kurz koruny.  

MS: Nesmíme zapomínat na význam pana Koženého, který vzbudil veliký zájem o kuponovou 

privatizaci.  

… Kurz měny …  

MS: Lze se domnívat, že kurz koruny má být odrazem nabídky a poptávky? To máte stejné jako cenu 

rohlíku či jiných statků. Souhlasím, že kurz měny má vyjadřovat hospodářskou úroveň země.  

MP: To bychom se dostali daleko od transformace. Mýlíte se ale, kurz měny přece již dávno není 

určován trhy zboží a služeb. Z pětadevadesáti procent je určován trhy kapitálu.  

MS: Máte asi na mysli také trhy spekulativního kapitálu? 

MP: Ano, na rozdíl od devatenáctého století se liberalizovaly i kapitálové trhy a tím je pak zaplavily i 

pokoutní finanční spekulativní produkty. Taková extrémní deregulace, o které dnes hovoříme, 

vytvořila neregulérní, ale spekulační trh, kdy kapitálové trhy představují svým objemem 

dvacetinásobek trhu zboží a služeb. Odhaduje se, že objem finančních transakcí již dělá 

sedmdesátinásobek světového produktu. Tam se poté určuje kurz měn. Ten ztratil svou 

rovnováhotvornou úlohu oproti trhu zboží a služeb. Například Washingtonský konsensus pracoval s 

takzvaným „konkurenceschopným“ kurzem, který ovšem není vytvářen na trhu, ale je stanoven na 

základě regulací. Číně se umožňovalo mít nízký kurz namísto cel. Spekulačním trhem vytvářené kurzy 

jsou ze své povahy disfunkční. Z toho lze soudit, že dnes se kurzy nedají vytvářet na trhu. Plovoucí 

kurzy rozvracejí svět, rozpolcují jej na země s obrovskými přebytky, jako je Čína, Německo a 

v minulosti Japonsko. Na druhé straně je Amerika, která má obrovské schodky. Souhlasím s UNCTAD, 

což je konference pro mezinárodní obchod a rozvoj, která říká, že devizové kurzy by měly být 

regulované. Plovoucí kurzy ztratily svou opodstatněnost. Je to můj názor, ale není ojedinělý. Jsem 

mraveneček, co sečítá a odčítá. Když mi to nevychází, tak hledám řešení.  

MS: Zdůrazňujete rovnováhy. To je právě to, že na světovém trhu je velké množství hráčů. Kurz je 

výslednicí vzájemné interakce. Jak utvořit systém, aby respektoval autoritu?  

MP: To by muselo být dohodnuté velkými světovými hráči, ale to je stejná úloha jako kvadratura 

kruhu. Nemůže to být vnucené jednostrannou devalvací. Například Obama se snaží oslabovat kurz 

dolaru. Pochopitelně nyní to vyvolává obavy Mezinárodního měnového fondu a jiných autorit, že to 

povede ke kurzové světové válce. Pokud se týče plovoucích kurzů, silnější nemůže něco vnucovat 

slabšímu. Musela by to být dohoda hlavních hráčů - světových supervelmocí.  
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… České zkušenosti …  

MS: Myslíte si, že situace od roku 1990, kdy Československo zavedlo vnitřní směnitelnost a v roce 

1995 plnou směnitelnost, byla dostatečně zralá?  

MP: Ne, my jsme dělali liberalizaci na trzích zboží a služeb. Liberalizace kapitálových trhů přišla 

později. Spoluzaváděl ji pan Tošovský, který liberalizoval takzvaný kapitálový účet, jemuž se dnes říká 

finanční účet. Zdaleka to nepodporovali všichni. Klaus byl v tom opatrný, Tošovský a zejména pozdější 

viceguvernér Oldřich Dědek byli těmi, kdo to připravovali. Dědek byl shodou okolností velkým 

příznivcem liberalizace kapitálového účtu a kapitálových trhů.  

MS: Nutno říci, že to také souviselo se vstupem České republiky do Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj.  

MP: Soudím, že i tam to podle mého pohledu nebyla kategorická podmínka. Nad tímto tématem 

jsme se s panem Dědkem střetávali.  

MS: To znamená, že Česká národní banka byla pro zavedení plné směnitelnosti české koruny.  

MP: Nevím však, jestli důvody byly oprávněné. Klaus byl, pokud si to dobře pamatuji, opatrný. Já 

jsem kritizoval předčasnou liberalizaci trhu a služeb, i liberalizaci kapitálového účtu, kterou zavedla 

centrální banka, tedy Josef Tošovský.  

… Oblíbenost české měny …  

MS: Jistě je dobré zmínit, zdali nevidíte příliš velkou těkavost finančních trhů. Česká koruna je měnou 

silnou, která má tendenci ke zhodnocení. Člověk by mohl říci, že se vrací k výchozím hodnotám 

počátku transformace.  

MP: Samozřejmě, že začala posilovat. Nezapomeňte, že jsme začínali na čtvrtině parity. Dnes jsme na 

sedmdesáti procentech parity. To přibližně odpovídá tomu, že jsme dosáhli asi sedmdesáti procent 

ekonomické výkonnosti evropské patnáctky. Je to do velké míry převážně určováno kapitálovými 

trhy. Není to výsledek reálné konvergence našeho hospodářství, která by měla být založena na 

přiblížení produktivity a ekonomické úrovně. Soudím, že se potýkáme s výkyvy včetně působení 

spekulantů. Máme období, kdy to exportu pomáhá, ale taky, kdy jej to brzdí, jelikož to neodpovídá 

úrovni naší produktivity. Navíc tu máme jeden specifický faktor: 40 procent našeho exportu jde do 

Německa. Velká část našeho exportu tvoří subdodávky pro německé exportéry. Nejedná se proto o 

přímý export, ale export zprostředkovaný. Tyto faktory působí zprostředkovaně. I když jsme na 

sedmdesáti procentech výkonnosti Evropské unie a přestože nejsme součástí eurozóny, byla 

v minulosti období, kdy byl kurz pro reálnou konkurenceschopnost našeho exportu stále tvrdý. 

Centrální banka, třebaže mohla, nikdy neprovedla devalvaci.  

MS: Ano, ale devalvaci jsme zažili až v roce 1997 v rámci korunové krize.  

MP: Pozor, v tom jsme měli spory. Osobně jsem navrhoval devalvaci. Když nechtěli devalvaci, tak 

alespoň dovozní přirážku, což je poloviční řešení. Centrální banka a Klausova vláda udělala něco 

jiného. Měnovou a fiskální politikou provedli restrikci poptávky. To znamená, že došlo ke zpevnění 

úroku, ale nešlo o přímou devalvaci. Samozřejmě, když se „položila“ ekonomika, bylo snížení kurzu o 

dvacet procent spontánní devalvací, která nebyla provedená bankou. V jedné berkleyské studii to 
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nazývají výstižným pojmem. Místo externí devalvace, tedy nominální, že se přímo devalvuje kurz, 

zavádějí pojem interní devalvaci, která je spojena s redukcí nákladů, tedy mezd, daní, veřejných 

výdajů. Tehdy jsme též provedli restrikci fiskálních výdajů a zvýšení základní úrokové sazby v rámci 

měnové politiky. Navíc jsme zvýšením povinných minimálních rezerv komerčních bank výrazně 

zpřísnili možnosti získat úvěr – došlo k úvěrové restrikci. Zhroucení ekonomiky vedlo ke spontánní 

devalvaci. Tito lidé nikdy neudělali přímou, externí devalvaci koruny, ta však v některých obdobích asi 

byla potřebná.  

MS: Nu, říkalo se to v druhé polovině devadesátých let, kdy Česká republika trpěla …  

MP: … ohromným deficitem běžného účtu. Měli jsme kolem pěti procent vůči HDP. Mezinárodní 

měnový fond hlásal, že maximum jsou tři procenta. Poté se to dostalo na hodnotu pěti procent, aby 

pokryly Spojené státy, které měly též pět procent. To se však považovalo za kritické. Také to vedlo ke 

„složení“ hospodářství.  

