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Dialog o transformaci nejen práva s Karlem Malým1,2: 

MS: Vážený pane profesore, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste 

s ním spojil a případně jak se vaše naděje naplnily?  

KM: Rok 1989 je pro mě zásadním mezníkem. Rád bych připomenul můj univerzitní osud. Ten byl 

takový, že jsem od roku 1969, kdy mi vědeckou radou prošla profesura, musel na ni čekat do roku 

1990. Patřil jsem k těm, kteří byli odstrčeni. Ne, že by mně komunisté bránili ve vědecké práci, ale 

vědecká práce podléhala poměrně přísné kontrole. Pamatuji si, že každý můj článek, který vycházel, 

byl projednáván na kolegiu děkana. Někdy šlo o pár stránek. Rokem 1989 se vše změnilo okamžitě a 

najednou. Byl jsem vyzván, abych se stal prorektorem v novém vedení univerzity, kdy novým 

rektorem byl jmenován profesor Radim Palouš, a v tomto vedení jsem dostal mimořádné úkoly. To 

znamená: provést do značné míry základní transformaci, pokud šlo o právní úpravu univerzity, o 

vysokoškolský zákon – zakotvení autonomie vysokých škol. Také jsem byl předsedou rehabilitační 

komise. Vlastně jsem připravoval rehabilitaci tisíců lidí, kteří byli na univerzitě poškozeni.  

MS: Můžeme říci: sám sobě jste též připravil rehabilitaci.  

KM: Sobě ani tak ne, trval jsem hlavně na tom, aby vše proběhlo podle právních předpisů. Bránil jsem 

se tomu, aby – a takový pokus existoval – se profesury začaly dávat cestou milosti. To jistě ne. 

Zkrátka, tento okamžik byl pro mě rozhodující. Díky tomu se mi otevřela cesta k možnosti, abych se 

podílel nejen na chodu a životě univerzity, ale i na přeměně ostatních vysokých škol. Stal jsem se 

zakladatelem a prvním předsedou Rady vysokých škol a připravoval jsem pak další zákony, jako byl 

ten vysokoškolský. Jednoduše, rok 1989 byl zásadním přelomem v mém akademickém životě.  

MS: Dala se podle vás změna očekávat? Režim byl v takové situaci, že se začal pomalu hroutit pod 

vlastní vahou.  

KM: Víceméně jsme v to doufali. Ten poslední rok, rok 1987 – 1988 naznačoval, že dýchá z posledních 

sil, ovšem výsledek nebyl stále jistý. Když jsem viděl, jak se v předvečer 17. listopadu pohybují po 

okraji města milicionáři, jak jsou zde nastoupeni, říkal jsem si: mohlo by se stát, že v posledním 

záchvatu by režim mohl spustit nějaké tvrdé postihy, to je zřejmé.  

MS: Dobrá, jak jste pohlížel na představitele, kteří vládli režimu? Soudíte, že se jednalo o nešťastníky, 

kteří uvěřili ideologii a snažili se ji prosadit vlastní cestou?  

KM: To není možné. Domnívám se, že museli dobře vědět, jaký je skutečný hospodářský stav státu, že 

jim v podstatě šlo jen o to, aby se drželi moci a užívali výhody lidí, kteří moc drží. Že by byli 

přesvědčení, uvědomělí marxisté, kteří z ideových důvodů prováděli to, co prováděli, tomu nevěřím. 

Měli jsme dokonce možnost spolupracovat s Humboldtovou univerzitou. My, kteří jsme tam přijeli, 

jsme byli šokováni pocitem, který nás posléze zcela ovládl: na rozdíl od nás tamní lidé opravdu věřili 

tomu, co říkali. Je otázka, zdali pochybovačný způsob je typicky český, jako že vše zlehčujeme, 

                                                           
1
 Karel Malý *1940, český historik práva, v letech 1994 – 1998 rektor Univerzity Karlovy, dílo: Dějiny českého a 

československého práva do roku 1945 (1999).   
2
 Dialog byl natočen v úterý 11. listopadu 2014 odpoledne v prostorách pracovny Karla Malého, Právnická 

fakulta UK, Curieových 7, Praha 1, Josefov.  II. část dialogu o právu byla natočena ve čtvrtek 20. listopadu 2014 
odpoledne ve stejných prostorách.  
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děláme si z toho legraci. Nikdy jsem nevěřil, že tito lidé jsou ideově čistí bojovníci za svatou věc 

marxismu.      

... Otázka režimu ...  

MS: Soudíte, že Michail Gorbačov usiloval skutečně o obrodu systému? Nakonec to vedlo ke kolapsu.    

KM: Dostáváme se k otázce, zdali existovala možnost ten systém obnovit. V roce 1968, kdy jsem se 

podílel na řadě aktivit a kritik, jsem si uvědomoval jednu skutečnost. Obroda systému se nutně musí 

zastavit tam, kde by politická vládnoucí strana musela předat svá privilegia, ustoupit z nich a podřídit 

se demokratickému systému například všeobecných voleb, a to v zásadě možné nebylo. V tomto 

momentu muselo každému dojít, že systém není reformovatelný v duchu demokratického socialismu. 

Jednoduše to nešlo - mám na mysli vedoucí úlohu strany. Pokud ji někdo zastával, všechny reformní 

pokusy byly marné.  

MS: Dostáváme se k Hamletovi a jeho odpovědi k Poloniovi: „Slova, slova, slova.“ Nemohla dojít 

skutečného naplnění.  

... Východiska komunismus ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak pohlížíte na komunistickou ideologii a režim, který byl na ní založen? 

Potřebuje člověk pro svou existenci ideologii? Vše bylo zahaleno do ideologie, lidé se k ní odvolávali. 

Petr Pithart říká: „Ideologie je hazardní hra s idejemi.“  

KM: To je hezký bonmot, jsem však přesvědčen, že si člověk i z marxistické ideologie mohl něco vzít. 

Například sociální solidaritu nebo sociologický pohled na vývoj práva. Sama o sobě, a zejména teze o 

třídním boji, která se pak promítla v oblasti práva do pojetí socialistické zákonnosti, to však byla 

obludná věc, která mohla být jen těžko přijatelná.  

MS: Myslíte si, že komunisté, kteří se zaštiťovali sliby, že vytvoří „spravedlivý a rovný svět“, „lepšího 

člověka“, nechápali, že tyto sliby ale neměly nic společného s realitou?  

KM: Vůbec ne.  

MS: Snad by člověk měl usilovat o spravedlivější svět, ovšem je otázka prostředků, jakými o to usiluje, 

poněvadž není možné přijmout východiska třídního boje.  

KM: Teze, kterou zahájili právnickou dvouletku v roce, se pak naprosto neblaze projevila v pojetí 

socialistického práva, právního systému.  

... Exil a kontexty ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte otázku lidí, kteří se s touto zemí rozloučili, jelikož jim nebylo umožněno 

uplatnit se, nemohli svobodně dělat to, co chtěli. Uvažoval jste vy sám o možnosti odchodu? 

KM: Jsem přesvědčen, že každý normální člověk, který měl kritický pohled na vývoj, uvažoval o 

odchodu. Pro mě to bylo vyloučeno – a to jak z rodinných důvodů, tak z osobních. Myslím si, že české 

právní dějiny se dají pořádně dělat pouze v Čechách, jelikož zde jsou odpovídající prameny.  

MS: Lékařem, fyzikem můžete být kdekoliv.  
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KM: Lidi jsem plně respektoval. Nehledě na to, že v rodině nám emigroval strýc.  

MS: Můžeme říci, že každá rodina měla zkušenost s exilem, emigrací, byla jí postižena. Lze 

konstatovat, že lidé, kteří odešli, nám poté scházeli při obnově nové společnosti. 

KM: Pohled by měl být ještě hlubší. Když se podíváte na historický vývoj, v němž se promítá postavení 

české inteligence nebo elity, jedná se o postupnou likvidaci špiček české inteligence. Ať už 

diskriminačními postihy, vyloučením ze společnosti, z možnosti pracovat, nebo – pak se nabízela 

emigrace. V tomto ohledu máte zcela pravdu.  

MS: Když jsem na toto téma mohl hovořit s profesorem Janem Pirkem, dodal: „Emigrace se logicky 

promítla do genofondu českého národa.“  

KM: Pochopitelně. 

... Pomoc nejen univerzity ...  

MS: Jak jste se díval na emigranty po roce 1989? Vždyť někteří měli snahu pomoci.  

KM: Vnímal jsem jejich úsilí velmi vstřícně, protože - nezapomeňte, že univerzita tuto pomoc 

naléhavě potřebovala. Samozřejmě, nebyli to ti, kteří by řekli: vrátíme se a budeme zde pracovat. 

Nabízeli jiné formy pomoci. Dokonce jsme vytvořili systém spolupráce s našimi krajany v zahraničí, 

kteří se podíleli na činnosti univerzity, na oslavách. Pomáhali nám zprostředkovat kontakty, styky, 

dokonce i nákupy tehdy ještě nedostupných počítačů. Stejné to bylo v oblasti medicíny. Tento systém 

měla univerzita dobře rozvinutý. Myslím si, že krajanská sdružení – ať již ze Spojených států či 

odjinud, ráda s univerzitou spolupracovala a my s nimi též.  

MS: V této souvislosti je vhodné zmínit profesora Jana Švejnara – založil CERGE – EI.  

KM: Ten se zasloužil zejména o to, že jsme zřídili na univerzitě výzkumné ekonomické pracoviště 

s fakultou sociálních věd. Byl to mimořádný počin a byl pouze jedním z mnoha. Nemuselo jít rovnou o 

zřízení instituce, ale o konkrétní podíl na konkrétní práci.  

MS: Také mám na mysli aktivity Martina Jana Stránského, který pomáhal studentům z Čech, aby jeli 

do zahraničí, aby mohli projít tamní zkušeností.  

KM: Ano, zakládaly se fondy, nadace, z nichž jsme mohli financovat úspěšné studenty. V této oblasti 

ano.  

MS: Tím nám lidé ze zahraničí napomohli k otevření vzdělávacího prostoru.  

KM: Jedná se o další věc, která byla klíčová po roce 1990, kdy se univerzita musela vrátit, „usadit“ do 

světového prostoru. Tam šlo o opětovné navázání kontaktů. Klíčovou úlohu sehrál profesor Lojda, 

který byl prorektorem pro zahraniční záležitosti. Když jsem nastupoval do funkce rektora, měli jsme 

spolupráci s dvěma, třemi německými univerzitami z bývalé Spolkové republiky Německo. Když jsem 

končil, bylo jich asi 20. Můj kolega, profesor Pánek vytvořil dokonalou síť univerzit, s nimiž úzce 

spolupracujeme. Je to dobré a naprosto nezbytné pro to, aby práce měla dobré výsledky a k něčemu 

vypadala. Nejde pouze přejímat spolupráci, ale je nutné též dávat a přijímat jisté korektivy, vidět, jak 

se to jinde dělá, mít kritéria pro vlastní práci.  
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... Demokratická opozice, disidenti ...  

MS: Dobrá, ještě bych se podíval před rok 1989 – a to na lidi utvářející demokratickou opozici - 

disidenty. Jak vnímáte tuto skupinu? Byli na okraji společnosti, komunisté je chtěli vytěsnit, ale 

nepodařilo se jim to.  

KM: Z mého pohledu byli podstatní. Uchovali si jistou kritičnost vůči režimu a ukazovali, že mnohé jde 

dělat i za cenu osobních obětí.  

MS: Ne každý je obětí schopen.  

... Pozitiva režimu? ...  

MS: Vidíte na minulém režimu něco pozitivního? Jsou lidé, kteří jej zavrhují, a pak je zde malá skupina 

lidí, kteří v něm vidí i možnou perspektivu.  

KM: Víte, jsem starý člověk a podstatnou část svého života jsem prožil právě v minulém režimu. 

Tehdy jsme museli žít – a to se vším všudy. Uzavírali jsme manželství, měli jsme děti, vychovávali jsme 

je. Zkrátka – žili jsme v systému. Co na něm bylo pozitivní? Dával vám některé, byť ubohé jistoty. 

Například, měli jsme zdravotní péči, obtížně a složitě získávali byt, měli jsme (povinně) práci, ale 

převažoval pocit, že jsme v jistém ghettu, jsme uzavřeni. Trochu mi to připomínalo Josefínskou dobu. 

Mám na mysli Josefa II. - pokud jste byl loajálním občanem, dodržoval jste systém, mohl jste se v něm 

pohybovat. Pokud jste překročil jisté hranice, byl jste zlomen, a v tom to je. Pomáhali jsme si tím, že 

jsme pořádali mezinárodní konference, tedy takové, které nám tehdy byly umožněny. Zvali jsme si lidi 

ze Západu, z Rakouska, z Německa, z Francie. Tím jsme to ghetto poněkud prolamovali. Jednalo se o 

cosi naprosto výjimečného, to si všechny vědní obory dovolit nemohly.  

MS: Sluší se říci něco k Josefu II. Tento panovník byl osvícený, nechával za sebou dílo, kdežto po 

představitelích minulého režimu nám zbyla zničená země.  

KM: To ano. Některé rysy jsou podobné. Také chtěl regulovat život občanů od narození do smrti. 

Komunistický režim to dělal rovněž.  

MS: Jsou lidé, kterým to vyhovuje. Raději přijmou paternalismus, raději se skloní, aby přežili, než aby 

sami šli s kůží na trh a bojovali, poněvadž život je boj.  

KM: V roce 1989 se hranice prolomila. Nejednalo se jen o naši záležitost, ale o věc celého 

socialistického bloku. Připomínáme si pád Berlínské zdi, ale tehdy jsem byl ještě předtím v Lipsku, a 

tam jsem zažil projevy občanské nespokojenosti. Týkalo se to též univerzity. Bylo již celkem jasné, co 

se děje.  

... Konec režimu, či ideologie? ...  

MS: Dobrá, co si myslíte o lidech, kteří s režimem souhlasili a tuto ideologii podporují i nadále?  

KM: Nevím, proč to dělají, zdali opravdu ideologii věří, nebo zda v tom hledají způsob vlastní 

realizace, nebo chybí-li jim dostatek zdravého rozumu. Myslím si, že představa o návratu je zcestná, 

návrat je naprosto nemožný. Je vyloučen nejen mocensky, právně, ale je vyloučen morálně, současná 

společnost by něco takového nepřipustila. Co představuje jisté nebezpečí, je to, že demokratický 

systém, vyžadující iniciativu a aktivitu jednotlivce, může u některých lidí vyvolávat potřebu silné ruky, 
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někoho, kdo za něj bude rozhodovat. To by se mohlo stát nebezpečím pro demokratické uspořádání, 

a jedná se o větší nebezpečí, než jsou skupinky bývalých komunistů.  

... Demokracie a kontexty ...  

MS: Zmínil jste demokracii, jak si ji sám jako právník definujete?  

KM: Právníci vědí, že se jedná o vládu lidu.  

MS: Pozor, vláda lidu, lidem, pro lid ... 

KM: ... a parlamentní systém, který umožňuje, aby lidé vládli prostřednictvím zvolených zástupců, a ti 

se do sněmoven dostávají soutěží politických stran.  

MS: Ano, ale vy jste uvedl formální definici. Zde jde o to, že vláda lidu může také být vládou většin, 

které nerespektují menšiny. Demokracie je přece, pane profesore, založena na respektování menšin. 

Tam je aspekt úcty k lidu.  

KM: Máte pravdu. Kromě jiného to zajišťuje nejen právní systém, ale i základní listina práv a svobod, 

kdy není možné nerespektovat právě práva jednotlivých menšin – ať je to etnické, náboženské a jiné 

právo.  

... Odkaz první republiky ...  

MS: Jelikož jste historik, rád bych se zeptal, jak vnímáte odkaz první republiky? Václav Havel byl do 

jisté míry považován za nástupce Tomáše G. Masaryka. Měl vize a byl vnímán jako člověk s velkým 

mravním profilem.  

KM: Opět hovoříte s právníkem. Hned v počátku roku 1990 to bylo klíčové. Jednalo se o návrat 

k základům právního systému Československé republiky. Pro nás bylo zajímavé, jak ideje – ústavní a 

jiné, zůstaly v právním vědomí přes celý komunistický režim a my jsme z toho mohli vycházet. 

Některé právní modely se přímo nabízely, aby byly využity. Že nebyly využity v privatizaci, to je jiná 

otázka. Nicméně rakouský obchodní a občanský zákoník byl i pro nový, Eliášův, modelem. Hlavně šlo 

o základní principy, které československá ústava přinesla v jasném úsilí o likvidaci rakouských 

monarchistických přežitků. Jedná se o trvalý vklad české ústavnosti a z toho můžeme vycházet.  

MS: Soudíte, že lidé měli první republiku v paměti? Nenalháváme si něco?  

KM: Přeci nežijeme podle konkrétních znalostí konkrétního práva. Společnost žije podle právního 

vědomí, podle přestav, co je spravedlivé, správné, nesprávné apod. Jednalo se o široké představy o 

první republice. I v komunistickém období jsme měli možnost, že jsme mohli poukazovat na některé 

základní atributy ústavního vývoje a ústavních principů doby minulé. Studenti to pojímali jako cosi 

nemožného, ale my jsme to říkat mohli. Poukazovali jsme na to jako na právní hodnoty. Někdy se 

studenti smáli, aniž bychom to čekali, když jsme vykládali o připoutání poddaných k půdě, lidé, kteří 

zažili situaci, jak se zakládala zemědělská družstva, najednou viděli předobraz v době minulé.  

MS: Soudíte, že i přes „paměť“ první republiky byla demokracie pouhou ideou? Bylo nutné formu 

naplnit obsahem. Na toto upozorňuje sociolog Fedor Gál.  
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KM: Byl to velmi složitý systém. Nerodil se ze dne na den. Sám Masaryk říkal, že demokracii se 

musíme teprve učit. Z úst nám musí přejít do konkrétních činů, a něco podobného se odehrávalo i po 

roce 1989. 

MS: Bohužel jsme měli zátěž komunismu, ale první republika stavěla na Rakousku – Uhersku.  

KM: Tehdejší monarchismus nebyl tak nebezpečný jako komunismus.  

... Demokrat v demokracii ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam výchovy demokrata, aby člověk byl kultivovaný, kritický, ale i 

sebekritický, dostatečně aktivní? Václav Klaus říkal: „Měníme systém, ne člověka.“  

KM: Byl proti sociálnímu inženýrství. Podívejte se, zde by nemělo jít o žádné sociální inženýrství. Zase 

bych užil příklad první republiky. Jim se podařilo vytvořit něco, čemu se říkalo „idea státu 

československého“. Demokracie se stala naprosto nedílnou součástí tehdejšího myšlení obyvatel 

předmnichovské republiky, ale pochopitelně ne všech. Cesta k tomu nevedla jen poučováním, ta 

začíná někde ve škole, v rodině. Celkový systém školství musí model demokratické společnosti 

obsáhnout, neboť lidé jej musí dostat do krve.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Vaše slova zní logicky. Jak vnímáte občanskou společnost? Václav Havel byl příznivcem občanské 

společnosti, Václav Klaus byl jejím odpůrcem.   

KM: Ano, protože v tom viděl konkurenci politických stran. Vždyť nejde o to, aby občanské iniciativy 

nahrazovaly politické strany, ale aby vytvářely celý systém zájmových organizací, které postihují 

konkrétní zájmy jednotlivých občanů. Jedná se přece o naplnění života. Opět uvedu příklad: když byl 

v roce 1867 vydán v Rakousku spolkový zákon 134 / 1867, najednou v celé monarchii a zejména 

v českých zemích vznikly desetitisíce spolků – a to různých druhů. Každý měl „svatou povinnost“ být 

příslušníkem některého spolku.  

MS: Jen si vezměte: Sokol, Orel ...  

KM: Taková města jako Poděbrady či Mnichovo Hradiště, ta žila spolkovým životem. Politické strany 

se objevovaly pouze kolem voleb, kolem politických a právních otázek. Skutečný život společnosti se 

odehrával v zájmových institucích. Tam se vytváří to, čemu říkáme veřejné mínění, právní vědomí 

společnosti, vytváří podhoubí demokratismu. Jsem pro občanskou společnost.  

MS: Lze se domnívat, že ve společnosti má být zdravá konkurence. Problém vzniká, když si někdo 

začne osobovat právo a říkat, jak mají věci být. To může končit špatně a mít na společnost rozkladný 

vliv.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Co říkáte, pane profesore, dialogu ve veřejném prostoru? Osvojili jsme si odpovídajícím způsobem 

vedení dialogu?  

KM: Myslím si, že vůbec ne. To, co probíhá, je spíš hádkou než dialogem. Nerespektuje se ten druhý, 

nedává se mu prostor a politika nám v tomto ohledu vesměs nabízí špatné příklady.  
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MS: Soudíte, že alespoň v akademickém prostoru se jej lidé naučili vést?  

KM: Dokonce musí. Není jiné cesty.   

MS: Akademická svoboda je základ pro existenci vysokých škol.  

KM: Vzpomínám si, že když jsme psali zákon o vysokých školách, politici se tomuto pojmu bránili a 

tázali se: nač tam chcete mít princip akademické svobody? Máte občanská práva zajištěná ústavou, 

takže ji nepotřebujete. Namítl jsem: „Pokud budu zaměstnán v nějaké firmě a můj představený mi 

nařídí, abych viděl auto černé, i když jej vidím červené, budu muset říkat, že je černé. Ovšem vědecký 

pracovník, když má svůj názor, který je v rozporu s jeho šéfem, musím jej mít právo uplatňovat bez 

ohledu na to, co si jeho představený myslí, poněvadž v tom je základ vědy. Má jít do rizika, do 

konfliktu a obhajovat vlastní názor, na který má právo, a též právo na svobodu vlastního mínění. 

V tom spočívá princip akademické svobody, který musí být zachován a základ dialogu, bez kterého by 

univerzita nemohla existovat.  

MS: Rozumím vám, ale člověk si může říkat: dobrá, proč lidé, kteří se naučili dialogu, nejdou do 

veřejného prostoru i do politiky?  

KM: Někdy je jich tam až moc. Sám se tážu, proč je tolik lékařů v Senátu, proč je tam tak málo 

právníků? V Rakousku – Uhersku a první republice naopak bylo právníků ve veřejném prostoru až 

příliš.  

MS: Nesmíme opomenout fakt, že lidé lékařům důvěřují. Právník je na tom stejně jako ekonom. Je asi 

chyba, že lidé, byť dosáhli patřičného statusu, nejsou přijímáni.  

KM: I v medicíně to máte různé. Ne každému se chce do veřejných funkcí a ne každému se chce 

zastávat i akademické funkce. Je to práce navíc, je to práce, která jej odvádí od vlastních výzkumných 

úkolů, prostě jej zatěžuje. Mohu to srovnat s prací rektora. Vždy si myslím, že mladý člověk by neměl 

být rektorem, protože tím rezignuje na svou vědeckou práci, nebo alespoň až po určitém období. 

Starý systém, kde rektor sloužil pouze jeden rok, tomu nebránil. Nyní máte čtyřleté období, to je již 

dost velká rána.  

MS: Neměli bychom zapomenout, že demokracie je služba, úkol, je starost ...  

KM: Nepochybně.  

MS: Když řeknu: mohl bych dělat tuto činnost ve veřejném prostoru a nedělám ji, dá se říci, že jde 

v jistém ohledu o rezignaci ...  

KM: Nyní si také musíte uvědomit, že současná politika je do značné míry diskreditována. Je celkem 

obtížné někoho přesvědčit, aby se angažoval právě ve veřejném prostoru, protože se bojí, aby si 

nezadal.  

... Neparticipace elit ...  

MS: Nechtějí se „umazat“, protože někteří lidé využívají i prapodivný slovník a já takovýto slovník 

nepřijímám. S tím souhlasím. Když jsem mluvil s profesorem Petrem Fialou, říkal mi: „Českou 

demokratickou politiku opustily intelektuální elity.“ 
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KM: Úplně ne, ale v mnohém se neangažují.  

MS: Je to zřejmě velká chyba!   

KM: Ano. To nám dělalo poměrně velké starosti při transformaci univerzity, kdy jsme přemýšleli o 

tom, zdali se má univerzita angažovat v politickém prostoru. Řekli jsme si, že úkolem univerzity je být 

nezávislým oponentem politiky. Má se kriticky, ale objektivně vyjadřovat k základním politickým 

záležitostem, ale nemá se nechat vtáhnout do debaty jako účastník politiky, má stát mimo politiku. 

Rozhodli jsme se, že nebudeme udělovat čestné doktoráty politikům, kteří jsou ve funkci. Havel byl 

jediná výjimka. Máme-li na mysli přihlášení se k jistému politickému směru, to by univerzita dělat 

neměla.  

MS: Měla by být zachována neutralita.  

KM: Souhlasím.  

MS: Je dobré zmínit, že lidé jako Jiří Přibáň nebo Václav Bělohradský ve veřejném prostoru vystupují.  

KM: Ano, mají své názory, nemluví však za žádnou politickou stranu. Můžeme vytušit, zdali 

v politickém diskursu stojí nalevo, napravo. V podstatě to je něco mimořádného. Oba dva jsou 

vynikající. Stačí si přečíst jejich práce, vedou k oživení veřejné debaty. 

MS: V porovnání s první republikou máme deficity. V ní se objevovaly velké osobnosti.  

KM: Otázka je, zdali velké osobnosti opravdu ovlivňovaly reálnou, praktickou politiku. Domnívám se, 

že ne. 

MS: Byly symboly. Koneckonců to rozhodovali politici… 

KM: ... ba, mimořádní, jako byl Antonín Švehla. Když se psala první ústava, jeho heslo bylo: „Jen 

žádnou velkou diskusi, musíme ji připravit a pak jim to předložíme. Tak se také stalo. On to pak 

v parlamentních výborech politicky obhájil, třebaže někdy složitě, ale obhájil. Takto to tehdy chodilo, 

nedělejme si velké iluze.  

... Kapitalismus ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste přivítal obnovení hospodářského řádu – kapitalismu? Jiná možnost 

nebyla.  

KM: Jednalo se o naprosto nevyhnutelný krok, o tom nebyla žádná diskuse. Měla-li se uplatnit 

demokracie, nemůže se uplatnit jinak než v prostoru svobodné ekonomické soutěže.  

MS: Demokracie bez kapitalismu není možná, ale na druhou stranu, kapitalismus bez demokracie 

možný je.  

KM: Je, ale může vést k totalitě. Z mého pohledu se jednalo o naprosto přirozený pochod. 

MS: Vy byste proceduře, která byla zvolena, něco vytkl? 

KM: Neustále jsme tehdejším kormidelníkům říkali, že potřebujeme mít právní rámec, potřebujeme 

mít jasná pravidla. Oni říkali: dejte nám s tím pokoj. Neustále nás s tím otravujete, zdržujete a 
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brzdíte, na to my nemůžeme čekat. Nevím, jestli to šlo udělat jinak. Nejsem ekonom, ale je pravda, že 

od počátku jsme věděli, že pokud jde o vlastnické poměry, nemůže obnova hospodářského tržního 

řádu skončit dobře. Říkali jsme též: nevymýšlejte něco nového, zavedené systémy již existují. Věděli 

jsme, že se jedná o složitý úkol. Rozhodnutí se dělala za pochodu a musela se dělat rychle.  

MS: Je otázka, jestli náhodou proces nebyl zbytečně očerněn podivnými výroky o tom, že nelze rozlišit 

čisté a špinavé peníze.  

KM: Je otázka, jestli je to Klaus opravdu řekl, či neřekl. On se brání. Opravdu nevím.   

MS: Dal se přece signál něčemu špatnému a došlo na řetězovou reakci. Když to udělal jeden, pustí se 

do toho ostatní.  

KM: V tomto smyslu to bylo také věcí revoluce. Nedělejme si iluze, vždy to vyvolává vlnu korupce.  

MS: Ano, ale vždy jde o míru. Československo vycházelo z dobrých startovacích pozic. Chyby, které i 

nechtěně vznikaly, nastaly často proto, aby ospravedlnily některé činy, které se stát neměly.  

KM: Nyní mluvím za právníky: jisté je, že jsme to tušili, ale byli jsme odmítnuti.  

MS: Můžeme říci, že dobré kroky se udělaly během dvou let, ale pak, co se dělalo poté? Nebyla ochota 

dělat některé věci rozhodně, a tím jsme ztratili dynamiku.  

KM: Například jsme žádali zvýšení rozpočtu na vysoké školy, ale bylo nám řečeno: „Až budou peníze.“ 

Peníze však byly na úplně jiné věci, a proto jsme museli stále čekat.  

MS: Můžeme konstatovat, že tehdy byla hierarchie priorit nesprávná.  

KM: To nepochybně.  

MS: V rámci obnovy kapitalismu byly jedním z důležitých kroků restituce. Jak se na ně díváte? Soudíte, 

že restituce jako celek pomohly? Církevní restituce začaly již tehdy, až nyní se dokončují.  

KM: Zejména šlo o opět o otázku právního rámce. Podívejte se, jde – pokud hovořím o církevních 

restitucích o to, aby společnost ideu restitucí přijala, schválila. Není možné pouze říkat: co bylo 

ukradeno, má být vráceno. Vydávají se majetky, o nichž se neví, jestli vůbec církvi patřily, nebo 

nepatřily. Pozemkový úřad s tím má velké starosti, památkové úřady si s tím neví rady. Zákon měl být 

v podstatě spuštěn tehdy, až se pořídí soupis. Vlastně byl tehdy předčasně vydán bianko šek, který se 

nyní naplňuje. Uvidíme.  

MS: V počátcích devadesátých let lidé restituovali majetky, které byly totálně zničeny. Pro mnoho lidí 

se jednalo o „danajský dar“.    

... Hodnoty ...  

MS: Vážený pane profesore, naše druhé setkání bych začal otázkou, jaké hodnoty jsou podle vás 

důležité pro společenský a hospodářský řád, který jsme se rozhodli obnovovat? Lidé často zmiňují 

otázku svobody. Souhlasil byste?  

KM: Je to naprosto nepochybné a jedná se o základní prioritu. Myslím si, že veškeré hodnocení 

vývoje za posledních 25 let musí vycházet právě z principu svobody. Protože jsem také právník, 
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musím k tomu ihned dodat, že každá svoboda má své hranice a že si nelze myslet, že nastolením 

svobody se nám otevřela cesta ke svobodě bez hranic. Možná to zní frázovitě, ale tím chci pouze 

naznačit, že čím je větší svoboda, tím větší odpovědnost je kladena na ty, kteří ji užívají, v tom je 

podstata věci.  

MS: Můžeme říci: lidé i společnost žili v pomyslné ZOO, byly zde klece. Když padly, někteří z nás začali 

nezřízeně využívat toho, co se jim naskytlo, to znamená, že svobodu zaměňovali s libovůlí.  

KM: Ne úplně, byť někteří tak tehdejší stav interpretují. Právní rámec zde existoval, ne všude, ne 

dostatečně. Dotkli jsme se toho ...  

MS: ... v rámci obnovy kapitalismu.  

KM: Nebylo to v takové míře. Pokud bych mluvil za sféru akademickou, tam jsme velmi dobře věděli, 

že musíme, dokonce v zájmu svobody, právní rámec vytvořit. Nemyslím si, že se vývoj dá obecně 

formulovat jako anarchismus, to určitě ne.  

MS: Dobrá, ale můžeme říci, že svoboda má různé odstíny. Můžeme hovořit o svobodě ekonomické, 

svobodě politické, pak je zde svoboda vnitřní. To je takový stav lidské mysli, že i když je člověk 

v okovech totality, může být ve svém svědomí svobodný. Jako příklad nám mohou sloužit Jan Patočka 

či z počátku novověku Jan Hus. Jakou svobodu podle vás akcentují?  

KM: Jsem přesvědčen, že vymezit hranice vnitřní svobody je velmi náročné a těžké a klade to na ty, 

kteří se tím zabývají, mimořádné nároky. Můžeme to nahlížet jako na jistý druh duševní vyspělosti. 

Podívejte se, zažili jsme nesvobodu i v oblasti vědeckého bádání. Věděli jsme, že jistí autoři jsou na 

černé listině, že je nemůžeme citovat. To je strašný stav. Věděl jsem, že bych rád některé autory 

citoval, a tak jsem jej uvedl v naději, že to projde, že si toho nikdo nevšimne. Kromě toho vám pak 

režim vnutí vnitřní cenzuru, kdy si sám kladete jisté meze projevu. V tom je však strašná nesvoboda, 

ale vy víte, že to musíte respektovat, jinak nenapíšete nic.  

MS: Člověk se stává otrokem sebe sama, vstupuje do nechtěně do konsensu s režimem.  

KM: Nejedná se o konsensus, ale přijetí pravidel, respektování pravidel, která vám totalitní režim 

vnutí.  

MS: Po roce 1989 toto, zaplať Bůh, padá.  

KM: Nepochybně ...  

MS: Někteří autoři byli minulým režimem opovrhováni, ale pravda se ukázala.   

KM: Pokusy to odhalovat již existovaly a skutečně záleželo na odvaze redakčních rad. Měl jsem štěstí, 

že jsem svého času pracoval v redakční radě Dějin a současnost před normalizací. Tam jsme si 

opravdu dovolili pustit kritiku daleko, ovšem hned následovaly postihy.  

MS: Otázka cenzury je otázka svědomí. Jestli se člověk cítil znejistěn, ... 

KM: ... musel psát do šuplíku.  

MS: Mnozí vědci museli takto postupovat, především společenskovědní.  
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MS: Neměli bychom též zapomínat na spravedlnost. Problémem je, že dovolat se spravedlnosti v naší 

republice je velmi obtížné. Pomáhají nám švýcarské soudy. Není zde ochota pojmenovat skutečný 

stav.  

KM: To je nepochybně základní věc: dostupnost práva, jeho obhajitelnost. Bez fungující justice, bez 

soudů, které mají autoritu a důvěru veřejnosti, nemůže existovat právní řád. 

... Právo a transformace ...  

MS: Nyní bych přešel do oblasti, která je vám vlastní – a to k otázce práva. Dotkneme se trochu 

předchozí otázky ... Rád bych se zeptal, jak spravedlivý byl minulý režim. Dá se vůbec minulý režim 

považovat z hlediska práva za spravedlivý? Ostatně hodnota nalézání spravedlnosti je znakem práva.  

KM: Samozřejmě. Je známá ditochomie: právo bez spravedlnosti přestává být právem. V tom vidím 

problém, do kterého se minulý režim dostal. Byla to v podstatě fasáda, která měla vytvořit dojem, že 

právo existuje, že zde existuje cosi jako spravedlnost, dostupnost práva. Za fasádou se odehrávalo 

úplně něco jiného. Nemyslím tím pouze to, že jste musel počítat s tím, že v některých chvílích nebude 

vaše jednání hodnoceno podle právního řádu, ale podle názoru nějaké skupiny stranických 

funkcionářů. Jde o to, že právo vytvářelo ve společnosti nerovné postavení pro obyvatele. Základní 

princip rovnosti před právem, před soudem, komunistický systém základním způsobem povyšoval. 

V pravém slova smyslu – uplatňování spravedlnosti v právu bylo narušeno.  

MS: Lidé uzavírali sňatky, rozváděli se, dědili ...  

KM: Nepochybně ano, ale když si vezmeme období nacistické okupace, tam také lidé žili, uzavírali 

sňatky, kupovali majetek, uzavírali kupní smlouvy, soudili se. Vždyť také potom, když se rušily právní 

normy, které vznikly v období nesvobody, vyjmuly se právě tyto případy. Něco podobného by se nám 

přihodilo také s komunistickým režimem, to se však nestalo.  

MS: Proč podle vás k tomu nebyla ochota?  

KM: Vládla tu bezradnost, co s tím udělat. Nehledě na to, že mnoho protagonistů přeměny svým 

způsobem zažili cosi i v komunistickém režimu, a to i v oblasti práva. Byli svým způsobem angažovaní, 

i když se od ní pak odtrhli a změnili svá stanoviska. Pamatuji si, že jsem poslouchal Havla, když 

vykládal, proč nebylo možné zakázat komunistickou stranu. Úplně jasné mi to nebylo. Důvody musely 

být politické, a stále o nich nejsme informováni.  

MS: V jisté nadsázce můžeme konstatovat: za samet se platí. Každá společenská změna vytváří tenze 

a v počátku devadesátých let jsme je nezaznamenali. Zkrátka – jde to na vrub přeměny. Lidé mohou 

říci: zaplať Bůh.  

... Pozitivisté a přirozenoprávní pojetí ...  

MS: Pokročme dál. Když jsem hovořil na téma proměny s profesorem Václavem Pavlíčkem, shodli 

jsme se, že v dobách revolučních je akcentováno přirozené právo, a v dobách klidu je akcentováno 

právo pozitivní. Souhlasíte s tím, nebo byste něco doplnil?     

KM: Formuloval bych to poněkud zásadněji: v dobách revolučních vzniká revoluční právo a je negací 

práva do té doby platného, pokud jde o skutečnou revoluci.  
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MS: U nás o revoluci nešlo, ale o předání moci ...  

KM: Užívali jsme spojení: sametová revoluce. Když to zvážíme, opravdu se změnil společenský režim. 

Změnily se společenské podmínky, změnily se vlastnické poměry. Změnilo se právní postavení 

občanů, dostalo se jim svobody. Není toto revoluce? Revoluce nemusí být vždy násilná. Nemusíme 

popravovat své odpůrce. Nemusí jít o gilotiny. Koneckonců jakobíni byli za francouzské revoluce 

extrémem, nevíme, jak by bez nich revoluce probíhala. Domnívám se, že revoluce může mít tento 

klidný charakter, ale i kdyby šlo o boje na barikádách, cílem by byla snaha důsledně změnit 

společnost.     

MS: Mohli bychom říci: došlo k revoluci myslí a srdcí.  

KM: Říká se to. Jen si vezměte proměny vlastnických poměrů - jedná se o cosi zásadního. Vezměte si, 

jak se proměnila ústava. Je to zásadní. Kde byla totalitní vláda jedné strany? Byla ukončena. Jedná se 

o zásadní proměny společnosti, a pokud toto není revolucí, co je pak revolucí?  

MS: Ve výčtu můžeme dodat, že režimem nenáviděný člověk Václav Havel ...  

KM: ... se stal prezidentem ...  

MS: ... a do nejvyšší funkce byl jednomyslně zvolen komunistickým parlamentem.  

KM: Nevíme, jak k tomu sněmovnu Marián Čalfa donutil.  

MS: I to je znakem změny smýšlení.   

... Změna legislativy ... 

MS: Dobrá, pojďme se podívat na otázky legislativy. Je vhodné se zeptat, jak se podle vás připravovaly 

zákony před rokem 1989, jak pečlivě byly cizelovány? Zmínil jste, že v roce 1989 se pracovalo na znění 

federální ústavy. Sluší se říci, že v Československu byla provedena změna ústavy v počátku šedesátých 

let, kdy došlo k federativnímu uspořádání státu.  

KM: Jedná se o naprosto nesrovnatelný stav. Záměr – připravit změnu ústavy byla stranická záležitost 

ÚV strany. Že pak na ní pracovali právníci, je druhá věc. Text musel schválit příslušný aparát strany a 

bez toho to vůbec nešlo. Ti, kteří o zákonu hlasovali, to měli jako stranickou povinnost. Můžeme říci: 

jednalo se o hru na legislativu. 

MS: Můžeme nakreslit posloupnost: strana – právníci – hlasování poslanců na doporučení strany. 

Skutečné ponížení hlasujících.   

KM: Viděl jste někdy, že by komunistický parlament nepřijal předložený zákon? Viděli jsme tam 

nějakou zákonodárnou iniciativu? Také ne! Veškeré zákonodárství bylo řízeno stranickým aparátem.  

MS: K čemu tedy bylo v Československu zákonodárné shromáždění, následně Slovenská národní rada 

a pak Česká národní rada?  

KM: Jednalo se o fasádu, o nic jiného. Jen si vezměte, jak se hlasovalo o pobytu cizích vojsk, kolik 

opravdu odvážných lidí se tam našlo.   

MS: Starší si vzpomenou na Františka Kriegla, ... 
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KM: ... třebaže všem bylo jasné, že se jedná o protiprávní záležitost, že se schvaluje okupace.  

MS: Dá se říci, že jakékoliv zákony, tedy i ústava, existovaly díky rozhodnutí ústředního výboru KSČ. 

Jednotliví zástupci v parlamentu byli pouze loutkami.  

KM: Jedná se o jednotlivé zástupce Národní fronty a podřizovali se autoritě. 

MS: Vidíte, byla to lidová demokracie.  

KM: Již ne. Jednalo se o „vybudovaný socialismus“. Lidovou demokracií to bylo v letech do roku 1960.  

