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O dvou Václavech

ylo to ode mě hodně pateticé, ale myslím si to do-
dneša. Od té doby se popsala spousta papíru o tom, 
že laus byl zvolen omunisticými hlasy. Není to 

přesné. Ano, byl zvolen i hlasy omunistů, ale především di-
y rozolu uvnitř sociální demoracie a vládní oalice, terá 
nedoázala prosadit vlastní andidáty. Ti se ostatně všichni, 
s výjimou paní senátory Moserové, taé ucházeli o přízeň 
poslanecého lubu SČM. Ze všech nominovaných byl Václav 
laus nejlepší. Na tom se snad shodnu i s těmi, do do dnešního 
dne nedoázali jeho zvolení sousnout a stále připomínají prezi-
dentovu fotografii s Grebeníčem na balóně zámu v Lánech. 
Ale na tento sníme bylo zaděláno už tehdy, dyž Václav Havel 
jmenoval předsedou federální vlády vrcholného aparátčía 
minulého režimu Mariána Čalfu a posytl ta omunistům 
generální pardon na věčné časy. Tam začal jejich návrat. Ostatně 
jaýpa návrat, dyž vlastně nidy neodešli. Do vývojy dal 
tu Grebeníčovu lánsou fotu Václav Havel hned v roce . 
Dnes je SČM v parlamentu třetí nejsilnější stranou. 

Vztahy mezi oběma Václavy byly vždy, mírně řečeno, řehé. 
Václav I. byl nestranicý prezident, ale něterým usupením, 

např. Unii svobody, vehementně stra-
nil. Myslel si, že tuto zemi bude řídit 
on a luci a holy, co spolu mluví. Ale 
přišel Václav II., zrušil Občansé forum 
a pravil, že všichni, ale opravdu všichni, 
se musejí postavit do fronty na vliv a po-
liticou moc. Říá se tomu volby a na 
záladě výsledů voleb funguje parla-
mentní demoracie. Vztahy začaly být 
napjaté až nepřátelsé. Václav I. zlivi-
doval nový volební záon, terý byl sa-
mozřejmě účelový. Jedním z jeho účelů 
bylo vytvořit stabilní politicé prostředí 
se dvěma silnými stranami. omunisté 
by pa měli v parlamentu jednociferný 
počet mandátů.  To Václav I. dobře vě-
děl. Ale věděl taé, že by u toho nebyli 
hoši a dívy z Unie svobody. A to mu 
stálo za tento ris. Teď jeho oblíbenci 
jsou v postavení, teré jim jistě ani on 
nepřál. Národ je rozdělen. Máme stíno-
vého prezidenta, co na svých tisovách 
hraje na harmoniu. Na Hradě je Václav 
laus. Jeho preference stoupají. 

Máme prezidenta, ta ho ctěme! 
A že nemá radost z Evropsé unie? 
Já tay ne.
S n í m e   F r a g m e n t y :  I v a n a 
Haslingerová

MICHAL PAVLATA

Když byl zvolen prezidentem republiky Václav Klaus, 
měl jsem z toho radost a hned jsem to napsal do novin: „V pátek 
28.února 2003 udělala demokracie v naší zemi velký krok kupředu. 
Hlavou státu se v tajné volbě stal čestný předseda nejsilnější opoziční 
strany. To se mi líbí, to je víc než potěšující. V devítikolovém utkání 
byl zvolen muž, který usedl na Hradě českých králů jako desátý 
prezident. Desítka je trefa do černého. Václav Klaus vyhrál nad svými 
soupeři všech devět kol. Náš nový prezident je velký bojovník. Je to 
bojovník z principu a to je důležitá kvalifikace pro prvního muže 
českého státu. Svou bitvu vyhrál také proto, že v posledních pěti 
letech prokázal, že umí bez zášti i prohrávat. Ustál mnoho ran a ne 
všechny  byly fair-play. Odpůrců na naší politické scéně i v médiích 
měl a zatím ještě má nepočítaně. Mnozí si už párkrát mysleli, že 
V.K. je K.O., a on je zatím OK. Byl už sice několikrát odpočítáván, při 
posledních parlamentních volbách málem hodili do ringu ručník 
i lidé z jeho vlastní politické strany. Ale on se vždy zvedl jako špičkový 
tenista, který  bojuje o každý fiftýn. To mě fascinuje a mám z toho 
radost. Jiní mají ‚blbou náladu‘, protože nevidí Václava Klause na 
kolenou. Nešlo jim o volbu prezidenta, ale o to, jak nezvolit Klause. 
Sláva vítězi, čest uraženým! Nový prezident Václav, toho jména druhý 
na prezidentském stolci, složil svůj slib 7.března. V tento den se v roce 
1850 narodil zakladatel státu Tomáš Garrigue Masaryk. To datum je 
dobré znamení. Bůh žehnej České republice“.

B

„Václav laus je bojovní z principu,“ říá Michal Palata 
Jiřině Jirásové ve Španělsém sále Pražsého hradu na oslavě 
inaugurace Václava lause
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NATO a dnešek
VÁCLAV KLAUS

Nacházíme se ve složité meziná-
rodní situaci, terá před nás 
a před celou Severoatlanticou 

alianci staví nové výzvy, nové úoly, 
nové povinnosti. Přináší i nová rizia. 
Nioli zanedbatelný posun Aliance byl 
proveden před dvěma lety na summitu 
v Praze a bylo velmi dobré, že další 
summit NATO se onal právě v Turec-
u, v bezprostřední blízosti Blízého 
Východu, jednoho z hlavních ohnise 
onflitů, terorismu a nestability v sou-
dobém světě. Volba místa byla důazem 
toho, že státy Severoatlanticé aliance 
tuto oblast považují za jednu z priorit 
svého zájmu. I Česá republia pova-
žuje mezinárodní terorismus, spojený 
s tímto regiónem, za bezpečnostní pro-
blém současnosti číslo jedna. A i dyž se 
jedná o hrozbu relativně novou a jinou, 
o hrozbu velmi specificou, o hrozbu, 
teré je velmi obtížné čelit tradičními 
obrannými vojensými prostředy, 
Česá republia je přesvědčena, že 
i v této věci musí NATO hrát líčovou 
roli. Věřím, že poslední summit NATO 
v Istanbulu, jehož jsem se osobně účast-

nil, posunul vše o ouse dál. Věřím, 
že přispěl  vyjasnění našich úolů. 
Věřím, že povede  hlubšímu pocho-
pení příčin mezinárodního terorismu 
i  jeho přesnějšímu vymezení, protože 
slovo „terorismus“ se nesmí stát všeza-
hrnujícím politicým zalínadlem, pod 
nějž se vejde cooli. Věřím, že summit 
přispěl  tomu, aby byla mezi člensými 
zeměmi aliance znovu obnovena názo-
rová jednota, což vyžaduje intenzivní 
politicý dialog, protože bez něho do-
chází e vzniu a  prohlubování názo-
rových rozdílů.

Věřím, že dojde i  dalšímu posílení 
transatlanticé vazby, že NATO – jao 
v současnosti jediná celosvětová funč-
ní vojenso-politicá obranná strutura 
– i nadále zůstane rozhodující bezpeč-
nostní struturou ve světě, že zůstane 
primární obrannou aliancí i pro Evropu 
a že s tím budou uvedeny do souladu 
i všechny dnešní iniciativy směřující 
 budování evropsé obrany. V tomto 
ohledu je nutné zajistit, aby mezi NATO 
a Evropsou bezpečnostní a obrannou 
politiou byla omplementarita, aby 

vznial pozitivní synergicý efet, aby 
nedominovala onurence, zdvojování 
strutur, ztráta jednoty a oherence. Je 
třeba zabránit tomu, aby byla na evrop-
sém ontinentě vytvářena alternativní 
obranná a bezpečnostní strutura.

Za líčové považuji i to, aby si NATO 
udrželo svůj tradiční vojenso-obranný 
charater a aby nedocházelo  jeho po-
stupné přeměně v instituci oletivní 
bezpečnosti podobné více OBSE nebo 
mírovým silám OSN než původní po-
době Aliance. Není možné dopustit, 
aby NATO vstupovalo do rizových 
situací pozdě, bez reálných představ 
o politicém řešení, bez jasných vyhlí-
de na uončení onflitu, s nebezpe-
čím dlouhodobé angažovanosti. Jsem 
přesvědčen, že Istanbulsý summit dal 
vývoji Aliance další důležitý impuls 
a že navázal na řadu změn, teré uvedl 
do chodu summit pražsý. Východisem 
 tomu je udržení obranné transatlan-
ticé vazby, teré Evropa vděčí za uply-
nulých padesát mírových let.  jejímu 
poračování se plně přihlašujeme.
Sníme Fragmenty: Jiří Pancíř
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¯ Obranné transatlantické vazbě NATO vděčí Evropa za 
uplynulých padesát mírových let. K jejímu pokračování 
se plně přihlašujeme a jsme pro její posílení. 

¯ NATO musí zůstat rozhodující bezpečnostní strukturou 
ve světě a primární obrannou aliancí i pro Evropu. Mezi 
NATO a Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou 
musí být komplementarita a nesmí být vytvářena 
alternativní evropská obranná a bezpečnostní struk-
tura.

¯ NATO si musí ale udržet svůj tradiční vojensko-obranný 
charakter. Slovo terorismus se nesmí stát všezahrnují-
cím politickým zaklínadlem, pod nějž se vejde cokoli.
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POLITICKÝ KOMENTÁŘ

Knížákova Smršť 27
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE ČR

Nemohu pochopit, čím si náš 
chlapecý premiér zasloužil 
ta velou porci optimizmu. 

Před sesazením Špidly hřímal o ne-
možnosti spolupráce s Unií svobody 
i řesťansými demoraty, aby s nimi 
v zápětí vytvořil vládu v téměř nezmě-
něné podobě. Nesplnil nic ze slibů, te-
ré ho vysadily na trůn jao Špidlova 
nástupce, a zdá se, že to téměř niomu 
nevadí, hlavně to nevadí samotnému 
Grossovi.

Stanislav Gross na mne působí jao 
člově, terý věří, že všechno něja 
zařídí, zintriuje, zaonačí, zráta že 
vždycy najde nějaé východiso. Ale 
to je špatný postoj. Jsou situace, teré 
nenabízejí dobrá východisa.

Plavecý slalom, terý nám Standa 
předvádí, je společností přijímán ví-
ce méně pozit ivně 
n e b o  a l e s p o ň 
a mbiva lent ně . 
Pro nadcháze-
jící volby se už 
přihlásila četa 
posttotalitních 
umělců, teří 
budou láat 
voliče svými 
tanečy. Ale to 

se není třeba divit, tito lidé sloužili, 
slouží a budou sloužit aždému reži-
mu, aždému pánovi, poud ponechá 
jejich zisy nezráceny.

Trendy v současné politice i nálady 
ve společnosti dotvrzují, že není třeba 
být moudrý, jen obratný, že je zbytečné 
být čestný a bezúhonný, stačí pouazo-
vat na chyby ostatních. Tím vytvoříme 
dostatečnou mlhu, terá zastře vlastní 
deformace.

Současná vláda přes hlasité prola-
mace o reformě ve sutečnosti žádnou 
reformu nechce. Sociální demoraté 
vědí, že jejich vládnutí je odzvoněno, 
a proto dělají vše pro to, aby za jejich 
působení hospodářství jaž taž fungo-
valo a reformy, bez terých to dlouhodo-
bě není možné, musela udělat až vláda, 
co nastoupí po nich.

Nechápu, proč jsme nechali do pre-
miérsého řesla vysočit nezušeného 

a nevzdělaného chlapce. Jao bychom 
se báli silných a zušených osobnos-
tí. Naše nezralá společnost potře-

buje vzdělané a zušené lídry. Či 
snad stráme do čela chlapečy 
jen proto, abychom s nimi mohli 
manipulovat, abychom je zaba-
vili blyštivými a chrastícími 
šidíty a za touto oponou uli 

vlastní plány? Ale do jsme 
v taovém 

případě 
my?

Něteří politici považují Stanislava 
Grosse a jeho způsob za projev postmo-
derní vyprázdněnosti, dy už neexistují 
ani ideje ani ideologie, jen vyprázdněné 
iony a politicé dohody, de hrají roli 
jen postoje poslanců, nioliv spole-
čensé reálie. Doonce tvrdí, že tato 
vyprázdněná je celá politicá scéna. 
To by znamenalo, že Parlament je jen 
prostor v počítači, de lze hrát složité 
hry, teré vša mají s realitou pramálo 
společného.

Odchodem Miloše Zemana a přede-
vším Václava lause z ativní politiy se 
vytratily osobnosti a současná politicá 
scéna je jen onou virtuální hrou sloužící 
 zachování statu quo politicé scény.

I dyž jsem pesimista, co se týá po-
liticé ultury našich obyvatel, nemys-
lím si, že je možné vystačit s chlapecým 
úsměvem a naivními prohlášeními 
o upřímnosti po celé dva roy, co zbý-
vají do voleb. A prohlašovat o sobě na 
billboardech, že jsem upřímný politi, 
(ja to činí čerstvý premiér,) považuji 
za směšné. Jen je mi líto sumy peněz, 
terá na to padla. Nemám důvod pochy-
bovat, že Hitler či Napoleon byli o své 
upřímnosti taé přesvědčeni. Je mi zcela 
lhostejné, je-li politi upřímný nebo ne, 
hlavně dyž jeho podíl na řízení spo-
lečnosti má nějaý smysl a jeho práce 
je společensy užitečná.

Virtuálnost politiy a politiů pod-
poruje naše mediální scéna, teré slouží 
reálie, poud si jich vůbec všimne, jen 
 manipulaci. A reální obyvatelé buď 
nostalgicy vzpomínají na omunistic-
ou selanu (to ta dementní část národa) 
nebo hledají způsoby ja vytěžit ze situ-
ace, co se dá. Ti neschopní a ti poctiví 
mají strach z budoucnosti. Ale třeba 
přijdou Marťani a zjednají tu pořáde. 
Zdá se, že my toho nejsme schopni.
Sníme Fragmenty: Jiří Pancíř
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Petr Nečas: „Jediná změna 
vládnutí ČSSD je, že místo Vrbíka 

bude hlasovat Kott“
IVANA HASLINGEROVÁ 

V současné době se zdá, že je-
diným problémem nejen na-
šeho státu ale celé zeměoule 

je to, terého ministra ve „Špidlově 
vládě“ pan Gross vyměnil, aby z ní 
udělal supervládu, terou nám bude 
celý svět závidět. Občané již znají 
i oblíbené hotely a jídla oaličních 
politiů a vědí doonce, dy chodí 
tito politici spát, a i ty nejtragičtější 
zprávy ze světa blednou ve stínu této 
nejnovější reality show. Ve stínu a-
tivit pana Grosse vybledl i sám Bin 
Ladin s jeho pohrůžami Evropě ně-
jaými ušmudlanými atentáty. Jsme 
proto rádi, že si v této heticé době 
na nás udělal čas politi, terého si 
president republiy vážil natoli, že 
si ho přál za svého nástupce ve vede-

ní ODS a terý rozhodně bude v bu-
doucnu pro náš stát hrát významnou 
roli, stínový ministr obrany a místo-
předseda ODS, poslanec Poslanecé 
sněmovny Parlamentu Č, dotor 
Petr Nečas. O tom, co ho nejvíce 
trápí na současné politicé situaci 
a ja by ji navrhoval řešit, jsme si 
povídali v budově aiserštejnsého 
paláce v Praze a poté v jeho pracov-
ně v Poslanecé sněmovně. A pan 
poslanec povídal: 

Nejvíce nás trápí to, že Č v po-
rovnání s ostatními postomunistic-
ými zeměmi, teré se staly součástí 
EU, zaostává v hospodářsém růstu. 
Hospodářsý růst v Č dosahuje polo-
vičních hodnot oproti Slovensu, Polsu 
či pobaltsým zemím.

¯ Jaá je podle Vás hlavní příčina této 
eonomicé atastrofy?
Nízé tempo hospodářsého růstu je 

dáno především tím, že naše země měla 
velice slabou a neompetentní vládu, te-
rá nebyla schopna dělat žádné reformní 
roy, teré země potřebuje. Všichni naši 
i zahraniční odborníci uznávají, že potře-
bujeme dělat určité reformy, jenom drtivá 
většina sociální demoracie si to nechce 
přiznat. Bez těchto reformních roů bu-
de naše republia odázána  tomu, aby 
zůstala chudou periferní provincií a při-
tom bychom měli mít ambici dosáhnout 
taové výsledy, abychom se dostali nad 
průměr EU. 

¯ Supervláda pana Grosse to třeba 
zařídí…

EX
KLU

ZÍV
NÍ 

RO
ZHO
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R

¯ Hospodářský růst v ČR dosahuje jen třetinových hodnot oproti Slovensku, Polsku či pobaltským zemím. Přitom ekonomika 
ČR má potenciál růstu o - % ročně. Musíme toho po volbách dosáhnout zavedením rovné daně, zpružněním pracovního 
trhu, deregulací a liberalizací ekonomiky jakož i vytvořením lepších podmínek pro malé a střední podnikání. 

¯  % velkých korporací vykazuje díky nejrůznějším daňovým optimalizacím a účetním kličkám nulový zisk nebo dokonce 
ztrátu a neplatí žádné daně. Toto rovná daň znemožní a jim se vyplatí zaplatit tiprocentní daň místo přeplácení daňových 
poradců na vymýšlení „podvodů v mezích zákona“. 

¯ Pro občany s nízkými příjmy bude rovná daň výhodnější než stávající. Z platu  Kč měsíčně nezaplatí občan nic, z platu 
  Kč zaplatí několik set a z platu   Kč něco přes tisíc korun. 

¯ Průměrná penze činila za Klausových vlád  % průměrné hrubé mzdy, nyní činí  %. ODS udělá všechno pro to, aby se 
tyto nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrnou penzí přestaly rozevírat.

¯ Jediným rozumným řešením jak vybřednout ze současné krize by byly bývaly předčasné volby. Václav Klaus nebyl zbabělý 
a měl politickou odvahu říci po Sarajevském atentátu i přes  % preferencí ODS, že nejlepším řešením jsou předčasné volby. 
Stanislav Gross na místo toho ukuchtil Špidlovu vládu bez Špidly, přičemž slušného poslance Vrbíka nahradil nechvalně 
známý poslanec Kott. Věřím, že česká veřejnost lacinou „upřímnost“ pana Grosse prohlédne.

¯ Programové prohlášení současné vlády vede k oslabení transatlantické vazby, k tomu, že v bezpečnostních otázkách má být prefe-
rována EU. To je hrubá chyba, protože EU může v bezpečnostních otázkách NATO pouze doplnit a nikoliv tvořit základní pilíř. 

¯ Protiraketový deštník je velmi správná myšlenka. Potřebujeme silnou politickou ekonomickou ale i vojenskou přítomnost 
Spojených států v Evropě. NATO musí zůstat klíčovým pilířem naší zahraničně bezpečnostní politiky.
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Bohužel sutečnost je taová, že 
vláda, terou uuchtil pan Gross, není 
jiná než předchozí socialisticé vlády. Je 
to Špidlova vláda bez Špidly, pro terou 
hlasoval místo slušného poslance Vrbía 
nechvalně známý poslanec ott. To je je-
diná větší obměna proti vládě předchozí. 
Čili to je opět slabá neompetentní vlá-
da, terá bude jen plahočivě lopýtat od 
jedné vládní rize e druhé. Důvodem 
vzniu této vlády je pouze to, že pánové 
typu pana Grosse se chtějí držet minis-
tersých postů a proto splácají jaou-
oliv většinovou oalici, jen aby vládu 
udrželi do řádných voleb.

¯ Co byste dělal Vy na místě pana 
Grosse?
Nejlepší a jedinou cestou pro lepší 

vývoj Č by byly bývaly předčasné vol-
by, v nichž by občané rozdali jiné arty, 
čímž by řeli, jaou představu mají pro 
Č. Bohužel vládní politicé síly mají 
z předčasných voleb panicou hrůzu. 
ODS na začátu rou  nebyla v jiné 
situaci. V únoru  podle průzumu 
veřejného mínění by pro ni hlasovalo 
jen   občanů a přesto se předčasných 
voleb nezalela.

¯ Nesmíte ale zapomínat, že měla 
v čele charismaticého státnía, 
terý z osmi procent jen v Praze 
vybojoval  …
Václav laus byl nejen charismatic-

ý, ale navíc a především měl politicou 
odvahu  tomu, aby i přes předpověď   
řel, že nejlepším řešením jsou předčas-
né volby. Nebyl totiž zbabělý.

¯ Dost často slýcháme, že to, co 
se stalo v ČSSD, je něco podobného, 
jao tehdy v ODS při Sarajevsém 
atentátu. Tehdy demisi vlády nesli 
na Hrad ministři Salicý a Lux. 
Nyní si ale nejen členové vedení 
ČSSD odstřelili svého předsedu, ale 
především on sám vzdal premiérsé 
řeslo. To by nidy profesor laus 
neudělal, nebo snad ano?

Pánové Lux a Salicý sice po-
dali demisi vlády, ale tehdy by nic 
nezmohli, dyby nebylo zrady pánů 
Pilipa a umla. Nevyviňoval bych 
tedy z toho ani členy ODS, i dyž 
samozřejmě profesor laus by nidy 
nejednal jao Vladimír Špidla a ne-
jednal ta ani tehdy. Pous o jeho 
zničení byl tehdy ale i uvnitř části 
ODS u téměř poloviny poslanecého 

lubu a významné části představitelů 
v regionech. Na štěstí drtivá většina 
členů zachovala rozum, soudržnost 
a smysl pro realitu a díy tomu se vy-
tvořil záladní předpolad, aby přežil 
nejen on, ale i celá ODS.

¯ I dyž pro naši zemi přinesla zrada 
pánů umlů a Pilipů eonomic-
ou atastrofu, neboť v důsledu 
Sarajeva nevládla již nidy pravico-
vá vláda, zdá se, že ODS to posílilo. 
Od té doby vystupuje ta jednotně, 
až je jí vyčítána monolitičnost. Je 
opravdu ta ideální, že všichni v ní 
mají na všechno stejný názor? 
To, že nám často vyčítají názorovou 

monolitičnost, je podle mne přednos-
tí. Vyplývá z toho, že názory máme 
vydisutované uvnitř strany 
a můžeme proto navene vy-
stupovat s jistotou a s názory, 
teré nejsou protichůdné. ODS 
všechny věci řeší ta, že uvnitř 
se sice přeme o dílčí problémy, 
ale navene vystupujeme jed-
notně. Toto je její obrovsá 
síla. Občané nemají rádi 
rozplizlost. Nechtějí se orien-
tovat v odlišném názoru toho 
či onoho představitele strany. 
Potřebují vidět jednoznačné 
ontury politiy strany a to je 
naší výhodou. 

¯ Věříte, že si ODS tuto jed-
notu udrží dlouhodobě? 
Bude stále „lausismus 
písmo svaté ODS“, ja to 

vyhlásil po svém zvolení předsedou 
senátor Topoláne?
Doufám, že si ODS tuto omparativ-

ní jednotu udrží a že se neutopí v názo-
rových střetech svých představitelů nebo 
doonce v nějaém mocensém boji. 

¯ Pan Tlustý již ale něolirát vystou-
pil otevřeně s jiným stanovisem, 
než zastávala výonná rada ODS. 
Neobáváte se, že by u něj nebo 
jemu podobných členů převážila 
touha po osobní moci nad zájmem 
celu a nastalo v důsledu toho 
další Sarajevo?
Věřím, že si ODS leci Sarajeva 

pamatuje a doáže se těmto věcem 
vyhnout. Je to naší obrovsou devizou 
na dnešním politicém trhu. Ostatně 
poud je to názorový střet, je to ještě 
dobré, protože se odehrává uvnitř stra-
ny. Horší je, dyž je to mocensý střet, 
dy jde jenom o posty, jao to vidíme 
u současné oalice.

¯ Vláda, terou upatlal pan Gross, 
bude podle Vás praticy stejná 
jao vláda Špidlova, proto do voleb 
asi e změnám hospodářsé politi-
y  lepšímu nedojde. Ja budete 
tuto spoušť, poud to ještě vůbec 
půjde, po socialistech řešit? Do čeho 
se pustíte především?
Č a její eonomia má poten-

ciál růstu o -  ročně. Musíme 
toho dosáhnout zavedením rovné 
daně, zpružněním pracovního trhu, 
deregulací a liberalizací eonomiy, 
vytvořením lepších podmíne pro 
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malé a střední podniání. Jenom to 
povede e zvýšení eonomicého 
růstu a e snížení nezaměstnanosti. 
Tyto recepty fungují. Pobaltsé země 
a Slovenso, teré zavedly rovnou daň, 
mají obrovsý hospodářsý růst mezi 
- . V těchto zemích mají v součas-
nosti lepší stav veřejných financí než 
my. Je doázáno, že rovná daň není 
eonomicou teorií, ale že funguje. 
Eonomiy, teré mají zavedenu rov-
nou daň, mají nejvyšší tempo hospo-
dářsého růstu z celé EU. 