MS: Nesmíme zapomenout, že se to svezlo také díky tomu, že byla finanční krize v jižní Asii.  

MP: Ta však vypukla díky běžnému účtu. Do té doby byl pěti, šesti procentní růst domácího produktu. 

Vypadalo to zpovzdálí jako „vítězná“ transformace. Totéž se stalo nedávno i pobaltským republikám, 

ty také měly dvouciferné růsty, ale dvacetiprocentní schodky běžného účtu. Před tím jsem to neviděl. 

Je pochopitelné, že se hospodářství zhroutilo přes běžný účet.  

MS: Vidíte, nerovnovážné situace vybírají spekulanti. 

MP: Pochopitelně. Přes nerovnováhy běžného účtu se složí i veřejné rozpočty. Soudím, že je to také 

krize jihu Evropy v roce 2010, 2011, jenž má dvouciferné schodky běžného účtu, to se nepřímo 

promítá do rozpočtových schodků. Zde se honí „koncovka“ a ořezávají se rozpočty, které vznikly kvůli 

deficitům běžných účtů.  

MS: Vidíte, to znamená, že hospodářství tíhne k rovnováhám, třebaže je uváděno, že jisté 

nerovnováhy mohou být tolerovány.  

… Administrativní řízení kurzu …   

MS: Ještě zpět k devizovému kurzu. Bylo by podle vás pro Českou republiku lepší, kdyby byl devizový 

kurz určován administrativně? 

MP: Podle mého soudu, až se například ocitneme v přechodném období na společnou měnu, bude 

nutné mít fixovaný kurz.  

MS: Ano, ale je otázkou, zdali by nebylo lepší, pokud by se koruna pohybovala v nějakém rozmezí, 

jelikož od roku 2003 do roku 2008 se naše republika mohla řadit k zemím, jejichž měna značně 

posilovala.  

MP: Soudím, že to jsou technické detaily. Můžete dělat fixaci kurzu s určitým fluktuačním pásmem. 

To je vše možné. Soudím však, že brečet nad rozlitým mlékem je pozdě. Dnes kurz dosahuje ani ne tří 

čtvrtin odpovídající parity ve srovnání s evropskými zeměmi, ale výkonovou bilanci máme kladnou. 

Centrální banka na kurz české měny na rozdíl od hlavních světových měn nesáhla ani v době, kdy nám 

brzdil export, třebaže máme pravomoc si kurz řídit samostatně, dokud nejsme v eurozóně.  
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… Mezinárodní otázky …  

MS: V našem dialogu jste také nepřímo otevřel otázku naší integrace do mezinárodních struktur. 

Otázka přijetí, anebo nepřijetí eura je otázkou politickou, a ne otázkou rozhodnutí nezávislé instituce, 

jakou je Česká národní banka? 

MP: S tím lze souhlasit. Otázka politická se nemůže řešit svévolně. Politické rozhodnutí musí být 

ekonomicky podloženo. Patřím k těm, kteří vždy zdůrazňovali, že takzvaná konvergenční 

maastrichtská kritéria jsou nedostatečná, ta vyjadřují pouze nominální kritéria - vyjadřují deficity, 

zadlužení veřejných rozpočtů, míru zadluženosti, inflaci a tak dále. Více méně jde o momentální stav, 

ale zachycují i reálnou výkonnost? Soudím, že rozhodujícím předpokladem je reálná konvergence. To 

znamená přiblížení naší produktivity vyspělé části Evropy. Dále přiblížení cenových hladin, právě ony 

pokrývají nejen průměrnou produktivitu, ale i produktivitu nejhoršího produktu, který tím kurzem 

chceme chránit. Toto všichni zanedbávají. Nanejvýš přiznávají rozdílnost cyklů jako reálný faktor. 

Podle mého pohledu reálná konvergence je rozhodující podmínkou našeho vstupu do Evropské unie.  

MS: Dobrá, ale domníváte se, že Česká republika je v tomto ohledu na dobré úrovni ve vztahu k reálné 

úrovni, kterou akcentujete?  

MP: Osobně jsem si takový propočet nedělal, a proto bych se k tomu nevyjadřoval. V přístupových 

analýzách pro tehdejší vládu Vladimíra Špidly jsem se pokusil konstruovat tyto dva parametry, o nichž 

hovořím, tedy úroveň produktivity a úroveň cenových hladin, podle tehdy údajně úspěšného vstupu 

jihu do Evropské unie. Bylo to asi 70 procent produktivity a dvě třetiny průměru cenové hladiny. Nu, 

ale byla to iluze, protože jih byl úspěšný, dokud to byla pouhá Evropská unie, a ne eurozóna. Jakmile 

ztratil vlastní kurzovou ochranu, tak najednou začal „lítat“ ve vzduchu. Jih byl úspěšný pouze před 

vstupem do eurozóny. Dá se říci, že v podmínkách eurozóny, kdy vstoupivší země ztrácí vlastní 

kurzovou ochranu, jsou podmínky mnohem přísnější. Jistě by byly mnohem přísnější než 70 procent 

produktivity a dvě třetiny cenové úrovně. Bylo to odvozené pragmaticky podle „úspěšného“ vstupu 

jižních států do Evropské unie, ale nikoliv do eurozóny. A to je ten rozdíl, který dnes trápí státy 

evropského jihu. 

MS: Jih tak ztratil možnost kurzového přizpůsobení, když výkonnost hospodářství není srovnatelná s 

ostatními. V tomto ohledu je dobré, že Česká republika neusiluje o přímý vstup do eurozóny, protože 

právě díky kurzu můžeme mít dočasně konkurenční výhodu.  

MP: To jsme u toho, co jsem řekl. Zatím je to bezpředmětné. Eurozóna má sama problém se sebou a 

nikoho nebudou přijímat. Perspektivně si myslím, že bychom se tohoto projektu měli účastnit. Je 

otázka kdy? Ano, pro nás by bylo výhodné nebýt v eurozóně, kdybychom však kurzovou výhodu ráčili 

využívat. My ji však nevyužíváme. My výhody z eurozóny nemáme a výhody, že nejsme jejími členy, 

také nevyužíváme. Soudím, že by bylo dobré to, co nevyužíváme, začít využívat.  

… Správné užití kurzu v sousedství eura …  

MS: Říkáte, …   
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MP: … abychom regulovali kurz koruny a udržovali ho na konkurenceschopné úrovni, bylo by to 

prospěšné. Nutno říci, že kurz české koruny kolísá. Jsou období, kdy ztrácí konkurenceschopnost. 

Někdy to nejde dělat okamžitě, když se kurz vychýlí o jedno – dvě procenta. Pokud by se ukázalo, že 

naše zpevňování koruny předbíhá naši konkurenční schopnost, měli bychom použít kurzovou 

ochranu, dokud ji máme k dispozici. My to však neděláme. Jestliže někdo vykřikuje, nechoďme tam,  

a přitom výhodu kurzové ochrany nevyužívá, tak je to protimluv.  

MS: Na vině jsou konkrétní lidé?  

MP: Víte, nekádruji osoby, ale snažím se střílet do názorů.  

MS: Ano, ale podle jakých kritérií by daná instituce měla přistoupit k oné regulaci české koruny?  

MP: Výchozím dokumentem by měl být běžný účet platební bilance. Ten je zatím příznivý. Důležitá je 

výkonová bilance. Nejedná se o obchodní bilanci zboží a služeb, ale dle tohoto srovnání nám uniká 

v roce 2010 asi 235 miliard korun repatriací zisků zahraničních společností. Je to mnohem více, než je 

deficit veřejných rozpočtů. Naříkáme si u nás doma nad deficity veřejných rozpočtů, a přitom 

„krmíme“ zahraničí. Právě zahraniční investoři nám repatriují takové velké množství kapitálu. 