MS: Řekl byste, že o zákonech probíhala patřičná diskuse?  

KM: Ano, odborná diskuse probíhat mohla. Dokonce se pamatuji, jak někteří učitelé této fakulty byli 

hrdi na to, že normy poznámkují, oponují zákonodárné projekty, které pak šly na ústřední výbor. Měli 

jsme Ústav státu a práva, který měl v tomto rozhodující úlohu.  

MS: Shodou okolností tato instituce funguje do dnešních dnů.  

KM: Ano, ale má jiné úkoly, je pracovištěm základního výzkumu v oblasti práva. 

MS: Z hlediska logiky zákonů, soudíte, že byly napsány dobře, že vystihovaly podstatu a podle nich se 

dalo formálně existovat?  

KM: Snad ano. Existovat tak, jak si vládnoucí strana představovala. Po formální stránce se nejednalo 

o zmetky.  

MS: Ostatně také neexistovala „vyspělá“ informační technologie. Vše muselo být napsáno. Počítače 

přicházejí až s novou dobou a umožňují „legislativní inženýring“.  

... Výzvy před legislativci ...  

MS: Dobrá, když se pohybujeme v oblasti legislativy do roku 1989, jak tam se připravovaly zákony?  

KM: Nemám s tím velkou zkušenost. Mám zkušenost pouze s vysokoškolskou legislativou – tedy 

osobní. Pro člověka, který byl do toho vtažen, aniž by s tím měl nějaké politické nebo odborné 

zkušenosti bylo zajímavé, že poslanci brali věci nesmírně vážně.  

MS: Autenticita byla spojena s revolučními výzvami, které stály před společností.  

KM: Bez rozdílu stranické příslušnosti jsme diskutovali o vysokoškolském zákoně a jeho první verzi. 

Tehdy se dělaly československy a bylo to dost obtížné. Vše se muselo konzultovat se slovenskou 

stranou. Zkrátka – cílevědomost, ochota k diskusi, pochopení stanovisek, opravdovost, to byl můj 

základní poznatek. 

MS: Můžeme říci, že hovoříte o době, kdy v zákonodárném sboru byli „amatéři“. 

KM: Byli tam jak právníci, tak amatéři, a dařilo se jim to.  

MS: Čím si vysvětlujete právě skutečnost, že nyní kvalita výstupů z poslanecké sněmovny není taková, 

jako v devadesátých letech. Dá se to tak zjednodušit?  
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KM: Problém byl takový: jako rektoři jsme připravili návrh vysokoškolského zákona z roku 1999. 

Tehdy ministerstvo prokázalo při přípravě jistou neschopnost a já jsem na rektorské konferenci 

navrhl - ať mne pověří, že jednak připravím záměr zákona a jednak, že vytvořím zákonodárnou komisi 

na fakultě, což se stalo. Vše ale podléhalo široké diskusi v akademických senátech jednotlivých 

vysokých škol a v radě vysokých škol. Byly stovky, stovky připomínek a návrhů. Nyní jsme 

zákonodárný návrh dali do rukou ministrovi a ujistili jej, že za ním stojí konsensus vysokých škol, že 

může počítat s podporou, což byla novinka. Najednou ministr měl pocit: dobrá, když s tím přijdu, 

mnohé může být schváleno. Nyní však začíná „kolotoč“ v Poslanecké sněmovně. Někteří poslanci do 

toho začali vnášet dílčí návrhy, změny ...  

MS: Jednoduše, přichází lidová tvořivost.  

KM: Máme ovšem legislativní radu vlády, kde sedí špičkoví odborníci. Nakonec něco z návrhu 

vznikne, co není úplně konformní s původním návrhem, v tom je problém, ale nestěžuji si. Máme to, 

co jsme si ve vysokoškolském zákoně přáli. Podařilo se nám dosáhnout nebývalých věcí, pokud jde o 

autonomii vysokých škol, majetek vysokých škol. Jedná se o něco zásadně dobrého. Ale zde je možná 

jiný problém: samozřejmě, zásahy poslanců v prvním, druhém čtení, jsou naprosto oprávněné. Od 

toho tam sedí, aby mohli zákon kritizovat, aby jej mohli navrhovat, změnit, ale než zákon půjde do 

třetího čtení, měl by již být naprosto ucelenou normou, kde by se žádná chyba neměla vyskytovat.     

MS: Domníváte se, že chyby vznikají právě v posledním čtení? Jednotliví poslanci projevují velkou 

tvořivost.  

KM: Asi to tak bude. Nevím. Nestarám se o to, jelikož se nejedná o mou záležitost. Někdy si říkám: 

zaplať Bůh za Senát.  

MS: Je korekcí norem.  

KM: Může vychytat chyby, které se vyskytnou. Vrácením návrhu zákona se může zabránit něčemu 

škodlivému. Smyslem je, aby zákony existovaly a musí být dobré i po formální stránce, to je zásadní 

požadavek.  

... Jazyk, zákony a kontexty ...  

KM: Ovšem musí být také srozumitelné, to je další věc. Kdysi jsem zde uspořádal diskusi, na kterou 

jsem pozval zástupce Ústavu pro jazyk český. Aby našim právníkům na fakultě ukázali, jaké jsou 

z hlediska jazykové čistoty chyby v zákonech. Bylo to otřesné. Ukázaly se neologismy, chyby, zkrátka 

to, co mění leckdy smysl zákona, když jej vezme do ruky jazykovědec. Zákony by měly být 

srozumitelné každému občanovi. Nikdo by neměl potřebovat právníka k tomu, aby rozuměl zákonu. 

Nyní se tážu, jestli Nový občanský zákoník bude mít takovou funkci, ačkoliv je to zákon zákonů, 

protože se dotýká každodennosti každého občana. Rakouský občanský zákoník platil v našich zemích 

od roku 1811 do r. 1950. 

MS: Sluší se říci, že v rakouských zemích platí stále. 

KM: Profesor rytíř Randa! Jeden z profesorů občanského práva a mimořádná autorita vědecká 

v Rakousku konstatoval při jeho stoletém výročí, že je lidový. Tím nemyslel vulgární lidovost, jak by se 

mohl někdo domnívat, ale rozuměl tomu tak, že je lidem srozumitelný, ale na rozdíl od německého 
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občanského zákoníku, který na konci století vznikl v Německu, nepotřebuje advokáta, aby vám 

vysvětlil, co je obsahem práva. Tato skutečnost by měla být uplatněna během každodenní tvorby 

zákonů.  

MS: Soudíte, že legislativní těleso by mělo být „leštičem“ jednotlivých norem a mělo by dbát na 

dobrou proporci zákonů?  

... Respekt k právníkům ...  

KM: Měly by se respektovat názory právníků ...  

MS: Pane profesore, dostáváme se do schizmatu ...  

KM: Mají je v legislativní radě vlády, a proto, prosím, alespoň tam!  

MS: Máte tam experty a pak jsou tam volení zástupci lidu.  

KM: Volený zástupce lidu by buď měl mít právnické vzdělání, nebo respektovat názor právníka.  

MS: Akcentujete pokoru.  

KM: Zde nejde o to, aby právník vykládal politiku, zasahoval do politiky. Opravdu hovořím o formální, 

technické stránce tvorby práva.  

MS: Když jsem měl možnost mluvit s docentem Michalem Spiritem z VŠE Praha, říkal mi: „Když jsem 

byl v legislativní radě vlády, mnohým věcem jsem nerozuměl, a tak jsem pouze poslouchal a nesnažil 

jsem se do toho zasahovat.“ Jsem přesvědčen, že tento přístup asi není tím správným východiskem 

k jednání u našich představitelů v Parlamentu.  

KM: Jistě! Jednáme o složitém problému. Snaha, aby se zákony nemusely vracet pro formální 

nedostatky, by měla být trvalá. S tím si Parlament musí pomoci, od toho tam má řadu komisí a 

výborů, které se tím zabývají.  

... Vznik zákonů ...  

MS: Kdybyste měl uvést výtku k procesu přijímání zákonů - soudíte, že problém je právě v instituci, 

která nakonec zákony schvaluje? Legislativní norma vzniká na ministerstvu, pak putuje legislativním 

kolečkem, kdy se jednotlivá ministerstva k němu vyjadřují, ...  

KM: ... nebo jej navrhne poslanec jako iniciativu.              

MS: Ano, ale pak jde do legislativní rady vlády. Odtud to jde do vlády, která jej schválí. Následně jde 

norma do Parlamentu. Kde podle vás vzniká největší problém? Je to u těch, kteří jej schvalují, a na 

základě jejich rozhodnutí zákon nabývá platnosti?  

KM: Většinou právě tam.  

MS: Můžeme tedy konstatovat, že úředníci odvedou slušnou práci.  

KM: Jen si vezměte, kdo sedí v Legislativní radě vlády? Většinou se jedná o špičkové vědce v oblasti 

práva. Nejedná se jen o úředničinu, opakuji, jedná se o špičkové odborníky.   
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MS: V této souvislosti bychom měli říci: problém „legislování“ v Čechách spočívá v neúctě k práci těch, 

kteří normy koncipují a posuzují s pečlivostí.  

KM: Není to neúcta. Jedná se o víru v to, že mám vlastní rozum.  

MS: Když toto postuluji, tak je vidět, že jsem nepokorný člověk. Demokrat uzná, že má své limity.  

KM: Problém je v tom, řekl bych, že je třeba si uvědomit, že tvorba práva je jedna z nejobtížnějších 

výkonů právnictví. Tím nechci snižovat úlohu advokátů, soudců a podobně. Tvorba právní normy je 

proces velmi složitý a vyžaduje opravdu špičkové odborníky.  

MS: V devadesátých letech vznikalo mnoho norem. Jistě tam byly chyby – tím mám na mysli otázku 

investičních fondů, ale rozhodně nevznikaly legislativní paskvily v podobě „přílepků“, jichž jsme svědky 

v současnosti. Tyto nedostatky nám pomáhá řešit Ústavní soud ČR.  

KM: Ten by se měl zabývat pouze sporem právních norem s ústavním pořádkem, a ne aby řešil 

takové otázky. Pak se norma dostává do skluzu, a ne tam, kde již tento problém měl být dávno 

vyřešen.  

MS: Myslím si, že asi pro lepší fungování parlamentu by bylo vhodné, aby v něm seděli spíše právníci 

než lékaři.  

KM: Pochopitelně každého napadne - a možná, že je to jednoduchý soud - že koneckonců lékaři 

požívají mimořádné důvěry ve společnosti, alespoň zatím, ale u právníků to tak úplně neplatí.  

... Význačné normy ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam takových norem, jako je ústava? Nestala se 

v očích lidí během 25 let „otloukánkem“? Někteří představitelé Ústavu ČR ctili a snažili se naplňovat 

jejího ducha a pak ti, kteří jí spíš opovrhovali. Václav Havel povětšinou Ústavu četl, snažil se ji 

připomínat tak, aby lidé, zejména politici, jednali v duchu této normy.  

KM: Ústava je základní zákon státu. Je klíčové, že vše, co se zde v oblasti práva děje, nesmí být 

v rozporu s Ústavou ČR. Myslím si, že každý prezident má leckdy pocit, že jej ústava trochu příliš 

svazuje. Možná, že pak zkouší, jak by šlo dostat se za hranu moci, to je stálé nebezpečí při výkonu 

vládní moci. Máte pravdu, každý zásah do ústavního pořádku je vážným ohrožení právního pořádku, 

právního státu. Jedná se o klíčovou otázku, protože Ústavu bychom měli respektovat. Vždy říkám: 

zákon se mi může velmi nelíbit, nemusím s ním vůbec souhlasit, ale podstata právního státu je, že 

jsem mu podroben, a že jej respektuji a nesmím jej porušit, v tom je princip. A že leckdo má snahu 

„ohýbat“ právo, to bychom se dostali do středověku, kdy se říkalo: právo má voskový nos a je možné 

jej ohnout.  

MS: Dobrá, ale jak často – podle vás – by měla tato norma být předmětem diskusí? 

KM: Pokusů o změny by mělo být minimálně. Význam ústavy spočívá v tom, že je trvalá, že je vžitá, že 

ji lidé respektují, a ne v tom, že přicházíme každou chvíli s nápady, že když nám něco nevyhovuje, 

změníme ústavu, ...  

MS: ... nebo tam vložíme ústavní zákon, který upraví ústavní pořádek. Ježto se politici nedokážou 

dohodnout na další vládě, proto vytvoříme zákon, který nám dovolí rozpustit Parlament.  
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KM: To je kardinální chyba. Politici by se měli naučit respektovat a užívat ústavu. 

... Občanský zákoník ...  

MS: Jaký další zákon byste zmínil? Již jste uvedl nový Občanský zákoník z roku 2012. Sluší se říci, že se 

na něm pracovalo 10 let. Právní vztahy se upravovaly novelizovaným občanským zákoníkem z roku 

1964. Soudíte, že občanský zákoník nutně musel tak dlouho čekat na svůj vznik?  

KM: Otázka je, jestli vůbec musel vzniknout.  

MS: Vždyť byl derivátem socialistického práva.  

KM: Něco k tomu řeknu: rakouský občanský zákoník vznikal od roku 1776 do roku 1811.  

MS: Ano, v Rakousku platí pořád.  

KM: Stejně tak jako zákon 142/1867 – O všeobecných právech občanů, ten též platí.  

MS: Čím to, že některé normy platící ve vyspělých zemích jsou tak staré? Lze říci, že je logické, když 

máme eliminovat, bylo asi nutné přijmout zákony ...  

KM: Již starý občanský zákoník byl de facto jiné podoby, tedy změna byla v pořádku. Uvidíme, jak se 

nový občanský zákoník vžije. Zatím nemáme zkušenosti s tím, jak s ním budou zacházet soudy.  

MS: I když vstoupil v platnost v roce 2014, již se připravují další novelizace. Usmíváte se ...  

KM: Usmívám se, protože to se nemělo nikdy stát!  

MS: Jednoduše se přijal zákon a hned jsme věděli, že něco je chybně.  

KM: Jsem přesvědčen, že účinnost zákona se měla odložit o rok či dva. Tam bylo politické zadání, 

všichni jsme cítili politický tlak. Víme, kdo za tím stál, kdo s tím spojoval svůj politický osud. Toto vše 

se odehrávalo před veřejností, a proto se nejednalo o nic tajného. Ač nejsem odborníkem na oblast 

občanského práva, dívám se na to jako historik. Směju se, protože rakouský občanský zákoník musel 

čekat na svou velkou novelizaci od roku 1811 do roku 1914, 1915, 1916. Jinými slovy – sto let.  

MS: Dobrá, někdo může říci: nemůžeme čekat, doba je dynamická!  

KM: Můj názor to nemění. Co prožil občanský zákoník? Vznikl v době feudalismu, kdy ještě existovalo 

poddanství, robota. Samo 19. století bylo období ohromných proměn – najednou, v roce 1848, vznikl 

moderní stát. Samozřejmě zde vzniká celá řada nových zákoníků: živnostenský, obchodní, které 

upravují podnikatelskou činnost. Zákoník zde pořád funguje až do doby první světové války. Všichni 

věděli, že se musí měnit. Velice opatrně se připravovala novelizace. Jelikož vypukla první světová 

válka, neschvaloval to parlament, ale šlo se cestou nařízení.  

MS: Měli bychom uvést, že v tu dobu jsme měli jednoho panovníka, existovala kvalitní byrokracie, 

kterou zdědila naše první republika. Lidé během první republiky cítili sounáležitost. Dnes?  

KM: Vaše slova tak úplně neplatí. Zrovna česká politika se snažila revoltovat. Vůči Vídni byla v jisté 

opozici. Z mého pohledu se nejedná o podstatnou věc a nic to nemění na respektu k občanskému 

zákoníku. Ano, právníci si velmi dobře uvědomovali zásadní proměny a modernizaci společnosti, a 
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proto cítili nezbytnost modernizace občanského zákoníku. Proměny z mého hlediska byly mnohem 

hlubší. My jsme provedli zásadní revoluční přeměnu, jak jsem o ní hovořil. Na druhou stranu - od té 

doby žijeme ve stabilním státě, ve stabilních poměrech. Ano, přichází modernizace, nové technologie, 

ale ty přicházely i tehdy, měly pouze jinou podobu.  

... Stabilita práva a jiné ...  

MS: Jak podle vás zajistit, aby důležité právní normy byly stabilní, aby společnosti, které operují na 

našem území, měly jistotu? 

KM: Všichni by si měli uvědomit, že život nelze regulovat do nejmenších detailů, to zkrátka nejde. 

Život je mnohem pestřejší, než může jakýkoliv právník nebo zákonodárce vymyslet.  

MS: Měli bychom dodat: zaplať Bůh, ... 

KM: ... ale na druhou stranu zde máme soudy. Ony výkladem právní normy mohou v podstatě zákon 

novelizovat, aniž by došlo ke změně textu. Takto se to odehrávalo po staletí. Norma musí být obecná.  

MS: Ovšem nemůže reglementovat vše.  

KM: Podívejte se na nový zákoník trestního práva. Tam je až neskutečná snaha regulovat jednotlivé 

druhy trestné činnosti. Popsat je do nejmenších detailů nejde.  

MS: Není toto právě výsledek tvůrčí úřednické činnosti?  

KM: Neřekl bych. Spíše se jedná o důvody politické, složité, které vyvolávají takovouto snahu.     

MS: Rád bych se zeptal, jak podle vás zacházet s normami, aby nedocházelo k bujení, aby 

nedocházelo k hypertrofii?  

KM: Nesmí existovat snaha po kazuistice, jen snaha o obecnosti, což je kvalitou každého zákoníku, a 

nikoliv kazuistická úprava, vraceli bychom se do raného středověku. Jakmile právní norma splňuje 

tuto podmínku, můžeme klidně spát, pak s ní soudy mohou zacházet.  

... Soudní soustava ...  

MS: Dobrá, soudy, soudnictví, to je zvláštní oblast, zastavme se u ní. V devadesátých se říkalo: soudy 

způsobily špatnou vymahatelnost práva během transformace, byly pomalé.  

KM: Prosím vás, osud soudů! Podívejte se na to, co se stalo v roce 1948. Muselo vzniknout „porotní 

soudnictví“, aby občané získali důvěru v soudy jako takové. Nechtěli přijmout smutný fakt, že dřívější 

soudci absolutní monarchie soudí nadále. Každá taková proměna přináší tyto otázky. Myslím si, že 

v tomto ohledu nemusíme mít nedůvěru k soudům. Kvalita soudců se rodí postupně.  

MS: Jinými slovy – soudy ani postupovat jinak nemohly, agenda byla nesmírně rozsáhlá.  

KM: Ta je pořád. Zatížení soudců agendou je nesmírné, a od toho se odvíjí kvalita rozhodování.  

MS: Když soudce dostane spis o mnoha tisíci stranách! Selský rozum říká: než by soudce 

mnohatisícový spis přečetl, zestárl by! Jednoduše – soudce spis nemůže řádně pročíst, analyzovat, 

najít oporu v zákoně. Soudce se musí rozhodovat dle hlasu svého srdce.  
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KM: Pane, asi ne. Hlas srdce je jistě mocný, ale rozsudky by zřejmě vypadaly strašně. Přestože to má 

tisíce stran, on to pročíst musí.  

MS: Vždyť je to zotročení člověka. Norma je jeho práce.  

KM: Ano.  

MS: Ještě bych se zeptal, vy byste měnil soustavu soudů? Máme čtyřstupňovou soudní soustavu. Tážu 

se proto, že rozhodnutí jednoho soudce může být negováno rozhodnutím soudce vyšší instance.  

KM: Pozor, pouze v rámci odvolacího řízení.  

MS: U lékaře odvolání není možné.     

KM: Vidíte, jak se právníci mají dobře. Máme neustále vyšší instanci. U lékařů je vyšší instancí Bůh. 

Pro lékaře je to velký problém, a proto toho v poslední době dost podstatná část právní obce začíná 

využívat.  

MS: Rád bych se zeptal, jak se díváte na problém, který začal více zdůrazňovat Václav Klaus – význam 

soudcokracie. Je zde moc soudní, legislativní a výkonná, a právě soudní si klade velké požadavky.   

KM: Emeritní prezident si spíš vyřizoval svou nechuť k tomu, že soudy rozhodovaly jinak, než si přál. I 

způsob, jakým jmenoval soudce, jak vyjádřil jistou rezervovanost k mladým adeptům soudcovského 

úřadu, nebyl v pořádku. Mně se přístup hrubě nelíbil, ačkoliv celou řadu postojů Václava Klause 

respektuji. Měl jsem příležitost či více příležitostí se s ním se s ním setkat. V tomto bych s ním 

nesouhlasil.  

MS: Obraťme list a dotkněme se mezinárodního rozměru. Domníváte se, že integrace do evropských 

struktur nám pomohla? To znamená: zlepšila se přehlednost legislativy?  

KM: Soudím, že ne. Integrace přehlednost zkomplikovala. Problém je v tom, že evropské právo se 

musí transformovat a musí se „implementovat“ do našeho právního řádu. Ne vždy jsou překlady 

v pořádku. Ne vždy to odpovídá duchu zákonů, v jakém smyslu byly přijaty. V tom je nutné vidět 

problém. I na druhou stranu – zejména judikatura evropských soudů pomáhá našim právníkům vidět 

věci v jiných perspektivách.  

MS: Jinými slovy - mezinárodní „právní vody“ nám nastavují zrcátka.  

KM: Z toho hlediska je to vynikající. Jinak bych o zpřehlednění nemluvil.  

... Hodnocení a omyly ...  

MS: Abychom zakončili naše povídání, kdybyste měl bilancovat, čeho jsme dosáhli a jaké vznikly 

omyly od té doby, co jsme se vydali na cestu obnovy demokracie? Co je zásadní?  

KM: Již jen to, že máme demokratický právní stát, že máme svobodu rozhodování, svobodu 

zajištěnou na všech stupních společenského života, co chcete víc?  

MS: Dobrá, vaše se odpověď se vztahovala k minulosti, ale jak se stavíte k budoucnosti naší země? 

Jsme součástí Evropské unie ...  
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KM: Základním problémem našeho společenského života je nedostatek politické a jiné kultury, úcty 

jeden k druhému, pochopení jednoho vůči druhému. Samozřejmě by neměl chybět smysl pro 

solidaritu a také vyslyšení potřeb druhého. Někdy mám pocit, že toto se v české společnosti vytrácí - 

a to je špatně. Například v počátcích devadesátých let jsme věděli, že musíme táhnout za jeden 

provaz. Takové dílčí zájmy jsou naprosto nepodstatné z hlediska tohoto smyslu. Jsme přece jen 

relativně menší stát v Evropě. To, co můžeme Evropě nabídnout je především náš podíl na kultuře, na 

vědeckém výzkumu, naši dovednost, pracovitost. Aby toto fungovalo, je potřeba zkulturnit celou 

společnost.       

 

 

Dialog o transformaci s Ivanem Pilným3,4: 

MS: Vážený pane inženýre, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jak ovlivnil váš 

život? Jaké naděje jste s ním spojoval a případně jak se naplnily?  

IP: Jistě se jednal o významný posun. Patřil jsem spíše mezi skeptiky, kteří neočekávali, že se něco 

takového může v průběhu našeho života stát. Bylo naprosto úžasné, že se tyto události staly. Předtím 

se ozývaly náznaky, že jsme na „zádi pelotonu“, ale tak razantní změny nikdo z nás nečekal. Pro mě 

byly změny jednoznačně pozitivní, i když musím přiznat, že vzhledem k mému věku to mohlo přijít 

dřív.  

MS: Bylo vám 45 let. Mládí a část produktivního života jste strávil v totalitním režimu.  

IP: Neříkám, že pád přišel úplně pozdě. Očekávání, která jsem měl, charakterizoval hlavně výrazný 

pocit, že dojde k procesu ustanovování demokracie, i když jsem si nedělal velké iluze jako někteří, 

neboť jsem očekával, že „opar“ nadšení později trochu opadne. Pro mě se jednalo o uvolnění 

svobody ve všem možném: podnikáním počínaje až po to, co mohu vyslovit, kam mohu jezdit atd. 

Tyto oblasti se otevřely velmi rychle. Bylo to úžasné a zasáhlo mě to tak, že jsem si občas připadal 

jako v zastydlé pubertě. Najednou bylo tolik možností, že jsme se do toho položili naplno. Kdyby to 

bývalo rozloženo do nějakého „přiměřeného“ časového úseku, zvládali bychom to bez obrovského 

nadšení, entuziasmu. Z tohoto pohledu by byla situace normálnější.  

MS: Volil byste asi konvergenci než takový rychlý zlom v roce 1989?  

IP: Tak jsem to nemyslel. Hovořil jsem o období dávno před rokem 1989, kdy nás ovlivnily jaltské 

dohody, dále ujednání, jak to zde bude vypadat, Pak přišel úděsný únor 1948. Zkrátka – kdyby se 

společnost vyvíjela po válce podstatně demokratičtěji, v roce 1989 bychom byli – po všech stránkách 

- úplně jinde. Tento vývoj nenastal. Tím chci říci: ne že změny mohly být pomalejší, ale 40 let jsme 

neměli být součástí Východu, nemělo se to stát.  

MS: Bohužel jsme byli k Východu přičleněni, byli jsme uneseni, jak by řekl Milan Kundera, ale nyní se 

snažíme být plnohodnotnou částí Západu.  

                                                           
3
 Ivan Pilný *1944, podnikatel, politik hnutí ANO 2011, od roku 2013 poslanec za tuto stranu v Parlamentu. 

4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 12. června 2014 odpoledne v pracovně Ivana Pilného v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Malá Strana Praha 1.  
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... Lidé nejen z minulosti ...  

MS: Dobrá, ale podívejme se na ty, kteří je vystřídali.  

IP: Byli to lidé, kteří měli nesporně zásluhy na tom, že se něco změnilo. Byli to lidé velmi odvážní, 

kteří často nasazovali svou existenci pro to, aby se stala změna. Za to si jich nesmírně vážím. Dále tam 

existovala jistá pluralita názorů, hlavně v době, kdy měli takzvaného společného nepřítele, ale ta se 

příliš neuplatňovala v pozdější době, kdy odešel do pozadí. Následně se názory začaly diverzifikovat. 

Někteří z nich na to nebyli připraveni.  

... Komunismus, ideologie ...  

MS: Kdybychom měli přejít před rok 1989, čím je pro vás komunistická ideologie a pak režim, jenž na 

ní byl založen? Možná bychom si měli odpovědět otázku, jestli člověk potřebuje nějakou ideologii pro 

své konání v sociálním prostoru?  

IP: Začal bych první otázkou. Pro mě je komunistická ideologie naprosto nepřijatelná. Nikdy jsem 

nebyl členem komunistická strany, nechodil jsem volit, nechodil jsem manifestovat na prvomájové 

demonstrace, třebaže všichni jsme byli pod nějakým tlakem, nikdy jsem se k tomu nenechal 

„zblbnout“, byť ostatní k tomu inklinovali. Komunistické dogma je pro mě nepřijatelné, a tak jsem se 

vždy choval. Následkem bylo, že nade mnou visel strop i v mém profesionálním životě, a ten byl 

nepřekročitelný. Tuto bariéru jsem nepřekonal, přestože spousta lidí do strany vstupovala s tím, že 

potřebují bariéru prorazit, dostat se do zahraničí, aby mohli dělat to, co chtěli. K těmto lidem jsem 

nikdy nepatřil, protože tato cena pro mne byla příliš vysoká.  

MS: Odpověděl jste přímo na komunistickou ideologii, ale potřebuje člověk nějakou ideologii pro svůj 

život? 

IP: Pokud vím, jsem stále příslušník římskokatolické církve. Řekl bych, že nejsem ateista, ale jako 

křesťan jsem velmi vlažný, protože pro mě se jedná o dogma, s nímž mohu polemizovat. Myslím si, že 

lidé jako já se k církvi uchylují v době, kdy se dostanou do nějaké kruciální životní situace: hledají 

vysvětlení, odůvodnění toho, co se jim přihodilo. Tehdy se příklon k víře, dogmatům, ideologii, ať již 

jakékoliv, objeví.  

MS: Jde o to, jestli ideologie potlačuje svobodné myšlení, individualitu člověka, jako tomu bylo před 

rokem 1989?  

IP: Jedná se o filozofickou otázku. Jsem nepřítelem jakýchkoli dogmat. Když mi někdo předloží deset 

přikázání a spoustu jiných, mám s tím docela velký problém, jak to přijmout. Spíše hájím zdravý 

rozum a intenzivně se zabývám tím, jak nám funguje mozek. Jak procházíme životem, z těch přikázání 

nám zbývá stále méně, ale některá nám zůstanou, i mně snad zůstala. Ta jsem si vzal za své a nebudu 

je porušovat. Není jich tolik, jako jich bylo na počátku, ale pořád ještě existují.  

MS: Desatero je dobrovolné, jedná se o nabídku ke slušnému životu. Když jej přijmeme 

v dlouhodobém horizontu, budeme ve výhodě.  

IP: Žádné dogma není dobrovolné. Buď jej přijmete, nebo ne, je to striktně binární.  

MS: Představitelé katolické církve - například Joseph Ratzinger – prosazují: víra a rozum se doplňují.  
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IP: Nejsem filozof.  

MS: Jste praktik?  

IP: Jsem spíše technokrat, u mě rozum bude vždy převažovat, ale neznamená, že v nic nevěřím, a 

nemusí to být zrovna přikázání. Jsou věci, které nikdy v životě neudělám, které neudělám ani sobě, 

ani svým bližním. Toho se držím a snad mi tento přístup zůstane, tedy i v politice. 

MS: Kdybyste měl charakterizovat režim, který zde působil tak, že narušoval, znehodnocoval 

myšlenky, které byly pro ideologii zásadní. Tím mám na mysli: „spravedlivou společnost“, 

„harmonickou společnost“, „společnost bez strádání“ atd. ...  

IP: Minulý režim jako režim podobného typu akcentoval nejhorší stránky, které život nabízí: 

bonzovat, škodit někomu, potlačovat individuality, potlačovat práva. To jsou skutečnosti, které jsou 

pro mě nepřijatelné. Režim akcentoval populismus, využíval jeho nejhorší stránky, jaké v člověku 

existují. Toho část společnosti zneužila k excesům, popravám v koncentračních táborech a podobným 

záležitostem. Jedná se o nevyhnutelný důsledek, který nastane, když dogma smíšené s populismem 

vystoupí do popředí.  

MS: Marx nepsal dogmata, psal pojednání.  

IP: Tvrdím, že Marxovy práce a studie jeho následovníků, kteří byli oslavováni komunismem, 

neobsahují prvky racia. Jsou tam skutečnosti, které nelze popřít. Pokud se tyto práce stanou 

ospravedlněním učení, které vytváří excesy, jedná se o zneužití těchto prací.      

MS: Můžeme říci, že lidé, kteří na Marxe navázali, jej nepochopili, a to již tím, že užili násilí? Úsilí o 

spravedlivý, svobodný svět nemůžeme realizovat cestou ujařmení člověka.  

... Možnost reforem systému ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte obrodný proces koncem šedesátých let? Byla to výzva k reformám?  

IP: V roce 1968 mi bylo 24 let. Uvolňování, když jsem mohl číst knihy, které by nikdy předtím nevyšly, 

mohli jsme začít jezdit do zahraničí a nepotřebovali jsme na to pozvání, padla do jisté míry cenzura, 

bylo naprosto úžasné. Za prvé, v té době jsem si neuvědomil, že komunismus se nedá reformovat, 

ten se dá pouze zničit. Řada i mých přátel vstupovala do této strany s tím, že ji budou vnitřně 

reformovat, což je absurdní a nelze to uskutečnit. Podle mě se jednalo o pokus, o němž bylo jasné, že 

skončil v momentě, kdy se objevily tanky na Hradčanském náměstí.  

MS: V konvergenci systému nevěříte? 

IP: V té době jsem nechápal, zda může existovat něco jako socialismus s lidskou tváří. Nerozuměl 

jsem tomu. Cesta k reformám? Myslel jsem si, že cesta je nastoupena správně. Nerozuměl jsem, že 

jsme součástí světa, který naše snahy vzápětí potlačí. Některé věci akcelerovaly stejně rychle jako pak 

po roce 1989, ale nebyly uskutečněny.  

MS: Můžeme shrnout: reforma nereformovatelného je oxymóron. Na druhou stranu, cosi se děje 

v Číně od roku 1979. Můžete říci, že je to jiná mentalita lidí, máte tam státní kapitalismus. Ideologii 

upozadili, a proto je tam ekonomika postavena nad ideologii. 
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IP: Jsem přesvědčen, že v Číně nefungují příručky. Když vypustíte džina z láhve, začne nějakým 

způsobem fungovat. Vypustili jej, má to své konsekvence, zatím tam převládá komunistické dogma, 

které má své kladné a záporné stránky. Víme o náměstí ...  

MS: ... Nebeského klidu, ... 

IP: ... víme o popravách, i když to nemůžeme srovnávat se Severní Koreou. Na druhou stranu, pozice 

Západu - když pominu ekonomické vazby, které jsou s Čínou zajímavé – je taková, že řada lidí řekne - i 

když je tam mnoho lidí, je tam pořádek a nejsou nebezpeční okolnímu světu. Z Číny nevychází 

terorismus.  

MS: Zatím nevychází terorismus.  

IP: Zatím ne, ale je otázka, pokud budeme bojovat za lidská práva - a nemyslím to pejorativně - tak do 

jaké míry destabilizace režimu uvolní síly, které by se jinak neuvolnily. Ovšem nezabývám se 

zahraniční politikou, čínský režim má určitou stabilitu, vykazuje rysy tržních mechanismů, začíná být 

pochopitelný, začíná respektovat určitá pravidla hry, což je určitě pozitivní. Přestože se v Číně lidé 

popravují, dokonce se po nich jezdí tanky, možná jich tam tolik nehladoví jako v Severní Koreji či 

jinde.  

MS: Komunisté, kteří nám vládli, si možnost realizace čínské cesty neuvědomovali, a proto se systém 

zhroutil. Většina řekne: zaplať Bůh.      

IP: Sice nevím, kdo to má zaplatit, ale určitě jsem pro.  

... Exil ...  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na lidi, kteří byli v exilu?  

IP: Tento problém jsem sám musel řešit, poněvadž jsem v roce 1969 byl ve Švédsku na pracovní stáži 

a školení. Mohl jsem tam mít skvělé zaměstnání. Vystrčit tehdy československou vlajku znamenalo 

obrovský kredit. Mimo jiné jsem se díval na tanky v Legerově ulici, a ty byly české. Když jsem na ně 

hleděl, uvažoval jsem - neboť probíhala amnestie - jestli se vrátit, či nevrátit do Švédska. 

Neodcestoval jsem pak ze dvou důvodů. Jeden byl osobní: narodil jsem se v Česku. Myslel jsem, že 

vazby jsou takové, že se musím vrátit. Navíc, mé ženě se ve Švédsku moc nelíbilo, a proto jsme se 

rozhodli k návratu. Od té doby jsem si řekl, že proces je již nevratný a že své rozhodnutí jsem udělal 

jednou provždy. Lidem, kteří šli do exilu, absolutně rozumím. Někteří z nich byli přímo vyhnáni.  

MS: Máte na mysli procesy s chartisty, akce Asanace a jiné.  

IP: A někteří byli vyhnáni nepřímo. Chápu jejich pohnutky, ale i pohnutky ekonomické. Musím ovšem 

říci, že ekonomické pohnutky bych dal do závorky. Spíše se jednalo o postup v kariéře, jenž byl 

v Československu nemožný. Měli jsme zde železnou oponu, nebyla jen obrazná, ale i skutečná. V 

 oborech jako počítače, jimiž jsem se zabýval, spadla klec. Rozuměl jsem lidem, kteří ve jménu svého 

růstu v profesi odešli jinam.  

MS: Dá se říci, že tito lidé, kteří odešli, nám po roce 1989 chyběli? Víme, jak se někteří z nás pak dívali 

na exulanty, kteří měli zájem přijít a pomoci: „My jsme zde trpěli, zatímco vy jste si žili v hojnosti“, 

ozývalo se od některých spoluobčanů. 
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IP: Chyběli nám a nepřivedli by tuto zem „zugrund“. Byl jsem zaměstnancem Ústavu matematických 

strojů. Když jsem tam začínal, byl ústav na špici vývoje. Docent Svoboda pracoval na vývoji prvních 

počítačů. Ústav se po roce 1968 vyprázdnil. Vše šlo „do kytek“, jelikož jsme začali spolupracovat se 

zeměmi RVHP. V této oblasti jsme ztratili strašně mnoho. Někteří lidé se po roce 1989 vrátili, nějak se 

asimilovali a přinesli sem obrovské zkušenosti. Jsou však lidé, kteří se nikdy neasimilovali. Uvedu 

hloupý příklad svého kamaráda, který utekl, vrátil se sem, a nechtěl zde zůstat, protože přišel do 

samoobsluhy a tam zjistil, že se zde děkuje prodavačkám, a ne obráceně. Pro něj je to nepřijatelné. 

On žil ve Spojených státech. Když jste vystaven delší dobu podmínkám určité společnosti, je pro vás 

těžké reformovat či přispět k reformně původní společnosti, z níž jste pocházel, poněvadž vám to 

připadá nepraktické a pro vás je jednodušší se vrátit nebo rezignovat.  

... Disent, demokratická opozice ... 

MS: Jak jste vnímal disidenty? Zmínil jste své působiště – Ústav matematických strojů - právě v tomto 

úřadu pracovali minimálně dva disidenti: Jan Sokol a Václav Žák.  

IP: V té době jsem tam již nebyl, když vyhodili Jana Sokola kvůli Chartě 77. Vzpomínám si, že kolem 

toho bylo obrovské dusno, neboť tam pracovala má žena. Na schůzi, kde měl být vyobcován, se 

nenašel patřičný konsensus. Dokonce lidé chtěli, aby byl přečten dokument, kvůli kterému má být 

vyhozen, aby věděli, o čem hlasují. Nepodařilo se to. Následovala obvyklá komunistická strategie, 

která lidi „rozdělila“ na malé skupiny, jež začala válcovat. Jana Sokola vyhodili a nakonec kolem roku 

1977 byly každoročně se opakující procesy prověrek, kde spousta lidí přišla o práci, přišla o existenci. 

Vyhnul jsem se tomu jen taktak v prohlášení: „V době 1968 jsem neměl tolik rozumu, bylo mi 24 let.“ 

Na druhou stranu jsem prohlásil, že jsem natolik starý, že nemohu zakládat SSM.  

MS: Každý volil různé způsoby. Domníváte se, že tato skupina lidí vykonala mnoho pro přemostění 

z totality do demokracie?  

IP: Nepřeceňoval bych její roli ve významných posunech. Bylo to rozhodnutí, které se odehrávalo 

mimo území Československa. Vyplývalo z mezinárodní situace, z toho, že na jedné straně nastoupil 

správný prezident, na druhé straně – člověk, který poslouchal, což je dvojce Reagan – Gorbačov. 

Z této situace jsme jako země postkomunistického bloku těžili. Že existovala charakterní, 

přesvědčená skupina lidí - kteří se jednoduše nebáli, kteří za to nesli osobní následky v době klesající 

úrovně morálky nebo žebříčku hodnot – jistě mělo nějaký význam. Kdyby tomu tak nebylo, je to 

smutné -  jejich oběti, které přinášeli, by byly zbytečné. Těchto lidí si nesmírně vážím, přestože 

s některými mohu diskutovat o náhledu na konkrétní problémy. Obdivuji jejich odvahu. Sám jsem ji 

neměl. Měl jsem děti, byl jsem spíš pasivní, než bych šel do aktivního vzdoru.  

MS: Souhlasíte s tezí, že je vhodné trpět za hodnoty, které přesahují každodenní rámec lidského bytí? 

IP: Kdyby tomu tak nebylo, máme národ plný Bretschneiderů. Stejně zde existují. Máme národ švejků 

a malých českých lidí. Takto bychom skončili, kdyby tito lidé vzdoru neexistovali. Existují i nyní a je to 

dobře. Ne, že bych souhlasil se všemi názory, ale považuji je za elitu národa - a to mnohem výraznější, 

než to reflektuje politická scéna. 
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... Otázka ocenění ... 

MS: Jelikož jste odpovídal v přítomném čase, dovolil bych si udělat střih a zeptat se: Ceníte si jich 

stejně, či více než kapitalistů?  

IP: Kdo je to kapitalista? Jedná se o člověka, který poskytuje ostatním lidem práci, nějakým způsobem 

se o ně stará, přispívá k tomu, že existuje nějaký standard životní úrovně, jenž se nějakým způsobem 

přirozeně vyvíjí. Má to též své stinné stránky, ale posunují společnost kupředu. Pokud tak vnímáme 

kapitalismus, je to dobře.    