¯ Nejvíce námite proti rovné dani ze 
strany levice je, že dáte stejnou daň 
bohatým i chudým neboli ožebra-
číte nejchudší vrstvy…
ovná daň rozhodně neublíží niž-

ším příjmovým ategoriím a v žádném 
případě se niomu daně nezvednou. 
Součástí jejího onceptu navrhovaného 
ODS je totiž universální odpočitatelná 
položa  č měsíčně. Poud má 
nědo tento příjem, neplatí žádnou daň 
s výjimou sociálního a zdravotního 
pojištění, teré zůstane stejné jao do-
sud. Patnácti procenty bude zdaňováno 
pouze to, co je nad touto částou po ode-
čtení sociálního a zdravotního pojiště-
ní. Neboli občan s příjmem   č 
zaplatí minimální zdravotní a sociální 
pojištění, zhruba  čs. Zbude mu te-
dy  orun. Z toho je bez daně  
orun, tedy bude platit tiprocentní daň 
pouze z  orun, tedy  orun. To 
bude jediná platba daní státu. Občan 
s příjmem   č bude tiprocentní 
daň platit z pouhých   orun tedy 
 čs. I v tomto případě bude jeho 
daň podstatně menší, než daň stávající. 

Ja vidíte, název „rovná daň“ 
je zavádějící, neboť daň není 
„rovná“. Dlouho jsme hledali 
vhodný termín a přiznávám, 
že tento přelad se nám příliš 
nepovedl. 

¯ Běžným občanům 
tedy rovná daň neublíží a do-
once se jim daně poněud 
sníží, ale obřím oncernům 
bude vyhovovat obrovsy. 
Místo   budou platit jen 
 … 

Naopa. Právě tyto obří 
orporace se jí děsí nejvíc, 
neboť   z nich u nás žádné 
daně z příjmu neplatí. Díy 

nejrůznějším daňovým optimalizacím 
a daňovým úlevám vyazují nulový zis 
nebo doonce ztrátu. Jamile snížíme 
rovnou daní možnost těchto daňových 
odpisů, obrovsy lesne motivace prová-
dět daňové optimalizace a účetní ličy 
na hraně záona a povede to  tomu, že 
se vyplatí zaplatit nízou daň místo pře-
plácení daňových poradců na vymýšlení 
podvodů v mezích záona. Úžasně se 
zjednoduší její výpočet a ontrola, což 
povede e zvýšení daňových příjmů. 
Na Slovensu za prvních pět měsíců 
tohoto rou vzrostly příjmy státního 
rozpočtu v porovnání s minulým roem 
o  . Zjednodušení daňového systému 
a snížení daní paradoxně vede  tomu, 
že se zvýší daňový příjem a že je tedy 
více prostředů na šolství, na zdravot-
nictví atd. Poud se zamezí tomu, aby 
stát plýtval nehospodárnou sociální 
politiou tím, že platí peníze těm, teří 
pracovat nechtějí, a vyplácí peníze těm, 
teří sociální dávy nepotřebují, vytvoří 
si předpolady pro 
zdravou a rostoucí 
eonomiu.

¯ Jestli tomu dob-
ře rozumím, 
zísáte po ví-
tězných volbách 
v íc e  př í jmů 
z výběru daní 
do rozpočtu. 
Nehrozí, že je 
ale zase plošně 
po Špidlovsu 
rozdáte, poud 
dáte aždému 
občanovi „rov-

nou dávu“  č měsíčně, ja 
to chce zavést pan Tlustý?
Sociální výdaje potřebují reformu, ale 

rovná dáva není oficiálním programem 
ODS. Sociální dávy nesmějí směřovat 
ta, ja je tomu nyní,  lidem, teré je 
nepotřebují. Navíc jsou při jejich výpo-
čtech velmi měce nastavené oeficienty. 
Přídavy na děti dostávají i velmi vysoé 
příjmové supiny, de pár stove nehraje 
žádnou roli, ale v součtech to dělá mili-
ardy, teré chybějí v oblastech, teré by 
stát financovat měl, jao je sociální po-
moc handicapovaným nebo bezpečnost, 
šolství, zdravotnictví a apod.

¯ V Č platíme nejvyšší odvody na 
zdravotní a sociální pojištění z celé 
EU. Bude tomu ta i za Vaší vlády?
Odvody na sociální pojištění do-

sahují   příjmů státního rozpočtu. 
Je to věc, terá zdražuje pracovní sílu 
a tím pádem vzrůstá nezaměstnanost. 
Ja jsem již uvedl, my chceme zísat 
peníze do rozpočtu pomocí rovné daně 
a oživením eonomiy a tato částa se 
pa může snížit.

¯ Ja Vás poslouchám, většina peněz 
do státního rozpočtu protéá přes 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a to nejen výdaje ale doonce 
i   příjmů. Příjmy chcete vy-
řešit rovnou daní, sociální dávy 
zprůhlednit a snížit prostředy na 
jejich výdaje. Důchody ale vyplácet 
ze záona budete muset a doufám, 
že je nemíníte taé snižovat...? 
To, že nejvíce příjmů státního roz-

počtu protéá přes Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, znamená, že potře-
bujeme sociální reformu a samozřejmě 
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reformu důchodového systému. Ta musí 
být udělána ta, aby byly dlouhodobě 
ufinancovatelné důchody nejen pro stá-
vající penzisty či lidi před penzí. Musí 
být udělána ta, aby nepodvazovala 
eonomicý růst a přitom zajišťovala 
důstojné stáří. Je paradox, že za vlád 
socialistů se mají důchodci hůř než za 
zlých lausových vlád. Tehdy průměrná 
penze činila   průměrné hrubé mzdy, 
nyní lesl tento poměr na  . 

¯ Představa, že ze dne na den les-
ne člověu životní úroveň o   
a ještě  tomu má perspetivu 
větších a větších výdajů za léy, 
je tristní. Vzpomínám, ja mne 
praštili do očí upravení a elegantní 
staří lidé ve Stocholmu v porov-
nání s důchodci, teré potávám 
v Praze vesměs v pláštích deset let 
vyšlých z módy. Právě toto podle 
u mne svědčí o úspěšnosti národa. 
Myslíte, že se ODS podaří z našich 
důchodců udělat důstojné občany, 
teré odlišíme od bezdomovců na 
první pohled?
Samozřejmě uděláme všechno pro to, 

aby se nerozvíraly nůžy mezi průměr-
nou mzdou a průměrnou penzí, protože 
to je věc, terá udržuje soudržnost mezi 
generacemi. Důchodová reforma musí 
být ale dělána ta, aby byla dlouhodobě 
stabilní a aby vyhovovala širší politicé 
shodě, aby se důchodový systém aždé 
 roy neměnil. My máme svoji před-
stavu důchodového valitního systému 
a víme, že musíme zísat politicou 
shodu s dalšími politicými stranami. 
Podobně i ve zdravotnictví musí dojít 
 větší individualizisaci služeb i plateb. 
Lidem v penzijním věu nesmí dojít e 
rácení těchto služeb, ale musí se zasta-
vit plýtvání.

¯ Vaše strana vyhrála s úžasnou pře-
vahou volby do Evropsého parla-
mentu. Doonce se dotor Ouzý 
stal jeho místopředsedou. Přesto 
něteré občany zaráží Vaše spojení 
s evropsými lidovci navíc podmí-
něné jaýmsi podpisem, že nebude-
te již brojit proti Evropsé ústavě. 
Pamatuji na slova pana Zahradila, 
že pro věc, de je napsáno „zaručené 
právo na práci“, nemůže zvednout 
ruu, neboť je to nová socialisticá 
revoluce. Znamená to, že se s tím 
odporným pasvilem definujícím 

evropsý super-
strát na onec 
smíříte?
Č by se neměla 

ocitnout v politicé 
isolaci, ale na druhou 
stranu je potřeba říci, 
že pro Č nedopadla 
evropsá ústava díy 
špatné práci česé vlá-
dy dobře. Myslí si to 
veřejnost a je otázou, 
zda bude vůbec ratifi-
ována. My budeme 
vývoj olem ratifiace 
evropsé ústavy po-
zorně sledovat. Máme 
na to dva roy, není 
důvod spěchat. 

¯ Odhlédněme od 
politiy. Vystudoval jste fyziu na 
Masaryově universitě v Brně. Ja 
jste se dostal od fyziy a vědecé 
práce  politice? Sledujete ještě 
z povzdálí vývoj ve fyzice, nestýsá 
se Vám nědy po ní?
dyž jsem ončil gymnasium, roz-

hodoval jsem se mezi historií, terá 
byla mým velým oníčem, a fyzi-
ou a zvolil jsem fyziu hlavně proto, 
že jsem věděl, že tam dopady režimu 
nemohou dosáhnout. Maxwellovy 
rovnice nezruší ani bolšev i . 
Společensovědní obory byly naopa 
silně deformovány politicým pohle-
dem. Vystudoval jsem fyziu plazmatu 
na Brněnsé universitě a po absolvo-
vání jsem se zabýval jao výzumný 
pracovní v ožnovsé Tesle plasma-
ticými procesy při výrobě polovodičů. 
Byly to zajímavé problémy a po vstupu 
do politiy mne silně mrzelo, že jsem je 
musel opustit. do studoval fyziu, ta 
ví, že se nestudovala ani vůli penězům 
ani vůli společensému postavení, ale 
je to velice náročné studium patřící 
mezi nejtěžší na česých universitách. 
Velice mne to bavilo. Přesto nešlo zů-
stat mimo společensé dění devadesá-
tých let. V roce  jsem vstoupil do 
ODS v ožnově, stal jsem se členem 
oblastní rady ODS, byl jsem nomi-
nován do parlamentních voleb v roce 
 a pa jsem se dostával dál a dál. 
Po prvních volbách jsem se stal členem 
zahraničního výboru Poslanecé sně-
movny a tato problematia mne začala 
velice zajímat.

¯ Zahraničně bezpečnostní politia 
Vás pohltila natoli, že je s Vámi 
počítáno jao s budoucím minis-
trem obrany. Co říáte z tohoto 
pohledu názoru Bruselu, že me-
zinárodní závazy, teré člensé 
země ratifiovaly před vstupem do 
EU, jsou méně platné, než ty, teré 
uzavřou nyní jao člensé státy? 
Taže i dyž jsme členy NATO, 
ta nás to  ničemu nezavazuje 
a přehluší to nová smlouva o tzv. 
evropsé bezpečnosti... 
Jsem přesvědčen, že NATO musí zů-

stat líčovým pilířem naší zahraničně 
bezpečnostní politiy, že potřebujeme 
transatlanticou vazbu, že potřebu-
jeme silnou politicou, eonomicou 
ale i vojensou přítomnost Spojených 
států v Evropě. Nejen že chrání celo-
vě Evropu, ale je to zájmem především 
menších a středních států jao Č. 
Programové prohlášení současné vlády 
vede bohužel  oslabení transatlantic-
é vazby,  tomu, že v bezpečnostních 
otázách má být preferována EU, což je 
hrubá chyba, protože EU může v bez-
pečnostních otázách NATO pouze 
doplnit a nioliv tvořit záladní pilíř. 
V rámci EU neexistuje žádný závaze 
oletivní obrany. Ten obsahuje pouze 
NATO. dyž se bude navíc posilovat 
evropsá obranná bezpečnostní poli-
tia, ta to může vést  oslabení vazby 
s USA. 

¯ Bohužel vazba EU a USA se již osla-
buje. USA stahují své vojáy…
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To je realita, z níž se musí vycházet. 
Místo dvou divizí budou mít v Evropě 
Američané pouze jednu brigádu. Souvisí 
to i s tím, že přehodnotili svoji pozici po 
sončení studené vály, dy nepředpo-
ládají napadení Evropy usem. Země 
jao Č či Polso by měly být těmi, teré 
budou velice preferovat uvnitř EU se-
veroatlanticou vazbu a nedopustit, aby 
vznil onflit mezi EU a USA. Možná 
je to v zájmu jiných zemí EU, ale roz-
hodně ne v zájmu Č.

¯ Říáte, že bychom měli prefe-
rovat transatlanticou vazbu. 
Podporujete myšlenu výstavby 
obranných raetových zařízení 
NATO na území Č?
Protiraetový deštní je podle mého 

hluboého přesvědčení velmi správná 
myšlena, terou ODS propagovala již 
více než před dvěmi lety a jsem přesvěd-
čen, že rizia ve světě jsou taová, že se 
může stát, že se nějaý gangstersý režim 
dostane  raetám daleého doletu a e 
zbraním hromadného ničení. lasicým 
příladem je, že nechvalně známý plyn 
Cylon B, terý byl použit  zavraždění 
milionů lidí v plynových omorách, 
nebyla žádná mimořádně vyvíjená láta 
ale obyčejný průmyslový pesticid, terý 
byl zbaven své pachové složy. Tím chci 
doumentovat, že dostat se e zbraním 
chemicého charateru není vůbec 
složité. Severní orea má zase raety 
dlouhého doletu. Je proto lepší, abychom 

byli na to vše připraveni pod 
ochranou deštníu. Podobně, 
jao dyž si dáte udělat patentní 
líče  ochraně domu, i dyž je 
nepotřebujete ihned.

¯ Souhlasíte s názorem 
pana Grosse, aby bylo referen-
dum o Evropsé ústavě spo-
jeno s volbami do Poslanecé 
sněmovny?

Ne! Je to nápad, terý roz-
hodně není dobrý a v mnoha 
ohledech je doonce neuvě-
řitelný. Pooušet se směšovat 
volební ampaň s problémy 
olem Evropsé ústavy je věc 
neuvěřitelná. Na voliče se bude 
valit záplava dvou naprosto ne-
sourodých věcí, protože hlavní 
ampaň se primárně týá domá-
cích záležitostí. Evropsá ústava 
je něco jiného než pouze politicá 

záležitost, což je první důvod, proč být 
proti. Druhý důvod je, že vláda povede 
jednostrannou propagandisticou am-
paň podobně, jao to bylo u referenda 
pro vstup do EU. Nebude to objetivní 
informační ampaň a ve spojení s volební 
ampaní to naruší oretní průběh voleb. 
Spojí všechny volební ace – billboardy 
a mediální vystoupení po celé republice 
–  s referendem o Evropsé ústavě. Vše 
bude placeno ze státního rozpočtu a vo-
lební ampaň si tudíž nechá vláda zaplatit 
od daňových poplatníů, což porušuje 
princip svobodných a volných voleb 
a jenom to potvrzuje, že to jsou pratiy, 
teré do naší země nepatří. Nechat určitý 
politicý směr platit volební ampaň ze 
státního rozpočtu je nepřijatelná věc

¯ Pan Gross má asi rád ampaně. 
I nyní, dyž nejsou volby, jeho 
billboardy za mnoho milionů č 
o tom, že je upřímný, visí na všech 
sloupích. Věříte tomu?
Pan Gross myslí vždy všechno 

upřímně. Vzpomeňte, ja říal, že nidy 
nepodrazí Vladimíra Špidlu a tehdy to 
asi myslel upřímně. Podílel se na dvou 
lživých ampaních ČSSD v roce  
a  s nesplnitelnými sliby, teré taé 
myslel upřímně. Nedávno zavelel sesed-
nout s oně a sedl do vrtulníu, aby se 
uázal amerám na pohřbu pan Hliny 
ve vší parádě, i to asi myslel upřímně. 
Věřím, že česá veřejnost lacinou 
„upřímnost“ pana Grosse prohlédne.

¯ S tou helioptérou to působilo pom-
pézně a soudě podle ohlasu v médi-
ích to veřejnost na štěstí prohlédla, 
ale jeho péče o děti, teré nepustí 
z ruou ani při bombových útocích, 
to voliči a především voličy hltají. 
Poud se rozhlížím po Vaší pracov-
ně, máte ještě více dětí a dyby vy-
šlo Vaše foto s mimořádně hezou 
starší dcerou, ta ODS musí vyhrát 
volby na  . Neuděláte to pro zá-
chranu národa? 
Snažím se chránit souromí a proto 

necítím potřebu zveřejňovat ašírované 
foty mne a mých dětí. do zná naši 
rodinu, ví, že moje žena a mé čtyři děti 
jsou pro mne to nejcennější a snažím 
se je chránit. luci ve věu , a , 
let studují gymnasium a hrají závodně 
házenou. Holčičy mají  a  roy. 
Vešerý volný čas, terý mi zbývá, se 
snažím dát dětem. Poud mi zbude tro-
chu času pro sebe, pa mojí největší zá-
libou byly vždy nihy a historie. Mám 
velmi slušnou nihovnu s obrovsým 
počtem odborné literatury, terá se tý-
á historie, politiy a podobně. Proto 
jsem měl při vstupu do politiy výhodu, 
protože historie země je i jejími poli-
ticými dějinami. Velým oníčem je 
pro mne hudba, především lasicá, ale 
i moderní směry. Velice rád lyžuji a rád 
si zaběhám a zaplavu. 

Pane místopředsedo, děuji za 
rozhovor.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

Pohled z ona pracovny musí pana po-
slance s obdivem pro naši historii těšit
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FRAGMENTY Z POLITIKYProbuzení profesionálních 
občanských aktivistů

 PETR ŠTĚPÁNEK

Nidy mě nebavilo chodit 
s davem. A ta si ani teď – ve 
všeobecném rozhořčení nad 

pendreáři ve veřejných funcích – ne-
odpustím, podívat se na celý problém 
z trochu jiných úhlů. A předesílám, že 
pánové Přibyl či Slezá nejsou osoby 
z mého světa a že i já bych byl raději, 
dyby na jejich místech seděl nědo 
s poněud lepší minulostí. Ale...

Co mě nejvíce zaráží, je pory-
tectví největších protipendreářsých 
bojovníů. Proč jim najednou teď ta 
strašně vadí Přibyl a dříve praticy 
nidy neprotestovali třeba proti lidem 
typu Mariána Čalfy? Přitom snad není 
pochyb, do se na naší minulosti více 
podepsal, zda policista s pendreem 
v ruce nebo autor obušového záona. 
Jenže Čalfa byl předsedou vlády nejen 
od prosince  do června , dy ho 
ještě instalovala SČ, ale i po prvních 
svobodných volbách. Proč? aždý přece 
ví, že to byla odměna za praticou rea-
lizaci hladého zvolení Václava Havla na 
Hrad. Ale nic proti tomu, vždyť to byl jen 
další z dějinných ompromisů. 

udy vede čára zapomnění či od-
puštění? oli času musí odplynout? 
Existuje pro všechny, nebo jen pro ně-
oho? Po listopadu  se do veřejného 
života vrátila řada lidí, teří v padesátých 
letech ativně budovali omunismus 
v jeho nejbrutálnější a nejprimitivnější 
podobě. Po osmašedesátém je jejich 
vlastní soudruzi poslali  lopatě či mýt 
výladní sříně, v horším případě i do 
riminálu. Něteří pa své viny smývali 
v disentu. Ale svrnu v životopise mají 
stále, stejně jao Přibyl. upříladu 
Petr Pithart se přesto stal předsedou 
vlády a nyní je předsedou Senátu, do-
once andidoval i na prezidenta. Jeho 
bolševicá minulost nevadila ani Unii 
svobody, terá ještě rátce předtím dáva-

la na odiv, že na 
svoji andidátu 
nepřipustí žád-
ného bývalého 
omunistu. teří 
bývalí omunisté 
jsou ještě přijatel-
ní a teří již ne? 
A je ta pomysl-
ná hranice pro 
všechny stejná?  
V parlamentu 
d o d n e s  s e d í 
služebně nej-
starší poslanec 
naší současnosti 
a  p ř e b o r n í  
v disciplíně poli-
ticého turismu 
Michal raus. 
Jao mladý o-
munisticý sportovec zasedl do Česé 
národní rady ještě před Listopadem, 
zdárně proplul všemi historicými ná-
strahami a dnes je pevnou součástí soci-
álně demoraticých poslanecých řad. 
Cestou pragmaticy měnil dresy i místa 
bydliště (rozuměj volební raje). raus 
niomu nevadí. A proč tay! Vždyť to je 
nezajímavý cíl. Jenom zvedal ruu. 

Proč ten náhlý odpor proti Přibylům 
zrovna teď? Vždyť sám Přibyl se ve vy-
soé pozici neobjevil až nyní. Je snad 
post šéfa úřadu na Ministerstvu vni-
tra o toli nižší než stejná funce ve 
Straově aademii? Proč bylo předtím 
ticho? Nesouvisí náhlá ativizace na-
šich profesionálních občansých ati-
vistů se ztrátou pozic, terou utrpěli 
odstraněním Vladimíra Špidly? Právě 
na něho Václav Havel před oncem svého 
hradního angažmá uázal. Byla to sice 
z nouze ctnost, neboť havlovso-luxov-
sý projet čtyřoalice sončil fiasem, 
ale bylo třeba rychle vymyslet alespoň 

náhradní antilausovsou variantu. Ta 
se přes noc zrodil „pan Čistý“. Co na tom, 
že i on byl jao muž č.2 Zemanovy éry 
umazaný až po uši. Špidla vša s profe-
sionálními občansými ativisty uzavřel 
pragmaticou brandýsou dohodu. 

Ačoli mě trochu zaráží, že před 
úřadem vlády všichni protestovali proti 
Přibylovi a praticy nido proti tomu, 
do si ho vymyslel a instaloval, rozhod-
ně nechci házet všechny do jednoho 
pytle. Spousta lidí přišla se srdcem na 
dlani, protože čeho je moc, toho je příliš. 
Na druhou stranu vša nelze nevidět, 
že něteré věci se na naší společenso 
politicé zahrádce nedějí samovolně 
a jen ta náhodou. Navíc: s naší „ul-
turně mediální frontou“ přece už dávno 
existuje jistá zušenost. Stačí zahlédnout 
něteré tváře a hned je jasné, terá bije. 

Tohle je jen začátek!
Sníme Fragmenty: Jiří Pancíř
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Petr Štěpáne představuje v pražsém paláci nihy Luxor svoji 
nihu „Uradená televize“, jejímž motrem byl jeho přítel senátor 
Mire Topoláne
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Evropa tančila valčík...
IVANA HASLINGEROVÁ

Evropa tančila valčí, aouso-
Uhersá monarchie byla velmocí 
prvního řádu s více než padesáti 

milióny obyvatel a přesto se schylova-
lo  nejstrašnějším oamžiům mo-
derních dějin. Sarajevsý atentát byl 
jejich nejvýznamnější oamži, neboť 
nebýt jeho důsledu – první světové 
vály – nedostal by se pravděpodobně 
 moci ani Lenin ani Hitler a lidstvo by 
nepoznalo zrůdný omunismus a na-

cismus. Ironií je, 
že o osudu milionů 
obyvatel rozhodl 
jeden zfanatizova-
ný mladíče. I dyž 
výstřely v Sarajevu 
byly jen atalyzá-
torem vály, měli 
bychom si neustále 
připomínat slova 
moudrého arla 

ramáře: „Nesmíme připustit, aby osu-
dy národů byly dány dvacetiletými mla-
díy!“ Inteletuálsé špičy si myslely, 
že vála bude atarzí. Státy nevěřily své 
síle nebo hledaly lé na svoji slabost 
a  válce by asi bývalo stejně došlo ale 
určitě ne ta nepřipraveně a rychle. 

Od atentátu v Sarajevě uplynulo sice 
již  let a většina z nás si jej spojí na-
nejvýš s úsměvnou Švejovou otázou 
paní Müllerové: „A terej Ferdinand to 
byl?“. Pro událost, terá ovlivnila živo-
ty nás všech, je to málo. Centrum pro 
eonomiu a politiu proto uspořádalo 
seminář „Devadesát let od sarajevsého 
atentátu“, na němž se renomovaní his-
torici  Jindřich Dejme z Historicého 
ústavu AV,  ředitel Masaryova ústavu 
AV Ivan Šedivý a obert váče, pro-
fesor Filosoficé faulty U, zamýšleli  
nad tím, co předcházelo atentátu, jaá 
byla tehdy atmosféra ve společnosti, de 
udělala monarchie hlavní chyby a jaé 
vojensé cíle sledovaly zúčastněné ze-
mě. Při poslechu přednáše jednotlivých 
pánů profesorů šel chvílemi mráz po zá-
dech, neboť mnohé bylo velmi podobné 
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„Sarajevo je místo, de se odehrávají všechny mezní i nemezní  události. Nesmějte se 
prosím (napomíná pan president bouřící sál, terý si vzpomněl na Druhý sarajevsý 
atentát na jeho osobu provedený nioliv  anarchisty, ale inteletuály z Hradu a jemu 
nejbližšími), já mám na mysli něco jiného než vy. V den před výročím sarajevsého 
atentátu bylo velým tématem ongresu NATO v Istanbulu proč, dyž je jeho členy  
 zemí včetně azachstánu a Gruzie, nejsou jeho členy jediné 
dvě evropsé země Srbso a Černá hora s Bosnou a Hecegovinou. 
Možná to má souvislost se sarajevsým atentátem. Pronesl jsem 
tam plamenný projev, aby tyto dvě země nezůstávaly jao jediné 
černou dírou na mapě Evropy,“ uvedl seminář Centra pro eono-
miu a politiu (CEP) president Č Václav laus

Profesor obert váče při svém příspěvu. Zleva mu naslou-
chají Jindřich Dejme, profesor Václav laus a Ivan Šedivý
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současné situaci. Jaoby člově místy 
slyšel zprávy ze současného tisu. Naši 
politiové se dopouštějí stejných chyb 
a jsou nepoučitelní. Žijeme v době, te-
rá se vrací před Sarajevo, a říáme, že 
národní státy jsou omyl. Měli bychom 
se zamyslet, proč se česý národ necítil 
v soustátí dobře. A to doonce v sou-
státí hospodářsy úspěšném. Nehrozí 
budoucí Sarajevo? Dnešní pous  o in-
tegraci je založen na myšlence, že stačilo 
aouso-Uherso liberalizovat a ne 
aždý je o tom přesvědčen.

