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JUDr. Stanislav Drobný, předseda Konfederace politických vězňů

V

38. čísle časopisu Respekt jsme v článku Petra
Uhla s titulem „Uhl na stráži“ četli o jeho absurdním výroku na adresu režisérky Kristiny
Vlachové, která ve svých filmových dokumentech
odhaluje zrůdnou minulost komunistického vládnutí.
Citujeme zkráceně: „Kristina Vlachová ve své tvorbě
propaguje násilí, pokud bylo spácháno proti komunismu.“ Tímto nehorázným výrokem překročil Petr Uhl
meze, neboť historickou skutečnost postavil na hlavu.
Vždyť komunistická strana, jako jediná držitelka moci
ve státě učinila násilí přímo svým programem. Oloupila
každého občana o jeho prvotní základní svobodu,
o svobodu moci sám rozhodovat o svém vlastním životě. Tvrdě potlačovala jakýkoliv odpor a tak byl každý
svobodomilovný člověk neustále vystaven riziku, že při
přirozené snaze po zachování své vlastní individuality se stane obětí represivního aparátu. Komunistická
strana byla sice držitelkou moci, nositeli a vykonavateli
moci však byli její jednotliví členové, z nich se přitom
z mnohých stali zrůdy. A tyto lidské zrůdy, ať to byli
vyšetřovatelé StB, soudci Státního soudu nebo náčelníci a dozorci ve věznicích a v lágrech, nebyly za své
zločiny potrestány.
etr Uhl, svým výrokem fakticky dnes dělá z těch- JUDr. Stanislav Drobný (vpravo) při projevu na odhalení pomníku
to katů oběti. Vlastně nás, bývalé politické vězně, Obětem komunismu v Praze na Petříně
oběti těchto zrůd, to ani nepřekvapuje. Většina
občanů o jeho trockistické minulosti patrně vůbec neví. Neví
o tom, že byl aktivním podílníkem na budování komunistické
moci. Stud a svědomí, jediné projevy skutečné vnitřní hodnoty
člověka, které mu nedovolí rozmnožovat zlo ve světě, zřejmě
byly ve sférách, v nichž se pohyboval, neznámými pojmy
KAREL HRUBEC
vhodnými jen pro romantické snílky. To dostatečně dokládá
jeho současná snaha zametat minulost pod koberec nebo ji
Pokud chce někdo definovat komunistu, tak tady
přímo obracet naruby. Podobá se člověku, který se podílel na
to je: Komunista je nejen člen (bývalý či současný)
založení velkého požáru a po jeho zdolání si činí zásluhu z toho,
komunistické strany v jakékoliv podobě a pojmenování,
že ho pomáhal hasit. Proto se ani příliš nedivíme, že on a jemu
ale i osoba, která dokáže vidět cokoliv pozitivního
podobní nás nemají rádi. Jsme jejich živým svědomím a jsme
v ideologii, která způsobila smrt sto milionu lidi.
jediní v tomto státě, kdo mají právo jím být. Dokumenty o této
tragické a neradostné minulosti jsou projevem úsilí, aby paměť
Pozn. redakce: Pro tyto lidi jsme již před několika
národa nebyla opět vymazána. Neboť národ, který zapomene
lety zavedli název KOMUNISTOIDI a považujeme je za
na svou minulost, je odsouzen ji prožít znovu. Velké obavy
snad ještě nebezpečnější pro lidstvo než komunisty
však v nás vzbuzuje skutečnost, že jako člen Rady ČT má Petr
s knížkou, kteří jsou alespoň čitelní. Koncovka -oidi
Uhl možnost působit na náš nejvlivnější sdělovací prostředek.
byla tehdy přiřazena v souladu s tím, že se politici dělili
Jeho citovaný výrok jasně prokazuje, jakým směrem by své
na Klausoidy, Havloidy, Špidloidy atd., neboli podle
úsilí napřel. Neboť si neděláme iluze o probuzení jeho studu
toho, čí názory zastávali. Komunistoidi jsou všichni ti,
a svědomí. Byli bychom velmi rádi, kdybychom se mýlili.
kteří nekriticky zastávají názory komunistů a jsou tudíž
v současnosti největším nebezpečím lidstva.
Jménem tisíců bezejmenných a zapomenutých Obětí komunismu,
které také on pomáhal učinit bezejmennými a zapomenutými.

P

Definice komunisty

-3-

FRAGMENTY

OBSAH

Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se!

Obsah
ÚVODEM
Petr Uhl dělá z katů oběti.......................................................................................2

POLITIKA
POLITICKÝ KOMENTÁŘ
Knížákova smršť 24 ...............................................................................................4
Kdo vlastně věří naší vládě? .................................................................................6
EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY
Pokud se nezmění socialistická legislativa, nejde ve zdravotnictví nic dělat ........7
ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Žádný předpis EU nesmí mít přednost před naší legislativou .............................10
Evropská ústava – cesta k superstrátu?................................................................12
Jen president výhradně odpovídá za zahraniční politiku státu.............................14
Pozor na „euředníky“...........................................................................................15
FRAGMENTY Z POLITIKY
Unie Svobody, její image a propad důvěry..........................................................16
Milan Knížák: Teror pokleslosti či demokratická utopie ....................................17

KULTURA
FRAGMENTY Z KULTURY
Není Žantovská jako Žantovská...........................................................................18
Jana URIEL nám přinesla Světlo .........................................................................20
Král českého humoru v Gala galerii u Frantíka ...................................................22
VĚDA A VYSOKÉ ŠKOLY
Václav Klaus: „Deficit není příčinou, ale důsledkem“........................................23
Škola pro budoucnost...........................................................................................26
Nevěřme báchorkám ............................................................................................27
Radost z inteligence .............................................................................................28

EKONOMIKA
GALERIE ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ
Jak včasné podnikání dovede schopné lidi k úspěchu .........................................29
Milena Veselá – Agent roku ................................................................................32
FRAGMENTY Z EKONOMIKY
Bez žen to nejde ..................................................................................................35
Steilmann Praha obléká královny krásy...............................................................36
Zrušte komunistické skanzeny ............................................................................38
Manažerský počin roku........................................................................................39
Internetovou podobu revue naleznete na www.fragmenty.cz.
Na rozdíl od tištěného periodika jsou články denně aktualizovány.

fragmenty
Roèník VII, listopad 2003
Vydává:
Kulturní komise ÈR (KKÈ)
Adresa redakce:
K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5
tel. 251 554 816, 565 534 059
fax: 251 554 816
e-mail: fragmenty@fragmenty.cz
Vydavatel a pøedseda redakèní rady:
Doc. Ing. Jiøí Pancíø, CSc., president KKÈ
Šéfredaktor:
RNDR. Ivana Haslingerová, CSc.
Øeditelka Odboru pro styk s veøejností KKÈ
Redakèní rada:
Doc. Ing. Antonín Baudyš, CSc., Literární sekce KKÈ
Prof. Zbynìk Kòourek, øeditel Výtvarné sekce KKÈ
Hana Kožová, øeditelka Dramatické sekce KKÈ
ak. mal. Zdena Marschalová, Výtvarná sekce KKÈ
ing. arch. Vladimír Smejkal, øeditel Sekce ochrany památek KKÈ
Petr Štěpánek, øeditel Literární sekce KKÈ
Pøemysl Vachalovský, øeditel Filmové sekce KKÈ
PhDr. Ing. Jan Vodòanský, Dosud Žijící Národní Poklad
Petr Žantovský, ředitel nakladatelství Votobia Praha
Vedoucí zahranièní rubriky:
Erhard Müller, øeditel Sekce pro mezinárodní styky KKÈ
Vedoucí politické rubriky:
Michal Haslinger, øeditel Hudební sekce KKÈ
Zlom a grafická úprava
fragmenty, polygrafické studio
Osvit a tisk:
Didot, Litografické studio, Truhláøská 17, Praha 1
Inzerce:
Goro Publicity
K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5
tel./fax: 251 554 816,
e-mail: fragmenty@fragmenty.cz
Distribuuje:
Goro Publicity
(èást nákladu posílána VIP osobnostem)
Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s.p.,
Odštìpný závod Praha è.j. nov 6291/97 ze dne
15. 9. 1997
Registrováno pod èíslem
TS 6A/A2, MK ÈR 7671
ze dne 5. 3. 1997
Otisk povolen pouze s písemným souhlasem redakce pøi
zachování autorských práv.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
Neoznaèené texty jsou placenou inzercí
Není-li psáno jinak – použité obrazové materiály jsou
archivním materiálem pøíslušných firem.
Goro Publicity
je autorizovanou agenturou Kulturní komise ČR

POLITIKA

-4-

FRAGMENTY

POLITICKÝ KOMENTÁŘ

Knížákova smršť 24
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE ČR
Smršť
S (jako soudruh)
Mr. (jako pán)
Š (jako šidit)
Ť (jako těsto)
Soudruzi i páni
šidí těsto
(v dlani)

A teď několik střel do současných
českých řad:

V

Kot učonyj vodky popil

yvolat hlasování o důvěře
vládě, zvlášť jsou-li ve straně
opilí kocouři nepevní ve víře,
bylo zbytečným gestem. Tak závažná věc se musí dopředu předjednat.
Zatím ODS profituje z neschopnosti
vládnoucí koalice a získává body, ale
to se může změnit, stačí pár neuvážených kroků. Nesoulad mezi špičkami
ODS, který občas vyjde najevo, dává
tušit, že ODS postrádá charismatického vůdce.
Do EU lezeme po kolenou a chceme
se zachránit spřažením s dalšími malými
státy a domácím referendem.
Pan doktor Rath, který je rád v čele
lékařské komory, by rád odvolal ministryni zdravotnictví a nerad odešel z čela
komory. Křeslo se však pod ním třese.
Rathlík skončí asi v lese.
Všichni dosavadní ministři zdravotnictví byli údajně špatní a lékaři
vždycky toužili po jejích sesazení. Není
možné, že by chyba byla na druhé straně

v samotném zdravotnictví? To je stále
socialisticky přebujelé, ale prodchnuté
touhou po kapitalistických platech navíc
většina národa si myslí, že má právo na
bezplatnou zdravotnickou pomoc jakéhokoliv typu. Tak vzniká neřešitelná
situace. Nezbývá mi než opakovat můj
starý bonmot, že místo měnění politiků
by možná stálo za to vyměnit národ. Ale
nevím, jestli bychom sehnali dostatek
kvalitních náhradníků. Marťani jsou
stále nedostupní.
Naše média často používají šlechtické
tituly, i když už v roce 1919 byly u nás
zrušeny. Je to nostalgická hra vyvolaná
totalitním rovnostářstvím, kdy mimo
komunistů si byli všichni rovni? Anebo
masáž společnosti podporující zájmy

určitých skupin? (Možná, že není neaktuální připomenout, že většina majitelů
českého tisku jsou Němci.)
Případ pana Kinského je často prezentován způsobem, který pomíjí realitu a nerespektuje naše zákonodárství.
Specielně ČT dává najevo své sympatie
k panu Kinskému. NG v Praze (ve spolupráci s datlími subjekty) vlastní důkazy,
že celá rodina včetně malého (současného velkého) Kinského byli Němci.
Matka, členka NSDAP, otec se hlásil
do SS, kam nenastoupil jen proto, že
zemřel. Po žádném dědečkovi současný
pan Kinský nic nezdědil. Dědická linie
byla nepřerušena. Navíc byl majetek
nesmírně zadlužen. Zbývá už jen věřit
v rozumnost některých soudců, poněvadž
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většina médií realitu buď záměrně anebo
z neschopnosti pomíjí.
Něco podobného se děje i s případem
muzea na Kampě paní Mládkové. Tato
stará dáma ve většině svých tvrzení
nemluví pravdu (lže), ale jako kdekoliv
jinde, novinářům je to jedno, naopak.
Nedávno jsem si přečetl. že pí Mládková
má 200 Kupků a každé z těchto děl stojí
milión dolarů, že nám tedy ve své sbírce
dává miliardy korun. To je demagogická
lež. Paní Mládková má 7 Kupkových
olejů. (Slovy sedm.) Ostatní věci jsou
kresby, z nichž většina velmi drobných.
Cena těchto kreseb se pohybuje v desítkách tisíc korun. Nejdražší Kupkovo dílo,
které bylo na trhu, stálo 25 milionů korun.
Kupkův obraz (olej) nabízený v aukci

že jsou málo restaurované a tedy autentické. Každý pohyb
díla znamená jeho
narušení a tedy další
restaurátorský zásah.
Podívám-li se například na Van Goghovy
obrazy v Metropolitním muzeu v New
Yorku, mám pocit, že
to Vincent namaloval
včera. To, že NG
chrání náš umělecký
odkaz a chce ho zachovat v autentické
podobě pro budoucnost, by mělo být

Milan Knížák pózuje s knihou spisovatele a herce Michala
Pavlaty „Zápisky plebejce“
právě teď je oceněn na 5 milionů korun.
Při tak eminentním zájmu o Kupkovo dílo
jsem čekal, že se někde objeví fakt, že naprosto největší na světě ( a ve své většině
prezentovaná) sbírka Kupkových děl je
v Národní galerii v Praze. Samozřejmě,
nic takového se nestalo, protože o Kupku
vůbec nejde.
A co se týká zápůjček do ciziny.
Nedávno jsem se bavil s jedním ředitelem
veřejné galerie a on prohlásil: Teoretikům
jsou umělecká díla v podstatě lhostejná,
používají je pouze jako materiál pro svoje spekulace a způsob, jak se dostat do
mezinárodního povědomí. Samozřejmě,
že to neplatí pro všechny, ale často je
to pravda. Díla v NG oceňují odborníci
z celého světa, podle jejich slov i proto,

Pravda, je tu určitý
rozdíl. Nevyhodí
mě asi okamžitě
z místa a nepůjdu
za to do vězení.
Ale to všechno
také díky současnému minist r u
kultury, který se
snaží respektovat
profesionální stanoviska.
Udělení
Nobelovy ceny se
určitě řídí politickými hledisky.
Nelíbí se mí to, ale
vnímám to jako re-
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Rozhovor Milana Knížáka s publicistou Jefimem
Fištejnem

předmětem obdivu
a chvály, ale zatím
se jen rozpoutávají
protestní podpisové akce, někteří
politici naléhají jak
ústně tak písemně
a noviny dští na
NG cisterny síry.
Předseda senátu
Petr Pithart mě
poslal dopis, abych
zapůjčil Kupkův
obraz do Francie
a upozorňoval mě,
abych si nechal
dopis pouze pro
sebe. Kde to jsme?

alitu. Navíc si víc než dobře uvědomuji.
jak jsou takováto ocenění křehká. Jen
tvrdá měna, která cenu provází, má asi
nějaký smysl, ale to náš bývalý pan prezident nepotřebuje, poněvadž proti svým
prohlášením, kterými se všeho vzdával,
všechno restituoval.
Přichází zima a s ní Vánoce. Obchody
začínají rozjíždět kampaň za změnu
Vánoc v obchodní akci. Podzimní krajina se svojí záplavou teplých barev mě
drží nad vodou. Asi je to sluncem, které
se zaklelo do listí.
Asi bychom si měli víc všímat toho,
co se neobjevuje v médiích a co nám není
předkládáno jako atrakce. I když podzimní krajina je neuvěřitelná atrakce.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

V diskusi s redaktorkou Práva Janou Perglerovou
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Kdo vlastně věří naší
vládě?

Z

MICHAL SIMKANIČ

-6Tato vláda nejen že vládne tak špatně,
že už se občas dostává na úroveň svých
předlistopadových kolegů a nemyslím
tím zrovna pokles reálných důchodů.
Tato vláda slibuje natolik nesmyslné ekonomické kroky, že pokud bychom ji nechali, aby se pokusila je
naplnit, může se pro nás Argentina
stát vyspělou bohatou zemí s drobnými nedostatky ve státní správě.
Pokud někomu nestačí argument, že
tato vláda každý den své existence
prohospodařuje půl miliardy korun,
bylo by dobré našim méně matematicky zdatným spoluobčanům vysvětlit,
že to je každý den padesátikoruna
vytažená z jejich peněženky a pokud
mají rodinu, tak ať si to sami vynásobí
za každého jejího člena včetně kojenců.
Jako předseda zatím bohužel neparlamentní politické strany (Česká pravice,
pozn. redakce) mohu poslancům ODS
pouze poděkovat za jejich chvályhodné
konání a doufat, že jej budou opakovat tak dlouho, dokud zamindrákovaní
a neschopní vedoucí budou škodit této
zemi. Vzhledem k totálnímu rozchodu
s jejich předvolebními sliby se nemusíme bát ani okřídlené věty – v této
podobě je totiž opravdu nikdo nevolil
a jejich veřejná důvěra padající k nule
to jasně potvrzuje.
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Špidlova vláda se
nemůže vylhat z kolapsu
některých resortů

dá se, že nadále je problém naMIREK TOPOLÁNEK, PŘEDSEDA STÍNOVÉ
zývat věci pravými jmény a ten,
VLÁDY
kdo se o to pokusí, naráží na zeď
nepochopení. Kolikrát jsme slyšeli různá
oučasný kabinet Vladimíra Špidly
účelová volání na téma, že i v politice se
může ještě nějaký čas oddalovat
mají věci říkat přímo, že se nemá takskutečnou reformu související
tizovat a tak dále a tak podobně. Dnes
s ozdravením veřejných financí ale
po dočasně velmi neúspěšném pokusu
i s oživením ekonomického růstu, aniž
o odvolání vlády slyšíme spoustu rádoobčan cokoliv pocítí. Zatím ještě může
by přívrženců ODS, jak trousí moudra
několik zákonů, které případně parlao tom, že to nebylo taktické, že se vládní
mentem projdou, vydávat za reformu
koalice jenom více semkla a občas se dá
veřejných financí, aniž se zítra ekonoi zaslechnout, že takovýto nedostatek
mika zhroutí. Z čeho se však už nemůže
politické obratnosti vede k psychickým
vylhat a co bez přijetí zásadních konproblémům, které potom méně otrlí pocepčních změn již v příštím roce skutečslanci musí utápět v alkoholu.
ně hrozí, to je kolaps některých resortů
Osobně nevidím pranic špatného
– například 16ti miliardami zadluženého
na tom, že když vláda vládne špatně,
zdravotnictví. České zdravotnictví je
je zcela namístě pokus o její odvolání.
v krizi. Na vině je vláda. ODS odmítá
Je to jedna ze základních povinností
pokrytectví vlády, ve kterém se svoji
jakékoli opozice a je to bezvýhradná
odpovědnost snaží přenést na kraje.
povinnost nejen vůči svým voličům,
Pokud vláda v této věci nepřijme záale nakonec i k voličům vládní kosadní a okamžitá opatření (a o reformě
alice, kteří byli podvedeni tak, jak
zdravotnictví se v předkládané tzv.
snad ještě po
reformě veřejných financí
l istopa dovém
vůbec nehovoří), občané již
převratu žádní.
v příštím roce pocítí negativní
Předpok ládám
dopady vládního „nicnedělání“.
totiž, že pouze
Tzv. reforma veřejných financí
vol ič i l id ové
povede ke snížení životní úrovst rany by u ž
ně občanů a ke snížení ekonoměli být za více
mického růstu. Je pouze polonež osmdesávičatou snahou Špidlovy vlády
tiletou éru její
zmírnit katastrofální rychlost
existence nazadlužování země, do kterého
tolik otrlí, aby
jí právě sociálně-demokratické
věděli, že její
vlády v posledních pěti letech
jed i nou smě uvrhly. Balík zákonů navržený
rovkou je vítr.
vládou znamená pouze zdražoOstatní bývalí
vání, zvyšování daňové zátěže,
voliči zbylých
zvýšení nákladů veřejné správy
st ra n vlád n í
a v konečném důsledku snížení
koalice dnes při
životní úrovně občanů České
vzpomínce na
republiky a omezení ekonomicjejich volební
kého růstu ČR. Pouze skutečná
sliby přestávají
reforma obnovující motivaci k
mluvit slušně
práci a aktivitě občanů, směa divit se u nich
řující k podpoře hospodářskélze jedině tomu,
ho růstu a omezující plýtvání
že už dávno nese státními penězi může vést
vzali sídlo vlády Mirek Topolánek (vlevo) a Michal Simkanič v akademické kavárně k pozitivnímu obratu.
na vidle útokem.
Academia na křtu knih nakladatelství Votobia
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Pokud se nezmění socialistická
legislativa, nejde
ve zdravotnictví nic dělat

IVANA HASLINGEROVÁ

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY
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¯ Krize českého zdravotnictví se prohlubuje a premiér Špidla ani ministryně Součková nereagují. Tomáš Julínek varuje před zestátněním českého zdravotnictví. Chce
zachovat konkurenční prostředí ve zdravotnictví jako hlavní záruku kvality služeb
pro občany
¯ Kraje převzaly břemeno státního zadluženého majetku – zdravotnická zařízení – a ještě
k tomu nemohou nakládat s tímto majetkem podle svých představ.
¯ Pokud se nezmění tato socialistická legislativa, nejde nic zásadního ve zdravotnictví
dělat. Především musí být jasně a exaktně ze zákona vyznačena spolupráce mezi
kraji a ministerstvem.
¯ Hejtmani by neměli organizovat v kraji lůžkovou péči bez zdrojů na ni poskytnutou.
Vláda se nemůže zříci odpovědnosti za zadluženost nemocnic a požadovat od krajů
8 miliard na jejich oddlužení.
¯ Velkou blokádou korektního jednání o svých platech jsou právě lékaři.