MS: Myslel jsem na kapitalisty typu Petra Kellnera, Zdeňka Bakaly.  

IP: Kapitalista je - dle mého pohledu - nesprávné slovo. Rozlišuji mezi podnikateli a spekulanty. 

Budeme-li mluvit o podnikatelích, jsou to lidé, jako je pan Zbyněk Frolík z Linetu. Jsou lidé, kteří 

zakládají firmy, kteří společnost a poznání posunou dál, platí zde dokonce daně. Pak máme 

spekulanty. Je jím například pan Bakala, jenž nakoupí nějakou entitu s tím, že ji potřebuje prodat se 

ziskem. Že mu k tomu přibalí doly, je smůla horníků.  

MS: Zkrátka, je nutné rozlišovat, a jak říká liška Malému princi: „Jazyk je pramenem nedorozumění.“         

IP: Spekulanti jsou spekulanti. Problém je v tom, když vláda z jakýchkoliv důvodů – ať již z důvodu 

korupce, či jiných – jim naletí.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: Dovolil bych si ještě vrátit do období před rok 1989 a zeptal bych se: Vnímáte přes negativní 

hodnocení režimu nějaké jeho klady?  

IP: Ano, vzhledem k tomu, že se jednalo o policejní stát, měli jsme menší problémy s drogami. Mám 

děti dvou generací, u druhé jsem se obával s tím, co se kde stane. Díky policejnímu státu byly tyto 

excesy výrazně potlačovány. Existovala i nižší úroveň drobné kriminality, která lidi v současné době 

velmi obtěžuje. Negativa se příliš neprojevovala, poněvadž věci jako postižení, penzisté či umírající ve 

studených bytech se zametaly pod koberec, ty příliš vidět nebyly. Obecně: v každém policejním státě 

je bezpečno - byť vás mohou zavřít za to, že jste urazil prezidenta. Jinak příliš kladů nevidím. O 

záporech bych mohl mluvit dlouho.  

... Vyvratitelnost ideologie? ... 

MS: Rád bych se zeptal, zdali ideologie, která zde převládala, pokračuje po pádu režimu 

v modifikované podobě?  Soudíte, že strana hlásící se ke kontinuitě ji modifikovala?  

IP: Mám s tím čerstvé zkušenosti. Díky tomu, že jsem se dostal do Parlamentu, potkal jsem lidi, o 

nichž jsem si myslel, že se s nimi nikdy nepotkám. Lidi jako pan Miroslav Grebeníček nebo paní Marta 

Semelová. S tím mám výrazné problémy, přestože se v Parlamentu snažím vystupovat věcně, po 

jejich vystoupení musím nějakým způsobem reagovat, neboť jejich myšlení přetrvává. Rozumím 

účelovosti konstrukce: shání jim to voliče v jejich skupině. Pak se zde vyskytují salónní bolševici. 

Můžeme je připodobnit vtipem o Brežněvovi, který své mamince vykládal, co vše má na dače. Ona se 

jej zeptala, jestli se nebojí, že přijdou bolševici. Takové lidi zde máme též, ovšem chovají se jinak, než 

kážou. Pak zde máme mladou generaci, která jde do politiky proto, aby se dostala na stupně, na něž 
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by se jinak nedostala. Ve své podstatě se strana nereformovala. Spíš plave na nějaké vlně, kde se 

snaží podržet voliče. Nějaká výrazná distanc od toho, co se dělo, probíhá pouze na verbální úrovni, a 

to jen u části té strany.  

MS: Domníváte se, že to, že strana existuje, je způsobeno rozpomínáním se na lepší, staré časy, či že 

člověk má méně funkční centrální části mozku?  

IP: S mozkem to též souvisí. Jde o otázku kultury, poněvadž Češi jsou prominentní, nadprůměrní, 

přestože mozky asi máme všichni stejné. První je závist. To znamená, že jakmile se společnost 

majetkově diferencuje, závist se dostává do popředí. Za druhé, jsme šiřiteli špatných zpráv. Podporují 

je média, která se prodávají dobře a vycházejí tomu vstříc. To jsou výrazné české vlastnosti, které 

vzpomínání a oceňování toho, co bylo, podtrhují. Lidé si neuvědomují, co vše si mohou koupit 

v obchodech, kam mohou jet, kam se vše posunulo téměř ve všech oblastech. Tím nechci říci, že 

v této společnosti nejsou negativní vlivy. Připomínání si minulosti bez kritičnosti je absurdní! 

Pochopitelně, že to převažuje ve skupině, jejíž mozkový a jiný potenciál – ať geneticky, výchovou, či 

prostředím – je nižší než u jiné části společnosti.  

... Demokracie ...  

MS: Nyní bych otevřel další část našeho dialogu – a to o obnově společenského řádu - o demokracii. 

Jak si vy sám tento řád definujete? Vím, že jste stručný.   

IP: Demokracii si definuji jako minci. Říkám to docela často: má dvě strany - rub a líc, tedy právo a 

odpovědnost. Po právech volají všichni. Právo každý „umí“, pere se o něj. S odpovědností je to horší.  

MS: Lidé volají po nárocích, ale nechtějí přinášet oběti. Soudíte, že v oblasti obnovy demokracie jsme 

nemohli „navázat“, nebylo zde nepatrné „povědomí“, poněvadž naše minulá demokratická éra je 

vzdálená, byť první republika sloužila jako symbol?   

IP: Masaryk řekl, že potřebujeme, abychom dosáhli patřičné kvality demokracie, alespoň padesát let. 

To se zatím nestalo ani v první republice, ani nyní. Je to hluboká pravda.  

MS: Měli bychom říci, že když se v roce 1918 ustanovovala demokracie, vycházela z Rakouska – 

Uherska, po roce 1989 jsme měli dvougenerační zátěž totalitního režimu. Zátěž v tomto ohledu byla 

větší.  

IP: V Rakousku – Uhersku jsem nežil, proto nevím, jak tam tyto záležitosti vypadaly. Jsem přesvědčen, 

že Masarykových padesát let dosud neproběhlo.  

MS: Jsme v procesu obnovy demokracie?  

IP: Zatím zůstávám velmi mírný optimista v tom, že zde tento proces vůbec postupuje.       

MS: Vlastně jsme začali obnovovat struktury – vystavěli jsme si formu. V jaké fázi výstavby podle vás 

je? Abychom dosáhli optima, musíme mít kromě formy také obsah.  

IP: Nevím, jestli se dá obsah tvořit bez lidí tím, že se vytvoří struktury a lidi do nich „napasujeme“. Tak 

to určitě nefunguje. Problém, o němž hovoříme, si dovedu představit tak, že v ekonomice nebo jinde 

se dostaneme na místo, které jsme jako země zastávali, či se k němu přiblížíme. Hovoříme-li o těchto 

věcech, je to na generace a posuny jsou strašlivě malé. Je to způsobeno tím, že společnost má zcela 
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„ujetý“ žebříček hodnot a tento přístup je nakažlivý. Vidíte jej ve vysokých patrech politiky i jinde. Za 

komunistů se říkalo, že kdo nekrade, okrádá rodinu. Nyní se sice toto heslo nepoužívá, ale 

skutečnosti jsou děsivě nakažlivé, kapitalismus v raném stádiu přišel velmi rychle a konzumní 

společnost nás ovlivnila. Jednalo se o velkou zátěž, kterou řada lidí nezvládá a bohužel přenáší na 

další generace.  

MS: Karel Schwarzenberg v rozhovoru o české demokracii zmiňoval vtip o anglickém trávníku. Pokud 

jej chceme mít kvalitní, jako je i dnes žádáno, musíme se o něj 300 let starat, pravidelně jej sekat, 

abychom měli dobrý, stabilní základ. Stejné je to s demokracií.  

IP: Naprosto s tím souhlasím. Na pokusy to urychlit prostřednictvím referend, jež se v populismu 

objevují, je příliš brzy. Trávník na to není připraven.  

... Autokracie pro transformaci ...  

MS: Když vás člověk poslouchá, napadne ho, zda by nebylo pro transformační období lepší mít menší 

formu autokratického vládnutí, ač jsme si sice řekli, že je správné, že obnovujeme demokracii.  

IP: Kdybych byl čistě pragmatik, řekl bych: situace přímo volá po osvíceném diktátorovi. Kde jej však 

vzít?  

MS: Na druhou stranu jsme měli výrazné demokraticky smýšlející osobnosti - Václava Havla a jiné – 

které společnost formovaly. Je otázka, kdo naslouchal?  

IP: S tím bych si dovolil nesouhlasit. Není to o „přinášení“ pravdy, vytváření morálních hodnot. To je 

pro společnost nutné, ale politika musí mít praktickou část, poněvadž ideje se musí exekvovat. Tam 

byla Havlova slabina. Osvícený diktátor musí umět obojí.                

MS: Podíváte-li se na Masaryka, ten do jisté míry splňoval vaše požadavky. Jednalo se o 

charizmatického člověka, který silně zasahoval do běhu československé prvorepublikové demokracie. 

IP: Podle toho, co vím o Masarykovi, je mi sympatický, že byl člověk, že dělal i chyby. Měl své vztahy, 

ovšem byl člověkem, který se velmi učil, a to z vlastních chyb. Vize mu rovněž nechyběla.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří obnovovali demokratické pořádky po roce 1989, neměli vizi? 

IP: Některé vize: pojďme něco udělat, zhasneme na pět let, uvidíme, jak to dopadne. I to může být 

vize.  

MS: Z takovýchto vizí člověka bolí hlava a propadá deziluzím.  

IP: Pochopitelně, morální apel na změnu společnosti, který byl reprezentován Václavem Havlem a 

dalšími lidmi, je věc, která neztratila na hodnotě, a zatracovat ji a zlehčovat je velmi krátkozraké a 

špatné. Aby to mohlo fungovat, musí fungovat normální přízemní věci, které vytváří náš život, pak je 

tato nadstavba přijatelná.  

MS: Nadstavba? O ní hovořil Marx ... 

IP: Tyto otázky musí být v souladu.  

MS: Vše musí mít reálný základ.  
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IP: Mělo by to být přeneseno do praktické reality všedního života.  

MS: To se nepodvedlo?  

IP: Zatím ne. Možná rychle postupujeme v budování struktur, praktických věcí, ale pomaleji 

v myšlení.   

MS: Když ale budete budovat struktury, společnost nakonec může ustrnout. Kde je člověk? 

IP: Nebojím se ustrnutí, to by byla ještě dobrá zpráva. Bojím se postupné degenerace systému, která 

se následně bude projevovat i v ekonomickém a praktickém životě. Zatím mám pocit, že proces 

nějakým způsobem postupuje, a je skutečně potřeba jej obrátit.  

... Impulsy pro zlepšení české demokracie: ...  

MS: Čím lze podle vás zlepšit českou demokracii? Ta vyžaduje diskusi.  

IP: Ta vyžaduje také výchovu.  

MS: Pokud přistoupíme na tento úhel pohledu, dostáváme se ke generacím.  

IP: Samozřejmě, jinak to nepůjde. Nejde to rychle.  

MS: Musíme čekat 2, 3, 4 generace? 

IP: To jste velký optimista, bude to i víc.  

MS: Můžeme říci, že se ke standardu demokracie dostaneme, až vymřou lidé generace, která si 

pamatuje listopad 1989?  

IP: Podívejte se, náš společný problém je v tom, že žijeme v části společnosti, která vychovává děti 

nějakým způsobem, respektuje nějaký žebříček hodnot. Podléháme dojmu, že se tak obecně děje, ale 

není tomu tak. S tím nemůžeme dělat nic. Schéma bude fungovat a nepřestane fungovat. Jsem 

přesvědčen, že takových lidí, kteří sdílí má východiska, je mnoho. Nevím, jestli jich přibývá. Musíme 

se starat o tu část veřejnosti, v níž to není obsaženo, která žije v prostředí – ať již z jakýchkoliv důvodů  

- kde to neexistuje. Tam je potřeba nenasazovat bič v podobě represe, která je obecně špatná. Ta se 

dá vždy obejít. Mělo by se postupovat i tím druhým směrem, který bych nenazval cukrem, ale 

výchovou, ...  

MS: ... podanou rukou.  

IP: Ano, měli bychom se snažit pochopit problémy. Mají i sociální rozměr, protože s člověkem, který 

je v krizi, který je pod tlakem exekutorů, sociálního bydlení, těžko navážete dialog o demokracii. To 

nejde. Měli bychom se snažit o změnu podmínek tak, aby dialog byl vůbec možný.  

MS: Právě nemocná část společnosti se postaví proti dobře myšleným změnám.  

IP: Jedná se o důležitou otázku, neboť je dlouhodobá, a nevyhrává volby. Jednou je potřeba říct 

lidem, že věci jako jsou práce, vzdělání, zdraví, to je na jejich odpovědnosti. Není to ani věc jejich 

rodiny, ani věc firmy, ani státu. Ten jim může a též musí v některých okamžicích pomoci, ale hlavní 

tíha je na člověku, jak bude vzdělán, jak bude pracovat. Začíná to u mě, jsem „vlastníkem“ procesu. 



 
 

31 
 

Dostanu-li se do obtížné situace, někdo by mi měl pomoci. Opakuji: jedná se o skutečnosti, které 

nevyhrávají volby. Zastávám je, ale ve volebním boji se příliš nepoužívají.   

MS: Někdo by mohl říci, že lidé vyhráli volby „dobrými“ hesly.  

IP: Ta bývají vždy dobrá. Někdy bývají méně vtipná ...  

MS: K heslům se také přidávají třeba pocukrované koblihy. Jedním z impulsů obnovy demokracie je 

výchova demokrata, ale ta trvá generace.  

... Kultivace prostoru ...  

MS: Dalším impulsem by mohla být kultivace prostoru, kde člověk žije.     

IP: Nevím, jestli kultivace může probíhat rychle. Možná v zemědělství ano, ale pokud se týká lidí, tak 

ne. Říkám vlastní názor, že proces jako takový příliš urychlit nelze.  

MS: I vy snad usilujete o urychlení. Ostatně, lidé, kteří stáli v čele proměny, vzbudili velká očekávání.  

IP: Dotkl jste se problému, o němž jsem napsal knihu. Je nějaký reálný svět a pak virtuální svět. Dnes 

díky internetu a všem těmto věcem mnoho lidí žije ve virtuálním světě, v mediálních zkratkách, jež 

vytváří virtuální svět. Běžný svět je vzdálený. Probíhá to tak rychle, že řada lidí si tuto skutečnost 

vůbec neuvědomuje. Virtuální svět, zčásti poplatný médiím, a nejen jim, nás výrazně ovlivňuje. 

Vlastně nám zamaskovává realitu.  

MS: Jsem přesvědčen, že mnozí z nás si realitu rádi zamaskovávají sami, poněvadž žít v reálném světě 

je mnohdy velice obtížné.  

IP: Ano, je to obecný problém. Řada lidí žije cizí život, a proto se prodává bulvár.  

MS: A proto se také vyrábí antidepresiva.   

IP: Kombinace bulváru a antidepresiv je zajímavá paralela. Kdybych četl bulvár, také bych je musel 

brát.  

MS: Abychom se vrátili k původní tezi. Lidé, kteří žijí ve virtuálním světě, se zřejmě nemohou řádně 

podílet na kultivaci reálného prostoru.    

... Elity ... 

MS: Pokročme dále, jak vnímáte význam elit v demokracii? Česká společnost je společnost 

rovnostářská. O elity jsme navíc mnohokrát přišli.  

IP: Elita je slovo, které nemám rád, mohu spíše říci VIP. Když se podívám na svůj život, na svou kariéru 

– zejména na posledních dvacet let – patřím k části společnosti, která je považována za nesmírně 

úspěšnou, která dosáhla bůhví čeho, která někam patří, přesto se cítím jako normální člověk. Jestliže 

mluvíme o elitě, znamená to, že hovoříme o výrazné osobnosti  – ať již v nějakém oboru, nebo 

majícího silným morální profil. V tomto smyslu elitu nemáme, ... 

MS: ... nebo se o ní málo mluví.  
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IP: Mediálně není zajímavá.  

MS: Když jsem hovořil s profesorem Petrem Fialou, říkal: „Bohužel, lidem se jako elita předkládají 

celebrity místo toho, aby se ukazovalo na lidi, jako jsou vědci či spisovatelé. Zkrátka lidé, kteří něčeho 

dosáhli.“ 

IP: V tom s ním souhlasím. Je to způsobeno řadou věcí. Za prvé – tito lidé prostor nedostanou. Za 

druhé, neumí komunikovat. Je spousta lidí, kteří myslí správně, ale neumí to říct jednoduše, aby jim 

lidé rozuměli, poněvadž komunikace je důležitá. Co v lidech musí být, je autenticita. Lidem musíte 

věřit, v lidech to je. Když se to zkombinuje, je jasné, že člověk do určité elity patří. Nejen, že je 

integrovaná osobnost, ale dokáže ovlivnit i ostatní, což je důležité.  

MS: Právě autentickou osobností byl i Václav Havel.  

IP: Samozřejmě, o tom není sebemenších pochyb. Výrazně ovlivnil spoustu lidí včetně mě. Též to byl 

člověk.  

... Občanská společnost ...  

MS: Posuňme se dále, a to k občanské společnosti. Jak ji vnímáte?          

IP: Jedná se o složitou záležitost. Dostáváme se zpět k demokracii. Samozřejmě, že role občanské 

společnosti by se měla posilovat, protože všechny regulační mechanismy včetně státu by měly 

reagovat na skutečné potřeby lidí. Mluvím o mechanismech, jež strukturují společnost, ale jen tam, 

kde je to nezbytně nutné. Vše ostatní by mělo být na lidech. Je to ideál, a nevím, jestli se k němu 

můžeme přiblížit. Někde jsou v tomto směru docela daleko. Problém je v tom, že když společnost 

začnete budovat, objevují se v ní lidé, kteří se stávají – a nyní to přeženu – teroristy. Podívejte se, jak 

se změnilo hnutí Zelených nebo jak některá občanská sdružení v zájmu zviditelnění začala pořádat 

„hon na čarodějnice“. Je nebezpečí, že nějaké struktury občanskou společnost začnou užívat jako 

nástroj k prosazení svých zájmů. To se děje.  

MS: Na tento problém upozorňoval Václav Klaus, proto hovořil o postdemokracii.  

IP: V tom má velkou pravdu, poněvadž v praxi se to děje.  

MS: Hovořil o lidech jako o samozvancích.  

IP: Podívejte se, lidé, kteří dokážou v zájmu něčeho manipulovat  jinými lidmi, ti prostě existují. 

Mechanismy, jak to udělat, také existují. Představitelé skupin ostatní zkorumpují a ti vědomky nebo 

nevědomky realizují strategii lidí, kteří stojí v pozadí a tahají za nitky. Václav Klaus má pravdu, že se to 

děje.  

... Proměny politiky ...  

MS: Kdybychom přešli k oblasti politiky. Jak si sám tuto činnost definujete? Přišel jste z byznysu, měl 

jste zájem – stejně jako hnutí, za které jste kandidoval - aby procesy v ní byly racionalizovány.   

IP: Nemyslím si, že plán A je racionalizace. Plán A by měl být, že politika je veřejná služba. Má to 

výrazné dopady nejen v tom, jak je vnímána, ale je to také v tom, jak se provádí. Jestliže budu brát 

politiku jako veřejnou službu, nebudu tvořit zbytečné a „zpackané zákony“. Regulovat se má pouze 
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to, co se regulovat musí, co je skutečnou potřebou. Pokud hovoříme o racionalizaci, pro mě to 

znamená: neprosazovat zbytečné zákony. Nejen, že nám chybí devět zákonů, ale 99 nám jich 

přebývá. To je nutné zracionalizovat. Politika je veřejnou službou - to znamená, že z ní neprofituji, že 

neužívám prebendy a zkratkové mechanismy, ale že se ji snažím provádět racionálně.  

MS: Domníváte se, že na tento přístup slyší i vaši kolegové?  

IP: Nemohu mluvit za své kolegy. Kdybych měl obecně říci jednoduchou odpověď: ne všichni, 

poněvadž se nás v klubu překvapivě sešlo 47. Vím, že tomu u některých tak není. Doufám, že většina 

ano.  

... Dialog a politika ...  

MS: Dobrá, jak vidíte probíhající dialog v politice? Soudíte, že lidé, kteří do ní vstupují, si osvojili 

kulturu dialogu? Vnímají dialog jako způsob porozumět druhému?  

IP: Mé krátké zkušenosti říkají: dosáhnout konstruktivního dialogu v manéži, ve které se nacházíme, 

je velmi obtížné.  

MS: Hovoříte o poslancích, kterých je 200? 

IP: Je to způsobeno řadou věcí. Stále se zde vykytuje řada lidí, kteří neumějí dělat nic jiného než 

špatně politiku. Do toho přicházejí lidé, kteří tím nejsou zatíženi. Jedná se o střet kultur. Vedení 

konstruktivního dialogu a pak dobrého konsensu, to není jednoduchá věc.  

MS: Můžeme říci, že demokratická politika na rozdíl od politiky totalitní je kostrbatá, lopotná?  

IP: Jako jsme bloudili po chodbách v nepřehledných palácích Poslanecké sněmovny, také jsme 

bloudili v nepřehledných legislativních procesech. Za sebe i za své kolegy mohu říci, že se učíme dost 

rychle a tradiční matadoři by neměli spoléhat na to, že chyby, které jsme udělali, budeme opakovat. 

Učíme se dost rychle.  

... Antipolitika ...  

MS: Tedy vše ve prospěch naší vlasti? Zvláštní je, že hnutí, za které jste kandidoval, je označeno za 

antipolitické.  

IP: Jak je označováno, je mi celkem jedno. Stejně tak mi je jedno, jestli sociologové respektují nějakou 

pravolevou škálu. Jedná se o jejich věc, potřebují to nějakým způsobem rozškatulkovat. Praktické 

zkušenosti z politiky a také to, co jsme prožívali a prožíváme, vedou k závěru: Ať si sociologové tvoří 

jakoukoliv škálu a snaží se tam zoufale hnutí ANO 2011 zařadit, pro nás je politika řešení problémů, a 

ty jsou jedny - ani levé, ani pravé! Potřeba je vyřešit je však naléhavá.  

MS: Ano, máte horu, a můžete na ni lézt z různých stran.  

IP: To pochopitelně mohu. Je možné na ni vystoupat ze severu, či z jihu. Je nutné, aby se vyřešil 

problém, který je nahoře, a proto je nutné se na horu dostat. Když se na ni dostanete, můžete 

přemýšlet, jestli jste lezl zleva, či zprava. Hlavně musíte vyřešit problém.  

MS: Když téma mírně vychýlím, horu můžete klidně odstřelit, a tím bude problém vyřešen.  
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IP: Kvůli stávajícímu volebnímu systému to není dost dobře možné. Povedlo se to na Slovensku, i když 

nevím, jestli tento přístup byl pozitivní, nebo negativní. Dokázali to.  

... Vize v politice ...  

MS: Pokročme dále. Soudíte, že politika má formulovat dlouhodobou vizi? V devadesátých letech byla 

tato slova pro mnohé české politiky zbytečná!  

IP: Je jedno, jak to nazýváme, jestli vize či strategie, ale kdosi o ní řekl, že vizi máte, i když ji nemáte. 

Absence vize je také vize. Pro mě se vize odrazí v konkrétní politice: sociální, hospodářské, 

energetické atd. Koncepce většinou končí na papíře. Pochopitelně, svět je dynamický, v některých 

komunitách jsou procesy pomalé, v některých to probíhá rychle. Je potřeba mít strategii, která se 

skládá z více částí, ne ji ničit s výměnou každého ministra. A zároveň ji realizovat. Je třeba opustit 

koncept, že každá vláda se u nás udrží 4 roky, a někdy ještě méně, a proto v tomto horizontu pracuje. 

To je velmi obtížné překonat, ovšem přístup se musí změnit.  

MS: V dialozích o proměnách společnosti a hospodářství jsem měl možnost hovořit s Janem Vrbou, 

jenž si přál instituci, jejíž členové by jednotlivé části rozpracovávali, korigovali.  

IP: Můžeme tomu klidně říkat komise, a ne instituce. Já na ně nevěřím. Jestli chcete něco dokázat, 

musíte mít několik důležitých věcí: Za prvé, musíte mít kompetence. Za druhé, musíte mít ovládací 

mechanismy, což jsou peníze. Ani jedno ani druhé komise, jež zakládají strategie, nemají. Navíc jsou 

obsazovány podle politického klíče - ať zastřeně, nebo nezastřeně.  

MS: To znamená, že k NERVu (Národní ekonomická rada vlády), který zde existoval, se stavíte 

patřičně skepticky?  

IP: Nemám nic proti němu a ani proti institucím tohoto druhu, které vytvářejí doporučení. Jistě je to 

dobře. Problém je v tom, že na ně stejně rozhodující místa kašlou, a to proto, že nemají kompetence 

a nemají peníze. Uvedu to na příkladu, který znám. Celý život jsem dělal ICT – E- gouvernement, 

jedná se o černou díru, do níž se – ať již z korupčních či jiných důvodů - lijí peníze. Problém je, že to 

nemá vlastníka, jenž by měl kompetence a peníze. Dokud to nevyřešíme, systém nebude fungovat. 

Nebude to komise, ale někdo, kdo má peníze a komu zákony přidělí kompetenci. Podívejte se, 

v Dánsku mají úřad pro digitalizaci, jenž je podřízen ministru financí, ten drží peníze. Když se mu 

projekt nelíbí, nevydá je. Přidělování peněz je docela dobrým regulátorem. Netvrdím, že se jedná o 

jedinou či správnou cestu. Ale problémů je více. Podívejte se na seniory, podívejte se na problém 

konkurenceschopnosti. Zde je vše rozděleno po resortech. Projekty jsou rezortně orientovány a 

v lepším případě nejdou proti sobě, ovšem rozhodně se nepodporují. Zdraví se řeší na jednom 

ministerstvu, důchody na jiném. Že se jedná o spojené nádoby, nikoho nezajímá. 

Konkurenceschopnost začíná u vzdělání.   

MS: Politika by měla tyto problémy integrovat?   

IP: Jednou z ambicí, kterou zde mám – jelikož jsem předseda hospodářského výboru - je profilovat 

výbor jako prostředníka těchto diskusí. Snad se nám to trochu daří, pokud se dokážeme orientovat na 

problém. Nezáleží na tom, jakému ministerstvu problém náleží.  
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... Kompetentní lidi nejen v politice ...  

MS: K tomu musíte mít kompetentní lidi.  

IP: Ano, ty si nevolíte. Nevybíral jsem si správní radu, ale byla mi zvolena voliči.  

MS: Je vhodné říci, že důležitou roli hrají kompetentní úředníci na ministerstvech.  

IP: Musíte rozlišovat exekutivu a legislativce. V exekutivě si člověk nemůže vybírat, avšak můžete 

problém změnit, zmenšit. Poslanecká sněmovna má velice slabé expertizy v oblasti, kterou jsem 

zmínil. Máme založen podvýbor, kde jsem díky své historii a kontaktům shromáždil špičkové lidi, kteří 

do toho mají co mluvit. Podvýbor nějakým způsobem postupuje, vlastně jsme eliminovali nevýhodu, 

že nám voliči vybrali lidi, které bychom si jinak nezvolili. Otázka exekutivy je něco jiného. Zde se mluví 

o služebním zákonu, který se v různých variantách propírá a měl by tento problém zčásti řešit.  

MS: Obtíž České republiky je špatná výkonnost veřejné správy. Tento aspekt se promítá i do 

mezinárodního srovnání konkurenceschopnosti celé země.  

IP: Začíná to někde jinde. Počátek je ve zpackaném zákoně, který úředníkovi přihraje razítko. Ten pak 

sleduje byrokratické procesy, které tam jsou, aniž by od nich cukl. Vyrobíme-li zpackaný zákon, dáme 

někomu do ruky razítko, začneme něco regulovat, přidělíme mu nějaké pravomoci -  je to špatně. 

Pouze jsme byrokratům nahráli a oni se tím jen řídí, poněvadž by měli a musí.  

MS: Jednoduše: problém jsme si vytvořili sami.  

IP: Ten nikde nezačíná a nekončí, jednotlivé části se musí opravit. Jinými slovy: Je potřeba zvýšit 

úroveň veřejné správy ve smyslu certifikací, služebního postupu úředníků, který by neměl být založen 

na délce působení v úřadu, ale na něčem úplně jiném. Je též potřeba důrazně a výrazně proprat 

jednotlivé zákony, aby se nevyráběly zmetky a podklady pro to, aby převládalo byrokratické řízení. 

Mohu říci, že přestože zde vnímáme tuto byrokracii, v Bruselu nabývá obludných rozměrů.  

MS: Nepochybně! Tam jsou vzdělanější byrokraté a znají cesty k posílení své moci.  

IP: Je jich tam také mnohem víc.  

MS: Nepřímo radíte, abychom bojovali na více frontách?  

IP: Myslel jsem si, že to skončí, až dojdou peníze. Jinak se byrokraté rozrůstají jako hydra.  

... Kapitalismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se dotkli obnovy kapitalismu, tedy tržního hospodářství. Jste 

kapitalista, v devadesátých letech jste měl možnost působit jako zástupce Microsoftu ČR.  

IP: Tím jsem nezačínal. Jel jsem na úřad, koupil jsem si živnostenský list za 1000 korun a začal jsem 

podnikat. Docela se mi to rozjelo. Pak jsem potřeboval peníze, ale jelikož jsem si říkal v bankách o 

příliš malé částky, všude mě vyhodili včetně mé vlastní banky. Řekl jsem si tedy, že zkusím něco 

jiného, a nechal jsem se najmout do Microsoftu. Taková je má osobní zkušenost.  

MS: Kdybychom šli do obecné roviny ekonomie.  
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IP: Samozřejmě, nevěřím na „neviditelnou ruku trhu“ a na regulaci. Pokud se přežene jedno, či druhé, 

je z toho katastrofa. 

MS: Soudíte, že devadesátá léta jsou charakteristická takzvaně tržním fundamentalismem?  

IP: Devadesátá léta v naší zemi byla charakterizovaná ...  

MS: ... mafiánským kapitalismem?   

IP: Jednalo se o raný kapitalismus, k němuž samozřejmě přispěla exekutiva tím, že razila zhasnutí, 

vytvořila „šedou zónou“, z toho někteří profitovali, nebo vše rovnou překračovali. Byla to velká 

chyba. Lidé to také neuměli a pak přišla mladá generace „chrtů“, kteří pochopili, co jsou burzy, akcie, 

a velmi výrazně z toho profitovali. Někteří za šedou zónou, někteří v šedé zóně. Můžeme se na to 

dívat jako na přirozený následek, že se příliš „uvolnila uzda“. V této oblasti se experimentovalo.  

MS: Mohli bychom říci, že obnova tržního hospodářství byla také způsobena tím, že šedou zónu 

utvářeli lidé spojení s minulým režimem, lidé s kontakty? 

IP: Nebylo to vždy špatně. Přišli takoví, kteří si na tom vybudovali velké podniky, ne-li impéria. Musím 

o nich říci, že to uměli. Pak přišli jiní, kteří svazácký majetek brutálně rozkradli, a mnohé šlo „do 

kytek“. Také se dělaly pokusy, když přišli „Stehlíkové“, dostali Poldovku a zlikvidovali ji, neboť tam 

bylo politické zadání.  

MS: Jednoduše, musíme rozlišovat. Je dobré říci: tento člověk, ačkoliv měl kontakty z minulosti, 

dokázal vytvořit „impérium“, jež dává lidem práci. Jeho kontakty byly činností po roce 1989 

ospravedlněny?  

IP: Lidé, kteří ovládali hospodářskou sféru, byli dostatečně chytří a velmi rychle se učili, uměli to, 

vybudovali podniky, které výborně prosperují. Měli za sebou minulost, poněvadž se nestali řediteli 

bez partaje. Ale přece nemohu nenávidět každého, nemohu dělat hon na čarodějnice, protože zde 

byl přes milion lidí, kteří ve straně byli. Řada z nich tam vstupovala z ekonomických důvodů, byli 

schopní, někteří však byli i neschopní. Ti schopní to dokázali, jejich minulost mi nevadí, když systém 

funguje. Vadí mi spíš Vladimír Stehlík, který zlikvidoval Poldovku, než Andrej Babiš nebo někdo jiný.  

MS: Zde platí biblické: podle činů jejich poznáte je.  

IP: Ano, závisí to na tom, jaké lidé měli schopnosti, poněvadž „podporu strany“ v novém systému již 

neměli. Stáli na svých vlastních nohou. Museli se dobře rozhodovat v jednotlivých situacích. 

Některým se to podařilo, a některým ne.  

... Kroky k obnově kapitalismu ...  

MS: Podíváte-li se na kroky k obnově tržního řádu, jako je liberalizace, deregulace v různých 

oblastech, privatizace a postavení státu v tomto procesu, vytkl byste nějaký zásadní nedostatek?  

IP: Privatizace a liberalizace jsou dvě rozdílné věci. Pokud se týká na privatizace, vzhledem k tomu, že 

zde nebyly peníze, musel se nalézt nějaký způsob, jak hospodářství rozpohybovat. Dělaly se tam 

chyby, dělaly se dobré věci. Něco se nemuselo prodávat, něco se zbytečně zlikvidovalo, ale v zásadě 

se hospodářství přes dětské nemoci rozjelo. Pokud se týká liberalizace, to jsou oblasti hospodářství, 

které regulaci vyžadují, vyžadují ji do současnosti, a to nejen proto, že nás k tomu nutí Brusel, jehož 
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požadavky vedou k tomu, že budeme regulovat kdeco, a nemá to žádný význam. Když přistoupíme na 

regulaci, měli bychom si uvědomit, kolik to stojí, co se omezuje, jaké benefity to proti negativům 

přináší. Jestli liberalizací budeme rozumět povzbuzení konkurenceschopnosti a možnosti výběru, je to 

správná věc. Na začátku může být konkurenceschopnost vyvolána regulačním mechanismem, který 

posléze ztratí smysl a samovolně se zlikviduje.     

MS: Jak vnímáte skutečnost rétoriky devadesátých let minulého století? Byla liberální, ale kroky byly 

socialistické. 

IP: S tím se můžeme setkávat neustále. Nejedná se o problém této země. Evropa řadu let žila a ještě 

žije socializací. Ta není založena na nějakých ekonomických základech. Slibovat lidem, jaké budou mít 

penze, je neodpovědné, když realita je jinde. Evropa je prominentním příkladem, jak by se to nemělo 

dělat. Lidem je potřeba říci, že je jejich starost, že budou staří. Neměli by dělat věci, které by 

poškozovaly jejich zdraví. Dávat jim zdravotní a sociální dávky – když zbytek společnosti se chová 

rozumně a doplácí na to – je absurdní. Sociální politika musí být a je správná, ale solidarita musí 

nastoupit tam, kde je skutečně potřeba, ale ne tam, kde je skutečně zneužívána.  

MS: Přílišná solidarita vede k tomu, že systém je v konečném důsledku nesolidární.  

IP: Přesně tak. 

MS: Můžeme též říci, že jedním z problémů české politiky během prvního čtvrtstoletí ve svobodě bylo, 

že se rozcházely deklarované snahy s činy? To je jedna z příčin, proč země uvázla v bažině a stagnuje?  

IP: Ano, že se slova rozcházejí s činy, je jeden z výrazných rysů naší politiky. Je to způsobeno volebním 

systémem, horizontem vládnutí, kdy první rok se skládá koalice, poslední rok se myslí na volby a 

mezitím se dá něco udělat, ale vaše kroky jsou ovlivněny kompromisy, jež vlastně nechcete dělat.        

I my, ANO 2011, jsme museli udělat kompromisy, jež jsou  - v jistém ohledu – absurdní. Museli jsme 

je přijmout, protože by vláda jinak neexistovala. Nedokážete to změnit. I kdyby byly předčasné volby, 

musíte vytvořit jinou koalici, ale problém bude neustále stejný.  

... Kapitalismus a bohatství ...  

MS: Jak vnímáte význam bohatství? Lidé si s obnovou kapitalismu spojovali, že rychle doženeme 

Západ. Tam se bohatství vytvářelo vytrvalou prací a odříkáním.  

IP: Z bohatství, z peněz se stal fetiš – zlaté prasátko, které honíme. Lidé, kteří mají peníze a chovají se 

rozumně, vědí, že štěstí a vyrovnaný život není otázka peněz. Když přednáším na vysokých školách, 

říkám: „Jestliže někdo jde podnikat, nemůže začít s tím, že ve třiceti bude bohatý. Podnikání je o cíli, 

je to o tahu na branku, o nějaké vnitřní motivaci. Když se to podaří, což se podaří zřídka, pak 

přicházejí peníze.“ Dnes se peníze staly modlou, šíleně se zadlužujeme, možná méně než v jiných 

zemích, ale žijeme na dluh. Netýká se to jen státu, ale řada rodin tak žije, a není to dobře. Dříve se na 

dovolenou šetřilo, dnes se na ni půjčuje.  

MS: Lidé jsou v tomto ohledu dětinští. Nechávají se ovlivnit. Racionalita, která charakterizuje člověka, 

se málo využívá.  

IP: Na trhu vystupuje řada entit, které na situaci parazitují.  
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MS: Například kapitálové skupiny, banky.  Je na člověku, jestli to podstoupí, ale vychovaný člověk, 

jenž užívá rozum s citem, to odmítá.  

IP: Musíte mít nejen zdravý rozum, ale i trochu normálnější žebříček hodnot!  

... Hodnoty ...  

MS: Dotkli jsme se hodnot. Které jsou zásadní pro formování společenského a hospodářského řádu?  

IP: Zřejmě je neumím seřadit podle priorit, ale jde zejména o zabezpečení jistot: moje děti se nějak 

vzdělají, budu mít práci, když budu mít problémy, někdo se o mě postará. Nemusím se bát posílat 

děti do školy, že je někdo přepadne, že bude vzduch, který se dá dýchat. Zkrátka normální otázky, 

které patří k životu. Když budu tvrdě pracovat, budu-li mít i trochu štěstí, možná si budu moci dovolit 

více věcí, které tvoří nadstandard, jenž je příjemný, ale neměl by tvořit základ života. Stát může 

realizovat nějaká opatření, ale spíše jsem příznivcem štíhlého státu. Dříve o něm pojednával Adam 

Smith; nebo si přečtěme americkou ústavu. Jsou to jednoduché věci, jež by měly existovat, na nich 

musí být shoda, aby společnost jako taková mohla vůbec žít.  

MS: Měli bychom říci: Amerika a jiné země Západu jsou také charakteristické tím, že mají štíhlý stát, 

ten je zde nahrazen státem rozbujelým. Opět jsme u případu deklarace snah a činů.  

IP: Víte, zápas s hydrou byrokracie, s razítky je věčný. Ne každý s tím dovede bojovat. „Kvete“ 

v období, kdy se společnosti daří, poněvadž si můžete dovolit mnoho experimentů. Když se nedaří a 

řešíte neustálé krize, hledáte cestu z krize, nehledáte byrokratické mechanismy.  

MS: Také to, že se státy neúměrně zadlužují, což narušuje jistě důležitou ctnost: střídmost, šetrnost.  

IP: Kdyby státy měly charakter podnikatele, uvědomily by si, že krize není hrozba, ale příležitost se 

něco naučit, něco sumarizovat a podporovat věci, které po překonání krize budou mít význam. 

Warren Buffett, známý americký investor, řekl: „Teprve když opadne příliv, ukáže se, kdo plaval 

nahý.“ To znamená, že některé věci se nesmí zastavit. Jednalo se o případ minulé vlády, která byla 

pod bičem a režimem ministra financí, což není úplně špatně, protože někdo kasu musí hlídat, a to 

Miroslav Kalousek dělal dobře, ale nemůže vše být pod taktovkou finančního ředitele, protože to 

nevede k rozvoji státu. Bohužel neměl partnera, který by předkládal rozvojové programy. Ve firmě je 

finanční ředitel a výkonný ředitel, jenž vytváří vize, kam společnost jako celek směřuje. Finanční 

ředitel je tam proto, aby řekl: Na to peníze jsou, a na to ne, zvolená cesta bude mít takové a takové 

následky. Tento model při řízení státu nebyl uplatněn. Politika nás přivedla do situace, ve které jsme 

být neměli.  

... Integrace do mezinárodních sfér ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal integraci do západních struktur? Byli jsme předtím součástí 

východních uskupení: RVHP a Varšavské smlouvy, byli jsme pod dominancí Moskvy.  

IP: Hovoříme-li o integraci do sjednocující se Evropy, proces má řadu aspektů. Jeden je ekonomický, a 

pokud se nepřehání, dává smysl. Je potřeba hlídat excesy, zvýhodňování některých oblastí. 