„Výstřely v Sarajevu byly jen ataly-
zátorem vály,“ uvedl Jindřich Dejme.  
Ace pro rozbití své monarchie vyvo-
lalo podle něj samo aouso-Uherso 
anexí Bosny a Hercegoviny. Češi byli 
proti orientaci vlády, neboť sympatizo-
vali se Srby. Masary a ramář začali 
disrétně vyjednávat mezi Vídní a Bě-
lehradem. I dyž měl aždý poněud 
jinou představu o budoucím česém 
státu, všichni chtěli svobodný rozvoj 
malých států. Beneš chtěl monarchii 
pouze transformovat, Masary chtěl 
samostatný stát, ramář novou slovan-
sou říši s Česým rálovstvím, jaousi 
volnou součást Velé usi.  Slibovali si 
hodně od usa a Francie. 

Václav lofáč odejel v lednu  
do Petrohradu disutovat, ja by se 
česá otáza vyvíjela v případě vály. 
omanovcům v usu šlo ale více 
o Bospor a Dardanely, Francii, terou 
Češi považovali za partnera, o zísání 
Alsasa a Lotrinsa. Velá Británie 
za hlavní důvod angažovat se ve vál-
ce považovala zabránit rozpínavosti 

Němeca. Británie si přála jednoznač-
ně ještě v září  zachovat monarchii 
s tím, aby se tato liberalizovala a hrála 
v Evropě stejnou roli jao ona ve zbyt-
u světa. V lednu  odjel Masary do 
Švýcarsa a za ním tam v březnu  
přijeli ramář, ašín, Beneš a sociální 
demorat Františe Souup disutovat 
o orientaci a podobě státu. V listopadu 
 pa jasně vyhlásil Masary, že se 
domáhá samostatnosti a po třech letech 
ji zísal.

Podle oberta váča situace na-
zrávala tařa sto let. Od rozpačité 
společnosti osvícenecých hnutí až po 
nerozpačitou společnost, terá začala 
nabírat na sebevědomí. Hospodářsy 
úspěšné monarchii se přestávalo dařit 
politicy a hlavní otázou dne bylo: „Co 
může a co zmůže menší národ?“ Přesto 
v době před atentátem žili občané v Če-
chách banálními aférami jao útoem 
Zdeňa Nejedlého na Antonína Dvořáa 
a politicá scéna byla rozběsněna arlem 
Švihou, terý pro svoji vojensou ance-
lář požadoval stále víc peněz. 

Smrt Ferdinanda nevyvolala zá-
rmute, nejvýše něomu zatrnulo, aby 
to nebylo záminou  válce. Většina 
obyvatel si ale myslela, že se již nic 
dál dít nebude a politici odjížděli na 
dovolené. arel ramář se po atentátu 
odvolával na svá dřívější slova,  že nelze 
připustit, aby osudy národů byly dány 
dvacetiletými mladíy. Bylo již ale poz-
dě. Vála zasočila všechny. Čechy, ale 
ani oolní země nebyly na válu připra-
veny a byla to chybná vála. Důazem, 
že se věci vymly z ruou, byla příhoda, 

dy se němecého ancléře ptal přítel 
diplomat, ja došlo  válce, a on od-
pověděl, že neví.  Politiové by měli 
být odpovědní. Neměli by odhadnout 
pouze první a druhý ro, ale ptát se, 
co ten třetí? 

„Evropa tančila valčí, aouso-
Uhersá monarchie byla velmocí prvního 
řádu s více než  milióny obyvatel, terá 
si úzostlivě pěstovala image i dyž stále 
obtížněji. Poulhávala za ostatními státy 
v modernizaci, i dyž byla hospodářsy 
dostatečně silná. Mnohem nebezpečněj-
ší než eonomicá situace bylo pro ni 
zasažení nacionálními vztahy. Občané 
ale přesto nečeali válu,“ uvedl Ivan 
Šedivý  a dodal, že snad nejlépe vystihl 
situaci Stefan Zweig: „Dnes, dy jej dáv-
no rozemlela velá nouze, vím, že onen 
svět jaoby byl falešným zámem. Přesto 
v něm moji rodiče bydleli lidně jao 
v amenném domě.“ 

Velmocensé zájmy monarchie na 
Baláně a ochranářsá politia vývo-
zu zboží byly poslední apičy oleje 
do ohně. Ironií bylo, že Ferdinand 
d‘Este chtěl reformovat monarchii po 
smrti strýce Franze Josefa I. a chtěl 
udržet mír stůj co stůj. Byl přesvěd-
čen, že válu monarchie nepřežije. 
Nenáviděl Maďary a přál si udělat její 
očistu vevnitř a mír navene.  Jeho 
smrtí přestaly tyto brzdné mecha-
nismy působit. O touze něterých 
slože vyvolat válu svědčí, že výzva 
„Mým národům“ byla vytištěna  dní 
před odpovědí Srbsa. „Inteletuálsé 
špičy si myslely, že vála bude atarzí. 
Státy nevěřily své síle nebo hledaly lé 

A tomuto výrou soustředěně naslouchají profesor obert váče 
a profesor Václav laus

„Evropa tančila valčí.“ Těmito slovy uvedl své vystou-
pení Ivan Šedivý
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na svoji slabost. Je zřejmé, že aouso-
Uherso situaci nezvládlo dvarát. 
Nevznil supranacionální útvar a pa 
ani multinacionální uspořádání uvnitř. 
dyby Británie nevstoupila do vály, 
byl by do měsíce onec. Francie nebyla 
líčovým hráčem. V plánech Němeca 
samostatný česý stát vůbec nefiguro-
val,“ uzavřel Šedivý

„Výročí vybízí  atuálnějšímu za-
mýšlení než jenom vyslechnout, ja se co 
stalo. Žijeme v době, terá se vrací před 
Sarajevo, a říáme, že národní státy jsou 
omyl. Je to vybída  opaování omylů. 
Měli bychom se zamyslet, proč se česý 
národ necítil v soustátí dobře. A to do-
once v soustátí hospodářsy úspěšném. 
Nehrozí budoucí Sarajevo? V tehdejší 
době chtěli Češi vyvážit němecý vliv 
přílonem na východ či západ, aby se 
nerozpustili v němecém moři. Nyní...?“ 
podrobil ritice seminář ancléř Jiří 
Weigl. „Přeložil jsem si Weigla, že říal, 
že dnešní pous  o integraci je založen na 
myšlence, že stačilo aouso-Uherso 
liberalizovat. Přitom ne aždý je o tom 
přesvědčen,“ doplnil pan president.

Podle velvyslance Srbsa a Černé 
Hory Alexandra Iliče byl Sarajevsý 
atentát výsledem provoace a onspi-
race. Jeho pradědeče vlastnil restauraci, 
am chodili anarchisté a němecá vojen-
sá rozvěda, terá je zmanipulovávala.  

„První světová vála byla jednou z nej-
větších onspirací v historii a nesmíme 
již nidy připustit, aby mladí extrémisté 
byli něym manipulováni,“ zdůraznila je-
ho Excelence. „Vždy, dyž slyším mluvit 
pana velvyslance, vzdychám, oli našich 
velvyslanců umí ta plynně promluvit řečí 
země, v níž působí,“ pochválil pana vel-
vyslance pan president za jeho plynnou 
češtinu. Pan podniatel Blecha postrádal  
v semináři stanoviso odboje. „Šmeral 
c h t ě l  z a c h o va t 
aouso-Uherso, 
což byl trend levico-
vé politiy směřující 
 unifiaci eono-
miy. A toto se pro-
mítá do současna. 
Ve velém prostoru 
jde lépe realizovat 
sociální programy 
a revoluce,“ uvedl 
B lecha .  „Vá l a 
vyzdvihla úžasnou 
vlnu emocí, z nichž 
profitovala první 
republia. I dnes 
jsme součástí ev-
ropsého soustátí 
a já se velice těším 
na emoční vlnu, 
až z něj budeme 
odcházet,“ reagoval 
předseda Česé 
prav ice Micha l 
Simanič. 

 „Z vyzrálých 
slov pana profe-
sora váča jsme 

se dozvěděli, že již před sto lety zde 
byla nerozpačitá společnost a je výzvou 
zamyslet se nad současnou rozpačitou 
společností. Taé si budu pamatovat, 
že mají politici mít představu něolia 
roů dopředu. Až za mnou přijdou 
předsedové stran na Hrad se svými 
představami, zeptám se jich, zda znají 
nejen první ale i další roy. Od dotora 
Dejma jsme byli poučeni, ja se rozpad-
la jedna velá říše. Tyto poučy bychom 
měli znát i dnes. Mám strach, že Evropa 
i dnes tančí byť v modernějším rytmu. Je 
rovněž symbolicé, že včera jsem se díval 
na Zlatý roh v Istanbulu, terý zahrnul 
do své nihy Hvězdné hodiny lidstva 
Zweig a nyní ho opět citujeme. Stále se 
ale hovoří, co Ferdinand udělal špatné-
ho, já říám, že má zásluhu v tom, že si 
nechal stavět rásné budovy. Na italsé 
semináře jezdím rád především vůli 
místu – Ville d´Este, jednomu z nejrás-
nějších míst vůbec,“ shrnul s úsměvem 
moderátor. Ještě položil všem přítom-
ným otázu, zda je atentát nejlepší o-
nec ariéry. Naše odpověď zní, že pro 
nesmrtelnost průměrných osob ano, 
ale lépe je si vzít přílad z presidenta 
eagana a stát se nesmrtelným jinými 
státnicými činy.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

„Nehrozí nám budoucí Sarajevo?“ varuje 
Jiří Weigl ve svém disusním příspěvu

 „dyby dnes psal Haše Šveja, zněla by 
jeho otáza na pani Müllerovou: „A terej 
atentát, já znám dva. Jeden uspěl a byla 
tragédie, druhý neuspěl a tragédie neby-
la,“ uvedl v disusi velvyslanec Srbsa 
a Černé hory Alexandr Ilič

Ještě před zahájením semináře prezident republiy Václav 
laus odhalil na Filosoficé faultě v Praze  desu Wilhelma 
Steinitze, prvního mistra světa v šachu, a aby stihl včas začáte, 
přišel raději do Autolubu v Opletalově ulici ucpanou Prahou 
pěšy. Sám president i jeho oba synové hrají šachy velmi rádi 
a účastní se doonce i různých turnajů, taže obdiv  Wilhelmu 
Steinitzovi není jen formální 
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Za pouhý úmysl rozvrátit 
EU až 15 let vězení

IVANA HASLINGEROVÁ

Prezident republiy Václav laus 
podle své pravomoci dané čl.  
Ústavy Česé republiy vrátil 

Poslanecé sněmovně tzv. eurozaty-
ač, neboť v něm jde o nepřímou no-
velu Ústavy a Listiny záladních práv 
a svobod, podle nichž občan nemůže 
být nucen  opuštění své vlasti, a tao-
váto zásadní změna suverenity a státní 
nezávislosti může být tudíž změněna 
pouze změnou Ústavy a musí o ní být 
hlasováno třípětinovou většinou.

Parlamentem schválené záony ve-
doucí  eurozatyači jsou proto podle 
presidenta republiy příladem tiché 
demontáže suverenity státu a státní 
nezávislosti za zády občanů. Uvedením 
eurozatyače v život by podle něj taé 
došlo  prolomení zásady dvojí trestnosti, 
neboť občan naší země by mohl být tres-
tán za jednání, teré u nás není trestné. 
Taovou zásadu by bylo možné připustit 
jen za předpoladu, že by měl náš občan 
možnost seznámit se s právním řádem 
všech dalších člensých států EU. Ve Sbírce 
záonů by bylo nutné publiovat a neustále 
atualizovat všechna ustanovení všech ze-
mí EU, podle terých by náš občan mohl 
být trestán. Jedině ta by byla dodržena 
zásada právního státu. „Evropsý zatyač 
znamená automaticé uznání a automa-
ticou realizaci zatyače vydaného v jiném 
člensém státě, což znamená rezignaci na 
vlastní svrchovanost Č a na její způsobilost 
v tomto ohledu samostatně jednat. Mělo by 
to být tato explicitně veřejně disutováno 
a eventuálně schvalováno patřičnou ústav-
ní procedurou,“ uvrdl president republiy. 
Celá tato problematia má podle něj pro-
to velmi hluboý politicý a státoprávní 
podtext, neboť ochrana vlastních občanů 
je jedním ze záladních atributů aždého 
státu. V oamžiu, dy stát na tuto garanci 
rezignuje, přestává být v očích občanů zá-
ruou jejich práv a jistot. 

Velmi nebezpečné je 
podle presidenta taé to, 
že by novelou došlo i  no-
vé definici trestných činů: 
„Úmysl narušit politicou 
struturu např. EU nebo 
jaéoli jiné mezinárodní 
organizace je ze své sa-
motné podstaty politicou 
ativitou a její záaz, 
resp. tresty za ni formou 
odnětí svobody na  až 
 let představují hrozbu 
zásadního narušení lidsé 
svobody a občansé demo-
racie. Absurdnost představy např. o mož-
nosti „narušit nebo zničit záladní politic-
ou, hospodářsou nebo sociální struturu 
republiy nebo mezinárodní organizace“ 
snad ani není třeba dále rozvíjet. Důraz by 
již nebyl laden na sutečný výslede trest-
né činnosti, ale na ‚pouhý úmysl‘.“ Z těchto 
ustanovení navíc jasně plyne, že by „chrá-
něným subjetem“ našeho práva už nebyla 
pouze Česá republia, ale např. teráoli 
mezinárodní organizace a z dice záona 
lze doonce usoudit, že se to týá jaéoli 
mezinárodní organizace – bez ohledu na 
to, zda Česá republia je či není jejím člen-
sým státem. „Trestné činy proti republice 
se ladou na roveň trestným činům proti ji-
nému státu a trestným činům proti meziná-
rodní organizaci. Vlastizradou se ta stává 
např. i zášodnictví namířené proti jinému 
státu a spáchané naším občanem. To je 
zcela nové, vpravdě revoluční vidění světa,“ 
protestuje Václav laus a dodává: „Zcela 
absurdní je argumentace předladatelů, že 
poud nepřijmeme evropsý zatyač, bude-
me v Evropě jediní a staneme se eldorádem 
zločinců a mafií. Autoři těchto slov by si měli 
uvědomit, že naše Listina záladních práv 
a svobod nebrání vydávat do ciziny cizince, 
ale že brání vydávat do ciziny naše vlastní 
občany. A že nám nebrání, abychom vlastní 

občany soudili a trestali sami. Hypotéza, že 
se staneme eldorádem zločinců, naznačuje, 
že rezignujeme na schopnost ve své vlastní 
zemi apliovat své vlastní záony. Ani s tím 
se v žádném případě nelze smiřovat.“ dyby 
šlo např. pouze o účast na zločinecé or-
ganizaci, terorismu, obchodu s lidmi, 
pohlavním zneužívání dětí a dětsá 
pornografie, nedovolený obchod s dro-
gami a psychotropními látami nebo na 
nedovolenm obchodě se zbraněmi, municí 
a výbušninami, bylo by snad možné podle 
pana presidenta aceptovat nějaé, lidsou 
svobodu částečně omezující, řešení. Mezi 
 důvody vydání evropsého zatýacího 
rozazu je ale uvedeno i podvádění, padě-
lání výrobů, znásilnění, loupež atd., což 
jsou navýsost standardní a tedy v tomto 
smyslu „domácí“ trestné činy, teré se 
po staletí řešily jiným způsobem než au-
tomaticým mezinárodním zatyačem. 
„Něteré země EU si vyžádaly až sedmileté 
přechodné období, v němž hodlají hledat 
ústavní dořešení problému eurozatyače. 
Náš záon je naopa zcela maximalistic-
ý a jde doonce i nad rámec požadavů 
Evropsé unie. To v žádném případě ne-
bylo nutné,“ uzavřel s důrazem president 
republiy.
Sníme Fragmenty: Jiří Pancíř
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Blažkovy skleněné pilníky 
zaplavují světové trhy

IVANA HASLINGEROVÁ

V rubrice „Galerie úspěšných 
osobností“ představujeme 
špičové manažery, teří 

i v podmínách přechodové eono-
miy doázali společnosti jim svě-
řené dovést  prosperitě. Ta jao 
aždoročně byly i letos na pražsém 

Žofíně vyhlášeny výsledy prestižní 
soutěže Manažer rou. Cílem soutěže 
bylo vyhledat, popularizovat a ocenit 
manažersé osobnosti česé eono-
miy, prezentovat jejich manažersé 
schopnosti a dovednosti, odborné 
vality a moderní metody řízení. Ti, 

do zísali v této prestižní soutěži 
ocenění, jsou lidé, teří sutečně pro 
svou společnost dělají mnohdy neuvě-
řitelné věci. Jednou z nich je Ing. Lena 
Zdobinsá, generální ředitela společ-
nosti J. Blaže Slo Poděbrady, s.r.o. 
Ja doázala z navrácené ruiny po 
restitucích vybudovat podni, o jehož 
výroby je ve světě taový zájem, že 
jich jde   na export, o tom jsme si 
s ní povídali v její pracovně plné sle-
něných ručně zdobených trofejí a paní 
generální ředitela vzpomínala:

Společnost „J. Blaže“ byla založena 
v roce  mým dědečem Josefem 
Blažem, terý tehdy založil svoji 
první slářsou firmu v Novém Boru. 
Jamile bylo zřejmé, že dojde  připo-
jení Nového Boru  Němecu, odešel 
v roce  z pohraničí a zvažoval, 
de by mohl pracovat v rámci zbytu 
republiy. Město Poděbrady mu nabíd-
lo velice dobré podmíny pro výstavbu 
nového závodu na zelené louce a on se 
v roce  rozhodl postavit v něm 
novou rafinerii sla. V roce  byla 
továrna uvedena do provozu. Podařilo 
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¯ Místo nového dobře prosperujícího podniku byla rodině Blažkových vrácena ruina. I přesto z ní po projití konkurzem a nuceným 
vyrovnáním vybudovali prosperující podnik, o jehož výrobky je takový zájem, že jich  % vyvážejí. 

¯ Skleněné pilníky, které mimo jiné vyrábějí, jsou patentovány v mnoha zemích světa a přitom užitný vzor, který byl registrován v ČR, 
byl Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví vymazán na popud patentového zástupce jednoho z výrobců plagiátů.

¯ Má smysl přihlašovat užitný vzor? Jak jsou Úřadem průmyslového vlastnictví zvažovány návrhy na výmaz užitného vzoru? Návrhy na 
výmaz mohou být účelové a v případě, že se jedná o komerčně úspěšný výrobek, může být výmaz cestou jak zlegalizovat nezákonnou 
výrobu.

¯ Došlo sice k úpravám správního soudnictví, ale v důsledku nepřesně určených kompetencí si soudy žaloby přehazují jako horký bram-
bor. Až se po mnoha letech dohodnou, který soud má spor vlastně řešit, bude již trh zaplaven tolika plagiáty, že nikdo nebude moci 
vynahradit škodu původnímu vlastníkovi.

¯ Některá znění v zákoně o bankrotu a vyrovnání jsou nejasná a záleží tudíž na odborné erudici správce konkurzní podstaty, jak bude 
konkurz veden. Firma Blažek měla v tomto směru štěstí. Úprava zákona tak, aby byl skutečně pro firmu vodítkem a ne pouze překážkou, 
by bylo velmi záslužnou věcí. 
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se mu přestát velice obtížná válečná 
léta, vybudovat na tehdejší dobu velmi 
prosperující firmu s ti zaměstnanci 
a navázat ontaty pro odbyt ručně 
zdobeného sla v celém světě. Bohužel 
v roce  byl podni znárodněn a pře-
šel pod slárny Invald přejmenované na 
Slárny Bohemia Poděbrady. V roce 
 na záladě restitučních nároů mé 
babičy, tety a otce byla firma vrácena 
zpět do rodinných ruou. Místo nové-
ho dobře prosperujícího podniu nám 
ale byla vrácena ruina, což vedle velé 
satisface způsobilo i velé zlamání. 

I přes to jsme se snažili znovu obnovit 
původní dobré jméno firmy Blaže, te-
ré zůstalo i v současném názvu firmy 
„J. Blaže Slo Poděbrady, s.r.o.,“ jao 
pocta mému dědečovi.

¯  řízení firmy nestačí ale pouze en-
tusiasmus, neboť nejde jen o vlastní 
provoz, ale i o partnersé obchodní 
vztahy, teré byly za léta omunis-
mu určitě zpřetrhány. Nebo se mý-
lím?
Nemýlíte. Otec – Dalibor Blaže 

– brzy zjistil, že je to velmi obtížné. Již 
na zprovoznění firmy si musel vzít úvěr. 
I přes nedostate financí se rozhodl v ro-
ce  vybudovat novou chemicou leš-
tírnu sla. V rámci výběrového řízení 
vybral němecou firmu Neutra GmbH, 
terá mu nabídla spolu s leštírnou sla 

zajímavý projet 
– provoz anti-
reflexního sla. 
V rámci progra-
mu Phare byla 
v y p r a c o v á n a 
odborná studie 
mapující situaci 
v oblasti výroby 
antiref lexního 
sla, terá vřele 
doporučila zrea-
lizovat u nás jeho 
výrobu s návrat-
ností investice 
do pěti let. Otec 
tedy souhlasil 
s  o mp l e x n í 
dodávou ja 
leštírny, ta i provozu antireflexního 
sla. Aby nedošlo  omylu, finanční 
podporu jsme od Phare nedostali. Než 
se rozeběhla výroba, vstoupil bohužel na 
trh velý mezinárodní oncern a cena 
za metr čtvereční antireflexního sla 
lesla na polovinu. Finanční problémy 
se prohloubily v důsledu toho natoli, 
že od rou  jsme museli začít vést 
jednání s banami o odladu spláte 
úvěrů. Zpočátu vše vypadalo naděj-
ně, ale protože se obecně prohlubovaly 
problémy česého hospodářství, přestaly 
s námi bany omuniovat a dluhy pře-
šly pod onsolidační agenturu. 

¯ To Vám ale hrozil banrot. Ja jste 
to doázali naonec ustát?
Otec na štěstí vyvinul v roce  

zcela nový vý-
robe, pro jehož 
v ý r o b u  b y l o 
možno využít 
technologie an-
tireflexního sla 
– sleněný pilní 
na nehty. Protože 
se uázalo, že je 
to velmi zajíma-
vý artil, terý 
by mohl oslovit 
celý svět, rozhodl 
se dát tento výro-
be patentovat. 
V roce  byl 
výrobu udělen 
v Č u ž it ný 
vzor a následně 
bylo v ýrobu 
uděleno něoli 

patentů napřílad americý a evrop-
sý. Selněný pilní se začal velice 
dobře prodávat. Začali jsme mít velmi 
dobré zisy a vznila naděje, že firmu 
postavíme na nohy. Nejdříve jsme podali 
žádost o vyrovnání, ale dyž se spočetla 
záonná výše, zjistili jsme, že by to bylo 
pro firmu neúnosné a se správcem vy-
rovnávací podstaty jsme se dohodli, že 
vyhlásíme sami na sebe onurz a požá-
dáme o schválení nuceného vyrovnání. 
Částa, terou věřitelé požadovali, 
společnost oddlužila a od rou  je 
očištěna od dluhů minulosti, přičemž 
díy výrobě sleněných pilníů je pro-
sperující firmou. 