V tomto vidím hlavní úskalí. To však nevyřešíte kurzem koruny. To by se muselo asi řešit i 

progresivním zdaněním zisků právnických osob. To znamená, že by se to týkalo i velkých kolosů, 

zahraničních společností, jak je tomu v některých zemích. S těmito náměty souhlasím. Ve skutečnosti 

je falešné, když se říká, že nižší daň ze zisku, tedy daň u právnických osob, napomáhá 

konkurenceschopnosti. V našich podmínkách, kdy 70 procent kapitálu je v zahraničních rukou, to 

především stimuluje repatriaci zisku.  

MS: Dobrá, ale co dělat, aby z Čech neodtékaly zisky do mateřských společností, ale aby zisky byly 

reinvestovány?  

MP: Tuším, že jedno z primitivních opatření je těm velkým podnikům dát větší daň, abychom alespoň 

nestimulovali jejich odliv. Jak napomáhat tomu, aby investovali zde, je složitější otázka, na kterou 

neumím odpovědět.  

 

… Globální svět …  

MS: Jsme v globálním hospodářství. Česká republika je ve středu Evropy. Je logické, že toto území je 

využíváno zahraničními investory, kteří sem přišli v době, kdy zde působila vláda Miloše Zemana, jež 

připravila podmínky pro jejich působení.  

MP: Jen pro doplnění, tyto podmínky byly utvářeny již v rámci Tošovského vlády. Zemanova vláda 

nadále podmínky podporovala a hlavně investory aktivně vyhledávala. I já jsem pro ně byl a svůj 

postoj jsem nezměnil.  

MS: Jde o to, aby zdejší země byla viděna jako země perspektivní a využila polohu v geografickém 

středu Evropy, abychom tak byli dobrými partnery v rámci mezinárodní dělby práce. Jistě by bylo 

chybné utvářet zbytečné restrikce, které onu dělbu práce mohou v negativním směru ovlivnit. Pokud 

budou snahy o větší danění, může Česká republika čelit ochabnutí zájmu. Jistě by se to projevilo na 

veličinách, jako je zaměstnanost nebo kurz koruny.             
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MP: Soudím, že jste zjednodušeně spojil několik věcí. Neřekl jsem, aby se zahraniční kapitál vyhnal z 

této země. Pouze jsem hovořil o přiskřípnutí, omezení možností repatriace zisků. Za druhé jsme 

hovořili o investičních podmínkách. Zahraniční kapitál i bez investičních podmínek má dva důvody, 

aby sem šel. Za prvé, že jsme středem Evropy, tedy ze všech dopravních i jiných hledisek. Za druhé, 

protože stále máme nízké mzdy. Je to mnohem více než investiční pobídky. Až na třetím místě jsou 

právě zmíněné investiční pobídky, jelikož tím vznikají totální daňové prázdniny na desetiletí. To se 

netýká pouze snížení daně ze zisku o pár procentních bodů. Je třeba se zamyslet nad tím, jak foukat 

studené a horké najednou, jak je tu udržet, a přitom jim neumožnit realizovat supervýhodu, aby si tu 

nejen výhodně podnikali a ještě z vytvořeného zisku si subvencovali mateřské firmy. Soudím, že jsou 

to protichůdné otázky, na které však nelze odpovědět jednou větou. Na druhou stranu - právě toto je 

nutné řešit.  

 

MS: Pochopitelně. Onu složitou otázku jsem položil také proto, že je to spojeno s kurzem koruny. Ten 

je pomyslným mostem pro ceny v Čechách a v zahraničí. Česká republika je v současné době, tedy 

v roce 2011, zemí, která je závislá na vývozech do zahraničí, převážně do Německa. Je také závislá na 

vývozu do jednoho odvětví. Je to automobilový průmyslu, který v krizových letech zaznamenal mírné 

ochlazení, ale nyní zažívá postupné oživení.   

MP: Souhlasím s vámi. Chtěl bych říci, že zahraniční firmy u nás mají podstatně jinou úlohu než 

v Číně. Tam jde kapitál především proto, aby produkovali pro ohromný čínský trh. O náš malý trh se 

společnosti tolik nezajímají v tom smyslu, aby odsud mohly exportovat, a proto to samozřejmě 

souvisí i s tím, o čem jsme hovořili, tedy s kurzem koruny vůči světovým měnám. Existence 

konkurenceschopného kurzu je pro zahraniční kapitál důležitější než procento daní. Za třetí, 

nadměrný důraz na automobilový průmysl v české ekonomice považuji za rizikový a spatřuji v něm 

problém. Se Slovenskem patříme … 

MS: … k automobilovým velmocím, …  

MP: … a to se všemi riziky, které to má, které to teprve v dlouhodobém horizontu bude mít. 

Nepovažuji za perspektivní, aby v každé rodině bylo více a více automobilů, to protože by to mohlo 

zničit zeměkouli. I automobily, i když se budou ekologizovat, přece mají své limity. Musíme rozvíjet 

také něco jiného.  

MS: Ano, také výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou.  

MP: Nejen služby. Vidím i průmysl. Zlikvidovali jsme řadu sofistikovaných výrob. To nebyla pouze 

naše zaostalá elektronika. Měli jsme energetiku, vyváželi jsme elektrárny, vyváželi jsme elektrické 

lokomotivy. Bylo to 100 kusů ročně do východního bloku. Vyváželi jsme ročně též 1000 tramvají a 

Siemensu se to „podařilo“ nakonec zlikvidovat. Přišel sem a zlikvidoval to. Nyní s velkou vlajkoslávou 

děláme 100 tramvají, ale už jinde. Dobrá, jsou sice dokonalejší a každá z nich představuje 2 nebo 3 

tehdejší a cenově jsou ještě mnohem výše. Když se nad tím zamýšlím, tak bohužel vidím, že šoková 

transformace udělala z našich solidních a dobrých výrob průmyslové hřbitovy i tam, kde jsme byli na 

úrovni. Zde bychom měli využít účinnou průmyslovou politiku pro rozvoj odvětví.    

MS: Děkuji vám za kritickou analýzu, která alternativní k tomu, jak je transformace podávána.  
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Dialog o transformaci s Petrem Fričem10,11: 

MS: Náš dialog bych započal vašimi vzpomínkami. Co pro vás byl rok 1989? Co jste od něj očekával a 

jak se případná očekávání naplnila?  

PF: Soudil jsem, že zde nebude vláda jedné strany a budeme svobodní občané. Možná, to zní jako 

fráze. Očekával jsem, že si člověk bude moci posedět se svými přáteli a nebudu se bát říci názor, že 

rok 1968 bylo svinstvo, že se nebudu bát vyslovit názor, že ten a ten projev je nonsens, že se mi líbí 

tato kniha, a ne tato kniha, že se mi líbí Sinclair, a ne socialistický spisovatel. O to šlo. Soudím, že o to 

šlo většině lidí. Poté se ukázalo, že v takzvaném novém režimu, po sametové revoluci jsou kariéristé. 

To je však všude.  

MS: Jak by ne, různých útlaků lidé zažívali mnoho.  

… Ozvěny minulosti …  

MS: Tuto část bych započal takovou obecnou otázkou. Jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost 

ideologie komunismu?  

PF: Minulý režim vnímám jako vládu jedné strany. Realizovatelnost ideologie komunismu nemohla 

projít, protože každý jsme jiný, každý má jiné schopnosti.  

MS: Je možné považovat procesy rolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

PF: Ano.  

MS: Jak tomu bylo pro vás z hlediska vaší profese za minulého režimu?  