Podívejme se na zemědělství. Můžeme se dívat, jak je ztěžována a zlehčována výstavba dopravní 

infrastruktury, tu nám Brusel znepříjemňuje. Někde je hranice, na které státy musí reagovat na 

podmínky, v nichž existují. Je nutné mít prostor, aby strategii změnily, ale přitom respektovaly 
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zásadní věci. Je jistě dobré, když máte volný pohyb osob, je určitě dobré, že se můžete zaměstnat 

kdekoliv v rámci Unie, založit si firmu. Je možné, že některé společnosti znamenají lokální úspory, 

poněvadž se některé prostředky sdruží. To je vše dobře. Nemůže se ale jednat o evropskou federaci, 

která funguje pod jednotným bičem předpisů, zákonů.  

MS: Lidé, kteří stáli v počátcích integračních snah, uvažovali hlavně o mírové spolupráci.   

IP: Jednalo se o správné úvahy. Na druhou stranu zde byly chyby, Řecko nemuselo přijmout euro, 

opatření ve státech jako Itálie, Španělsko, Portugalsko vedla k excesům. Nemusel k nim dojít, 

poněvadž přístup politiků byl špatný. Některé věci se dělají příliš rychle a mělo by se víc uvažovat. 

Konzervativní přístup České republiky v otázce přijetí eura a vstupu do evropských struktur je zcela na 

místě. Kdybychom to přehnali obráceně jako Řekové a hnali se tam, nastanou podobné problémy.  

MS: Česká republika je spíš země, která má blízko k Německu než k Řecku.  

IP: Je to otázka přístupu, abychom nebyli příliš závislí na Německu, na Evropské unii. Také bychom 

měli usilovat o komoditní diverzifikaci, poněvadž jsme závislí na automobilovém průmyslu a jsme 

závislí na stavebnictví. Možná ne na tom, čemu se říká obchod s přidanou hodnotou, jedná se o 

odvětví, kde nemusíte dělat velké investice, ale přesto je podstatou globální. U nás se tato oblast 

příliš nepodporuje. Je vhodné usilovat o změnu.  

MS: Ano, díky investorům, ale i přístupům minulých vlád pokračujeme v tradici průmyslu. Soudíte, že 

změny mohou nastat právě v rámci spolupráce společností v Evropské unii?  

IP: Pochopitelně, že ano. Též sedím ve výboru pro evropské záležitosti. Nemůžeme jen říkat, že Brusel 

nás do něčeho nutí. Jedná se o záminku, abychom přijali nesmyslnou normu.  

MS: Jsme součástí Evropy ...  

IP: ... a některá pravidla musí existovat a měla by být jasně lokální.  Naštěstí v tom máme společné 

zájmy. Nesmyslný je limit obnovitelných zdrojů. Jsou země, které mají stejnou pozici jako my, zaplať 

Bůh za to. Snad se nám ji podaří vybojovat, poněvadž limit považujeme za nedobrý.  

MS: Opět se otevře cesta k jádru ...  

IP: Někde ano, někde ne. Nelze ji úplně zavrhnout. Když se na věc podíváme čistě technokraticky, 

můžeme říci, že jádro jsou také obnovitelné zdroje, poněvadž v jaderné elektrárně se spotřebuje asi 

10 procent energie paliva. Že je nutné s ním něco nákladně udělat, je logické. Pro další využití je to 

v současnosti drahé. Svým způsobem se jedná o obnovitelné zdroje. Jsme nyní postiženi solárním 

boomem, ...  

MS: ... což je další omyl politiky.  

IP: Díky tomu se Velká Británie, jež je na tom podobně jako my, dostává do „energetické chudoby“ 

daleko dříve než my. Německo neustále zvyšuje ceny energie, až tam dojde ke změně vlády, 

zakonzervování jaderných elektráren nebude navždy. Ceny obrovským způsobem rostou. Nemám nic 

proti obnovitelným zdrojům, ale zaplavit si zem řepkou je nemyslné. Když pak spočítáte skutečné 

náklady a přínosy, které tam jsou, dostaneme se někam jinam.  

MS: K tomu je nutné, abychom v Čechách vůči Evropské unii měli jasnou pozici.  
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IP: Souhlasím s vámi.  

MS: Domníváte se, že Češi hráli kverulanta, který kritizuje, ale ne konstruktivně?  

IP: To je právě to, co se dělo, protože nejde o to, kolik lidí máte v Bruselu, ale jaká je jich kvalita. 

Pokud budete mít kvalitní lidi, ti jsou slyšet, přestože jich je pouze 21, jestliže vezmeme naše 

zastoupení v Evropském parlamentu. Kvalitní lidi zatím nemáme. Nevím, jestli se to novými volbami 

či novým eurokomisařem výrazně změní. Začínáme získávat spojence. Postupně se tam dostávají 

někteří lidé, kteří k tomu mají co říct, a to jak procesně, tak obsahově, ovšem jde to hrozně pomalu. 

Můžete být kverulantem, ale ne „blbým“. Musíte mít konstruktivní návrhy.  

MS: Problém České republiky je, že sice vstoupila do EU, ale téma, že jsme součástí širšího celku, jenž 

se dynamicky mění, je nám cizí.  

IP: Dotýkáme se problému virtuálního světa. Že zde není zájem o Evropskou unii, je vyvoláno médii. 

Ve skutečnosti tomu tak není, kdyby o tom lidé přemýšleli, dostali šanci v médiích hledat prostor, 

pozitiva, každý rozumný člověk ví, že pozitiva převažují. Kolik lidí, kteří kverulují, ví, jaká je bilance 

dotací, které sem přijdou? Tam je jasné pozitivní saldo. Za peníze z Evropské unie se zde vybudovalo 

mnoho věcí. Některé peníze se vyhodily, ale to lidé vůbec nevědí.  

MS: Jde přece o to, aby média poskytovala odpovídající obraz.  

IP: Jeho podání se jim příliš nedaří. U nás se pozitivní zprávy neprodávají, pozitivní noviny by 

zkrachovaly. 

MS: Dotýkáme se skutečnosti – a souvisí to s demokracií - že česká média, která referují o světě, jsou 

čistě provincionální, a proto i povědomí o procesech v Evropě je nízké. Lidé ji pak nevnímají jako 

důležité téma, zkrátka je to integrace, která se nám odcizuje.  

IP: Máte pravdu. Má dcera nyní dopsala habilitační práci o tom, jakým způsobem se provádí 

investigativní žurnalistika. Stav je tristní. Existují mediální zkratky, vše probíhá na základě povrchních 

informací. Negativní zprávy převažují. Proč se zabývat tím, co dělá hospodářský výbor, když se 

můžete zabývat otázkou, jestli poslanci mohou parkovat v modrých zónách, nebo ne.  

MS: Je nutné vytvořit odpovídající impulsy pro změny, rozvíjet diskusi.  

IP: Do těchto budov jsem přišel s tím, že to zkusím.  

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

 

 

Dialog o transformaci s ekonomem Pavlem Kohoutem5,6: 

                                                           
5
 Pavel Kohout *1967, český ekonom, publicista, investiční analytik, člen Národní ekonomické rady vlády – 

NERV, poradce ministrů finance napříč politickým spektrem, spoluzakladatel společnosti Partners. Autor knih 
Peníze, výnosy a rizika, Investiční strategie pro třetí tisíciletí (několik vydání), Finance po krizi (několik vydání) 
Dramata a frašky ekonomie (2011), Úsvit (2012).    
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MS: Začal bych subjektivní otázkou. Co pro vás znamená rok 1989? Z data vašeho narození bych 

čekal, že jste byl graduovaný student.  

PK: Kupodivu, byl jsem v prvním ročníku VŠE, neboť můj příběh byl složitější.  

MS: Souvisí to s minulým režimem?  

PK: Svým způsobem ano. Dříve jsem se pokoušel studovat technickou kybernetiku, jelikož mě 

zajímaly počítače. V tehdejší době nebylo možné studovat softwarové inženýrství, což jsem chtěl, čili 

kybernetika byla velmi chabá náhražka …  

MS: … na Českém vysokém učení technickém?  

PK: Ne, v Plzni. Musíme si uvědomit, že to byla doba, kdy nebylo možné odbornou literaturu nakoupit 

legálně, jednoduše neexistovala. Existovala jedna učebnice o programovacím jazyku Pascal, která 

vyšla ve Státním nakladatelství technické literatury. To bylo vše. Dá se říci, že jsem studoval něco, co 

zde neexistovalo. Svým způsobem to bylo zapříčiněno režimem.  

MS: Ekonomii jste si vybral proto, že nebyla jiná volba?  

PK: Vybral jsem si vědecké informace a knihovnictví, jelikož mě ekonomie vůbec nezajímala.  

MS: Přesto je to jasná ukázka toho, jak byla možnost studia v komunistickém Československu 

omezená.    

PK: Přihlásil jsem se na VŠE, obor vědecké informace a knihovnictví, který kupodivu měl k softwaru 

blíže než technická škola. Historické události probíhaly tak, jak to známe. Je překvapivé, že jsem se na 

Vysoké škole ekonomické začal zajímat o ekonomii.  

MS: Jací lidé vás k tomu dovedli? Například nynější docent Schwarz, docent Ševčík, tedy lidé, které 

bychom mohli označit za nonkonformní?   

PK: Nejproduktivnější doba, kdy se člověk nejvíce na VŠE dozvěděl, se datuje od listopadu 1989 do 

ledna 1990. Tam se vystřídala celá řada nejrozmanitějších přednášejících, uvedu například osobnosti, 

jako je Tomáš Baťa, Ota Šik, Valtr Komárek a mnozí další. 

MS: Tuším, že v roce 1990 do Prahy zavítal i Milton Friedman.  

PK: Toho jsem bohužel zmeškal. Jinak tam byli lidé jako Václav Klaus a další významné osobnosti 

někdy předtím a někdy potom, i když přednášející v současné době nesleduji. 

MS: Jako student jste změny přivítal a sám jste se na nich podílel?  

PK: V té době jsem byl pouhým řadovým pěšákem revoluce. Všechny demonstrace jsem vystál na 

svých nohou, což považuji za velkou oběť, jelikož nesnáším davy. Říkal jsem si, že když je to jednou za 

život, je to nutné udělat. Tenkrát na naší fakultě byl jedním ze studentských vůdců nynější guvernér 

                                                                                                                                                                                     
6
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 17. ledna 2013 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Pavla Kohouta, 

Václavské náměstí 64, Praha 1, Nové Město, druhá část dialogu byla natočena ve čtvrtek 6. února 2013 
v odpoledních hodinách ve stejných prostorách. 
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centrální banky Miroslav Singer. Toho si z té doby pamatuji. Soudím, že tehdy byl na fakultě 

nejzajímavější osobností.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste, ač mlád, očekával, že něco takového jako rok 1989 musí přijít, či to 

„spadlo z nebe“?  

PK: Musím říci, že mě ta zásadní změna překvapila. Člověk by možná čekal, že komunisty napadne 

mírně liberalizovat trh, tedy zakládání podniků rodinného typu či něco na způsob Maďarska nebo 

východního Německa. Rychlost a překotnost událostí byly cosi fascinujícího a do dnešních dnů je milé 

na to vzpomínat.  

MS: To je vlastně i vysvětlení, kde se v lidech brala energie.  

PK: Ta se v lidech dlouho shromažďovala, až jednoho dne, kdy došlo k nějakému zlomu, vykypěla.  

… Komunismus …  

MS: Je vhodné položit otázku, jak se díváte na komunistický režim, respektive na koncept uspořádání 

společnosti. Je v něčem nosný, ospravedlnitelný? 

PK: Je to nosná myšlenka v tom smyslu, že nyní víme, jak nepokračovat. Jako lidstvo jsme vyzkoušeli 

jednu slepou uličku, a již se tam nepotřebujeme vracet. To je to podstatné.  

MS: Mnozí uvádějí, že jde o slepou větev osvícenectví. Můžeme poukazovat na to, že systém plýtval 

vzácnými zdroji, docházelo ke zmaru lidské energie. 

PK: Podívejme se, co to vlastně komunismus je, samotný Marx o tom neměl přesnou představu. 

Pamatuji si, že před listopadem 1989 jsme se učili o politické ekonomii kapitalismu. To dávalo určitý 

smysl, dalo se s tím souhlasit, či nesouhlasit, mělo to nějakou vnitřní logiku. Politická ekonomie 

socialismu naproti tomu byla čistými bájemi.  

MS: Ano, Marx jeden zdroj svých úvah čerpal ze sociálního myšlení utopistů, také recipoval 

kapitalisticky orientované myslitele jako Adam Smith, David Ricardo, dialektiku přejal od Hegela - a 

vědecká kritika kapitalismu byla na světě!     

PK: Když Marx popisuje komunismus - že by každý měl dostat podle svých potřeb a každý by měl 

společnosti přispět podle svých schopností - všichni už za socialismu museli vědět, že je to hloupost. 

Pasáž, ve které Marx popisuje zánik dělby práce, se nikdy za socialismu neučila, protože bylo 

očividné, o jak nesmyslnou utopii se jedná. Marxismus neměl s vědou nic společného. Marxismus je 

ve skutečnosti určitá forma náboženství, eschatologického kultu, proto také tak pronásledoval 

konkurenci. 

MS: Nesmíme zapomínat na zánik státu, … 

PK: … zánik peněz. Nejlepší „fór“, a to jsme se ani neučili. Tenkrát připadalo profesionálním 

marxistům trapné učit i zánik dělby práce. Každý člověk by měl jiný pracovní rozvrh než v kapitalismu. 

Například by jeden den pásl ovce, druhý den by se postavil k soustruhu.  

MS: Soudím, že chtěl zvýšit odcizení, které kapitalismus zřejmě přináší.  
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PK: Dobrá, odcizení je jistě nepříjemná věc, nikoho asi nebaví pracovat 8 hodin u pásu. V takové 

utopické formě, kterou on předpokládal, to bohužel nelze. Jedna možnost je, že se s tím smíříme. 

Druhá možnost je vymyslet nové technologie. 

MS: To znamená, že je lepší zakoušet odcizení v kapitalismu než žít v komunismu, který jako systém 

selhal?   

PK: Druhou věcí je, že někteří kritici z řad extrémní levice tvrdí, že to, co zde bylo před listopadem 

1989, nebyl žádný komunismus. Interpretují to jako státní kapitalismus, což je technicky vzato 

pravda. Stát tenkrát - až na drobné výjimky - vlastnil veškerý kapitál. Nyní je otázkou: když zde selhal 

státní kapitalismus, jak má skutečný komunismus vypadat? To nikdo nikdy nevěděl. Byly takové 

pokusy v Izraeli zakládat kibucy, ale i ten poslední byl v nedávné době privatizován. Ani tento pokus 

daleko nedošel.  

MS: Můžeme říci, že společnost bez soukromého vlastnictví, bez tržního mechanismu, bez přítomnosti 

státu, který reguluje, není možná? Komunismus je z historické zkušenosti čistou fikcí a zájemce snít o 

komunismu sice může, ale neměl by se snažit tímto konceptem znásilňovat ostatní.  

PK: Obávám se, že celá koncepce komunismu je proti lidské přirozenosti. Když se podíváte do knihy 

Vlastnictví od Richarda Pipese, celou kapitolu věnuje tomu, zdali vlastnictví je přirozený koncept, 

anebo je to něco, čemu se lidé naučili, třeba jako čištění zubů. Dochází k závěru, že vlastnictví je 

„zakódováno“ v genech. Již malé dítě krátce po narození chápe některé předměty jako své hračky, 

které mu náleží. Nedá se nic dělat, ale úplně dokonalá rovnost všech lidí nejen, že není možná, ale ani 

by nebyla správná, protože by to znamenalo, že někoho je třeba násilím přetvořit.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že přesto všechno je cosi na komunistické ideji či režimu 

nosného? Mnozí lidé vzpomenou na patřičnou úroveň jistot.      

PK: Jistoty … Jak se to vezme, byly vykoupeny něčím dalším. Člověk měl tenkrát docela slušnou 

jistotu, že nebude vyhozen z práce, i když se bude flákat. Cenou za tuto jistotu byla velmi nízká 

produktivita a technické zaostávání. Vždy je to něco za něco. Jak se později ukázalo, lidé ve většině 

případů dali přednost svobodě před jistotami. Každých několik let jsou volby a ukazuje se, že lidé, ať 

volí kohokoliv, levici, či pravici, nenajdou ani v jednom z programů znovuzavedení socialismu či 

státního kapitalismu, který zde byl před listopadem 1989. Tuto formu vlády opravdu nikdo nechce. 

MS: I když je na české politické scéně strana, která se nese ve svém názvu jméno komunistická?  

… Liberální změna …  

MS: Nyní bych pokročil dále. Komunistická ideologie jako monopolní světonázor postupně opustila 

veřejný prostor. V roce 1989 přišel Francis Fukuyama s tezí, že vítěznou ideologií se stal liberalismus, a 

to v hospodářské oblasti v podobě kapitalismu a v oblasti politické správy jako pluralitní liberální 

demokracie. Souhlasíte? Podle mnohých to byl unáhlený soud.   

PK: To jsou dvě otázky najednou. Je otázkou, zda demokracie v kombinaci s tržním hospodářstvím -  

chceme-li kapitalismem - je jedinou možností, v níž lidé mohou žít. Pochopitelně není. V Číně trvalo 

císařství tisíce let. V jiných zemích se udrželo stovky let otrokářství. Existovaly i jiné formace, které 

mohou dlouhou dobu fungovat. To, že v poválečné době ve vyspělém světě převládly demokracie a 
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tržní hospodářství, je pravděpodobně způsobeno tím, že je to systém, který umí nejlépe využít lidské 

schopnosti.  

MS: Dá se však namítnout, ano, ale až ke zničení člověka. Tam je velkým motivátorem zisk. Peníze, 

majetek se nepodřizují člověku, ale naopak. Jinými slovy systém nemusí sloužit člověku, ale člověk 

slouží systému.  

PK: Dobrá, ale co je to zisk? Ten vzniká jako odměna za to, že firma dělá něco, o co je zájem. Když 

kritizujeme kapitalismus a kritizujeme zisk, kritizujeme rovněž lidstvo. To neznamená, že by lidstvo 

bylo dokonalé, lidstvo je přitom velmi nedokonalé. Trh je pouze tak nedokonalý jako lidstvo samotné. 

… Kapitalismus … 

MS: Soudíte, že jiná, efektivnější forma uspořádání není možná? 

PK: Kapitalismus jsme my všichni. 

MS: To znamená, že je v něm vzájemná propojenost. Když si rozebereme slovo kapitalismus, je 

nasnadě jeho podstata, hlava – CAPITA, caput. Je to systém, kde se užívá intelektový potenciál 

člověka, jenž napomáhá, aby byl systém veden k dokonalosti. Komunismus tuto skutečnost popřel, 

neboť inteligenci eliminoval a vydal se cestou vysokých neefektivit. Ten, kdo má kapitál, tedy dnes 

především myšlenky, a umí zorganizovat systém patřičným způsobem, aby prospíval, ten je oceňován.  

PK: Dobrá, naproti nám, kde nyní sedíme, se skví symbol kapitalismu - McDonald´s. Když někdo jde 

do této restaurace, můžeme mu vyčítat, že je to nezdravé, ale lidé to chtějí. Možná by měli chtít něco 

jiného?  

MS: Záleží na vkusu. Je to volba … 

PK: Možná by většina lidí udělala dobře, kdyby šla někam jinam. Lidé jsou nedokonalí a mnozí z nich 

chtějí chodit k McDonald´s denně. Sám to považuji za nesprávné, ale má se to zakazovat? Ani 

kdybych měl tu moc, nechtěl bych takové věci zakazovat.  

MS: Někdo by apeloval na převýchovu. Jiný by řekl, že je třeba udělat takové opatření, aby se lidé 

chovali racionálněji v kontextu lepší péče o zdraví, pokud jste zmínil nezdravou stravu v u McDonald´s.  

PK: Můžeme na to jít kapitalisticky a vedle McDonald´s založit jinou restauraci, která bude podávat 

něco jiného. Lidé se tam naučí chodit. I to je možné.  

… Otázka slov během transformace …  

MS: Dobrá, je vhodné též připomenout, že v počátcích transformace slovo kapitalismus nebylo často 

užíváno, nahrazovalo se jinými, opisnými slovy.   

PK: Všichni, kteří jsme chodili za socialismu do školy, si pamatujeme líčení, jak byl za první republiky 

hlad, jak se střílelo do dělníků, … 

MS: … že Masaryk nechal do dělníků střílet.  

PK: Koneckonců, byla to pravda. Za krize v období třicátých let zde hlad byl a několikrát se do 

vzbouřených dělníků skutečně střílelo. Řekl bych to ještě jinak: když v Německu chtěli po druhé 
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světové válce založit normální systém, tedy to, čemu se dnes říká sociálně-tržní hospodářství, nastala 

mezi ekonomy diskuse, jak se systém má jmenovat, aby to lidé vzali za své, …  

MS: … aby je to neodradilo.  

PK: Dokonce existoval návrh, aby se to jmenovalo neoliberalismus.  

MS: K tomuto názvu jsme dospěli po roce 1989. Tento „ismus“ je v současnosti napadán kritiky.   

 PK: Existuje termín ordoliberalismus. Ten je znám spíše v okruhu odborníků. Když se zeptáte 

běžného člověka z ulice, co je to ordoliberalismus, většinou nebude vědět, že to je sociálně tržní 

hospodářství. Výsledný název byl „soziale Marktwirtschaft“, jehož autor uspěl jako jediný z okruhu 

ekonomů, jmenoval se Armack, …  

MS: … také tam byli jeho kolegové Röpke, Walter Eucken.  

PK: Shodou okolností Armack byl trochu namočen do národního socialismu, ale mohl se podílet …  

MS: … na budování německého zázraku.  

PK: Jemně jim vysvětlil, že slovo socialismus si navzdory všemu získalo renomé. Málo se to 

zdůrazňuje, ale ve třicátých letech byly sociální jistoty posíleny. Vzdávat se slova „sociální“ by bylo 

z marketingových důvodů chybné. Bude se to nazývat kombinovaně, tedy sociálně tržní hospodářství.  

MS: Ano, Němci měli zkušenost s ničivým tržním rozvratem v meziválečné periodě.  

PK: V Německu se ujal marketingový termín, chcete-li značka „sociálně tržní hospodářství“. U nás, 

v souvislosti s očerněním kapitalismu, se o něm také příliš nemluvilo, a hovořilo se spíše o sociálně 

tržním modelu.  

MS: Mluvíme proto o smíšené ekonomice. Snahou bylo, aby se co nejvíce prostoru nechalo trhu. 

S jistou nadsázkou se uvádělo - a to spíše kritiky tvůrců transformace - že vše vyřeší trh.  

PK: Ano, tvůrci reformy to neříkali, pouze jejich kritici. Nelze nikde dokumentoval, že by to řekl Klaus 

nebo někdo z jeho spolupracovníků. Ve skutečnosti Klaus spíše v praxi zaváděl smíšené sociálně tržní 

hospodářství takového typu, jaké na Západě existovalo v 80. letech.  

… Ohlasy Washingtonského konsensu …  

MS: Uvádění, restaurace trhu bylo spojeno s Washingtonským konsensem. Jak jej vnímáte z pohledu 

více jak dvaceti let? Byl připraven odborníky amerického ministerstva financí a Mezinárodního 

měnového fondu? V něm je velký akcent na tržní mechanismus, je tam zmíněna privatizace, 

deregulace a liberalizace umírněných státních výdajů.  

PK: Když se podíváme na body Washingtonského konsensu, zjistíme, že naprosto ve všech bodech byl 

pravdivý. Pouze se tam zanedbal jeden bod, který se v řadě okolností ukázal jako klíčový. Bylo to 

zanedbání funkce institucí, zejména takových, jako jsou obchodní soudy a regulační úřady na 

kapitálových trzích.  

MS: Tento problém byl mnohokrát zmiňován během české transformace. Je dobré uvést, že jsme 

v uvažování o trhu a plánu zaznamenali výkyv od státu k trhu. Východní blok zkrachoval, protože byl 
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řízen státním plánem, a trhu nebyl dán prostor. Poté se kyvadlo přirozeně vychýlilo zleva doprava. 

Sami význační podporovatelé Washingtonského konsensu jsou dnes s jeho s podporou skromnější, 

pokud jej přímo nezamítají. 

PK: Navrhuji pro přehlednost, abychom si jednotlivé body Washingtonského konsensu shrnuli. Bodů 

uvedeného konsensu je celkem deset. Je tam rozpočtová politika, to znamená, že by neměly být 

velké rozpočtové deficity. Soudím, že je to jasné, měl by tomu rozumět každý.  

MS: Ano, Československo a poté Česká republika s tím neměla problém, ovšem nyní se zadlužujeme 

rychlými tempy, která byla v devadesátých letech nepředstavitelná.   

PK: Druhým bodem je přesměrování různých dotací na služby typu vzdělání, základní zdravotní péče a 

infrastruktury. I to vnímám jako logické. Lepší než dotovat ztrátový podnik je postavit školu či 

univerzitu nebo postavit dálnici.  

MS: Zkrátka, investovat do budoucna prostřednictvím vzdělání či obnovy kvalitní infrastruktury.  

PK: Třetí je daňová reforma. Ta by měla být širší, daňové sazby by měly být umírněné. To je také 

logické, protože daňový systém by neměl mít vysoké sazby pro jedny a prázdná místa pro ostatní.  

MS: Tím říkáte, že by daňový systém měl být spravedlivý. 

PK: Za čtvrté: Úrokové sazby by měly být určeny trhem a měly by být umírněně pozitivní v reálném 

vyjádření. To je též naprosto logické. Snad jen ve vážné krizi, jaká byla v letech 2008 – 2010, by tomu 

mohlo být jinak.  

MS: Kdybychom se například podívali do roku 1997, za korunové krize vystoupaly úrokové sazby do 

vysokých výšek, a poté následovala korekce. 

PK: Ano, to byl právě bod, kdy se Česká republika odchýlila od Washingtonského konsensu a bylo to 

špatně. Pátým bodem jsou konkurenceschopné měnové kurzy.  

MS: To znamená kurzy, které odrážejí nabídku a poptávku.  

PK: Pokud tomu tak není, objevují se veksláci, nastupuje černý trh.  

MS: Shodou okolností lidé měli s tímto fenoménem zkušenost před rokem 1989. Kde si jinak „opatřit“ 

západoněmeckou marku? Plnou směnitelnost české koruny jsme dostali až v roce 1995. To znamená, 

že volnost, kterou doporučoval Washingtonský konsensus, zde byla naplněna až po časovém odstupu, 

během první vlády Václava Klause.  

PK: Dá se pochopit, že tenkrát měli reformátoři obavy, že by mohly růst různé tlaky a poté turbulence 

na trzích. Z tohoto důvodu je to pochopitelné. Šestý bod je pro řadu lidí trochu kontroverzní. Je to 

liberalizace obchodu. Jedná se především o liberalizaci dovozu, to stále u některých lidí budí otázky, 

máme-li zapotřebí dovážet spoustu nekvalitních věcí z Číny.  

MS: Čína v době sepsání konsensu nebyla takovou silou světového hospodářství, jakou je nyní. Mnohé 

věci se z ní dováží kvůli využití levné pracovní síly a tyto výrobky si tam nechávají dělat renomované 

společnosti. Časy se změnily.   
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PK: Hovořím obecně. Dobrá, člověk má v obchodech k dispozici zboží s různou kvalitou. Zvažme, co 

by bylo alternativou. Každý stát by měl pečlivě hlídané své celní hranice, když byste někam jel, vám 

kontrolovaly by se kufry. Když máte firmu a chcete nedejbůh něco dovážet, musíte žádat o licence. To 

je systém svobodného obchodu. Navzdory tomu, že vás může v obchodech rozčilovat nekvalitní zboží 

z Asie, pořád je to přijatelná cena za obchodní svobodu.  

MS: Slýcháme často: „Dobrá, u nás byla spoustu kvalitních věcí, zlikvidovali jsme si tradiční odvětví. 

Kdyby náš trh byl více chráněn …“ V jistém ohledu jsme byli papežštější než papež.  

PK: Které kvalitní věci zde byly? Proč, když jsme zde údajně měli tak kvalitní věci, lidé tolik toužili po 

tuzexových bonech? Možná nebyly tak kvalitní, jak na to nostalgicky vzpomínají.  

MS: Například jsme si zlikvidovali textilní průmysl. Kde je OP Prostějov? To je společnost, která patří 

minulosti.  

PK: Zrovna dnes, tedy 17. 1. 2013, jsem četl, že tam obnovili výrobu.  

MS: Ne v takovém rozsahu.  

PK: Uvedu jiný příklad. Ve Švýcarsku, ve své době - tedy v 19. století - byl textilní průmysl nosným 

pilířem švýcarské ekonomiky. S tím, jak se Švýcarsko postupem času vyvíjelo, textilní průmysl ztrácel 

na významu. Dnes ve Švýcarsku není žádná textilka, Švýcarsko má své obchodní výhody jinde.  

MS: Banky, hodinky?  

PK: Nejen to. Je to vyspělý chemický a farmaceutický průmysl, koneckonců se tam řadí i 

potravinářství.  

MS: Dobrá, vraťme se ještě k Washingtonskému konsensu.  

PK: Sedmým bodem je liberalizace zahraničních investic. Proti tomu u nás nikdo nic neměl.  

MS: Česká republika byla zemí vyhledávanou investory.  

PK: Dalším, tedy osmým bodem je privatizace státních společností. To je bod, kdy se v České 

republice pozapomnělo na to, že by se měla dodržovat určitá pravidla a zákony, že by měly existovat 

soudy a podobné instituce. To se úplně dokonale nepodařilo. Nutno říci, že v žádné srovnatelné zemi 

se to nepodařilo lépe, ať již se použila jakákoliv privatizační metoda.  

MS: Zřejmě proto, co ekonomové označují jako závislost na cestě. Dvě generace jsme žili 

v komunistickém režimu.  

PK: Devátý bod je spojen s deregulací. To znamená zrušení většiny směrnic, které deformují trh nebo 

omezují konkurenci. Deregulací se myslí především stav, kdy nelze uzavírat kartelové dohody, nebo 

kdy nebudou drasticky regulovány vstupy do odvětví. Na tomto typu deregulace bylo mimochodem 

postaveno sociálně tržní hospodářství v Německu od 50. let. Německý hospodářský zázrak vyrostl na 

něčem, čemu se mnohem později začalo říkat Washingtonský konsensus. 

MS: Týká se to například i nájemného, že? To byl přece donedávna palčivý bod v našem hospodářství.  

PK: Washingtonský konsensus se snažil pojednat význam regulace v nejširším slova smyslu.  
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… Chybné čtení liberalismu …  

PK: Na druhé straně se ve Washingtonském konsensu netvrdilo, že by se měla zrušit regulace 

finančních trhů. Pokud někdo má za to, že neoliberalismus znamená zrušení veškeré regulace, není to 

pravda.  

MS: Je to nastavení regulace, aby se vytyčilo herní pole.  

PK: Deregulací se podle Washingtonského konsensu myslí, že rozhodčí nebude kopat do míče. 

Neznamená to, že rozhodčí vůbec na hřišti nebude.  

MS: Nesmíme opomenout, že si někdo spojil se slovem liberalismus anarchii. Můžeme se setkat 

s názory, že vlády, které se zaštiťují slovem liberalismus, skutečnému liberalismu nasadily psí hlavu.  

PK: Slovo „liberalismus“ je zneužíváno jak Natascha Kampuschová. V USA označuje vlastně 

socialismus, v Evropě liberalismus plní roli strašáka – antisociálního systému, kde chudí hladoví a 

nemocní bez zdravotního pojištění umírají před branami nemocnic. Co je to skutečný, klasický 

liberalismus, ani nemáme šanci vědět, neboť žádná politická strana u nás ho nikdy neprosazovala.  

MS: Pojďme dále …  

PK: Desátým, závěrečným bodem Washingtonského konsensu je právní jistota zejména pro vlastnická 

práva. To je věc, která byla masově porušována v devadesátých letech zvláště během takzvané třetí 

vlny privatizace. To je skutečnost, kterou lze vyčítat tehdejším vládám a zákonodárcům, jelikož 

neudělali dost, aby vlastnická práva chránili.  

MS: Myslím si, že to byl Ludwig von Mises, jenž spojil liberalismus s ochranou vlastnictví.  

PK: Ano, tenkrát převládl takový názor, že hlavní je, aby se akcie privatizovaných podniků hlavně 

v kuponové privatizaci dostaly ke koncovým vlastníkům, kteří by začali podniky spravovat, jak se má. 

V první vlně neexistují žádní koneční vlastníci. Kapitálový trh má svou dynamiku a vlastníci se různě 

mění, podniky se prodávají, fúzují, rozdělují.  

MS: Je to hospodářský proces? 

PK: Ano, a proto nejsou žádní koneční vlastníci. Za druhé, i když kuponové akcie byly vydány zdarma 

či za manipulační poplatek, neznamenalo to, že by neměly cenu. Stát se choval, jako by je rozdal 

zdarma, a nyní jako by je mohl zdarma sebrat. To bylo naprosto chybné.  

… Návraty …  

MS: Přece bych se v souvislosti se zaváděním kapitalistického řádu zeptal, jak se zpětně díváte na to, 

že se mnozí lidé chtěli vrátit do roku 1968 a budovat zde třetí cestu? Shodou okolností představitel 

tohoto konceptu musel odejít a měl s tím v zahraničí úspěch. Někdo řekne: „Dobrá, v roce 1989 byla 

jiná situace. Svět se změnil, a proto toto téma již nebylo na místě.“ 

PK: Zase je zde podobná otázka jako v případě komunismu. Co rozumíme pod pojmem třetí cesta? 

Termín třetí cesta používali různí politici, v demokratických státech to byl Tony Blair, z těch méně 

demokratických to byl Benito Mussolini. Oba dva si ovšem představovali něco jiného. Zrovna tak 

v roce 1968 si tehdejší reformátoři představovali pod tímto pojmem každý něco jiného. Když se 
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podíváme do dnešní Evropy, mám dojem, že v některých zemích se snaží budovat třetí cestu, a to tím 

způsobem, že chtějí něco mezi socialismem a kapitalismem. Mám na mysli převážně Francii, kde když 

máte podnik o více jak padesáti zaměstnancích, jste povinen založit dělnickou radu, která má právo 

se účastnit na spolurozhodování, což je důvod, proč ve Francii je mnoho společností se 49 

zaměstnanci.  

MS: To značí, že společnosti se dokážou přizpůsobit, nalézt optimální uspořádání?  

PK: Role státu v současné době, ale nejen ve Francii, je vlastně taková, že nutí k úvaze, zdali se třetí 

cesta ve skutečnosti již nerealizovala.  

… Demokracie …  

MS: Další slovo, které bylo v roce 1989 a v letech následných zmiňováno, je demokracie. Mnoho lidí si 

asociovalo „budování demokracie“ s tím, co jsme zde dříve zažili. To znamená v dobrém navázání na 

první republiku, protože toto uspořádání bylo úspěšnou periodou našich dějin. Havel byl považován za 

nástupce Masaryka, což je jeden ze symbolů kontinuity. V demokratickém uspořádání jistě vnímáme 

nutnost participace, ale ta se nám často nedaří. Je nutné zmínit i otázku, zdali je demokracie 

dostatečně efektivní. Pokud se podíváme do devadesátých let, reformní procesy, které proběhly, se 

vzhledem k uzavírání kompromisů ne vždy povedly. Jak tedy pohlížíte na obnovení demokracie?          

PK: Počátkem devadesátých let převládla názorová škola, která tvrdila, že bychom měli navázat na 

kontinuitu první republiky a vrátit se z velké části k jejímu politickému systému, což se bohužel 

uskutečnilo. Proč bohužel? Když se podíváme na dějiny první republiky, zjistíme, že během dvaceti let 

tam bylo asi 17 různých vlád. A to ještě nepočítám prozatímní vládu v Paříži a poté vládu generála 

Syrového z druhé republiky. Politická stabilita byla velmi špatná.  

MS: Přesto systém fungoval, ...  

PK: … ale ne dobře. Systém funguje tehdy, je-li dobře navržen. Spojené státy neměly nikdy vládní krizi 

za celou svou historii navzdory tomu, že prošly občanskou válkou. Československo za první republiky 

mělo vládní krizi takřka nepřetržitě. Na tuto tradici jsme bohužel navázali.  

MS: Nestabilita krocená „Pětkou“ znamená, že se důležitá jednání děla mimo parlament. Nutno 

dodat, že tam byly skvělé osobnosti, které se zapsaly do myslí lidí. Nesmíme zapomenout konstatovat, 

že si mnozí z nás o první republice vytvořili mýtus.  

PK: Kdo ví, zdali za padesát let nebude mýtus, jak skvělý byl systém v naší době. Možná se na dnešek 

bude vzpomínat jako na „zlatou éru“.  

… Efektivita …  

MS: Kdo ví, ale jak vnímáte demokracii a možnost rychlé akumulace bohatství, dohnání Západu 

z hlediska životního standardu? Lidé mohou říci, že bohatství je vedlejší produkt demokratické správy 

věcí, síly trhu a svobody jedince. Druhý tábor lidí zastává postoj, že to v krátkodobém horizontu může 

jít proti sobě. Není zde jasný tah na branku a vyjednávání o podobě vládnutí zabere čas. Když se 

podívám na realitu, Česká republika byla demokratickou zemí a zaznamenala známky růstu bohatství, 

i když ne tolik jako asijské země, kde právě tamní společenské uspořádání není plně srovnatelné s tím, 

co je u nás.   
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PK: Ano, za posledních dvacet let … i když to může někdo kritizovat, ale čísla hovoří jasně … naše 

republika také zbohatla. Když si vezmete, jaké byly příjmy lidí před dvaceti lety. Člověk, jenž se 

vypravil svou otlučenou Škodovkou za hranice do Bavorska, si tam nemohl koupit ani oběd 

v restauraci, jelikož to bylo drahé a neměl na to. Dnes když do Bavorska jedete, nemusíte se 

zamýšlet, zdali si něco dáte, nebo ne.  

MS: Dokonce některé zboží je výhodnější nakoupit tam než v České republice.  

PK: Víte, nedá se tvrdit, že bychom chudli.  

MS: S tím člověk může souhlasit. Spíše jsem ale upozorňoval na skutečnost, že v zemích, kde probíhá 

rychlá akumulace bohatství, nemusí být demokratická správa. U nás byla demokratická tradice. A na 

východ od nás? Vezměte si Čínu. Tam není demokracie, ale země se posouvá mílovými kroky kupředu. 

Tam je kapitalismus propojen s totalitní mocí. Zkrátka, některé procedury nemohou být udělány 

rychle a s patřičnou kvalitou, jakou stav vyžaduje. Proces schvalování legislativy je rozvleklý a tah na 

branku není. Tím nechci obhajovat autoritářské režimy. Vždy jde o kulturu jednání, kulturu politiky.  

… Rychlost legislování …  

PK: Nu, ale kdo potřebuje, aby zákony byly schvalovány rychle? Je nutné, aby byly schvalovány dobře. 

K tomu, že máme továrnu na zákony, která je chrlí přetržitě v rámci jednoho roku, a mají 

katastrofickou kvalitu, nemělo nikdy dojít. Když se podíváte na Aristotela, zjistíte, že ve starých 

Athénách, mělo-li shromáždění přijmout nový zákon, byl zákon podroben řízení. Teprve poté, co 

prošel, byl schválen jako zákon. Cokoliv, co bylo odhlasováno většinou, nebyl zákon, ale pouhý 

dekret, který měl nižší sílu, říkalo se tomu sefizmata. Když se podíváte na české zákony, nejsou to 

zákony podle athénských norem, jsou to sefizmata. 

MS: Když se schvalovala reforma a bylo nutno během roku přijmout obchodní zákoník, připravit zákon 

o privatizaci, to byly věci, které byly dělány velice rychle. Na druhou stranu můžeme říci, že byly 

několikrát novelizovány. Dnes se věci vlečou a úroveň norem je pochybná.  

PK: Byla to výjimečná doba, kdy některé zákony bylo nutné přijmout co nejrychleji. Pamatuji si, že 

v počátku roku 1990 všichni netrpělivě čekali na to, kdy bude možné si založit nějakou živnost. První 

zákon, který byl přijat, byl natolik dobrý, že byla škoda, že byl následně novelizován. Umožňoval totiž 

založit si živnost rychle, jednoduše a bez papírování. Následně byly vymyšleny živnostenské listy, což 

byla naprostá zbytečnost. V jiných případech například zákon o kuponové privatizaci byl schválen též 

dobře, avšak něco tam chybělo. Zákon o kapitálových trzích a o dozoru nad kapitálovými trhy - to byla 

fatální chyba, jejíž následky neseme do dnešních let.  