¯ Neboli Blažův sleněný pilní 
zachránil vaši společnost před 

Archivní sníme z historie firmy. Na snímu v popředí babiča 
paní ředitely Zdobinsé s výroby firmy

opie poháru vyrobeného firmou J. 
Blaže Slo Poděbrady na zaázu našeho 
druhého presidenta dr. Edvarda Beneše
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rachem. Je tatíne ve firmě stále 
zaměstnán?
Otec ji řídil do rou , poté jsem 

ho v řídící posici vystřídala já, on zůstal 
ve funci technicého poradce a ja ho 
znám, bude sem chodit asi do once ži-
vota. Poud jde o mne, vystudovala jsem 
na Faultě strojního inženýrství ČVUT 
eonomiu a řízení strojírensé výroby 
a do firmy jsem nastoupila v roce  
po mateřsé dovolené s pětiletou holčič-
ou a šest a půl rou starým synem. 

¯ Česá asociace manažere stále řeší 
problém nedostatu žen v řídících 
funcích. Můžete poradit ostatním, 
ja má žena se dvěma malými dětmi 
zvládat řízení podniu s osmdesáti 
zaměstnanci? Není to na úor vý-
chovy dětí?
Jsem úzce spjata s rodinou a nidy 

bych nevzala řídící místo, dybych ne-
měla osobní pocit, že je dobře postará-
no o mé děti. Nemohla bych to proto 
vůbec dělat nebýt maminy, terá je 
pro mne velým příladem. Celý ži-
vot pracovala na vedoucí funci jao 
eonomicá náměstyně na Správě 
silnic a přitom nidy nebyla poli-
ticy organizovaná. Místo zastávala 
jen díy svým znalostem eonomiy. 
Bydlí poblíž nás a po odchodu do 
důchodu změnila styl života, věno-
vala se mým dětem a udělala tím pro 
mne i pro firmu hrozně moc. romě 
toho ve firmě pracuje manžel a titul 
Manažer rou měl být spíš udělen je-
mu, neboť ten řídí divizi pilníů, terá 
firmu zachránila a díy níž v ní mohla 
být zachráněna i výroba ručně deo-
rovaného sla. Ve světě je obrovsá 
onurence ve výrobě deorovaného 
sla a proto se firma specializuje na 

výrobu malých sérií na přání 
záaznía. 

¯ I dyž aždá společ-
nost se snaží prosadit v zahra-
ničí, přece jen   exportu je 
velé číslo. Proč neprodáváte 
své výroby taé doma. Česé 
ženy o ně nemají zájem?

Nevýhodou je, že pilní je 
výrobe osmeticý, nioliv 
slářsý, a maloobchodní síť 
neoupí od výrobců pouze 
jeden výrobe. osmetiu 
dodavatelé nabízejí v sériích 
výrobů. Těžo se proto do-

stáváme do maloobchodní sítě obchod-
ních řetězců. 

¯ Pilní je hygienicý, dá se sterili-
zovat, mýt i v myčce na nádobí jao 
běžné slo bez pošození brusné 
plochy, proto by mohl být použí-
ván ve zdravotnictví při ošetřování 
např. diabeticých nohou. Proč ho 
neprodáváte pomocí léáren?
Spojení pilníu s hygienou je veli-

ce důležité. Do česých léáren jsme 
zatím příliš nepronili, ale napřílad 
v Němecu se v léárnách prodává 
hodně. Prodáváme tam pilníy něolia 
velým firmám, teré mají své stojany 
v léárnách a pilníy na nich vystavují 
společně s jejich výroby. upující si 
musí všimnout, že náš pilní je speci-
ficý. Taé ho něteré firmy nabízejí 
jao dárové předměty se svým logem 
na úchytu. Vyráběli jsme i pilníy s lo-
gem firmy Chanel. 

¯ dyž o Vás ví i firma Chanel, ta 
i přes dílčí problémy s domácím 
prodejem jsou určitě hlavní pro-
blémy již za Vámi… 
Naopa. Pilníy jsou sice velmi úspěš-

ným artilem, ale jamile je něco úspěšné, 
najde se vždy nědo, do to chce napodo-
bovat. Vedeme proto něoli únavných 
soudních sporů proti plagiátům. dyž 
jsme začali pilníy vyrábět, byla firma 
ve finančních potížích a bylo nemyslitel-
né rozšiřovat výrobu o nová technologicá 
zařízení. Měli jsme sice to nejdůležitější 
– now-how, výrobní linu na matování 
tabulí a zpracovaný technologicý postup 
– ale nemohli jsme vše sami řezat, brousit 
a alit. alení je důležité pro zpevnění 
sla a tím ochranu a bezpečnost uživatele. 
Spolupracovali jsme proto se severomorav-

sou firmou, s níž jsme se posléze rozešli 
a ona začala pilníčy vyrábět sama. 

¯ Ale vždyť jste říala, že si Váš otec 
dal pilníy patentovat. Ja je mož-
né, že je nědo legálně vyrábí vedle 
Vás. Vždyť je stále plná televize 
toho, ja náš stát boří stány na 
vietnamsých tržištích, aby za-
bránil šíření plagiátů. Mám tomu 
rozumět, že náš stát cizí značy 
chrání a domácí podniatele ne?
 To by bylo na nihu a ne na článe! 

Toto téma nejde popsat pro jeho složitost 
v jednom rátém rozhovoru. Problémů, 
teré způsobuje nedostatečná, nejen le-
gislativní ale vůbec celová tzv. podpora 
podniání, je strašná spousta. Vím, že se 
neustále hovoří o špatné vymahatelnosti 
práva, ale teprve dyž přijdete se vším do 
styu na vlastní ůži, poznáte, že to není 
jen politicá fráze, ale obrovsý problém. 
Naše pilníy jsou patentovány v mnoha 
zemích světa a přitom užitný vzor, terý 
jsme měli v Č, byl vymazán na popud 
patentového zástupce jednoho z nových 
výrobců na severní Moravě. Ten podal 
na Úřad průmyslového vlastnictví žá-
dost o jeho výmaz.

¯ To jde?
Jde a velmi jednoduše. Žádost 

o užitný vzor si můžete podat dyoli, 
dyž formálně splníte všechny nároy 
přihlášy. Doud se nido proti tomu 
neozve, ta to platí. dyž se to něomu 
nelíbí, podá na Úřad průmyslového 
vlastnictví návrh na výmaz. Úřad se 
zabývá pa tím, zda je výrobe hoden 
chránit užitným vzorem či ne a poud 
usoudí, že ne, užitný vzor vymaže. 
Můžete podat rozlad proti jeho závě-
rům, což jsme učinili, ale zatím je vše 
vymazáno i nadále. 

¯ Taže je vlastně zbytečné o užitný 
vzor žádat, dyž ho může dooliv 
dát vymazat. Dá se proti tomu něja 
bránit?
Poslední možností ja se bránit, dyž 

jste přesvědčeni, že byl výmaz protipráv-
ný, je žaloba  soudu. Jenže i dyž jsme 
žalobu na Úřad průmyslového vlastnic-
tví podali v roce , nebyla dodnes 
projednána. 

¯ Vždyť se ale vláda chlubila, že nově 
zavedené správní soudy budou toto 
řešit rychle…?

Sleněné pilníy firmy Blaže dobývají svět... 
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Došlo sice  úpravám správního 
soudnictví, ale v důsledu toho si na-
ši žalobu přehazují soudy jao horý 
brambor, neboť se nemohou dohodnout, 
terý soud ji má řešit. A poud jednou 
vyhrajeme, nebude to už moc platné, 
neboť na trhu již bude toli plagiátů, že 
si nedovedu představit, že by nám nědo 
doázal ztrátu nahradit. dyž se hovoří 
o vymahatelnosti práva obecně, politici 
si neuvědomují, o čem to je, neboť jich se 
to nedotne. dyž to na člověa dopad-
ne plnou silou, je to o něčem jiném.

¯ Neboli zavedení správních soudů 
bylo chybou a vše brzdí?
To je otáza. Jsem přesvědčena, že až 

se vyjasní ompetence, budou správní 
soudy užitečné. Po všem, co jsme muse-
li absolvovat, je vša otázou, zda není 
zbytečné podávat přihlášu užitného 
vzoru. onurenci dnes máme stejně, 
jen máme podstatně vyšší nálady na 
licenční poplaty, soudy a právníy. 
Něco jiného je to zřejmě u obří farma-
ologicé firmy, terá něoli let platí 
drahý výzum a pa si dá naprosto 
mimořádný lé patentovat. dyž jde 
o průmyslový výrobe, jehož výroba je 
v podstatě jednoduchá, pa bych šla asi 
cestou onurence. Nápad a ideu totiž 
stačí mírně pozměnit a není Vám pa-
tent  ničemu. Tuto zušenost bohužel 
zísáte, až dyž se do toho olotoče do-
stanete a není z něj cesty zpáty. 

¯ Vaše firma prošla onurzem. 
Zažila jste tedy na vlastní ůži po-
užití záonu o onurzu a vyrov-
nání. Je pro podniatele srozumi-
telný nebo je jen  tomu, ja mnozí 
z nich tvrdí, aby jim házel lacy 
pod nohy? Mělo by se na něm něco 
vylepšit?
Něterá znění v záoně jsou nejed-

noznačná a ompliovaná, což působí 
obrovsé potíže. Záleží tudíž na odborné 
erudici správce onurzní podstaty a na 
tom, ja se rozhodne, protože lai tomu 
nerozumí. My jsme měli výhodu, že náš 
správce byl velmi zušený, nesmírně 
seriozní a velmi dobře právu rozuměl. 
Jeho logicou vůlí bylo udělat pro vě-
řitele maximum, zatímco z naší strany 
byla jednoznačná snaha firmu zachovat. 
Přesto jsme se nedostali do sporu, neboť 
pochopil, že zachování provozu bude 
i pro dlužníy lepší, že poud zastaví 
výrobu a rozhodne se majete rozpro-

dávat, ta budovy v této loalitě nevy-
nesou toli, jao vynese návrh nuceného 
vyrovnání. Pečlivě si prošel firmu, ověřil 
si dolady a mne pověřil řízením firmy 
s tím, abych s ním onzultovala finanční 
toy. Chtěla bych mu poděovat, byl na-
prosto perfetní ve znalosti záona, cho-
val se zcela oretně ve všech směrech 
a mnohé jsem se v oblasti práva naučila. 
Nebýt jeho, nevím, ja by vše dopadlo, 
neboť výlad o onurzu a vyrovnání je 
velice složitý. Projít a upřesnit ho, aby byl 
sutečně vodítem pro firmu a ne pouze 
něčím, co jí hází lacy pod nohy, by bylo 
velmi záslužnou věcí. To, že firma prošla 
i přes tyto nedoonalosti záona úspěš-
ně onurzem a nuceným vyrovnáním, 
považuji za velý úspěch.

¯ Jeliož praticy vešerou produci 
exportujete, je asi zbytečné se Vás 
ptát, ja jste pocítili vstup Č do 
EU?
Jediná změna, terá nastala, je, že 

jsme místo JCDéče začali vyplňovat 
statisticé výazy pro vývoz do EU. 
Něteré věci je třeba neustále zlepšovat, 
ale to bychom dělali stejně i bez EU. 

¯ Jste nejen ředitelou firmy, ale 
řídíte i svého manžela. Není to 
infartogenní situace?
Je to velice náročné. Museli jsme 

se dohodnout na jistých pravidlech. 
Manžel je výborný obchodní a dob-
ře rozumí výrobě pilníů, není mu 
ale blízá eonomia. Malá firma ale 
nemá zvlášť eonomicého, personál-

ního a provozního ředitele. Já toto vše 
dělám a navíc řídím divizi zdobeného 
sla. Nědy je ale velice ompliované, 
dyž svému nejbližšímu musíte něco 
nařídit. Navíc byl ve slárnách dříve 
než já. Pomáhal tatínovi ve firmě již 
od rou  a od rou  vede divizi 
sleněných pilníů. 

¯ Celá Vaše rodina je pohlcena výro-
bou sla a podniem. Máte vůbec 
čas na oníčy a na ulturu?
I dyž to možná ta nevypadá, na 

ulturu a odpočine si čas najdeme. 
Jezdíme do Prahy do divadel, nědy do 
ina. Navíc žijeme v Poděbradech, teré 
pořádají mnoho ací, terých se účast-
níme a něteré sponzorujeme. Jsme 
napřílad jedním z hlavních sponzorů 
oncertu Lucie Bílé v Poděbradech. 
Podporujeme i Informační centrum. 
S manželem máme rádi sport. On hraje 
rád tenis a já mu ho neméně nadšeně 
azím. Podporujeme mistrovství svě-
ta v quadriathlonu v Sedlčanech, pro 
něž vyrábíme trofeje, spolupracujeme 
s Nadací pro postižené dětsou obrnou 
u Vojtova ústavu – sponzorujeme reha-
bilitační pobyty lidí po dětsé obrně. 
Ja jsem již říala, jsem rodinný typ 
a mám ráda děti. Doma mám dva teena-
gery, teří úspěšně studují na gymnasiu, 
a naše firma  nim adoptovala dvě děti 
z Ugandy a z Indie, terým připlácíme 
na šolné a zdravotní péči. 

Pani generální ředitelo, děuji 
Vám za rozhovor.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jan Lustyk: „Proveď změnu 
dřív, než bude pozdě!“ 

JIŘÍ PANCÍŘ

V rubrice „Galerie úspěšných 
osobností“ představujeme 
špičové manažery, teří 

i v podmínách přechodové eono-
miy doázali společnosti jim svěřené 
dovést  prosperitě. Chceme nalomit 
všeobecně zažitý názor, že co manažer, 
to podvodní vedoucí nás do spálené 
země, neboť právě tyto osobnosti vy-
tvářejí hodnoty a zaručují lepší život 
nám všem. Ta jao aždoročně byly 
i letos na pražsém Žofíně vyhlášeny 
výsledy prestižní soutěže Manažer ro-
u. Cílem soutěže bylo vyhledat, popu-
larizovat a ocenit manažersé osobnos-
ti česé eonomiy, prezentovat jejich 
manažersé schopnosti a dovednosti, 
odborné vality a moderní metody 
řízení. O tom, jaou váhu této soutěži 
přiládá vláda, svědčila osobní účast 
ministra obchodu Milana Urbana. Ti, 
teří zísali v této prestižní soutěži 

ocenění, jsou lidé, teří sutečně pro 
svou společnost dělají mnohdy neuvě-
řitelné věci. Jedním z nich je Ing. Jan 
Lusty, místopředseda představenstva 
ieter CZ, a.s., a ředitel největší divize 
otor Ústí nad Orlicí. Při příjezdu do 
městeča uprostřed rásných smr-
ových lesů se mi nechtělo věřit, že 
zde sídlí závod, terý se řadí v počtu 
zaměstnanců v nadnárodním švýcar-
sém oncernu ieter hned za USA 
a Švýcarso. Ja doázalo vedení spo-
lečnosti dostat na tuto světovou špiču 
bezvřetenového předení bývalý státní 
podni Elitex Ústí nad Orlicí, o tom 
jsem si povídal s Ing. Lustyem v jeho 
pracovně v nejvyšším patře budovy 
s výhledem na rásné lesní panorama. 
Pan Lusty mi sdělil: 

Společnost ieter je celosvětově pů-
sobící nadnárodní oncern, terý byl 
založen již v roce  ve Švýcarsu, 

je světově uznávaným systémovým 
dodavatelem v oblasti textilního 
strojírenství (ieter Textile Systems) 
a automobilového průmyslu (ieter 
Automotive Systems). V současné do-
bě má cca   zaměstnanců. Česá 
republia v pomyslném žebříču podle 
počtu zaměstnanců zastává třetí místo 
po USA a Švýcarsu. ieter Textile 
Systems, do níž je zařazen náš závod, je 
předním dodavatelem technologicých 
systémů pro přádelny po celém světě. 
Zabývá se výrobou integrovaných sys-
témů pro zpracování vláen na příze 
a netané textilie a pro zpracování 
umělých hmot na příze a granuláty. 
Od rou  působí taé v Č, de 
zaměstnává přibližně  zaměst-
nanců, z toho cca  pracovníů 
v bezvřetenovém předení, a je jedním 
z největších zaměstnavatelů v regionu. 
Největší divize ieter CZ, a.s., otor 
Ústí nad Orlicí se zabývá vývojem, 
výrobou a prodejem bezvřetenových 
dopřádacích strojů řady BT a montáží 
posuovacích strojů Strece. Jsem velice 
rád, že tradice bezvřetenového přede-
ní ve spojení s reativitou a inovacemi 
řadí závod mezi velmi progresivní části 
celé společnosti ieter. Podařilo se nám 
udržet vývoj výrobů a zároveň od rou 
 rozšířit naše ativity o vývoj i pro 
ostatní jednoty firmy ieter – hlavně 
pro SN, Švýcarso a Francii. My dnes 
prodáváme i tzv. „práci hlav“. Přicházeli 
nově vzdělaní lidé. Divize otor dispo-
nuje i vlastním Design centrem o ti 
zaměstnancích, teré jao první v Č 
zísalo podporu CzechInvestu na roz-
voj DC. Design centrum není jen něco 
pro ozdobu. Na záladě jeho projetů 
jsme napřílad z otelny připravili no-
vou montážní halu. valitu práce týmu 
jeho vývojářů podtrhuje něoli desíte 
přihlášených patentů ročně.
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¯ Jaé výhody a naopa obtíže má 
firma, dyž se stane součástí nad-
národního olosu, jao je ieter?
Využíváme všeho, co nám ta silný 

oncern jao ieter dává. Především je 
to celosvětový prodej. Více než devadesát 
pět procent naší produce jde do zahra-
ničí. Naše hlavní trhy jsou Čína, Indie, 
Bangladéš, Thajso, Tureco, Španělso, 
Brazílie a další. Jsme nedílnou součástí 
jednotné rodiny ieter. Záladní hod-
noty určující činnost společnosti ieter 
jsou potěšit záazníy, mít radost z prá-
ce a usilovat o zisy. Úspěšní můžeme 
být tudíž pouze tehdy, poud naplňuje-
me očeávání svých záazníů, poud 
naši zaměstnanci vyonávají svoji práci 
se zaujetím a nadšením, poud dlouho-
době vytváříme přidanou hodnotu pro 
své acionáře a jsme schopni investovat 
z vlastních zdrojů. Spoojený záazní 
platí naše mzdy a spoluvytváří zis 
firmy. Prvořadým cílem je proto reago-
vat na potřeby záaznía rychleji než 
onurence. ychlá reace na změny je 
záruou trvalého rozvoje společnosti. 
Mým rédem je proto názor J. Welche: 
„Proveď změnu dřív, než bude pozdě.“ 
Jenom ta můžeme být vždy první nebo 
alespoň druzí ve světové onurenci.

¯ Taže máte zajištěn odbyt a jde tedy 
jen o to vyrobit co nejvíce výrob-
ů?
Ta jednoduché to není ani v ta 

velé obchodní síti, jaou má ieter. 
Byznys je sinusova. Nejde naplánovat, 
že vyrobíme aždý měsíc určitý počet 
strojů a pa je prodáme. Začíná to od 
onrétního záaznía ve světě. S ním se 

dohodnu na obchodě a finančním za-
jištění, pa je teprve obchod uzavřen 
a realizován. Nemáme pa nedobytné 
pohledávy a obchod máme zajištěn. 
Spolupracujeme s EGAPem a s další-
mi banami v Č, teré umějí dělat 
exportní financování. Většina zahra-
ničních firem chce obchod na dva až 
tři roy a my potřebujeme peníze 
hned. Teprve po zajištění obchodu se 
vyrobí stroj. Něterý měsíc vyrobíme 
jen tři stroje, nědy i patnáct. 

¯ V podtitulu Vaší společnosti 
stojí „vývoj, výroba a prodej textil-
ních bezvřetenových dopřádacích 
strojů“. Nejste tedy jen výrobce pod-
le dodaných předloh ze Švýcarsa, 
ale podílíte se ativně i na vývojo-
vých trendech celé společnosti?
Držíme si silný vývoj a výrobu stra-

tegicých dílců, jejich montáže, prodej 
a servis, taže nejsme pouze výrobní 
závod. Z pohledu pracovnía je sice zá-
ladní motivační fator mzda, ale ten 
ocení i profesní růst a to, že se může 
spolupodílet na vývoji nejnovějších vý-
robů. Profesní růst a rozvoj osobnosti 
chápeme jao investici s vysoou ná-
vratností. Dáváme proto hodně peněz do 
vzdělávání zaměstnanců, teré chápeme 
jao prostřede zísání onurenční vý-
hody. Vyvážíme výroby do celého světa 
a olem ti zaměstnanců je proto zařa-
zeno do jazyové výuy. Již při výběru 
zaměstnanců se snažíme ouat na to, 
je-li nědo ryzí odborní a potřebuje 

prohloubit něteré odborné znalosti, 
nebo zase naopa spíše manažer, te-
rý si potřebuje prohloubit napřílad 
omuniační dovednosti. Podle toho 
je pa došolen, neboť je potřeba, aby 
se aždý včlenil do oletivu. Vybraní 
perspetivní zaměstnanci se vzdělávají 
manažersy. Učí se ja řídit a motivo-
vat lidi. A onečně pořádáme odborná 
šolení, de se učí zaměstnanci umění 
prodávat v zahraničí jaož i technicým 
a onstručním záležitostem.

¯ V oolí se nezaměstnanost pohybu-
je olem - . Má něterý z těchto 
občanů naději dostat u Vás práci ne-
bo jste již jao většina našich pod-
niů v situaci spíše propouštět?
Stále jsou nové projety a stále přijí-

máme pracovníy. Hledáme ale hlavně 
valifiované lidi pro vývoj a techno-
logii. V tomto smyslu neustále rosteme. 
Mladí lidé ze šol technicého zaměření 
u nás zísají možnost pracovat v mezi-
národním oletivu na projetech 
společných s pracovníy ze Švýcarsa, 
Němeca a Francie, mají možnost po-
znávat jinou ulturu, cestovat do zahra-
ničí a pracovat na moderních technolo-
giích. Je-li nědo onstrutér, má u nás 
možnost pracovat na nejmodernějších 
systémech a zároveň se stále učit.

¯ Inovace a modernizace jsou pro 
Vaší společnost tedy minimálně 
stejně důležité jao sama výroba, 
nebo se mýlím?
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Bez úsilí  neustálému zlepšová-
ní a provádění změn nemůžeme být 
úspěšní. Stále sledujeme naše líčové 
dovednosti v oblastech inovací, pro-
fitability, flexibility a růstu podílu na 
trhu. Atributy, teré nás mohou dovést 
 nejúspěšnějším, jsou společné nadše-
ní, týmová práce a společné hodnoty. 
V letošním roce jsme završili deset let 
působení v oncernu ieter. Bylo to ob-
dobí plné náročné práce, změn a období, 
dy jsme doázali restruturalizovat 
procesy, organizaci a nálady, inovovat 
naše produty a najít si místo v rodině 
ieter a na světovém trhu. 

¯ Změnilo se něco pro Váš závod 
vstupem do EU?
Pro nás se nic nezměnilo. Ve světě 

jsme již dávno. V naší divizi dodáváme 
investiční cely. Certifiaci v systému 
ISO máme sice již dlouho, ale jen pro 
náš image, záazníci ji po nás nepožadu-
jí, protože nás znají a vědí, že pracujeme 
valitně. U automobilového průmyslu je 
to nutnost, zde jen nadstavba. dybych 
měl hledat, co se změnilo, ta snad to, že 
amiony s dodávami jezdí v důsledu 
zrušení celního odbavení mezi státy 
Unie rychleji.

¯ I dyž jste podni zaštítěný nad-
národním oncernem, pracujete 
v Č a určitě narážíte na něteré 
problémy s legislativou a předpisy. 
Co vás nejvíce zlobí?
Z pohledu toho, ja podniáme, je to 

vymahatelnost práva a pomalost soudů. 

I dyž na štěstí většinou exportuje-
me, máme uzavřeno něoli obchodů 
i s našimi podniy a platební morála 
je u nás horší než ve světě. Další pro-
blém je pomalost v zaládání firem, 
těžopádná administrativa a pomalé 
onursy. Hlavně pro firmy obcho-
dující převážně v Čechách to musejí 
být velé problémy.

¯ Jste vystudovaný eonom. Ja 
jste se stal expertem na textilní 
stroje?
Po roce  jsem nastoupil jao 

eonom do administrativní funce 
státního podniu Elitex. V té době 
byla móda, že musí i administrativa 
projít montážemi. Tehdy se mi sice 
příliš nelíbilo, že jsem po absol-
vování vysoé šoly eonomicé 
musel trávit něoli měsíců ve výrobě, 
nyní se mi to hodí. Po roce  jsem 
dostal nabídu od současného předse-
dy představenstva pana Ing. Václava 
ličy, Ph.D., na pozici eonomicého 
náměsta státního podniu, po priva-
tizaci jsem byl ro ředitelem financí, 
managementu a servisu. Pa jsem 
prošel při personálním ohodnocení 
evropsým auditem, teré organizovalo 
oncernové vedení, a za tři měsíce jsem 
dostal nabídu na řízení textilní divi-
ze ieteru v Č počínaje vývojem, přes 
servis, prodej a vlastní výrobu. Jsem zá-
roveň místopředsedou představenstva 
celé aciové společnosti.
¯ Ja to v taovém obřím oncernu 

vypadá s organizací?

aždá jednota aciové společ-
nosti je integrována vertiálně do 
celové strutury společnosti. Naše 
jednota je zahrnuta v rámci hierar-
chie ve druhém patře, což je hodně 
vysoo, a pro mne z toho vyplývá, 
že jsem i součástí rozšířeného vedení 
textilní části celého oncernu. Má to 
výhodu, že jsem hodně ve styu s vr-
cholovým vedením oncernu a jsem 
u všech porad a jednání týajících se 
budoucnosti, což je ja pro mne ta 
pro podni důležité. 