PF: Pokud bych byl součástí strany, mohl bych dřív dělat zástupce primáře. Věk jsem na to měl, ale 

neměl jsem odznáček, …  

MS: … knížku, …  

PF: … a proto jsem nemohl zastávat vedoucí funkci. Tak mi to bylo vysvětleno. To znamená, že byla 

vláda jedné strany. Ta se mně i pod vlivem výchovy rodičů nelíbila. Proto jsem si řekl, že budu dělat 

poctivě svou práci, a tu jsem skutečně poctivě dělal. 

MS: Jste spjat s nemocnicí Nymburk.  

PF: Od roku 1967.  

MS: Rok na to přišli Rusové.  

PF: Nastoupil jsem v roce 1967 do Nymburka. Hned jsem šel na vojnu, tu jsem vykonával v Prešově. 

To proto, že se tenkrát vykonávala v rodišti brance. Tam jsem byl do 30. srpna roku 1968. Tam mě 

                                                           
10

 Peter Frič, *1943, český chirurg narozen na Slovensku, působící v Poděbradech, dříve v okresní nemocnici 
Nymburk.     
11

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 11. dubna 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny P. Friče, ulice 
Dr. Beneše 330 / 14, Poděbrady.  
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zachytila invaze spřátelených vojsk. To jsem byl tam. Poté jsem se vrátil do Nymburka a 1. září jsem 

nastoupil do nymburské nemocnice.  

MS: Když jsme zmínili Pražské jaro, věřil jste v něj?  

PF: Pražské jaro … Věřil jsem, že již nebude diktát jedné strany, nebude diktát SSSR, že zde bude 

demokracie, jak jsme si všichni představovali.  

MS: Jinými slovy, že se vrátíme k odkazu našich předků, například k první republice?  

PF: Zřejmě by nešlo o úplný návrat, neboť časy se mění. Mně šlo o to, že se nebudeme bát něco říci, 

aby s tím ten někdo nesouhlasil, abychom neměli v podvědomí to, že pokud budu chtít jet do 

Jugoslávie nebo Dánska, budou tři babičky či dámy z uličního výboru rozhodovat, zdali Friče pustí, či 

ne.  Například ve špitále byl kádrovák, a když jsem chtěl se svými syny do Jugoslávie, byl jsem na 

ředitelstvích vyslýchán půl hodiny, proč chci jet s pětiletým a dvouletým synem i s paní tchyní. 

Následně mi to dovolili.  

MS: Cítil jste se ponížený tím, …  

PF: … že se člověk musel někomu neustále zpovídat a být v područí někoho. Vzpomínám si, že 

v nemocnici Nymburk byl ředitel Mertlik a kádrovák Bedrna.  Museli tam být společně. Pamatuji si, že 

měl Mertlik problémy, dostal se do rvačky. Byl jsem povolán, jelikož jsem kromě chirurgie dělal 

závodního lékaře. Bedrna mi řekl: „My, straníci, si soudruha ředitele mlátit nedáme.“ Nelíbilo se mi, 

že laik z blízkých Peček vlastně držel ochrannou ruku nad námi všemi ve špitále. Každý z nás byl 

ustrašený z toho, co bude kádrovák dělat. Proto si myslím, že myšlenka v roce 1968, jež ale byla 

zapuzena vstupem vojsk, nebyla nosná. Dalších dvacet let jsme se báli, zdali jsme něco řekli, či ne.  

Ještě uvedu příklad, jaká to byla zrůdnost. Vzhledem k tomu, že jsem měl úspěchy v chirurgii a 

zástupce primáře na chirurgii se blížil důchodovému věku, primář oddělení mi řekl: „Dostal jsem ze 

stranické buňky úkol, abych tě získal do strany, abys mohl dělat zástupce primáře.“ Nechtěl jsem 

využít této nabídky. Primář mi odpověděl: „To si mě zklamal. To je špatné, že nechceš být straníkem.“ 

Pochopitelně. Měl jsem dvě malé děti a člověk měl strach. Šel jsem za šéfem stranické buňky 

v nemocnici, což byl pan Zeman - pediatr. Řekl jsem mu: „Pane doktore, nejsem typ, který by 

schůzoval. Rád bych dělal poctivou práci, a nemám čas na schůzování. Rád bych byl pouze 

chirurgem.“ On mi na to povídá: „Proč mi to říkáš? Vždyť o tebe vůbec nemáme zájmem. My si 

plníme plán.“ Člověk se táže, co to bylo za organizaci. Oni museli mít plán, i ve špitále museli mít tolik 

a tolik doktorů ve straně, tolik a tolik sester ve straně, tolik a tolik nižšího zdravotnického personálu. 

Opakuji slova stranické buňky: „My o tebe vůbec nemáme zájem a neshoduje se to se slovy tvého 

nadřízeného.“ Zde jednoduše vidíte, že teoreticky, pokud bych měl zájem, mě ani nechtěli, jelikož plní 

svůj plán.  

MS: Absurdní situace - jedna ruka neví, co dělá druhá.  

PF: Je to seriózní strana?  

MS: Bohužel, i taková byla komunistická strana.  

PF: Skutečně absurdní situace. Dobrá, ale poté čas běžel.  

… Normalizace …  
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MS: Ano, ale nastalo období normalizace. Jak jste ji vnímal?  

PF: Víte, tenkrát jsme byli mladí, jelikož jsme jako lékaři teprve začínali. V roce 1968 jsme byli mladí 

sekundáři, pochopitelně jsme to viděli rádi. Časem jsme se dozvěděli, že do vedení se dostali staří 

straníci, a proto to zase nebylo ono.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste se měl možnost se setkat s doktory Cvachy, kteří se prosadili díky své 

neschopnosti, ale loajalitě k vedení?  

PF: V Nymburce ani ne. Zvrácenost byla ta, že tehdejší ředitel, jenž podléhal odznakovému slibu a 

kádrovákovi, řekl jednomu pediatrovi, s nímž jsem se setkával: „Vy jste takoví volové, vstupte do 

strany. Budeme se mít jako šéfové. Ty budeš na chirurgii, ty na dětském - jednoduše to budete mít 

pod palcem.“ To se mi absolutně nelíbí.  

… Strany …  

PF: Budeme vstupovat do strany, abychom to tam měli pod palcem? Celý život tvrdím, že je nutné 

budovat nadstranickou společnost, aby člověk by svobodný, mohl prezentovat své názory, a ne aby 

se zpovídal nějakému sekretariátu. Ano, vím, že Klaus usiloval o strukturované stranictví. Mně se ale 

líbilo Občanské fórum, protože si tam každý mohl říci své. Soudím, že měla fungovat občanská 

společnost, a ne aby vzniklo stranictví. Například když zde byla schůze prvního zastupitelstva za 

Občanské fórum, během jednání vešel jeden člověk a tázal se: „Proč zde ještě není Občanská 

demokratická strana?“ Když viděl, že je převrat hotový, najednou vystrčil růžky. Kde byl v roce 1989, 

kdy jsme dali všanc své osudy, že nechceme totalitní režim? Poté viděl, že je to již v pořádku, že 

začíná svoboda. A nyní se probudil a založil ODS.  

…  Možnost postupu … 

MS: Nyní se tak přirozeně dostáváme z minulého režimu do období, od něhož si lidé slibovali svobodu 

a normalizaci poměrů. Díky změnám jste se mohl stát primářem na chirurgii v Nymburku.  

PF: Bylo to již dříve, jelikož jsem se mohl stát zástupcem primáře a poté jsem se jím stal. To bych zase 

křivdil mému nadřízenému. Problém byl, že nikoho dalšího neměl. Vzhledem k tomu, že jsme dobře 

spolupracovali a dobře jsem mu při operacích asistoval, byly tam medicínské úspěchy, vybojoval 

přímluvu u krajské chiruržky docentky Pasterové a ona se za mě postavila. Od roku 1979 jsem se stal 

zástupcem primáře, třebaže jsem byl nestraníkem.  