MS: Ostatně, kapitálový trh se u nás příliš nevyvinul, … 

PK: … neboť zákon byl napsán špatně ...  

MS: … a u investorů nevznikla patřičná důvěra, že o své peníze nepřijdou podvodnými praktikami.  

… Hodnoty …  

MS: Demokracie ani kapitalismus nemohou být postaveny ve vzduchoprázdnu, ale konstitutivním 

prvkem zde jsou hodnoty, které účastníci hospodářského a společenského řádu vyznávají. Jak se na 
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jejich význam jako ekonom díváte? Skloňovaným slovem byla svoboda jak ekonomická, tedy možnost 

podnikání, tak politická - účast na správě obce. Můžeme se setkat s postojem, že revoluce - zvrat dala 

člověku možnost zakusit svobodu politickou, kterou tolik nevyužíváme, ale dala i možnost svobody 

ekonomické, možnosti vlastní seberealizace v rámci svého oboru nebo v podnikání. Jak jako ekonom 

vnímáte fenomén svobody jako hodnoty v kontextu více jak dvaceti let?   

PK: Ideály starší revoluce, která proběhla o 200 let dříve, tedy americké revoluce, v sobě zahrnovaly 

tři práva. Práva na život, právo na majetek, právo hledat štěstí. Zkrátka, právo hledat štěstí dnes lidé 

mají. Někdo si může stěžovat, že když se narodil do chudé rodiny a je jinak znevýhodněný, má horší 

startovací podmínky než někdo jiný. Dobrá, nikdy není možné zabezpečit úplnou rovnost, ale dnes 

může člověk dělat to, co uzná za vhodné, tedy co chce. Míra práva hledat své štěstí je vysoká, je vyšší 

než kdykoliv v historii. Někteří lidé si myslí, že mají právo na štěstí a právo na štěstí jim má být 

zabezpečeno, … 

MS: … zřejmě státem.  

PK: Na tom byl postaven socialismus. Právo na štěstí bylo právně definováno tím, že člověk dostane 

práci ve státním podniku, dostane přidělený byt v paneláku a časem si bude moci našetřit na 

škodovku či žigulíka. To se považovalo za štěstí. Kdo do toho nezapadal, byl považován za divného.  

MS: Pokud se to člověku nelíbilo, mohl zvolit cestu exilu.  

PK: Nemohl, nepustili jej.  

MS: Někteří odvážní lidé tuto zemi přesto opustili. Dobrá, ale hodnotou je i člověk, který má svou 

důstojnost … Člověk je míra všech věcí, tvrdí antický myslitel Prótagorás. Jsou však lidé, kteří míru 

hodnoty vyjadřují penězi. Člověk se může setkat s názorem, že peníze se staly jednou z mocností. 

Člověk podřizuje svou existenci penězům, a tím se stává nesvobodným. Stává se toto téma 

předmětem i vašich úvah jako majitele společnosti?  

PK: Člověk je nedokonalý a je nádobou hříchu. Někdo z nás je závislý na alkoholu, někdo na penězích. 

Víte, je to otázkou toho, jaké má člověk priority …  

… Hospodářská politika …  

MS: Nyní bych přešel k oboru, který je do značné míry vaší profesí, a to je hospodářská politika, 

vytváření vizí, které mají napomoci kultivovat prostředí, aby společnost a hospodářství zažívaly 

vzestup, rozvoj. Než přejdeme ke konkrétním bodům politiky, položil bych jednoduchou otázku 

s obtížnou odpovědí. Jaký má být podle vás stát?  Když vyjdeme z naší zkušenosti, představitelé 

reforem se snažili vytvořit malý, ale efektivní stát. Vše bylo ve vlastnictví státu a stát jsme my. Jaké 

bylo podle vás postavení této entity?  

PK: Stát je v podstatě korporace, která má na určitém území monopol na tvorbu pravidel, na oblast 

ozbrojených sil a na podobné složky. Na stát se dívám jako na jakoukoliv jinou korporaci s tím, že stát 

má monopol, který je daný ze zákona. Někdo si může stěžovat na to, že ČEZ je příliš silná korporace. 

Když se podíváte, jaké tržby má ČEZ a jaké tržby má stát, zjistíte, že stát je nesrovnatelně větší. Zatím 

nikde nevznikla nějaká lidská organizace, která by se bez státu obešla, i když by to teoreticky bylo 
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možné. Zatím to nikde nebylo dlouhodobě praktikováno, neboť když se někde lidé usadili a obešli se 

bez státu, hned se našel stát, který by se neobešel bez nich.  

MS: Mnozí teoretici hovoří o privatizaci státu a zavedení trhu jako o vhodném způsobu, jak omezit 

jeho monopol.  

PK: Víte, se státem je nutné žít a koexistovat.  

MS: Ano, ale u nás bylo snahou omezit všeobjímající přítomnost státu.  

PK: Soudím, že nikdo zde neměl zájem demontovat stát. Možná omezit jeho moc, aby nebyl tak 

absolutní, jako kdysi byl. Zároveň se nikde v Evropě nepodařilo stát redukovat do role rozhodčího, 

který píská fauly a nekope do míče. V každém evropském státu si rozhodčí do míče „kopne“, v 

některých státech se dokonce „podílí“ na vlastnictví fotbalového klubu.  

… Stav hospodářství a následné kroky v politice …  

MS: Nyní bych zaměřil naši pozornosti k hospodářské politice. 

PK: Možná bych vás opravil. Mojí doménou jsou investice, hospodářská politika je tam mimochodem, 

protože investice s tím souvisejí. Většinu článků sice píši o hospodářské politice, ale je to pouze 

z toho důvodu, že psát o investicích je nuda.  

MS: Pro správný popis hospodářské politiky by bylo dobré se poohlédnout, v jakém stavu bylo 

československé hospodářství v 80. letech minulého století. Jestliže člověk prochází materiály 

politických stran, hnutí i odborných týmů, vidí, že stav českého hospodářství byl krizový.  

PK: Pokud si vzpomínám na dominantní pocit z osmdesátých let, která jsem prožil z větší části jako 

student, zdálo se mi, že vše je pouze „jako“ a nic není opravdové. Například v obchodě se prodávala 

napodobenina Coca Coly, napodobenina Fanty. Škodovky byly napodobeninami auta. Vše byla 

napodobenina něčeho, vše bylo takové fórové, zfušované, nekvalitní. Škola, do které jsem chodil, mi 

připadala jako napodobenina školy. Československá ekonomika v osmdesátých letech byla 

napodobeninou ekonomiky. Měla zdánlivě náležitosti hospodářství, ale přesto byla mimo. Jediné, co 

byla schopná vyvážet, byly stromy pokácené nakulato. Když člověk tenkrát jel k Rozvadovu, byly tam 

fronty kamionů, které vezly pokácené smrkové kmeny. Dařilo se i vyvážet škodovky do Anglie, byly 

tam považovány za automobily pro nezaměstnané a studenty.  

MS: Dobrá, ale také jsme vyváželi investiční celky do východního bloku.  

PK: Ano, ale do spřátelených rozvojových zemí, které neměly peníze, aby si to nakoupily od 

pořádných společností z Ameriky či ze zemí západní Evropy. Také jsme vyváželi zbraně, ty však měly 

takovou kvalitu, že když byly použity v praxi v Iráku, ukázalo se, že byly spíše maketami. 

MS: Pamětník si vzpomene, že automobily Tatra měly dobrý zvuk a dokonce díky tomu vznikl kontrakt 

mezi českou automobilkou a arabskými zeměmi. Tatra měla zvuk.  

PK: Proč ale ten zvuk nevyužila? Vysvětlím proč – neboť obchodní a marketingová oddělení 

tehdejších státních podniků byla pouze napodobeninou obchodních oddělení.  
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MS: Vše bylo, jak říkáte „jako“. Přesto je zvláštní, že Československo mělo po roce 1989 dobrou 

startovací pozici. Byli jsme jednou z nejlepších zemí Východu, byli jsme západem Východu.  

PK: Bylo to částečně dědictví první republiky. Československo bylo jiná liga než Polsko či Maďarsko. 

Udrželi jsme si poměrně vysokou životní úroveň výměnou za některé nedostatky. Například jsme zde 

neměli hyperinflaci za cenu toho, že jsme zde měli ceny vzdálené tržní úrovně.  

MS: Následně docházelo k přiblížení, skoku, ale nedocházelo ke znehodnocení úspor.  

PK: Na rozdíl od Polska, Maďarska i východního Německa jsme neměli ani zárodek soukromého 

sektoru. Ve východním Německu měli alespoň soukromé prodejny potravin či soukromé ševcovské 

dílny. U nás jsem za celý život nic takového neviděl.  

… Vnitřní dluh hospodářství …  

MS: Co je zvláštní, že československá ekonomika byla málo zadlužená, když se započetly naše 

pohledávky vůči východním zemím, byli jsme …  

PK: … v pozici čistého věřitele. Ano, ale cenou za to byla hluboká podinvestovanost.  

MS: Deficit neměl podobu finančního dluhu, ale měli jsme dluh skrytý.  

PK: Podle mých informací se tehdejší nejoblíbenější časopis pro mladé, Mladý svět, tiskl na strojích, 

které pocházely z první republiky.  

MS: Byly kvalitní a také o ně bylo patřičně pečováno. Otázkou bylo, kdy a v jaké míře se vnitřní dluhy, 

jimiž republika trpěla, přenesou do dluhů vnějších.             

… Reforma státu …  

MS: Náš druhý dialog bych začal pohledem na stát a jeho stav, kondici. 

MS: Co si podle vás vynutilo transformaci státu? Jak se na to s odstupem více jak dvaceti let díváte? 

Co by stát měl vykonávat? V jakých oblastech by měl být kompetentní?   

PK: Nerad bych, aby to znělo, že po bitvě je každý generál.  

MS: Čím stát trpěl? Byl hypertrofovaný?  

PK: Když se vrátíme do roku 1990, byla tam řada asymetrií a nerovnováh, anomálií, které by se 

v normálním hospodářství nikdy nemohly objevit.  

… Ceny …  

PK: Vzhledem k dlouhodobé regulaci cen, byly ceny deformovány a vzdáleny skutečnosti. Naši rodiče 

či prarodiče byli z doby socialismu zvyklí na to, že bydlení bylo velmi levné, ale nakonec bylo 

nedostatkové. V bydlení existoval přídělový systém, ale pokud měl člověk byt přidělený, byl cenově 

velmi dostupný. Bylo to však podmíněno tím, že dostal byt od OPBH. Bylo možné si byt či dům 

postavit, což se též dělo. Byla to méně snadná cesta.  
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MS: Starší si vzpomenou, jak zedníci po práci dělali melouchy a lidé bez zednické profese si stavěli 

dům svépomocí, neboť v rodině se vždy nějaký ten zedník našel. Zkrátka, lidé si kompenzovali 

nedostatek a „trávili“ volný čas.   

PK: Co nebylo možné? Nebylo možné si byt koupit, jako si kupujeme byt od developera. Existovalo 

cosi jako hypotéky, ale jen v omezené míře. Z větší části trh s bydlením byl opravdu deformovaný 

přídělovým systémem.  

MS: Nebylo to pouze bydlení. I jiné komodity trpěly touto vadou. Stát dotoval potraviny takzvanou 

zápornou daní z obratu, která dosahovala u chleba až – 226 procent.  

PK: Existovaly zde desítky, možná stovky sazeb daně z obratu. Některé sazby, jak jste uváděl, byly 

záporné jako u zmíněné potraviny.  

MS: To následně znamenalo, že ceny těchto komodit vystřelily do velkých výšek během roku 1991, kdy 

proběhla liberalizace cen a zrušení záporných daní. 

… Elektronika …  

PK: Byly zde některé totálně nadhodnocené ceny, protože tam byly vysoké spotřební daně, vysoká 

cla, což se týkalo spotřební elektroniky. Pořídit si barevný televizor bylo tenkrát drahé. Pamatuji si, že 

v osmdesátých letech stála barevná televize … a tenkrát nebylo samozřejmé, že každá televize byla 

barevná … 10 či 12 tisíc korun, podotýkám tehdejších korun. Dnes koupíte televizi za 10 či 12 tisíc 

korun …  

MS: … ovšem s jinými parametry.  

PK: V první řadě zde jsou jiné platy.  

MS: Člověk si na tyto výrobky musel spořit a v porovnání s dnešním příjmem na ně i déle pracovat.  

PK: Bylo to nejen tím, že během doby zlevnila elektronika, ale také proto, že tyto výrobky byly 

zatíženy dost velkou spotřební daní, cly. Tímto způsobem bychom mohli pokračovat dále. Cenové 

deformace se postupem času narovnávaly, hlavně v oblasti potravin. Narovnávaly se inflací. 

Pochopitelně daleko příjemnější bylo, že klesaly ceny spotřebního zboží, zejména elektroniky.  

… Nemovitosti …  

PK: Poté na druhé straně, výrazně narostly ceny bydlení a ceny nemovitostí. Během devadesátých let 

to byla pro mladé lidi, kteří bydlení hledali, obtížná doba. Zejména z toho důvodu, že tenkrát 

neexistovala šance vzít si hypotéku. Bylo to značně frustrující. 

MS: Pokud jste zmínil bydlení, jistě je dobré uvést, že regulované nájemné končí rokem 2012. To 

znamená, že teprve od roku 2013 je volný trh v oblasti nájmů. Po dobu 23 let byl stát tím, kdo dozíral 

na cenovou tvorbu.  

PK: Nebyl to úplně stát. Dopláceli na to lidé, kteří neměli regulované nájemné, ti, kteří bydleli v 

bytech s tržním nájemným, které bylo tenkrát větší než regulované.  

MS: To znamená, že obce nemohly požadovat takové nájemné, které by odpovídalo skutečnosti? 
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PK: Lidé, kteří byli odkázáni na trh, museli zaplatit například pětinásobek regulovaného nájemného. 

MS: Vydělali ti, které stát svým rozhodnutím nepřímo podporoval. 

… Daně …  

MS: Se státem souvisí otázka daňové politiky, tedy skladby a výše daní. Než přejdeme do nového 

systému, bylo by dobré se zeptat, jakou povahu měly v socialistické ekonomice daně?  

PK: Daně měly skrytou povahu. To znamená, že nikdo ani vlastně nevěděl, jaké daně se pořádně platí. 

Vhledem k věku jsem žádné daně neplatil, a proto se mě to přímo netýkalo. Systém byl dělán tak, že 

vše za vás odvedl zaměstnavatel. Platí to do dnešních dnů, většina lidí ani nemusí vyplňovat daňové 

přiznání. Za celou dobu mého dětství a mládí v komunismu si vůbec nepamatuji, že by se rodiče a 

příbuzní bavili o daních. Snad ani jednou. Zkrátka to nebylo téma.  

MS: Na druhou stranu, míra daní, kolik člověk musí zaplatit státu a kolik mu zůstane, je tématem pro 

subjekty tržní ekonomiky.  

PK: V socialistické ekonomice to bylo skryté, protože o daních ze mzdy se nikdo nebavil, neboť 

všechny zajímalo, kolik kdo bere čistého příjmu. Daň z přidané hodnoty tenkrát nebyla. Místo toho 

byla daň spotřební, a ta měla stovky sazeb. Toto byla věc, která laické veřejnosti zůstávala skryta. 

Pouze někdo, kdo měl doma sazebník, se do něj mohl podívat a s úžasem zjistil, kolik se platilo na 

různé daňové položky.  

MS: Před lidmi, kteří tuto ekonomiku měli reformovat, tedy převést ze státního, centrálního plánování 

na tržní hospodářství, stála povinnost tento katalog sazeb redukovat, zavést jednotné sazby pro 

některé druhy komodit i činností. Povedlo se to?  

PK: Ano, to se více méně povedlo, a to velmi dobře u spotřebních daní, které byly záhy konvertovány 

na daň z přidané hodnoty. O něco méně se to povedlo u daní z příjmů, hlavně u daní z podnikových 

příjmů. Tenkrát se postupovalo způsobem, který byl z tehdejšího hlediska považován za 

konzervativnější, aby nedošlo k hlubokému výpadku vybraných daní. Daňové sazby byly nastaveny 

z absurdně vysoké hodnoty.  

MS: Nebyly snad sazby daní v plánované ekonomice již tak vysoké?  

PK: Před rokem 1989 byly různé sazby pro různé typy podniků. Pamatuji si, že Česká státní pojišťovna 

platila v době socialismu sazbu přes 90 procent daně z příjmu.  

MS: Z dnešního pohledu jsou to sazby, které jsou nepoměrně vysoké.  

PK: Po roce 1990 byla tato sazba sjednocena pro různé typy podniků na jednu sazbu. Počáteční sazba 

byla z dnešního pohledu neuvěřitelných 55 procent.  

MS: Sluší se říci, že daňová sazba právnických osob je k roku 2013 19 procent.  

PK: Pamatuji si, že jsem se o ekonomii a finance začínal zajímat, neboť tenkrát se o to zajímal 

„každý“. Když jsem se dozvěděl, že sazba daně z podnikových příjmů, z příjmů právnických osob - sám 

nerozumím, proč se u nás říká právnické a fyzické osoby, když celý svět používá jednotlivci a podniky -  

je 55 procent ze zisku, užasl jsem. Bylo to velmi mnoho, neboť takto vysoká sazba daně po řadu let 
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tlumila hospodářský růst. Ukázalo se, že to, v co se doufalo, tedy v rychlé oživení po provedení 

základních reforem, nenastávalo.  

… Porovnání se severskými zeměmi …  

MS: Sluší se říci, že vysoké daně měly i severské země.  

PK: Ano, již je nemají. Severské země mimochodem na přelomu osmdesátých a devadesátých let také 

zjistily, že mají nesmyslně vysoké daňové zatížení podnikových příjmů. Začaly to velmi rychle 

snižovat. Dnes sazby daní ve skandinávských zemích nebudou o moc vyšší, než máme my.  

MS: Nu, ale tyto země jsou nadále charakteristické vysokou mezní sazbou daně. Subjekt, jehož příjmy 

překročí určitou hranici, je poté nucen platit více a jeho bohatství je nižší než u těch, kdo 

hospodářskou aktivitu nevyvíjejí.  

PK: Soudím, že to se také změnilo. Byla to anomálie během sedmdesátých a osmdesátých let, kdy ve 

Švédsku vládlo radikální levicové křídlo sociální demokracie. V současné době to již dávno není 

pravda. Možná by leckdo byl překvapen, kdyby zjistil, že celkové zdanění vyšších středních tříd je ve 

Švédsku jen o málo vyšší než v České republice a u některých příjmových skupin je dokonce nižší. 

Vyšší daně jsou propojeny s daněmi nepřímými, jedná se tedy o spotřební daně a daně z přidané 

hodnoty. Pokud jde o daně z příjmu, nebylo to tak hrozné.  

MS: Dokládáte, že ačkoliv severské země mají sociální stát, přesto mají poměrně nízké daně?   

PK: U přímých daní z podniků závisí, jaká je odpisová politika. Vysokou daň má Francie.  

… Zpět k československému daňovému systému …  

MS: Jestliže bychom porovnali výchozí sazby v devadesátých letech s tím, co máme nyní, můžeme říci, 

že jsme zaznamenali velký pokles?  

PK: Ano, zásadní pokles. Musím podotknout, aby náhodou nedošlo k omylu, že při poklesu sazeb, 

rostlo daňové inkaso. To znamená, že podniky platily více daní. Jednak byly ziskovější a za druhé měly 

menší potřebu daně …  

MS: … optimalizovat.  

PK: To, že se u nás zavedly takto vysoké daně počátkem devadesátých let, byl následek politiky již 

deset let zastaralé.  

…. Deklarace liberalismu …  

MS: Nepřímo jsme se toho mírně dotknuli. Zaváděli je lidé, kteří se deklarovali být liberály.  

PK: To byla pouhá deklarace. Ve skutečnosti to nebyla pravda. Ve skutečnosti takzvaní liberálové zde 

budovali západoevropský socialistní stát se všemi neduhy, těžkostmi, které to s sebou přináší.  

MS: Představitelé transformace předpokládali, že stát bude „nočním hlídačem“. Měl vynucovat právo, 

zajišťovat bezpečnost, zajišťovat vymahatelnosti práva.  

PK: Ve skutečnosti to nikdy nenastalo, byla to pouhá deklarace, pouze marketingový tah.  
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MS: Zkrátka, slova bez patřičných činů.  

PK: Ve skutečnosti byl důraz na dodržování práva, fungování právního státu ledabylý. V devadesátých 

letech se to hodně promítlo do fungování hospodářství.  

MS: To následovalo, když došlo ke „zhasnutí“, tedy v období, kdy se nedodržovaly normy? Mělo to 

napomoci rozpohybování kapitalistického systému v Československu.  

PK: Souhlasím.  

MS: Zkrátka, nějaký počátek musí být. Na druhou stranu mělo nastat aktivní vynucování práva. Tímto 

krokem představitelé transformace v jistém ohledu opět popřeli svá východiska.  

PK: Popřely marketing, který hlásali. V realitě se chovali jinak, z mého pohledu divně. 

MS: Soudíte, že pokud by slova byla dodržována, nemuseli bychom procházet peripetiemi, které tuto 

zemi potkaly?   

PK: Pravděpodobně to být nemuselo. Abychom byli féroví, když se podíváme na podobné státy, 

v podobné situaci, žádnému se nevedlo výrazně lépe. Je řada podobných zemí, jimž se vedlo výrazně 

hůře. Jediný stát, jemuž se pravděpodobně vedlo lépe, je Estonsko. To je vůbec taková bílá vrána.  

MS: Ano, ale o několik let později, během krize 2008 – 2009, Estonsko trpělo velkou nezaměstnaností.     

… Sociální politika …  

MS: Se státem je spojena sociální politika. Pokud zkoumáme postoje odborníků, docházíme k zjištění, 

že zpočátku byla sociální politika štědrá. To znamená, že stát například vyplácel příjmy 

nezaměstnaným až 12 měsíců v patřičném poměru k jejich předchozímu platu.  

PK: Tehdejší vlády se v devadesátých letech obávaly toho, že by mohly nastat vážnější sociální 

nepokoje. Byly obavy, zda by komunisté nemohli získat silnější politické zastoupení v parlamentních 

volbách, což je celkem pochopitelné, a proto se tehdejší vlády snažily v našich podmínkách replikovat 

sociální stát toho typu, jaký byl známý v osmdesátých letech. V osmdesátých letech byl západní 

sociální stát již za hranicemi své dlouhodobé únosnosti. Již byl svými možnostmi …  

MS: … za zenitem.  

… Sen o švédském modelu …  

MS: Nu, sluší se říci, že i dnes v české politice slyšíme od představitelů levice, že právě severský model 

je optimálním. Užívají spojení „cesta na sever“. Soudíte, že představitelé naší levice nejsou dostatečně 

obeznámeni s fungováním systému, který propagují?   

PK: Docela bych tomu rozuměl. Když se řekne B, je nutné říci i A. To, že Skandinávie má komfortní 

sociální stát, to je B. A je to tím, že asi 100 či 150 let měli docela tvrdý kapitalismus, během kterého 

zbohatli a mohli si sociální stát dovolit.  

MS: To ale není případ České republiky, která je v porovnání s nimi chudá.  

PK: Ano, my jsme chtěli mít rovnou B bez toho, abychom měli 150 let kapitalismu.  
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MS: Můžeme říci, že jsme chtěli bohatství bez práce.  

PK: Pokud se řekne A i B, je dobré říci i C. To je, že švédský sociální stát byl v řadě ohledů hodně 

osekán, zredukován. Například naši pacienti by byli možná poněkud překvapeni, kdyby zjistili, jaké 

poplatky se platí u švédských lékařů. Poplatky jsou asi trojnásobné než u nás.  

MS: Zkrátka, je zde budován mýtus o sociálním státu. Je smutné, že někteří politici své postoje nejsou 

schopni měnit v závislosti na proměně světa a doporučují staré recepty, jež neodpovídají realitě, což 

následně může „poškodit“ směřování hospodářství a společnosti jako celku.  

… Důchody …  

PK: Také by se mělo říci, že například švédští zaměstnanci mají penzijní fondy, do kterých musí 

povinně přispívat. Mohou si vybrat z řady penzijních fondů, ovšem někam přispívat musí. 

Mimochodem jsou to z větší části soukromě spravované penzijní fondy. Švédský penzijní systém je 

daleko zásluhovější než český. To znamená, že míra přerozdělení je ve Švédsku poměrně menší než u 

nás. Když Vladimír Špidla, který původně chtěl zavést švédský penzijní systém, zjistil, jak to s ním je, 

usoudil, že na jeho vkus je příliš málo solidární a příliš málo socialistický. 

MS: To znamená, že lidé, kteří berou velké příjmy během svého produktivního života, dostávají ve 

Švédsku daleko větší penze než u nás. Pokud bychom přijali švédský přístup, následně by to vedlo 

k příjmové diferenciaci důchodců a také k větší zátěži státních financí.  

PK: To, že ve Švédsku byl v roce 1990 penzijní věk na 67 letech, to se u nás také úspěšně zamlčovalo.  

MS: Pokud mě paměť neklame, když v roce 1996 kandidoval Miloš Zeman na pozici premiéra této 

země, hlásal, že bude trvat na tom, aby věk odchodu do důchodu byl ponechán na 57 letech. 

Argumentoval tím, důchodový účet je v přebytku. Byla zde otázka, nač prodlužovat věk odchodu do 

důchodu, když systém dobře pracuje. Klausova vláda se však odhodlala k postupnému zvyšování věku 

odchodu do důchodu.  

… Deficit systému …  

PK: Beztak je nyní tento účet v minusu. To znamená, že ani prodlužování důchodového věku, ke 

kterému došlo, by nestačilo. Demografie má profil, vývoj, a nedají se s tím dělat žádná kouzla.  

MS: S tím lze souhlasit. Pro vyrovnání deficitu a zaručení plateb je nutné zvýšit sazby takzvaného 

sociálního pojištění.  

PK: Tím se ale dostaneme k tomu, že se zdraží pracovní síla, …  

MS: … což se odrazí v konkurenceschopnosti, … 

PK: … a na trhu výrobních faktorů dojde ke zdražení a tím pádem dojde i k vyšší nezaměstnanosti.  

MS: Nutno říci, že v počátku devadesátých let byla česká pracovní síla levná.  

PK: To se tvrdí do dnešních dnů. Zde je nutné vzít v úvahu relativní náklady na výrobní faktory. 

MS: K tomu se možná dostaneme v rámci diskuse o hospodářství.  
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… Fiskální politika …  

MS: Je dobré se také zastavit u fiskální politiky. Když se první vláda Václava Klause holedbala, že český 

rozpočet končí vyrovnaný či je v mírném přebytku, nebyl to též s odstupem času marketingový tah?  

PK: Ani ne. Byla to pravda.  

MS: Byly mimořádné příjmy z privatizace, důchodový účet byl v přebytku.  

PK: Museli bychom se podívat do archivních statistik, jak to tenkrát vlastně bylo. Ukázalo se, že tyto 

přebytkové či vyrovnané rozpočty neměly trvalý charakter. Nepočítalo se s demografickým vývojem, 

jenž z dlouhodobého hlediska zhoršuje bilanci penzijního systému. Také nastala situace, že když přišla 

první recese …  

MS: … v roce 1997, …   

PK: … dostala se rozpočtová bilance do deficitu.  

MS: Na základě toho se přijaly dva rozpočtové balíčky, aby se dosáhlo vyrovnanosti.  

PK: To také nebylo šťastné, jelikož se tím zavedla neblahá tradice, že při každé možné i nemožné 

příležitosti se manipuluje s daněmi. To je taková nemoc, která se táhne českou fiskální politikou … 

MS: … do dnešních dnů. To znamená, že daně v České republice jsou nepředvídatelné?  

PK: Daně jsou u nás otázkou generování „náhodných čísel“. Jsou nastaveny tak, jak se který politik 

vyspí a jak dopadne hlasování v koalici nebo v Parlamentu. Když to trochu přeženu, u nás co rok je 

menší daňová revoluce.  

… Bilance rozpočtu …  

MS: Ano, s výší daní souvisí nastavení příjmů, a ty jsou vázány na výdaje. V počátku transformace 

jsme začínali s přebytkem. Konsolidované rozpočty netrpěly deficity, ty se staly problémem posledních 

patnácti let.     

PK: Na začátku problémem nebyly.  

MS: Co je podle vás příčinou, že se situace změnila? Došlo k přehodnocení východisek? Zařadili jsme 

se do hlavního proudu západních ekonomik, kde žití na dluh se stalo čímsi běžným a neoddělitelným? 

Je jedno, jestli jsou u moci vlády sociálnědemokratické, či liberálních? Shodou okolností první deficit 

našich financí je spojen s krizí v roce 1997.   

PK: Podle dnes platné metodiky jsme byli v deficitu, kam sahá naše paměť.  

MS: To znamená i v první republice, tedy nic nového pod sluncem? 

PK: Patrně ano.  

… Nesouměřitelnost …  

MS: Čím si vysvětlujete, že stát si může půjčovat, že stát je v pozici permanentního dlužníka? Na druhé 

straně, když obyčejný občan nezaplatí, přijde exekutor. Lidé, kteří brojí proti deficitu a snaží se 
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poukazovat na jeho nezdravost, jsou sice vyslechnuti, ale v debatě nemá jejich hlas patřičnou váhu, 

aby to změnil.  

PK: Je otázkou, proč se stát zadlužuje. Odpověď je jednoduchá - protože má velké výdaje. Že by stát 

měl příliš malé příjmy, je kritikou zleva, nicméně tato kritika zapomíná na to, že existují státy, které 

mají zhruba stejně velké příjmy, i menší, ale stačím jim to. To je například Estonsko. Má 40 procent 

HDP příjmu, 40 procent výdaje. Má vyrovnaný rozpočet a zanedbatelný dluh.  

MS: Ano, ale také vysokou nezaměstnanost.  

PK: Pozor, to je jiná věc. Otázkou je, kdo dovoluje státu, že se může takto zadlužit? Kdo mu neustále 

půjčuje? V podstatě je to z toho důvodu, že stát zákonem přikazuje některým typům investorů 

umísťovat volné prostředky do státních dluhopisů.  

MS: Je to nevolnictví v kontextu nakládání s financemi.  

PK: Jsou to banky, pojišťovny, penzijní fondy.  

MS: Jinými slovy neexistuje svoboda výběru?  

PK: Když se podíváte na zákon o penzijních fondech, když se podíváte do zákona o bankách nebo o 

pojišťovnách, zjistíte, že je tam jistá kvóta, kterou finanční instituce musí povinně investovat do 

státních dluhopisů. Jestliže se pohybujeme v prostředí české ekonomiky a společnost nechce riskovat 

měnové riziko, bude investovat do státních dluhopisů České republiky.  

MS: Soudím, že se naše země nevydala na toto dlužnické dobrodružství, aby vydávala velké objemy 

emisí?  

PK: Bylo to v malé míře. Existovaly emise v euru či v japonském jenu. Ty jsou relativně malé ve 

srovnání s celkovým objemem dluhu.  

MS: Podobný přístup mají i vyspělé země, jako je třeba Japonsko. Dluh Japonska je držen japonskými 

investory.  

PK: V zemích, které mají silný finanční sektor nebo alespoň průměrně silný jako Česká republika, 

nemají problémy s tím, že by měli nedostatek zájemců o své dluhopisy. V podstatě české ministerstvo 

financí má zajištěný odbyt a nemusí se ani snažit.  

… Udržitelnost …  

MS: Dobrá, nyní je otázkou, zdali veřejné finance v naší republice jsou udržitelné.  

PK: Statistika to říká docela hezky. V roce 1997, pokud vezmeme rok, kdy uhodila první finanční krize, 

jsme měli vládní dluh 12, 6 procent vůči HDP. Poté přišlo několik let, měli jsme zde vládu Miloše 

Zemana. Na konci jeho vlády v roce 2002 jsme měli dluh 27,1 procent HDP.  

MS: Sluší se říci, že představitelé této vlády argumentovali asi takto: „Museli jsme privatizovat banky 

a jiné podniky. Skrytý dluh, který vytvořila transformace, byl přetaven do vládního dluhu.“ Tím se ze 

vzorného, nízko zadluženého státu stala země, která musela vlastně více jak zdvojnásobit svůj dluh.  
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PK: To je do značné míry pravda. Zemanova vláda musela zachraňovat banky, jelikož neměla jinou 

možnost. Kvůli tomu rostl státní dluh. Když vezmeme podíl dluhu 27,1 procent HDP, to byla „báječná“ 

hodnota. Měli jsme reformovaný, sanovaný bankovní sektor. Stálo nás to dohromady asi jen 15 

procent HDP, či méně a soudím, že se to dá snést. To nebylo katastrofální, špatné bylo to, co přišlo 

následně, neboť jsme následně měli tři slabé premiéry.  

MS: Myslíte Vladimíra Špidlu, …  

PK: … pana Grosse a pana Paroubka. Všichni ve srovnání se Zemanem nebyli ani druhou ligou. Zeman 

alespoň věděl, proč to dělá, oni setrvačně dělali totéž pouze proto, aby potěšili své voliče.  

MS: Hovoříte o období, kdy stát vykazoval deficity rozpočtu, ale i velmi slušná tempa růstu výstupu 

ekonomiky?  

PK: Je to paradoxní, ale tenkrát se zdálo, že to nevadí, jelikož ekonomika rostla. I když rostlo 

zadlužování, zdálo se, že dluh se rozpouští v ekonomickém růstu. V období mezi lety 2002 – 2008 

jsme měli dluh na přibližně stejné hodnotě kolem 28 procent vůči HDP. Soudilo se, že je to 

stabilizováno, …  

MS: … hospodářství poroste …  

… Tři důvody vzestupu …  

PK: … a vše je v pořádku. Tam však byly tři důvody, proč hospodářství rostlo. V první řadě to byl dluh 

sám. Kromě státního dluhu byl dluh bankovní. Období 2002 – 2008 bylo dobou, kdy nejrychleji rostl 

dluh v bankách. Banky, které byly tenkrát čerstvě privatizovány, sanovány, byly zdravé, při chuti a 

čerstvě vytrénované, aby mohly půjčovat hypotéky, aby mohly poskytovat spotřebitelské úvěry.  

MS: Zde je asi dobré zmínit, že český střádal se v jistém ohledu přeměnil na …  

PK: … českého dlužníka. Období prvního desetiletí bylo z hlediska hospodářského růstu velmi zdařilé. 

Bylo to vykoupeno tím, že rostly dluhy, a to státní i soukromé. Poté nesmíme zapomenout, že to bylo 

období, kdy prvních deset let fungovala euro. Každé nové koště „dobře mete“ a s eurem to bylo 

rovněž tak. Nízké úrokové sazby, které byly způsobeny zavedením eura, způsobily úvěrový boom i 

v západní Evropě.  

MS: Bylo to spojeno s velkým očekáváním vzestupu hospodářství?  

PK: Nebyla to pouze očekávání. Znamenalo to růst objemu úvěrů, znamenalo to příliv zahraničních 

investic. Tyto tři efekty, tedy růst českého státního dluhu, českého soukromého dluhu a bankovního 

dluhu v eurozóně, měly za následek dosti rychlý hospodářský růst, který ovšem nebyl využit k tomu, 

aby byl splácen dluh, ale naopak se generoval dluh další. Například v roce 2006 jsme měli reálný 

hospodářský růst 7 procent, což byl výkon předtím ani poté nedosažený.  

… Politici a výmluvy … 

MS: Představitelé státu a strážci pokladny říkali: „Občané, nebojte se, vždyť splňujeme Maastrichtská 

kritéria.“ 
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PK: Tenkrát jsme měli strážce pokladny, který toho mnoho nestřežil, protože sám v podstatě nevěděl, 

co to obnáší, jaké jsou souvislosti.  

MS: Nu, ale sluší se říci, že právě vy jste byl jedním, kdo byl zván do kolegia poradců.  

PK: Ano, do kolegia poradců, které mělo efekt, že možná zabránilo některým věcem, o nichž se 

tenkrát uvažovalo.  

MS: Můžete být konkrétní?  

PK: Uvažovalo se z dnešního pohledu o bizardních věcech, jednalo se třeba o zvyšování nejrůznějších 

daní.  

MS: Krotili jste expanzi státu?  

PK: Skutečně jsme se pokoušeli krotit expanzi státu, ale ne příliš úspěšně. Nakonec se stejně šlo 

cestou nejmenšího odporu.  

MS: Ostatně, konečné slovo mají politici.  

PK: Tehdejší úsilí poradenského sboru nebylo úspěšné. Cesta nejmenšího odporu vedla tam, kam se 

česká ekonomika dostala v roce 2008, kdy ji postihl výpadek zahraničních investic, výpadek zahraniční 

poptávky. Došlo ke zpomalení domácí tvorby úvěrů. To mělo samozřejmě vliv na zhoršení daňového 

inkasa a na zhoršení celkové bilance.  

MS: Stát právě v roce 2009 po dlouhé době překročil hranici „magických“ tří procent.  

PK: Je dobré říci, že Maastrichtská kritéria byla sama o sobě sestavována politiky, kteří financím 

nerozuměli. Ta tři procenta se tam objevila spíše z politických důvodů než z důvodů ekonomických.  

MS: Právě to je však obratně využíváno politiky, kteří říkali: „Buďte v klidu, k tříprocentní hranici 

máme daleko. Vše je v pořádku. Také s dluhem je to v pořádku, jelikož nedosahuje šedesáti procent 

výstupu hospodářství.“  

PK: Právě to bylo špatně.        

MS: Vede to k ukolébání člověka. Je dobré zmínit, že objem prostředků na dluhovou službu v roce 

2013 či 2014 překročí objem prostředků vydávaných na školství a vzdělání. Pokud bychom měli 

konsolidované rozpočty, mohli bychom investovat dluhovou službu do vzdělání.  

PK: Politici si dlouhou dobu zvykli říkat, že nemáme dluh ani 30 procent HDP, což je přece komfortně 

nízké ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropy. Sousloví „vyspělými zeměmi EU“ doslova nenávidím, 

protože to vede k něčemu průšvihovému. Uplynulo několik málo let, a když se podíváme, jak je to 

nyní s naším dluhem, …  

MS: … jsme šampionem v zadlužování, …  

PK: … přesto jsme na tom celkem dobře. Je otázkou ve srovnání s kým? Třeba s Francií, která má dluh 

90 procent svého HDP?  
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MS: Nu, ale sluší se také říci, že naše hospodářství nedosahuje takového výkonu jako právě vámi 

zmíněná Francie.  

PK: Když se podíváme, jaký je nyní veřejný dluh k HDP, již to není komfortních 30 procent, dokonce 

ani komfortních 40 procent. Je to přes 45 procent. To je číslo, kdy začínají určité starosti.  

MS: Je zde dluhová past, obsluha dluhu se zvyšuje, uplatnění českých státních dluhopisů je horší, ale 

nakonec jsou instituce „nuceny“ k tomu, aby český dluh kupovaly.  

… Nutnost bezpečné investice …  

PK: Když provozujete banku, pojišťovnu nebo penzijní fond, nemáte jinou možnost než kupovat české 

státní dluhopisy, napřed by vám zavřeli fond a poté by zavřeli i vás.  

MS: Inu, zvláštní druh svobody.  

PK: Tato zvláštnost vznikla, protože původně se mělo za to, že státní dluh je etalonem bezpečí. Vedlo 

to k tomu, že finanční instituce neriskovaly. Pak to vedlo k tomu, když stát měl zajištěný odbyt 

cenných papírů, že emitoval přespříliš. To se ale obrátilo proti všem, proti státu i proti samotným 

finančním institucím.  

… Cestou krachu … 

MS: Soudíte, že pokud se nezmění přístup státu, český stát bude v budoucnu čelit státnímu bankrotu? 

Ostatně, řecký příklad je odstrašující.  

PK: Hodně se hovořilo o řecké lži, kterou používala současná koalice před volbami v roce 2010. Víte, 

záleží, jak se to vezme. Ještě v roce 1981 – 1982 se říkalo, že Řecko je málo zadlužené. Poté uplynulo 

pár let. Přišel rok 1990 a dluh Řecka se vyhoupl na 100 procent výstupu hospodářství. Následně se to 

pouze vezlo. Sice to nějakou dobu vypadalo, že je situace stabilizovaná, nebo že se dokonce zlepšuje, 

ale poté se ukázalo, že se situace ve skutečnosti byla horší, než se myslelo. Podobně by to mohlo být i 

s námi. Neustále se opakuje, že jsme na tom relativně dobře, ale co my víme, jaký dluh bude v roce 

2020? Také můžeme mít 100 procent HDP. Vyloučit to zcela nemohu.  