S

tínový ministr zdravotnictví
ODS senátor Tomáš Julínek
dostal ve stínové vládě senátora
Topolánka snad nejproblematičtější

ministerstvo. Bývalý ministr zdravotnictví Fišer dělal co mohl, aby vše, co
se po listopadu 1989 ve zdravotnictví zlepšilo, zničil a ani převedení nemocnic spolu s jejich
problémy z ministerstva na
kraje nezbavilo vládu zodpovědnosti za ně. Kraje si
s břemenem převzatých nemocnic od státu mají poradit
podle vlády samy, což ale znamená sehnat přes 8 mld. Kč
na jejich dluhy. To ale samy
neseženou nebo jen za
cenu odebrání peněz
na jiné projekty.
Navíc mají kraje financovat nemocnice,
ale kompetence o rozhodování o lůžkách si
ponechalo ministerstvo. I když kraje
nemají kompetence něco udělat, bude
vina za špatný chod nemocnic v očích
občanů padat na ně. Dostaly tudíž
Černého Petra. Paní ministryně Marie

Součková nemůže tuto spoušť napravit, i kdyby pracovala 48 hodin denně,
dokud zdravotnictví bude i nadále jedním z posledních ostrůvků socialismu
u nás a nebude v něm fungovat pojem
cena a konkurence. Přitom pitnou
vodu, elektřinu, jídlo atd. dodávají
nemocnicím obchodní společnosti
jako každému jinému ekonomickému
subjektu. Zeptali jsme se pana senátora
Julínka, co by dělal s tímto resortem,
kdyby byl ministrem:
Pokud se nezmění tato socialistická legislativa, nejde nic zásadního ve
zdravotnictví dělat. Vše ostatní jsou
pouze nepodstatné kosmetické úpravy.
Jedním slovem je nutné nejdříve změnit
legislativu a pak se teprve dá o něčem
bavit. Reforma veřejných financí
žádnou reformu zdravotnictví nezahrnuje! Plánované škrty a zvyšování
daní mohou na krátký čas oddálit krizi
veřejných financí, ale krizový stav ve
zdravotnictví si bude žít svým životem
za bezradného vládnutí ČSSD. Krize
českého zdravotnictví se prohlubuje,
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ale premiér Špidla ani
ministryně Součková
nereagují. Všeobecná
zdravotní pojišťovna
(VZP) očekává ke konci roku 2003 závazky
vůči zdravotnickým
zařízením po splatnosti ve výši 8 mld., na
konci roku 2004 mohou
být až 16 mld. Už nyní
to znamená opoždění
plateb zdravotnickým
zařízením asi 30 dnů
po splatnosti a zhoršuje se již tak špatná
situace v hospodaření těchto zařízení.
V největším ohrožení jsou nemocnice
zřizované kraji, ale fakticky jsou nejvíce
ohrožena privátní zařízení, protože ta
nemají možnost krytí ztráty z veřejných rozpočtů. Žádný z ministerských
návrhů nesměřuje ke stabilizaci situace.
Místo účinných opatření jsme vyslechli
změť prázdných proklamací, nesourodé
návrhy a údajný návrh reformy. Některé
návrhy situaci mohou naopak zhoršit.
Chybí promyšlené pokračování reformy, chybí jednoznačné vymezení rolí
„hráčů“ v oblasti zdravotnictví (občané,
státní správa a samospráva, zdravotní
pojišťovny a poskytovatelé). Občané
jsou podvedeni a dezorientovaní rozporem mezi předvolebními sliby a dnešní
vládní politikou ČSSD.

-8¯ Změna legislativy se
stala zaklínadlem snad
každého opozičního
ministra. Máte ale již
konkrétní představu,
jak ji změnit?
Především musí být
jasně a exaktně ze zákona
vyznačena spolupráce mezi
kraji a ministerstvem. Kraje
se potýkají s nejasnými
kompetencemi ve zdravotnictví, projevuje se nepřipravenost a nepromyšlenost
reformy veřejné správy. Stát
jim předal zadlužená zařízení, ale zároveň omezil
disponovatelnost s jejich
majetkem, podporou svých
zařízení znevýhodňuje v konkurenčním
boji krajské nemocnice, zároveň jim
nařizuje mzdy bez ohledu na finanční
možnosti. Kraje se mohou dívat sice do
zdravotnické dokumentace, vstupovat
do zdravotnických zařízení, registrovat
je a přes výběrové řízení rozhodovat
o ambulantní péči. Neboli mohou rozhodovat, zda bude uzavřena smlouva na
ambulantní péče s pojišťovnou. Nemohou
ale rozhodovat o organizaci lůžkové péče
v nemocnicích. Měly by získat kompetence rozhodovat o lůžkové péči v rámci výběrového řízení. Vláda počítá, že nakonec
nějaké peníze odněkud převedou ze svých
rozpočtů. Měla
by ale zadlužené nemocnice
spravovat tak
efektivně, aby
na to v rozpočtech kraje
n e d o p l á c e l y.
Nemocnice by
neměly být deficitní. Přitom jejich zadluženost
narůstá. Vládní
návrh o převodu kompetencí
byl popletený
i v jiných věcech. Okresní
záchranné
služby předal
krajům, ale vyšší Hygienickou
službu nechal
státu. Já bych ale
celou záchranou
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službu nechal státní. Jde o velmi vážný
subjekt a měl by být subvencovanou
státní organizací spolu s Hygienickou
službou.
¯ Co byste doporučil pro zdravotní
politiku krajů?
Neorganizovat v kraji lůžkovou péči
bez zdrojů na ni poskytnutou. Nemocnice
vnímat jako správu majetku a managementu. Po ekonomické stránce jsou
podnikem jako každý jiný a nesmíme je
vnímat jako nástroj zdravotní politiky.
Krajské zastupitelstvo by mělo politicky
rozhodnout o obsahu a rozsahu regionálního veřejného zájmu, který by měl
být realizován formou veřejné zakázky.
Nezbytně musí být jasně definován výkon
státní správy v resortu.
¯ Co si pod regionálním veřejným
zájmem má občan představit? Jak
by měl kraj veřejnou zakázku formulovat?
Veřejný zájem nesmí nahrazovat individuální rozhodování občana. V obecném
návrhu veřejné zakázky by měla být řešena ochrana veřejného zdraví, extrémně nákladná péče, podpora konkurence
v primární péči, mimořádné situace
jako terorismus a katastrofy a urgentní
medicína. Pro veřejnou zakázku bych
doporučil především následující oblasti
zdravotní péče: Jednak přednemocniční
neodkladnou péči včetně Lékařské služby první pomoci v regionu v souladu se
státní sítí. Dále pak stávající drobné kompetence jako záchytky a léky, spoluúčast
na zajištění urgentní péče v regionu a některé kompetence nynějších krajských
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zdravotních ústavů k ochraně veřejného
zdraví. Dále by se měly ve veřejné zakázce objevit problémy boje s toxikománií
a alkoholismem v souladu se státními
programy, specifické regionální preventivní programy, zajištění konkurenčního
prostředí pro primární péči se silnou
kompetencí obcí, následná, domácí,
rehabilitační péče, speciální programy
rekondice, obezitologie, lázeňství apod.
¯ Hlavní destabilizační kroky byly
udělány za „hodného“ ministra
Fišera, nebo se mýlím?
Nemýlíte. Jeho opakované nařízení na
plošné zvýšení platů bez krytí finančními
prostředky, krytí dluhů bez nápravných
opatření, nesmyslné zásahy státu do dohodovacího řízení, nová, špatná úhrada
za lůžkovou péči, nařízení vyplatit více,
než zdravotní pojišťovny byly schopny
vybrat, špatně připravený přechod okresních zdravotnických zařízení a správy na
kraj byly skutečně hlavní příčinou destabilizace. Ministryně Součková je bezradná, nepředkládá ani akutní řešení kritické
situace, nepředložila žádnou koncepci či
nástin reformy, není tedy o čem jednat
a nelze hledat širší politickou shodu, některé její návrhy krizi prohloubí. Nemůže
tuto spoušť napravit, i kdyby pracovala
48 hodin denně, dokud zdravotnictví
bude i nadále jedním z posledních ostrůvků socialismu u nás a nebude v něm
fungovat pojem cena a konkurence.
¯ Říkáte cena a konkurence. Lékaři
ale nemohou nabízet služby jako
například advokáti. Jsou odvislí
od zaměstnavatelů…
A to je právě to chybné vidění světa.
Lékaři by měli prodávat svoji práci jako
každá jiná fyzická osoba. Právě nad vstupem privátních subjektů do zdravotnictví
je potřeba se velice zamyslet. Ty si pak
již s pojišťovnou poradí a nebude s ní
muset za ně bojovat 40 státních úředníků. Bohužel lékaři si sice stále stěžují,
ale velkou blokádou korektního jednání
o platech jsou právě lékaři. Chtějí totiž
stále komunistické tabulkové stupnice.
Pak budou ale hodnoceni všichni stejně
podle hesla rovnost, svornost, bratrství
a budou mít všichni průměrně stejně
málo. Nějak jim stále nedošlo, že je 13
let po revoluci. Uplatňování mzdových
tabulek rozpočtové sféry ve zdravotnictví
a opakované navýšení mezd podle těchto tabulek bez zdrojů a provázanosti na
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hos p o d á ř ské
výsledky zdravot nick ých
zař ízení je
špatné. Stejná
h rozba ( pro
krajská zařízení může být
i sm r telná!)
je z ave d e n í
16 t i t ř í d n í h o
systému odměňování.
¯ Kdybych
měla shrnout náš
rozhovor,
nestabilita
zdravotn i c t v í
přerůstá
podle Vás
v krizi…
Není to jenom můj názor, ale celé
stínové vlády. Dále upozorňuji, že „reforma“ veřejných financí předkládaná
nyní do Parlamentu neobsahuje řešení
krize ve zdravotnictví! Upozorňuji, že
se to tentokrát dotkne občanů, což se
projeví především v kvalitě a dostupnosti zdravotnických služeb. Upozorňuji,
že se vláda soustředí pouze na problémy
státních nemocnic a zapomíná na situaci
soukromých lékařů a zdravotnických
zařízení. Stínová vláda ODS podporuje
stanovisko hejtmanů ze dne 29. srpna
2003, kteří se ocitají v pozici rukojmí.
Upozorňuje, že se vláda snaží svalit
odpovědnost za krizový stav na kraje.
Spolu se stínovou vládou nesouhlasím
s oslabováním role zdravotních pojišťoven. Varuji před zestátněním českého
zdravotnictví. Upozorňuji především
pracovníky ve zdravotnictví, že zavedení
16titřídních tabulek urychlí krizi, povede
ke krachům a ztrátě míst – nejvíce jsou
ohrožena krajská zařízení. Chceme zachovat konkurenční prostředí ve zdravotnictví jako hlavní záruku kvality služeb
pro občany
¯ Jaké budou hlavní dopady výše
popsané krize ve zdravotnictví?
Zdravotní pojišťovny budou platit
zdravotnickým zařízením čím dál tím
později, zdravotnická zařízení nebudou
platit svým dodavatelům až do prvních
krachů, které se budou dále řetězit.

Hlavní obětí budou pacienti. Nebude na
výplaty zdravotníků a ostatních zaměstnanců ve zdravotnictví, krizi urychlí
16titřídní platová tabulka a zvýšení mezd
nadiktované vládou. Nastane tlak na
státní rozpočet a celý plán rozpočtových
škrtů se stane směšným opatřením, vše
bude podřízeno záchraně zdravotnictví.
Zestátnění VZP, zásahy státu do pravomocí zdravotních pojišťoven ochromí
jejich roli ve zdravotním pojištění (viz
Slovensko, bývalé české státní zdravotnictví). ČSSD neumí jinak reagovat na
krizi než administrativním omezením
zdravotnických služeb, čímž dojde logicky k prudkému zhoršení dostupnosti
péče – odmítání pacientů, fronty, čekací
listy, rajonizace,tedy opětný vznik spádových oblastí. Zvýší se korupce a šedá
ekonomika při poskytování zdravotní
péče. Budou atakovány krajské rozpočty,
které jsou omezené a závislé na rozpočtu
státním, vše se bude dít na úkor výdajů na
silnice, školství a další. Všechny dotace
na stabilizaci stavu budou mít dočasný
efekt, pokud bude ČSSD řešit situaci ještě
většími zásahy do zdravotního pojištění
nebo dokonce zdravotnictví opravdu zestátní. Taková opatření budou především
na úkor dostupnosti a sortimentu služeb,
začarovaný kruh se uzavře a krize bude
pokračovat.
Pane senátore, děkuji Vám za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Žádný předpis EU nesmí mít
přednost před naší legislativou
TOMÁŠ HAAS, POLITOLOG, KANADA

aše vláda a jeden z jejích hlavních ideologů pro evropskou
problematiku Jiří Pehe tvrdí,
že to, co má fungovat v důsledku přijetí Evropské ústavy, není evropský
Superstát. Nevím, má to všechny
atributy státu, má to vládu, má to
legislativu, i když ještě bezzubější než
je náš Senát, má to soudní moc, má to
definované hranice, má to společnou
ekonomiku, má to společnou měnu
i když zatím ne v celém území, má to
mít a kontrolovat vojenské prostředky,
které dají k dispozici členské státy,
má to policii pod politickou kontrolou
své vlády, má to dokonce mít ústavu
a právní subjektivitu na úrovni státu a může to uzavřít mezinárodní
smlouvy, které zavazují členské státy.
Americké přísloví říká, že když něco
chodí jako kachna, plave jako kachna
a kváká jako kachna, pak je bezpečné
se vsadit, že je to kachna.
Je pravdou, že mnohé z těchto atributů má Evropská unie již dnes, bez
ústavy. Některé z nich, zvláště společný
ekonomický trh, jsou vlastně důvodem,
proč Unie vznikla a jsou důvodem, proč
se k ní postupně připojila nebo chce
připojit většina evropských zemí včetně
České republiky. Je dokonce pravdou,
že v okamžiku vstupu jsme se již vzdali
části své suverenity, i když nás vláda před
referendem přesvědčovala, že tomu tak
není. Jenže rozdíl zde je, dnešní Unie,
do které rozhodnutím svých občanů
Česká republika vstoupila, je založena
na smluvním vztahu suverénních států.
V našem státě rozhodují, ať už dobře nebo
špatně, ústavní orgány a vláda, alespoň
ty první si občané zvolili ve svobodných
volbách. V nové Unii budou občané opět
volit ve svobodných volbách, budou tak
jako dříve svobodně volit do svých zastupitelstev a parlamentu. Jenže to, o čem

budou naše instituce
rozhodovat, bude určovat evropská Komise.
Ta bude rozhodovat,
co je ještě v pravomoci našich ústavních
a správních orgánů
a o čem bude rozhodovat Unie. Kromě oblastí,
ve kterých je působnost
Unie výlučná, by měla
sdílet působnosti s národními vládami navíc
v těchto oblastech: vnitřní trh, prostor svobody,
bezpečnosti a spravedlnosti, zemědělství
a rybolov s výjimkou
zachování biologických
mořských zdrojů, doprava a transevropské
sítě, energie, sociální
politika, hospodářská, sociální a územní soudržnost, životní prostředí, ochrana
spotřebitelů, společné otázky bezpečnosti
v oblasti veřejného zdraví. V některých
těchto oblastech sdílí Unie s národními
vládami působnost již teď, zdánlivě tedy
žádná změna.
Změna tu ale je, a to změna zásadní.
Vzniká nová Evropská ústava, v níž se
mimo jiné praví:
V článku I-11 – Druhy působnosti
–ww v bodě 2: „Svěřuje-li v určité oblasti Ústava Unii působnost sdílenou
s členskými státy, Unie a členské státy
mají v této oblasti pravomoc přijímat
právně závazné akty. Členské státy
vykonávají svou působnost v rozsahu,
v jakém ji nevykonala Unie nebo se ji
rozhodla přestat vykonávat.“ Pokud si
přečteme tento článek návrhu ústavy,
zjistíme, že sdílení působnosti znamená
to, že pokud se Unie o danou oblast ne-

zajímá, můžeme si dělat zákony a předpisy sami. V momentě, kdy se ale Unie
rozhodne vydat zákon, rozhodnutí nebo
předpis, už nejsme suverénní, předpis
unie má přednost před naší legislativou.
K tomu, aby unie vydala závaznou normu, zákon nebo nařízení nepotřebuje
souhlas národního parlamentu nebo
vlády. Ty mají jen jedinou roli, vykonat
to evropské „sdílené“ rozhodnutí. Tolik
o „principu subsidiarity“, o rozhodování, která budou v pravomoci nejnižšího
orgánu, který je k nim kompetentní, jak
nás ujišťuje vláda. A kdo vydává evropské zákony, a nařízení? Nařízení vydává
Komise, na zákonech se usnáší na návrh
Komise Evropský parlament, ten, který
tak demokraticky zvolíme. Pokud si ale
myslíme, že poslanec, kterého jsme zvolili a do Bruselu poslali hájit naše zájmy,
bude mít pravomoci jako náš poslanec
doma, jsme na omylu. Evropský poslanec nemůže navrhovat evropské zákony,
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může pouze schvalovat ty návrhy zákonů,
které mu Komise předloží.
V článku I-25 v bodě 2 se říká:
„Nestanoví-li Ústava jinak, může být
normotvorný akt Unie přijat pouze na
návrh Komise.“ Pokud všechny stupně
veřejné správy, od obce až po nadnárodní federaci nejsou demokratické, pak
celá konstrukce není demokratická. Ani
systém s tím nejosvícenějším a nejbenevolentnějším diktátorem na vrcholku
mocenské pyramidy není ničím jiným,
než diktaturou, i kdyby všechny podřízené stupně měly demokratické a ve
svobodných volbách volené orgány.
Pokud diktátor na vrcholku pyramidy
má moc rozhodovat direktivami o životních podmínkách, odměně za práci,
svobodě podnikání a o tisíci jiných věcí,
které zde nemohou pro nedostatek místa
ani jmenovat, direktivami, které občan,
který je základnou té pyramidy, nemůže
odmítnout a dokonce ani nijak ovlivnit
ani přímo ani prostřednictvím těch orgánů, které může svobodně zvolit, pak ten
evropský občan není svobodný, a je úplně
jedno, že má uvnitř té pyramidy volnost
pohybu. Je přitom jedno, jestli diktátor
je veden těmi nejušlechtilejšími motivy.
Rozhodování na národní úrovni nemusí
být a v některých případech není. Neplatí
ale ani opak. „Co je české, to je hezké“
zní pravda směšně, jak píše Jiří Pehe
v článku „Evropská unie a svoboda“.
„Co je české, nemusí být vždy hezké“,
ale do diskuse o evropské ústavě to
jako argument nepatří. Kvalita naší
postkomunistické reprezentace je taková, jaká je, evropská ústava je v tomto
případě irelevantní, i když by nám možná pomohlo naši současnou representaci
poslat do evropského parlamentu, kde
nenapáchá žádnou škodu, nebude k tomu
totiž mít žádné kompetence. Pan Kavan
a pan Mareš konec konců již naznačili, že by to brali. Berme to jako první
krok k umístění slabých politiků. Naší
pokleslé politické kultuře evropská
ústava nepomůže. Pomohlo by snad jen
to, kdyby místo zesměšňování oponentů
naše vláda konečně zahájila otevřenou
a faktickou diskusi. Mohla by ji zahájit
tím, že by občanům vysvětlila, proč považuje euroústavu za potřebnou, co od ní
očekává, jaké jsou její klady a jaké jsou
její zápory, v čem je prospěšná a kde jsou
háčky, co chceme pomoci uvést v život
a čeho se chceme vyvarovat. A měla by
to být skutečná diskuse, ne to, čeho jsme
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riskuje, že jí to podruhé neprojde. Ani
sňatkový podvodník nepodvede jednu
slečnu dvakrát za sebou a ta přesvědčovací kampaň před referendem skutečně
připomínala spíše postup sňatkového
podvodníka než odpovědné vlády včetně těch falešných slibů pozemského ráje,
který vypukne hned po tom, co slečna
řekne své „ANO“.
Nechci zuby nehty bránit všechna
privilegia národního státu, a zároveň
užívat všech výhod společného evropského prostoru, i když nechápu, v čem
se to vzájemně vylučuje, nevidím to jako otázku „kdo s koho“, ale jako problém
nalezení rozumné rovnováhy. Nevidím
ale, proč bych k tomu měl potřebovat
euroústavu a jak by mi pomohlo, kdyby evropští byrokraté získali ještě více
pravomocí k vychýlení té rovnováhy.
Nechci byrokratický superstát, nechci
žádné výhody, nechci nic na úkor ostatních a hlavně chci, aby si mí oponenti
uvědomili, že naše země může Evropě
dát víc, než si od ní bere. Od naší reprezentace nečekám, že mi vydobude
nějaké výhody v euroústavě. Očekávám,
že jejím cílem nebude to, aby mi s čepicí
v ruce vyprosila nějaké dotace navíc, ale
aby zajistila to, že nebudu v nevýhodě,
aby mi zajistila takové podmínky, abych
v té nové Evropě dotace nepotřeboval. Je
mi celkem jedno, jakým způsobem rotují
předsedové komise a kolik komisařů je,
nejsou to mí reprezentanti, jsou to komisaři, které vybere pan předseda. Pokud
jednou za čas, podle způsobu rotace, vybere nějakého českého občana, doufám
jen, že ten komisař nebude podvodník
a bude plnit to, co mu ústava nařizuje,
tedy hájit mé zájmy, a zájmy České republiky v unii. Je mi i jedno, kdo bude
za mě sedět v Evropském parlamentě,
pokud ta ústava bude v navržené formě
přijata, bude stejně jen schvalovat to, co
mu komisaři předloží. Není mi ale jedno,
že to celé je mi prodáváno jako něco, co
se musí stát, že nepřijetí euroústavy bude znamenat konec Evropské unie a snad
i Evropy. Není mi jedno, že se diskuse,
zda ústavu ano či ne, pomalu posunuje
do diskuse, zda tolik či méně či více
komisařů a jak budou rotovat, není mi
jedno, že mi kdosi nalhává, že způsob
jejich rotace je tím nejdůležitějším cílem
naší representace na konferenci o ústavě
a že tento nebo jiný způsob rotace bude
znamenat plnou politickou participaci
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menších zemí. Toto jsou zástupné otázky, zatím ještě ani neproběhla diskuse
o tom, zda chceme to, čemu pan Pehe
a vláda odmítá říkat Superstát, zda, pokud nějakou ústavu vůbec potřebujeme,
chceme ústavu diktatury s osvícenými,
rotujícími, panem předsedou vybranými
a všemocnými komisaři v čele, nebo
demokratický systém svobodné volby,
pravidelného střídání vlád, a vzájemné
kontroly různých mocí.
Rozum mi zůstává stát nad argumentem, který použil Jiří Pehe v článku
„ Haider si zaslouží omluvu“, vytištěném
v Právu 10.10.2003: „Zatímco Zahradil
a několik dalších politiků, kteří vesměs
reprezentují krajní extrémy evropské
politiky (včetně krajní levice), předložili
tzv. minority report, který de facto ústavu
odmítl a navrhoval uspořádání Evropy,
které by ji vrátilo někam před Maastricht,
zástupce Svobodných Reinhard Eugen
Bosch aktivity Zahradilovy skupinky
nepodpořil. Ignorovaly ji strany, které
jsou v Evropském parlamentu sdruženy
v protifederalistické frakci Unie pro
Evropu národů. V ni hraje prominentní
roli například Gianfranco Fini, předseda italské postfašistické Alleanza
Nazionale. Zatímco Zahradil nakonec
demonstrativně jednání Konventu
opustil, rakouští Svobodní a dokonce i italští postfašisté diskutovali na
Konventu o evropské ústavě v rámci
hlavního proudu.“ Ústava Evropské
unie, říká nám Jiří Pehe, je dobrá, vyhovuje dokonce Haiderovi a italským
neofašistům, je i jejich společným dílem. Proboha, nemají proponenti ústavy lepší argument? Bohužel se, jak je
u nás zvykem, nediskutuje o meritu věci,
když už se musí diskutovat, diskutuje se
o zástupných problémech a nepoužívají
se argumenty ale výpady proti oponentům. Nebude diskuse o tom, jakou
chceme budoucí Evropu, nebude diskuse o potřebě Evropské ústavy, nebude
diskuse o její případné podobě a o tom,
jak ovlivní naše životy a životy našich
potomků, nebude diskuse o tom, zda to,
čeho se vzdáváme, stojí za to, co získáme. My budeme diskutovat o tom, zda
bude v ústavě zmínka o náboženských
kořenech naší evropské civilizace. Měli
bychom možná diskutovat ne o kořenech, ale o některých plodech evropské
civilizace, a o tom, proč ta ústava tolik
vyhovuje jejich pohrobkům.
Snímek: archiv autora
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Evropská ústava – cesta
k superstrátu?
IVANA HASLINGEROVÁ