MS: Rozhodovala hlavně profesní zdatnost.  

PF: Čas běžel a primáře Weisse penzionovali, vypsal se konkurz na dalšího primáře, na který jsem se 

přihlásil. Docentka Pasterová mě však nemohla prosadit a primářem v Nymburce do roku 1989 byl 

straník.  

MS: Poté se možnost naskytla?  

PF: Následně jsem se přihlásil, protože primář, jenž byl fakticky dosazen, v oblibě nebyl - a to jak u 

personálu, tak u pacientů. Na druhou stranu není člověk ten, aby se zalíbil všem. Někdo jej měl rád, 

něco se mu také povedlo, něco ne. Zkrátka, neměl dobrou pověst, protože byl, nechci říci „terorista“, 

ale vše muselo být, jak on chtěl, i když to byl nesprávný názor jak společenský, tak medicínský. 
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Obzvláště v oblibě nebyl, avšak přihlásil se též po letech svého působení. Nutno říci, že na primáře 

chirurgie se vypisoval konkurz na pět let. Přihlásilo se několik zájemců včetně mého předchůdce. 

Nutno říci, že nedostal ani jeden hlas. Já jsem dostal šest hlasů, další kolega 3 hlasy, další pouze 

jeden.  

MS: Jak jsem již uváděl, i na primáře se rozhodovalo dle odbornosti.  

PF: Ano, ale nejen podle ní, také podle přístupu k lidem, k pacientům. V životě jsem neměl problémy 

ani s pacienty, ani s personálem. Lidé se mnou rádi spolupracovali. To jsem cítil, když jsme většinou 

jezdili z Poděbrad do Nymburka na kole a když jsem měl vypuštěnou duši, lidé mně pomohli: „Pane 

doktore, nechte to tady, my se vám na to podíváme.“ Člověk cítil, že onu laskavost nehrají. Zkrátka, 

lidský přístup jsem si k lidem zachoval do dnešních dnů.  

MS: Bez toho medicínu nelze dělat. 

 … Stranictví …  

PF: Vnímám to jako důležité. Na to přece není nutné stranictví.  

MS: Ano, skutečně. Na to je snad důležité slušné vychování.  

PF: Nejen. Člověk nesmí mít druhého rád pouze pro to, že mu to nařizuje UV KSČ.  

MS: Bohužel, minulý režim nutil lidi k předstírání.  

PF: To byla neupřímnost. Nelíbilo se mi, že 20 procent bylo straníků.  

MS: Nezapomínejme, že straníků bylo v Čechách přes milion.    

PF: Tenkrát bylo Československo a bylo milion a půl straníků. To je katastrofálně málo.  

MS: Skutečně? Stačí se podívat na stranictví v současnosti. Největší stranou v politickém spektru jsou 

lidovci.  

PF: Také je jich málo.  

MS: Jsou lokalizovaní. Česká společnost není příliš stranická. Být v komunistické straně znamenalo 

možnost být dělat kariéru, … 

PF: … jezdit po světě.  

MS: Sluší se říci, že právě lékaři, kteří působili v Praze, mezi ně patřili. 

PF: Bylo mezi nimi hodně straníků, aby si mohli zvyšovat kvalifikaci. Je to pravda, ale na to jsem nervy 

a žaludek neměl.  

MS: Poslouchat komunistické řeči je pro někoho neúnosné.  

PF: Pamatuji si na slova svého předchůdce v nemocnici: „Krista Pána, opět musím jet do Městce 

Králové dělat prověrky.“ To proto, že tenkrát straníci mezi sebou dělali prověrky. On pocházel 

z Nymburka, musel tedy do Městce Králové. Říkám: „Pane primáři, zvedněte telefon, zavolejte, že 

tam nepojedete, jelikož nemáte čas.“ On mi odpověděl asi v tomto duchu: „Prosím tě, kde to žiješ, to 
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by mě stálo hlavu.“ Vidíte, sám velký straník, se obával, že pokud by to odmítl, někdo další by řekl, že 

tam nechtěl jet dělat prověrky.  

MS: Opětovně se dostáváme k prapodivnosti komunistické strany. Byla založena na strachu. Lidé se 

báli. Když se strana chopila moci, zpočátku se báli Gottwalda, ten se zase bál Stalina. V tom je obtížné 

se pohybovat. Takto se svoboda nedá realizovat, i když komunisté o svobodě hovořili.  

PF: Ano, a proto jsem přivítal rok 1989.  

… Aktivismus 1989 v Poděbradech a poté … 

MS: Posuňme se do doby změn a do Poděbrad. Říkal jste, že lidé měli zájem založit poděbradské 

Občanské fórum a že se sešli u vás? 

PF: Ano, to byla jedna část, kdy jsem byl osloven Jaroslavem Votavou z Poděbrad, …  

MS: … projektantem.  

PF: Z Prahy přijížděli herci a aktivisté. Praha začala 17. listopadu. Zde ne ne, aby se to rozhoupalo. 

MS: To víte, média nefungovala.  

PF: Votava usiloval o to, aby se vědělo, co se děje. Měl napojení na lidi, kteří jezdili do Prahy. 

Vzpomínám si, že venku sněžilo a já jsem šel cosi kupovat. Potkám pana Votavu a ten říkal: „Pane 

doktore, v Praze se dějí věci, nemohli bychom se někde sejít?“  „Dobrá, tak přijďte odpoledne 

k nám.“ Napadly jej osobnosti -  doktor Kryšpín, inženýr Tomek, doktor Malát – ještě zavolejme 

doktoru Součkovi. U nás se sešlo asi patnáct lidí. Bylo to v čase, kdy v Praze byla velká demonstrace 

na Letné. Hned tentýž večer jsme již měli setkání s občany u hotelu Libenský. Tam hovořil Tomek, 

Malát, hovořil jsem já. Nesmíme zapomenout na herce pod vedením manželů Pospíšilových a také na 

studenty, jako byla Michaela Saxonová, Luboš Pokorný, ti v tom byli angažováni. To proto, že dojížděli 

do Prahy a byli dál než my. Také magistr Adam, jenž to organizoval ve škole.  

MS: Je zajímavé se zastavit, jak lidé pod nějakým impulsem začali spontánně jednat.  

PF: U nás to bylo na základě impulsu bratra magistry Neckářové. 

MS: Dobrá, Občanské fórum vzniklo jako uskupení proti režimu? 

PF: Pochopitelně.  

MS: Na druhou stranu, formování politických stran je založeno na prosazení vlastních zájmů …  

PF: … a také funkcí. Pamatuji si, že když se ustanovovalo nové zastupitelstvo, které bylo složeno 

z představitelů Občanského fóra, bylo nás tam asi 30 a museli jsme jej obsadit v určitém poměru. 

Tam jsem již viděl, že nebyla jednota. 

… Demokracie … 

MS: Pokročme dále. To, co je jedním z předmětů zájmu našeho dialogu, je politika. Politika pro 

občana, politika, v níž je spravedlivě rozhodováno s ohledem na lid. Takovou politiku bychom mohli 
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nazvat politiku demokratickou. Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté 

zátěže totality? 

PF: V mnoha případech se stav zlepšil, ale i nadále je negativní fakt, že na vedoucích místech nejsou 

nejlepší odborníci, nelíbí se mi například nekompetentnost některých ministrů - různé výměny, 

rozdělování funkcí. 

… Odbornost …  

MS: Je zvláštní, že byste preferoval, aby nás zastupovali odborníci, i když úřednické vlády se v této 

zemi těší velké podpoře. Stačí se podívat na popularitu vlády Jana Fischera či jeho předchůdce Josefa 

Tošovského.  

PF: Ano, když tak nějaké odborníky a nestraníky.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že i nestraník prosazuje svůj zájem. Když jste ve straně, 

prosazujete zájem určitého sdružení lidí.  