MS: Zkrátka, zde je vidět, že politika se nerealizuje s patřičnou vizí, byť dlouhodobější fiskální výhledy 

jsou známy. Sám jste na tuto skutečnost upozornil v rámci ideových východisek české transformace.  

… Hospodářství, průmysl …  

MS: Pojďme dále. Co proměna znamenala pro průmysl? Jaké možnosti se otevřely hospodářství jako 

celku? Byly zde státem vlastněné podniky, a pro mnohé ekonomy bylo zřejmě, že bude nutné se vydat 

cestou privatizace.  

PK: Ukázala se neblahá skutečnost, že český průmysl, který byl nepřímo dotován, vyvážel na takzvané 

spřátelené trhy. To znamená, …  

MS: … země RVHP, …  

PK: … Polsko, Rumunsko, Libye, Angola, Vietnam, Irák …  
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… Nekvalitní produkce … 

PK: Najednou se zjistilo, že v konfrontaci se světovou špičkou vznikl problém, a to napříč všemi 

odvětvími. Ukázalo se, že i zbrojní průmysl, který byl považován za chloubu, je k ničemu, protože když 

se v roce 1990 a 1991 střetly americké tanky se sovětskými a americké zbraně s československými, 

pro naše zbraně to nedopadlo dobře. V podstatě byly smeteny ze zemského povrchu.     

MS: Když jste zmínil zbraně, důležitou roli tam hrálo i to, že například Václav Havel prosazoval politiku 

míru, například zbrojovky, které byly na Slovensku, tím trpěly.  

PK: Byl to mýtus o kvalitě. Ve skutečnosti obrněné transportéry byly na úrovni šedesátých let. 

V prostředí moderního boje měly svou život vyjádřitelnou v sekundách.  

MS: Bylo to nedostatečné. Před celým průmyslem stál úkol, že musel svou produkci přesměrovat 

z Východu na Západ.   

… Vzpomínka na minulost …  

PK: Ano, ale uvedl bych takovou osobní vzpomínku na kvalitu výzbroje Východ versus Západ. 

V osmdesátých letech jsem patřil mezi šťastlivce, kteří měli doma osobní počítač. Jak to bývá, pořídí si 

do něj nějaké hry i ten, kdo má v úmyslu s počítačem pracovat. Jedna z nejoblíbenějších her byla 

simulace vrtulníku Apache AH 64a, což je bojový vrtulník americké armády určený převážně pro 

ničení pozemních cílů. Naučil jsem se s vrtulníkem létat, zjistil jsem, že je nutné kopírovat povrch a 

není možné se vznést do velké výšky, neboť je okamžitě sestřelen. V konfrontaci s výzbrojí tanků a 

transportérů východní provenience se ukazovalo, že jsou bezbranné vůči řízeným i neřízeným 

střelám. Jejich bojovou životnost je možné vyjádřit v sekundách. Dobrá, byla to hra a ještě pro civilní 

účely, pro počítač, jenž je dostupný bez velkých problémů. 

… Od hry k „nekonkurenceschopnému“ průmyslu …  

PK: Když přišel rok 1991 a zbraně východního bloku musely být použity, ukázalo se, že to, co bylo 

prezentováno v počítačových hrách, bylo skutečností. Zbrojní továrny, které jsme zde měli, 

produkovaly těžké zbraně, jež byly absolutně k ničemu a nebyly konkurenceschopnými.  

MS: Poukazujete na nekvalitní výrobu ve srovnání se Západem. Jednou z možností řešení tohoto 

problému bylo přivést sem investory, kteří využijí schopnosti našich lidí a pomohou nasměrovat 

hospodářství na západní trhy.  

PK: Přesně! To byla jediná možnost, protože i ty tolik opěvované investiční celky, v nichž jsme byli 

údajně tak dobří, byly schopny nalézt uplatnění v zemích s podobnou hospodářskou silou a 

vyspělostí, jako je například Angola. Následně se zjistilo, že různé továrny a cukrovary jsou schopni 

stavět Němci, Japonci, Korejci za nižší ceny a v modernějším provedení. Jediná reálná možnost, která 

tenkrát byla, byla otevřít se zahraničním investorům a použít to, co ještě bylo relativně 

konkurenceschopné, a bohužel zavřít provozy, které konkurenceschopné nebyly. Ukázalo se, že 

jedním z relativně konkurenceschopných odvětví byl automobilový průmysl, převážně osobní 

automobily.  

MS: Shodou okolností sama Škoda Auto byla společností před zavřením. Investor přišel pět minut před 

dvanáctou.    
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PK: V osmdesátých letech se Škoda držela díky tomu, že zde měla chráněný trh.  

MS: Poukázal jste, že v jejich vozech jezdili v Anglii lidé, kteří měli hluboko do kapsy.  

PK: Mimochodem, viděl jsem někde anglickou studii, která se zabývala konkurenceschopností 

britského průmyslu. Srovnávali tam konkurenceschopnost produkce včetně československých 

automobilů, které byly v poválečném období dováženy do Británie. Zjistili, že ještě v šedesátých 

letech československé automobily byly prodávány za cenu srovnatelnou se západní produkcí, ale 

počínaje sedmdesátými lety československé automobily již měly pouze cenovou 

konkurenceschopnost. Již byly tak zastaralé a technicky nedokonalé, že se tam jinak než za 

podřadnou cenu prodat nedaly.  

MS: Ano, zmiňujete fakt cenové konkurence. Soudím, že by zde měl zaznít názor jednoho ze 

spoluautorů transformace, Dušana Třísky. Ten citoval zahraniční experty, kteří se domnívali, že 80 

procent našich podniků, tedy velká většina, zřejmě zbankrotuje a 20 procent přežije. Kdybychom to 

dovodili do důsledků, bude zde velká nezaměstnanost. To se nicméně nenaplnilo, hospodářství 

fungovalo s obtížemi, a poté došlo k jeho obnově.  

… Obvyklá nezaměstnanost, klopýtání průmyslu …  

PK: Ve skutečnosti jsme v devadesátých letech měli menší nezaměstnanost, než by se dalo čekat. 

Pamatuji si, že tenkrát tím byli všichni překvapeni, čekali, kdy nezaměstnanost vzroste na takzvanou 

normální úroveň. Nakonec jsme se dočkali.  

MS: Ze švýcarských hodnot - tří procent - jsme se dostali na hodnoty kolem osmi procent, přičemž 

leden 2013 hlásí rekord v nezaměstnaných od velké hospodářské krize.    

PK: Bohužel jsme se dostali na standardní západoevropskou úroveň. Bylo to také tím, že 

transformace průmyslu neproběhla šokově, ale že probíhala postupně během devadesátých let. 

Skutečný šok, který způsobil změnu, nastal kvůli bankovní krizi v roce 1997. 

MS: Shodou okolností bankovní domy byly ochotny půjčovat na projekty, které neměly ekonomickou 

budoucnost, jelikož zpočátku měly dostatek likvidních prostředků. Dalším faktorem byla jistě zvolená 

cesta privatizace pro průmyslové podniky. Vláda Petra Pitharta usilovala o příchod investorů a 

očekávalo se, že to budou právě oni, kteří budou formovat podnikatelské prostředí, jejich aktivity 

budou mít multiplikační efekt. Poté se tato cesta opustila a vláda Václava Klause se vydala cestou, 

která se označuje jako „česká cesta“. Právě ta byla financována českými bankami.  

PK: Nebylo to úplně překvapivé. Je dobré, když je silný domácí průmysl a silné domácí skupiny. Když 

se inkasují dividendy, je rozdíl, zdali se dividendy inkasují v Praze, nebo …  

MS: … zdali finance směřují do zahraničí.  

PK: Je to citelný rozdíl.  

MS: Tuto skutečnost vidíme u bývalých českých bank, které byly privatizovány do zahraničních rukou.  

PK: Ukázalo se, že čeští podnikatelé v devadesátých letech ještě neuměli podnikat. Manažeři, kterým 

se začalo říkat manažeři, předtím byli soudruhy řediteli, z velké části nezvládli přechod na tržní 
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mechanismus, jednoduše jim to nešlo. Byli i tací, kterým se to povedlo. Poté bylo několik takových 

symbolů privatizace jako Poldi Kladno, …  

MS: … Škoda Plzeň, …  

PK: … Chemapol Group, kterým se to nepovedlo.  

MS: Nebylo to také proto, že tito představitelé měli velké oči? Tím myslím, že utvořili velkou 

společnost, holding, jenž bude mít rozsáhlé portfolio činností a bude mít lepší vyjednávací pozici ve 

vztahu k bankám.                      

PK: To souvisí s tím, že lidé to tenkrát neuměli, nedokázali v tom chodit a neuměli dělat business 

plán, … 

MS: … nebo jej „uměli“ udělat, zinkasovali peníze - a ostatní plačte!  

PK: Banky také neuměly půjčovat. V první etapě nebyli v bankách zkušení úvěroví pracovníci. Dnes je 

již jiná situace, máme manažery, kteří řídit podnik umí. Máme úvěrové pracovníky, kteří umí 

úvěrovat. Za těch dvacet let se to lidé museli naučit.  

MS: Přesto zde vznikly slušné společnosti, které mají úspěch na mezinárodních trzích, ba se staly lídry 

v daném oboru. Důkazem toho je společnost Linet, jež podniká se zdravotními lůžky. 

PK: Bylo by škarohlídné tvrdit, že úplně vše bylo špatně, něco bylo i dobře.  

… Otázka kapitálu …  

MS: Profesor Karel Kouba opakovaně zdůrazňuje, že problém české transformace byl v nedostatku 

kapitálu.  

PK: To též. Jednak byl zde nedostatek finančního kapitálu, ale také zde byl nedostatek lidského 

kapitálu, … 

MS: … nedostatek odpovídajících lidí s patřičnými zkušenostmi, rozhledem.  

PK: Pamatuji si, jak jsem začínal, aniž bych cokoliv uměl. Ve srovnání s jinými, kteří neuměli nic, jsem 

byl v oboru považován za experta. Začínal jsem u Kellnera, též tenkrát nic neuměl, učil se to za 

pochodu.  

MS: Přesto se stal význačným dolarovým miliardářem.  

PK: Jednoduše proto, že se nikdy nepustil do věci, na kterou by neměl. Vždy se držel v mezích, a 

pokud by jeho obchod náhodou nevyšel, nevymazalo by jej to.  

MS: Jinými slovy, měl obezřetný přístup k podnikání?  

PK: Dokázal si udržet zdravé cash – flow. To znamená, že vždy více peněz plynulo k němu, než plynulo 

od něj. To se například nepodařilo panu Soudkovi ze Škody Plzeň, Stehlíkovi z Poldi Kladno a mnoha 

dalším. Také měl dostatek rozumu, když měl pocit, že něčemu nerozumí, najal si lidi, kteří tomu 

rozuměli trochu více než on.  
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MS: Dobrá, nakousl jste téma velmi bohatých lidí. Jak si vysvětlujete, že se tak rychle objevili, dokázali 

realizovat americký sen a mnohým lidem se stali solí v očích?  

PK: Vždy se někdo takový najde. Máte-li velké množství lidí, například 10 milionů, či lépe 6 milionů, 

pokud bych měl vzít ekonomicky aktivní, naleznete u nich různé schopnosti a příležitosti. Funguje tam 

zákon velkých čísel, tedy náhoda.  Shodou náhodných okolností se někdo narodí s tím, že má vlohy 

pro řízení podniku a dostatek odvahy, aby to provedl. Též má dostatek rozumu, aby nedělal chyby, 

také dostatek štěstí, aby dokázal provázat všechny tyto schopnosti. Úplně statisticky vzato mezi 6 

miliony lidí se nalezne pár dolarových miliardářů. Dokonce jsou mezi nimi i takoví, kteří kvůli tomu 

nemusí dělat žádné ošklivé věci.  

… Finanční a bankovní sektor …  

MS: Dotkl jste se letmo bankovního sektoru, financí. Bylo to cosi nového. Během pár let se český 

střádal mohl rozhodovat mezi téměř šedesáti ústavy, dříve byl odkázán jen na Českou spořitelnu. Jaký 

to byl zlom?  

PK: Byl to velký zlom. Pochopitelně, jako ve všem i zde platilo, že probíhal proces učení metodou 

pokusu a omylu. Pamatuji si, že v roce 1991 či 1992 jsem vytvářel počítačovou hru. To bylo v době, 

kdy jsem si myslel, že ze mě bude vývojář počítačových her. Byla to simulace obchodování na burze. 

Burza tenkrát ještě neexistovala, či spíše existovala, ale nebyla moc funkční.  

MS: Byla dítětem kuponové privatizace.  

PK: Tuším, že byla založena ještě předtím. Tenkrát se tam obchodovalo několik málo titulů státních 

dluhopisů, a to ještě s malou likviditou. Říkal jsem si, že by bylo fajn napsat počítačovou hru, která by 

simulovala obchodování na burze, což byl mimochodem důvod, proč mě nakonec Jan Kellner vzal, 

protože nikdo zde dosud nic takového neviděl. Řekli si, že člověk, který to napsal, bude asi expert. 

V počítačové hře měl hráč možnost si buď uložit peníze na nějaký účet u nějaké banky, či je 

investovat do akcií, …  

MS: … nebo státních dluhopisů.  

PK: Bohužel ne, jelikož ty zde nebyly. Sice bylo pár emisí, ale ty byly celkem zanedbatelné. Měl jsem 

tam několik bank jako alternativu. Měl jsem tam nasimulovanou možnost, že banka zkrachuje a hráč 

přijde o vklad. Když jsem to někomu ukazoval a poté se stalo, že ta a ta banka zkrachovala a hráč 

přišel o vklad, lidé mi říkali: „Prosím tě, banka a zkrachovat? To se může stát? Prosím tě, ty přeháníš.“ 

Poté se opravdu stalo, že banky začaly krachovat, a již to nebyla hra. Byla to skutečnost.  

MS: Ano, ale byly to malé české banky a jejich mnohdy neslavný konec byl způsoben chybným 

rozhodnutím, ba podvodnými praktikami.     

PK: Tenkrát neexistoval bankovní dohled, který by stál za zmínku. Neexistovala Komise pro cenné 

papíry. Auditoři se teprve učili dělat svou profesi a také to příliš neuměli, proto se zde staly všechny 

začátečnické chyby, které se začátečníkům mohou stát.  
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… Regulace …  

MS: Nu, Komise pro cenné papíry byla ustanovena v roce 1998 a vznikla na předsednictvu burzy za 

přispění Tomáše Ježka jako jednoho z autorů transformace.  

PK: Tomáš Ježek byl jedním z osamocených hlasů na poušti, které volaly po tom, aby se zde udělal 

jistý pořádek, aby nedocházelo k šílené zvůli, zejména v oblasti privatizačních fondů. Možná bych zde 

neskromně podotkl, že jedním z mála hlasů jsem byl i já, protože jsem v té době pracoval v tomto 

odvětví. Bylo mi zřejmé, že je to obrovský průšvih, a k ještě k většímu průšvihu to směřuje.  

MS: Ano, starší lidé si vybaví kauzu s CS Fondy, kde zmizela miliardová aktiva. To následně vytvářelo 

šrám na transformaci. Lidé přestali mít důvěru, která, jak víme, je cenným kapitálem.  

PK: Ano, a tento šrám není do dnešních dnů zacelen. V současnosti, když se řekne fond, spousta lidí 

odpoví, že se dá vytunelovat. Současné fondy jsou jiné než privatizační a nedají se vytunelovat, přesto 

si to lidé spojí s negativními zkušenostmi.  

MS: Dobrá, myslíte si, že přestavitelé vlády na tomto poli dostatečně nenaslouchali? Právě pády bank 

podlomily důvěru. Když lidé mají investovat do fondů, jednoduše si vybaví krádež. To má dopad i do 

současnosti. Když má vláda provádět penzijní reformu, …    

PK: … bohužel se to vrací v nešťastném smyslu. Má-li se provádět penzijní reforma, lidé si vzpomenou 

na investiční fondy z devadesátých let a mají k tomu automaticky odpor, aniž by ten odpor byl ve 

skutečnosti odůvodnitelný.  

MS: To je jeden z důvodů, proč se lidé staví opatrně k tomu, co je navrhováno vládou.  

PK: Absolutně.  

MS: Zde sklízíme to, co jsme zaseli.  

PK: Abych se přiznal, jsem alergický na první osobu množného čísla. Spíše sklízíme, co zasely vlády 

v devadesátých letech.  

MS: Tedy politici.  

… Burza …  

MS: Pojďme dále, ale zůstaňme na poli financí. Měli jsme zde burzu, ale zdá se, že zlatý věk má za 

sebou. Když si člověk přepočítal objem kótovaných akcií, byli jsme srovnatelní s burzou, která je 

v Londýně.  

PK: Pochopitelně, počet byl hodně sporný. To proto, že byly akcie, které se neobchodovaly po řadu 

týdnů ba měsíců, pokud výjimečně ano, byly to obchody za podezřelé ceny. To byla věc anomální. 

Burzu postihla nepřítomnost Komise pro cenné papíry v devadesátých letech. Poté, když již byla 

komise založena a konečně se zdálo, že vše začíná být v pořádku, přišel úder v podobě poklesu 

světových akciových burz, a to počátkem roku 2000. 

MS: Tam byla takzvaná „dot.com bubble“?       
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PK: Ten trval do března 2003, a to hodně zchladilo chuť českých investorů investovat do akcií. 

Zchladilo to i chuť emitentů vydávat cenné papíry. Když se věci začaly obracet k lepšímu, přišla krize 

v roce 2007 a 2008. Najednou se dostavila studená sprcha. Mezitím se otevřely možnosti investovat 

do zahraničí, to bylo v 90. letech. Na rozdíl od toho, že banky, pojišťovny a penzijní fondy musí 

investovat do českých státních dluhopisů, neexistuje nic podobného, že by české finanční subjekty 

musely investovat na Pražské burze. Dnes český investor může investovat do amerických akcií, 

německých akcií či jiných titulů, …   

MS: … a proto vzniká otázka, nač investovat na Pražské burze?  

PK: Ano, při omezeném počtu akcií, které zde jsou, si člověk klade otázku, zdali to vůbec stojí za 

námahu.  

MS: Soudíte, že kapitálový trh v České republice zanikne a tyto aktivity převezme Vídeň či Varšava?  

PK: Bylo by to dost nešťastné, protože každá normální zdravá ekonomika potřebuje svůj kapitálový 

trh.  

MS: To je ideál. Problém je, že zdejší ekonomika je založena na úvěrech, nejsou zde nové emise a 

kapitálový trh se proměnil pouze v trh akcií.  

PK: To znamená, že nikdy nebudeme mít zdravou ekonomiku, to znamená, že je financovaná 

z různých zdrojů. Jaké jsou zdravé zdroje investic? Za prvé jsou to zadržené zisky. Ty se odvádějí do 

zahraničí. Poté je tam vlastní kapitál, který je zčásti vlastněn zahraničními investory. Pak to jsou úvěry 

nebo dluhopisy. Z těch v našem hospodářství fungují pouze úvěry. Trh korporátních dluhopisů zanikl 

ještě dříve než trh akciový, rizikový kapitál zde vůbec neexistoval. Dokonce jsme v tomto směru za 

Bulharskem a Rumunskem, což je absolutní ostuda. Tím je sortiment prakticky vyčerpán.  

MS: Říkáte, že máme co dohánět? Říkáte jasně, že pro efektivně fungující ekonomiku je kapitálový trh 

jedním z důležitých zdrojů?  

PK: Naprosto. Pokud nebudeme mít kapitálový trh, budeme v budoucnosti jen levná pracovní síla.  

MS: Ano, již jsme tento fakt zmínili.  

PK: Je to nešťavný stav, ke kterému jsme došli v důsledku řady omylů. Je otázkou, zdali budeme mít 

chuť s tím něco dělat, nebo se s tím smíříme a jednou provždy budeme chudí dělníci pro bohaté 

Němce.  

MS: Nu, dobrá pozice kapitálového trhu to nevyřeší. Například společnost, která vytváří bezpečnostní 

software AVG, emitovala na americkém trhu NASDAQ. Proč by měla žádat zdejší investory, když její 

obchod je celosvětový? Taková finská Nokia je kótovaná v Helsinkách, ale i ve Spojených státech na 

NYSE.  

PK: Ano, soudím, že pak zde něco chybí. 

MS: Je však otázkou, zdali to chybí českému člověku?  

PK: Českému člověku ani nepřijde, že něco chybí, ale bude hartusit, že má nízké příjmy a že jeho děti, 

které právě vystudovaly vysokou školu, dostávají pár šupů v nějaké montovně. Pokud bychom zde 
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měli kapitálový trh, jeho děti budou moci dělat investiční bankéře za čtvrt milionu měsíčně. Tato 

možnost zde chybí. Dá se říci, že takový člověk může jít pracovat do Londýna, kde si vydělá ještě více, 

ale přece druhá volba je obtížnější. Zahodili jsme možnost, abychom se stali regionálním finančním 

centrem, po tom okamžitě a radostně sáhla Varšava.  

MS: Inu, kdo s příležitostí zaváhá, ta se již nevrací.  

… Důvody neúspěchu …  

MS: Dobrá, kdybychom to měli shrnout, kde vidíte centrum problému? České veřejné finance jsou v 

nedobrém stavu, utíkají nám příležitosti, to se následně promítá do hospodářství jako celku.  

PK: Center je více. V první řadě jsme zde v moderní historii neměli ministra financí, který by rozuměl 

financím.  

MS: Amatérismus při správě veřejného rozpočtu. Zkrátka - lidé si nenechali radit od skutečných 

odborníků.   

PK: Když si vezeme ministry financí, které jsme zde měli: Václav Klaus je jistě nejznámější osobnost 

číslo 1, docela dobře rozuměl monetarismu, měnové teorii, ale vůbec nikdy v životě snad ani 

neotevřel učebnici investic, teorii portfolia, kapitálových trhů a souvisejících témat. S tím souviselo i 

to, že když o těchto tématech hovořil, říkal věci, které by neřekl ani student prvního semestru, …    

MS: … ale přesto dostal profesuru financí na Vysoké škole ekonomické.  

PK: Bez komentáře. Dalším ministrem byl Ivan Kočárník. Nerozuměl ani tomu, čemu rozuměl Klaus.   

MS: Nu, ale působil jako redaktor odborné revue Finance a úvěr.  

PK: Je otázkou, do jaké míry byl časopis odborný, když tam otiskli i můj článek. Sám se nepovažuji za 

akademika, jsem pouhý praktik.  

MS: Dalším ministrem financí byl Ivan Pilip.  

PK: Toho již vůbec nechci komentovat. Jestli Kočárník byl druhou ligou, Pilip byl okresní přebor.  

MS: Dalším byl Ivo Svoboda, který vytuneloval společnost Liberta.  

PK: Ano, ale ještě dobrým ministrem financí byl Jiří Rusnok. Ten tam byl příliš krátce, než aby dokázal 

něco vyřešit. Ani Pavel Mertlík nebyl nejhorší.  

MS: Sluší se říci, že oba posledně zmiňovaní působí ve finančním sektoru …  

PK: … a jsou považováni za lidi, kteří tomu rozumí. Během doby, co tam byli, ale nedokázali nic 

podstatného změnit.  

MS: Když jsme zmínili Ivana Kočárníka, neměla by zapadnout skutečnost, že poté, co odešel z aktivní 

politiky, působil v České pojišťovně, zpočátku jako předseda představenstva a poté předseda dozorčí 

rady, následně byl také v dozorčí radě českých aerolinek.  

PK: Tam byl za odměnu.  
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… Kroky k nápravě …  

MS: Dobrá, také říkáte, aby stát fungoval a aby neškodil hospodářství, že je nutné povolat odborníky. 

Například v oblasti daní by zde měl být úřad, jenž by spravoval státní dluh, rozpočet.  

PK: Když se podíváte na Spojené státy - můžeme kritizovat Ameriku, že má své problémy, ovšem 

pokud se tam jedná o pozici ministra financí, je to vždy nějaký ostřílený veterán z Wall Streetu. To 

znamená, že se jedná o člověka, jenž ví, jak to chodí na finančních trzích. U nás jsme nikdy takového 

člověka neměli.   

MS: Ano, byli to lidé, kteří působili ve slovutných bankách  J. P. Morgan, Goldman Sachs či City Group, 

a poté se zase vraceli do privátního sektoru. Zkrátka, lidé, kteří slouží státu, jsou prověřeni.  

PK: Když někdo vyučuje na vojenské akademii taktiku, je rozdíl, zdali byl v zákopech, nebo seděl 

v tanku.  

MS: Narážíte na profesionalizaci, depolitizaci? To, co navrhujete, je možná neprůchodné. Je to 

koncept, který se rozchází se současnou praxí. Sám jste navrhl novou ústavu, která by do jisté míry 

udělala lidi svobodnými, aby si mohli rozhodovat o věcech, aby měli větší odpovědnost. Dobrá, to by 

potřebovalo vzdělaného, aktivního člověka. Problém je, že dnešní člověk se nechá ovládat a není 

svobodný.  

PK: Zřejmě není férové hovořit paušálně.  

MS: Dobrá, jaké východisko je správné, abychom využili náš potenciál a nestali se zemí, která je 

„závislá“ na málo kvalifikované práci a lidem nenabízí žádanou perspektivu?  

PK: Nyní jste mi dal možná nejsložitější otázku, jakou jsem kdy v životě slyšel.  

MS: Soudím, že jistou odpověď hledá Národní ekonomická rada vlády. Je to otázka 

konkurenceschopnosti. Lze soudit, že jsou to podnětné věci, a je otázkou, zdali to nachází patřičný 

ohlas u lidí, kteří stojí v čele našeho národa.  

PK: V první řadě řeknu, co by se nemělo stát. Neměla by se stát obdoba toho, co bylo za socialismu. 

Tehdy se říkalo: „Oni předstírají, že nás platí, a my předstíráme, že pracujeme.“ 

MS: Do jisté míry to tak je v politice.  

PK: Nemělo by se stát, že si člověk řekne: „Oni tam v politice stejně kradou, tak mohu též.“  

MS: Nu, do jisté míry jsme obětí takového postoje.  

PK: Soudím, že by lidé měli vyžadovat alespoň přiměřeně kvalitní práci od všech. Týká se to například 

i restaurace, kde je mizerná obsluha. Měl bych přiměřeně slušným způsobem poukázat na to, že mi 

nepřinesli příbor.  

MS: To je v tom menším rozměru?  

PK: Jedna z možností je si vzít nenápadně příbor s vedlejšího stolu, nebo druhá možnost je říci 

číšníkovi: „Promiňte, ale vy jste nám nepřinesli příbory, děkujeme.“ Soudím, že druhá možnost je 

lepší, protože obsluha si dá příště pozor. Další věcí je, že když již něco kritizuji, měl bych se zdržet 
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pokušení nadávat, a pokud možno kritizovat. Vím, že je obtížné tomu odolat - aby to nesklouzlo do 

roviny: „Oni ti grázlové stejně kradou, vyházel bych je z oken“.  

MS: Bohužel i taková je kultura dialogu a argumentace v naší zemi. Zkrátka jsme pivním národem …  

PK: Člověk v české pivnici si s chutí zanadává, jak by „smrady“ vyházel z oken či by je pověsil na 

lucerny. Lidová tvořivost je v tomto ohledu vysoká. Pak přijde den voleb a občan z hospody přijde 

k urně a člověka, na něhož několikrát nadával, opět volí, možná s dalšími výtečníky na kandidátce, 

kteří jsou možná ještě horší, neboť je tolik nezná.  

MS: Nabádáte, aby lidé volili adresně, aby volili osobnosti? 

PK: Když mě někdo štve do té míry, že na něj nadávám v hospodě, pak jej jednoduše volit nebudu.  

… Nový exil …  

MS: Někdo může říci, že pokud si schopnější lidé budou dostatečně vážit sami sebe a poznají, že zde 

pro ně není místo, sklapnou kufry a odejdou.  

PK: To je také nebezpečí.  

MS: Hranice jsou nyní otevřené.  

PK: Nebezpečí? Jak pro koho! Svým způsobem je to i příležitost. Osobně jsem rád, že jsou hranice 

otevřené. Kdyby bylo nejhůře, mohu do kapsy dát pas a odejít …  

MS: … například směrem Londýn.  

PK: Ano, nebo je dobré být otevřen kvůli dětem. Mně by nevadilo, že můj syn sbalí kufry, až bude 

velký, a vystěhuje se někam, kde bude hledat štěstí, a přitom nebude omezen ostnatým drátem na 

hranicích nebo nějakým úředníkem, který mu řekne, že tam bude moci přijet na 3 týdny jako turista, 

ale poté se musí vrátit zpět.  

MS: Vaše postoje jsou kritické, ale jistě jste optimista?  

PK: Bez toho by se přece nedalo žít.  

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

 

 

Dialog o transformaci nejen médií s Matějem Stropnickým7,8: 

MS: V roce 1989 vám bylo 6 let. Malý hoch si asi nic nepamatuje. Jak jste se o tomto politickém 

přelomu, který otevřel dveře nové historii, dozvídal?  

                                                           
7
 Matěj Stropnický *1983, český žurnalista a politik Strany zelených, od podzimu roku 2014 je v Praze 

náměstkem primátorky Adriany Krnáčové.       
8
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 7. června 2011 v odpoledních hodinách v prostorách Knihovny Filosofického 

ústavu, Jilská 1, Praha 1, Staré Město.   
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MSt: Ve vztahu k věku jsou to banální zmínky.  

MS: Zmiňte je prosím.  

MSt: V tu dobu jsem chodil do první třídy, soudružce učitelce jsme začali říkat paní učitelko. To je 

klasický příklad. Takových bude asi více. 

MS: Také já jsem měl podobné zkušenosti.  

MSt: Kdo byl první, byl odvážnější. Do školy jsem začal chodit od září a změna začala v listopadu. 

Tuším v létě se podepisovalo - a to již je dodatečná projekce - Několik vět, kde je signatářem i můj 

otec. Patřil mezi ty, kteří to ve Vinohradském divadle podepsali. Dokonce se u nás doma o tom 

několikrát hovořilo, ale to jsou zpětné vzpomínky. V tu dobu nebylo vůbec jisté, jak to bude u nás 

vypadat. Bylo otázkou, zdali podpis takovéhoto textu … poměrně umírněného ve srovnání 

s iniciativou Dva tisíce slov … nepovede k útlaku. Nebylo jisté, zdali to nepovede k útlumu v divadle, 

cosi se projevovalo, jako v televizi, v dabingu. Vybavuji si určité prvky debaty o existenční nejistotě, 

která by na to mohla navazovat. Musím říci, že jsem to tehdy jako hoch neprožíval, nevnímal jsem 

žádnou existenční nejistotu. Projevovalo se to pouze tím, kdo první osloví paní učitelku titulem „paní 

učitelko“. 

MS: Je zvláštní, jak někteří kantoři a kantorky dokázali ze sebe sundat soudružskou masku a přiznat 

skutečný stav věcí. Mnozí to hráli, přimykali se k tomu doporučenému „soudruh“, „soudružka“. Brali 

vás rodiče na společenské akce?  

MSt: Ne. V tu dobu jsme bydleli mimo Prahu, tedy v Říčanech. Nevzpomínám si, že bych na některou 

událost byl pozván rodiči. Nevybavuji si, že by se tam konaly demonstrace. Vím, že bylo několik 

kulturních akcí, kterých jsem se účastnil. Nevím, do jaké míry byly přímo organizované za účelem 

něčeho konkrétního, nějaké politické aktivity. Všechny byly v tu dobu vnímány jako politické. Tuto 

skutečnost si uvědomuji zpětně. Otec tehdy dělal písničkáře, byl v písničkářském duu s Janem 

Jiráněm a objížděli různá místa po republice. Vím, že jsem s nimi jel párkrát, že jsem s nimi byl na 

jevišti. Vím, že se v každé písničce záměrně měnili slova. Měli píseň, v níž se zpívalo: „Jsem Václav 

malý …“ Podstata spočívala v tom, že Václav jako typická postava českých dějin je vždy čímsi ublížený. 

Shodou okolností to bylo v období, kdy Václav Malý byl symbol jistého odporu, a proto se to změnilo. 

V písni se zpívalo Josef malý, aby to nebylo výsměšné. To byl příklad, který mi utkvěl v mysli. Dnes by 

asi na běžné písničkářské akce zdaleka nechodilo tolik lidí. To je též jeden aspekt změny.   

MS: Dvojsmysly dávaly lidem určitý druh energie, díky ní lidé mohli překonávat svět absurdity. Někteří 

z nás věřili, že cosi přijde, jelikož v ulhaném režimu se dlouhodobě žít nedá.  

MSt: Nevnímal jsem žádný „režim“, na to jsem byl malý. Nepociťoval jsem žádná omezení, neměl 

jsem ani žádná očekávání. 

MS: Když člověk nahlédne do politických programů stran, které přišly po roce 1989, nalezneme tam, 

že se společnost, a hospodářství nachází v krizi, a to v krizi, která je mnohočetná. Nesmíme 

zapomínat, že se cosi dělo i mimo naši zem.  

MSt: Jistě, ale to jsem neregistroval. Zprávy se u nás moc nesledovaly, což hodně kontrastuje s tím, 

jak je rodiče začali sledovat poté. Kdy přesně neumím datovat, ale ten rozdíl si uvědomuji dobře, 
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protože se rodičům v květnu 1989 narodila má sestra a já ji měl během zpráv na starost. To byla 

doba, kdy jsme nesměli rodiče rušit. Odhaduji, že to bylo až po revoluci. 

MS: Rád bych se zeptal, kdy jste začal o věcech přemýšlet, tím myslím, kdy jste začal rozumět otázce 

politiky? 

MSt: Hodně jsem se zajímal o historii, zvláště o českou. To bylo v období druhé – páté třídy. Zajímaly 

mě české dějiny, hrady, zámky a rody s nimi spojené, tedy převážně středověk. Projel jsem všechno, 

co šlo vidět, s mým dědečkem, který se tomu se mnou věnoval. To však má asi málo společného 

s politickým světem.  

MS: Váš otec vás k tomu vedl? 

MSt: To jsem absolvoval s dědou. Popravdě řečeno, otec měl dost práce. Politiku jako takovou jsem 

začal vnímat tehdy, kdy nastoupil na ministerstvo zahraničí, což bylo v roce 1990, 1991. Poté odjel na 

Diplomatickou akademii do Vídně. Rok jsme se neviděli. Předtím a poté byl na ministerstvu krátkou 

dobu. První politik, kterého jsem zaregistroval, byl Jiří Dienstbier. To proto, že tenkrát stál v čele 

ministerstva, byl to člověk, o němž se doma hovořilo, zároveň jsem jej viděl v televizi.  

MS: Jistě s velkým charismatem? 

MSt: Ano, mnohem později jsem se s ním seznámil. Pomohl jsem mu v kampani do Senátu, což mě 

dodatečně těšilo.  

MS: Jistě, Jiří Dienstbier se po svém angažmá v politice stáhl, neboť byl ve „špatné“ politické straně. 

Pamatuji se, že jsme doma sledovali výsledky voleb v roce 1992 a že jsem jeho straně Občanské hnutí 

velmi fandil a byl jsem zklamán, že těsně neprošli do Parlamentu. 

… Komunismus …  

MS: Než přejdeme k otázce recepce médií, tvorby novin, je vhodné se zeptat, jak vnímáte minulý režim 

a realizovatelnost ideologie komunismu, třebaže jste jej nezažil v celé jeho surovosti? 

MSt: Bolševický komunismus, založený na diktatuře proletariátu ve společnosti, demokratickém 

centralismu v jediné komunistické straně a na podřízenosti imperiálně pojatému internacionalismu 

SSSR, se nedokázal reformovat a byl právem poražen. Myšlenku komunismu neodmítám, odmítám 

hegemonii bolševiků. Nemohu říct, že jsem marxista, ale Marxe považuji za velmi inspirativního 

myslitele, Pražské jaro 1968 za nejzajímavější období našich moderních dějin. Asi bych mohl říct, že 

jsem socialista, zelený socialista : vždy chci stát na straně slabších a usiluji o podíl na moci proto, 

abych pomáhal zachovat široká práva vydobytá v minulosti, včetně práv sociálních, a přispíval 

k emancipaci, rozšiřování svobody.      

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

vítězství liberální demokracie? 

MSt: Myslím, že ne. Bylo snad křesťanství vyvráceno druhou světovou válkou, po níž mnozí říkali: 

‚Bůh, který tohle dopustil, není‘? Myšlenka společného vlastnictví (výrobních prostředků), která je 

jednou ze základních idejí komunismu, je tu dál.    
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… Demokracie …  

MS: Dobrá, jste novinář, působíte ve veřejném prostoru a ten je nedílnou součástí demokratického 

uspořádání. Jak vnímáte význam slova demokracie? Mnozí z nás je vyslovují s lehkostí, jiní nad ním 

mají otazníky. Československo bylo zemí, která měla demokratickou tradici. V ostatních zemích 

střední a východní Evropy demokratická tradice nebyla. Václav Havel byl považován za následovníka 

Tomáš Garrigua Masaryka.   

MSt: Soudím, že je to poměrně těžká otázka. Demokratickou politikou se dost zabývám, přemýšlím o 

ní, ale spíše dám pracovní poznámky, než abych mohl říci, že to tak je. Řekl bych asi toto: V knize 

Osmašedesátý píše Petr Pithart asi toto: jedna z reforem obrodného procesu, které jsme se snažili 

docílit, byla demokratizace. V knize říká, že jsme nechtěli demokratizaci, chtěli jsme demokracii. Čím 

dál více se mně zdá, že je to velké nepochopení ze strany Petra Pitharta. Domnívám, že svoboda, a 

demokracie nejsou žádné metafyzické stavy, ale jsou to dějinné procesy. Spíše bych hovořil o 

osvobozování a o demokratizaci, jelikož je to proces dokonce reverzibilní. Je možné odstraňovat 

autoritářské principy a posilovat demokratické a naopak.  

MS: Rusko je příkladem. Je rozdíl, když v této zemi vládl Jelcin a nyní Putin.  

MSt: Rusko bych teď nechal stranou. Mně přijde, že jde o proces. Je nutné to tak vnímat, z čehož 

vyplývá celá řada důsledků. Nelze popisovat stav, který máme kolem sebe během posledních dvacet 

let, jako éru svobody a demokracie. V porovnání s předchozím obdobím ano, ale čím déle jsme od 

roku 1989, tím méně je to zajímavé srovnávat s daným obdobím, protože je nutné hledět do 

budoucnosti. Je nutné to srovnávat s tím, co jsme dokázali za těch posledních dvacet let, a s tím 

srovnávat naši přítomnost. To proto, že když budeme vše srovnávat v roce 2011 s rokem například 

1978, vždy to v roce 2011 bude dobré. Podle mého názoru to v otázce demokratičnosti bude dobré.  

MS: I v naší demokratické době můžeme vidět vzrůstající i klesající demokratické tendence. Zkrátka, 

vždy je možné za něco bojovat. Vladimír Čermák, brněnský politický filozof, jenž napsal Otázku 

demokracie, mnohdy nečtenou, uvažuje o demokracii jako o jistém ideálu. My se k němu pouze 

přibližujeme, ale neměli bychom na něj rezignovat.    

MSt: Je nutné se tázat: V čem spočívá ideál?  

MS: Svobodný, kultivovaný člověk, respektování hodnot, právní řád, funkční stát, odpovědná média.  

MSt: Když jsem denně v demokratickém procesu, byť nyní na Praze 3 a v předsednictvu Strany 

zelených, která má pouze 2 procenta, je to pouze dočasná otázka, jak nám ukazuje Německo. Tam 

vidím, že každý drobný krůček je jakási demokratizace. To, že se navrhne změna jednacího řádu 

zastupitelstva, aby lidé, kteří přijdou z venku, mohli vystupovat a nemuselo se to schvalovat 

zastupiteli, je demokratizace. V tom vidím drobný postup. Blížíme-li se ideálu? Nevím, v čem ten ideál 

spočívá. Pouze vidím, že …  

MS: Uvedu jiný příklad. Je to podobné, jako když před oslíka dáte žrádlo na tyči. Oslík se bude 

pohybovat, zároveň s ním se bude pohybovat i žrádlo umístěné na tyči. To bude motorem pohybu. Tak 

je to i s ideálem demokracie.  
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MSt: V tomto ohledu máte pravdu. Dejme tomu, že je to jistý soubor principů, o nichž je dobré 

přemýšlet, ale zároveň je nutné je realizovat. V demokracii je důležité, aby se o ní pouze 

nepřemýšlelo, ale musí se též realizovat.  