uto otázku se snažili zodpovědět místopředseda výboru pro
evropskou integraci PSP ČR
Jan Zahradil, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jan Kohout
a profesor politologie Masarykovy
university v Brně Petr Fiala na semináři Centra pro ekonomiku a politiku
(CEP). President Václav Klaus v roli
moderátora kladl všem otázku, zda
Evropská ústava představuje novou
kvalitu někam směřující.
Odpověď Jana Zahradila byla
jasná: „Smlouva o evropské integraci
mění rovnováhu sil proti té, která byla
při našem vstupu. Tyto posuny nezlepší,
ale naopak zhorší postavení malé ČR
uvnitř EU. Smlouva sice ještě nevytváří
stát, ale je na něj nakročeno a v blízké
či vzdálenější budoucnosti vznikne
superstrát dávající lepší podmínky

větším státům.“ Konvent byl podle něj
od počátku prazvláštní shromáždění,
kde se učilo, jak se dělá politika v praxi.
Působila v něm velmi dobře vytvořená
skupina, která mu dávala směr, a ostatní dělali, co ona vymyslela. Smlouva
o evropské integraci stávající stav jen
prohlubuje. Současná EU je hybridem
mezi nadnárodní federací a potřebuje
evropský lid, který by dal legitimitu
evropským orgánům. Jenže evropský
národ neexistuje. Podle Zahradila nelze
dále přehlédnout levicový sociální liberalismus lídrů, kteří navrhli novou právní
subjektivitou EU. Ústavu proto nepodepsal a dostal tím nálepku politického
extrémisty. „Důvod, proč jsem smlouvu
nepodepsal, byla úděsná preambule
napsaná terminologií levicového liberalismu směřující k plné zaměstnanosti.
Navíc je to jasná snaha směřující ke státu,

neboť co jiného je orgán vybavený presidentem a Ministerstvem zahraničí. Doba
velkoevropských řešení je podle mne již
za námi a zde vzniká Evropa minulosti,“ uvedl Zahradil. Zrušení třípilířové
struktury (finance, daně a obrana) vede
podle něj k nepřehlednosti a závažným
problémem zejména pro náš stát je sdílení pravomocí, které je jednak výlučné
(koná jen EU), jednak sdílené (jen pokud
EU nekoná mohou konat jednotlivé státy).
Podstatné je též, že hlasování kvalifikovanou většinou je jiné, než zaručovala
smlouva v Nice uzavřená v době, kdy
jsme do EU vstupovali. Musíme vyvinout úsilí, aby byly vstupní podmínky
zachovány. „Revolucí je začlenění práv
a svobod jako právně závazného textu,
neboť text je zaplněn lidskými sociálními právy třetí generace jako například
právem na práci tolik proklamovaným
u nás v minulosti. Judikáty Evropského
soudního dvora jsou závazné pro každého. A pouze Evropská rada se může
jednomyslně rozhodnout, že rozhodnutí
posouvá do kvalifikované většiny, aniž
by členské státy mohly reagovat. Vzniká
tak vícerychlostní integrace s jednosměrným pohybem, z čehož plyne, že vznikne
gravitační jádro, které bude nasávat
státy. Velkým problémem je oblast justice a vnitra. Na jedné straně se musíme
zdržet společného postupu, na druhé se
musíme zdržet i všech akcí, které by s ním
byly v rozporu,“ konstatoval Zahradil.
Jistým kladem podle něj je kodifikovaná role národních parlamentů, které
rozdávají „žluté karty“. Pokud by prošla
i možnost rozdat „červené karty“, musela
by Evropská komise svůj příkaz stáhnout
a pokud máme možnost, že nám EU strká
nos, kam nemá, je možnost obrátit se na
Evropský soudní dvůr. „Evropský parlament vyzval, aby se volby do něj spojily
s ratifikací ústavy, což je nepřijatelné.
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Národní referenda jsou pro Konvent
rizika. Proto chce, aby se vše odehrálo
dříve, než přistoupíme. Rád bych viděl
jeden jediný stát, kde by vláda čekatelské
země uplatnila právo veta. Proto radím
nespěchat s ratifikací. EU může fungovat
i přesto jako dosud. Možná, že nakonec
zjistí, že ústavu nepotřebuje. Čím delší
bude prodleva, tím více se odhalí, že císař
je nahý,“ uzavřel důrazně Zahradil
„Rozumím tomu, na co se ptá pan
president, že se otevírají Ústavou dveře
ke vzniku nového celku. Mému srdci však
není tato představa vzdálená. Evropa nesmí sice být unifikovaná, ale sevřenější
ano,“ uvedl svoji přednášku Jan Kohout.
Role národních parlamentů je pro něj ale
klíčová. Posilování jejich role je nyní
zdůrazněno tím, že návrh smlouvy uvažuje z 205ti členů Konventu 108 z národních parlamentů. Rušení pilířové struktury považuje na rozdíl od Jana Zahradila
za krok vpřed. Poprvé prý vzniká něco
jako katalog kompetencí. V otázkách
obrany, financí a daní zůstane stejně státům právo veta. Návrh ústavní smlouvy je
transparentnější, demokratičtější a efek-
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jádra. Ministr zahraničních věcí EU
bude mít na starosti vnější vztahy a ty
stejně musí někdo organizovat. Charta
základních lidských práv není též žádnou
revolucí. Právo na práci existuje v mnoha státech. Každý stát má navíc možnost
z EU vystoupit. Evropská komise bude
mít 25 komisařů, z každého státu jednoho. Bude existovat dvojí kvalifikovaná
většina. Se závěry musí souhlasit 60 %
států (v návrhu ústavy je uvedeno 50 %,
pozn. red.) a 60 % populace. Mohu říci,
že souhlasím s 95 % toho, co je uvedeno
ve Smlouvě o integraci a o 5 % se budeme
ještě přít,“ uzavřel Jan Kohout.
„Pan Kohout, který za nás bude v Římě vyjednávat, nám sdělil co bude zastávat. Podle mne by se měl přít o 95 % věcí,
ne o 5 %. Pokud jde o kvalifikovanou většinu tak všichni víme, že již od 45 % patří
do sféry přehlasování. Přesun pravomocí
nastává již nyní do pravomocí sdílených,
kde si orgány EU rozhodují podle sebe,
natož potom. Jestliže toto jeho nepálí, nás
to pálí. Pan náměstek je jasnou ukázkou
uvažování našeho Ministerstva zahraničí
a proto dávám přednost projednání této
problematiky na parlamentní úrovni. Je
možné, aby 101 poslanců odhlasovalo
špatný rozpočet, ale pro evropskou ústavu musí být nalezen daleko větší konsenzus. Zatím naštěstí mandát k vyjednávání
v Římě, který dostal předseda vlády po
schůzce se mnou je pouze úvodní s tím,
že bude doplňován,“ důrazně reagoval
moderátor Klaus.
„Ústava definuje a vyžaduje pro
svoji realizaci státní moc. Dosud byly
nadnárodní orgány tvořeny zástupci ze
všech zemí. Nyní je navrhován ministr
zahraničních věcí a dokonce president,
což jsou jasné příznaky státu. Nové
Smlouvy nejsou výsledkem implementace smluv předchozích. Ve srovnání se
smlouvou v Nice ukazuje nynější ústava
novou dimenzi. Opouští pravidla dosud
braná v potaz jako je ochrana malých
zemí. Není to náhlý vývojový skok. Již
smlouva o EHS měla vlastní právní řád.
Jeho šíře je ale zvětšována. Přijetí této
ústavy bude dovršením proměny EHS ve
stát,“ uvedl svoji přednášku Petr Fiala.
Vědomí existence evropského ústavního systému zde bylo již dřív, ale nebylo
deklarované. Je otázkou, proč právě
nyní potřebuje EU ústavu? Nelze přehlédnout rozdíly teritoriálně vymezené
Unie a Unie nynější. EU plní svébytným
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politickým systémem úkoly státu. Je ale
vázána na občanskou příslušnost jednotlivých států, takže nemá občany. Toto je
největší rozdíl mezi EU a státem. Naráží
na problém mezi lidem a národem evropským. V EU chybí společenství občanů
se sdílenou zkušeností. To nezmění ani
přímé volby do EP ani zavedení eura ani
vznik ústavy. Identifikace občanů je spojena se státem národním. Dnes evropský
národ neexistuje a nejde se tvářit, jakoby
se nějaký evropský lid (démos) vytvořil.
Je to pokus dotvořit národní stát bez
národa. Vzniká ale jen evropská nadnárodní elita, k níž patří i předchozí řečníci.
Intelektuálové mají pocit jedinečné šance
vytvářet sociální realitu. Veřejnost nemůže tento integrační proces usměrňovat,
nemůže ho dobře sledovat, neboť k tomu
nemá nástroje. Intelektuálové se v minulém století osudově mýlili a měli by právě

proto nyní poukazovat na rizika. Jinak
to poškodí integraci národních států ze
druhé poloviny minulého století.
Moderátor poděkoval za profesorský
výklad nezatížený exekutivou a vládou
a projevil přání slyšet více takových příspěvků. „Chci-li něco ovlivnit, nabídnu
první předlohu dokumentu. Ostatní jen
něco pozmění a je přijat. Toto v EU neděláme a proto nemůžeme být první. Vše
předkládají Belgie, Německo a Francie
jako jakási Rada ministrů. Tento návrh
ústavy je mílovým krokem vzdalování
se od občana a krokem k evropským
byrokratickým strukturám. Princip
subsidiarity je standardním rozumem
nesrozumitelný. Evropská nadnárodní
elita ho chápe, my ale ne. Je to geniální
slovo jak prosadit cokoliv na světě,“ uzavřel seminář president Václav Klaus.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jen president výhradně odpovídá
za zahraniční politiku státu
TOMÁŠ HAAS

N

ení to příliš složité. Myslím, že
to není president Klaus, kdo by
měl otevřít ústavu a přečíst si,
kdo má ústavní pravomoc rozhodovat
v oblasti zahraniční politiky, jak se
domnívá řada takzvaných intelektuálů
– od politologa Jiřího Pehe až po ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu. To,
zda president může rozhodovat o tom,
zda při jednání o mezinárodní smlouvě
„přenechá“ předsedovi vlády, aby přednesl stanovisko České republiky, není
vůbec sporné. Presidentovi toto právo
dává ústava, specificky Článek 63. 1.
b. Podle ústavy je to president, kdo je
zmocněn takové smlouvy sjednávat
a uzavírat a kdo je zmocněn k tomu, že
může, nikoliv musí, tuto pravomoc přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na
jejího jednotlivého ministra. Ústava je
v tomto ohledu jednoznačná:
Článek 63:
(1) Prezident republiky dále
a) z a s t u p u j e s t á t n a v e n e k ,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní
smlouvy; sjednávání mezinárodních
smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
(...)…
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky
vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke
své platnosti spolupodpis předsedy vlády
nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy
vlády nebo jím pověřeného člena vlády,
odpovídá vláda.
Článek 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem
výkonné moci.

Z výše uvedeného je vidět, že Článek
63 ústavy dále nestanoví, že vláda sjednává mezinárodní smlouvy a k jejímu
rozhodnutí je potřebný spolupodpis presidenta. Naopak, ve skutečnosti ústava
nestanoví v oblasti zahraniční politiky
ani jedinou pravomoc vlády, a jediné
místo, které v ústavě hovoří o vládě
a její roli v oblasti zahraniční politiky,
je to, kde je zmíněna jako orgán, na který president může přenést sjednávání
mezinárodních smluv (Článek 63, 1.b.).
Ve článku 63 odst. 3 ústava stanoví,
že rozhodnutí prezidenta republiky
vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje
ke své platnosti spolupodpis předsedy
vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Spolupodpis nejen v ústavě znamená
podpis schvalovací, znamená to, že
vláda může rozhodnutí presidenta podle
odstavce 1 a 2 neschválit, její předseda
je může nepodepsat a tím je nulifikovat,
vláda však nemůže sama ze své vůle
žádné takové rozhodnutí dělat, pokud
na ní není tato pravomoc presidentem
přenesena jeho vlastním rozhodnutím.
Článek 63 odst. 4 ústavy znamená, že
vláda je odpovědná za výkon presidentova rozhodnutí vydané podle odstavce 1
a 2, ať už je to rozhodnutí presidentovo
vlastní nebo učiněné vládou v přenesené
pravomoci, pokud je to samozřejmě rozhodnutí platné, podepsané presidentem
a spolupodepsané předsedou vlády nebo
vládou pověřeným ministrem. Vykládat
si toto ustanovení tak, že vláda rozhoduje
o tom, jaké rozhodnutí president udělá, je
nesmysl, vláda nemusí presidentovo rozhodnutí schválit, ale nemůže jej za něj
dělat, opět pokud jí k tomu president, jak
je jeho ústavním právem, nezmocní.
Ústavní pravomoci jsou ústavou
přesně rozděleny a pokud je kterákoliv
ústavní pravomoc specificky ústavou přidělena jednomu ústavnímu činiteli nebo

orgánu, jde vždy o pravomoc exkluzivní, spolupodpis vždy znamená nikoliv
pravomoc rozhodovací, ale pravomoc
kontrolní nebo schvalovací. Sjednávání
mezinárodních smluv je ve skutečnosti
jedinou presidentovou pravomocí přenesitelnou na vládu a je podle zvyku
často na vládu přenášeno. Jako všechny
ostatní ústavní pravomoci však zůstává
pravomocí toho ústavního činitele nebo orgánu, který je ústavou jmenován.
I v přenesené pravomoci, kde ji fakticky
vykonává vláda, zůstává tato pravomoc
ústavní pravomocí presidenta, ústava mu
nedovoluje se jí vzdát, dovoluje (nikoliv
nařizuje) mu jí jen přenést na vládu. Není
to tedy vláda, která ústavně odpovídá za
zahraniční politiku, ústava výslovně a exkluzivně dává odpovědnost presidentovi
a vládě jako nejvyššímu orgánu výkonné moci dává odpovědnost výhradně
za výkon presidentových rozhodnutí,
stejně jako jí v jiných oblastech dává odpovědnost za výkon rozhodnutí jiných
ústavních orgánů, parlamentu a soudní
moci. Jediným rozdílem je to, že ústava
dovoluje presidentovi v oblasti sjednávání
mezinárodních smluv svou pravomoc na
vládu přenést.
To, že je v praxi tato pravomoc
přenášena na vládu, je úzus, ústava to
nenařizuje, ale dovoluje.
Pokud se president rozhodne hovořit na mezinárodní konferenci ve věci
zahraniční politiky státu, nepřednáší
svůj soukromý názor, hovoří jako jediný
ústavní činitel, kterému ústava dovoluje
sjednávat mezinárodní smlouvy, dělat
za Českou republiku závazná rozhodnutí v oblasti zahraničních vztahů státu
takové jeho rozhodnutí znamená pouze
to, že se rozhodl v tomto případě konat
svou ústavní pravomoc přímo.
Stejně tak tomu je, když se president
rozhodne jakoukoliv smlouvu mezi
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Pozor na „euředníky“
MICHAL SIMKANIČ

N

aplnilo se stařičké pořekadlo
o tom, že všechny cesty vedou
do Říma. Evropská unie se snaží
pokračovat v práci narychlo splácaného
konventu a dokončit to, oč tento orgán při
svém vzniku vůbec nebyl žádán. Před
očima nám tak vzniká ústava neexistujícího státního útvaru, o kterém má
snad každá z členských zemí jinou
představu. Svědčí to mimo jiné i o tom,
že tento dokument nevzniká z přirozené
potřeby takzvaně zdola. Má to být nástroj, který konzervuje a rozšiřuje už
dnes značně zbytnělý aparát úředníků,
jejichž jedinou pracovní náplní má být zasahovat nám všem proti naší vůli do života. Nutné zlo, kterým jsou všude na světě
státní úředníci, je v podání Evropské unie
ještě překonáno. Národní státní úředník
je přece jenom – i když ne dokonale
– kontrolovatelný a ve výjimečných
případech dokonce i odvolatelný. Navíc
platí, že u některých z nich nepochybuje
o oprávněnosti jejich existence ani ten
nejzarytější zastánce minimalizace státu.
(dokončení z předchozí stránky)
Českou republikou a jiným státem, mezinárodní organizací nebo jiným zahraničním subjektem, sjednanou jím nebo
v přenesené pravomoci vládou podepsat
osobně.
To, že se president rozhodl na konferenci nevystoupit, je velmi moudré rozhodnutí. Není to ale výraz jeho slabosti,
je to výrazem síly jeho ústavního postavení, a je to výrazem dobré vůle, snahy
o harmonizaci výstupů naší reprezentace,
a snahy o posílení naší posice.
Pan president se projevil jako státník, jeho rozhodnutí slouží zájmům
českého státu a českých občanů, a. zaslouží si náš respekt. Možná by si měli
jak pan Pehe tak pan Cyril Svoboda tu
ústavu sami ještě jednou prostudovat.