¯ Přiznám se, že při příjezdu do 
Ústí jsem měl spíše pocit, že jedu 
na rereaci. Ty nádherné lesnaté 
opce olem městeča působí li-
dem a pohodou. Nebo se mýlím?
Jsou zde opce na lyžování a na 

turistiu. Já zde proto žiji rád, neboť 
jsem sportovní fanda, hrál jsem ativ-
ně fotbal, v zimě na oolních opcích 
lyžuji a v létě hraji tenis. Jsem často ve 
světě na jednáních a nechybí mi proto 
veloměstsý život. Naše firma pod-
poruje sport ve velé míře. Jsme gene-
rálním sponzorem mistrovství repub-
liy mužů a žen v tenise pod názvem 
ieter Cup a já sám jsem předsedou 
organizačního výboru. Podporujeme 
taé ulturní projety. Pro mladé 
talenty z celého světa sponzorujeme 
dlouhodobě „ociánovu houslovou 
soutěž,“ neboť se v našem městě pan 
ocián narodil, podporujeme i Sme-
tanovu Litomyšl.

Pane řediteli, děuji za rozhovor.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř
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Luděk Bogdan je přesvědčen, že 
současné cementárny v ČR jsou 
šetrné k životnímu prostředí 

JIŘÍ PANCÍŘ

do pamatuje cementárny před 
roem , olem nichž bylo 
oolí poryto vrstvou prachu, 

ten je převapen, dyž při příjezdu 
do oolí cementárny v Moré u Brna, 
terá je součástí firmy Česomoravsý 
cement, a.s., nástupnicé společnosti, 
největšího výrobce cementu u nás, 
najde rásné zelené údolí a samotnou 
továrnu do něj zabudovanou ta ne-
nápadně, že ji nemůže hezou chvíli 
vůbec nalézt. Pan Hrabal by již nemo-
hl napsat své Pábitele. Není divu, že za 
tato fungující provoz jedné z nejdy-
namičtějších firem nadnárodního on-
cernu HeidelbergCement se její před-
seda představenstva Ludě Bogdan stal 
finalistou prestižní soutěže Manažera 
rou. O tom, ja se mu to podařilo, 
i o dalších věcech jsme hovořili v jeho 
pracovně s výhledem do zelených les-
natých opců olem ní. Nejdříve nám 
představil svůj podni, terý prošel 
mnoha změnami a fúzemi: 

Aciová společnost Česomoravsý 
cement je nejvýznamnějším výrobcem 
cementu v Č. Pod tímto jménem vy-
stupuje jao právnicý subjet na trhu 
od rou , dy se Cement Bohemia 
Praha, a.s., provozující cementárny 
v Praze-adotíně a v rálově Dvoře 
u Berouna sloučil se společností 
Cementárny a vápeny Morá, a.s., 
terá provozovala cementárny v Mo-
ré a v Brně-Maloměřicích. Těmto 
společnostem dříve náležely i další 
ativity jao výroba maltových směsí 
a vápna. Po fúzi se závody zaměřily 
na výrobu celé řady různých druhů 
cementu nejvyšší vality a svým zá-
azníům posytují taé profesionální 
servis v oblasti logistiy a poradenství. 
Závody Česomoravsého cementu, a.s., 
se nacházejí v Praze-adotíně, v Moré 
u Brna a v rálově Dvoře u Berouna. 
V závodě rálův Dvůr byla výroba 
začátem rou  dočasně utlumena 
a společnost ho využívá jao expediční 

a balící místo. Prodáváme , mil. tun 
cementu ročně a to téměř výhradně na 
česém trhu. Náš obrat dosahuje úrovně 
olem tří miliard orun. 

¯  Ja a proč jste se stali součástí právě 
oncernu Heidelberg?
První ontat s firmou udělal můj 

předchůdce pan ing. Miroslav Weber, 
CSc., terý byl u privatizace Cementáren 
a vápene Morá a pod jehož vedením 
se vybíral náš strategicý partner. Zájem 
o ně tehdy měla celá řada zahraničních 
firem. V roce  byla společnost 
privatizována belgicým výrobcem 
cementu CB, jenž později fúzoval 
s oncernem HeidelbergCement (HC). 
Závody Cementu Bohemia Praha byly 
obdobným procesem zapojeny od po-
čátu tých let přímo do oncernu HC, 
terý patří  předním výrobcům cemen-
tu na světě – v Evropě působí v mateř-
sém Němecu a dále od Británie přes 
Belgii, Holandso, Polso, Maďarso, 
umunso, Chorvatso, Bosnu a Her-
cegovinu, Urajinu, Slovenso až po 
Sandinávii a uso. 

¯ Jaý největší přínos pro firmu 
vidíte v tom, že se stala sou-
částí nadnárodního oncernu 
HeidelbergCement?
Především jsme zísali strategicé-

ho investora, terý přinesl now-how 
a nové investice. V osmdesátých letech 
se technicý rozvoj podniu téměř 
zastavil a nebyly peníze na jeho moder-
nizaci. Po privatizaci prošly zejména 
závody v adotíně a v Moré rozsáh-
lou modernizací. Dnes jejich zařízení 
odpovídají světovým standardům pro 
daný typ technologie. Celý výrobní 
proces od těžby vápence až po expedici 
cementu je v aždém z nich systémově 
řízen z jednoho místa – centrálního 
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velínu, přičemž nová plně automatizo-
vaná laboratoř nepřetržitě sleduje va-
litu vyráběného cementu. Oba závody 
využívají moderní technologie, teré 
zaručují výrobu šetrnou  životnímu 
prostředí. 

Dalším a to velmi důležitým zisem 
bylo poznání jiného stylu práce a na-
hlížení na ulturu podniání. Práce na 
firemní ultuře je pro nás dnes velmi 
důležitá. Jisté věci považujeme za stan-
dard a prostudovali jsme hodně materi-
álů s cílem definovat „Firemní hodnoty“. 
Podstata je v tom, že jsme jasně defino-
vali, co považujeme za slušné a oretní 
chování. aždý náš zaměstnanec dostal 
tento odex a je povinen respetovat to, 
co vedení společnosti považuje za odpo-
vídající firemní ulturu. 

ovněž jsme se začali mnohem hlou-
běji zabývat i prací s lidmi. Zaměstnanci 
musejí být motivováni. Měli by mít pocit 
sounáležitosti s firmou a chuť pracovat 
na svém rozvoji. Zaměřili jsme se na 
to, ja pro ně změnit podmíny. Na 
počátu po roce  jsme měli celem 
olem  zaměstnanců. Tehdy inves-
tice do osobního rozvoje představovala 
cca stovy orun na zaměstnance za 
ro. Investovalo se téměř výhradně do 
povinných šolení požadovaných ze 
záona. Nyní máme  zaměstnanců, 
a na jejich rozvoj plánujeme ročně inves-
tici ve výši  mil. č. Zaměstnanost je 
samozřejmě velice citlivá otáza. Firma 
má sociální program, jehož součástí je 
i výplata „odchodného“, teré je mnohem 
vyšší, než je povinnost ze záona a zo-
hledňuje délu pracovního poměru.

Pro současné zaměstnance jsme 
naopa už v tých letech nastartovali 
speciální program osobního rozvoje. 
ozdělili jsme zaměstnance do  a-

tegorií dle odbornosti 
a profesí. aždé su-
pině chceme postupně 
nabízet stále širší mož-
nost vzdělávání, tedy 
vše, co může potřebovat 
zaměstnanec  výonu 
své funce. Projet 
osobního rozvoje má 
svůj řídící výbor, jehož 
jsem členem. Zabýváme 
se identifiací a přípra-
vou nových programů. 
Současně zajišťujeme 
rezervaci finančních 
zdrojů. aždý zaměst-

nanec, tedy nejen TOP management, 
má své cíle pro nastávající období. 
Týmovými poradami, teré jsou za-
loženy na principech „Management by 
Objectives“ (MBO), se snažíme zapojit 
co nejširší oruh zaměstnanců do de-
finování a naplňování strategicých 
cílů firmy. Práce musí být systematic-
á. S metodou MBO jsme u nás začali 
pracovat už v roce . Jde samozřejmě 
o proces, terý nidy neončí. Stále je co 
zlepšovat. Jestliže jsem byl v letech  
a  finalistou soutěže Manažer rou, 
ta i to vidím spíše jao výslede týmové 
práce než jao individuální ocenění. 

¯ Myslel jsem, že přijímáte valifio-
vané zaměstnance. aždý svářeč, 
řidič a podobně musí být přece 
vyšolený vzhledem e své profesi. 
Nyní slyším, že je ještě šolíte. Ja 
posytujete vzdělání těmto specia-
lizovaným lidem?
Vzdělávání má něoli ro-

vin. Samozřejmě, že přijímáme 
valif iované zaměstnance. 
Máme i poměrně vysoé nároy 
při výběrových řízeních. Jenže 
vzhledem  potřebám firmy 
na zvyšování efetivnosti mu-
síme požadovat i širší rozhled 
a „multifunčnost“ členů týmu. 
Jazyové znalosti jsou u řady 
profesí v mezinárodní firmě 
nezbytné. Zde musím onsta-
tovat, že nejde jen o nás starší, 
teří jsme studovali především 
rusý jazy. Převapivě i dnes 
má řada čerstvých absolventů 
šol jen průměrnou znalost 
angličtiny, terá je naším me-
zinárodním firemním jazyem. 
Navíc jsem přesvědčen, že nezá-

visle na profesi a věu dnes musí aždý 
svou odbornost ontinuálně zlepšovat. 
Zaměstnancům napřílad přispíváme 
  z náladů na výuu jazyů. 

Jiným problémem je, ja efetivně 
posytnout určité znalosti lidem úzce 
specializovaným v našem oboru. Nad 
tím jsme se zamýšleli a uvědomili 
jsme si, že zde máme řadu zušených 
pracovníů, teří mohou sdílet své 
znalosti s olegy. Vytvořili jsme supi-
nu tzv. interních letorů. Ti dnes vedou 
semináře o technologii řídících systémů 
s přesným zaměřením na „cementařinu“, 
na věci spojené s technologií výroby, 
ochranou životního protředí, bezpeč-
ností práce, prodejem cementu a další 
obory. Samozřejmě využíváme i now-
-how HeidelbergCementu. Supina 
nabízí mnoho seminářů. 

Zavedli jsme vlastní systémy hod-
nocení a odměňování. Tyto systémy 
jsou propojeny a současně navazují 
na projet osobního rozvoje. Během 
uzavírání cílů (MBO) na další ro pro 
aždého jednotlivce má zaměstnanec 
i jeho nadřízený možnost definovat 
potřeby i v oblasti vzdělávání. To vša 
není povinností, zaměstnanec nemusí 
nabídu přijmout. aždý zaměstnanec 
vša ví, že nároy na valifiaci narůs-
tají. aždý tedy má svoji perspetivu ve 
svých ruou. 

¯   I dyž je Vaše společnost členem 
mezinárodního oncernu a dá se 
očeávat, že bude splňovat i zá-
padní normy, přesto se nemohu 
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nezeptat, ja se Vám povedlo učinit 
cementárnu ta „neviditelnou“ ? 
espet  životnímu prostředí je ně-

co, bez čeho nemůže moderní cementář 
pracovat. Těžíme přírodní suroviny, má-
me řadu zdrojů ja tuhých i plynných 
emisí, teré jsou pro naši technologii ne-
vyhnutelné. Samozřejmě, že máme řadu 
„sousedů“, teří naše počínání pozorně 
sledují. Původní výrobní liny nesplňo-
valy připravované normy pro ochranu 
životního prostředí. Proto jsme museli 
hned od počátu investovat zejména do 
této oblasti, abychom neznečišťovali pří-
rodu a v současné době sneseme srovná-
ní s nejvyspělejšími členy EU. Ta taé 
naplňujeme naše motto „Chceme být 
dobrými sousedy“.

¯ Cementárna ale není jen výrobní 
linou, vápenec se musí těžit v lo-
mech a to si neumím představit bez 
střílení a mračen prachu…
Potřebujeme samozřejmě lomy 

a vápenec a eologicému chování při 
těžbě je věnována mimořádná důleži-
tost. Důsledně reultivujeme části lo-
mů, de již byla těžba uončena. Těžba 
vápence je navíc vždy v dotyu něteré 
chráněné přírodní památy. V Moré 
je to CHO Moravsý ras. V adotíně 
a rálově Dvoře CHO Česý ras. 
Občas naše činnosti probíhají až v srdci 
těchto oblastí. Přesto máme se správa-
mi Chráněné rajinné oblasti (CHO) 
velmi oretní vztahy a naše přístupy 
jsou slučitelné s ochranou prostředí. 
Dohodli jsme se, že budou vždy včas 
informováni o našich dlouhodobých 
plánech postupu těžby. Mají informa-
ce, de se bude těžit, a dyoliv mohou 
navštívit naše lomy. 

¯ Taže ani Děti země ani přísný 
pan ministr životního prostředí 
Ambroze se na Vás nezlobí?
S panem Štinglerem z Dětí země 

jsem se mnohorát setal a i dyž 
mám na něteré věci jiný názor, ne-
znamená to, že se nemůžeme respeto-
vat. S ministrem Ambrozem jsem se 
setal poprvé v době, dy jsme uončili 
výrobu cementu v Maloměřicích (ještě 
nebyl ministrem). Je tam něoli lomů 
na hranicích CHO Moravsý ras. 
Dotor Tichý z Masaryovy university 
Brno popsal v loalitách našich býva-
lých lomů výsyt vzácných botanicých 
druhů a supina ochránců přírody 

spolu s ním nás požádala o spolupráci 
v zajištění další ochrany bývalých lomů. 
Lomy vytvářejí nesmírně vzácné bioto-
py nejen rostlin, ale i hmyzu či ptactva. 
Vznil pozemový spole Hády, terý 
postupně buduje naučné stezy. Za sym-
bolicých podmíne jsme jim posytli 
území a další podporu. Učitelé brněn-
sých šol tam dnes vodí děti a mohou 
tam vidět to, co není často  vidění ani 
v nedaleé CHO. A právě při zaládá-
ní tohoto spolu jsem se s panem mi-
nistrem potal. Naše názory se mohou 
v detailech lišit, ale náš zájem je stejný. 
Navíc většina členů vedení firmy bydlí 
nedaleo cementáren a nejsme přece 
blázni, abychom si ničili prostředí o-
lem vlastního domu.

¯ O čem jste s panem ministrem ho-
vořil? 
S ministrem Ambrozem jsme tehdy 

hovořili zejména o přírodě, možnostech 
oexistence průmyslu s přírodou a o no-
vých záonech pro tuto oblast. Firmu 
vša navštívili i jiní členové předchozích 
vlád včetně pana premiéra. Vždy hovoří-
me i o zaměstnanosti či lépe nezaměst-
nanosti. Myslím, že všechny vlády mají 
toto téma jao nosné ve svých vládních 
programech. To je dobře. Musejí se vša 
taé podívat na daňové zatížení na za-
městnance, teré je dnes neúnosné a sa-
mozřejmě jen zvyšuje tla na snižování 
jejich počtu. Není tedy správné ptát se 
jen, jaý je vývoj zaměstnanosti, ale je 
nutno říci si, jaé jsou podmíny zísání 
a tvorby pracovních míst. Zejména men-
ší podniatelé mají problémy a jaáoli 
úleva v byroracii, terá je s tím spojená 
bude pro ně úlevou. Nemělo by zůstat 
u řečí a u prolamací toho, že vládě zále-
ží na středních a menších podniatelích, 
ale měly by přijít reálné roy, teré by 
jim pomohly. Musím zdůraznit, že vítám 
roy vlády v oblasti snížení daňového 
zatížení firem. Přesto si myslím, že by 
pomohlo zjednodušení předpisů v ob-
lasti daní. 

¯   Něco na způsob rovné daně?
Ano. Menší firma nemůže zaměst-

návat desíty specialistů na to či ono 
právo nebo daň. aždá vláda by se nad 
tím měla zamyslet a prospělo by to eo-
nomice celé republiy. 

¯   Vaše společnost vyhovuje normám 
požadovaným v EU a je členem nad-

národního oncernu taže vstup do 
EU se jí asi nedotl…
V mnoha ohledech lidé vstup do EU 

na svém reálném životě příliš nepozo-
rovali, což je dobře. Přesto něteré věci 
vyvolávají jisté obavy a stres. Existuje 
spousta nových záonů, teré postup-
ně z EU přejímáme. Nás se samozřejmě 
velmi dotýá oblast životního prostředí 
a je potřeba se na ty věci dívat z obou 
stran. Týají se nás projety jao je 
obchodování se „sleníovými“ plyny 
(CO2) či „Natura “.  Č má napřílad 
podle Natury  povinnost vyhlásit 
určité procento území se zvláštním re-
žimem ochrany. Trochu mylně se v Č 
stále hovoří o ptačích rezervacích. Jde 
vša o mnohem širší souvislosti. Plně 
to respetujeme, ale potřebujeme řádně 
zhodnotit dopady a najít ompromisy. 
Nejde jednostranně vyhlásit dané úze-
mí za součást Natury . Je nutno 
zeptat se i vlastnía, ja s územím bude 
moci zacházet ve zpřísněném režimu. 
Je jasné, že ochrana životního prostře-
dí je důležitá, ale je třeba chápat vše 
i z pohledu, že stát musí taé z něčeho 
žít. Č je tradiční průmyslovou zemí. 
Je i tradičním výrobcem cementu. Je 
proto potřebné vytvořit taové záony, 
aby podniání zůstalo životaschopné. 
Záony mohou nadmíru ochránit vše 
olem nás, ale nebudou pa prostředy 
na rozvoj šolství, vědy a zdravotnic-
tví, protože to bez fungujících podniů 
a valitní eonomiy nepůjde. Tvůrce 
těchto záonů musí vždycy myslet 
i na podniatele a na „zadní oleča“. 
Musí vidět dopředu, zda dyž uvádí 
něco do chodu, zůstane podniání 
ještě životaschopné. Je potřeba dialog 
a nesmí to být monolog, dy nědo vydá 
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právní normu a ani se nezeptá na další 
onsevence. 

¯   A nyní otázu na tělo. Ja jste se stal 
šéfem Cementáren?
Prošel jsem firmu jaousi baťovsou 

cestou. Pracoval jsem v lomu jao opra-
vář technologicé dopravy. Původně 
jsem se vyučil automechaniem. Pa 
jsem šel studovat a v roce  jsem 
se vrátil na post mistra v mechanicé 
údržbě. Následně jsem byl zodpovědný 
za údržbu cementové mlýnice (CM), 
a v roce  jsem se stal vedoucím pro-
vozu CM. Současně po roce  jsem 
spolupracoval s belgicou společností 
CB při přípravě oncepce modernizace 
mletí cementu v Moré a Maloměřicích. 
Po čtyřech letech jsem byl jmenován eo-
nomicým náměstem ředitele závodu. 
V letech - jsem byl vedoucím vý-
roby. Společnost CB vypsala v roce 
 onurz pro pozici Manažera pro-
jetu v technicém oddělení v Bruselu. 
Přihlásil jsem se a uspěl. V letech ’ 
a ’ jsem byl na zušené v zahraničí. 
Měl jsem příležitost pracovat na pro-
jetech v Belgii, Holandsu, anadě 
a v USA. Tím jsem měl velou motivaci 
zvládnout angličtinu. Byl jsem prvním 
z firmy, do prošel zahraniční zuše-
ností. Dnes už má obdobnou zušenost 
více olegů. V roce  mne tehdejší GŘ 
pan Ing. Weber přivedl zpět do ČMC. 
V roce  jsem byl jmenován gene-
rálním ředitelem. Od ledna  jsem 
v pozici předsedy představenstva a CEO. 
Současně jsem i členem tzv. Executive 
Commitee pro Střední Evropu, což je 
region zahrnující Němeco, aouso 
a země střední a východní Evropy od Č 
až po Urajinu či umuso. Jde o šesti-

členný tým manažerů. 
aždý máme osobní 
odpovědnost za určitý 
region. Já jsem nyní 
odpovědný za Č a u-
munso. Nejedná se jen 
o ativity ve výrobě ce-
mentu, ale i transport 
betonu a štěropísů. 
Od ledna  jsem 
i předsedou Svazu vý-
robců cementu. 

¯ Jaé další hodnoty 
a myšleny jsou pro 
Vás důležité?

Americý spisova-
tel a odborní na lidsé vztahy Stephen 
Covey se ve své nize „Sedm návyů 
vysoce efetivních lidí“ zabývá otázou, 
ja žít život. Je to analýza historie úspěš-
ných lidí a najdete v ní hodně životního 
moudra. Jedna z jeho mnoha důležitých 
myšlene může být formulována tato: 
„Není úspěchem být velým manažerem, 
terý vša svou neschopností žít v har-
monii rozbije svůj rodinný život.“ A to 
v dnešní uspěchané době není opravdu 
jednoduché. Pro mne je rovněž důleži-
tá idea pana Petera Bendera, terý se 
v nize Leadership from Within (naše 
firma zajistila přelad do češtiny) zabývá 
problematiou vedení/lídrovství. To, že 
v týmu je potřeba lídrů, teří nevzninou 
jen jmenováním do funce, je nesporné. 
Moderní firma se bez vůdčích osobností, 
teré jsou schopny nejen aceptovat ale 
i řídit změny dne, neobejde. To jsou dva 
přílady, terými bych rád definoval své 
životní postoje. Mým osobním mottem 
se stala tato myšlena: „Jedinou dnešní 
onstantou je změna.“

¯   Viděli jsme, že máte vlastní zdravot-
ní střediso. Bojujete s nemocemi 
z povolání, jao je silióza?
Problém se siliózou při výrobě 

cementu neznáme. Náš průmysl vša 
přináší mnohá rizia vzniu pracov-
ních úrazů. Jsou zde velé točivé stroje, 
dopravníy, zdroje vysoého napětí 
a mnohá další rizia. Zaměřili jsme 
se proto na otázu bezpečnosti práce. 
Snažíme se pracovní úrazy reduovat 
na minimum, protože pracovní síla má 
velou hodnotu a navíc jde i o image 
firmy. Na začátu . let bylo více než 
 úrazů do roa, v současné jsme se 
dostali s počtem úrazů pod magicou 

hranici . Náš cíl je nula. Je to jedna 
z věcí, na terou jsem pyšný. Druhá 
věc, na teré pracujeme velmi intenziv-
ně a terá s tím souvisí, je zísání titulu 
bezpečný podni. Máme za sebou velý 
audit v závodech. V roce  bychom 
chtěli mít integrovaný management sys-
tém. Certifiáty řízení jaosti ISO  
a eologicý systém ISO   již jsme 
zísali. Systém bezpečnosti práce dle 
ISO   je před námi.

¯ Jaé jsou Vaše další plány do 
budoucna romě zísání titulu 
„Bezpečný podni“? 
Naší snahou je důsledně realizovat 

hospodárná a preventivní opatření v ob-
lasti spotřeby energie a surovin a vzniu 
a využití odpadů, a to především efe-
tivností procesů či náhradou přírodních 
surovin a paliv alternativními surovina-
mi nebo palivy. V současné době eo-
logicy spalujeme staré pneumatiy, 
zísanou energii používáme přímo ve 
výrobě a síru či železo z nich využijeme 
beze zbytu při výrobě slínu, záladní 
surovině pro cement. Jde o bezodpado-
vý proces, terý navíc nezatěžuje životní 
prostředí dodatečnými emisemi či hro-
maděním odpadů. Využíváme i řadu 
dalších alternativních surovin.

¯   romě toho, že posytujete pracov-
ní místa v regionu, co ještě pro něj 
děláte?
Život nežijeme jen proto, abychom 

měli výsledy a pracovali, ale abychom 
měli výsledy a pracovali s pozitivní 
náladou. Naše společnost proto rozvíjí 
vztahy s oolím. Podílí se na finanční 
podpoře celé řady veřejně prospěšných 
ací v oblasti zdravotnictví, šolství, 
ultury a sportu. aždoročně se zamě-
řujeme na projety ulturní – Festival 
Talichův Beroun a další umělecé ace, 
dále nepodceňujeme podporu handica-
povaných lidí. Podporujeme hudební 
festival pro lidi s postiženým zraem. 
Sport podporujeme v místě a nejde nám 
o to, abychom byli na obrazovách tele-
vize. Pro nás je důležitější podporovat 
místní „vesnicý“ lub než prvoligový 
fotbal. Dáváme tu mládeži příležitost 
se vyžít. To je jeden z léů na rimi-
nalitu a další polesy mládeže. Já sám 
rád sportuji.