PF: Dobrá, ale nestraník do politiky vnese úctu k dialogu a k argumentům a má snahu se dohodnout. 

Nesnaží se, aby vše bylo direktivní.  

MS: Do jisté míry je to iluze. 

… Očekávání …  

MS: Lidé si od nového režimu slibovali, …  

PF: … že bude vše dobré. Tak tomu není, jelikož existuje závist, že ten a ten má více, a již je zle.  

MS: Je nutné říci, že lidé mají své zájmy, které se snaží prosadit.                     

PF: Ano, ten má více možností, ten má méně možností. Ten se dostal k restituci, ten se dostal více 

penězům.  

MS: Dobrá, ale takto to bylo i v minulosti.  

PF: Bohužel, je to tak na celém světě. Jsou určité skupiny. Ten má více informací, ten má přednost. 

Člověk se například mohl dozvědět, že bývalí zastupitelé si kupovali pozemek směrem k blízké 

poděbradské vesnici, jeden hektar na 2 koruny - to je více méně katastrofa. Tenkrát to tak bylo. On 

byl u koryta. Bylo to netaktické, jelikož další, normální lidé zpozorněli: „Ten politik to věděl jako první, 

že to bude výhodné.“ Samozřejmě si to koupil, aby to prodal stonásobně dráž.  

… Pozice …  

MS: Zmínil jste koryto. Lidé, kteří v roce 1989 cinkali klíči, chtěli, aby jiní lidé odešli od koryt.  

PF: Ano, ale vznikla nová koryta.  

MS: Soudíte, jde to s člověkem i po přelomových událostech?  

PF: Člověk je zklamán, ale to není pouze u nás, je to všude. Vezměte si Ameriku, vezměte si Francii. 

V nich působí lobbisté a ti vládnou.  
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MS: Bohužel, u nás se s tímto jeven představitelé státu snaží bojovat, ale k patřičné nápravě 

nedochází.  

… Zdravotnictví a jeho problémy…  

MS: Nyní bych přešel do vašeho oboru. Zmínil jste lobbisty. V Čechách je tato praxe spojována s 

korupcí. Jak jste ji vnímal jako lékař? Mnozí lidé právě lékařům dávali různé pozornosti.  

PF: Je problém, co je úplatkem, co je skutečnou korupcí. Pochopitelně jsem si vzal bonboniéru, láhev 

vína. Nikdy jsem si nevzal peníze. Je pro mě nemilé, že musím vybírat regulační poplatky, nerad to 

vidím. Když se mi podařilo něco z oblasti medicíny, přišla babička z blízké vesnice a přinesla mi 

krásnou bonboniéru, urazil bych ji, kdybych si ji nevzal. Také to obvyklé: Pane doktore, napijte se…   

To se přece nedá odmítnout. Neznám nikoho, kdo by se toho zbavil. Jako lékař jsem se s korupcí 

v nemocnici v tom smyslu, jak si myslíte, nesetkal. Nikdo mně nenabízel peníze například za 

provedení endoprotézy. S tím jsem se nesetkal. Také proč? To proto, že Nymburk byl okresní 

nemocnicí. Například čekací doba na operaci byla 14 dní či tři neděle, jelikož X lidí z Prahy se přišlo 

dát odoperovat do Nymburka. S kýlou nečekali tři, čtyři měsíce, nebo skoro i rok, jak by čekali 

v Praze. Bylo to také díky tomu, že jsme se s jednotlivými lékaři znali v rámci atestací. Byli jsme tak 

v podvědomí lidí. Dělal jsem například v roce 1977 druhou atestaci z chirurgie na Bulovce, tam získáte 

známosti během atestačního období. Dost lidí chodilo do Nymburka právě z oblastí Prahy, kam 

nemocnice, kde jsem sloužil, spadala. Naše okresní nemocnice tak odoperovávala lidi z jiných okresů.         

MS: Nesetkával jste se s námitkami nadřízených, že se nepřímo stáváte konkurenty systému?  

PF: Námitky nebyly, protože se sledovala „obložnost“. Byli jsme rádi, že máme plno, tedy kolem 

devadesáti procent. Samozřejmě, když jsme pacientů měli objednaných více, odložili jsme operaci o 

14 dní. Korupce v systému objednávání operací nebyla. Nadstandardní lůžka tenkrát nebyla.  

MS: Ano, ale třeba byla nemocnice, která sloužila nomenklaturním kádrům.  

PF: V rámci sítě zdravotnictví pro obyčejné lidi neexistoval nadstandard. Na druhou stranu, se člověk 

mohl setkat s doporučením: „Až přijde můj známý, ne abys jej dal na jedenáctilůžkový pokoj.“ 

… Stav zdravotnictví …  

MS: Díky korupci jsme spontánně přešli na otázku zdravotnictví. V jakém bylo stavu?  

PF: Snažili jsme se udržovat trend a vývoj, abychom za Prahou nezaostávali, abychom nebyli na druhé 

koleji. Tenkrát se mi líbily krajské chirurgické semináře, byly čtyřikrát ročně, přednášeli na nich 

profesoři, docenti a lépe specializovaní odborníci. My jsme se je snažili napodobovat. Dost se jezdilo i 

na stáže. Tenkrát, a to bylo i v nové době, jsme byli omezováni finančními prostředky, protože jedna 

například cervikokapitální protéza stála 8 tisíc. To jsem musel chodit na kobereček, proč jsem to 

udělal, když se mohlo postupovat jinak. Jako okresy jsme byli financováni jinak než velká střediska.  

MS: Tak je to do současnosti.  

PF: Ano, například Fakultní nemocnice Bulovka, kam nemocnice Nymburk z traumatologického 

ohledu patří, je dotovaná miliony, Nymburk ne, ale u nás se nedělají špičkové výkony. Uznávám to. 

Každý má právo na excelentní výkon na lepším pracovišti.  
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MS: Každý by byl rád, kdyby mohl využívat cest na špičkovou kliniku, než aby navštěvoval okresní 

nemocnice.  

PF: Děje se to, jelikož komplikované operace kloubů jsme se na okrese „báli“ dělat. To proto, že jsme 

takové zákroky dělali dva, tři během roku, kdežto na Bulovce či jiných specializovaných pracovištích v 

Kolíně, Kladně jich dělaly desítky.    

MS: Dělba práce byla i za minulého režimu?  

PF: Ani ne dělba práce. My jsme postupovali takto. Když jsem věděl, že je zle, že pacient má například 

roztříštěné koleno, bazálně jsme ho ošetřili a okamžitě jsem vyjednal vyšší pracoviště. Nebo jiný 

případ - zlomenina lokte u malého dítěte. Volal jsem do IKEMu v Krči, tam bylo velké středisko dětské 

chirurgie.  

MS: Považujete spolupráci zdravotnických zařízení v minulém režimu za dostatečně efektivní?   

PF: Mnohokrát nebyla, jelikož jsem byl se svými požadavky odmítán. Šlo to, ale za velkých obtíží. Ve 

většině případů jsem ale byl v komunikaci s vyššími pracovišti úspěšný. Oni sami měli zájem, aby i 

vyšší pracoviště byla vytížená a aby si odůvodnila větší dotace, jelikož dělají komplikované věci.  

… Odpovědnost člověka …  

MS: Jak se podle vás změnil postoj pacientů v rámci více jak dvacetileté periody?  

PF: Myslím si, že postoj pacientů se po zavedení poplatků u lékaře zhoršil. Vztah doktor pacient není 

dobrý. (5:01)  

MS: Místo toho, aby si člověk péče lékaře vážil, chová k ní pohrdlivě.  

PF: Vychází to z toho, že si člověk platí „pojištění“, a má právo na základní ošetření. Mnohokrát s těmi 

lidmi souhlasím. Například šetřím člověka z technických služeb, dám tři stehy. On je vystrašen, že 

krvácel, nyní nekrvácí. Požádám jej o regulační poplatek. To mi připadá nedůstojné.  