V případě euředníků je situace mnohem
komplikovanější. O špatné odvolatelnosti
nikým nevolených komisařů se nakonec
můžeme v těchto dnech přesvědčit
všichni. Odpovědnost za rozkradené
fondy unie nějak nechce nikdo převzít a kromě pokřiku pár novinářů
se vlastně neděje nic. Předseda
Evropské komise Romano Prodi
si není vědom porce másla na své
hlavě a vysílá k novinářům uražené signály na téma, že ho zlý
premiér Berlusconi nechá mluvit
až jako posledního. Všimněte si jak
nenápadně až neochotně se v našich médiích objevují tyto skandální informace
z dění v Evropské unii. Na jednu stranu
se není co divit – o skandálech v Kremlu,
pokud se vůbec dostaly na veřejnost, se
u nás nesmělo hovořit vůbec a nebýt alespoň částečných informací ze svobodných
rozhlasových vysílání našich přátel, nevěděli bychom vůbec nic. Současná obrovská ostuda, kde postupně vychází najevo,
kdo všechno v Evropské unii krade a jak
za to nechce nikdo převzít alespoň dílčí
odpovědnost, je přitom pro nás jako nově
zavlečené členy velmi poučná. Hrobové
ticho kolem EU a naprostý nedostatek
zpráv na toto ale i jiná témata v našich
médiích je na druhou stranu v přímém
rozporu s rádoby oficiální vládní ideologií, že nemáme žádnou jinou alternativu,
že unie je naší spásou a jak je vůbec možné, že do ní někteří nechtějí. Zdá se, že to
někde skřípe. Skalním přívržencům unie
už nějak začínají docházet argumenty a té
televizní rakouské důchodkyni a portugalskému rybáři se krátí dech.
Nebo že by šlo jenom o obyčejný cynismus? Něco jako – už jste si to blbečkové odhlasovali, tak teď je to jenom na
nás a pěkně se těšte? To se mi nechce věřit, ale jestli to takhle bude pokračovat,
tak se mi při slovech Evropská unie brzy

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

FRAGMENTY

vybaví už jenom štěstím zpitá Špidla,
zpívající neuvěřitelně falešným hlasem,
jak ta Babeta šla do světa. Nemám příliš
rád převzaté verze a musím konstatovat,
že svého času úspěšný film Madla zpívá
Evropě nelze nahradit titulem o zpívající
Špidle. Ještě, že se v závěru zpívá o tom,
že až se zpátky vrátí – pozná že chybila… O více než platonické účasti našich
zástupců v Římě je skoro škoda mluvit..
Naše reprezentace byla naprosto nedostatečná především v tom, že má zcela
nedostatečný mandát a jsem si naprosto
jist, že pokud byla vůbec zmíněna potřeba zachovat Evropu národů, pak
jen okrajově a jednotlivé národy jsou
vydávány za folklór. Považuji za naprosto nepředstavitelné, že si kterýkoli
z našich politiků dovolí jenom vyslovit
myšlenku, že by se jakýkoli evropský
dokument, který by nás měl zbavit posledních zbytků samostatnosti a národní
suverenity, měl přijímat bez všelidového hlasování. Jen v takovém případě by
totiž bylo možné uznat svoji jinakost
a uvažovat o případném odchodu do
jiné země – jakýkoli pokus o evropský
diktát bez toho je však jasnou výzvou
k zahájení dalšího odboje za národní
čest a svobodu.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Unie Svobody, její image
a propad důvěry

TOMÁŠ HAAS

o, že Unie Svobody je umírající
stranou, už asi není třeba dokazovat, její voličská podpora je již
dnes hluboko pod hranicí volitelnosti
a není to výsledek nějakého náhlého katastrofického propadu, dá se dlouhodobě
sledovat a to, že se snad dá trend obrátit,
je už jen snem těch jejích ministrů, poslanců, zastupitelů a funkcionářů, jejichž
počet už se blíží součtu jejích voličů.
Unii už dnes začínají odepisovat i její
dlouhodobí podporovatelé v médiích,
ani Jiří Pehe, který byl tak dlouho jejím
snad nejvlivnějším proponentem, už pro
ní nemá ve svém článku „Změnit politický image není snadné“ nic než téměř
nostalgickou vzpomínku. Na rozdíl od něj
se nedomnívám, že jejím problémem byl
fakt, že byla vytvořena převážně lidmi,
jejichž minulost byla spojena s jinou
stranou. Nebylo jejím problémem ani to,
že „voliči nemají rádi politický turismus
a politiky s ním spojené vidí často jako
poněkud neprincipiální“, i když obojí je
bezesporu důležité. Voliči byli ochotni
to v případě US pominout, její počáteční
podpora a její počáteční prudký růst preferencí dokazují, že perspektivní voliči
byli ochotni oba tyto faktory přehlédnout.
A už nejméně bylo jejím problémem to,
že by neměla schopnost prodat své ideje.
Jejím největším problémem bylo právě to,
že žádné vlastní positivní ideje neměla.
Unie Svobody vznikla, žila a dnes umírá ne proto, že by oslovovala „jen úzké
vrstvy vzdělanějších lidí“, ale proto, že
oslovovala z největší části jen lidi nespokojené se stagnující politickou scénou,
s neschopností stávajících stran reagovat na rostoucí nespokojenost občanů,
Problém US byl, že na negativismu není
možno dlouhodobě prosperovat, že nedokázala voliče přesvědčit, že má vlastní
lék na neduhy a problémy společnosti a že
dlouhodobě bude opravdovým positivním

přínosem pro českou politickou scénu.
V době presidentských voleb jsem napsal článek, ve kterém jsem se pokusil
rozebrat situaci našich parlamentních
stran a jejich perspektivy. Volba je dávno
za námi, aktuální otázkou dne je reforma financí a státní rozpočet, ale přesto
se domnívám, že v otázce budoucnosti
Unie Svobody je mé hodnocení Unie
stále aktuální. Unie Svobody jako strana
je mrtvá, a dalo by se říci, že spáchala
sebevraždu v několika dějstvích:
Prvním krokem k sebevraždě byly
okolnosti jejího vzniku, vznikla nikoliv
jako strana s novou vlastní programovou
nabídkou, její program byl a zůstal kopií
nebo maximálně variantou programu
ODS. Rychle získala velkou více než
dvacetiprocentní podporu voličů ne
proto, že by zaplnila programové vakuum na pravici, tak velký prostor na
pravici nikdy neexistoval, její úspěch
byl založen na nespokojenosti malé části
bývalých příznivců ODS a velké části
dosud neorganizovaných voličů nespokojených se situací obecně. Živitelem
jejího počátečního úspěchu a rychlého
vzestupu byla Havloidní „blbá nálada“ a ironicky i ona se nakonec vlastní
vinou stala její obětí. Strana, která se
nedokázala oddělit od své mateřské
strany ODS ničím jiným než tvrzením,
že jen ona je tím čistým a autentickým
představitelem pravice, spáchala druhý
krok k sebevraždě koaličním spojením
s levicí, když po soustavných útocích na
oposiční smlouvu ODS a ČSSD nakonec
vstoupila do vlády s ČSSD přímo jako
koaliční strana. Svůj katastrofální volební výsledek nevzala jako poučení, naopak
se touhou po vládních křeslech nechala
ponížit k podpisu dodatku ke koaliční
smlouvě, který který znamená, že se
vzdává možnosti jakkoliv ovlivnit třeba
i svým malým hlasem politiku vlády.

Zůstalo jí jediné východisko otevřeně se vzdát svých ministerských postů
a opustit vládní koalici. Unie na svém
Republikovém shromáždění dala přednost ministerským křeslům a ztratila tak
i zbytek důvěry svých voličů. Navíc se
nechala se vmanipulovat do posice, kdy je
bezmocným divákem vnitřní války ČSSD
a její dobrovolnou obětí. Zdá se, že sebevražda se stala jejím politickým programem. Jejím posledním pokusem o návrat
ke svému virtuálnímu obrazu čisté, transparentní, nezkompromitované strany bylo
její okázalé veřejné přijetí kandidáta Jana
Sokola poslaneckým klubem. Stalo se to
za naprostého nezájmu veřejnosti. Pokud
by byl tehdy jejím přispěním Jan Sokol
zvolen, byl by to její poslední politický
výkon a vzhledem ke skutečné pozici
presidenta v našem ústavním systému,
byl by to asi pro budoucnost US krok
stejně důležitý jako přeskupování lehátek
na opalovací palubě Titaniku. Bude asi
věčným sporem, do jaké míry byla „blbá
nálada“ bývalým presidentem Havlem
uměle vytvořená a do jaké míry byla
spontánním projevem znechucení veřejnosti s politickou representací, faktem
ale zůstává, že vznikla, že existuje a že
jak počáteční úspěch tak postupná smrt
Unie byly jejím projevem. Unie nakonec
dokázala, že nejen není o nic lepší než
jiné strany, ale je ochotna zajít v tom,
co kritizovala, dál, než kterákoliv strana, která byla předmětem její kritiky.
Poslední průzkumy veřejného mínění
naznačují, že Petr Mareš je na té palubě
s lehátky posledním kapitánem.
I když diagnóza nemoci, na kterou
umírá tolik nadějná a medii milovaná
strana jako Unie Svobody, kterou nám
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Milan Knížák: Teror pokleslosti či
demokratická utopie
Z
dá se, že demokracie je ta nejlepší forma organizace společnosti a přiznávám, že nemohu
ani při sebeusilovnějším uvažování
přijít na něco jiného. Humanitní ideály,
které v novověku pomalu ovládly téměř
veškeré myšlení, vedou k uznání demokracie jako nejkvalitnějšího systému
existence lidské společnosti. Je nutné
souhlasit s tím, že demokracie jako teoretický systém má blízko k humanis-

(Pokračování z předchozí stránky:)
předkládá Jiří Pehe, se liší od té mé,
její nemoc postoupila tak daleko, že se
už v ničem neliší naše prognóza. Nebyl
by to však Pehe, aby již neměl v záloze
novou stranu, která by zaplnila pomyslný
politický prostor na pravici, zdá se, že to
tentokrát bude Strana Evropských demokratů pana Kasla. Pan Pehe končí svůj
článek takto: „Že (US) ještě existuje, je do
určité míry zásluhou ODS, která ve svém
nacionalistickém tažení proti Evropské
unii ponechává otevřený prostor pro
proevpropskou stranu napravo od středu.
Kdyby se ODS dokázala rozkročit do prostoru, v němž se nyní krčí chřadnoucí US,
pak by US zřejmě nepomohlo už ani sebevětší úsilí o změnu. Na druhou stranu,
svůj image nemůže snadno změnit už ani
ODS, takže politický prostor, v němž nyní
US operuje, bude spíše nakonec zaplněn
nějakou novou stranou.“ Bohužel strana
pana Kasla vznikla ze stejných pohnutek a žije ze stejné negace, má stejné
problémy jako US. I ona vznikla za podivných a nepřesvědčivých okolností rozchodu jejího zakladatele s ODS, i ona se
těší přízni médií, i ona se vymezuje proti
ODS na falešné premise. Tentokrát je to
tak zvaná „protievropská“ politika ODS.
I ona měla ve svých začátcích relativně
silnou podporu, otázkou je, zda realita
našeho členství v Evropské unii a jeho
dopady na naší ekonomiku a suverenitu, o kterých byla a je ODS jako jediná
naše strana ochotná s občany diskutovat,
nakonec neobrátí tuto otázku proti jejím
autorům.

tickým představám o společnosti. Při
analýze a při respektováni dosavadní
zkušenosti s demokratickými systémy však nalezneme zásadní rozdíly
mezi teorií demokracie a její praksí.
Teorie demokracie je utopická. To je
ostatně vlastnost téměř všech teorií.
Demokratický systém počítá s vyspělou
většinovou části společností, poněvadž
právě tato většina určuje, kdo má stát
v čele společnosti, kdo má tvořit principy, podle kterých se společnost řídí
a kdo má tyto principy uvádět v praksi.
Skutečnost je ovšem taková, že obecná
vzdělanost a cit1ivost společnosti klesá.
Vím, že je to odvážné
Tvrzení, ale pokusím se poukázat na
jevy, které to zapříčiňují.
Modlou současné společnosti je
populárnost. Různým formám populárnosti se podřizují téměř všechny
složky společnosti. Nejlépe placeným;
lidmi jsou gladiátoři (sportovci) a baviči.
Nepochybně je obtížné dopravovat klackem kus gumy po ledě do malé branky,
zvlášť když tomu brání skupina protihráčů. Podobně obtížné je dopravovat
do brány nafouknutou kouli nebo malým
míčkem pinkat přes síť. Určitě to chce
nějaké nadání a vytrvalost. Společenská
odpovědnost takového člověka je však
minimální. Když prohraje ten a ten klub,
nestane se vůbec nic, jen jedni hráči vydělají, druzí ztratí. Řada fanoušků bude
nadšená, druhá část smutná. Možná se
poperou či něco zdemolují.
Chápu nutnost lidové zábavy, poněvadž v našem přeplněném světě hrají
davy velkou roli. Sociální problémy se
stále zvětšují a proto je třeba poskytnout
většinové mase nějakou zábavu. „Chléb
a hry“, to známe dávno, ale v dnešní době se tento způsob uvažování stává stále
aktuálnější. Společnost ztratila všemocného Boha (alespoň ta západní) a nastolila systém hvězd. Ten, který neprojde
médii a jehož jméno není skandováno
davem, ať v obdivu čí nenávisti, jakoby
neexistoval. Svět vnímá ten ty, kteří
jsou vidět v médiích a je jedno, jakým
způsobem se dostali na scénu.

Postavíme-li vedle sebe dva stejně
kvalitní houslisty, tak ten s hadrem na
hlavě u většinového publika vyhrává.
Jedním z dalších vládců současné
společnosti je „image“, tzn. akcentování
viditelných atributů, které musí být navíc
tak jednoduché a jednoznačné, aby byly
davem přijímány.
Další mocnou zbraní je informace,
nebo to, co je za informaci vydáváno.
Tvůrcem veřejného mínění jsou média,
která simplifikují tento svět do vulgární černobílé podoby. V rámci získání
konzumenta se hledá stále primitivnější
a podbízivější forma a to ve všech oblastech. V obchodě, v médiích, v umění.
Elitnost jako samozřejmá vlastnost
vzdělaných a výjimečných se stala hříchem, který musí být trestám a pokud
možno i vymýcen. Být lepším se v demokracii často nevyplácí. Demokratická
společnost dělá všechno proto, aby si lidé
byli podobni. Heslem se stala povinnost
rovnosti a vyváženosti. Předpoklady
pro vykonávání funkce jsou podřadné.
Společnost v zájmu pofidérní spravedlivosti, pofidérní rovnosti, rozděluje podle
vymyšleného, nereálného (a podle mne
zcela nespravedlivého) klíče. Tento klíč
totiž nebere v úvahu skutečné schopnosti
ale jen povrchní populisticky zdůrazněné
znaky.
Totalita dává malé skupince právo rozhodovat o osudech ostatních. Demokracie
dává toto právo většině. Někdy se může
stát, že rozhodnutí většiny se nemusí lišit od totalitních rozhodnutí. Mohou být
stejně omezená a krutá, poněvadž (jak
jsem již na několika příkladech ukázal)
současná společnost se vychovává k pokleslosti a proto pokleslá musejí být i její
většinová rozhodnutí.
V naší české společnosti spolu splývají zatím ještě silné a živé zbytky totalitního strachu a totalitní lemplovitosti
s primitivizmem nové demokracie. Naše
společnost stále chce likvidovat všechno
a všechny, kteří se vymykají. Tím, že
odřežeme špičky, zbavíme se všeho silného, co může demokratický dav ovlivnit
a společnost se pomalu sama zahubí.
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Není Žantovská
jako Žantovská
IVANA HASLINGEROVÁ
Klause, pak členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nakladateli
a publicistovi. Tyto záměny jsou vcelku pochopitelné: Žantovských je po
republice jak šafránu, tak se trochu
pletou. Už i proto, že všichni pocházejí
z kulturních kruhů. Michaelova matka
Hana je vynikající překladatelka, jeho
bývalá manželka Kristýna je divadelní
dramaturgyně, jeho stávající manželka
Jana je fotografka, exsenátor Michael
je anglista, novinář a textař. Petr
Žantovský začínal jako jazzový publicista, Irena Žantovská má za sebou
zhruba padesát divadelních režií po
celé republice. Například loni, opět
v Národním divadle, hru s názvem
České sekretářky, které se v prosinci
z malé scény Divadla Kolowrat pro
velký divácký úspěch stěhují na velké
jeviště Stavovského divadla a čeká je
taková neformální druhá premiéra.
A abychom nezapomněli, letos v létě
měla v Kongresovém centru Praha (bývalý Palác kultury) premiéru Tančírna,
scénická hudební a pohybová montáž
inspirovaná francouzskou předlohou
ale s úplně novým libretem přizpůsobeným českému prostředí a českým
dějinám 20. století, které je v Tančírně
v jakési nepsané hlavní roli.

Irena Žantovská se svým manželem Petrem Žantovským v zahradách hotelu Praha
na setkání VIP osobností pořádaném primátorem hl. m. Prahy Pavlem Bémem

K

dyž měla režisérka Irena
Žantovská před pár lety
svou první premiéru v Národním divadle (Strindbergův Tanec
smrti s Janou Preissovou a Josefem
Somrem v hlavních rolích), přišla za
ní po představení do zákulisí příjemně
vyhlížející dáma a pravila: „Tak jsem

se přijela podívat z Kanady, co jsem to
tu vytvořila, že o tom ani nevím. Jmenuji
se Irena Žantovská, těší mě.“ Ukázalo se,
že jde o blízkou příbuznou někdejšího
velvyslance předsedy ODA Michaela
Žantovského, zatímco režisérka téhož
jména patří pro změnu k Žantovskému
Petrovi, donedávna poradci Václava

Prý nemám hudební sluch
Ačkoli v dětství studovala operní
zpěv, táhlo ji to k činohře. Absolvovala
DAMU v ateliéru Ivana Rajmonta
s Čechovovou hrou Darebák (Platonov),
v níž hlavní role měli Tomáš Petřík,
Hana Ševčíková (dnes oba Národní
divadlo) a Michal Novotný (dnes pod
pseudonymem Malátný vévodí skupině
Chinaski). „Manžel, bývalý hudební
kritik, mě pomlouvá, že nemám hudební
sluch,“ stěžuje si režisérka, která právě
hudbě dává ve svých představeních
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dominantní místo. Genetovy Služky
doprovodila Antonínem Dvořákem,
Mittererova Pana Jedermanna hudbou
Petera Gabriela, montáž expresionistických autorů v pražské Viole dokonce
nahrávkami folklorních bubeníků z Jávy. Své někdejší působení v libereckém
divadle završila rockovým muzikálem
podle Gogola Duše na prodej. Autorem
hudby byl „novácký“ moderátor a dávný
rockový bouřlivák Slávek Boura.
Smutek mizícího času
České sekretářky jsou parafrází na
hudební leporelo německého autora
Wittenbrinka Die Sekretarinen. Sám
autor původní verze při pražské premiéře prohlásil, že si nedovedl představit,
jak se původní hudební koláž dá přenést
do českého prostředí. A dodal: „Ačkoli
nerozumím slovo česky, královsky jsem
se bavil.“ Baví se však i diváci. České
sekretářky mají za sebou asi osmdesát
vyprodaných repríz a před sebou, doufejme, ještě dlouhý čas přebývání na jevišti
Národního divadla. O čem vlastně jsou?
„Je to takový písničkál o mizící epoše.
Skupina sekretářek, jako vystřižených
z 80. let, prožívá své osobní příběhy,
svá komická dramata, lásky a ambice
v uzavřeném prostoru kanceláře, která
symbolizuje odcházející svět psacích
strojů, čitelných a jednoznačných pravd
a pomalu plynoucího
času. Do tohoto světa
se vší brutalitou vtrhává dynamické mládí, aby spálilo mosty
a obsadilo dobyté
území,“ charakterizuje Irena Žantovská
svou režii. Dá se to ale
vyjádřit lapidárněji:
České sekretářky jsou
příběhem o nesmrtelné
hravosti, která je dána
těm, kdo o ni stojí.
Dívky v rytmu zrozené
První liga dámské
části hereckého souboru Národního divadla,
Táňa Medvecká, Jana
Boušková, Miluše
Šple c ht ová , Jit k a
S m u t n á , Jo h a n n a
Te s a ř ová a d a l ší
v Českých sekretářkách provozují nesku-

-19tečné psí kusy: zpívají, tančí, stepují, rapují, buší do stolů, trhají šaty z jediného
muže na scéně, Tomáše Petříka, zkrátka užívají si to. Přestože jde o fyzicky
značně vyčerpávající představení, zdá
se, že při něm dámy v nejlepších letech
viditelně mládnou. A soudě dle reakcí
publika (pravidlem jsou potlesky po
každém výstupu), zasáhly České sekretářky do živého nervu. Konec jedné
epochy a příchod nové, rychlejší, hůře
uchopitelné, lze – jak vidno – přijmout
i s humorem.
Nedělám divadlo pro kritiku ale pro lidi
Humor i když místy hořký nechybí
ani ambicióznímu projektu Tančírna.
I zde je jakousi vnitřní osou melancholie
nad mizícími časy a lidmi, obrazně i doslova. Pódiem se přežene první světová
válka, euforie z nové republiky, jazzový
věk, brutální temno nacistické okupace
a ryčná, ale stejně krvavá lázeň okupace
ruské. Tančírna končí po listopadu 1989
v okamžiku, kdy jako bychom se chtěli
konečně nadechnout a letět, ale konečně
si naplno uvědomujeme tu odpovědnost,
že naše vzlety i pády jsou jen naší věcí,
naším přičiněním, často i naší chybou.
A to je svrchovaně dospělé poznání.
A vlastně svým způsobem happyend,
i když tak možná na první pohled nevypadá a spíše připomíná katarzní zastave-
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ní času v jedné opuštěné tančírně mezi
prázdnými stoly.
Tančírna patří k projektům, které nemá smysl vyprávět, které musíte vidět.
Není to zatěžkaná samoúčelná intelektuální dřina, a přece sledování představení vyžaduje soustředění a emotivní
spoluúčast.
Přesně to hodnotí sama režisérka:
„Příznačné asi bude, že po premiéře jsem
zaznamenala dva druhy ohlasů. Jeden
zdrženlivý, intelektuálně ostražitý, možná
i smíšený s neporozuměním. To byl hlas
jednoho dvou tzv. profesionálních recenzentů. A pak nepoměrně početnější ohlas,
mluvící nadšeně o silném citovém zážitku
a vnitřním splynutí s dějem a postavami
Tančírny. Takové hlasy jsem slyšela od
liberálního ekonoma Miroslava Ševčíka,
ředitele Planetária Marcela Grüna,
politologa Marka Loužka či bývalého
primátora Igora Němce a mnoha dalších,
vesměs z takzvaně exaktních oborů. Něco
na tom bude. A abych pravdu řekla, toto je
moje publikum, pro ně své divadlo dělám.
Jejich spokojenost je mojí odměnou.“ Snad
právě proto, že jsem též studentem exaktního oboru, mohu slova „těch druhých“
jen potvrdit a všem představení doporučit.
Premiéra Tančírny byla pro mne opravdu
silným zážitkem.
Snímky: Ivana Haslingerová a archiv
Petra Žantovského
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Jana URIEL nám
přinesla Světlo
MICHAL HASLINGER

Na začátku přichází na jeviště symbolická PANÍ NOC iniciovat světlo. Sálem
hřmí Mozartovo „Divine light“ v úpravě
Illuminati a Jana URIEL zpívá „ Světlo
budiž světlo“:

V působivě podbarvené scéně do
každičkého detailu za doprovodu krásné
Mozartovy hudby invokuje paní Jana
s temperamentem jí vlastním světlo
tak dlouho, až se začne objevovat na
pozadí.
A „Král Sluncí“
uposlechl a přichází
v celé své kráse.
Pódium přímo plane
a Jana URIEL oslavuje svým zpěvem
Slunce a Světlo.
Večer graduje
Beet hovenovou
Ódou na radost
upr ave nou pa n í
Janou do skladby
„Sviť nám lásko“. Snad nikdo
ji ž n e s e d í , a le
spolu s Janou
K r at o chv í lovou
tančí a zpívá na
známou melodii.