Pane řediteli, děuji Vám za roz-
hovor.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř
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Ředitel Metrostavu Jiří Bělohlav – 
Manažer odvětví Stavebnictví a výroba 
stavebních materiálů

IVANA HASLINGEROVÁ 

Ta jao aždoročně byly i letos 
na pražsém Žofíně vyhlášeny 
výsledy prestižní soutěže 

Manažer rou. Cílem soutěže bylo 
vyhledat, popularizovat a ocenit 
manažersé osobnosti česé eono-
miy, prezentovat jejich manažersé 
schopnosti a dovednosti, odborné va-
lity a moderní metody řízení. O tom, 
jaou váhu této soutěži přiládá 
vláda, svědčila osobní účast ministra 
průmyslu a obchodu Milana Urbana. 
Naše revue monitoruje tuto prestižní 
soutěž od jejího vzniu a přesvědčili 
jsme se, že až na něoli výjime jde 
o sutečně obdivuhodné osobnosti, 
teré i přes ompliované podmíny 
přechodové eonomiy doázaly vést 
své firmy  prosperitě. Manažerem 
odvětví Stavebnictví a výroba staveb-
ních materiálů se stal generální ředi-
tel Metrostavu a.s. Ing. Jiří Bělohlav. 
Stavebnictví a zejména stavebnictví 
týající se výstavby dálnic, městsé 
dopravy, dopravních obchvatů a tu-
nelů, podzemních parovišť a želez-
ničních oridorů je velice důležité 
odvětví ovlivňující život nás všech. 
Proto je v ruou Jiřího Bělohlava vel-
á zodpovědnost. Výběrová omise na 
něm ocenila zejména, že nabízí inves-
torovi optimální řešení jeho potřeb, 
tedy nejen zaázu zísat, postavit 
a předat, ale v aždé její fázi nabízet 
investorům pro ně nejlepší cestu 
v oblasti technicé, cenové, vality 
i termínu. Požádali jsme ho, aby nám 
přiblížil toto své rédo a pan ředitel 
nám vysvětlil:

 ¯ Vážený pane generální řediteli, 
stal jste se Manažerem odvětví 
Stavebnictví a výroba stavebních 
materiálů. Co pro Vás toto ocenění 
znamená? 

Pro Metrostav i pro mne osobně je 
to velá čest. Úmyslně říám, že je to 
ocenění i pro firmu, protože manažer 
bez dobrého zázemí je sólistou s malou 
šancí na dobré výsledy. Myslím, že 
vybudovat a inspirovat valitní tým je 
záladním předpoladem úspěchu ve-
doucích pracovníů. Cenu chápu i jao 
závaze, že dobrou pověst firmy nejen 
udržíme, ale dále budeme zvyšovat.

¯ Odrazilo se toto ocenění něja 
ve vztahu Vašich lientů  Vám? 
Vzrostla prestiž Vaší společnosti?
Budovat důvěru záazníů je dlou-

hodobá činnost. Ocenění, terá společ-
nost zísá, se málody projeví oamžitě, 
dobré jméno se zísává dlouhodobou 
prací. Proto i toto ocenění je spíše přísli-
bem do budoucna. Dobrá pověst se těžo 
zísává a naopa velice rychle se dá ztra-
tit. Nido nám nesvěří zaázu jen pro 
toto ocenění, ale v ombinaci s dalšími 
dobrými informacemi o firmě má svou 
cenu i vypovídací schopnost.

¯ Loňsý vítěz Manažera rou pan 
ačena si postesl, že více byl za 
ocenění chválen v cizině než u nás, 
ja je tomu u Vás?
Asi podobně, v této zemi se dříve 

s oceněními poněud plýtvalo a jejich 
prestiž proto byla malá. Ale i to se mě-
ní, velá část záazníů Metrostavu jsou 
zahraniční investoři a v této supině má 
titul asi větší odezvu, než na trhu domá-
cím. A ta, ja se oba trhy vyrovnávají 
na straně nabídy i poptávy, ta se 
budou vyrovnávat i z hledisa riterií 
úspěšnosti. 

¯ Metrostav byl obří státní podni, 
terý stavěl metro již za minu-
lých dob. Po revoluci nastala jeho 
privatizace a Vy jste se stal jeho 

generálním ředitelem. Co vše to 
obnášelo?
Já osobně jsem se stal generálním 

ředitelem v roce . Metrostav po 
roce  přijal strategii, že se stane 
univerzální stavební společností a to se 
mu v první polovině devadesátých let 
podařilo. V té době jsem byl výrobně 
technicým ředitelem a vím, ja toto 
rozhodnutí bylo na jedné straně ne-
zbytné a na druhé straně ja obtížné 
bylo této pozice dosáhnout, protože se 
nový trend týal mimo ostatních ob-
lastí i výroby. Řada velých společností 
a chci dodat, že společností s dobrým 
technicým i lidsým potenciálem toto 
rozhodnutí buď nepřijala nebo se jim 
je nepodařilo usutečnit. Dnes je již 
na trhu nenajdete. Dosaženou úroveň 
ale opět nelze chápat jen jao dosažení 
cíle, ale především jao výzvu  dalšímu 
růstu, pro terý jsou vytvořeny dobré 
předpolady. 

¯ Pomáhal jste ativně s privatizací?
Metrostav byl v upónové privatiza-

ci a našimi majiteli se staly fondy. Byly 
ta důsledně rozděleny pozice majitelů 
a manažerů. To mělo své výhody, měli 
jsme čas na diverzifiaci firmy, a po-
stupně jsme proniali do všech staveb-
ních oborů. oncem devadesátých let 
nás oupil Doprastav a opět jsou úlohy 
manažerů a majitelů jasně definová-
ny. Je to výhoda pro firmu, dyž jsou 
odpovědnosti a pravomoci vyvážené 
a onrétní. 

¯ Ja jste se stal ředitelem tohoto 
olosu?
Metrostav, a.s., má dlouhodobě vy-

váženou personální politiu a ani mé 
jmenování nebylo výjimou. Dlouho 
jsem se na vrcholnou pozici ve firmě 
připravoval. ompetence jsem měl 
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možnost postupně přebírat, podni dů-
věrně znám, protože jsem v něm prošel 
řadou funcí, začínal jsem po šole jao 
asistent stavbyvedoucího ta, ja u nás 
začíná aždý nový absolvent. 

¯ Byl jste tedy u výstavby metra u je-
jího začátu až do současné doby. 
Můžete porovnat, ja se změnila 
práce na projetu? Ja se pracovalo 
dříve a nyní? 
Pracuje se rozhodně rychleji a va-

litněji. Nutí nás  tomu onurenční 
prostředí, ale chci v jedné větě dodat, že 
nám to i umožňuje valitní materiálo-
vé i strojní vybavení. dyž potřebujeme 
e své práci zahraniční mechanismus 
či materiál, ta ho prostě použijeme, 
dříve to ta snadné nebylo a na valitě 
i termínech to nutně muselo být patrné. 
Metrostav měl vždy špičové technicé 
týmy, dnes je můžeme optimálně využít: 
nabízíme dobré ocenění, špičovou tech-
nologii, technicy inspirativní projety. 
očně přijímáme asi sedmdesát nových 
absolventů a o práci u nás je zájem. 

¯ Co Vám činilo největší problémy 
tehdy a co Vám nejvíce brání v čin-
nosti nyní?
O potížích při zísání odpovídají-

cích mechanismů a materiálů jsem se 
již zmínil. Celostátně platné mzdové 
předpisy bránily i motivaci těch nej-
lepších, onurence na pracovním trhu 
byla praticy nulová. 

Dnes nás svazuje nevyzrálost trhu. 
Uazuje se, že doba, terá od eonomic-
ých změn uplynula, je stále ještě rátá 
na to, aby tu vznila ultura podniání. 
Je zde ještě mnoho podniatelů, teří na 
zis příliš pospíchají, mnoho nezuše-
ných investorů, často špatná platební 
morála.  obtížím patří i nevyzrálá 
legislativa, pomalá práce soudů a velice 
nás zdržuje často neonečně se vleoucí 
povolování staveb. 

¯ Váš podni ale nestaví jen pražsé 
Metro. Jaé stavby ještě provozuje-
te?
Již jsem se zmínil, že v první polo-

vině devadesátých let jsme intenzivně 
pracovali na tom, abychom se stali 
univerzální stavební firmou a to se 
nám podařilo. Že je to pravda, doazu-
je jen něoli příladů: reonstruovali 
jsme řadu památových objetů např. 
Lichtensteinsý, Hartigovsý a Nostic-

ý palác, či naposledy česou ambasádu 
v Paříži, postavili jsme množství admi-
nistrativních budov – např. palác Flora 
či EUO, jsme zřejmě největším stavite-
lem divadel v Praze v posledním deseti-
letí (Adria, Minor, DIS, Alfred, Archa), 
samozřejmě operujeme na tradičním 
tunelovém trhu (tunel Panensá na D8, 
Valí na D5, v Praze tunel Mrázova, 
železniční tunel rasíov), stavíme byty, 
hotely, čistírny odpadních vod, dálnice, 
Spojovací objet na letišti uzyň a další 
a další. Samozřejmě pražsé metro, letos 
jsme doončili trasu do Ládví a zahájili 
její poračování do Letňan.

¯ Na terou stavbu jste nejvíce hrdý?
Myslím, že se nám sutečně poda-

řil přechod metra přes Vltavu v Troji. 
Dost se již o tom psalo, ta jen rátce: na 
břehu jsme vybetonovali  m dlouhý 
tubus metra a ten přesunuli přes Vltavu 
a osadili do předem připravené rýhy ve 
dně řey. Jde o světově ojedinělé řešení 
a dostali jsme za to např. i cenu me-
zinárodní železobetonářsé asociace. 
Investorovi jsme ušetřili čas i peníze 
a sami sobě doázali, že jsme schopni 
navrhnout a provést technicy odvážné 
dílo. Že jsme schopni sestavit dostatečně 
erudovaný a sebevědomý tým, terý umí 
řešení vymyslet a převzít odpovědnost 
za jeho usutečnění. 

¯ Jaé jsou ambice Vaší firmy v za-
hraničí? 
Mimo Slovensa dnes nepracuje-

me nide a chceme to změnit, protože 
máme co nabídnout. V západní Evropě 
to vša v nejbližších letech asi nepůjde, 
v přístupových podmínách je speciálně 
pro stavebnictví řada omezujících pod-
míne, což samo o sobě svědčí o naší 
onurenceschopnosti. Poud by česý 
stavební průmysl neměl co na trhu EU 
nabídnout, ta by se nido nezdržoval 
vymýšlet omezující opatření.

Perspetivu ale vidíme v jihový-
chodní Evropě. Předpoládáme, že 
tamní trhy se budou vyvíjet obdobně 
jao u nás. Tedy dopravní infrastru-
tura, obchodní řetězce, posléze byty. 
Na Slovensu se tento předpolad 
již plní, potáváme tam – napřílad 
v oboru zmíněných obchodních 
staveb – stejné partnery jao před 
něolia lety v Čechách a navazuje-
me na vzájemné dobré zušenosti. 
S rozvojem dopravní infrastrutury 
předpoládáme i rozvoj podzemních 
staveb a jsme schopni nabídnout stej-
nou valitu jao subjety z EU, ale za 
příznivější cenu.

¯  Co je nejdůležitější pro firmu, aby 
v zahraničí uspěla? Něteré firmy  

Generální ředitel firmy Metrostav, a.s., Jiří Bělohlav přejímá na pražsém Žofíně 
ocenění Manažer odvětví. Ocenění mu předávají tehdejší president Svazu průmyslu 
a dopravy Stanislav ázecý a ministr průmyslu a obchodu Milan Urban
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tvrdí, že bez týmu zušených práv-
níů tam raději nic nepodniat...
Samozřejmě, smlouva musí být 

připravena velice pečlivě, ale myslím 
si, že hlavní je nabídnout valitu za 
odpovídající cenu. My naši tamní on-
urenci známe, řada z nich operuje na 
trhu tuzemsém, zrovna ta známe řadu 
tamních investorů, stavíme pro ně totiž 
u nás. Se vstupem Č do EU se mimo 
to stává postupně pojem „zahraniční“ 
trochu anachronismem. Zrovna ta, ja-
o pojem „tuzemsý trh“ je anachronis-
mem v řadě stavebních oborů již dnes. 
V tuzemsých veřejných obchodních 
soutěžích potáte řadu velých evrop-
sých hráčů a doufám, že za pár let oni 
potají nás na trzích svých.

¯ Většina stavebních firem si velice 
stěžuje na eologisty, teří brání 
v rychlejším usutečňování staveb. 
Tunel Mrázova v Praze se prý 
v důsledu jejich ativit prodražil 
o  mil. č. Máte taé podobné 
zušenosti s těmito eologisticými 
bojůvami? 
Ano, ten údaj je odpovídající. 

Zdražení vznilo tím, že jsme ve smlou-
vě zcela logicy měli i inflační doložu. 
Stavba se zdržela neustálým odvolává-
ním o tři roy. Těch zhruba  milionů 
je právě zvýšení ceny o inflaci. Mluvil 
jsem již o nevyzrálé legislativě. Toto je 
jeden z příladů. Záon samozřejmě 
musí umožnit účast občanů na rozho-
dovacím procesu a taé to umožňuje. 
Schválení územního plánu, teré vždy 
taovéto výstavbě předchází, je výluč-
ně záležitostí samosprávy, tedy volených 
orgánů. Poud se na této úrovni legitim-
ně rozhodne, měl by být další postup 
již nezpochybnitelný. Mrzí nás to ze 
dvou pohledů: jedna jsme budoucími 
uživateli dopravní infrastrutury jao 
občané a máme zájem na jejím bezpeč-
ném a provozuschopném stavu a jedna 
jao její potenciální zhotovitelé chceme 
stavět rychle a v onrétních termínech. 
Obé se nedaří a je to šoda. Osobně ob-
divuji aždého investora, terý tímto 
martýriem úspěšně projde. 

¯  Taé Vás zdržují eologisté a pro-
dražují stavby? Jestliže ano, můžete 
uvést onrétní přílady?
Již byla zmíněna Mrázova. Měla 

být dle ontratu hotova v září . 
My cenu plánovali ta, že tam budeme 

držet celý tým stavby  roy. Je-li ta 
lhůta dvojnásobná, znamená to další 
eonomicé nálady, teré samozřejmě 
inflační doloža neporyje. 

¯ Neměl by být zaveden záon jao 
např. ve Francii, dy za chybné 
postoje by byli eoteroristé hnáni 
 hmotné odpovědnosti, aby nesli 
stejnou zodpovědnost jao podni-
atelé a ministři? 
Těch možností je celá řada, jao ob-

čan i jao představitel stavební firmy 
doufám, že při novele stavebního záona 
se tento stav podaří zlepšit.

¯ Poud si vzpomínám, na začát-
u tých let byly u nás romě 
Metrostavu ještě onurenční 
Vodní stavby, Vojensé stav-
by a vzniala nová společnost 
Subterra. Ja se stalo, že nyní je 
pouze Metrostav a Subterra a to 
ještě s tím, že jste se stal členem 
představenstva Subterry? 
Počátem devadesátých let tu by-

lo více stavebních firem, třeba ještě 
Armabeton, Pozemní stavby a byly 
i další. Trh vylidily především proto, 
že se nebyly schopné přizpůsobit. Cesta 
nemusela být vždy jen v univerzálnosti, 
terou zvolil Metrostav, je tu i něoli 
subjetů, teré si ponechaly vysoou 
specializaci. Ale v aždém případě, 
management firmy musel mít vizi, musel 
chtít a samozřejmě, mít i trochu štěstí. 

Posoudit přesně, co jednotlivým 
firmám chybělo, či co jim přebývalo, je 
asi nad rozměr tohoto rozhovoru. Že to 
šlo, doazuje dnes něoli velých sta-
vebních společností, teré transformaci 
úspěšně zvládly.

apitálový vstup Metrostav, a.s., do 
SUBTEA, a.s., byl logicou reací na 
vstup Č do EU. Musíme být silnější, 
abychom obstáli v nastupující onu-
renci. Stále jsme poměřováni česým 
trhem, ale to již neplatí, na našem trhu 
operují velé evropsé stavební firmy, 
troufnu si tvrdit, že pojem „česý trh“ 
v řadě stavebních oborů ztrácí smysl, 
např. v dopravní infrastrutuře, či 
podzemním stavitelství je to již pojem 
přeonaný. Na stavbě dálnice potáte 
v soutěži celou Evropu. 

¯ Bude se Metrostav snažit zísat 
monopolní postavení ve výstavbě 
podzemních staveb u nás?

Nidy jsem nezadával sobě, ani ji-
ným neusutečnitelné úoly. A toto by 
byl úol nad síly ohooliv. Neusilujeme 
o to, není to reálné. Tunelářsá omu-
nita je velice malá, všichni ve světě 
víme, co se děje u sousedů, a poud 
nás tam pustí a máme co nabídnout, 
ta se soutěží účastníme. Tady se su-
tečně již musí mluvit o trhu přinejméně 
evropsém.

¯ Jaé máte plány do nejbližší bu-
doucnosti? Co doončujete, co 
chystáte, oč usilujete?
V Č jsme si laťu nastavili dosa-

vadní prací hodně vysoo. Chci jít ještě 
výše a prozatím se to daří. ádi bychom 
pronili do jihovýchodní Evropy a usi-
lovně na tom pracujeme. Nechci ale 
pouze mechanicy zvyšovat výony, 
je třeba věnovat maximální pozornost 
zvyšování rentability. Dnes máme z tu-
zemsého hledisa jednu z nejvyšších 
– zhruba , . Chci, abychom se dostali 
nad toto číslo. 

¯ A nyní něco o Vás. Co Vás baví mi-
mo vedení Metrostavu? Ja trávíte 
volný čas...?
Toho volného času moc není, ale 

dyž se to podaří, ta ho dělím mezi 
ulturu a sport. Pěný den na lyžích či 
na ole je  nezaplacení. Totéž bych mo-
hl říci o pěném oncertě, divadle, nebo 
nížce. A to jsem zapomněl na rybaření, 
další věc, na terou mám méně času, než 
bych chtěl.

¯ Ja přispívá Vaše společnost na 
život občanů? Podporujete nějaé 
ulturní, sportovní či zdravotní 
ativity? 
Metrostav, a.s., je jednou z nej-

větších stavebních firem a tradičně 
cítí i odpovědnost z tohoto postavení. 
Podporujeme sport a to i sportovců 
handicapovaných, ulturu, dáváme 
nemalé prostředy na sociální potřeby 
a zdravotnictví. Pečlivě vážíme naše 
partnery a dyž chceme pomoci, sna-
žíme se, aby naše pomoc odpovídala 
našemu postavení. V Jižních Čechách 
jsme na výstavbu jednoho hospicu vě-
novali milion orun. Ti lidé to sutečně 
potřebovali a viděli jsme, že se tyto pro-
středy dostaly do správných ruou. 

Vážený pane řediteli, děujeme za 
rozhovor.
Sníme Fragmenty: Jiří Pancíř
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Facility management – 
ideální pomocník podnikatelů
JIŘÍ PANCÍŘ

Na . Manažersém lubu 
Pražsé obchodní organizace 
Česé manažersé asociace 

v pražsém Golem Clubu předsta-
vil jednatel firmy AF Mgr. Tomáš 
Franě přítomným manažerům stra-
tegicý nástroj e snižování náladů 
a efetivnímu řízení firmy tzv. Facility 
management (FM). Smyslem FM je to, 
že firma se může věnovat svému hlav-
nímu poslání a na vše ostatní si najme 
jinou firmu, terá jí zařídí vše potřebné 
podobně jao Ferda Mravenec. Např. 
banéři se věnují pouze financím a na 
provoz otelen, výstavbu budov, úlid, 
stravování, přednášy a vše další si 
najmou jinou firmu. To by nebylo nic 
až ta nového. Jednotlivě to ta velé 
společnosti vesměs dělají. Poud ovšem 
požádají firmu zabývající se FM, jsou 
v ontatu pouze s ní a vše ostatní na-
jímá a zajišťuje ona. Statistiy uazují, 
že společnosti ta ušetří -  nála-
dů a navíc je to pro jejich management 
nesmírně pohodlné a příjemné. 

 Na večeru vystoupil též předse-
da představenstva a generální ředitel 

a.s. Česé dráhy (ČD) Petr ousal, 
terý ve své přednášce „Úspěchy 
a neúspěchy v mé manažersé praxi“, 
podrobil ostré ritice státní dopravní 
politiu, terou je podle něj potřeba 
velmi rychle změnit. Především po-
žaduje harmonizaci podmíne mezi 
silniční a železniční dopravou. Podle 
Petra ousala je třeba, aby silniční 
přepravci platili sutečné nálady za 
použití dopravní cesty a šody, te-
ré způsobí, a nenechávali se srytě 
dotovat od veřejnosti. Pomohlo by 
 tomu mj. eletronicé mýto na 
silniční dopravu jao v Němecu 
a aousu. amionům by se to sice 
prodražilo, ale na silnicích by po nich 
nezůstávaly vyjeté oleje a zmizely 

by další externí nálady, teré nejsou 
u nás započítány do jejich provozu. Je 
to nutné především proto, že vstupem 
do EU padly celní ontroly na hrani-
cích a situace na naší železnici se mění 
e svému neprospěchu. Petr ousal je 
presidentem Mise Východ-Západ při 
mezinárodní železniční unii UIC, terá 
hájí zájmy všech železnic států vstupují-
cích do EU. Jednou měsíčně v důsledu 
toho jezdí do Paříže a do Bruselu a o-
ordinuje naše podmíny a roy s EU. 
„Byl jsem nedávno na ongresu v Tunisu 
o integraci externích náladů drah – ztrát 
ze zácep na silnicích, z porušení životní-
ho prostředí, z devastace silnic. To vše by 
měl stát podle závěru ongresu započítat 
do náladů na provoz silnic a pa by 
na tom byly železnice lépe. Na Západě 
si již uvědomili, že ať postaví jaéoliv 
dálnice, budou vždy plné, a snaží se proto 
investovat do železnic,“ uvedl s důrazem 
Petr ousal a dodal: „dyby ČD platily 
za dopravu osob státu stejně jao platí 
dopravci autobusoví, pa by byly doonce 
již zisové.“
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř
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Předseda Pražsé obchodní organizace Česé 
manažersé asociace Ivo Gajdoš vítá mana-
žery na . Manažersém lubu v pražsém 
Golem Clubu

Jednatel firmy AF Mgr. Tomáš Franě 
vysvětluje přítomným manažerům stra-
tegicý nástroj e snižování náladů 
a efetivnímu řízení firmy tzv. Facility 
management

„Železniční přepravci platí státu za 
přepravu osob v důsledu poplatů za 
dopravní cestu rát víc než dopravci 
autobusoví, přestože nálady na výstav-
bu silnic nese stát a na tratě doplácí ČD. 
Stát by měl diferencovat cenu za dopravní 
cestu za ucelené náladní vlay, ombi-
novanou dopravu a přepravu jednotlivých 
zásile, jina hrozí, že zásily přejdou na 
silniční dopravu, což určitě není cílem 
– rozbité a přeplněné silnice a zamoře-
né ovzduší…“ říá Petr ousal (vlevo) 
předsedovi Manažersého svazového 
fondu Dr. Bohuslavu Holubovi
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První dáma 
na Kloboukové party

IVANA HASLINGEROVÁ FRA
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 V nádherných prostorách Japonské zahrady TOP Hotelu Praha 
uvítaly na Kloboukové párty nejvýznamnější české manažerky 
první dámu republiky pani Livii Klausovou. Klub manažerek ČMA 
připravil bohatý program – testování vozů značky Renault, líče-
ní se značkou Astor, jávské masáže salónu Java Princess, módní 
přehlídku značky Marks&Spencer, ukázku klobouků Tonak, kom-
pletní servis při řešení návrhu oblečení s firmou ANOLI Design, 
včetně tvorby image,  hru petanque a další doprovodné akce. 
Akce však měla i vážný důvod. Byla na ní předána cena CZECH 
Made společnosti ProMoPro (Pronájem, Montáž, Provoz), jejíž 
úspěchy jsou těsně spojeny s využíváním nejnovější techniky. 
V ekonomicky velmi složité situaci, kdy i mnoho dobrých podni-
ků má problémy, se společnost ProMoPro 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  byla oceněna v Kanadském Vancouveru titulem 
„Agent roku“, což je největší ocenění pro firmu pracující v tomto 
oboru a získává je vždy jen jedna firma na světě. 
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

Ředitel společnosti CZECH Made Pavel yšáne 
(vpravo) předal ocenění CZECH Made majitelům  
společnosti ProMoPro manželům Veselým

Ing. Dana Francová z pobočy ČSOB Perla Praha 
v neoficiálním lání se svým lobouem zísala 
první cenu. Sníme ji zachycuje v rozhovoru 
s Vladimírem Dohnalem a Lenou Tomešovou

První dáma republiy Livie lausová poslouchá Montyho čardáš na 
lobouové party v TOP Hotelu Praha. Naproti ní sedí předsedyně lubu 
manažere ČMA Lena Tomešová spolu s majitelem hotelu Ing. arch. 
Vladimírem Dohnalem 

 Není divu, že předseda Manažersého svazového 
fondu Bohuslav Holub byl ve společnosti tolia 
rásných dam ve svělé náladě
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Není tomu ta dávno, co jsme 
přinesli rozhovor s novým 
presidentem Svazu průmyslu 

a dopravy (SP Č) Ing. Jaroslavem 
Mílem, MBA, v němž nám mj. sdělil, 
že Svaz musí lépe prodat svou práci: 
„Svaz musí svoji činnost nasměrovat 
na pět nejdůležitějších prorůstových 
opatření naší eonomiy, teré musejí 
přispět  jejímu růstu: zjednodušení 
a zprůhlednění legislativy, zjedno-
dušení daňové soustavy, snížení naší 
nadměrné vstřícnosti  EU, zvýšení 
úrovně technicého šolství na všech 
úrovních včetně učňovsého a snížení 
nezaměstnanosti změnami záoníu 
práce od restritivního pojetí  mo-
tivačnímu.“ Protože jsme zvylí od 
politiů slyšet mnoho hezých slibů, 
říali jsme si, že za pár dní ho pohltí 
aždodenní rutina vedení Svazu a za-
pomene na svá předsevzetí. Zdá se 
vša, že to pan president myslel váž-
ně. Aby měl větší sílu při tripartitních 
jednáních s vládou a odbory, sjednotil 
již zástupce zaměstnavatelsých sva-
zů: „Jao první jsme uzavřeli dohodu 
se Svazem obchodu a cestovního ruchu 
(SOC). Je to jedna z pragmaticých 
dohod, dy naši pozici posílíme o zá-
stupce   zaměstnanců a celem 
zastupujeme zaměstnavatele, za nimiž 
stojí milion zaměstnanců.“ Milion ob-
čanů je již opravdu síla, terou nelze 
ignorovat. Uvědomují si to zřejmě i na-
ši politici, neboť proběhla již osobní 
jednání s nejvyššími představiteli vlá-
dy i opozice – premiérem Stanislavem 
Grossem, vicepremiérem Martinem 
Jahnem a předsedou ODS Mirem 
Topolánem. A o tom, že nešlo jen 
o příjemná posezení v Senátní jídelně 
či ve Straově aademii, svědčí to, že 
výsledem všech těchto schůze a jed-
nání jsou již onrétní závěry: 

1) Zástupci SP Č 
a spolupracujícího 
SOC se zúčastní na 
Ministerstvu financí 
jednání o státním 
rozpočtu pro ro 
. SP Č požaduje 
navíc zaslání návrhu 
rozpočtu ta, aby 
byli jeho zástupci na 
jednání včas odborně 
připraveni. 