MS: To je však otázka nedávná. Regulační poplatky jsou spojeny s vládou Mirka Topolánka, tedy s lety 

2006 – 2009. Jak jste vnímal změnu u pacienta? Tím myslím fakt, že lidé přicházejí k lékaři s takovým 

postojem: Jsem zde, pane lékaři, a nyní se o mě starejte. Mně jde o to, zdali lidé mají pocit, že kvalita 

jejich zdraví je z velké části jejich záležitost? Navštěvovat lékaře by měli jen v nejnutnějším případě.  

PF: Lidé by se přece o sebe měli starat, bohužel mnohokrát se nestarají. Mám zkušenost, že přijde 

chlap, který má 130 kilo, má větší přísun alkoholu, vykouří 40 cigaret denně - a nyní, doktore, dělej 

něco. Já mu řeknu: „Pane, nepijte pět piv denně, ale pouze jedno a přestaňte úplně kouřit.“ On mi 

odpoví, že to není možné.  

MS: Zde je problém. V tom vidíte problém systému ...  

PF: Člověk by měl sám pečovat o své zdraví.  

MS: Měl by být náležitě odpovědný, uvědomělý? 

PF: Ano, pochopitelně, že by měl. Souhlasím s tím, že by se každý člověk měl o sebe starat. Vidím to 

například na očkování proti tetanu. Mnohokrát se zeptám, kdy ten či onen pacient byl očkován proti 



 
 

79 
 

tetanu. Dostanu odpověď: „Jé, to já nevím …“ „Jak to, že to nevíte? Vždyť to musíte mít někde 

napsané,“ káravě se obracím na pacienta. Následně mi je vysvětlováno: „Ono to bylo v občanském 

průkazu, nyní to v nich nemáme, máme kartičky.“ To si ale musí pacienti pamatovat, kdežto oni se 

odkážou na svého obvodního lékaře. Ne snad, že by lidé zdravotnictví zneužívali, ale ti starší jsou 

pořád zvyklí na to, že se lékař postará.    

MS: Nu, ale jsem to já, kdo má život ve svých rukou.  

PF: O své zdraví se mám starat, s tím souhlasím. Soudím, že je to dlouhá doba, kdy obecní lékař zval 

na preventivní prohlídky, kdy zubař zval na preventivní prohlídky, gynekolog zval na preventivní 

prohlídky. Nyní je tomu jinak. Doufám, že mladí lidé se k tomu budou stavět s patřičnou 

odpovědností.  

… Vyrovnávání se s minulostí a kontexty  …  

MS: Jsme více jak dvacet let od změny. Domníval jste se, že během jedné generace se patřičná 

odpovědnost za vlastní zdraví může vrátit?  

PF: Původně jsme se domnívali, že tomu tak bude. Jeden z politiků tenkrát vyslovil, možná to byl 

Václav Havel, že to bude trvat nejméně dvě generace, než se srovnáme s pokročilým životem na 

Západě či v Americe. Sami jsme si říkali, že je to hloupé. Nyní jsme svobodní a vše bude dobré. 

Postupem času, jak jsme z toho vystřízlivěli, přicházíme na to, že to nebude trvat dvě generace, ale 

nejméně tři generace. To proto, že naši synové už vidí, že to není tak, jak jsme si mysleli v roce 1989. 

Oni již mají děti, jimž je 15, 16 let. Také jim je známo, že když je někdo ve straně, například v ODS, má 

ty a ty výhody, a tak bych mohl pokračovat dále. Než dojde k vyrovnání, potřebujeme čas. Hlavně, 

aby nebyla závist.  

MS: Aby nebyla, k tomu je nutné dobré vychování.  

PF: Ať má druhý mercedes, pokud z něho má větší radost, mně samotnému stačí malé auto. To se 

dostáváme k výchově. Nyní se dostáváme k tomu, jak se kdo dívá na štěstí. Někdo z nás pociťuje 

štěstí, že se bude dívat na Spartu a Slávii, a někdo pociťuje štěstí, že pojede na Maledivy. 

MS: Jsem z Poděbrad a jsem rád, že se mohu procházet podle Labe.  

PF: A bez bolesti, pokud starší člověk vyleze do prvního patra bez cizí pomoci.  

MS: Ano, to vychází z náročnosti člověka. Když máte patřičný žebříček hodnot, je to jednodušší. 

… Slova a reforma zdravotnictví …   

MS: Dobrá, slova, která se používala při pokusech o reformu zdravotnictví, byla: racionalizace, 

privatizace, optimalizace.  

PF: To byla politická, ekonomická záležitost. 

MS: Říkal jste, že jste působil v nemocnici, která byla celkem vytížená. Dokonce z Prahy dojížděli lidé, 

aby … 

PF: … využili menší čekací lhůty na operace. To proto, že věděli, že budou dříve obslouženi.  



 
 

80 
 

MS: Jde o to, že reformy ve zdravotnictví se pokoušelo realizovat 16 ministrů mezi lety 1989 – 2011.  

PF: Je fakt, že v minulosti se šetřilo minimálně.  

MS: Můžete uvést příklady?  

PF: Bylo to ve všem. Tu chybu jsme dělali i my lékaři. Přišel pacient na převaz, měl ránu na dva stehy, 

kde byla malá sekrece krve. Přišla sestra či lékař, vzal si čtverec gázy velký 10, 12 centimetrů, dotkl se 

rány a čtverec zahodil. Proč si lékař nevzal malý čtverec? Měli jsme kolegyni, která emigrovala. Dělala 

na anesteziologii v Ženevě. Když mohla přijet na návštěvu, vykládala nám, že když použila malý 

čtverec na desinfekci žíly před narkózou, její sestra udělala čárku, …  

MS: … aby vše bylo evidováno.           

PF: Na konci vzala malou vatu, sestra udělala čárku, mohli bychom tak postupovat dále. Šéf toho 

oddělení, jelikož to bylo jeho oddělení, si ji zavolal na kobereček. Musela se zpovídat, proč má tak 

velkou spotřebu a případně i zaplatila pokutu, že plýtvala zdravotním materiálem. Nutnost zpovídat 

se, proč má člověk tak velkou spotřebu, u nás neexistovala. Takové chyby jsme dělali všichni, a proto 

byla spotřeba taková, jaká byla. Přišla nová doba, přišla privatizace. Již nyní v této ordinaci či ve 

špitále také „čárkují“ a počítají s každým ručníkem, s každým papírem, s kapesníky.  

MS: Jinými slovy šetření, racionalizace je ve zdravotnictví, v oblasti, kde působíte, patrná. To proto, 

aby bylo například na složité operace, jež mohou člověku pozměnit život, vrátit mu zdraví. Když se 

nešetří v malém, …  

PF: … není na velké.  

MS: Změnilo se podle vás chování na obou stranách - pacienta a zdravotnických zařízení?  

PF: Myslím si, že ano. Špitály šetří. Racionalizace je tak na větší úrovni, protože jsme všichni přišli na 

to, že se nemá vyhazovat. Raději zde mám jistý druh čtverečku, druhý druh sušení. Když je rána malá, 

z logiky věci si vezmu nejmenší čtverec. Lidské myšlení by mělo směřovat k šetření.   

MS: To je funkce člověka. Pokročme dále. Jak se díváte na obrovský koláč peněz, jenž se rozděluje ve 

zdravotnictví? V roce 2011 to bylo 288 miliard korun.  

PF: Je to obrovské množství prostředků. Budu ale opakovat to, co víme z médií, že nyní každý špitál 

žádá léčit na vysoké úrovni. To znamená, že CT, magnetickou rezonanci, roboty k operacím by chtěl i 

malý špitál. Reprezentace města nebo kraje nakonec vybojuje zařízení za těžké miliony, a přístroj není 

využit. Tím dochází k nevyužití prostředků.  