A pak začne zpívat „Čas Dělení“
o oddělení Tmy od Slunce „Z temnoty
zlé vstaň a vystřel šípy Světla, z propasti
Tmy povstaň do zářivého světla,“ hřmí na
publikum paní Jana Wagnerův „Andělia
Song“ v úpravě Illuminati.
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V klubu Roxy na Starém městě pražském se pořádala nezvyklá akce:

Jana URIEL * ARMADEIKA, ILLUMINATI GEORGE HRUBES a Jan
MAYER spolu s Linhartovou Nadací a podporou „Radio HEY“ &
„Radio 1“ pořádají pro všechny DĚTI SVĚTLA a LIDI DOBRÉ VŮLE
FESTIVAL SVĚTLA – I. proud: ZNOVUZROZENÍ.
Autory uvedené féerie je jazzová zpěvačka Jana Kratochvílová (URIEL) a performátor Jiří
Hrubeš (ILLUMINATI). Když jsme hovořili s paní Janou před představením, říkala, že nás
přijela z Anglie povzbudit, neboť prý se z pohledu z venku jevíme všichni nějak smutní
a otrávení a když pan president vyhlásil Dobrou náladu, řekla si, že mu v tom pomůže
svými písněmi a že do našich duší musí vlít světlo a optimismus. Pravděpodobně proto
také požádala o hostování jeho tajemníka a frontmana skupiny Folimanka Blues Ladislava
Jakla. Dalšími hosty večera byla skupina BENGAS, Martin Ferance, Ligeti Kvartet, Andělské
sbory a Bengas, Bambini di Praga a další. Jana URIEL – Kratochvílová je napohled stále
stejně mladičká a temperamentní i po mnoha letech emigrace. Ovšem při vystoupení je
jasné, že na sobě v Anglii pracovala a že Jiří Hrubeš pro ni vytvořil vystoupení promyšlené
do každého detailu. Ať již jde o aranžmá a světelné efekty tvořící na jevišti překrásné obrazy
a kulisy, tak o hudbu, která podbarvuje hlas paní Jany tak, že celkový dojem je opravdu velmi
působivý a krásný. Nejde jen o foukání plynu a blikání laserů, jak jsme tomu zvyklí u domácích
skupin, z čehož obojího rozbolí publikum za chvíli hlava, ale scéna je vypracována do obrazců
a každá píseň má jinou světelnou kulisu. Snad se nám podaří alespoň ve zkratce přiblížit
atmosféru koncertu a to, o čem hovořím.
našly. Alespoň pro tento večer to tak vypadalo. A to nejen na jevišti, ale i v zákulisí,
kde jsme je zastihli ve velice příjemném
„uměleckém rozhovoru“. Snímek dokumentuje, že oba měli výbornou náladu
a že si spolu zřejmě rozumějí.
Paní Jana Kratochvílová vzkazuje
nám všem, ať si síly bereme ve studnici
Vibrací, neboť síly ze sfér Hudba Spásy
navrací a uzavírá:
„Vzývejte Světlo na křídlech
lásky!“

Spolu s paní Janou si zazpíval i frontman rockové skupiny Folimanka Blues
Ladislav Jakl. Přestože měl ten večer horečku, na jevišti to nebylo poznat a jeho
„Folimanka Blues“ znělo stejně procítěně
jako na koncertu Pod Nuselským mostem
či ve Vagonu na Národní třídě v Praze.
Téměř by se chtělo říci, že by Jana URIEL
oživila jeho skupinu Folimanku Blues, kde
není žádná žena, stejně dobře, jako on
oživil její představení a že se dvě hvězdy

Světlo budiž světlo
Světlo
Budiž světlo!
Světlo
Nebes žár
Světlo
Vyjdi světlo!
Nebes
Krále žár!
Světlo
Světlo Hvězd
Světlo
Sluncí bílých
Světlo
Vyjdi Dnes!
Světlo
Pravých Cest.
Světlo nocí Bílých.....
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Král českého humoru
v Gala galerii u Frantíka
IVANA HASLINGEROVÁ

Gala galerii u Frantíka proběhla výstava krále českých
karikaturistů, kreslířů, humoristů a grafiků Jiřího Wintera, který
tisícovky svých kreslených vtipů publikoval pod pseudonymem NEPRAKTA.
Její majitel František Trnobranský do
ní pozval všechny ty, kteří se chtějí bavit. „Již v prvobytně pospolné společnosti
tesali do skal lovci mamutů epigramy proti
svým vládcům. Zdá se mi, že u nás přibývá šašků a ubývá humoru a přitom humor
léčí. Naštěstí ačkoliv humor nemůže mít
potomky, vymření volů u nás nehrozí
a tato galerie ho pomáhá šířit,“ řekl nám
hned při příchodu všudypřítomný Josef
Fousek. Pod vousy se mu smál Kmotr
výstavy Radim Uzel.
Jiří Winter, který by měl v příštím
roce slavit své osmdesátiny, je půvo-

dem r yzí Pražák.
Fi r mu Ne pr a k t a
založil s Bohdanem
Kop e c ný m , k t e r ý
mu dvacet let, až do
své smrti, vymýšlel
náměty. Dalším dodavatelem námětů byl
Miloslav Švandrlík.
Za svůj plodný život
vytvořil Neprakta nespočetně kreseb, podílel se na vydání 250
knih, v současné době
pracuje na dalších publikacích. Na náš dotaz,
jaké to je být nejlepším V obřím modrém stanu, kde byl i vzduch modrý, se před
odpověděl: „Nestojí to galerií konala tisková konference spojená s pohoštěním.
za nic. Chtěl bych být Radim Uzel ji zahájil s humorem jemu vlastním. Po jeho
pouze dobrým, abych prevém boku naslouchá František Trnobranský
měl i nadále motivaci být
jedním z nejlepších
a tím nejlepším se
někdy stát.“
Skromnost, pracovitost a záviděníhodná vitalita spojená
se životní moudrostí
a absolutním profesionálním přístupem
řadí Nepraktu na výsluní a vrchol české
kresby a karikatury.
Král českého humoru
i přes své úspěchy zůstal skromným a na- Jiří Winter se vyzná v historii i zoologii, sbírá
prosto normálním lebky, mince, východní umění a zbytečnosti všečlověkem se svými ho druhu. Leze do hradů i starých hrobek, avšak
každodenními sta- vyzná se i v čínské kuchyni. Ví, jaké knoflíky
rostmi, z nichž čerpá nosil Napoleon, jak se česaly jeho milenky a do
Nebyl by to Neprakta, aby i přes svůj požehnaný věk náměty pro svoji čeho se oblékali jeho sluhové. Okamžitě dovede
nebyl obklopen ženami. Ženami, které snad nikdo na práci.
nakreslit lenochoda tříprstého i rypouše slonícelém světě nemá tak prokouknuté a které v důsledku Snímky Fragmenty: ho, válečníky a kurtizány všech věků se spoustou
toho umí tak půvabně nakreslit.
Ivana Haslingerová
charakteristických detailů…
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Václav Klaus: „Deficit není
příčinou, ale důsledkem“

VĚDA A VYSOKÉ ŠKOLY

IVANA HASLINGEROVÁ

VĚDA A VYSOKÉ ŠKOLY
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„Každý rozpočet má setrvačnost a není jednorázově změnitelný.
Deficit není příčinou, ale důsledkem. Proto je důležité položit si
otázku, důsledkem čeho je současný deficit rozpočtu.“
Václav Klaus

N

a našem Hradě působí již
přes půl roku nový president.
V médiích se o něm dozvíme
kdejakou podrobnost od jeho setkání
s grizzlym v USA až po postel s nebesy
v Lánech. Hodnotí se, zda byl lepší ve
funkci ministra financí, předsedy vlády či presidenta, ale jedna věc zůstává
kupodivu bez povšimnutí a přitom je
to podle mne právě ta, která je pro něj
snad nejtypičtější a kde je ze všech svých
funkcí nejbrilantnější. Je to jeho činnost
pedagogická. Mezi studenty je to ten starý, rozhodný a přirozený Klaus, jak jsme
si na něj za léta zvykli. Tam zapomene
na to, jak se musí chovat v té či oné roli,
tam žije problémy, které ho doopravdy
zajímají. Je to místo, kde odhodí všechny
pózy a je svůj. O tom, že ho kontakt se
studenty těší, svědčí nejen to, že i jako
president chodí přednášet na Vysokou
školu ekonomickou (VŠE), ale že dokonce
vypsal diplomovou práci a že na zprávu
o žhavé novince internetové výuky odpověděl paní prorektorce: „Ne, ne. Není
nad přímý kontakt se studenty. Internetová
výuka toto nikdy nemůže nahradit.“
Hned v úvodu své přednášky si profesor Klaus posteskl:„Myslel jsem si, že
budeme premianty z reformovaných zemí
a přitom Institut of Information Finance
zařadil naši republiku za Slovensko a Maďarsko, s čímž se musíme utkat. Mrzí mně
to jako bývalého ministra financí, jako
profesora ekonomie i jako presidenta
republiky. Před deseti lety jsme se smáli
požadavkům Maastrichtských kritérií,

že podmínkou
přijetí naší země
do EU je, aby
deficit veřejných
f inancí činil
maximálně 3 %
z rozpočtu. Chtěli jsme ho mít dokonce vyrovnaný.
Dnes je deficit již
7procentní, což
je věcí nemilo.“
Tento problém
deficitu vytlačuje navíc podle
n ě j p r oblé my
na první pohled
méně důležité,
jako jsou problémy bank a soukromé výdaje,
které ale musíme
rovněž splácet.
Odhaduje se, že „Úkolem daní je zajistit financování veřejných služeb. Není
to bude činit 5 % ale jejich úkolem sledovat dotační a subvenční cíle,“ vysvětluje
státního rozpoč- Prof. Ing. dr.h.c. Václav Klaus, CSc., člen akademické obce VŠE
tu. Keyenesiánci studentům v Nové aule VŠE
si prý řeknou,
že to nevadí,
neboť jsou přesvědčeni o blahodárnosti na 158 mld. Nevěřím na radikální, ale
deficitu, on však ne. „V roce 1993 činil na postupné kroky. Řez se dá udělat jen
deficit zděděný po komunismu 164 mld. v případě fatální krize,“ uvedl Václav
Kč. Věděli jsme, že takový přebytek Klaus. Rozpočty jsou proto, abychom
nevyrobíme, ale alespoň jsme ho chtěli mohli financovat veřejné statky. Poptávka
postupně snižovat, aby byl jeho podíl na společnosti roste s rostoucím bohatstvím
hrubém domácím produktu (HDP) rok od země, ale když se to vymkne, naruší to
roku nižší. Do roku 1995 jsme ho umořili ekonomiku.
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Druhá příčina deficitu je velikost daňové
kvóty

„V roce 1994 činil podíl veřejných výdajů na HDP 43,8% , v roce 1998 jsme se
pokusili do toho šťouchnout, já jako poslední docílil, že klesl na 40,9%, ale v roce
2002 již činil opět 46,6% a letos se odhaduje na 47,5% HDP. Ukazuje to narůstající
přerozdělování i v době pozitivního ekonomického růstu!“ vysvětluje profesor Klaus
přítomným studentům

Dalším problémem našich veřejných
financí je podle Václava Klause velikost
daňové kvóty. Poplatník většinou ani
neví, kolik peněz státu platí. Musíme si
uvědomit, že i sociální dávky jsou daně.
Naše daňová kvóta není na evropské poměry nízká, jak se nás snaží přesvědčit
vláda. Tam činí průměr 4,5 %, u nás
9 %. „Velmi bych se přimlouval za
definici hrubé mzdy. Navrhuji, aby
byla 1.35 násobkem čisté mzdy. Potom
budu vědět kolik přesně státu odvádím.
Beru-li např. 20 000 korun čistého,
vím, že odvádím 7 000 státu, neboť
20 000 × 1,35 = 27 000,“ uvedl Klaus.
Svět porovnává výši mezd a průměrné
mzdy jsou u nás nízké. Takto by se
předefinovalo účetnictví a my bychom
se zařadili jinam. Daňová kvóta u nás
navíc roste. V roce 1994 činila 37,7 %
HDP, v roce 1998 klesla na 35,5 %
a v roce 2003 očekáváme 37,3 %, což
není podle profesora Klause v žádném
případě dobré.

Důsledkem čeho je deficit:
„Každý rozpočet má setrvačnost
a není jednorázově změnitelný, což je
pro mne velmi inertní ukazatel. Deficit
není příčinou ale důsledkem. Proto je
důležité položit si otázku, důsledkem
čeho,“ nadhodil otázku profesor Klaus
a ihned vysvětlil, jaké jsou podle něj
nejdůležitější příčiny deficitu.
První příčinou deficitu je nepřetržitý růst
podílu veřejných výdajů na HDP
Na prvním místě uvedl profesor Klaus
jako příčinu deficitu v rovině vertikální
prohlubující se rozbíjení jednoty rozpočtového procesu (stát, regiony, obce)
a v rovině horizontální veřejné fondy,
na které bylo v loňském roce vyčleněno
2,02 % hrubého domácího produktu, letos
dokonce 4 % HDP. Základním výchozím
problémem je podle něj nepřetržitý růst
podílu veřejných výdajů na HDP. Sám
tento efekt je podle presidenta Klause
podceňován. Komerční banky nepůjčují
soukromému sektoru. „Co by banky ale
dělaly najednou s těmito uvolněnými
prostředky?“ otázal se s důrazem pan
president.

„Je otázkou, jaký je ideální poměr veřejných výdajů k HDP. Vždy když se laik zeptá,
jaká je správná velikost, odpovím, že neexistuje žádná normativní teorie optimálního
rozsahu. Jedním z kritérií jsou empirická zkoumání v různých zemích. Vynesením
podílu rozpočtu na HDP proti velikosti HDP na hlavu získáme tzv. regresní křivku.
Pokud zaneseme do tohoto grafu pozici ČR, zjistíme, že se od ní odchylujeme doleva
a nahoru (na obrázku označena křížkem), což není dobré,“ vysvětlil profesor Klaus
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Třetí příčinou deficitu je struktura daní
a daňového výnosu
Struktura daní a daňového výnosu
jsou podle profesora Klause rovněž
hodna zamyšlení. Neexistuje pro ni sice
podle něho normativní teorie, pouze
mezinárodní porovnání, ale právě to by
mělo být zvažováno vládou. „Je známo,
že bohatší země v průměru žijí z příjmových daní dvakrát více než ze spotřebních
daní nepřímých. Tato empirická zkušenost se velmi robustně prosazuje. U nás
je tomu naopak. Ze spotřebních daní
jde do rozpočtu o 40 mld. více peněz.
Ve vyspělých zemích přináší osobní příjmová daň v průměru 4krát tolik než od
korporací. U nás činí příjem od fyzických
osob o 10 mld. více než od právnických
a nemyslím si, že by jednání vlády vedlo
k zeslabování těchto tendencí,“ upozornil
důrazně Klaus.
Čtvrtou příčinou deficitu je složitost
daňových systémů
Složitost daňových systémů byla
rovněž podrobena kritice pana profesora. Daně jde zeštíhlovat úlevami až do
úrovně rovné daně. Slovensko nás podle
něj v tomto směru předstihlo zavedením
rovné daně, která je až banálně jednoduchá a průhledná. Vynesením velikosti
daně na příjmech získáme přímku se
sklonem alfa, která má počátek nikoliv
v počátku, ale začíná od tzv. odečitatelné položky, z níž se neplatí žádná daň.
„Pokud by nebylo odečitatelné položky,
byla by rovná daň nesmírně asociální
a naopak při veliké odečitatelné položce by byla likvidační pro rozpočet.
O této odečitatelné položce a o velikosti koeficientu alfa lze diskutovat. ODS
navrhuje odečitatelnou položku 6000 Kč
a alfa 15 %,“ uvedl president Klaus. Jde
tedy jen o to nalézt vyváženost hodnot
této položky a pak strmost křivky alfa,
která určí progresivnost daně. Jak je
zřejmé, jde skutečně o banální koncept.
V současné době se odepisuje spousta
položek a tím si firmy snižují daně za
pomoci daňových poradců, kteří by se
jinak stali nepotřebnými. „Profesor
Friedman řekl: „Když se dají snížit
daně, snižte je bez ohledu na stav rozpočtu.“ Za tuto větu se sice nepodepíši,
ale pro zavedení rovné daně jsem již
řadu let,“ uzavřel otázku o složitosti
daní profesor Klaus.