2) Na záladě tla-
u SP Č se podařilo 
vyvolat příslušná jed-
nání, terá povedou 
e snížení původně 
navrženého navýšení 
ceny eletricé energie 
pro ro . Ministr 
průmyslu a obchodu Milan Urban veřej-
ně přislíbil, že delarované navýšení ceny 
o  , teré požadovala společnost ČEZ, 
bude podstatně nižší. (Připomínáme, že za 
působení presidenta Míla v čele ČEZu se 
nezvýšila cena eletřiny ani o haléř.)

3) Protože se zásadně rozcházejí návrhy 
Ministerstva životního prostředí s návrhy 
podniatelsé sféry reprezentované SP Č 
i Ministerstvem průmyslu a obchodu, byl 
Národní aloační plán (NAP) navržený 
Ministerstvem životního prostředí dva-
rát stažen z jednání vlády a vláda se jím 
nebude zabývat dříve, než bude projednán 
v adě hospodářsé a sociální dohody 
(HSD). SP Č se podařilo prosadit, že 
NAP byl již zařazen na jednání jejího plé-
na. „Formulace použité v části věnované 
životnímu prostředí v nás vzbuzují obavy, 
že vláda bude i nadále poračovat v envi-
ronmentální politice, terá nezohledňuje 
dopady na výonnost hospodářství,“ říá 
o plánu president Míl. Jeho požadave, aby 
Ministerstvo životního prostředí nemělo 
na náš průmysl větší eologicé požadav-

y, než je ze strany EU nezbytně nutné, 
podpořil na letošním Mezinárodním stro-
jírensém veletrhu i premiér Gross.

 4) SP Č rovněž požaduje, aby byl 
zrušen retroativní účine změn odpiso-
vé politiy a aby se změna při odpisování 
týala pouze staveb uvedených do provozu 
po . lednu . Toto stanoviso SP Č 
projednali již jeho zástupci na jednání 
pléna HSD, terého se za Ministerstvo 
financí účastnila náměstyně ministra 
financí Yvona Legiersá, terá přislíbila 
jednání o této věci, jehož výsledem by 
mělo být rozhodnutí, že budovy uvedené 
do provozu před tímto termínem nebude 
nutné přeřazovat do tzv. . odpisové su-
piny. „Nová odpisová politia MF vnáší ne-
stabilitu do podniání. Náš svaz zásadně ne-
souhlasí se způsobem vytvoření . odpisové 
supiny pro nemovitosti a vyjádřil podiv nad 
tím, že vládní oalice delarovala na svých 
jednáních vůli zracovat doby odpisování 
majetu a přitom se v rozporu s tím v nove-
le záona o dani z příjmu zavádí odpisová 
supina, terá zvyšuje dobu odepisování 

President SP ČR bojuje 
za lepší ekonomiku ČR
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President SP Č Jaroslav Míl (vlevo) v rozhovoru s novými 
poslanci Evropsého parlamentu o tom, ja mohou pomoci 
naší eonomice
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nemovitostí z ti na  let,“ uvedl Míl 
a dodal: „ Za neoretní považujeme i to, 
že platnost změny odepisování by měla 
retroativní účine. Taovýto at podstat-
ným způsobem narušuje doposud uzavře-
né smluvní vztahy a vnáší nestabilitu do 
podniatelsých plánů. Příladem může 
být pořizování nemovitostí na úvěr, dy 
se z hledisa parametrů úvěru vychází 
z původní doby daňového odpisování, 
případně odpisování technicého zhod-
nocení nájemce, dy se po sončení 
nájemního vztahu pronajímatelů a ná-
jemce vypořádávají v úrovni zůstatové 
daňové ceny předmětného technicého 
zhodnocení, terá by retroativně byla 
ovlivněna právě oním přetříděním do . 
odpisové supiny.“ 

5) Vedení SP Č pozvalo do 
svých prostor nové europoslance, 
aby s nimi prodisutovalo ja by se 
mohlo onrétně našemu průmyslu 
a tím i republice pomoci. Zejména 
byli přítomni poslanci účastnící se 
v regionální politice EU, odud má 
v budoucnu plynout největší množ-
ství peněz z EU do Č. 

Podle presidenta SP Č musí vlá-
da vytvořit podmíny pro spolupráci 
s průmyslovou praxí: „Aby mohla vlá-
da dobře spolupracovat s průmyslovou 
praxí, musí urychleně přijmout roy 
e zjednodušení daňového systému, e 
změně v postavení daňového poplatní-
a vůči správci daně a e zefetivnění 
činnosti v oblasti podpory exportu. 
Zlepšení podniatelsého prostředí 
není podle SP Č otázou přípravy 
jednotlivých záonů, ale otázou zlep-
šení legislativního procesu jao celu. 
Zjednodušení a zpřehlednění právního 
řádu zlepší podniatelsé prostředí. 
Záony ale nesméjí vytvářet další 
administrativní přeážy a omezovat 
svobodu podniání nad míru nezbytně 
nutnou.“ 

Zdá se, že vládě se nyní vrací jao 
bumerang její nedůstojný ro, terým 
zbavila Jaroslava Míla místa generální-
ho ředitele společnosti ČEZ, neboť SP 
Č podrobil ostré ritice programové 
prohlášení (PP) vlády. Vzhledem e 
sutečnosti, že se jedná o staronovou 
vládu, terá bude pracovat zrácené 
funční období, očeával prý, že PP 
bude stručné a věcné, nebude opaovat 
řadu obecně známých prolamací, ale 
bude obsahovat soubor jasně defino-
vaných cílů a na ně navazujících roů, 

terými chce ve zrácené době svého 
působení řešit problémy s onrétními 
výstupy nejpozději v prvním vartále 
rou . Hospodářsá část PP není 
navíc zpracována v rozsahu, terý odpo-
vídá jejímu významu. „Vláda chce pouze 
zahájit disusi o zjednodušení daňového 
systému. Domníváme se, že je třeba při-
jmout urychleně roy v tomto směru,“ 
uvedl Míl a dodal: „Zásadně nesouhla-
síme s přípravou nového záoníu práce, 
aniž by byl provázán s občansým záo-
níem. Přehodnocení systému sociálních 
dáve s cílem zamezit jejich zneužívání je 
správné a chceme o něm s vládou jednat. 
Nelíbí se nám vša záměr provádět auto-

maticou atualizaci životního minima. 
SP Č chybí v PP jasně delarovaný záměr 
o provedení zjednodušení daňového sys-
tému, o změně v postavení daňového po-
platnía vůči správci daně a zefetivnění 
činnosti v oblasti podpory exportu.“

Vše nasvědčuje tomu, že se naší 
eonomice začíná blýsat na lepší ča-
sy – přestože ji formálně budou řídit 
vesměs eonomičtí diletanti, bude 
faticy řízena nebo přinejmenším 
velmi silně ovlivňována eonomic-
ými odborníy z průmyslové sféry 
v čele s Manažerem rou Jaroslavem 
Mílem.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

 Odvolání Jaroslava Míla z vedení 
ČEZu nebylo podle stínového minist-
ra průmyslu a obchodu ODS Martina 
Římana motivováno odbornými, 
dokonce ani politickými důvody, 
ale mělo čistě prokorupční pozadí. 
Odvolání Míla bylo podle Římana 
uskutečněno z důvodu, že se ČEZ 
hodlal účastnit privatizace severo-
českých dolů, a samotné odvolání 
bylo nepřijatelným ovlivňováním 
výsledku výběrového řízení vládou. 
„Pochybnosti o transparentnosti vý-
běrového řízení se tímto rozhodnutím 
staly jistotou. Výběrové řízení na prodej dolů byl podvod, jehož jediným účelem 
bylo zakrýt vládou předem stanovený výsledek, tedy prodej dohodnutému zájemci 
za směšnou cenu,“ uvedl doslova Martin Říman a dodal: „Vláda premiéra Špidly 
tímto krokem prokázala, že byla vládou nejen nepokrytě podporující klientelismus, 
ale vládou, která se vystavila podezření, že se aktivně účastní korupce.“ Pan Říman 
má zřejmě pravdu, neboť Jaroslav Míl svěřený podnik ČEZ řídil úspěšně. Cena 
elektřiny se za celých deset let nezvýšila, společnost investovala doma přes  
mld. Kč a  mld. odvedla na daních,  mld. na zdravotním a sociálním pojištění 
a , mld. podpořila dění sponzorskými příspěvky ve všech regionech. ČEZ tedy 
byla prosperující společnost a nebyl žádný důvod k odvolání ředitele. Takový 
manažer se přece v normálních zemích nevyhazuje, pokud nezavraždí alespoň 
deset vlastních babiček. Nehledě na to, jak na jeho odchod doplatili obyčejní 
občané, kteří budou mít elektřinu dražší. Pikantní na tomto akutním odvolání 
tehdy navíc bylo, že vláda neměla připraveného ani odborníka, který by mohl ČEZ 
vést, a musela provizorně jmenovat jeho ředitelem ředitele Temelína. V současné 
době byl jmenován jeho generálním ředitelem bývalý generální ředitel Škody 
Plzeň Martin Roman. Na náš dotaz, zda je s tímto novým vedením spokojen, 
nám Martin Říman odpověděl: „Jmenování Martina Romana ředitelem ČEZ je 
podle mne vedle způsobu privatizace hnědouhelných společností dalším důkazem, 
že energetický sektor v České republice je pod vlivem jedné finanční skupiny, která 
nepřiměřeně ovlivňuje rozhodnutí vlády. Já i ODS s tímto postupem vyslovujeme zá-
sadní nesouhlas“. I kdybychom si odmysleli všechny tyto výhrady a brali je jako 
politický boj, není možné přehlédnout fakta, že pod vedením pana Romana se 
ČEZ dostal z vysoce ziskové společnosti do problémů, které chce řešit zdražením 
elektrické energie o  . 
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PPP je perverzní hybrid
IVANA HASLINGEROVÁ

Podmínou čerpání fondů z EU 
je tzv. „Partnerství veřejného 
a souromého setoru“ (PPP). 

Názory na něj se různí, poud vůbec 
nědo chápe již sám název a podstatu 
myšleny PPP. Eonomové varují, že 
roztočí smrtonosnou spirálu zadlu-
žování státu na desíty let dopředu, 
vláda ho naopa považuje za  výborný 
nástroj, ja pomocí souromých firem 
vše budovat levněji a e spoojenosti 
voličů. Aby si zjednalo v této věci jasno, 
uspořádalo Centrum pro eonomiu 
a politiu (CEP) seminář na téma: 
„Partnerství veřejného a souromého 
setoru (PPP): Levnější veřejné služby, 
nebo drahá třetí cesta?“ Hovořili na 
něm ja zastánci ta ritici PPP: Filip 
Drapá, poradce předsedy FNM, Josef 
Jíle, vrchní inspetor ČNB, Miroslav 
Ševčí, ředitel Liberálního institu-
tu a Dušan Třísa, ředitel projetu 
CD-F, a.s. Seminář moderoval ředitel 
CEPu a poradce presidenta republiy 
Petr Mach. 

„Má-li existovat vláda, bude veřejný 
setor vždy v ontatu s privátním se-
torem,“ zahájil Filip Drapá. Veřejný 
setor dostane za úol zajistit veřejnou 
službu (např. stavbu dálnice). Vláda má 
možnost postavit ji ze státního rozpočtu 
nebo zadat její výstavbu souromému 
setoru v rámci PPP a zaplatit mu za 
službu, terá je pro ni finančně výhod-
nější, než aby to udělala sama. PPP je 
vůle EU, jejíž fondy byly dosud  posy-
továny právě v rámci PPP. Podmínou 
jejich čerpání je pouze, že souromý 
setor nesmí dosahovat nepřiměřeného 
zisu. Proto bude EU vše sledovat a ne-
posytne peníze ze svých fondů, bude-li 
zis nepřiměřený. PPP není nástrojem 
financování, ale je to oš smluvních 
ujednání bez aspetu financování. Vše 
pracuje podle systému: navrhni, finan-

cuj, provozuj, předej. Veřejný setor 
pouze předá ompetence souromému 
setoru a zajistí výstup. Toto předání 
ompetencí mění rizia a motivaci ve-
řejného a privátního setoru. Veřejný 
setor přenese rizia na souromý 
a ontroluje provedení. Ve státech EU 
dosud více než   dodáve PPP je 
dodáno včas a jen přes   přeročilo 
rozpočet. „Jádrem PPP jsou oncese, 
teré nejsou ani zvrhlým ani levicovým 
počinem, a byly používány již ve starém 
Římě. Privátní setor tam vybudoval 
silnici a z ní vybíral peníze. I u nás se 
stavělo od pradávna. Je potřeba upravit 
legislativní prostředí pro oncese, aby 
veřejný setor mohl udělovat oprávnění 
souromému setoru. Hlavní hnací silou 
PPP je úspora. PPP není srytý dluh,“ 
uzavřel Drapá. 

„V zásadě nejde proti PPP nic namí-
tat. Záladní problém je ale v tom, že 
hnací silou souromnía je zis a hnací 
silou státu úspora, což si protiřečí. Jde 
o zaázy vesměs dlouhodobé, až na  
let. Úvěrové rizio hraje proto velou 
roli. Smlouvy jsou dlouhodobé a musejí 
mít tudíž vyšší úroové nálady. Možná 
výhoda pro stát je, že jde o jednoho doda-
vatele. Pro rátodobé projety je ladem 
transparentnost formou veřejných zaá-
ze. Problematia je s vyazováním, co 
za peníze firma odvedla. Občané chtějí 
znát, ja vláda pracuje, zatímco souro-
mou firmu neontrolují. Existují obavy, 
že úředníci neodhalí rizia ze strany za-
jímavých projetů souromých investorů. 
Závazy bývají podhodnoceny a jde o to, 
aby se staly součástí veřejného dluhu,“ 
doplnil Josef Jíle
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Filip Drapá, Josef Jíle, Petr Mach a  Miroslav Ševčí, (zleva) sledují se zájmem 
vystoupení Dušana Třísy o tom, že Triple P je perverzní hybrid 
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 M i r o s l a v   
Š e vč í   u ve d l 
svoji  předná-
š  u  c i t á t e m 
Frederia Bas-
tiata: „Stát je 
jen velou iluzí, 
jejímž prostřed-
nictvím se ně-
teří snaží žít na 
úor druhých.“ 
Protože ale až-
dý investor chce 
maximalizovat 
užite, nastane 
podle Ševčía 
sry té obchá-
z e n í  n e d u hu 
veře jných  f i -
na nc í  a  PPP 
roztočí  spirálu 
veřejných dlu-
hů. Naše vláda 
s i c e  PPP  d o 
veřejných dluhů 
nezahrnuje, ale 
to nic nemění 
na tom, že svět 
si to spočítá. 
Podle Eurostatu 

byl náš veřejný dluh dvarát větší, 
než udává naše vláda. Politici mohou 
pomocí PPP financovat populisticé 
sliby a nálady na plnění převedou na 
budoucí generace, neboť jde o dlouho-
dobé financování přes časový rámec 
jednoho politicého cylu. Účastníci 
PPP využívají zdroje ban na projety 
plánované státními úředníy, teré by 
jina nedostali, a navíc veřejný setor 
má nižší úroové nálady  než privát-
ní, taže pro privátní setor je to i po 
této stránce výhodné. Zahraniční ban-
éři zase rádi posytují úvěry se státní 
garancí. Obě strany budou spoojené. 
U osmiprocentní sazby místo  mld. 
budou nálady za  let , mld. Je 
to zastřená snaha zbavit se problémů 
veřejného dluhu.   „Nejvíc bude po-
stižen daňový poplatní. Běžné staty 
financované PPP prohlásí stát za ve-
řejné staty a na ně bude vybírat daně. 
PPP v Č sončí jao  PPPP – Parádně 
Probereme Poplatníům Peněženu. 
oncese sice nemusí být sama o sobě 
levicový počin, ale tato je špatná, neboť 
vede e vzniu monopolního prostředí. 
Ne všichni mají peníze na účtu a am 
mají jít než e státu, terému aždý 

banéř rád posytne prostředy, má-li 
je zajištěny veřejným rozpočtem. PPP 
je, ja jsme slyšeli, vůle EU a je to další 
důvod, proč z EU vystoupit,“ uzavřel 
Ševčí. Moderátor semináře ředitel 
CEPu Petr Mach doplnil, že by mu 
bylo divné, aby za tím nestála EU. 

 Místo pojmu „veřejný state“  do-
poručil Dušan Třísa použít: „Stát 
stanovil, jaé služby udělat a ja jiné 
posytovat“. Stát se rozhodl, že něco 
chce (dálnici, jídelny...) a může roz-
hodovat, ja a ým to bude vyrobeno 
či provozováno. „Naposledy jsem slyšel 
podobně perverzní názor jao TripleP, 
že léaři jsou pacientům partneři. 
Vždyť nemohou spolu hrát oopera-
tivní hru. PPP má jediný cíl – zajistit 
dodatečný apitál,“ zdůraznil Dušan 
Třísa.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

 „Budu používat místo PPP pojem Triple P, jina se přeřenu na 
PPF, což by bylo jistě nevhodné,“ uvedl Dušan Třísa a dodal: 
„Propojení státu a souromého setoru je perverzní věc a TripleP 
to má přímo v názvu. TripleP je tedy již  z definice perverzní 
a obsahuje nedefinovatelné problémy. Je to hybrid a my jsme již 
při privatizaci varovali před všemi hybridy. rajní řešení je vždy 
efetivnější než hybridy. Nejde-li něco privatizovat, nechme to 
státní, říali jsme. Doladem, že jsme měli pravdu, je zdravot-
nictví a Česá televize. Stát je od toho, aby reguloval rámec pro 
podniání. Poud ale stát sám upuje i prodává, je to netranspa-
rentní a žádné TripleP nemůže jeho problémy vyřešit.“ 

 „Taovou tu pěnou teču za tím PPP 
případem“ udělal Petr Nárožný: „Přihlásil 
jsem se do CEPu s tím, že se v něm člově 
zajímající se o věci veřejné leccos dozví. 
Na stavařině nás učil pan Selucý politic-
ou eonomii apitalismu a socialismu. 
Politicé eonomii apitalismu rozuměli 
i ti nejhloupější, zatímco tu druhou nešlo 
pochopit ani těm nejchytřejším. Já ničemu 
od  pana Drapáa nerozuměl a čím víc 
se disuse posouvala doprava, tím jsem 
rozuměl lépe.“

 „I dyž pan Drapá nemá námity proti 
PPP, já tvrdím, že je potřeba velmi silně 
vznášet námity a varovat proti rádoby 
humánním prostředům. Mnohé země 
se dostaly do velmi vážných problémů 
vnitřního zadlužení (podíl výdajů veřej-
ných rozpočtů na HDP činil napřílad 
v roce  v Evropě , , v USA ,, 
zatímco v roce  vzrostl na -, 
a -, ). Příjmy a výdaje rozpočtů 
jsou napnuté a pomazané hlavy vymyslely 
možné alternativní financování veřejných 
statů - neduhy rozpočtů by měl vylepšit 
PPP. Jedním z důvodů zavedení PPP byl 
tudíž současný nedostate financí,“   říá 
Miroslav Ševčí
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Moderátora: Vy si, Michale, nedáte 
víno?
Michal: Ne. Býval jsem v pití aloho-

lu dost dobrý. Jednou jsem ale pil za česé 
národní mužstvo v jednom divadelním 
lubu v Bratislavě proti Slováům. Tam 
jsem pochopil, že Slováa člově nepře-
pije. apitánem slovensého mužstva 
byl Vlado Miller a šéfem našeho teamu 
Josef Větrovec, terý jediný tu smršť bo-
rovičy a vody vydržel, což mi později 
vysvětloval tím, že je zocelený oncen-
tráem. Já jsem odpadl už v prvním 
poločase. dyž jsem se ráno probudil, 
měl jsem dvě hlavy. U baru ale stáli oba 
apitáni v čistých bílých ošilích, voňa-
ví a hladce oholení. Vlado Miller právě 
říal slovensé bojové heslo „Triezvych 
nás nedostanú“. Chtěl mi nalít, což jsem 
odmítl. Vlado Miller pravil: „oľo 
vážiš?“. Bylo to za hluboé totality a ta 
jsem odpověděl: „Vážím  ilo, ale to 
je číslova, terá se teď nesmí říat a ta 
já uvádím “. „Uvádzaj si čo chceš, ale 
eď němáš  ilogramov, němožeš vôbec 
piť“, řel apitán Vlado a nalil si dalšího 
panáa. Vážím teď už mnoho let  ilo, 
a ta se jeho rady držím. Přestal jsem 
pít vrcholově, a rereačně mě to neba-
ví. V období normalizace to bylo jiné. 
Měli jsme bojové heslo. „V tomhle státě 
je strach vystřízlivět“. A bylo to ta.