MS: Zde by měla být racionalizace.  

PF: Doufám, že to k tomu dospěje, aby ekonomové v nemocnici byli natolik soudní a silní, aby mohli 

říci: „Pane primáři, proč chcete magnetickou rezonanci, když uděláte pět vyšetření za týden. Těch pět 

vyšetření můžeme poslat do většího špitálu, kde tento přístroj funguje.“ Pojďme raději využít 

přístroje efektivněji. Budeme například šetřit, až přijde těžká zlomenina? Je hloupé, aby každý špitál 

měl špičkový přístroj, protože na to peníze nejsou.  
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MS: Nechť existují nemocnice, kde se provádí špičkové výkony, a poté jsou nemocnice, které slouží 

jako doléčovací zařízení? 

PF: Ano, dříve se říkalo, že se dělá medicína na okresní úrovni. Musíme se postavit ke všemu. 

Nesmíme člověka zahubit, musíme udělat kýlu, musíme udělat záněty dutiny břišní. Na druhou stranu 

nemusíme dělat složité výkony na kloubech či jiné špičkové výkony, jelikož na to jsou vybavena jiná 

pracoviště. Proč mám dělat transplantaci plic, když bych udělal dvě za život, pokud profesor Pafko 

jich dělá stovky? Je jasné, že člověka zaléčíme, dáme mu první, druhou, třetí pomoc, ale na špičkový 

výkon jej musíme poslat na vyšší pracoviště, jelikož člověk má právo na to, aby jej odoperovala 

skutečná kapacita, a ne někdo na okrese.  

MS: Inu, je to dělba práce, třebaže si tohoto fenoménu mnozí, kteří působí ve zdravotnictví, nevšímají. 

Nutno říci, že by každý pacient chtěl jít k nejlepšímu odborníkovi.  

… Otázka důležitosti …  

PF: Ano, ale kdo je poslán k nejlepšímu? Na transplantaci orgánu není poslán každý. Na závěr bych 

řekl ještě jednu skutečnost. Profesor Pirk z IKEMU začínal v Nymburku, my starší jsme jej zaučovali. 

Po první atestaci odešel do IKEMu. Slavil se na horách Silvestr, a tak jsme se sešli. Říkal, že se zabývá 

chirurgií srdce, cév. Ptám se ho: „Hele, Honzo, kdo je důležitější pro lidstvo? Ty, který děláš v IKEMu a 

děláš pouze chirurgii cév či srdce, anebo já, jenž je v Nymburku, a musím se srovnat se zlomeninou, 

musím ji odoperovat. Také musím odoperovat slepé střevo i kýlu, a to u dítěte i u dospělého. Musím 

ošetřit poranění hlavy. Musíme udělat punkci hrudníku. Zkrátka se postavit ke všemu. Kdo je tedy pro 

lidstvo důležitější? My, nebo ty, který dělá pouze ty cévy?“ Nyní začala debata. Musím říci, že jsme se 

málem porvali. Končí to remízou. I my na okrese jsme důležití, stejně jako v IKEMu, a proto musí být 

spolupráce.  

MS: Díky bazální práci mohou vznikat taková pracoviště, v nichž pracuje profesor Pirk. Uděláte základ 

v rámci svých možností.  

PF: Ano, připravíme jim pacienta. Na základní linii musíme pacienta „vyhrabat“ z infarktu, tedy 

z nejhoršího. Okamžitě je odeslán na katetrizaci. Opět se zde ukazuje racionalizace.  

MS: To je nutné, …  

PF: … abychom se my na nižší úrovni nesnažili dělat věci, které by měly být prováděny na 

specializovaném pracovišti. Je nutné, aby se finance nerozdrobily. Soudím, že na celý kraj by měly 

stačit dvě magnetické rezonance. V Praze jich je několik, v Kolíně dvě. Kladno má další, Mladá 

Boleslav další. Jednoduše je jich mnoho.  

MS: Není to také díky tomu, že české zdravotnictví si žije nad poměry? Máme nevyužité přístroje.  

PF: Ano, jsou nevyužité. V jistém ohledu můžeme říci, že si žijeme nad poměry, jelikož na drahých 

přístrojích. Jsem přesvědčen, že na takových přístrojích by se mělo pracovat kontinuálně. Ne aby 

Nymburk byl slavný, že má magnetickou rezonanci, a udělal jednu denně. Tolik toho materiálu není.  

… Dialog ve zdravotnictví …  
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MS: Proto je nutný patřičný dialog, aby jednotliví lidé se navzájem nevnímali jako konkurenti, ale jako 

…  

PF: … partneři, jako spolupracovníci.  

MS: Dobrá, jak jste tuto skutečnost vnímal během dvaceti let? Působil jste v nemocnici.  

PF: Tenkrát to začínalo. Věděli jsme, že existují lepší přístroje, k nimž jsme neměli přístup. Zjistili 

jsme, že existuje lepší materiál. Neexistují pouze výrobky z Poldi Kladno, ale titanové dlahy. Rozbíhalo 

se to. Mnohokrát jsme narazili, protože jsme si něco objednali a oddělení chirurgie bylo ve ztrátě 

milion korun. Poté jsem jako primář svého oddělení musel chodit „na kobereček“, abych odpověděl 

na otázku: „Proč jsme tak drazí?“ Bylo to jednoduché vysvětlení, neboť tato dlaha stojí tolik a tolik. 

Ředitel nám řekl: „Nyní operace nesmíte dělat a pacienty musíte posílat do Liberce, Kolína nebo 

Prahy.“ My jsme ale opověděli: „Pane řediteli, my to ale umíme, jelikož to není tak velký problém.“ 

On s tím nesouhlasil: „Je to problém, neboť na to nemáme peníze.“  

MS: Finance vládnou i zdravotnictví, tedy nic nového pod sluncem.   

PF: Ano, když budete dělat malé výkony, to znamená kýly, slepá střeva, obřízky, budeme 

prosperovat. Když však uděláte dvě velké zlomeniny, zdravotní zařízení se dostane do minusu. To byly 

věčné boje. Ředitel nám zařídil, že jsme zlomeniny dlouhých kostí museli posílat do okolních 

nemocnic. Takových případů bylo málo, neboť jsme některé museli odoperovat. Poté jsme však byli 

nákladní, a proto jsme se s ředitelem hádali a argumentovali, že chirurgie se nedá naplánovat. 

Neustále jsem chodil na „koberečky“. Bylo mi vytýkáno cosi v tomto duchu: „Jak to, že vás pacient 

stál přes 200 tisíc korun?“ Bylo to díky tomu, že pan Vomáčka měl zánět slinivky břišní. Jeden den 

léčby akutního zánětu slinivky břišní stál 8 tisíc korun, jelikož tam byla parenterální výživa, samé 

infuze, samé drahé léky na podporu slinivky. Když takový pacient byl v nemocnici 5 dní, stálo to 40 

tisíc. Soudím, že se vracíme k tomu, co bylo předmětem dialogu výše. Má se šetřit na malých věcech, 

aby se mohly vyléčit těžké případy.     

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

PF: Opět "to" stranictví- a z toho vyplývá, že na důležitých postech nejsou patřiční odborníci, ale 

straníci.  

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

PF: Přiblížit se životu ve Švýcarsku. Být sebevědomým národem, kterému nebudou "radit" úředníci 

v Bruselu. 

MS: Děkuji vám …    

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
 
PF: Fandil jsem Občanskému fóru. 
 
MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti k obnově kapitalismu? 
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PF: Ano, jako každý jsem se účastnil kuponové privatizace. 
 
MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 
eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci ve Visegrádském společenství a 
také k opětovnému setkání v Evropské unii?  
 
PF: Nikdy jsem nesouhlasil s rozdělením Československa.          
 

 

         

  

           

 

 

 

     

    

 

 

  

   

 

 