Nová aula VŠE v Praze byla při přednášce prof. Václava Klause na téma „Některé
dnešní problémy veřejných financí u nás“ nabitá k prasknutí
(Pozn. redakce: Na Slovensku zavádějí 20 % rovnou daň s odečitatelnou
položkou 8000 Sk, u nás ODS navrhuje
daň 15 % s odečitatelnou položkou 6000
Kč. Podrobný článek o tomto problému
Ivan Mikloš: „Přímá daň zvýší ekonomickou aktivitu a sníží daňové úniky“ je
uveden na www.fragmenty.cz v rubrice
Perspektivy naší ekonomiky. Pro hrubou
představu, z měsíčního příjmu 6000 Kč
by u nás neplatil občan žádnou daň, na
Slovensku z 8000 Sk. Z příjmu 15 000 Kč
by u nás platil občan 15 % z 9000 neboli
1 350 Kč, na Slovensku 20 % ze 7000 Sk
neboli 1400 Sk. Manažer se 106 000 Kč by
zaplatil 15 000 Kč, na Slovensku 19 600
Sk. Je z toho vidět, že sociálně slabí občané by platili velmi málo nebo nic, naopak
podnikatelé by měli daně vyšší a že rovná
daň není daní z hlavy, jak si mnozí mylně
myslí, ale je procentuální.)
Pátou příčinou deficitu jsou mandatorní
výdaje
Velkým problémem jsou dále podle
profesora Klause mandatorní výdaje
vznikající na základě zákonů, u nichž
manévrovací schopnost rozpočtu klesá,
neboť jsou dány zákonem. Měly by se
změnit zákony, neboť je zde jasná téze, že mandatorní výdaje u nás rostou
dvojnásobným tempem než například na
Slovensku. Toto je zásadní téma. Jinak
je situace neřešitelná. „Mělo by se s tím
začít co nejdříve, neboť je to zdlouhavý
proces. Mandatorní výdaje se musejí

měnit zákonem a bude tedy trvat rok, než
projdou Sněmovnami a pak ho president
nepodepíše,“ usmál se pan president.
Nastanou-li problémy s rozpočtem, musí
se začít škrtat v mandatorních výdajích.
Je nutno provést zásadní a radikální reformu důchodového systému a změnit
financování zdravotnictví. Dále pak
provést škrty v sociálních oblastech.
Toto vše nesou bohatí Švýcaři jinak
než chudá Bangladéš. Vláda by měla
proto přijít se střednědobým plánem
konsolidace veřejných rozpočtů na 4
roky. To je nezbytné, jinak problém
poroste. Václav Klaus připomněl, jak
kdysi chtěli zavést penzi od 62 let
a nyní po osmi letech má penze nastat
až od 63 let, což je marginální změna
proti tomu, co socialisté slibovali občanům. „Za Bismarcka zavedli v Prusku
průběžný placený důchod. Nárok na
odchod do důchodu měl každý, kdo se
dožil průměrného věku dožití - 3 roky,
což se bezvadně ufinancovalo. Bismarck
byl chytrý. Za Roosevelta ve 30. letech
bylo v USA místo Bismarckových -3 let
zavedeno 0 let, v šedesátých letech +3
roky a nakonec +7 let. U nás v 95. roce
jsem spočetl nárůst od Bismarcka +14.
Co s tím udělat? Uměl bych to říci, ale
nebudu. Vyhlašuji oponovat diplomku
na toto téma,“ usmál se profesor Klaus.
A k překvapení všech přítomných se
ihned hlásil jeden z přítomných studentů z nabité auly. Coź bylo příznačnou
tečkou za zajímavým odpolednem.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

VĚDA A VYSOKÉ ŠKOLY
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Škola pro budoucnost
VLADIMÍR ZELENKA

D

oc. Luboš Chaloupka je rektorem pražské Vysoké školy J.
A. Komenského, jedné z nejúspěšnějších soukromých vysokých škol
v České republice. Potvrdí vám to nejen
úředníci na ministerstvu školství, ale
především desítky studentů bakalářského studia andragogiky nebo speciální pedagogiky. Tato škola má v oboru
velmi dobrý zvuk, zúčastňuje se několika mezinárodních odborných projektů
v rámci EU (Leonardo, Socrates), na
škole sídlí redakční rada specializovaného časopisu Andragogika, zdejší
pedagogové se zúčastňují bezpočtu tématických konferencí doma i v cizině.
Protože naší veřejnosti nejsou obory
zde studované příliš známy, položili
jsme panu rektorovi několik otázek,
aby je našim čtenářům přiblížil:
¯ Co si vlastně můžeme představit
pod ne zcela běžným pojmem
„andragogika“ a pod velmi mno-

ha výklady umožněnými
převodem „vzdělávání
dospělých“?
Jeden z půvabů andragogiky je právě to nepřeberné
množství praktických výkladů toho pojmu. Vzděláváme
se všichni od dětství, většina
z nás i v dospělosti a mnozí
celoživotně. Vlastně celý
rozvoj lidstva, jeho pokrok,
stojí a padá s neustálým
sebevzděláváním, osvojováním nových poznatků,
dovedností, technologií.
To není výsada našeho tzv.
informačního věku, jen je ta
potřeba více na očích, více
se o ní mluví a snad je tedy
konečně i více vnímána jako
nezbytná. Takže vzdělávání
dospělých je velmi perspektivní obor
zahrnující základy společenských věd,
pedagogiku, psychologii, sociologii,
samozřejmě cizí jazyky, informační
technologie, specifické poznatky z andragogiky a pedagogiky dospělých, praktické získávání dovedností řídit týmovou
práci, myslet koncepčně a kreativně. Je
to vlastně takové učení myšlení a jednání
v nejobecnější rovině.
¯ Jak byste tedy popsal typického
absolventa studia na vaší vysoké
škole?
Možností uplatnění je řada. Jsou to
jednak různá vzdělávací zařízení pro
dospělé, vzdělávací a personální útvary
institucí a firem, ale také státní správa či
samospráva (krajské úřady, ministerstva)
a samozřejmě nejrůznější pedagogická
centra, nadace a další organizace realizující práci s lidmi. Jednoduše řečeno:
jako odborník na vzdělávání dospělých
můžete pracovat s lidmi, řídit persona-

listiku a veškeré vzdělávací a doškolovací
programy jak v soukromém tak ve veřejném sektoru. Je jen málo takových oborů,
které mají tak široké uplatnění a které ve
svém studijním programu zahrnují vlastně celý sociální prostor.
¯ Narazil jste na praktickou stránku
studia, rozvoj dovedností a užitečné informace mimo rámec ryzí
teorie…
Snažíme se o vyvážený vztah teoretického základu studia s praktickou
stránkou vzdělávacího procesu. Do jisté
míry to máme snazší u kombinovaného
studia, protože tu přicházejí již lidé
z praxe, často si doplňují teoretický základ oboru, kde jsou profesionály, tedy
například v personalistice, marketingu,
vzdělávacích útvarech firem. Ale i denní studium doplňujeme praxí, která se
odehrává právě v takových zařízeních,
takže lze říci, že každý student dost dobře
pozná profesionální půdorys, do něhož se
chystá vkročit. Neměl by být tedy ničím
zásadním překvapen.
¯ Je to asi logické, protože jste soukromá Vysoká škola, a vaši studenti
si tedy studium platí, ačkoli právě
vaše škola, co se týče školného, patří
spíše k liberálnímu středu (školné
se pohybuje kolem 20 000 Kč za
semestr)…?
Ovšem. My nabízíme specifickou
vysoce sofistikovanou službu a jsme
ve dvojím konkurenčním ohni. Z jedné
strany veřejné vysoké školy, které nemají žádné školné, jsou takzvaně zadarmo,
i když je to relativní. A pak ostatní privátní školství se širokou nabídkou studijních
příležitostí. To znamená, že jednak musí
být na výši naše nabídka, tedy studijní
program, co do kvality a poptávkové
bonity. Ale také to předznamenává jiný
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Nevěřme báchorkám
JIŘÍ PANCÍŘ

J
druh odpovědnosti vůči studentům, kteří
– ježto si studium platí – mají jistě silnou
motivaci, v jistém ohledu citelnější než na
veřejné škole, kdy vlastně mnozí mohou
studovat libovolně dlouho a moc neriskují. To u nás nejde. Ale zároveň – a to je
ten druhý pomyslný oheň – na rozdíl od
soukromých středních a vyšších odborných škol nedostávají soukromé vysoké
školy žádné dotace od státu. Musejí vyžít
ze školného, grantů a vlastní podnikatelské činnosti. A přece to jde, aniž bychom
museli stát frontu s nataženou rukou před
státem. Mrzí mě, že když se v médiích hovoří o problematice vysokých škol, téměř
výhradně jde o veřejné školství. Jako by
to privátní nebylo. A přitom už přes deset
let ukazuje svoji životaschopnost.
¯ Máte nějaký konkrétní cíl v blízké
budoucnosti?
Máme řadu cílů, souvisejících s organizační a statutární stránkou naší práce.
Určitě chceme obohatit škálu studijních
programů, zvýšit stupeň vysokoškolského
studia, ještě více se integrovat v mezinárodních odborných programech zejména
po vstupu do EU. Založili jsme Institut
mediální komunikace, který zajišťuje odbornou a organizační přípravu konferencí
a publikací v oboru sociální komunikace
a médií, což je téma dnes velmi aktuální.
Doufáme, že se na bázi tohoto Institutu už
brzy rozběhne standardní výuka nového
studijního oboru, aby to nebyla jen myšlenková dílna pro odborníky, ale hlavně
pro studenty. Bez nich bychom tu přece
nemuseli být!
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

e pravdou, že mýty, báchorky
a pověsti nás doprovázejí už od
útlého věku. Není však pravdou,
že v dospělosti se naučíme své myšlení
logicky a rozumově zvažovat, že naše uvažování je pravdivé a exaktní.
Zejména po VLSR (Velké listopadové
sametové revoluci) jsme denodenně
bombardováni jak z médií, tak od
politiků, ekologických aktivistů,
anarchistů, levicových intelektuálů
a fanatických muslimů spoustou polopravd i zjevných lží, spoustou líbivých
frází i zapšklých hrozeb, spoustou slov,
jejichž jediným významem je danou
skutečnost zamlžit či skrýt její podstatné rysy.
Jedním z prvních pokusů demystifikovat takové často účelové lži je kniha
Martina Daneše „Nevěřme báchorkám“
s podtitulem „(1+) 50 soudobých mýtů“,
kterou vydalo nakladatelství Votobia
Praha. Autor se nad každým populárním
heslem vtipným a neotřelým způsobem
zamýšlí, hledá historii vzniku i jeho banalitu či účelovou lživost.
Kniha je členěna do sedmi tématických okruhů. V prvním je pojednána
problematika vládnutí. Jsou probírána
hesla jako Přímá demokracie, Rovné šance malým stranám, Zákony vše vyřeší, či

Křtu knihy se zúčastnila i maminka
Martina Daneše a jeho přátelé Jana
URIEL Kratochvílová a Jiří Hrubec

Kmotrem knihy Martina Daneše (vlevo)
byl rektor Vysoké školy Jana Amose
Komenského doc. Luboš Chaloupka
zda Politik má být lidový. Tvrzení typu
Normální je nelhat, Zelení chrání člověka,
či pokus o definice Neziskového sektoru,
Nezávislých osobností či Seriózního tisku
je tématem druhé části. Oddíl „V zajetí
včerejška“ píše O disidentském mýtu
a Vyrovnávání se s minulostí. Ve vztahu
Čechů k Evropě jsou diskutována tvrzení
typu Čeká se jen na nás, Rozpad státu proti
vůli lidu jakož i problematika Kolektivní
viny, Benešových dekretů a Spojených
států evropských. V dalších oddílech
jsou diskutovány důsledky floskulí jako
Blahodárný deficit, Sociální spravedlnost,
či Úředník potřebuje jistotu. Závěr se týká
globálních mýtů, jako je Americký satan,
Bojovníci za mír či Politická korektnost
a v neposlední řadě takových výšin ducha,
jako jsou Vize místo myšlenek, Vysoká
kultura, Nanebevzetí Václava Havla či
Zaručeně pravá autenticita.
Čtenáře tato kniha pobaví tím, že
jim ukáže humornou formou plytkost
či dokonce nesmyslnost diskutovaných
klišé. Ale také jde o knihu poučnou. Jde
o pokus o imunizaci člověka proti tomuto informačnímu moru české společnosti.
A v neposlední řadě čtenář jaksi ztratí často až náboženskou úctu k těm, kteří takovým způsobem snad dokonce i myslí.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

VĚDA A VYSOLÉ ŠKOLY

KULTURA
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Radost z inteligence
IVANA HASLINGEROVÁ

Motto: Mám-li hlavu velikosti tykve, nač mi mají na ní měřit IQ“

J

an Vodňanský přednáší léta na
Karlově universitě filosofii hry.
„Nakladatelství Computer Press
si zřejmě myslelo, že si se studenty hraji
a oslovilo mne, abych napsal do jejich
dětského hobby něco o hrách. Tak jsem
napsal,“ říká Jan Vodňanský o svojí nejnovější knize „Radost z inteligence aneb
příručka pro dočasné majitele IQ s názornými ukázkami“. Dobrodružství, které čtenář podstoupí, bude sledovat proud
myšlenek Jana Vodňanského. Autora,
který se pohybuje na tenké hranici
výkladů světa a potažmo i lidské inteligence a tvořivosti. „O tvořivosti se nedá
pouze filosofovat „od stolu“. Proto mne
přitahuje tvůrčí otevřenost, a zejména
pak tvorba jako improvizace monologu,
který se může, ale nemusí stát dialogem,
pakliže vám odpovídá nebo neodpovídá
Váš partner, totiž Pan publikum. Někde
uprostřed, ve styčném bodě mezi řádkami
knihy a pohledem Vašich očí, dochází ke
stavu porozumění, ale třebas i vášnivého
nesouhlasu, z něhož se náhle a pro některé z vás i zcela překvapivě zrodí z bouře

Kmotr knihy ing. architekt a ředitel
divadla Sklep David Vávra zarecitoval
některé již prakticky zlidovělé básničky
Jana Vodňanského

Jan Vodňanský
námitek Váš a jenom Váš zcela původní
názor. V takovém případě gratuluji Vám
i sobě. Mohu si jako spokojený autor zamnout ruce a říci si „dobře jsi ryl, starý
krtku,“ říká o knize autor.
Ivan M. Havel, člověk zabývající se
celý svůj život umělou inteligencí, sdělil:
„Honza mi dal povznášející čtení do letadla, abych si krátil cestu do Argentiny.
Když jsem se vznášel, zjistil jsem, že je
to kniha předvodňanských myslitelů. Je
v ní totiž citována v podobě zlomků řada
spisovatelů. Zdeněk Neubauer bude jistě
rád, že vyšel v podobě zlomku, neboť
vždy říká, že by si přál, aby někdo otiskl
alespoň zlomky toho, co říká. Není to ale
mozaika, jak uvádí Honza Vodňanský,
ale koláž. U mozaiky skládáme kostičky,
o nichž nevím co znamenají. U koláže
poznáme, z čeho je obraz sestaven, ale
jde o jeho umělecké sestavení do celku.
Teprve nad Argentinou jsem pochopil,
že část knihy jsou skutečně hry. Něco
se rozstříhá a čtenáři si to mají skládat.
Hledal jsem ale marně hru pro jednoho
hráče. Většinou jejich potřeba více než
deset, dlouho mi trvalo, než jsem alespoň našel hru pro dva. Žena již spala,
tak jsem si nezahrál. Přestal jsem číst,
když začalo letadlo klesat. Neměl jsem
ale čtení přerušit při klesání, neboť je
tam místo o balonech. Postmoderní text
má mít dvojí čtení. Člověk ho má chápat
jednak jako seriózní text, jednak jako
frašku. Jelikož znám Honzu, vím, že co
řekne, má vždycky obojí interpretaci
a snažil jsem to nalézt i v jeho knize.
A našel jsem, že kromě čtení a frašky je
ještě členěna jako hra. Doporučuji proto
sehnat deset přátel a hrát hry, ale můžete
si hrát i jako já.“

Hudební duše divadla Sklep Hana
Navarová si s autorem zazpívala několik jejich písní
Kniha je oživena Vodňanského slogany
typu: „Ničte ničte Nietzcheho, ať nám nikdo
nečte ho, Ničte ničte Nietzcheho, Nietzche
éto ničevó“ a vtipnými kresbami autora. Co
jej jejím vážným nedostatkem je miniaturní
velikost písma. Snad nikdy jsem se kromě
„kolibřických“ básniček do kapsy nesetkala
s tak malým písmem. Po chvíli čtení musí
člověk knihu odložit, aby si odpočinuly oči.
Tak hezká knížka měla vyjít třeba i za vyšší
cenu v lepší úpravě. Škoda.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Na závěr si všichni účastníci křtu v Paláci knihy Luxor na Václavském náměstí
v Praze připili na úspěch knihy. Zleva
Ivan M. Havel, Jan Vodňanský, David
Vávra a Hana Navarová
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Jak včasné podnikání dovede
schopné lidi k úspěchu

JIŘÍ PANCÍŘ

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

¯ Pavel Janiczek se stal majitelem firmy JAP Trading, spol. s r.o., jejíž tržby se vyšplhaly do výše
stovek milionů Kč. Jeho firma spolupracuje s 28 státy a její export činí kolem 400 mil. Kč.
¯ Pro to vše se stal již dvakrát finalistou soutěže Manažer roku. Navíc získal od polského Sejmu
ocenění za přínos k česko-polské spolupráci a patří mezi nejlepší dodavatele moravských hutí.
¯ Chce-li uspět, musí podle vlastních slov začít dělat to, co zatím nikdo nedělá a vymyslet
něco nového. Podnikání se pro něj tudíž stalo nejen nutností, ale přímo posláním.
¯ Na Třinecku je kolem 20 % nezaměstnaných a co je horší, hodně z nich se v důsledku bývalé
těžké práce v dolech a hutích stalo osobami se změněnou pracovní schopností (ZPS). O to
více je chvályhodné, že firma pana Janiczka patří mezi tzv. chráněné firmy zaměstnávající
přes 50 % těchto lidí.
¯ Státní byrokracie je tak složitá, že nevyužívá státní příspěvky na tyto zaměstnance, neboť
vyplňování papírů a byrokracie s tím vyjde dráž, než když se pracuje a něco rozumného se
za tu dobu vytvoří.
¯ Kdyby byl ministrem, tak by hlavně dal všem podnikatelům prostor a nechal by je pracovat
místo psaní statistik a podobných zbytečností. Nechce od státu peníze ale klid na práci.
Pomoc spočívá jinde. Především ve snížení daní, aby mohl investovat do rozvoje firmy
a zaměstnávat stále více lidí.
¯ Za velmi nespravedlivé pokládá to, že se stavějí průmyslové zóny a lákají se cizí bohatí
podnikatelé, kteří mnoho let mají daňové prázdniny, zatímco domácím podnikatelům vláda
nepomůže a ještě je obtěžuje byrokratickými zásahy, které produktivitu práce nezvýší.
Rovněž placení záloh na daň rok dopředu nepomáhá domácímu podnikání.

Z

a léta, kdy monitorujeme soutěže Manažer roku a CZECH
TOP 100 jsme se setkali s mnoha opravdu schopnými osobnostmi,
které i přes komplikované podmínky
přechodové ekonomiky dokázaly vést
jim svěřené společnosti k prosperitě.
Příběh pana Pavla Janiczka byl ale
i pro nás výjimečný. Pavlu Janiczkovi
pomohla včasná volba dobrého podnikatelského projektu odkrýt do té doby
skryté schopnosti, které ho nakonec
učinily ředitelem a majitelem firmy
JAP Trading, spol. s r.o., firmy s ročními tržbami stovek milionů Kč. O tom,
jak k tomu všemu došlo a co všechno
musel vykonat, jsme si povídali v jeho
příjemné pracovně v Bystřici u Třince.