MS: Důležitá jsou nejen slova, ale i činy. Když se užívají slova bez činů, dochází k vykrádání slov.  

… Politická angažovat člověka a kontexty …  

MSt: Demokracie je náročná proto, že její kvalita se úměrně blíží tomu, kolik lidí a jak kvalitních se jí 

věnuje. Obojí hledisko – kvantita i kvalita je při tom důležitá. Také svou roli hraje volební systém, 

rozhodovací proces, zapojení lidí do procesu, angažovanost …   

MS: Lze s vámi souhlasit, ovšem domnívám se, že když dav křičí: „Chceme demokracii, chceme 

svobodu …“, mohou tito lidé být pod vlivem davové psychózy, aniž by si uvědomovali, co vlastně 

žádají. Jednoduše se to říká, obtížně naplňuje, ale tak tomu ve světě je. Můžeme ale říci, že apelování, 

dialog je jedna z cest, jak posunout věci k lepšímu. Vytyčili jsme si cíl, že nechceme komunistický 

režim, chceme to, co je na západ od našich hranic. Když lidé cestovali oním směrem, nebyli 

konfrontováni se systémem politického a hospodářského uspořádání, ale spíše viděli onu hojnost, 

která je v obchodech. K tomu, aby lidé žili v blahobytné, v demokratické společnosti, se člověk musí 

propracovat. Je to dlouhá cesta.     

MSt: Nechtít komunistický režim, který byl u nás, a chtít to, co „bylo na západ od našich hranic“, jak 

říkáte, ale přece není totéž. A navíc: není chtění toho, „co je na západ od nás“, trochu stejně 

„davové“ jako „chtít demokracii“, jak se tomu výše posmíváte? V devadesátých letech jsme tam 

strávili dost času. Sám jsem na Západ nejezdil, nevyhledával jsem to. Ačkoliv umím obstojně anglicky, 

nebyl jsem v žádné anglicky mluvící zemi.  

MS: Je dobré, že lidé měli směřování, ale mnozí z nás si neuvědomili, že západní společnosti se 

k blahobytu a standardu existence propracovaly. Je však otázkou, zdali skutečně Češi chtěli to, co je 

na Západě, zdali nechtěli pouze konzum, ale usilovali o kvalitní instituce, zdali chtěli přiložit ruku 

k dílu. K tomu patřilo i vytváření iluzí a falešných představ o světě, v němž žijí. Na druhou stranu to 

můžeme pokládat za lidské, neboť iluze nás odvede od surové reality.     

MSt: Tato otázka je určitě na místě. Minimálně dvě indicie ukazují na to, že to, co zde poté nastalo po 

rozpadu Občanského fóra, určitě nebylo to, kvůli čemu lidé zvonili klíči. Ne, že by se přesně vědělo, za 

co se zvoní. Vědělo se, proti čemu se zvoní, ale jasná představa, pro co se zvoní, zde nebyla. Jedna 

indicie je Pražské jaro, Pražský podzim. Cosi se začalo. Můžeme to nazývat nedokončená reforma, 

revoluce … Byl to započatý proces demokratizace, jenž navazuje tam, kde byl přerušen. Navazuje 

v roce 1989. Tyto události vnímám spojitě. Zvolení Alexandra Dubčeka jako postavy Pražského jara do 

čela Federálního shromáždění. Debaty na téma, že Dubček by mohl být prezidentem, jsou důkazem o 

spojitosti těch let. Zároveň, že Dubček není v čele státu, že tam je postava, která je klíčová pro 

dvacetiletí po roce 1969, tedy Václav Havel jako iniciátor toho, co se snažilo přivodit pád a změnu 

režimu, je jednak spravedlivé, jednak to poukazuje na posun mezi roky 1968 a 1989. Nelze to z 

předchozího období plně vytlačit. Druhou věcí je samotná existence Občanského fóra, množství lidí, 

kteří se zapojili do činností, množství lidí, kteří politiku nedělali a dnes již ji zase dávno nedělají. Také 

to vypovídá o tom, že politika by mohla být věcí, na níž se všichni mají podílet. Soudím, že to byla 

představa, o níž většina usilovala, to proto, že nyní si budeme vládnout sami.  
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MS: Ano, to je snaha o demokracii zdola. Byla to snaha o přímou demokracii, která má své omezení. 

Společnost je složitý mechanismus.  

MSt:Vždyť přece programem revoluce byl manifest Demokracie pro všechny. 

MS: Soudím, že jste udělal slušné rozdělení Občanského fóra versus Občanské demokratické strany. 

Pozorovatel by mohl říci, že na jedné straně stáli idealisté, kteří vycházeli z odkazu revoluce. Poté přišli 

pragmatici s prosazováním svého „partikulárního“ zájmu, byť ne všichni takoví byli.  Zde jde o to, nač 

jsem upozorňoval již dříve. Dnes se lidé mohou tázat, nač jsme cinkali klíči? V roce 2011 jsme v situaci, 

kdy se mnohdy rozhoduje bez nás. My, obyčejní lidé, nemáme možnost rozhodnout, naše slova jsou 

ignorována, i když je mohou zprostředkovat média. Velkou sílu mají strany, a ne lidé jako účastníci 

demokracie.  

MSt: Soudím, že takový pocit byl i za první republiky.  

MS: Tam byla Pětka.  

MSt: Díky tomu se zrušil národní konsensus politického spektra. Snažil jsem se na toto téma 

přemýšlet, napsal jsem o tom článek. Kritika stranictví je u nás, ale nejen u nás, hodně exponovaná. 

Přechází z politické opozice do opozice politice, jak na to upozorňuje Václav Bělohradský. S tímto 

názorem souhlasím.  Soudím, že je to dobrá zkratka, kterou se dá leccos popsat. Vezměte si, že jedno 

z prvních hesel Občanského fóra z roku 1990 bylo: „Strany jsou pro straníky a Občanské fórum je pro 

všechny.“ Je to idea, která říká: Pojďme se sjednotit, ale obsahuje i to, co jsme si, to jsme si. Pojďme 

do toho všichni. Rozumím tomu.  

MS: I nějak se začít musí.  

MSt: Nebudeme si pořád předhazovat to, co někdo dělal minulý den. Zároveň je tam obsažena 

implicitní, a do značné míry i explicitní havlovská kritika politiky, politických stran jmenovitě. Též jste 

zmínil ideály.  

MS: Vznik Občanského fóra v těch uzlových místech byl veden lidmi demokratické opozice vůči 

minulému režimu. Ti se poté postupem času vytráceli.  

MSt: Soudím, že se to též dá vysvětlit takto: Charta 77 neměla plně politický program ve smyslu 

prosazování konkrétních bodů. Snažila se o dodržování zákonů ze strany režimu, pokud to úplně 

zjednoduším.  

MS: Představitelé minulého režimu podepsali dokument v Helsinkách, ale ten nebyl dodržován. To 

následně vytvořilo logickou pozici, jelikož se lidé začali dožadovat svých práv.  

MSt: Na tomto principu bylo snazší dostat pod křídla Charty 77 jak lidi, kteří byli bývalými reformními 

komunisty, například Jaroslava Šabatu, s nímž jsem se mohl setkat, tak Alexandra Vondru, jenž stojí 

na úplně opačném pólu, byť má jakési zásluhy z předlistopadového období. Sám si říkám, že bychom 

se na ničem neshodli. V deníku Referendum, kam přispívám, se objevilo několik textů, pokud bych 

zaběhl do současnosti, jimiž se lidé z okruhu Charty, ale i z okruhu Občanského fóra se zastávali 

Alexandra Vondry kvůli kauzám, které s ním byly spojeny, také proto, že když byl v Chartě, tak dnes 

by též nechtěl někoho okrást. Pouze bych rád řekl, že jak v Literárních novinách, tak v deníku 
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Referendum jsem přišel do styku s celou řadou bývalých chartistů. Jsou to lidé, kteří se shodnou na 

úplně malém minimu základních věcí, například na dodržování lidských práv.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že v počátcích devadesátých let byla politika produktivní.  Byla 

tam ochota se podílet na utváření demokratického státu. Je možné se domnívat, že na patřičné pozice 

se dostali lidé, kteří měli ponětí o obecném dobru a toto poznání se snažili naplnit ve své konání.  

MSt: Dá se uvést příklad, že náš vysokoškolský zákon je jistě příkladem toho, co bylo dosaženo díky 

výsledkům v roce 1989. Akademické svobody a způsob toho, co vše akademické senáty mohou, jaké 

jsou jejich pravomoci, je do značné míry dokladem oné doby. Na tuto skutečnost mne upozornil 

Martin C. Putna. Také Petr Uhl často poukazuje na skutečnost, že Listina základních práv a svobod 

může obsahovat celou řadu věcí, též ale celou řadu obsahovat nemusí. Naše listina obsahuje 

poměrně dobře formulovaný a úplný výčet práv. Zpětně jsem se dočetl, že o to byl boj. Do značné 

míry lidé znali toto směřování. Jičínský, Rychetský a celá jejich skupina měli o těchto otázkách svou 

představu z předchozích let. Ta byla korigována novou polistopadovou generací účastnící se v 

politice.        

MS: Nemáte pocit, že se politika během let vyprázdnila, je bez ideálů a lidé oprávněně cítí odcizení, 

což v počátku nebylo? Je to možné považovat za běžné, či je to specifikum našeho národa žijícího 

v posttotalitním světě?  

MSt: Myslím, že je to povrchní pohled. Politika je stále stejná, mění se jen hodnoty, které v ní 

převažují jako vládnoucí, legitimně kritické a deviantní. 

… Slovo … 

MS: Posuňme se dále. Pojďme se zastavit u vaší profese. Dříve se komunisté báli pravdy, dnes člověk 

může v demokracii říkat cokoliv. Za slovo není člověk trestán, …  

MSt: … ale Václav Bělohradský říká, že nikdo neposlouchá.  

MS: Jak se díváte na skutečnost, že síla slova je do jisté míry malá, což nebylo například v minulosti?  

MSt: Uvědomuji si to, neboť jsem vystudoval žurnalistiku. Prošel jsem týdeníkem Literární noviny, 

v roce 2011 pracuji pro deník Referendum. Vždy to byla nezávislá periodika. Nezávislá v tom smyslu, 

že nebyla vlastněna soukromníkem, který by z nich měl zisk. Byla to spíše nezisková než nezávislá 

periodika. Oboje se po celou dobu svého trvání potýkaly s obrovskými finančními problémy. To je 

hlavní kritika, kterou lze adresovat svobodě slova, již máme. Náklady svobody slova nemůže nést 

zdaleka každý, a proto přístup ke svobodě slova, aby byla relevantně uplatnitelná, náleží naprostému 

zlomku lidí. Všichni ostatní musí respektovat nějaká pravidla, která nejsou psaná. Jednak je určuje 

někdo, kdo není ani zákonodárce, ani volený nebo odvolatelný. Je to vlastník mediálních koncernů, 

vydavatelství. Nad tím není zvláštní demokratická kontrola a v tom tkví celá řada problémů. Mám 

zkušenosti zejména s tím, že když chce člověk psát, co si opravdu myslí na základě nějakých faktů, 

argumentů, jimiž to dokládá, nemůže být zaměstnán v celostátních tištěných periodikách, která mají 

velký náklad. To proto, že tam je úplně jiný tlak na vyznění toho, co se zpracovává, na rychlost 

podání. Záleží také na tom, kdo bude tím hlasem, který bude přizván do veřejné debaty, jaký bude 

jeho poměr, jaká bude jeho váha. Druhá věc je, že z politického působení jsem se snažil udržovat 
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nějaký kontakt s úvahami, jak by se politika měla dělat. Snažil jsem se své postoje vysvětlovat na 

stránkách novin, a to nejen formou rozhovorů, neboť jsem psal vlastní články.  

MS: Jako novinář jste se angažoval v politice. Pro někoho je to spojité a správné. Položil jste si otázku, 

proč když píši do novin, nemohu dělat politiku? To vychází z ideového směřování konkrétního člověka. 

U nás v Čechách takové příklady byly. Dále je jistě vhodné se zastavit u skutečnosti, když říkáte, že 

člověk v oblasti slova musí mít patřičného partnera, jenž ho dokáže financovat, prosadit. Svoboda 

slova je potřebná, ale zároveň je obtížné prosadit své postoje.  

… Otázka kapitálu médií …  

MSt: I kdyby měl člověk dobrý produkt, dobrou myšlenku, jak nám vnucují jednotliví neoliberální 

doktrináři, kdybychom měli dobrou ideu, posléze by se novinář prosadil a noviny se dobře prodávaly, 

ale například otázka celostátních médií je otázkou miliard.  

MS: Inu, to znamená dobré finanční zázemí. Člověk za sebou musí mít štědré sponzory.  

MSt: Ano, …  

MS: Jsme v Čechách. Pokud člověk přijde k novinovému stánku, zjistí, že Hospodářské noviny patří 

uhlobaronovi Zdeňku Bakalovi, Respekt patří také uhlobaronovi, týdeník Ekonom opět uhlobaronovi.  

MSt: Zbytek Němcům, pokud bychom to měli shrnout.  

MS: To znamená, že Češi příliš zastoupeni nejsou. Čím to?  

… Transformace médií …  

MSt: Je to nedostatkem kapitálu v době, kdy se média transformovala. Popravdě řečeno, média se 

transformovala velmi podivuhodným způsobem.  

MS: Třeba samoprivatizací Mladé fronty?  

MSt: Ano, vždy si rád přečtu mediální kázání Karla Hvížďali, jenž je jedním s kmotrů transformační 

cesty českých médií.  

MS: Ten právě působil v již zmíněné Mladé frontě jako vysoký představitel společnosti Mafra.  

MSt: Jistě, v tomto ohledu jsou známé knihy Bořivoje Čelovského.  

MS: Napsal podnětnou studii Konec českého tisku.  

… Pluralita a standard …  

MS: Vynořuje se otázka, zdali je nutné, aby Češi měli vlastní noviny. Neměli by se spíše zajímat, co 

v konkrétních novinách je? Na počátku devadesátých let byla v médiích velká pluralita, bylo Svobodné 

slovo, Zemské noviny, Práce … Neměli bychom opomenout, že v té době začínal i bulvár jako Špígl.   

MSt: Jasně, nabídka byla podstatně širší. Časem se trh zkoncentroval, došlo ke koncentraci 

vlastnictví. V důsledku toho i ke koncentraci titulů či k omezení množství a tím i kvality jednotlivých 

titulů.  
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MS: Soudíte, že větší pluralita vede ke vzrůstu jejich kvality? Na druhé straně ti, kteří pohltí jiné 

noviny, nebudou dbát na jejich kvalitu?  

MSt: Nevím, zdali se to dá tak říci, ale tak se to zevšeobecnit nedá. Vezměte si například televizi. 

Model fungování televizí není ideální, zejména ve vztahu k fungování politické moci, a na druhé 

straně ke komerčním tendencím.  

MS: Máme duální systém.   

MSt: Přesně tak. Nepochybně to přináší celou řadu problémů. Nastavuje to v určitém prostředí laťku. 

Taková BBC nastavuje laťku nejen v Británii, ale i za hranicemi Británie. Dokonce se na to lze 

odkazovat. Díky Bohu za to.  

MS: Nemělo by se též zapomínat, že BBC byla oním normotvorným prvkem. Dlouhou dobu do roku 

2006 existovalo české vysílání BBC. Když hovoříme o televizi, nesmíme zapomenout, že je zde 

rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa či nyní Český rozhlas 6. Lze soudit, že ten, kdo hledá, 

nachází?  

MSt: Chtěl jsem říci, že v tištěné sféře zde neexistuje žádné veřejnoprávní médium, které by usilovalo 

o hledání standardu, laťky. Ziskovost byla a je rozhodující. Lídr na trhu … 

MS: … se podbízí vkusu lidí.  

MSt: Je dobré říci, že idea veřejného tisku mě na fakultě zaujala, hodně jsme o ní psali v Literárních 

novinách v roce 2003 – 2004. Na fakultě jsem za to sklidil hodně posměchu. Byly debaty, zdali by 

veřejnoprávní médium v tištěné podobě mělo patřičný dopad jako veřejnoprávní televize či rozhlas 

v patřičných segmentech.  

MS: Zkrátka dbejme na to, aby veřejnoprávní služba kultivovala člověka prostřednictvím jazyka, 

využijme jeho možností … I forma zpráv, postavení jazyka napomáhá demokracii.   

… Regulace …  

MS: Přesuňme se dále, byť v rámci mediálního prostoru. Bylo logické, že se počet médií snížil? Když 

člověk prochází kolem novinového stánku, nachází tam různé tisky, ale často pochybné kvality.  

MSt: Ano, tisky malé obsahem i formátem.       

MS: Kde se stala chyba?  

MSt: Nebyla vůle nějakým způsobem mediální trh regulovat. Všimněte si, že nikdy nevznikl žádný 

mediální zákon, přestože byl opakovaně připravován.  

MS: Byly to dílčí normy, jako o České televizi, Českém rozhlasu?  

MSt: Není zde žádná legislativní úprava, která by nějakým způsobem omezovala koncentraci 

vlastnictví v oblasti periodického tisku či médií obecně. Je zde pouze omezení vztahující se k počtu 

vysílacích frekvencí. V oblasti tištěných médií vlastně nic.  
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… Preference ne-kvality …  

MS: Ještě pár slov ke kvalitě. Není kvalita tištěných médií nízká také proto, že zde nejsou lidé, kteří by 

byli ochotni si „pálit ruce“ tím, že by vydávali něco, co trh ve velké míře nepřímá, jelikož to není 

přitažlivé? 

MSt: Vždy jsem pracoval ve sféře, kde jsme se toho nebáli. Nutno říci, že jsme si ruce hodně popálili. 

Poté bylo nutné se nadechnout. Po nějaké době jsme se to pokoušeli obnovit. Je to vždy těžší. V tom 

prostředí se to nějak nezlepšuje, ba naopak. Literární noviny dosahovaly na nějaké granty spojené 

s podporou literatury, kultury. Ve chvíli, kdy člověk chce vydávat internetový deník, jako je deník 

Referendum, který je primárně zaměřen na oblast politiky, není na to žádná dotace. Co si sami 

neseženeme mezi sponzory, nadačně nebo výběrem mezi čtenáři, to nemáme.  

MS: Dá se říci, že lidé, kteří chtějí dělat slušnou žurnalistiku pro přemýšlivého člověka, jsou odkázáni 

na existenci z „milodarů“?   

MSt: Do značné míry se to tak dá říci. Zároveň nechci říkat, že všichni, kdo píší do velkých novin, jsou 

konformisté, ba zločinci. Dva měsíce jsem byl na stáži v Respektu, jelikož jsem chtěl poznat prostředí. 

Tehdy Respekt nevlastnil Bakala, tedy rozhodně ne většinově. Musím říci, že bych si nemohl myslet, 

že dělám nezávislou žurnalistiku v týdeníku, který se tváří, že chce udávat tón v té své oblasti, ve své 

kategorii a přenášet jej jinam. Na druhou stranu, není dobré být vlastněn někým, kdo je v řadě 

soudních sporů s Českou republikou, například o byty horníků OKD či jiné skutečnosti, jež říkají, že má 

konkrétní hospodářské zájmy.  

MS: Dobrá, ale sám Respekt je považován za týdeník, jenž je nezávislý. Samo slovo „nezávislý“ je 

problematické, jelikož vždy je někde nějaká závislost.  

MSt: Rád bych řekl, že jsem kombinoval novinařinu a mediální studia. Poznal jsem je ze strany, kdo se 

uchází o jejich příjem jako politik, kdo je potřebuje proto, aby referovaly o jeho činnosti. Měl jsem je 

možnost poznat tedy nejen jako ten, kdo do nich přispívá, vytváří je, ale měl jsem je možnost poznat i 

z druhé strany. Musím říci, že i tam byla zkušenost poměrně tristní v tom ohledu, že většinový 

novinář je podobně starý jako já, což je pro prostředí příznačné. Právě tím, že je z mé generace, mám 

i já na věci podobný pohled. Je hrozně těžké se prosadit s nějakou alternativní představou o 

uspořádání politiky, kterou například prosazuje Strana zelených.  

… Vzdělanost novináře …  

MS: Lze říci, že je to také otázka vzdělanosti, pokud si někdo myslí, že může psát do novin. To je jeho 

volba. Takovou radu slyšel i Ivan Medek: „Když se neuplatníš ve vybraném oboru, psát do novin může 

každý.“ Zde jde o kultivované zacházení se slovem. Na druhou stranu, novináři nejsou respektované 

osobnosti. Novinář je cosi podřadného. Člověk se musí tázat, proč tomu tak je. Občas si řekne, zdali to 

náhodou není proto, že novináři nejsou dostatečně vzdělaní a píší o věcech, kterým nerozumí.  

MSt: Studium na Fakultě sociálních studií UK nenutí novináře k tomu, nač by se osobně měl zaměřit, 

mělo by se tedy jednat o co nejširší vzdělanost v celé řadě oborů. Nemyslí se tím povrchnost, ale 

novinář by se měl o vše zajímat. Mně přijde, že drtivá většina novinářů se o mnoho věcí nezajímá. Tím 

pádem je to poté povrchní. Rozumím, že je v redakcích velký tlak na čas, události se zrychlují. To 

znamená, že se tomu noviny musí přizpůsobovat. Taková je skutečnost.  
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MS: Tím naznačujete, že mnozí novináři jsou otroky systému …  

MSt: Vlastně si za to mohou sami. Novinář by zároveň měl být schopen znát kontext věcí ze svého 

přirozeného zájmu. Dám příklad. Na jaře 2011 se hovořilo o Národním parku Šumava a kácení 

stromů. Jelikož mě toto téma zajímá, je mi blízké, jel jsem se na Šumavu podívat přímo, ne snad 

proto, abych na toto téma napsal nějaký text. Nakonec to vyšlo a text vyjde. Bylo možné pouze 

popisovat to, co jsem viděl přímo, ale také jsem si vzal šumavské spisovatele, kteří docela trefně a 

přesně popisují všechny problémy, které se tam řeší do současnosti. Najednou se ukáže, že tento 

problém není jen aktuální, v němž pravdu mají pouze jedni, ale že je zde jistá dlouhodobá zkušenost. 

To dávám jako příklad toho, jak by dobrá, strukturovanější žurnalistika měla vypadat.    

… Chybí lidé …  

MS: Nesmíme opomenout skutečnost, že české noviny nemají velké redakční štáby ve srovnání s tím, 

co je  v Americe The New York Time, ale i v Evropě Frankfurter Allgemeine   … 

MSt: S tím se asi nemůžeme srovnávat. Ustupování vlivu inzerentů je v novinách citelné. Například 

velmi často se objevuje článek, jenž se věnuje propagaci nějakého tématu. Píše se o události 

související s tématem, které je inzerováno placeným textem. Soudím, že zde cosi selhává. Na počátku 

devadesátých let byl zájem, velký tah, aby se zdůraznila individualita osobnosti. Rozpusťme všechny 

svazy, etické komise a jiné spolky, protože to bylo zdiskreditované komunistickým režimem. Do 

značné míry to byla pravda.  

MS: Soudíte, že Syndikát novinářů České republiky je taková bezzubá organizace?  

MSt: V jistém ohledu byla žvanírnou. Byl jsem tři roky jejím členem, chtěl jsem se podílet na její 

činnosti, ale zjistil jsem, že tam nejsou lidé, kteří by měli zájem, aby se to rozvíjelo. To proto, že 

profese si sama nechtěla nastavovat nějaká kritéria.  

MS: Snad to je přece smyslem této organizace?  

MSt: Ano, je pro hájení stavovské cti, pokud bych to měl říci. To proto, aby se o novinářích nemohlo 

obecně říkat, že …  

MS: … jsou hnůj a póvl.  

MSt: O to by měla mít profese vlastní zájem. Prostřednictvím této organizace by měla novinářská 

obec nastavovat nějakou laťku. Ukazuje se, že to pouze individuálně nestačí. 

MS: K tomu je nutná práce. Když si člověk vezme takového Havlíčka, když chtěl psát o Rusku, dojel si 

tam. Zjistil, jak to tam je, a vystřízlivěl. Je dobré uvést, že během krátkého života napsal velmi dobré 

věci. Inu, naši novináři by se tím měli inspirovat. Totéž platí i o síle a postavení novinářských svazů. 

Měly by mít svou vážnost. Pokud tomu tak nebude, bude to prázdné. 

… Bulvár jako fenomén …   

MS: Hovoříme o běžné žurnalistice, nemluvíme o zvláštnosti bulváru.  

MSt: K bulváru se nic říci nedá. Bulvárem nemá smysl se zabývat. Necítím potřebu jej ani číst, ani 

likvidovat.  
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MS: Je zvláštní, že v naší zemi předstihl bulvár takzvané seriózní noviny.  

MSt: Myslíte Mladou frontu DNES?   

MS: Sám to jako člověk zabývající se veřejných prostorem obtížně chápu. Je možné, že mám jiná 

měřítka. Nyní se dostáváme k otázce, jak může fungovat kvalitní demokracie, když lidé čtou noviny, 

které vše zjednodušují, kloužou po povrchu?  

… Otázka dialogu …  

MSt: Ano, myslel jsem, že to bude předmětem mého studia, když jsem se hlásil na žurnalistiku. 

Otázka na to padla, ale nikdy se o tom závažnější debata nevedla. Svou bakalářskou práci jsem dělal 

na téma veřejnoprávních médií. To proto, že jsem se v ní chtěl zabývat vztahem médií a demokracie. 

Soudím, že je to věc, o níž se snaží zamýšlet inspirativně na Západě například Noam Chomsky. Zde je 

tato debata tabuizovaná.  

MS: Ano, také nemáme Chomskeho.  

MSt: Máme Karla Hvížďalu a úměrně tomu to vypadá.  

MS: Implicitně opět naznačujete, že zde nejsou lidé. Média se zabývají reflexí politiky. Pokud člověk 

projde noviny, zjistí, že zde nejsou lidé, kteří by nesli jisté téma, byť někteří se o to snaží. Nejsou zde 

lidé, kteří by byli ochotni za to, co hlásají, se obětovat.  

MSt: Pokud se člověk pohybuje v občanských sdruženích, iniciativách, vidí v dílčích otázkách, že 

hodně lidí věnuje spoustu času věci, která sice s nimi částečně souvisí - typu záchrana stromořadí 

před vykácením - ale také by se na to mohli vykašlat, také by to mohli nechat někomu jinému.  

MS: Nu, ale to se člověk  poté …  

MSt: ... zříká především svobody.  

MS: Na jednu stranu bych rád byl svobodný od politiky, ale poté někomu lezu do chomoutu. Tuto 

skutečnost si zdejší lidé neuvědomují.  

MSt: Není, kde by se to dočetli. Pokud lidé sledují současná média, úvahy tohoto typu se nedočtou.  

… Hlídací pes …  

MS: Jak uvažujte o ideálním fungování médií, aby byly dobrým „hlídacím psem“ demokracie?  Ne 

nadarmo se jim říká „sedmá velmoc“.  

MSt: Řekl bych, že je to obtížná otázka. Je potřeba začít s nástroji, které umožní vznik pluralitnějšího 

prostředí. To je asi nejdůležitější. Cosi se ukázalo v debatě při zvýšení DPH. Noviny jsou sice dobře 

schopné hájit svůj konkrétní zájem, ale novináři nejsou schopni hledat a hájit veřejný zájem. To 

považuji za hlavní problém žurnalistiky. Neodehrává se ve veřejném zájmu. To je to, nač upozornil 

Havlíček nebo co hledali lidé z meziválečné doby v Lidových novinách, Peroutka … Každý namítne, co 

je to ten veřejný zájem a kdo jej definuje? Novináři jsou zde od toho, aby hledali a posuzovali veřejný 

zájem, aby jej hájili. Mně přijde, že se tak děje málokdy.  
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MS: Nutno říci, že takový Peroutka byl autoritou, shodou okolností byl podporován Tomášem 

Garriguem Masarykem.  

MSt: Přesto Přítomnost měla z dnešního pohledu směšný náklad.  

MS: Je dobré, že jste na to poukázal, tak na to upozorňuje i Ivan Klíma.  

MSt: 1 500 či 2 000 výtisků.  

MS: To znamená, že to bylo čteno v intelektuálních kruzích. Nyní je otázka, zdali od lidí nechceme 

příliš? Je těžké žít ve svobodě, rozhodovat se, je jednodušší být u někoho v chomoutu. Ne nadarmo se 

říká, že myslet bolí. Tuto skutečnost si prověřujeme v dnešním světě.  

… Veřejnoprávnost …  

MS: Zmínil jste veřejný zájem. Jak si jej definujete?  

MSt: Vzniká z veřejné debaty, není, hledá se. Soukromý zájem naopak je sám o sobě jasný předem.  

MS: Máme zde veřejnoprávní televizi, rozhlas. Jsou lidé, kteří by je privatizovali. Jakou pozici mají mít 

média veřejné služby v 21. století? Sám jste navrhoval noviny.  

MSt: Ano, byla to úvaha, s níž jsem sám nepřišel. Je pravda, že se o tom vedlo několik diskusí. Tuším, 

že to jako Strana zelených máme v programu.  

MS: Ano, jsou ale lidé, kteří by veřejnoprávní média zrušili.     

MSt: Víte, kritika zaměřená proti všem organizacím, které jsou vlastněné jinak než nejobvyklejší 

formou, to jest formou akciových společností obchodovatelných na burze, případně společnostmi 

s ručením omezeným s anonymními akciemi. I ve vlastnictví existuje pluralita. Ne vše musí být notně 

špatné. Například někteří usilují, aby Letiště Praha bylo prodané, protože přece státem vlastněné 

firma nemůže prosperovat. To proto, že doktrína trhu to nedovoluje. Nyní je letiště označené za 

nejvíce se rozvíjejícím, nejmodernějším na světě … Dávám to jako příklad. Vezměte si Budvar. Je to 

národní podnik, firma, která kdyby byla bývala privatizována, již dávno by zanikla. Dávám to pouze do 

řetězce úvah, že úsilí o privatizaci veřejnoprávních médií považuji za nesmírně ideologické. Pokud 

bychom to zjednodušili, trh s informacemi a informace na něm nejsou běžnou komoditou jako rohlík 

či salám. To proto, že jejich součástí je i moc, a ta by měla podléhat demokratické kontrole. Ta spadá 

do sféry demokracie, či se jí minimálně dotýká a prolíná se to. Soudil jsem, že právě toto téma se u 

nás bude studovat.  

MS: Nestudovalo se?    

MSt: Snažil jsem se jej studovat. Myslel jsem, že jej budeme studovat společně. To proto, že je 

strašně vidět, že jej nestudují ostatní.  

MS: Společné promýšlení jistě může vést k dobrým závěrům.  

MSt: Předpokládal jsem, že to bude nit, která se povine dál. Zkrátka, že se bude jednat o jedno 

z témat přednáškových cyklů a bude o něj zájem. Ano, jsou to instituce, které jsou předmětem 

oprávněných výhrad, mají své fungování, financování. Nakonec existuje legitimní debata o jejich 
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identitě, rozměru toho, jak a koho vlastně reprezentují. Ano, ale přes to všechno vyvažují a dávají jiný 

tón prostředí, jak jsme o tom hovořili. Dávají laťku, byť není příliš vysoká, ale alespoň existuje.  

… Trh a důležitost …  

MS: Dotýkáme se opět otázky člověka. Lze s vámi souhlasit, nicméně je nutné si uvědomit, že 

v počátcích proměny bylo vše řízeno státem. Byla snaha, aby se stát zbavil působení v jakýchkoliv 

institucích. Dohlížení státu by nebylo bráno jako „pravé ořechové“. Je zřejmé a historie to ukázala, že 

soukromý sektor je důležitý pro dynamizaci hospodářství a společnosti jako celku. Trh má tedy být i 

v oblasti médií.  

MSt: Proti tomu také nelze nic namítat.  

MS: Je dobrý pomocník, …  

MSt: … ale špatný pán. Je nutné to vždy takto vidět. Například systém pojišťoven zdraví má zajistit, 

aby lidem, kteří se dostanou do nesnází a postupně si v životě připláceli, bylo v nouzi bylo pomoženo. 

Pojišťovna jako firma na čistě komerční bázi má zájem o to, aby měla co nejvíce zdravých pojištěnců, 

kteří se nikdy do takové situace nedostanou, nebo bude hledat za každou cenu způsoby, jak vyplacení 

pojištění jednotlivým lidem dodatečně upřít. To znamená, že bude posuzovat dědičnosti chorob, 

bude posuzovat jejich životní, zdravotní styl, jejich návyky. Jdou proti sobě. To je i v oblasti 

vzdělávání, v němž je veden velký tlak na to, abychom se vzdělávali především proto, abychom se 

mohli dobře uplatnit na trhu práce. Jsem přesvědčen, že je to proti smyslu vzdělání. Vzdělání slouží 

především tomu, abychom co nejlépe rozuměli světu okolo sebe a sobě v něm. Také abychom uměli 

účinně konat ve smyslu společného dobra, které si sami zvolíme. K tomu je přece třeba vzdělání, ne 

hlavně abychom se dobře uplatnili na trhu práce.  

MS: Člověk může říci: kdo rozumí sám sobě, je schopen se také dobře uplatnit na trhu práce. To 

znamená, že zvládá krize, které přicházejí například při propuštění ze zaměstnání. 

MSt: Umí se dobře adaptovat na změněné podmínky, …  

MS: … je dostatečně flexibilní. 

MSt: Tím jsem chtěl říci asi toto: Je celá řada oblastí, v níž trh není nejlepším organizátorem dané 

oblasti. Poté je ale převažující část, kde jím je. Do roku 1989 zde byla zásadní, ideologická a do plnosti 

dovedená ideologie všemocného státu, sahalo to až do holičství, pekařství. 

MS: Poškozen byl drobný podnikatelský sektor.  

MSt: Od revoluce začíná opačná, ale z mého pohledu stejně ideologická válka proti jakémukoliv 

uspořádání, jež není založeno na soukromém vlastnictví. Domnívám se, že některé oblasti je potřeba 

podrobit kritické diskusi. Probíhala, jejím důsledkem bylo znárodňování již v roce 1945. Důsledkem 

bylo národní pojištění pro všechny, jeho důsledkem byla všeobecná vzdělávací soustava. Tak bychom 

mohli pokračovat dále. Celou řadu opatření nezaváděli komunisté. Musíme se prý nyní v některých 

ohledech vrátit do osmnáctého století, všechna tato práva odvolat a vše poskytnout trhu.  
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… Stát versus veřejnoprávní …  

MS: Z vašich slov cítím, že by stát měl v této oblasti hrát větší roli regulátora. Přesto je otázkou, zdali 

je to tak požadováno veřejností a zda je to také žádoucí? Existuje samoregulace. Média toho 

využívají. Jistě by k samoregulaci mohlo napomoci utvoření silného média veřejnoprávní služby.      

MSt: Ne, takovou ochotu jsem nikdy nezaznamenal. Naopak po celou polistopadovou dobu se proti 

veřejnoprávním médiím vede zápas a dochází k jejich postupnému oklešťování, o jejich zesměšňování 

a o omezování zdrojů jejich financování ani nemluvě. Cílem toho je jejich postupné zrušení, tedy 

jejich privatizace, jako to bylo vidět u všeho – železnic, lesů, nemocnic, pojišťoven - zkrátka - v celé 

veřejnoprávní oblasti. Všimněte si, že neříkám státní, ale veřejnoprávní. Za státní instituce považuji 

všechny, jejichž řízení přímo podléhá státnímu dozoru, jmenování, odvolávání, schvalování 

financování, atd. Veřejnoprávní instituce nepodléhají. To jsou instituce, které mají jakýsi vztah ke 

státu ošetřený zákonem, ale vazba je nepřímá.  

MS: Je to skrze mediální rady.  

MSt: V některých případech skrze rady, a v případě akademických institucí jiným způsobem. Ty jsou 

ještě samosprávnější. Zdá se mi, že veřejnoprávních modelů je celá řada. Nejsem zastáncem toho, 

aby se výrazným způsobem posilovala role státu. Veřejnoprávní instituce jsou na přechodu mezi 

státním a zcela nevládním tržním sektorem. Je to mezičlánek. Tak je to stejné s veřejným zájmem. Je 

to oblast, která je těžko definovatelná, proměňuje se, a proto se tato oblast dobře „shazuje“ a 

poukazuje se na její „neefektivitu“ například.  

MS: Soudíte, že více veřejnoprávního posiluje více demokracie, či veřejnoprávní entity napomáhají 

demokratizaci?  

MSt: V demokratickém zřízení se lidé musí spojovat, aby demokracie fungovala. Trh je naopak 

založen na konkurenci. Je založen na jiných principech, které naopak vedou k soutěžení mezi lidmi. 

V demokracii, aby se něčeho dosáhlo, je nutné, aby se individuální zájmy mohly v něčem potlačit, aby 

se vyzdvihly zájmy, které lidi spojují. Jinak lidé nic neprosadí. To znamená, že demokracie v některých 

ohledech je prostě, neřekl bych neslučitelná, ale minimálně je s trhem hodnotově protikladná. Totéž 

platí o veřejnoprávních institucích. Proto si myslím, že jsou dobrým reprezentantem toho, co 

umožňuje demokracii lépe fungovat.  

… Budoucnost …  

MS: Pokročme dále. Jak vidíte budoucnost ať oboru, kde působíte, tedy budoucnost médií, či obecně 

směřování této země? Slyšel jsem postoje Petra Druláka z Ústavu mezinárodních vztahů nebo Petera 

Moreého z Evangelické teologické fakulty UK. Tato země usiluje o další revoluci.  

MSt: Nevím, z čeho vychází analýza, která by mohla vést k těmto závěrům.  

MS: Asi se nového 17. listopadu nedočkáme. Ve společnosti je přítomna nespokojenost. Slovo korupce 

se stalo součástí denního slovníku lidí, …  

MSt: Zkušenost se vyhodnocuje, proměňuje, není jednoznačně pozitivní. Na druhou stranu budeme 

muset počkat na analýzu, do jaké míry napomohly sociální sítě revolucím v arabských zemích. Je 

otázkou, do jaké míry sociální sítě pomáhají organizovat situaci ve Španělsku. Nemyslím, že nejsou 
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v Čechách zdrojem něčeho zvláštního. To neznamená, že se nemohou tím prostředkem stát. Ale 

impulsem by muselo být něco jiného. Neumějí vyvolávat situaci, která by vedla k proměně 

společnosti. Umějí napomáhat, aby se to organizovalo lépe, aby do toho bylo zapojeno co nejvíce lidí. 

Tím lze jejich úlohu shrnout. To samé platí o internetu. Velké naděje se do něj vkládaly, považoval se 

za nejdemokratičtější médium, kam má přístup každý. Má to stejný efekt jako svoboda slova, o níž 

jsme hovořili plně na počátku. Tam si každý může vyvěsit to samé, skoro jako by to řekl na ulici, a má 

to stejný dopad.  

MS: Děkuji vám za kritickou analýzu …    

 

 

Dialog o transformaci s Martinem Matějka9,10: 

MS: Když vyjdeme z roku 1989, v jaké životní fázi vás zastihl? Z životopisu je patrné, že jste byl 

studentem …  

MM: Ano, byli jsme v pátém ročníku. Prvně si uvědomuji, že kontakt se změnou byl na konci čtvrtého 

ročníku v létě, když začaly vycházet články s nápisy: Kdo seje vítr … Byli jsme na cvičení ve Stříbře 

coby členové vojenské katedry, tedy její frekventanti. Tam vlastně prvně došlo k tomu, že najednou 

přestaly z ničeho nic pravidelné schůzky nad tiskem.  

MS: Můžete to popsat? Co vlastně ony schůzky měly člověku dát? Rozebíralo se, jak se správně má 

číst politický vývoj v zemi, jak si to mladý člověk má ujasnit, aby pochopil, co se ve světě odehrává?   

MM: Domnívám se, že z jejich hlediska tam možná takový záměr byl. Představení, co byli s námi, 

nebyli schopni dohlédnout na podstatu. To proto, že přehled tisku jsme měli na úkol všichni, oni se 

v tom příliš neorientovali. Poté, když začaly tyto články vycházet, dvacetiminutovka najednou 

skončila. Poté přišel pátý stupeň studia, což bylo daleko dramatičtější, jelikož jsme studovali češtinu, 

občanskou nauku, … 

MS: … dějepis.     

MM: Ano, to byly podobné obory, měli jsme i spolustudující pedagogiky a podobných oborů. Byli 

jsme v situaci, jako bychom do té doby nestudovali nic, jelikož spousta z toho pochopitelně ztratila 

svou platnost. Myslím, že mezi námi bylo několik - a dnes by se dalo říci - profesionálních bojovníků 

jako Šimon Pánek, jenž byl z našeho ročníku. Několik lidí se tam jistě našlo.  