Ano, slyšíte dobře, právě v jedné z oblastí s nejvyšší nezaměstnaností vybudoval podnik s unikátním vybavením
v ČR a navíc podnik zaměstnávající
přes 50 % lidí se změněnou pracovní
schopností. Ale nechme již hovořit
pana ředitele:
Před revolucí jsem pracoval ve vedení
přidružené výroby velkého zemědělského
družstva Obránců míru v Třinci. Po revoluci začala činnost přidružených výrob
ztrácet opodstatnění a začal jsem proto
hledat nové uplatnění. S trochou štěstí
a shodou náhod se mi podařilo nalézt
zajímavý podnikatelský projekt, který
obnášel nutnost změnit se ze strojaře na
chemika žáruvzdorných materiálů a grafitu. Mimo těchto technických změn jsem
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¯
Poslouchá se
to jako pohádka,
ale nápad je jedna
věc a uvedení do
praxe věc druhá.
Jak známo banky
nepůjčují na hezký
úsměv. Kde jste
z í sk a l f i na nčn í
prostředky na rozjezd?
Bez pomoci
bank se podnikatel
neobejde. Za pomoci
a garance Nové huti
jsem v roce 1995
získal první úvěr
u ČSOB Ostrava.
Pan ředitel ukazuje grafitové elektrody pro tavení oceli v Postupem času mi
obloukových pecích, které jeho firma obrábí
banka začala důvěřovat a musím velmi
se velmi rychle musel naučit základy eko- pochválit spolupráci s ní.
nomiky, personalistiky a dalších činností
spojených s vedením soukromé firmy. ¯ Získal jste tedy peníze a co bylo dál?
Prvním nosným programem vznikající
Začínal jsem samozřejmě velmi
malé firmy byl prodej a distribuce gra- skromně jako fyzická osoba 1. května
fitových výrobků. Postupně jsem začal 1990 v pronajaté místnosti v hotelu, sám
přemýšlet i o tom, jak získat základní s jedním faxem. Po půl roce jsem již
materiál pro jejich výrobu. Začali jsme mohl přijmout první účetní a postupně
nakupovat zlomové a odpadové grafitové přibírat nové pracovníky. Za tři roky, 7.
elektrody z hutí a tyto odpady jsme zača- dubna 1993, vznikla firma JAP Trading,
li používat k výrobě různých grafitových spol. s r.o. (zkráceno ze jména Janiczek
dílů. Toto byl počátek dlouhodobé vize Pavel). Na štěstí pro nás po ztrátě monopofirmy – zpracování a recyklace hutních lu státních podniků zahraničního obchodu
odpadů. Uvědomil jsem si, že chci-li začali mít výrobci z celého světa zájem
uspět, musím začít dělat to, co zatím o bezprostřední spolupráci s námi. První
tady nikdo nedělá, a vymyslet něco no- kooperaci jsem udělal s polskou firmou,
vého. Podnikání se pro mne stalo nejen která vyráběla výrobky na bázi syntetickénutností, abych uživil rodinu, ale přímo ho grafitu. V současné době si již sami obposláním.
rábíme grafitové elektrody pro tavení oceli
v oblou kov ých
pecích. Pro tuto
činnost jsme získali certifikaci dle
normy ISO 9001:
2000. Vlastníme
digitální a laserové měřící systémy
pro jejich kontrolu
a jsme schopni dosáhnout vynikající
kvality. Surovinu
si kupujeme z celého světa podle
potřeby a kvality.
Pracuje u nás 46
lidí, dohromady
Sídlo společnosti JAP TRADING s.r.o. vybudované na navážce s externími živíme
hutního odpadu
přes 100 lidí. Naše
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firma spolupracuje s 28 státy a z obchodní
firmy jsme se během času přeměnili na firmu ryze výrobní. Exportujeme v rozsahu
kolem 400 mil Kč. Zajímavé destinace jsou
Albánie, státy bývalé Jugoslávie, Ukrajina,
Rusko a Portugalsko. Intenzivně využíváme členství v Česko-Polské obchodní
komoře, neboť Polsko má obrovský
průmyslový potenciál a je tedy pro nás
výhodným a blízkým partnerem. Na odborné výstavě Metal v Ostravě jsme třikrát
získali za naše výrobky prestižní ocenění
Zlatý zvon.
¯ Jestli jsem Vám dobře rozuměl,
tak syntetický grafit na výrobu
elektrod kupujete v cizině, takže
hutní odpad nezpracováváte?
K výrobě nových elektrod nakupujeme surovinu v celém světě, ale grafický
odpad samozřejmě rovněž zpracováváme.
V současné době skupujeme grafitový
odpad z celé ČR i Evropy a ročně ho
zpracujeme asi 500 tun. Briketujeme nejen prach z ferroslitin, ale i konvertorové
kaly, které se zatím vyvážely na skládky.
My z nich vyrábíme kvalitní brikety sloužící jako sázka do pecí. Těchto materiálů
zpracujeme desítky tun denně. Prachové
materiály se nasypou do zásobníků,
kde se smíchají s komponenty, které je
spojí a při průchodu automatickou linkou z nich vzniknou briketky sloužící
jako vstupní materiál do pecí. Hodně
dílů linky jsme si vyrobili sami, některé
repasovali ze starších zařízení. Chod
linky řídí jeden člověk, neboť technologický proces je řízen automaticky. Linka
může zpracovat až 60 tun odpadu denně
a celkem na ní pracují v jedné směně tři
lidi. Briketce hutního odpadu je velmi
složitým chemickým procesem, který
máme patentovaný.
¯ Všiml jsem si, že zde zpracováváte
také šoupátkové desky k vypouštění
oceli z pánví. Ty jsou také z odpadu?
Protože jsme v blízkém kontaktu
s hutěmi, všiml jsem si, že šoupátkové
desky pro vypouštění oceli z odlévacích
pánví mají malou životnost. Vydrží několik taveb a stojí několik tisíc korun,
neboť jsou vyrobeny z drahých vysoce
žáruvzdorných materiálů. Vykupujeme
je z hutí a renovované prodáváme zpět
zhruba za polovinu ceny nového výrobku. Hutě nemusejí tudíž platit draze za
likvidaci těchto šoupátek a vyděláme na
tom všichni.
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¯ Na Třinecku je kolem 20 % nezaměstnaných a co je horší, hodně
z nich se v důsledku bývalé těžké
práce v hutích stalo osobami se
změněnou pracovní schopností
(ZPS). Vaše firma patří mezi tzv.
chráněné firmy zaměstnávající přes
50 % těchto lidí. Mnohé firmy přitom raději zaplatí státu nařízené
poplatky, než aby zaměstnaly invalidy. Říkají, že jsou často nemocní
a navíc nevydrží na jednom místě.
Jak toto vše řešíte a co jste musel
pro tyto občany udělat?
Pracovat se dá s každým, kdo chce
pracovat. Jenom se pro to musejí vytvořit
podmínky. S nemocností je to částečně
pravda, ale vycházíme si vstříc. Pracuje
jich u nás stabilně kolem třiceti a málokterý od nás odešel sám od sebe.
Doufám, že jsou spokojeni, a já mám
z toho příjemný pocit, že můžeme být
užiteční právě těmto lidem. Nikdo nevíme, kdy se i nám něco podobného může
stát. Z podobných důvodů podporujeme
i nemocnici v Třinci. Hodně pomáháme
také školám v okolí zejména v kulturních a sportovních akcích. Musím též
velice pochválit spolupráci i s místními
úřady. Zejména máme velice dobrou
spolupráci s paní starostkou Bystřice
Annou Konderlovou.
¯ Kdybyste se stal ministrem, co byste
pro podnikatele jako Vy přednostně
udělal, aby jim to pomohlo v práci?
Hlavně bych všem podnikatelům
ubral papírování a dal jim a dal jim zelenou pro vlastní činnost. Nechal bych je
pracovat místo psaní statistik a podobných zbytečností, které musejí vyplňovat a jsou sankcionovaní za to, když to
neudělají. Čas je pro ně drahý a vláda
jakoby si to neuvědomovala. Stavějí se
zde průmyslové zóny a lákají se cizí bohaté podniky, kterým slíbí dlouhodobé
daňové úlevy, což pokládám za velice
nespravedlivé. Kdybych byl ministrem,
tak kromě toho, že nebudu zasahovat
podnikatelům do činnosti, pomohl bych
jim snížením daňové zátěže, aby mohli
více investovat do svého rozvoje, aby
mohli rozšiřovat výrobu a zaměstnávat
stále víc lidí. Byrokratickými zásahy
produktivitu práce ani zaměstnanost
nezvýšíme. Jsem názoru, že je potřeba
hlavně využívat schopnosti a chytrosti
našich českých lidí a nehledat stále záchranu v zahraničí.
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Poničené šoupátkové desky sloužící k vypouštění ocele z pánví (vlevo) jsou ve firmě
JAP zcela obnovená (vpravo). Obrázek vpravo zachycuje rovněž briketky, které
produkuje společnost Pavla Janiczeka
¯ Vaše plány do budoucna?
Syn končí průmyslovku a dcera studuje na Masarykově Universitě v Brně.
Chtěl bych, aby obě děti dokončily úspěšně studia a abychom byli všichni zdraví
a měli jsme s manželkou dost sil do další
práce. Mám mnoho dalších nových ná-

padů, které budou vyžadovat hodně úsilí
a energie, ale těším se na to. Jak jsem již
uvedl, podnikání se stalo pro mne nejen
nutností, ale koníčkem.
Pane podnikateli, děkuji za zajímavý rozhovor.
Snímky: Jiří Pancíř a archiv firmy

Poslání Kulturní komise ČR
Kulturní komise ČR (KKČ) není státem dotovanou organizací ale svobodným
sdružením umělců a osob majících zájem o kulturu. Nedostáváme tudíž žádné
státní či obecní dotace z peněz daňových poplatníků.
KKČ hradí své aktivity z darů od soukromých osob – občanů i firem
a z případných výnosů z vlastní činnosti.
Soukromá podpora je proto důležitým zdrojem pro její činnost, tj. zejména
vydávání publikací či pořádání akcí.
Je samozřejmostí, že případný sponzor bude patřičně zviditelněn v kulturně-hospodářské revue Fragmenty, kterou KKČ vydává, a to jak v její
internetové tak tištěné podobě, která se dostává adresně na stoly pana
presidenta a jeho nejbližších spolupracovníků, všech senátorů, poslanců,
ministrů, V.I.P. podnikatelů a finančníků.
Pokud chcete podpořit KKČ, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, v níž se
zavážeme využít darovaných peněz na vzdělávací projekty – výrobu publikací
a pořádání akcí. (Věnování peněz na „vzdělávací činnost“ můžete odečíst
od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu.)
Je rovněž možné zadat reklamu do naší revue, čímž podpoříte její vydávání a tím
zviditelnění umělců, o nichž v ní bude psáno, což přispěje k jejich práci.
V případě, že se rozhodnete podpořit finančně aktivity KKČ, kontaktujte
RNDr. Ivanu Haslingerovou, CSc., na tel./fax: 251 554 816 či e-mailu
haslingerova@fragmenty.cz

Chceme si úsilím v šíření pravicových myšlenek,
principů svobody a tržního hospodářství
zasloužit uznání Vás a Vaší společnosti.

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Milena Veselá –
Agent roku

¯ Firma ProMoPro se stala jedinou společností u nás, které dělal osobně reklamu sám
president Bush. Její sluchátko z tlumočnického zařízení má ve vitríně v Bílém domě
na památku ze summitu NATO.
¯ Na zasedání „Congress Rental Network“ v Kanadském Vancouveru byla za svou činnost vyhlášena Agentem roku, což je nejvyšší ocenění pro firmu pracující v daném
oboru a získává jej vždy jen jedna firma na světě. Toto ocenění získala především za
zajištění výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září
2000, jakož i summitu NATO v Praze v listopadu 2002.
¯ Její úspěchy jsou těsně spojeny s využíváním nejnovější techniky. Zajišťuje projekce
s opravdu špičkovými přístroji v mnohamilionových pořizovacích hodnotách, vlastní
23 nejmodernějších tlumočnických kabin a systém tlumočící do 32 jazyků. Je tudíž
nejlépe vybavenou firmou pro zajišťování velkých mezinárodních kongresů.
¯ Spolupracuje též s televizními stanicemi, kterým půjčuje pro jejich pořady (např.
Nikdo není dokonalý, IQ test národa, vyhlášení cen Thálie) nejrůznější techniku.

V

ekonomicky velmi složité
situaci, kdy i mnoho dobrých podniků má problémy,
se společnost ProMoPro (Pronájem,
Montáž, Provoz) vypracovala na první
místo v daném oboru činnosti. Stala
se členem mezinárodní sítě Congress
Rental Network, kde je každá země
zastoupena pouze jednou nejvýznamnější firmou. Na výročním zasedání
této sítě v lednu 2003 byla vyhlášena
v Kanadském Vancouveru Agentem
roku, což je největší ocenění pro firmu pracující v tomto oboru a získává
ho vždy jen jedna firma na světě.
Ekonomická ředitelka a spolumajitelka této firmy, Milena Veselá, již v roce
1995 získala titul Vynikající manažerka a od roku 2000 se stala již potřetí
finalistkou prestižní soutěže Manažer
roku, byla vybrána Kanadskou ambasádou do speciálního kurzu špičkových podnikatelů a je též zařazena do
encyklopedie osobností Who is Who.
Přišli jsme se zeptat, co tomu úspěchu

předcházelo, a paní podnikatelka nám
odpověděla:
K mezinárodnímu ocenění Agent
roku jistě přispělo i to, že jsme kromě
prestižních zakázek jako jsou kongres
Mezinárodního měnového fondu (MMF)
a Světové banky (SB) a summit NATO
zajišťovali v uplynulých letech mnoho dalších významných světových kongresů.
¯ To, že Vám bylo svěřeno zajistit
největší kongresovou akci u nás,
jakým byl summit NATO, Vás
katapultovalo do nejvyšších sfér
v oblasti kongresového byznysu
a byla Vám za jeho úspěšné zajištění
udělena již zmíněná cena. Všude ve
světě by toho vláda využila, aby si
všichni uvědomili, v které zemi je
teď nejlépe pořádat podobné akce.
To by pro zemi se zahraničním inkasem několika miliard dolarů bylo
úspěchem nad rámec dosavadních
možností. Využila nějak vláda tohoto úspěchu?

Bohužel z české strany jakoby se
nad summitem NATO zavřela voda.
Je zarážející, že český stát nemá zájem
takový úspěch ekonomicky zužitkovat.
Firmy, které kongresy pořádají, si přitom velmi pečlivě vybírají destinace,
kde je mohou bez problémů realizovat.
Při takových významných akcích nesmí
totiž nic selhat, neboť akce jsou sledovány celým světem, jsou na nich zastoupeny významní představitelé a mnohdy
přímo hlavy států. Proto je pořádající
společnosti směřují tam, kde je ověřena
kvalita a mají jistotu, že dopadnou dobře. Zjišťují si, jaké firmy kongres dělají
a berou si o nich reference. Pokud je mi
známo, tak kromě naší republiky si žádný
stát nedovolí nevyužít kladné ohlasy na
kongres takových dimenzí pro realizaci
svých dalších záměrů v oblastech zahraničního obchodu. Pro Vancouverské
zasedání jsme museli připravit prezentaci
s podrobnou zprávou o přípravě zasedání
NATO. Tato zpráva obsahovala detailní
popis toho, jak probíhaly montáže, jaká
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technika a v jakém množství se použila
a jak fungovala při samotném zasedání.
Po skončení prezentace, kterou přednesl
můj manžel, Jaroslav Veselý, spolumajitel a ředitel společnosti, chodili
zástupci zemí a blahopřáli mu k úspěšnému provedení tak technicky náročné
akce. Její složitost spočívala především
v tom, že jsme sami zajišťovali vše od
položení koberců, postavení kanceláří
a televizních a rozhlasových studií až
po dodání veškeré techniky. Práci nám
též komplikovala zvláštní bezpečností
opatření. Skutečnost, že jsme opravdu vše
zajišťovali sami, byla pro většinu kolegů
z Congress Rental Network neuvěřitelná.
Celému zasedání předcházely důkladné
bezpečnostní prověrky, v nichž jsme byli
prověřeni na stupeň „tajný“, což je druhý
nejvyšší u nás. I když to pohltilo téměř
rok a asi 40 % našeho času, nyní se nám
to vrací, neboť některé pořádající firmy
potřebují nejen naši techniku ale i prověřené pracovníky.
¯ Nyní mne napadlo, že jste vlastně
jediná firma u nás, které dělal
osobně reklamu sám prezident
Bush. Využíváte toho nějak?
Čtyřicet procent zakázek a 60 %
tržeb máme od zahraničních zákazníků
a je samozřejmě dobré, když zákazník
vidí presidenta USA s mikrofonem
ProMoPro. Navíc nás hřeje pocit, že jsme
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na jednom ze zasedání přišli
o sluchátko z tlumočnického
zařízení, neboť si ho vzal na
památku George Bush. Spolu
se schématem jak nastavovat
jazyky, seznamem tlumočníků a vlaječky ho má ve
vitríně v Bílém domě jako
vzpomínku na Prahu a na
summit NATO.
¯ Takže navzdory tomu,
jak to bylo složité,
musíte mít ze summitu NATO perfektní
pocit. Nebo se mýlím?
Nejdůležitější pro nás je,
že jsme získali sebedůvěru,
že jsme schopni takovou akci
zajistit i do budoucna, neboť
kongres dopadl po organizační a technické stránce
opravdu výjimečně dobře,
i když nebylo jednoduché
zajistit vše vlastními zdroji.
Půjčovali jsme si pouze některé tlumočnické zařízení, neboť například potřeba
70ti kabin byla nad naše možnosti. Zde
se osvědčilo naše členství v Congress
Rental Network. Při velkých akcích
firmy této sítě navzájem spolupracují.
Například při zasedání UEFA v Praze
se organizující Švýcaři na nás automaticky obrátili, abychom jim pomohli. Na
summitu jsme zase my požádali
o pomoc kolegy z Německa,
Dánska a Portugalska. A zde
bych chtěla vyzdvihnout práci
německých techniků, kteří byli
na velmi vysoké odborné úrovni.
Tlumočilo se do 28 jazyků a byl
poprvé na světě použit systém
tlumočení do 32 jazyků. Tento
systém byl vyvíjen speciálně
pro tento summit a my jsme ho
jako první firma na světě koupili
a otestovali. Vlastníme nyní 500
kusů těchto stanic s výhledem,
že po vstupu do EU je budeme
potřebovat, neboť každý stát
má nárok na tlumočení ve svém
jazyce.
¯
Kromě již zmíněných
kongresů již nic neděláte?
Naopak. Nyní nás čekají
běžné kongresy, které zahraniční klienti stále více pojímají spíše
jako show než jako kongres. Prezentace

nespočívá jen v tom postavit projektor
a do předsálí dát chlebíčky, jak si to
ještě stále představují mnohé české firmy. Zahraniční klienti chtějí poskytnout
informace o své firmě v jisté formě. Jde
o světelné efekty, o postavenou scénu.
Například v hotelu Hilton jsme stavěli
maketu Hradčan a do nich zabudovali
promítací plátna. Takových kongresů je
celá řada. Jsou technicky náročné a cílového zákazníka téměř vždy ohromí.
Máme smlouvy na výhradní dodávání
techniky a služeb s mnoha hotely. Ani
tak velké hotely, jakými jsou například
Hilton Prague nebo Top Hotel Praha, nenakupují drahá promítací zařízení, neboť
vědí, že si je mohou výhodně půjčit od
nás. V letošním roce jsme mimo jiného
zajišťovali i techniku pro zasedání mezinárodního olympijského výboru včetně
některých doprovodných programů.
Neměla bych opomenout ani zajištění
techniky pro NATO Parliamentary
Assembly v Obecním domě.
¯ Jak se projevuje na Vaší práci
ekonomická recese v některých
sousedních státech?
Velké kongresy se plánují 2-3 roky
dopředu a proto se výkyvy v ekonomice sousedních zemí příliš neprojeví.
Samozřejmě, když začala válka v Iráku,
situace byla jiná. Naplánované kongresy
byly hromadně odmítány díky tomu, že
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lidé nechtěli létat. Netrvalo to naštěstí
dlouho a co firmy nestihly na jaře, snaží
se dohnat nyní. Mají totiž vyčleněné peníze a snaží se tyto kongresy udělat, aby
jim nepropadly. Negativně se v našich
výsledcích projevila i loňská povodeň
a pád dvojčat. Někteří zákazníci z Karlína jako Ford a Opavia se už do něj nevrátili. V souvislosti s povodní bych ráda
zmínila, že se naše společnost podílela
na podpoře zatopených oblastí tím, že
jsme poskytli několik tisíc m 2 koberců,
které nám přebývaly právě ze summitu
NATO.
¯ Takže vám vlastně v práci nic nepřekáží?
Překáží a jak. Ani nevíte, jak ubíjející je to strašné papírování, než se nám
podaří vyjet s technikou ven. Chcete-li
techniku půjčit do zahraničí, musíte na
Hospodářskou komoru vyřídit karnet
ATA, jít s ním na celnici a ještě za to
platit. O stání na hranicích v kolonách
ani nemluvím, to je hrozné zvláště, když
pospícháte. V Maďarsku například chtěli během jednoho dne zajistit projekční
stěnu pro vyhlášení výsledků voleb, ale
nestihli jsme to kvůli průtahům na celních přechodech. Přestože z druhé strany
hranice na nás čekaly místní policejní
vozy, neodbavili nás celníci včas a přijeli jsme až po volbách. Když jsme měli
dělat v Německu kongres a přidali cenu
za celní vyřízení, byli jsme zase dražší
než konkurence. Už abychom byli v EU.
Ta bude nejen pro firmy našeho typu, ale
i pro mnohé další vysvobozením.
¯ A Vaše plány do budoucna?
Letos jsme oslavili desáté výročí firmy. Přistavěli jsme další část budovy,
abychom zajistili lepší kanceláře a pod-
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kongresů je stále více. Nakoupili jsme
nová plátna, obnovujeme autopark.
Vlastníme 18 aut a pořídíme další
tři. Rovněž jsme nakoupili projektory
střední třídy, které jsou hodně žádané.
Stále se snažíme doplňovat zařízení
tak, abychom zůstali na špici. K tomu
potřebujeme nejen kvalitní projekční
zařízení ale i doplňky k němu, jakými
jsou přepínače a kabely, které pořizujeme v té nejvyšší kvalitě. Praha má šanci
být kongresovým městem, všem se líbí
a klienti sem jedou, protože vědí, že zde
existuje firma srovnatelná s kteroukoliv jinou na světě. Věřím, že před deseti
roky jsme se rozhodli správně vydat se
cestou kongresové techniky, přestože
to často znamená odříkání v osobním
životě.
¯ V předchozím rozhovoru jste se svěřila, že se občas radíte s kartářkou.
Vzpomínám, že Vám tehdy doporučila Vaše syny zaměstnat každého
jednotlivě, protože jsou každý jiný
a nepohodli by se. Uposlechla jste ji.
Co Vám předpověděla do nejbližší
budoucnosti?
Kartářka zatím nepředpovídá žádné
pohromy. Synové v naší firmě pracují
dál, ale skutečně dělá každý něco jiného.
Staršího syna práce s technikou opravdu
baví, jako technik se vždy osvědčí a i při
řešení složitějších technických věcí nepanikaří. Zajišťuje proto náročnější akce.
Mladší je spíše společenský a taktický
typ a věnuje se proto získávání zakázek.
Manžel je vizionář a já jsem takový Ferda
mravenec, který vše stmeluje dohromady a zajišťuje běžnou každodenní činnost firmy. Na psychologických testech,
při prověřování pro summit NATO nám
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sdělili, že jsme oba dominantní soutěživé
a dravé osoby se schopností maximálního
nasazení.
¯ To ale musí být pěkné tornádo…
Naštěstí jsou to jen přeháňky nebo
lépe řečeno letní bouře, které rychle pominou, protože oba víme, že se navzájem
potřebujeme a oběma jde o totéž, takže se
hádáme vlastně v zájmu toho druhého.
¯ Jste jedna z mála úspěšných manažerek. Čemu přikládáte důvod
tak nízkého počtu žen v řídících
funkcích?
Ženy u nás nejsou tak oceňované
jako ve světě, i když mnohé jsou v týchž
funkcích lepší než muži. Je to mentalita
našeho národa. Hodně jezdím do ciziny
a vím, že ve světě, když je žena dobrá,
je dobrá i přesto, že je žena. Tady můžete být dobrá, jak chcete, ale jste „jen
ženská“. Naši muži nemají již od dob
vlády kněžny Libuše rádi, když jim poroučí žena. Poznala jsem to na letošním
Manažerovi roku, kde bylo pouze pět
žen z 56 finalistů a kromě Manažerky
roku, kterou musela být zvolena žena
tak jako tak, žádná jiná nedostala žádný
z devatenácti udělovaných titulů. Chybí
hodnocení obecně nestranné, záleží
pouze na porotcích. Ve Vancouveru,
kde jsme byli oceněni Agentem roku, je
zaveden naprosto neosobní počítačový
a jasný bodový systém. Vyhráli jsme
i přesto, že šéf soutěže nemá manžela
osobně příliš rád. I když by mě ocenění
potěšilo, svou práci dělám proto, protože
mě baví a největší odměnou za ní jsou pro
mě spokojení zákazníci.
Pani podnikatelko, děkuji Vám za
rozhovor.
Snímky: archiv společnosti
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Bez žen to nejde
IVANA HASLINGEROVÁ
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vropská manažerská konfederace (CEC) se sídlem v Bruselu, Mezinárodní síť pro rozvoj
žen – manažerek v Evropě (EWMD)
a Česká manažerská asociace (ČMA)
uspořádaly v pražském hotelu
Mövenpick konferenci o uplatnění
žen v managementu. CEC se zabývá
otázkou žen v rozhodovacích funkcích z vlastní iniciativy již několik
let. Zorganizovala průzkum v mnoha
evropských zemích a cílem konference
bylo nalézt odpověď na otázku „Proč
se tak málo žen dostane do TOP managementu?“
Účastníci konference se zamýšleli
nad problémy, proč v zemích, kde je
péče o děti usnadňována státními výhodami, sice roste počet zaměstnaných
žen, ale ve vrcholových funkcích je jich
stále málo. Také byla diskutována otázka,
proč v některých evropských zemích je

uplatňováno na vládní a firemní úrovni
opatření k vyrovnání příležitosti mužů
a žen v profesní kariéře a o využívání
možnosti rodičovské dovolené pro muže. Program byl moderován formou dvou
kulatých stolů: „Vliv vládní politiky na
trh práce žen a jejich kariéru“ a „Ženy
jako produktivní faktor ve vrcholovém
vedení“.
Manažer roku 2002, generální ředitel a předseda představenstva Stavby
silnic a železnic, a.s., Bořivoj Kačena
potvrdil slova paní Zelenkové, že smíšený kolektiv je vždy lepší než pouze
mužský. Ženy mají podle něj jednu
velmi důležitou vlastnost rozdílnou
od mužů a to tu, že dokáží přesvědčovat a nenechat se odbýt, pokud jsou
přesvědčeny o správnosti svého postoje. Mužům toto obecně chybí. „Muži
argumentují příliš věcně, ale ženy dají
do všeho srdce a jak se říká ‚ukecají
i mrtvolu‘. Také mají na
některé věci intuici, neboť
nevnímají vše jen rozumem
ale i citem a mužům se může stát, že jim tak některé
věci nechtíc uniknou,“
uvedl Bořivoj Kačena.
Nad konferencí převzal záštitu ministr práce
a sociálních věcí Zdeněk
Škromach a jeho ministerstvo zastupovala vedoucí
oddělení pro rovnost žen
a mužů Dagmar Zelenková,
která uvedla, že není problém v zákonech, podle nich
Za předsednický stůl usedli (zleva) Manažer roku jsou ženy u nás rovnoprávné,
2002, generální ředitel a předseda představen- ale jde o to, jak přesvědčit
stva SSŽ Bořivoj Kačena, vedoucí oddělení pro podnikatele, aby se neobárovnost mužů a žen na MPSV Dagmar Zelenková, vali, že ženy budou stále
president CEC Maurizio Angelo, president ČMA doma s dětmi a nebudou
Ladislav Macka a presidentka EWMD Bettina se moci věnovat práci tolik
Goetzenberger
jako muži. Přitom uvedla,

K mezinárodní diskusi o tom, proč je tak
málo žen v Top managementu, byla přizvána Manažerka roku 2002 a generální ředitelka TOP Hotelu Praha Ludmila
Koutská (sedící) spolu s Manažerkou roku 2000 senátorkou Helenou Rögnerovou
(diskutující)
že při rozhovorech s řediteli úspěšných
podniků se tito shodují, že lépe prosperují podniky, kde jsou ve vedení i ženy.
Všem přítomným rozdala knížečku
„Rovná práva a příležitosti pro ženy
a muže v EU“, kterou k této problematice ministerstvo vydalo.
P r e sid e nt k a E W M D B e t t i n a
Goetzenberger souhlasila s paní
Zelenkovou a uzavřela diskusi tím, že
je nutné přesvědčovat o tomto majitele
podniků, neboť právě toto je klíčem k nástupu žen do vedoucích funkcí. Ne positivní diskriminace, jak se zpočátku i ona
mylně domnívala. Nezbývá než doufat, že
president ČMA Ladislav Macka pozorně
naslouchal a že Česká manažerská asociace se bude snažit o uvedení této myšlenky do praxe i u nás. Stručně řečeno: Bez
žen to prostě nejde nejen doma, ale ani
na pracovištích
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Steilmann Praha obléká
královny krásy
BARBORA ZINDELOVÁ

Členka odborné poroty, ředitelka společnosti Steilmann Praha Anna Motlíková si
dobře rozuměla s choreografem Yemim, který střídavě působil v roli účinkujícího
i hodnotitele výkonů dívek

V
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Kongresovém sále pražského
hotelu Olšanka proběhlo finále
8. ročníku prestižní soutěže
Miss aerobik 2003 v kategorii 18 – 35
let. V dynamickém sledu čtyř soutěžních disciplín se zúročily nejen fyzické
přednosti 9 finalistek z České a jedné
ze Slovenské republiky. Pružná a vytrénovaná těla finalistek již podruhé
oblékala společnost Steilmann Praha.
Vzhledem k jejich věkové kategorii zvolila ředitelka společnosti Anna Motlíková
řadu Emozioni určenou mladým a aktivním ženám.
Pro představení si dívky vybraly černou kolekci ze sametu, elastické krajky
a strečových materiálů, v nichž se podle

slov ředitelky soutěže Jany Hajsové cítily absolutně nejlépe. K dobré náladě
publika nejvíce přispěli herci Václav
Vydra a Martin Dejdar, které si pro
konverzaci vylosovaly dívky číslo 9 a 4.
Pro konverzaci s nimi si dívky oblékly
dlouhé letní šaty se špagetovými ramínky
v trendové barevnosti již pro příští letní
sezonu. Přes výsledky prvních dvou
disciplín – minutový běh na trenažéru
a promenádu v plavkách – ve kterých
excelovala Barbora Šulcová s číslem 9
se celkové resumé ještě zamíchalo a porota neměla při vyrovnaných výkonech
lehké rozhodování. Konečné pořadí určila až závěrečná promenáda v plavkách.
Účinek pravidelného sportování byl na

první pohled zřetelný nejen na skvěle formovaných postavách a kondici finalistek
soutěže, ale pro mnohé by se sympatické
dívky mohly stát vzorem v hledání receptu na vitalitu a dobrou náladu. Desítce
mladých žen (blondýnek i brunetek) při
závěrečném vyhlášení výsledků slušely
bez výjimky vínově červené slavnostní
šaty s nařaseným živůtkem a jemným
leskem. Všechny tyto modely, které
pocházejí z řady Emozioni již pro letní
sezonu 2004, si mohly všechny soutěžící
ponechat. Královnou aerobiku pro rok
2003 se na základě nejvyššího počtu
bodů stala dvacetiletá Jaroslava Dudková
z Kladna (míry 90-62-90). Osmnáctiletá
Barbora Šulcová získala ocenění 2. vicemiss a korunka 1. vicemiss ozdobila
rovněž osmnáctiletou Anetu Křibíkovou.
Zabodovala tudíž astrologická znamení
Beran (Miss aerobik 2003), Váhy (1. vicemiss), Střelec (2. vicemiss). Královnu aerobiku pro rok 2003 Jaroslavu Dudkovou
z Kladna přivedla její maminka, která ji
od jejích dvou let vodila s sebou na hodiny cvičení. Láska ke sportu jí už zůstala
a tak se jím dnes zabývá i ve svém studiu.
Kromě jiných věcných darů může vítězka
po celý rok bezplatně užívat automobil
Opel Corsa. Protože již vlastní řidičský
průkaz, těší se, že nový vůz pořádně
„prožene“. V kategorii Miss aerobik
Média, o níž hlasovali čtenáři mediálních
partnerů, s přehledem zvítězila Martina
Nešetřilová (25 let) s číslem 2. Všechny
dívky bez ohledu na pořadí mají v sobě
náboj energie, spojuje je zájem o zdravý
životní styl, všechny aktivně cvičí a většina z nich se orientuje na profesi lektorek
aerobiku. Přes finálové napětí všechny
účastnice očividně dodržely až do konce
sportovní zásadu fair play a vzájemně se
kolegiálně podporovaly. Roli náhradnice sehrála s nadhledem pětadvacetiletá
Veronika Slezáková, která fandila všem
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Vítězky Miss aerobik 2003 zleva: Aneta Křibíková (1. vicemiss), Jaroslava Dudková
(Miss aerobik 2003) a Barbora Šulcová (2. vicemiss)
dívkám bez rozdílu. Nejmladší účastnicí
soutěže byla osmiletá Sára Kalivodová,
která si odnesla titul 3. MiniMiss aerobik
2003.
Snímky: archiv Steilmann

Pro další snímky nebo individuální
přání týkající se aktuálních kolekcí
společnosti Steilmann Praha kontaktujte (e-mail: press@steilmann.cz, mobil
732 818 598)

EKONOMIKA

Budoucí vítězka Jaroslava Dudková při
úvodním představování v černých sametových šatech řady Emozioni

Pánové

Jaroslava Dudková při konverzaci vtipně
využila anglických pokynů, které používají lektorky aerobiku

Aneta Křibíková předvádí sólovou sestavu aerobiku, která jí dopomohla k získání
titulu 1. vicemiss

nezoufejte!

Steilmann Praha má
pro Vás nachystanou speciální kolekci
STONES, do níž obléká nejen naše fotbalové
representanty, ale která
je určena i pro top podnikatele a manažery.

FRAGMENTY
Z EKONOMIKY

EKONOMIKA

K
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Zrušte komunistické
skanzeny
IVANA HASLINGEROVÁ

dyž jsem natáčela rozhovor
se stínovým ministrem zdravotnictví za ODS senátorem
Tomášem Julínkem, přiznám se, že se
mi jeho pohled na naše zdravotnictví
zdál až příliš černý. Jeho odpověď na
můj dotaz, co by začal napravovat
v první řadě, kdyby se stal ministrem,
totiž zněla: „Pokud se nezmění socialistická legislativa, nejde ve zdravotnictví
nic dělat“. Pan senátor ani netuší, jak
jsem si na jeho slova vzpomněla, kdy
jsem potřebovala na dovolené rychlou
pomoc lékaře. Pochopila jsem, že to není jen proklamativní politická fráze,
ale hluboká pravda, že to nebyla ideologicky zjednodušená odpověď, ale že
měl pouze jako lékař větší zkušenost
s naším zdravotnictvím nežli já, která
jsem od roku 1997 nebyla u státního
lékaře. Nepíši tento článek proto, abych
si postěžovala. V současné době jsem
již uzdravená díky privátní klinice
v Jihlavě. Můj banální příběh mne ale
vedl k hlubšímu zamyšlení nad větou
pana senátora a k odhalení toho, kde
je v našem zdravotnictví, alespoň podle
mne, zakopaný pes.
Přijela jsem na Vysočinu na chalupu
a vrátil se mi ekzém, na který mi v Praze
paní doktorka ordinuje jistou mast, po níž
jsem do dvou dnů v podstatě vyléčena.
Nechtěla jsem kvůli jejímu předpisu jet
až do Prahy a naivně jsme se rozhodla navštívit polikliniku v nejbližším městečku
– Humpolci. A pak jsem jen zírala jako
Vizír. Z ordinace, kde jsem vystála frontu, jsem byla vykázána do jiné, protože
naše obec je v tamním zařízení vyčleněna
výhradně jisté doktorce. Takže v Humpolci si pacient nemůže svobodně zvolit
svého lékaře. Vrchností přidělená lékařka
mi sdělila, že mi nemůže pomoci, ať jedu
do Prahy nebo jdu o patro výš na kožní.
Pravila jsem jí, že tam mají jediné dvě ko-

žařky současně dovolenou (co dělá vedení
polikliniky, že to dovolí, jsem pominula
komentovat), proto jdu k ní. Ostatně i do
Prahy se dostanu až druhý den a protože
vím, jak rychle se ekzém šíří do očí, potřebuji rychle pomoc. S tím souhlasila,
dokonce mi povzbudivě vysvětlila, že
se mi může všechno dát do vnitřností
a poslala mne na kožní do Havlíčkova
Brodu (25 km od nás) aniž tušila, že má
v červenci celá kožní klinika celozávodní dovolenou. Jak je možné, že si vezme
celé oddělení naráz dovolenou jako výrobní podnik a nemá ani tu elementární
slušnost to sdělit lékařům v obvodech,
ponechávám opět na čtenáři. Po mém návratu z Brodu jsem se dovolila otázat mně
přidělené lékařky, zda není např. v Jihlavě
kožní lékař bez dovolené. Odpověděla, že
tamní nemocnice ho nemá vůbec, ať jedu do Prahy. Ohradila se navíc, že jsem
již druhá, kdo ji ten den hubuje, že ho
poslala na výlet do Brodu zbytečně, že
přece není její povinnost zjišťovat, kdy
který doktor má dovolenou. Když sama
ale nesmí předepsat ani mastičku, což je
již samo o sobě protismyslné, měla by mít
alespoň přehled, k jakému ordinujícímu
lékaři může daný den poslat své pacienty.
Možná to není formálně v popisu její práce, ale předpokládala by to elementární
lidská slušnost k nemocným. Manžel nakonec ve Zlatých stránkách nalezl privátní Dům zdraví v Jihlavě, kde nám nikdo
neurčoval, ke komu máme jít, kde jsme
neměli pocit, jak nehorázně obtěžujeme,
když se neléčíme v Praze. Vybrali jsme
si ze tří lékařů jednoho, milá sestřička
nás zanesla do počítače a do dvou dnů
jsem již mohla mezi lidi po předepsání
snad ještě lepší masti než v Praze a samozřejmě po podání vnitřních léků.
Všem potenciálním pacientům nejen
na Vysočině, ale v celé republice proto
doporučuji vyhledat si privátní kliniky

dle Zlatých stránek a vyhnout se na hony komunistickým skanzenům státních
obvodních poliklinik.
Teď si jistě řeknete, co nadělám s banálním ekzémem, ale pozor. Dala jsem
řeč v místní hospodě a příklady podobné
arogance humpolecké polikliniky se jen
hrnuly. Sousedovi vletěla do oka tříska
z cirkulárky a když dojel k oční lékařce
této polikliniky, sdělila mu, že nejdříve
musí mít potvrzeno od obvodní kolegyně, že tam třísku skutečně má a pak že
mu ji teprve může vytáhnout. Takže šel
v tomto stavu poslušně vysedět frontu
na potvrzení, že má třísku v oku a pak
teprve byl po další frontě přijat na oční.
Okolnost, že odborná lékařka potřebuje
na to, aby poznala třísku v oku, potvrzení o tom od obvodní kolegyně, je dokladem práce současného socialistického Ministerstva zdravotnictví a jeho
nařízeních. Další případ byl ještě horší.
Žena s mozkovou mrtvicí byla v sanitě
záchranné služby odkazována na různé
kompetentní nemocnice, až v důsledku
prodlení prakticky oslepla. Už jsem se
dál ani neptala. Slova senátora Julínka se
v Humpolci vyplnila bohužel do písmene.
Důvodem pro napsání tohoto článku je to,
že těmto lidem i přes uvedené hororové
příklady nesmyslné byrokratické jednání
obvodních doktorů připadá samozřejmé
a dokonce se privátních nemocnic bojí.
Nezažili totiž od dob komunismu nic
jiného a tak se ani nerozčilují nad tím,
že přístup lékařů k nemocným zůstal
v malých městech stejně povýšenecký
a arogantní jako za dob komunismu.
A právě v jejich zájmu bych chtěla prolomit toto zažité tabu a pomoci prosazovat
myšlenky o urychlené privatizaci nemocnic do praxe. Ani pilná paní ministryně
Součková nemůže tuto spoušť napravit,
dokud zdravotnictví bude i nadále jedním
z posledních ostrůvků komunismu u nás
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a nebude v něm fungovat pojem cena
a konkurence. Vše ostatní jsou pouze
nepodstatné kosmetické úpravy.
Dokud bude v našem zdravotnictví
platit výše popsaná byrokracie z dob
komunismu, tak než se pacient přes tuto
síť nelékařů – byrokratů na střediscích
propracuje ke skutečnému lékaři, ztratí
několik dní času, peníze za cestovné po
celém okrese, nemoc bude postupovat
tak, že mu nakonec mnohdy nepomůže
ani sebelépe vybavená nemocnice
. O tom, jak díky tomu zbytečně
tratí pojišťovna, kolik stojí stát provoz
tak zbytečných poliklinik a kolik platí
lékařům, kteří zastávají funkci úředníků místo aby léčili, o tom pomlčím.
Aby mi bylo dobře rozuměno, velice si vážím soukromých praktických
lékařů, kteří jsou nezbytní v mnoha
ohledech, ale rozhodně není nutné
z nich dělat úředníky a soudce, kteří
rozhodují o tom, co smíme či nesmíme
dělat, když nám padne tříska do oka.
Občané jsou svéprávné bytosti a měli by
mít možnost si svobodně zajít k odbornému lékaři, který by měl mít přidáno
z toho, co se ušetří na platech zbytečných „obvodních“ nelékařů, kteří jen
dezorientují skutečně nemocné pacienty
a jsou chváleni místními občany podle
počtu vydaných neschopenek, na jejichž
vyplňování postačí posudkový lékař.
Pro zdravého člověka je jízda po okrese
veselým výletkem, pro člověka s bolestí
a horečkou je to horor
Troufám si říci, že kdyby nebylo humpolecké polikliniky, měla jsem ušetřeny
tři dny rozčilování, dost peněz a hlavně
bych byla dříve zdráva, protože bych do ní
nešla a nezdržovala se dohady s naprosto
neinformovanými úředníky, kteří si píší
na dveře, že jsou lékaři. Zrušením těchto
zbytečných a byrokratických zařízení by
se daly nejen ušetřit peníze, ale odlehlo by
skutečně nemocným pacientům a nemoc
by se nerozvinula v důsledku prodlení.
A jak by se vyřešila nemocnost panu ministru Škromachovi! K odborníkům by si
každý rozmyslel jít simulovat. A když už,
byl by rychle vyléčen a nebral by zbytečné
léky neléky, za něž pojišťovna vyplácí miliardové sumy. Jedním slovem zrušením
výše popsaného komunistického skanzenu a jemu podobných by se z našeho
zdravotnictví stal fungující celek na
světové úrovni, neboť schopných lékařů
je u nás dostatek. Chce to jen politickou
vůli a rozhodnost. .
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Manažerský počin roku
IVANA HASLINGEROVÁ

J

e známo, že Evropská manažerská asociace uděluje každoročně
ocenění za tzv. manažerský
počin roku. Jsou jím oceňováni manažeři nejen za dobré vedení firmy a její
prosperitu, ale takoví, kteří přijdou se
skutečně vlastním novým nápadem či
zlepšovacím návrhem, který má pro
rozvoj jejich firmy velký vliv. Proto
i Česká manažerská asociace (ČMA)
ocenila letos dva české manažery titulem „Manažerský počin roku“.
V letošním roce získali titul Milena
Veselá, zástupkyně ředitele a spolumajitelka společnosti ProMoPro a ředitel
a jednatel společnosti JAP TRADING,
spol. s.r.o., Pavel Janiczek.
Paní Milena Veselá dostala ocenění
za to, že iniciovala nákupy skutečně
unikátních zařízení kongresové techniky umožňující zajistit projekce s opravdu špičkovými přístroji v mnohamilionových pořizovacích hodnotách. Její
firma dále vlastní 23 nejmodernějších
tlumočnických kabin a systém tlumočící
do 32 jazyků, čímž si vytvořila základ pro
vedoucí postavení v oboru. V důsledku
této její činnosti je ProMoPro nejlépe
vybavenou firmou pro zajišťování velkých mezinárodních kongresů ve světě
a dostala prestižní zakázky k zajištění
zasedání Mezinárodního měnového
fondu a kongresu NATO v Praze. Na
zasedání „Congress Rental Network“
v Kanadském Vancouveru byla společnost ProMoPro za svou činnost vyhlášena
Agentem roku, což je nejvyšší ocenění

Milena Veselá kráčí pro vyznamenání a dostává je z rukou výkonného ředitele ČMA
Jiřího Stýbla

President ČMA Ladislav Macka vyhlašuje „Manažerský počin roku“
pro firmu pracující v daném oboru a získává jej vždy jen jedna firma na světě.
Ředitel a jednatel společnosti JAP
TRADING, spol. s.r.o., Pavel Janiczek
získal ocenění za to, že výsledkem jeho
nápadů získala jeho firma 4 patenty na
briketaci hutního odpadu, která je velmi
složitým chemickým procesem. Jeho společnost vykupuje grafitový odpad z celé
ČR i Evropy a ročně ho zpracuje asi 500
tun. Briketuje nejen prach z ferroslitin,
ale i konvertorové kaly, které se zatím
vyvážely na skládky. Další patent má
pan Janiczek na renovaci šoupátkových
desek pro vypouštění oceli v odlévacích
pánvích ve vysokých pecích. Renovované
šoupátkové desky prodává zpět hutím za
poloviční cenu než má nový výrobek.
Hutě nemusejí tudíž platit draze za likvidaci těchto šoupátek.
Rozhovory s oběma vyznamenanými přinášíme v tomto čísle v rubrice
„Galerie úspěšných osobností“.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Pavel Janiczek přebírá ocenění z rukou presidenta ČMA Ladislava Macka.
Přihlíží vicepresident Gajdoš
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