MS: Vy sám jste se znal s těmi studenty, kteří vedli revoluci? Tím myslím s již zmíněným Šimonem 

Pánkem, Janem Bubeníkem, …  

MM: S Janem Bubeníkem ne, ale Šimon Pánek byl přímo z naší fakulty. S ním jsme se znali. S ním 

jsme trpěli na vojenské katedře, kde se celý ten ročník sešel bez ohledu na studijní kruhy.  

                                                           
9
 Martin Matějka *1966, středoškolský profesor na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad specializující se na humanitní 

obory – výchovu k občanství, základy společenských věd. 
10

 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 20. září 2011  v odpoledních hodinách v jedné ze tříd 
gymnázia Jiřího z Poděbrad ve Studentské ulici 166 v Poděbradech. 
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MS: Soudíte, že změny, které přišly, by se odehrály i bez studentských aktivit, či to byla pomyslná 

kulička nebo neutron, jenž způsobil řetězovou reakci?  

MM: Tam je otázka, zda na to jdu dnešním rozumem, nebo zdali se na to podívám očima, které jsem 

měl tehdy? Pokud se na to podívám tehdejšíma očima, jsem přesvědčen o nezastupitelnosti 

studentského hnutí. Když to vezmu dnešníma očima, nejsem si tím tak jist, ale nenacházím žádný 

etický argument, proč bych měl změnit tehdejší pohled. Jistě zde byly z politiky vycházející kroky, 

jichž si obyčejní občané nemohli všimnout. Pro mě studentské hnutí představuje tu kuličku, která 

způsobila revoluci.  

MS: Ostatně lidé kolem Charty 77 měli zájem demonstrovat na Den lidských práv 12. 10. 1989, jelikož 

lidská práva byla v této zemi porušována.  

MS: Dobrá, posuňme se dále. Jak jste vnímal atmosféru školy? Můžeme se tázat, jak v ní bylo 

zastoupeno kritické myšlení? Usmíváte se … Ano, dokonce se s vámi, studenty, zastavovali nad tiskem. 

To bylo asi pro dospělé lidi ponižující.  

MM: To určitě. O specifiku vojenské katedry si můžeme popovídat pouze s těmi, kteří to zažili, jelikož 

to bylo něco úplně zvláštního, výjimečného, excentrického na celém studiu. Myslím si, že takto 

zdaleka neprobíhalo celé studium. Protože když si vzpomenu na výuku filozofie, ač se tam muselo 

vycházet z marxismu – leninismu, byla tam spousta lidí, kteří to dokázali podat tak, aby to člověk 

vnímal jako filozofii, a ne jako ideologii.  

… Komunismus a pozitivita …  

MS: Jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu? Je obhajitelný v kontextu 

realizace „spravedlivé“, „harmonické společnosti“? 

MM: Myslím, že to nelze. Společnost může být harmonická jen tehdy, je-li strukturována, a to i 

ekonomicky, sociálně a podobně. 

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

vítězství liberální demokracie? 

MM: Jednoznačně to tak formulovat nejde; působilo velmi mnoho faktorů najednou, včetně 

mezistátního klimatu. Obyčejným lidem v ulicích nešlo o vyjádření toho, co chtějí, kam směřovat, ale 

spíše o vymezení se proti tomu, co zde bylo. 

MS: Dá se nalézt v této ideologii a její praxi něco pozitivního? V minulé době jste strávil své mládí. 

Marxismem - leninismem se zabývá slovinský myslitel Slavoj Žižek. Část svého života prožil v totalitní 

společnosti a kriticky myslící člověk se nad tím může právem pozastavit. Dá se na tom, čím člověk 

prošel, vidět něco pozitivního, co by si člověk mohl odnést jako pevný bod jako dalšího života?    

MM: Myslím si, že ano. Rozdělil bych to na dvě části. V pozitivním slova smyslu na nás zanechalo 

následky levicové politické smýšlení, které u nás má dlouhou – nepřetržitou tradici na rozdíl od 

pravicového smýšlení. To je jedna věc, která k tomu přispěla. Myslím si, že to není v rovnováze. 

Pravicového myšlení je dnes méně oproti západním demokraciím. Je to výrazně v nepoměru. 

Z osobního hlediska si myslím, že život ve společnosti jsem nechápal výrazně negativně. Koneckonců, 

když v tom člověk žije, snaží se žít a nepřemýšlet o jednotlivostech, zvláště jako dítě. Naučilo mě to 
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osobně si jednotlivé věci vyargumentovat. Když člověk zaslechl nějaký názor, jenž byl vrcholně 

demagogický, sám pro sebe si dokázal nalézt vhodné argumenty, jimiž mohl oponovat. Nešlo o to 

oponovat někomu, jako když jste chodil na střední školu, protože tam něco takového nebylo možné. 

Toto je asi to, co mi ideologie nejvíce přinesla.  

… Dialogy po 1989 …  

MS: Byli tedy kantoři, kteří snesli polemiku?  

MM: Ano, zrovna v té době od 20. listopadu 1989 jsem nastupoval na praxi na učiliště, které sídlilo 

v pražské Libni. Vím, že učňové byli revolučnější na rozdíl od maturujících středoškoláků. Tam besedy 

probíhaly okamžitě od dvacátého. Nepamatuji si ani jednoho kantora, včetně ředitele učiliště, že by 

nebyli ochotni s těmi učni diskutovat.  

MS: Dá se říci, že předěl 17. listopadu způsobil to, že se v lidech spontánně probudila snaha podívat se 

na podstatu věcí, pojmenovat lež lží, tázat se po smyslu existence ve lži?  

MM: Pojmenovávat, tázat se, to ano. Nevím, zdali to první platilo též. Jistě z těch lidí něco spadlo. 

Lidé si uvědomili, že diskuse je možná. Do té doby byla součástí undergroundu. Najednou se to dělo 

na ulici. Jistě, ti lidé měli obavy. Jak pro ně, tak pro nás nebylo problémem se k tomu vyjádřit.  

MS: Vnímáte ochotu pojmenovávat a tázat se, zajímat se jako cosi přirozeného? Tuto otázku kladu 

proto, že lidé žili v systému, jenž to neumožňoval, snad kromě Pražského jara.  

MM: Je pochopitelně otázka, na co se tázat.  

MS: To jsou zásadní otázky vztahující se k demokratizaci systému, k opětovnému nastolení socialismu 

s lidskou tváří. 

MM: Myslím si, že lidé si tyto otázky po zkušenosti s léty 1968 – 1969 nekladli, protože v období 

normalizace se to stalo součástí rodinných diskusí. Nebyla to veřejná záležitost, a to logicky, jelikož 

odvahu postavit se k tomuto otevřeněji měli pouze někteří, které dnes označujeme za disidenty. Jistě 

ne všichni. Každý se snažil, aby měl v systému nějakou jistotu spíše ekonomicko – materiální.  

MS: Jak byste jako mladý člověk diagnostikoval společnost? Říká se, že procházela politickou, sociální, 

duchovní, ekologickou, hospodářskou krizí. Vnímal jste to také tak?  

MM: V některých ohledech ano. Nevím, zdali bych si to uvědomoval jako krizi ekonomickou, protože 

jsem nějaký nedostatek nepociťoval. Ve všech ostatních ohledech, které jste uváděl, ano. I když jsme 

měli příležitost studovat na vysoké škole, uvědomovali jsme si nedostatky, které provázely obyčejné 

studium a které nás nějakým způsobem deformovaly. Například tam byla nutnost účastnit se 

prvomájových oslav a takové věci. To se asi nedá pochopit, že něco takového existovalo, či jaké 

problémy mohly být z toho, když se člověk zúčastnit nechtěl, nemohl.  

MS: Také být svazákem - to bylo také normou. To dnešní člověk asi nepochopí.  

MM: Nepochopí nemožnost výběru. Buď být, či nebýt členem svazu. Byl jsem jím, a to také z toho 

důvodu, že to byla jedna z mála možností, jak něco dělat. Zabývali jsme se literaturou, a tak jsme tím 

pádem mohli pořádat pro středoškoláky literární tábory, které bychom jinak pořádat nemohli.  
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MS: Byla to vstupenka do aktivního života, k možnosti seberealizace? 

MM: To rozhodně … 

MS: Litujete toho? Jistí lidé, kteří vstoupili do vztahu s tím režimem, říkali: „Oni se ohnuli …“ Bylo to 

cosi, co bylo možné považovat za nemravné. Vnímáte to také tak? Jsou lidé, kteří by jinak svou kariéru 

nemohli dělat, proto podepsali, že jsou součástí daného režimu. Jak se na to díváte?  

MM: Myslím si, že je asi rozdíl, když byl třeba někdo ochoten na někoho donášet, spolupracovat se 

Státní bezpečností a dělal to z přesvědčení, že skutečně fyzicky dělá pro režim. Něco jiného je stát se 

členem KSČ, když za mnou tak dlouho chodili, až jsem již vystřílel všechny argumenty a připravil jsem 

se o možnost dále argumentovat. Musím říci, že bych těmto lidem docela rozuměl. Neříkám, že si jich 

za to vážím, ale na druhou stranu si mohu vážit lidí, kteří v polistopadové době vstoupili do politiky 

nejen proto, aby z toho získali osobní prospěch.  

MS: Oceňujete ty, kteří mají konstantní postoje … V minulosti byli komunisty, i dnes zastávají stejný 

postoj. Takový člověk je ve vašich očích dobrý v tom, že je ochoten držet svůj pohled na svět, či jste 

proti těm, kteří i dnes jsou v komunistické straně a nepochopili dějinné události? 

MM: Soudím, že to jsou dvě kategorie. Já bych tomu přidal ještě třetí. První kategorie je, když člověk 

měl podobný názor na společnost. Mohl být i bez stranické knížky, byl v těch názorech vychováván a 

byla to rodinná tradice, zůstal v tom, to je do jisté míry hodné obdivu, i když ne z hlediska 

ideologického. Poté je to druhá kategorie lidí, kteří nerozumí, co komunistická strana zde způsobila. 

Někdo zřejmě nepřestoupí svůj intelektuální práh a bude takovým až do smrti. Těch bych se nebál, 

protože takových asi bude méně. Poté je třetí kategorie, která mně vadí ze všeho nejvíce. To jsou 

takoví skalní komunisté, kteří se přes noc stali skalními pravičáky. S nimi se člověk setkává do 

dnešních dnů. To proto, že tito lidé nemají žádné skrupule, jednoduše se domnívají, že tak je to 

v pořádku.  

MS: Jsou i takoví lidí, kteří se snaží užívat prostor, kličkují, ale snaží se pro sebe získat co nejvíce.  

MM: Je to možné. Také jsou to lidé, kteří skálopevně věřili komunistickému programu a poté začali 

skálopevně věřit programu pravicovému.  

MS: Ano, pěkně to ukázal Michal Viewegh ve svém díle Báječná léta pod psa. Člověk, jenž vedl 

fabriku, byl komunistou, a nakonec podporoval Občanské fórum. Považujete takovouto proměnu za 

cosi, s čím se člověk musí smířit? Je to do jisté míry normální?  

MM: Nevím, zdali smířit. Smíření by měl člověk absolvovat sám u sebe. Lidé se s tím asi smíří, pokud 

v tom vidí prospěch či cosi dobrého pro sebe. Asi si jich nebudu vážit, ale obávám se, že jim je to 

úplně jedno. Řekl bych, že je to záležitost samotného člověka. Ani bych nechtěl někoho za to soudit, 

ale mně osobně to vadí.  

… Demokracie …  

MS: Demokracie - slovo, které mělo v ústech mnoho lidí. Co vy jste si pod pojmem demokratické 

vládnutí představoval?  

MM: Zřejmě to, jak je uspořádán dnešní stát. Ovšem viděl jsem to pochopitelně daleko růžověji … 
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MS: Přivítal jste obnovení demokracie, že?  

MM: Já jsem se o ní taková léta učil, tak mi to nějaké vnitřní uspokojení přineslo, i když nezastírám, 

že jsem měl ze společenského vývoje obavy, protože jsem si nedokázal představit nějaký revoluční 

zvrat. To je docela logické. Nikdy jsem jej nezažil. Byly mně dva roky, když byl rok 1968. Mám nějakou 

matnou vzpomínku na tanky projíždějící kolem, ale to je vše. Obavy zde pochopitelně byly. Třeba to, 

jak se zpočátku formovalo Občanské fórum, ve mně vzbuzovalo patřičné otázky, jelikož tam najednou 

byl pel-mel všech možných názorů, tedy spektrum od levice po pravici. Musím říci, že zpočátku jsem 

k němu nepřistupoval s důvěrou.  

MS: Po roce 1989 započala změna společnosti a hospodářství. Jak jste vnímal tezi: měníme systém, 

neměníme lidi? Je otázkou, zdali jde kvalitně proměnit systém bez zásadní změny uvažování lidí, 

zvláště když je člověk vystaven působení komunistické ideologie a poté se má podílet na utváření 

demokratického systému.  

MM: Myslím si, že to v podstatě nejde. Je to ovlivněno tím, jakou mám profesi, proto se domnívám, 

že valná většina učitelů dělá vše možné pro to, aby došlo k té změně v lidském vědomí. Že nám v tom 

příliš nepomáhají rodiny žáků a studentů, je asi jiná věc. Myslím si, že bez té změny to nejde.  

MS: Na tento fenomén upozorňoval Václav Klaus, když apeloval na nutnost změny pravidel, institucí. 

Na druhou stranu, když má v sobě člověk onu minulost, je možné, že systém bude „kulhat“. 

MM: To ano.  

MS: Bez proměny duše člověka to, jak sám říkáte, nelze. Jak dlouho to dle vás bude trvat?  

MM: To je otázka generační výměny.  

MS: Na kolik generací to odhadujete?  

MM: Jedna, dvě … Když si uvědomím, že třeba před patnácti lety, když jsem sem přišel, někteří 

z tehdejších studentů jsou už dnes profesionálními učiteli. Domnívám se, že tito lidé již v náznaku, 

někdy před těmi patnácti, dvanácti, přišli do kontaktu právě se změnou osobnosti a přestali vnímat 

předcházející vývoj jako vývoj sebe sama, jsou již postaveni někde jinde. To mi dělá radost.  

MS: Sklízíte to, co jste zasel? 

MM: Je to trochu nadnesené, ale ano. Mám pocit, že se to v dobrém vrací.  

MS: Jedním ze slov revoluce byl požadavek svobody. Bohužel si mnozí lidé pod slovem svoboda 

představují, že mohou dělat, co chtějí. Neprojevuje se to třeba i ve škole?  

MM: Když mladí lidé přijdou na nižší gymnázium z páté třídy, mají naprosto dokonalé povědomí o 

svých právech, ale nikoliv o svých povinnostech. Myslím si, že tak to je. U vyšších ročníků to tolik 

neplatí. Děti jsou velmi háklivé na svá práva.  

MS: Vnímáte to tedy i jako celospolečenský problém?  

MM: Pohybuji se především ve škole, takže usuzuji především podle ní. Také se pohybuji v relativně 

konstantním prostředí, kde se s něčím takovým nemám možnost konfrontovat.  
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… Škola …  

MS: Jsme ve škole, otevřeme tedy toto téma. Jak byste charakterizoval systém školy před rokem 

1989? Zřejmě tam byl důraz na marx-leninskou ideologii? 

MM: Domnívám se, že tam musíme především oddělit samotný obsah od formy. To proto, že 

z hlediska formálního se domnívám, že škola byla nastavena dobře, dokonce lépe než dnes, třebaže 

z hlediska obsahu tam nebylo vše v pořádku. Koneckonců výchova k občanství se jmenovala občanská 

nauka. Tam nešlo o výchovu v tom pravém slova smyslu, šlo pouze o sdělení názoru, který měl být 

reprodukován. Doufám, že na všech školách je tomu dnes jinak. Tím, že se rozšířila výchova 

k občanství, získala spoustu dalších prvků, které tam chyběly právě z výchovného hlediska. Když 

máme základy společenských věd na vyšším gymnáziu, patří tam především filozofie. Nechci říci, že 

se dříve filozofie neučila, ale její rozměr je daleko širší. Poté si můžeme dovolit zabývat se českou 

filozofickou minulostí. Myslím si, že obsah nutně musel odpovídat tehdejšímu státu, …  

MS: … tedy její ideologii.  

MM: V současné době je to nastaveno docela hezky. Byl bych nejradši, kdyby ministerstvo méně a 

méně mluvilo do obsahu, a spíše se staralo o strukturu, protože učitelé mají poměrně dobrý odhad 

toho, co je nutné.  

MS: Říkáte, aby se delegovalo na učitele co nejvíce pravomocí, ale také se upravila síť škol? 

MM: To je například jedna z věcí. Upravte síť škol s ohledem na demokratický vývoj. Ten není 

přímočarý a je potřeba počítat s určitými vlnami. Rozhodně ne se všeho zbavit a poté to zpětně 

nakupovat, jelikož nyní sice máme velký úbytek studentů, ale zase přijde čas a vlny, kdy jich bude 

naopak hodně. Soudím, že řešení je u nás krátkozraké.  

MS: Inu, promyšleně. Zůstaňme v minulosti. Rád bych se zeptal, co bylo dobré, aby uměl člověk 

v minulosti a nyní? Je zřejmé, že v současnosti se klade důraz na znalost práce s počítačem, aby 

absolvent znal jazyk, umět se vcítit do druhého. Jak vnímáte přerod, zacílení na poznatky, znalosti 

v minulosti a nyní?  

MM: Kdysi se studium především soustředilo na to, aby člověk měl co nejvíce poznatků, což dnes 

logicky není potřebné, jelikož poznatky můžete v podstatě snadno a relativně rychle vyhledávat. Pro 

to, aby se člověk cvičil a naučil se učit pro budoucnost, jsou poznatky naprosto nezbytné a myslím si, 

že by se na ně nemělo úplně rezignovat. To proto, že to trénuje lidský intelekt. Již bych neubíral 

z toho paměťového, i dril je do jisté míry potřeba. Když jsme na počátku devadesátých let přišli do 

svobodného času, byl to pro učitele nejlepší čas, kdy mohl dělat věci, jak chtěl on. Nebyla žádná …  

MS: … direktiva, …  

MM: … žádné byrokratické zásahy. Byl to nejkrásnější čas, zatímco nyní té byrokratické náplně v naší 

profesi je daleko více, než bylo před rokem 1989.  

MS: Není to náhodou škoda?  
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MM: Ano, každý mezičlánek, který je v současné době vytvořen například v podobě krajského úřadu, 

aby osvědčil svou existenci, si nutně vytvoří další byrokratické dokumenty, které je nutné vyplňovat, 

odesílat, vytvářet a podobně. 

MS: Byrokracie se rozrůstá, nicméně jaká je obrana proti této hydře ze strany kantora? Ten přece má 

učit a věnovat se přípravě na formování mladého člověka. Můžeme odpovědět, že obrana před 

byrokracií není. Ale je to bohužel součást jejich pracovních povinností. Učitel má vyučovací povinnost, 

ale jeho pracovní doba je stejná jako u každého jiného, musí z něčeho ukrojit a připravovat si věci ve 

svém volnu. To koneckonců dělali kantoři vždy a dělají to dodneška. Byrokratické povinnosti za ně 

nikdo neudělá.  

… Co znát? …  

MS: Vyjádřil jste se, že nutnost znalosti poznatků nehraje takovou roli. Je člověk v současné škole 

veden ke kritickému myšlení? Minulost měla ideologické linky.   

MM: Rozhodně. V předmětech, které mám já, což je právě výchova k občanství, rozhodně ano. 

Nevím, zdali je to možné uplatnit při výuce cizích jazyků, kde je daleko více práce s mluvnicí, slovní 

zásobou a podobně. Lze to uplatnit ve většině předmětů, které zde máme. Dějepis k tomu přímo 

vybízí a naše předmětová skupina se o to rozhodně snaží.  

MS: Snažit se pochopit smysl dějin, snažit se v lidech oživit touhu po poznání?  

MM: Ano, rozhodně. Krásně se pro to dá využít i estetická výchova, výtvarná a hudební. Rozhodně to 

sem patří. Myslím si, že se tak děje na všech školách bez rozdílu.  

MS: V tomto ohledu jste dosti optimistický.  

MM: Ano, souhlasím. Kdyby člověk postrádal optimismus, asi by v této profesi dlouho být nemohl. To 

proto, že v otrávené náladě prožít pracovní týden by nešlo.  

… Mezinárodní srovnání …  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na výsledky mezinárodního srovnání našeho školství? To proto, že 

testy P. I. S. A. ukazují na nedostatky v gramotnosti, byť se české školství honosilo tím, že se 

umisťovalo na předních příčkách. Jak to souvisí s vaším optimismem, jelikož výstupy ukazují trochu 

jiné trendy?  

MM: Spíše jde o to, jaký výstup je pořízen. Domnívám se, že bychom museli zkoumat vždy 

konkrétního žáka. Jakmile se cosi dá do tabulek, udělá se reprezentativní či méně reprezentativní 

výběr, … 

MS: … vše se převede na čísla a člověk se za tím vždy ztrácí.  

MM: Je pravdou, že gramotnost může vykazovat sestup. Na druhou stranu, zde máme slušné 

výsledky ve finanční gramotnosti. Studenti se u nás umísťují v soutěžích na vysokých pozicích v rámci 

kraje a podobně.  

MS: Usiloval jsem o váš komentář v rámci šetření OECD. 
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MM: Ano … 

MS: To je gramotnost čtenářská a poté matematická.  

MM: My se testování účastníme ve finanční gramotnosti a ve čtenářské gramotnosti. Musím říci, že 

se jednotlivci ve třídě výrazně odlišují. 

MS: Je velká variabilita, a generalizovat ústup vzdělání jen tak nelze?  

MM: Je to také tím, že k nám mladí přicházejí z jiných škol, …  

MS: … z jiného sociálního prostředí.  

MM: Máme zde studenty z vesnic, kde prostředí nemusí být tak podnětné, byť na druhou stranu to 

nedokážu posoudit, protože lidé na vesnici mají jiné starosti, než je tomu ve městě.  

MS: To vše mohou daná čísla skrývat, proto myslím, že se s výsledky průzkumů musí nakládat s velkou 

opatrností. Nepřímo říkáte, aby lidé byli opatrní v průzkumech. Nesnažme se generalizovat, protože 

tím se může poškodit i dobrá škola.  

… Kritičnost a kvalita …  

MS: Konstatujete, že se snažíte vést lidi ke kritickému myšlení, k samostatnosti, aby to podpořilo 

rozvoj osobnosti. Možná odlišného důvodu se kriticky ke školství staví profesor Piťha. Například 

pléduje proti zbytečnostem, jako jsou obsáhlá pojednání. Člověk tomu může rozumět tak, že jde i proti 

intelektuálně náročné činnosti. Jak se na to díváte? Gymnázia měla v minulosti dosti vysokou laťku, 

která by se snad měla snížit.  

MM: Je to pravda. Nebudeme si nic zastírat. Laťka je o něco níže, než tomu bylo v minulosti. To je 

problém všech středních škol. Nejsme jediní. Pokud těch studentů je každý rok méně, je jasné, že i 

špička vynikajících bude menší. Je zřejmé, že úroveň musí být jinde. Vzpomínám si na počátek 

devadesátých let, kdy profesor Piťha působil na katedře občanské výchovy na Pedagogické fakultě 

UK.  Z té doby pocházely první osnovy, z kterých jsme docela dlouho žili. Je faktem, že se to příliš 

nepromítalo do ostatních předmětů. Ve zkratkovitosti a esejovitosti se tomu snažíme vyhnout. 

Mluvím o jiných předmětech, než je tomu v předmětu výchova k občanství. K tomu jsme však nuceni 

například státními maturitami, které dle mého pohledu nesmyslně, ale z hlediska logistiky 

pochopitelně požadují práci v určitém počtu slov, a to 200 slov, což je minimální útvar. Studenti se 

musí naučit nějaké zkratce, kterou využijí. Bohužel již je nemůžeme přinutit k tomu, aby vytvářeli 

práce, které budou promyšlenější, s hlubším obsahem, když to nikdy v životě již neuplatní.  

… Elita versus masa …  

MS: Mohu se mýlit, avšak není to redukce člověka? Vše krátce, stručně. Pokud se podíváme na 

velikány českého myšlení, stali se jimi, protože dokázali formulovat myšlenky s patřičnou přesností, 

šíří. Nelze vše vyjádřit jednoduše.  

MM: My se však díváme na velikány. Doufám, že i v této generaci budou nějací velikáni a snad je 

k tomu přiměje dále vysoká škola, kde budou mít příležitost se rozvíjet. Dnes jsou opětovně spousty 

příležitostí, jak se uplatnit v literárních soutěžích, kde tato omezení neexistují. Také se jim podaří 

dosáhnout nějakého úspěchu. Jsou to jedinci, a není to masa celé třídy.  
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MS: Snad se má dbát víc na člověka než na beztvarou masu? Ta je přece beztvará.  

MM: Jde o to, co vlastně chcete. Když budu učitel praktik, řeknu, aby se všichni dostali k maturitě, a 

budu se věnovat mase. Nesoustředím se na jedince. Nebo vezmu druhý pohled a budu se snažit co 

nejvíce pomoci jedinci, který si to zaslouží a který má velké schopnosti. Možná mi poté uteče někdo, 

kdo se ani k maturitě nedostane, což by mě mrzelo.  

MS: Tím jsme se dostali k tématu, zdali mají být školy – gymnázia elitní? Dříve tomu tak bylo. Kdo měl 

vysvědčení z gymnázia, byl na úrovni dnešního magisterského studia.  

MM: Nevím, zdali na úrovni magisterské, ale určitě na úrovni bakalářského stupně. Ano, máme 

zprávy od svých kolegů, jak vypadají některé bakalářské práce, za ně by někdy neměli ani maturitu. 

To je pravda. Těžko můžeme chtít od gymnázií, aby byla elitní, když jich je takové množství.  

MS: Poukazujete na strukturu. Je otázka, zdali každý člověk má mít maturitu. Kam se poděla váha 

výučního listu? Není zde určitá inflace titulů, vzdělání? Potřebujeme to?  

MM: Osobně se domnívám, že ne, ale systém nás do toho všechny tlačí. Naopak mám pocit, že je 

velký hlad po výučních listech. Sehnat dobrého řemeslníka je zde pomalu stejným problémem jako 

v Bruselu, kde řemeslníci neexistují vůbec.  

MS: Možná přijdou z Polska.  

… Koncepce školství … 

MS: Dostáváme se k otázce, zdali pro naše školství existuje nějaká věrohodná koncepce. Na toto téma 

jsem se mohl setkat s Janou Strakovou, která hovoří asi v tomto smyslu: my shromažďujeme jistá čísla 

v Ústavu pro výzkum ve školství, ale ministerští úředníci či ti, kdo rozhodují, se ničím takovýmto 

nezabývají. Myslíte si, že každý ministr školství přijde se svým konceptem? Na to, co bylo v minulosti, 

nebude brát ohled, a tak se koncepce jeho předchůdce dostane do koše.  

MM: Je to z větší části pravda.  

MS: Tím logicky vzniká diskontinuita?  

MM: Přesně. To však není pouze otázka školství, ale je to otázka každého ministerstva. Pro ilustraci si 

vezměme ministerstvo kultury.  

MS: Nu, ale školství je odvětví, které pracuje s člověkem. Je to starost o budoucí potenciál. Vzdělat a 

vychovat kvalitního člověka, to je běh na dlouhou trať. To je na více než generaci, a vůbec ne na 

čtyřleté volební období.  

MM: Kontinuita by tam měla jistě být zachována. Co si však máme počít s politickou reprezentací? 

Zde máme dvě věci: co je nám dáno a co by bylo dobré. Fakt je ten, že reflexe těchto zjištění je ze 

strany ministerstva velmi nicotná.  

MS: Dá se říci, že se o něco snažíte, a ministerství úředníci to jednoduše ignorují?  

MM: V podstatě ano.  
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… Platy …  

MS: Poté se ale špatně něco dělá, řídí. Není to pro vás jako pro kantora fakt, jenž říká, že se v tomto 

sektoru děje cosi, co je v rozporu s racionálním uvažováním. Nekladete si otázku, zda byste neměl jako 

kantor z tohoto sektoru odejít?  

MM: Obávám se, že by zde kantorů příliš nezbylo. Záměrně to zlehčuji, protože navzdory tomu 

všemu máme příležitost s dětmi něco udělat.  

MS: Dá se říci, že ve školství zůstávají skuteční příznivci oboru, kteří příliš nehledí na platové podmínky 

a na to, že ministerští úředníci i vláda jim hází klacky pod nohy? 

MM: Říkáte to naprosto správně. Jsou zde skutečně optimisté, kteří z nějakého důvodu nepotřebují 

tolik peněz, mají dostatek optimismu, aby se práci dále věnovali, či vedle vyučování dělají ještě práci 

další, která jim všechno vynahradí.         

MS: Na vysoké škole mají učitelé povětšinou dvě a více zaměstnání. To proto, aby si zajistil sociální 

status. Bohužel člověk, jenž učí na střední škole, ne-li na základní, si to dovolit nemůže. To znamená, 

že být učitelem dnes znamená sociální sestup.  

MM: To rozhodně. Dokonce bych řekl, že čím vyšší je oblast školství, tím je pokles větší. Pamatuji si, 

že když jsem v roce 1997 přecházel ze základní školy na střední školu, finančně jsem si pohoršil.  

MS: To nejsou slova plná optimismu, když si představíme, že musíte zvládat lidi, musíte je patřičně 

koordinovat. Co podle vás by školství potřebovalo? Dlouhou dobu se hovořilo o maturitách, maturit 

jsme se dočkali. Co je dle vás nutné udělat, aby kvalita českého školství neklesala, ale aby se alespoň 

udržela na úrovni, kterou máme?  

MM: Nyní bych řekl, že jsou na řadě vysokoškolská studia. Chtěl bych, aby se pedagogické fakulty či 

fakulty, které vychovávají učitele, soustředily nejen na vlastní obsah. Odborníky jsou schopny 

produkovat, ale je nutné vědět jak. To znamená, že si musíme odpovědět, co s dětmi dělat v hodině, 

aby se soustředily na metodickou stránku věci. Když však vezmu jednotlivé obory, které znám, mohu 

říci, že znám pár vynikajících pedagogů v Olomouci, v Ostravě, v Praze, v Hradci Králové, ale také 

znám učitele, kteří dokonce občanskou výchovu ani neučili, ale na vysoké škole jsou metodiky tohoto 

oboru. Je jasné, že poté mohou studenty těžko něco naučit. Ještě je druhá věc, která se týká 

pedagogických fakult. Tam vlastně chodí studenti, kteří dopředu vědí, že nebudou učit. To souvisí 

s tím, jaká je jim zpočátku nabídnuta perspektiva. Jestliže jim nyní byl zvýšen plat, znamená to, že 

s tímto platem budou muset vydržet pomalu 10 let, aby se dostali k nějaké stokoruně navíc. Vlastně 

je to perspektiva v nejistotě. 

… Soukromý kapitál a veřejnost …  

MS: Myslíte si, že lze zapojit do toho vzdělávání soukromé společnosti, aby podporovaly školu, či si 

myslíte, že škola – školství – vzdělanost by měla být pouze otázkou státu?  

MM: Škola musí zajistit to, co je nezbytné. V současnosti mně přijde zvláštní, že soukromé základní či 

střední školy dostávají méně než 100 procent toho, co dostávají školy státní, i když se domnívám, že 

děti ze soukromých škol „jsou“ také toho státu. Naopak soukromá škola zde existuje proto, aby jim 

dala více, než je nad 100 procenty. Vždy mi to přišlo zvláštní. Nevím, ale možná je v tom jistý záměr 
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jak získat podporu subjektů, které jsou okolo, ale jde to pouze přes rodiče, což je otázka středního 

školství. To má svůj řídící orgán – zřizovatele – kraj tak daleko od sebe, že tomu je do jisté míry jedno, 

co se na škole děje. Lépe jsou na tom základní školy, které jsou obecní, o které se lépe starají. Tam je 

situace rozhodně lepší. Tady bych řekl, že střední školy jsou na tom hůře. Máme třeba sdružení 

rodičů a spolupráce s nimi se nám daří. Že by to přímo vedlo k tomu, že by se „nalily peníze“ do 

procesu vzdělávání, tak to ne. Doba je v jistém ohledu daleko. Když se to občas děje v zahraničí, 

například někde ve Francii, povede se to občas i u nás. 

MS: Čekat a přitom se snažit konat?  

MM: To závisí primárně na skladbě rodičů.  

MS: Rodiče by snad měli určovat, co chtějí, aby jejich děti znaly, aby se následně uplatnily na trhu 

práce? 

MM: Existují školské rady, kde jsou dva zástupci zřizovatele, dva pedagogové a dva členové za rodiče 

či zletilé žáky. Musím říci, že když byla založena, byl jsem členem rady po tři léta. Je nutné říci, že 

rodiče nic takového nezajímá. Rodiče ještě nejsou z generace, která by byla vychovávána k tomu, že 

má právo mluvit do chodu školy.  

MS: A starat se odpovídajícím způsobem zvláště, když se kantor bude jevit jako nekvalitní. Rodiče by 

tak mohli vyvinout odpovídající tlak, aby někteří lidé odešli ze školského zařízení. Uvažujete i tímto 

způsobem?  

MM: Rodiče, školská rada by do těchto věcí rozhodně hovořit měla. Též by měla hovořit i do obsahu 

vzdělávání, do modifikací školního vzdělávacího programu. Tam je především její úloha. Domnívám 

se, že její úloha není, zdali visí zrcadlo na toaletě, či ne.  

MS: To posledně zmíněné jsou pochopitelně formální věci, avšak na to se jednoduše upozorňuje.  

MM: Tím se bohužel rada zabývá daleko častěji. To proto, že s tím přicházejí žáci domů, a 

nepřicházejí s tím, že se jim nelíbí skladba předmětu.  

MS: Dobrá, ale to přece závisí na preferencích jednotlivých lidí.  

… Skladba škol …  

MS: Jak vy byste změnil skladbu škol či výukového programu? Redukoval byste něco z něj? Sám jste 

uvedl, že v tomto státě bude, ba dokonce již je nedostatek lidí, kteří pracují manuálně.  

MM: Především si myslím, že státní maturita již byla nějakým způsobem dána do pohybu. Měla by 

být natolik vážným krokem pro mladé lidi, že zdaleka ne každý tento krok bude schopen udělat. Tím 

se zpětně dostaneme k tomu, že budou vznikat další, tentokrát nikoliv maturitní obory, které 

skutečně budou vychovávat řemeslníky. Jestliže současná maturita je v podstatě založena na tom - a 

nyní budu hovořit čistě teoreticky, jelikož to též není plně pravda - že gymnaziální středoškolák ji 

udělá téměř vždy, že to pro něj nepředstavuje žádnou námahu a je to přizpůsobeno těmto středním 

školám, a nedej Bůh i učilištím s maturitou. Poté taková maturita nemá pochopitelně žádnou cenu, 

jelikož dostatečně nemotivuje učiliště k tomu, aby otevíraly nové obory bez maturity.  
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MS: Není to také tím, že studenti mají jiné preference? Například se tážou, proč bych se zabýval 

manuálními činnostmi, jsou přece povolání, která vykonávají lidé v bílých límečcích a jsou přece 

daleko prestižnější? Neuvažují mladí lidé tímto způsobem?  

MM: Uvažují, ale systém jim to značně usnadňuje. Proč by přemýšleli nad tím, že si umažou ruce, 

když daný systém je právě nastaven tak, že celou jednu možnost vzdělávání pominou.  

MS: Říkáte zpřísnit nároky?  

MM: Ano, jednoznačně zpřísnit. Maturita by neměla být pro každého, i když se domnívám, že opačně 

hovoří záměry Evropské unie.  

MS: Všichni budou vzdělaní?  

MM: Ne, ne, všichni budou mít maturitu, vzdělaní nebudou. Budou mít pouze maturitu. V tom je ale 

velký rozdíl.  

MS: Vnímavý člověk by mohl říci, že školství by mělo vést k vzdělanosti, a ne k tomu, aby každý měl 

certifikát. To vytváří pouze jejich inflaci. Zmínil jste Evropu, není to náhodou kontraproduktivní? 

Neměli by Češi usilovat o to, aby se zvrácenost, která přichází z Evropy, vrátila do přirozené polohy?  

MM: Těžko říci, zdali to je přirozená poloha, nebo není.  

MS: Usilujme o vzdělaného člověka, aby se v něm patřičně rozvinulo jeho lidství, pochopil smysl 

života. 

MM: Mělo by to být něco přirozeného. Poté je otázka, proč jsme v různých srovnáních, byť 

degradujících daného jedince, či lépe neberoucí ohled na jedince, níže než západní společnosti, když 

ty již mají procento maturantů daleko vyšší. Nevím, zdali to jsou spojené nádoby, či ne.  

MS: Ano, je to otázka hodnocení a přístupu.  

… Evropa …  

MS: Dobrá, dotkli jsme se sjednocující se Evropy. Vnímáte onen proces jako pozitivní, i když z vyjádření 

vysoce postavených lidí i v čele státu jsou slyšet četné kritiky?  

MM: Jednoznačný pohled na to není ani u mě, ani u studentů. Naopak mezi studenty je negativní 

přístup spíše pravidlem, což pochopitelně odpovídá jejich věku. Diskuse je zde mnohdy bohatá a řekl 

bych, že se někdy dostáváme až do střetů. To je v naprostém pořádku. Řekl bych, že více jak padesát 

procent jistě Evropskou unii nevidí pozitivně, byť si uvědomují nutnost evropské spolupráce, ale 

zasahování do české legislativy již považují za nadměrné a nežádoucí.  

MS: Studenti citlivě reagují na to, co se děje ve veřejném prostoru, a vyjadřují sympatie s lidmi, kteří 

mají protievropský postoj. Člověk by čekal, že staří budou proti Evropě, a ne mladí … Většina Čechů je 

přitom pro evropskou integraci.  

MM: Řekl bych, že se neobracejí k tomu, kdo je nositelem jakých myšlenek, ale spíše vyjadřují své 

myšlenky. Neřeknou, že stojí za tímto názorem, ale rovnou vyjádří svůj názor. Neřekl bych, že se 

nechávají ovlivnit, spíše si vytvářejí vlastní názor na věc samu.  
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MS: Jako kantor to vnímáte dost pozitivně?  

MM: Pochopitelně ano. Snažíme se o to v lepším případě 4, v horším 8 let.  

MS: Jakých omylů se tato země dopustila v rámci transformace společnosti, hospodářství?  

MM: Nejsem odborník, ale v rámci hospodářství asi nejméně důvěry vzbudila kuponová privatizace. 

Fakt, že mnoho nových straníků nejrůznějších velkých politických stran vzalo své členství jako 

možnost přijít k vlastnímu obohacení - to není omyl transformace, takoví prostě jsme. 

MS: Jak vidíte budoucnost českého školství i budoucnost této země v rámci sjednocené Evropy a 

globalizovaného světa? Soudíte, že Češi budou hrát v mezinárodní oblasti důležitou roli a že tomu 

bude napomáhat i české školství a vysoká vzdělanost?  

MM: To je hodně těžká otázka. Myslím si, že Češi jako takoví, i vzhledem k svému množství a rozloze 

země, nikdy nebudou hrát žádnou zásadní roli ve světovém dění. To je evidentní. Někdy mohou být 

jazýčkem na vahách. To se může stát i v budoucích dějinách Evropské unie. Domnívám se, že místo 

České republiky i vzhledem ke vzdělanosti by mělo tkvít ve Visegrádské skupině. Přece jen zde máme 

prostor, který je nám daleko bližší, je nám znám. I díky své mentalitě, kterou jsme si podobni se 

sousedy. Myslím si, že v tomto rozšířeném prostoru, jak je již patrné, podstatné slovo v Evropě mít 

můžeme.  

MS: Jinými slovy optimismus na závěr.  

P.S.: 

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

 

MM: Jen tím, že pracuju, a to v oboru, kde snad mohu přenést na další generace chuť zapojit se do 

občanské společnosti. Ale nevím, jestli to není málo.… 

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

 

MM: Ano, ale za příležitost obnovy kapitalismu to nepovažuji. Jiný způsob ovšem sám nenabídnu. 

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? 

 

MM: Rozdělení ČSFR bylo pro mě nejhorším Novým rokem v životě. Ale Visegrád to rozhodně posílilo 

a dodnes jeho činnost s uspokojením sleduji.  A cesta k EU? To byla a je záležitost pragmatická, jak u 

Slováků, tak u Čechů.  