Josef: Ano normalizace byla šedivá 
jao milicionářsá uniforma. A dyž 
jsi už zmínil ro ’. Pamatuji si, že 
řada lidí na rozdíl ode mne byla teh-
dy nadšena z toho, že se strana začala 
ucházet o přízeň lidu. To bylo po prvé 
v dějinách a jen na chvilu. Říalo se, že 
není nutno vstupovat do strany, aby by-
lo možno zastávat vedoucí funce. Náš 
otec, terý mluvil perfetně třemi světo-
vými jazyy, dostal tehdy nabídu, aby 
od září nastoupil jao řídící pracovní 

Kulturní revue FRAGMENTY uvádí:

Dialog bratří Pavlatů 
„Vítězné brýle“

EX
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Osoby a jejich představitelé:
Starší bratr: Michal Pavlata, herec a publicista, narozen .. 

v Kvasicích na Moravě, svobodný. Má dva mladší bratry, Josefa a Jana. 
S prvně jmenovaným vstoupí za chvíli do dialogu a o Janovi bude 
řeč. Absolvoval Divadelní fakultu AMU v roce . Divadlo začal hrát 
ještě s Oldřichem Novým v Hudebním divadle v Nuslích, pokračoval 
na Kladně, v Divadle Na Poříčí a v Divadle ABC. Už  let je členem 
prestižního pražského divadla Činoherní klub. Patří k našim špič-
kovým mikrofonovým hercům ať už v dabingu či rozhlase. Natočil 
hlavní role ve filmech Bylo čtvrt a bude půl, Svatba bez prstýnku, 
Zlá noc a Přelíčení bez obžalovaného. Objevil se i v Jirešově Žertu 
a v řadě televizních inscenací. Jeho filmografie obsahuje asi třicet 
snímků. Od roku  je stálým spolupracovníkem Lidových novin, 
Večerníku Praha a deníku Metro. Vyšla mu sbírka fejetonů „Zápisky 
plebejce“ a k vydání se připravuje další knížka s názvem „Pro dámy na 
balkónech“. Je členem Rady Českého rozhlasu. Byl vždy bezpartijní. 
Je pravicově orientován.

Mladší bratr: Josef Pavlata, kulturní pracovník a politik, narozen 
.. v Tanvaldě v Čechách, ženatý. Má staršího bratra Michala, se 
kterým za chvíli vstoupí do dialogu a mladšího bratra Jana, o kterém 
také bude řeč. Maturoval na gymnáziu ve svém rodišti. K povolání 
ředitele divadla Gong ve Vysočanech se propracoval přes nejrůz-
nější divadelní profese. Začínal jako jevištní technik, rekvizitář, herec 
menších rolí především v hudebních komediích.   Založil několik big-
-beatových kapel, vydal gramofonovou desku svých melodií na texty 
Jiřího Ornesta s názvem „Prezent“. Působil jako provozní a produkční 
různých divadel a kulturních zařízení na Kladně a v Praze. Od roku 
 je ředitelem OKD Praha . Patří k zakládajícím členům Občanské 
demokratické strany, před tím byl vždy bezpartijní. Je předsedou  
ODS na Praze  a  už druhé volební období senátorem za obvod , 
tedy za obvod, ve kterém bydlí více jak   let.

Moderátorka: RNDr. Ivana Haslingerová.

Scéna: prostředí útulné vinárny. Oba bratři sedí u stolku. Josef 
má na sobě elegantní šedé šaty s vestou a dokonalou kravatou (tón 
v tónu), Michal ve stylovém černém oblečení, typický klobouk na židli.  

Josef pije sklenku suchého bílého vína, Michal má kávu. 
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do Sloexportu Jablonec. Jenže v srpnu 
přišla spřátelená vojsa, a už se nido 
neozval. Osmašedesátý ro a především 
následná normalizace velmi pozname-
nala naši generaci. A při tom ještě dnes 
se najdou lidé, teří v tom vidí nějaý 
smysl. Ale je přece jasné, že v roce ’ šlo 
o pouhý omunisticý pous o retušo-
vání socialismu potlačený omunistic-
ými prostředy a to ja zahraničními, 
ta především domácími. omunismus 
je nereformovatelný.  

Michal: V roce  jsme udělali 
v ladensém divadle se zde přítomným 
senátorem představení o roce předcho-
zím „Tři bratři“. Hráli jsem to já a brácha 
a čeali jsme „jao“ na příjezd našeho tře-
tího bratra Jana, jenže místo něho přijelo 
pět armád se svou bratrsou pomocí. Ta 
o tom to bylo. Hrálo se to asi třicetrát 
a pa z toho byl průšvih. Nědo nás udal. 
Já jsem už v té době nebyl na ladně ale 
na vojně a ta jsem tomu unil, ale Pepí 
měl problémy, až ho naonec vyhodili. 

Josef: To je pravda. A moc hezy je 
to sepsáno v ádrovém posudu, terý 
na mne z ladensého divadla napsali. 
Vša se přesvědčte sami na přiloženém 
fasimile doladu. Osmašedesátý ro 
byl normální podraz. V novodobých 
dějinách byla naše země dvarát ou-
pována, v obou případech vůli zradě 
vlastních politiů. Nechápu, že se ještě 
dnes najdou lidé, teří by chtěli na cosi 
z osmašedesátého navazovat. 

Moderátora: Proto jste vstoupil po roce 
’ do ativní politiy?
Josef: Tay, ale hlavně proto, že by-

chom to měli všichni omunistům troš-
u vrátit, a především jim to nesmíme 
zapomenout. Připadá mi zvláštní, ja 
mají lidi rátou paměť. Musíme proto 

neustále připomínat a pouazovat na to, 
že s minulostí jsme se ještě nevyrovnali. 
Třeba i vůli našim otcům, onrétně 
vůli našemu tátovi, terý to nestihl 
a ani stihnout nemohl. Politicy jsem to 
měl jasné nejméně od patnácti let. Viděl 
jsem svého tátu, terý měl velý talent 

„Čím jsme starší, tím jsme si podobnější,“ říají o sobě Michal (vlevo) a Josef Pavlatovi
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a hodně schopností a nesměl vůbec nic, 
zatímco celé vesnici šéfoval hlupá s ru-
dou nížou. Táta v roce ’ emigroval 
do Švýcarsa, am se za ním po letech 
mamina vystěhovala. U firmy, de 
pracoval, patřil mezi nejlepší zaměst-
nance. evoluce se nedožil. Je to hodně 
nespravedlivé.

Michal: Čím víc stárnu, tím víc na 
svého otce vzpomínám. Je mi líto, že 
jsem mu nestačil všeco říct a hlavně 
se ho už nemůžu na nic zeptat. Ve vý-
chově nás držel zráta. Jediná možná 
známa byla dvoja a ta se musela při 
nejbližším termínu opravit. Přinesl 
jsem jednou troju ze zoušení z che-
mie. Otec se divil, ja je to možné. Řel 
jsem, že si na mě chemiář zasedl. Otec 
mě prozoušel a dyž zjistil, že to ovlá-
dám, oamžitě jsme jeli do šoly, de 
požádal o přezoušení před rajsou 
zušební omisí v co nejbližším mož-
ném termínu. Datum určeno za týden. 
Ve zoušce jsem uspěl a dodnes znám 
zpaměti Mendělejevovu periodicou 
soustavu prvů. Náš profesor chemie 
byl velmi náročný. Říal nám: „Na jed-
niču umí chemii Pán Bůh, na dvoju já, 
na troju nejlepší z vás, ostatní dostanou 
čtyřu a zbyte nepustím  maturitě“. Já, 
abych mu uázal, jsem se učil od rána do 
večera. Něteří moji spolužáci to řešili 
ta, že přestoupili na jiný ústav. To mi 
připomíná, že stejným způsobem vzni-
la, vůli oprávněným nároům jiného 
profesora, Unie svobody. 

Josef: Tay na tátu rád vzpomínám, 
dyby tady teď byl, jistě by se velmi anga-
žoval. A bezpečně na té správné straně.

Moderátora: A terá je ta správná?
Oba bratři současně: No přece pravá, 

pravá, pravá!
Michal: Napsal jsem o tom článe. 

Budu rád, dyž s ním čtenáře seznámí-
te. Jmenuje se „Vláda deseti zmrzlin“. Je 
o tom, co je to pravičá.

 Josef: Je to zvláštní, olia lidem se 
zdálo, že mávnutím ouzelného prout-
u u nás zavládne bezpracný blahobyt. 
Všimněte si, oli papíru je popsáno 
v ilustrovaných časopisech, ja lze bez 
potu a vlastně bezpracně zhubnout. Při 
tom tvrdá dieta nás teprve čeá. Ale lidé 
chtějí všechno hned. A třeba na dluh. 
Tay se mnoha rodinám stýsá po do-
bě, dy dědeče byl domovní důvěrní 
a všichni se ho báli. Neznám ve svém 
oolí jedinou rodinu, teré by omunisti 

nějaým způsobem neublížili. Ale taé 
znám jen velmi málo rodin, ve terých by 
nědo z té rodiny ve straně nebyl.

Michal: Máš pravdu, že s minulostí 
jsme si to nevyřídili. Ono je to vlastně 
teď už neproveditelné.  Ale přesto, dyby 
mi nědo řel v roce ’, že za patnáct 
let se nestihneme s vlastní minulostí vy-
rovnat, že viníci zůstanou nepotrestáni, 
že nebude vůbec odděleno zrno od plev, 
stejně bych řel – beru! „Nejsme jao oni,“ 
to bylo jedno z nejhloupějších hesel naší 
sametové revoluce. Ten samet byl červený 
a proto nám ta rudá barva pořád všude 
vyuuje. Tay padlo, že „Pravda a lása 

musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Jen se 
neřelo, dy se ta stane. Pro začáte by 
mi stačilo, dyby aspoň pravda nedostá-
vala od lži na prdel. 

Josef: O tom bylo i bráchovo předsta-
vení po roce ’ s názvem „Jednou bude 
líp“. Byla to taová první lece demora-
cie. Po tom večeru Tři bratři z rou ’ je 
to jeho druhý divadelní scénář. Píše tyhle 
věci vždycy jednou za dvacet let a ta 
další přijde na řadu nědy olem rou 
. To už u nás snad bude nastolen 
onečně apitalismus. 

Michal: Fat je, že zpupnost o-
munistů roste. Prezidentu lausovi 

Vláda deseti zmrzlin
MICHAL PAVLATA

Slovo pravičák se v poslední době začíná užívat jako nadávka.Všichni si pod 
tím představují darebáky, co něco vytunelovali, něco ukradli, někoho podved-
li. Pravičáctví je v očích velké části veřejnosti něco odsouzeníhodného. Přitom 
ve svých domácnostech se většinou chováme pravicově. Pravicový tatínek, 
který ví, že na sporožirovém kontě má jen deset tisíc, nepojede s rodinou na 
dovolenou k moři, ale pošle kluka na brigádu do lesa a dceru na prázdniny 
k babičce. S manželkou pak budou o dovolené chodit na procházky na Petřín. 
Sednou si na lavičku a ne do restaurantu Nebozízek. Svým dětem taky koupí 
jen jednu zmrzlinu a ne deset kornoutů na dluh jako tatínek levicový, který 
si říká, že to jednou někdo zaplatí. V domácnostech jsme pravičáci, ale při 
volbách se chováme jako děti, kterým řekli: „Jakého chcete tatínka? S jednou 
zmrzlinou nebo s deseti na sekeru?“ „Chceme desetizmrzlinového tatínka,“ volají 
i ti, co jsou doma pravičáci. A mají na dluh zmrzlinu, Nebozízek, dovolenou na 
Kanárech, auto na půjčku, a tatínek je strašně oblíbený, protože se zadlužuje, 
ale nikdy své dluhy nezaplatí, protože jednoho ošklivého dne zemře. Děti 
stojí nad rakví a pláčou: „To byl, panečku, hodný tatínek! Všechno nám opatřil.“ 
U hrobu ale stojí také tři neznámí páni, kteří pozůstalým formálně kondolují, 
pak vytáhnou z černých aktovek jakási lejstra a řeknou, že tatínek jim zanechal 
milionové dluhy. A pak dětem zmrzlina zhořkne, neb jim už nikdo nechce nic 
půjčit, tak jdou domů, a tam jim zrovna zabavují televizi, a oni se nemohou 

večer ani dívat na Ženu za pultem.

Současná vláda zadlužuje budoucnost našich dětí. Je to její trend vzniklý 
dávno před povodněmi. Je to vláda desetizmrzlinová v době, kdy je nutné 
držet dietu. Ale občanům se líbí. V roce , v době divadelní stávky, jsme 
jeli na několik mítinků na Moravu. Pokládám si za čest, že jsem byl první, 
kdo na zaplněném náměstí v Gottwaldově zvolal: „Ať žije svobodný Zlín!“ 
Měl jsem velký úspěch. Stejný jásot doprovázel i moji repliku, že je lepší jíst 
suché brambory ve Zlíně než biftek v Gottwaldově. Krátce před posledními 
parlamentními volbami jsem byl v restauraci poblíž tohoto náměstí. V běžné 
hospodské debatě jsem agitoval pro pravici. Připomněl jsem i hesla z listopa-
dového shromáždění ’. Z šenku mě vyhodili. „Žádné dacan kdesi od matičky 
Prahy mně nebude nic vykládat. Já chcu biftek včil! Šak enem včil su na světě. 
Vypadni ven, pravičáku, než ťa chytne řemeň“, volal na mě ramenatý podnikatel 

a při odepínání pásku u kalhot mu upadl mobil.

Zbaběle jsem utekl, ale už vím, co je pravičák. To je ten, kdo chce na biftek 
počkat. Levičák ho chce hned a třeba na dluh.
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je vyčítána jedna fota s Grebeníčem 
juniorem, což byl za normalizace řa-
dový člen strany. Václav Havel je na 
stovách snímů s vrcholnými aparát-
číy minulého režimu, protože omu-
nisté byli oolo něj od samého začátu 
a lhostejno, že své rudé nížy vraceli. 
S omunisty je třeba jednat opatrně, 
obezřetně a vždycy z pozice síly, pro-
tože oni se o moc dělí, jenom dyž musí. 
Jamile ji uchvátí, demoracie sončí. 
Zatím ovšem všech výhod demoracie 
využívají. Bachař Grebeníče ta dlou-
ho nechodil  soudu, až umřel nepotres-
tán. ostoucí preference SČM, to je 
faca do tváře politicých vězňů. A při 
tom s bolševismem v Česé republice 
mohl být dávno onec, dyby Václav 
Havel nesmetl prostřednictvím svého 
Ústavního soudu nový volební záon. 
Dejte mi tam teď můj článe z Metra „O 
dvou Václavech“, ať se ulidním. 

Josef: Jeden článe už tady máš.
Michal: No a co?
Josef: To ti stačí, protože…
Michal ho přeruší: Ne, o tom ty 

nerozhoduješ. Ty jsi pouhý senátor. 
A doonce za můj obvod. Já jsem Jeho 
Veličenstvo VOLIČ. 

 
Moderátora: Hlas lidu, hlas Boží. 

Článe „O dvou Václavech“ je na-
toli závažný, že je zařazen jao 
úvodní.
Michal: Děuji Vám, že jste mi vyho-

věla, a teď mě omluvte. Mám schůzi ady 
Čo. Ale o veřejnoprávních sdělovacích 
prostředcích radši až nědy jindy, to je na 

dlouhou debatu. Na shledanou. Nazdar 
Josef, zaplať to afe a pozdravuj doma.

Josef: Ahoj. Ty tay.
Moderátora: Ta jsem pane senátore 

osiřeli. Na závěr bych se ráda zepta-
la, jaá byla nejhezčí chvíle ve Vaší 
politicé ariéře?
Josef: Jedna z nejsympatičtějších 

chvílí, teré jsem v politice zažil, byla 
volba presidenta Václava lause. Byl 
jsem první člově na světě, terý věděl, 
že se stal Václav laus presidentem, 
protože jao předseda volební omise 
v Senátu PČ jsem věděl, že má  
hlasů a že potřebuje ještě nejméně  
hlasů poslanecých. Stál jsem tehdy 

u jejich zástupců, dyž počítali hlasy, 
a dyž jich bylo sto devět, zařval jsem: 
„!!!!!!“ Jao předseda omise jsem 
jednotlivá ola voleb uváděl a před po-
slední volbou mi bratr Michal dal tubus 
podobný pouzdru na doutní a říal, že 
dyž použiji brýle, teré v něm jsou, ta 
to dobře dopadne a dopadlo. Proto jim 
říáme  „Vítězné brýle“.  Pan profesor 
laus ale vyhrál především proto, že byl 
suverénně nejlepší. Jsem hrdý na to, že 
jsem byl u toho a pevně věřím, že u toho 
ještě jednou budu.

Moderátora: Taé si to přeji. 
Děuji vám za rozhovor. 
Snímy Fragmenty a archiv autorů
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Nova: televizní televize
LADISLAV JAKL

Po roce  se nejsocialističtější 
společnost na světě (tedy ta na-
še), de ani prodavač curové 

vaty či trafiant nebyl souromníem, 
de erární bylo úplně všechno, vydala 
cestou svobodné nezávislé ativity 
svobodných nezávislých lidí. Zažili 
jsme největší privatizaci v dějinách, 
zažili jsme naprostou změnu zaměst-
nanecých i manažersých stereotypů, 
záazní se začal stávat sutečným pá-
nem a česé ruce, onečně normálně 
motivované, začaly opět tvořit věci, 
teré jsme po generace znali leda z ci-
zích atalogů.

Ale ještě v roce  panoval erár 
nad rozhlasovým a televizním vysílá-
ním. Česá televize měla tři programy. 
Souromá iniciativa byla milostivě při-
puštěna jen v oboru malých rádií. První 
česá privátní televize – Premiéra – byla 
spíš ariaturou televize než prosperu-
jícím seriózním a fungujícím proje-
tem a fungovala na záladě licence jen 
 regionálnímu vysílání. Dne . ledna 
 byla udělena první licence pro ce-
loplošnou televizi v postomunisticém 
světě. A to v době, dy taové aouso 
(či mnoho jiných zemí) souromé vysí-
lání vůbec neznalo. 

Své sehrála shoda oolností. Licenční 
řízení bylo původně vypsáno na velmi 
omezený anál, na terém v tu dobu 
vysílal program O3, později ČT3. 
Ale zrovna se rozpadala federace a s ní 
i státní Česoslovensá televize. A ta 
se lidem, teří věřili v budoucnost 
privátního setoru, podařila změna zá-
ona, díy teré již přihlášení žadatelé 
najednou soutěžili o jiné sousto: o anál 
F1. Jao technicy zastaralou síť ho na-
bídl tehdejší ředitel Česé televize Ivo 
Mathé, aby ho pa ve zbývajícím roce 
ještě poničil a jeho sledovanost potlačil 
na polovinu.
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„Při pohledu na fotografy snažící se vyfotografovat Petra Žantovsého s výšou  cm 
a mne si uvědomuji, že asi mnoho našich občanů nemá rádo extrémy. Nědy ale jsou 
i extrémy dobré. V roce  první ada pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž 
členem jsem byl, učinila záladní rozhodnutí, ja dávat licence televizím a rádiím, a to 
na oleně a amatérsy ve Vinohradsé ulici a ne za omfortu, jaý má nyní v ráté 
. Říal jsem tehdy, že děláme rozhodnutí, terá ovlivní chování společnosti na řadu 
let a přitom se o práci ady nemluvilo. Druhým extrémem chování našich médií je, že 
jestli se čtenáři nedozvědí, co má terý radní  snídani a s ým, pa by snad nemohla 
vycházet. Poud se mediální oblast začne zabývat sama sebou, začnou její členové 
rychle přeračovat hranice oboru a politici je pa o to více segregují. Věřím, že díy 
Česým Médiím (ČM) se budeme pohybovat mezi těmito extrémy,“ říá Ladislav 
Jal řediteli Institutu mediální omuniace na VŠ JA Petru Žantovsému při řtu 
„očeny česých médií “ vydané Naladatelstvím Votobia Praha 
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Nova začala vysílat v hystericé 
atmosféře. do si dnes vzpomene na 
tvrzení, že se nido nebude ouat na 
pořady přerušované relamou, do si 
vzpomene na hlasy, že vedle vší techni-
ou a personálem vybaveného mamuta 
z avčích hor nido nemá šanci. Jenže 
Novu dělali lidé, teří pochopili, co to te-
levize je. Že televize není ta bedna, terá 
může přenášet obraz a zvu a tudíž by 
lidně mohla vysílat hodinu Monu Lisu 
za doprovodu šumu motýlích řídel. Že 
ne všechno, co vysílat lze, opravdu do 
televize patří. Že televize je zábava pro 
milióny, že to je drahá hrača, terá se 
buď dostane hned od začátu do čer-
vených čísel, jao Premiéra, nebo bude 
mít jediný zájem: sloužit většinovému 
diváovi.

Česý levicový inteletuál zísal už 
navždy terč své oncentrované nená-
visti. S tou uléhal, s tou se probouzel. 
Nova mu vysílala jasi na just. On by 
ta rád vychovával a formoval a oni si 
vysílají, na co se chce ten tupý divá 
ouat sám! 

Dobře rozjetou a fungující celoploš-
nou televizi považuji za jeden z nejhod-
notnějších úspěchů česé polistopadové 
demoracie. Jen taová televize, teré jde 
o zis a ne o manipulaci, zjistí, že aždá 
minuta, terá sleduje jiný cíl, než terý 
požaduje divá, znamená ušlé milióny. 
Není odolnější systém proti politicé 
masáži a sociálnímu inženýrství.

Úspěšná omerční televize rozhýbala 
mediální trh, stala se pionýrem množ-
ství nových postupů ochotně opírova-
ných zbytem televizního světa. Stala se 
ale hlavně pravdivým a nemilosrdným 
zrcadlem naší společnosti, teré toli 
ničilo iluze vyladačů veřejných nálad.

Byl jsem si jist, že omerční televize 
tyto změny přinese, proto jsem se v po-
čátu devadesátých let snažil, aby něco 
taového vznilo. Neměl jsem ale iluze, 
že jde o nějaou tisárnu na peníze, že 
licence je pouazem na zbohatnutí. Vše 
se dá dělat špatně i dobře. I v ostatní 
Evropě existují hřbitovy neúspěšných 
mediálních projetů a i u nás Premiéra 
vůbec nezužitovala to, že půl rou byla 
na trhu vlastně úplně sama. Je dobře, že 
projet Novy realizovali lidé se smyslem 
pro „televizno“ a zabránili ta zdisre-
ditování celého fenoménu neerárního 
vysílání.

Za deset let udělal management tisíce 
špatných i dobrých rozhodnutí. Směr ale 

byl dán dobře a výsledy to potvrdily. 
dybych měl Nově něco vytnout, ta 
snad jen to, že mnoho let se příliš lehce 
přizpůsobovala měosti našeho trhu 
dané naprostou nehospodárností Česé 
televize a byla proto o dost dražší, než 
bylo nutné a než bylo pro budoucí 
zdravý vývoj firmy potřebné. Nemohu 
nevytnout Nově i trvalou snahu ne-
pustit na trh další onurenty a trochu 
porytecou argumentaci, že Česou 
televizi s jejími dvěma anály přece 
nutně potřebujeme. Jistě, zájem Novy 
bylo mít vedle sebe raději neschopného 
erárního mastodonta než dravé privátní 
predátory.

Vůbec se nehodlám zabývat progra-
movými úlety, veselými vávrovsými 
švýcarsými vilami, vlastnicými ta-
hanicemi a různými šlápnutími vedle. 
Důležitější je, že především díy televizi 
Nova u nás existuje silný, na bázi api-
talismu fungující, svobodný a nezávislý 
omerční televizní setor. Možná nejsme 
schopni ani docenit, o co je díy tomu 
normálnější a méně deformovaný v na-
ší zemi trh s informacemi, s masovou 
ulturou, s relamou, o co normálnější 
je demoraticé mediální prostředí. 
Zavřete oči a představte si, že tu vládne 
jen Mladá fronta, Lidové noviny, udé 
právo a erární provozovatelé vysílání, 
teré si dávno zprivatizovali jejich za-
městnanci a na ně napojené politicé 
a zájmové strutury.

Poud hodnotím společensý, 
eonomicý a politicý efet televize 
Nova, nemohu se vyhnout pohledu 
diváa. Vím, že televize tohoto formátu 
neusiluje zrovna o mou divácou přízeň, 
o přízeň člověa podobné ulturní ori-
entace, ale rozhodně nebudu z těch, co 
tvrdí, že se na omerční televizi nidy 
nedívají a pa jsou schopni detailně ro-
zebírat jeden pořad za druhým.

Především musím odmítnout mýtus, 
že CET 21 podvedla tehdejší adu pro 
vysílání, předložila jí projet neomerč-
ní televize a pa vysílala něco jiného. 
Projet CET 21 byl naopa jeden z těch 
nejrealističtějších a bylo znát, že si jeho 
autoři nedělají nemístné iluze o tom, ja 
masová televize funguje. Že poté dospěli 
oproti projetu  něterým posunům, je 
jedině dobře. Nevidím žádné plus v boji 
proti diváovi jen vůli přání rigidních 
regulátorů.

Nova od počátu věděla, že televize 
není jen sledem pořadů, že stejný film na 

jedné televizi zaboduje úplně jina než 
na televizi jiné. Proto hodně vsadila na 
vytváření milieu olem sebe sama. A to 
byla pro mne jao pro diváa příjemná 
novina. Televize s atmosférou, televize 
s náladou. Nemluvím jen o grafice, zněl-
ách, upoutávách, mluvím o celovém 
duchu. 

Pro mne jao pro diváa se tato 
televize chovala vždy srozumitelně. 
Nejsem přítelem názoru, že televize je 
pro jeden typ lidí, nihovna a galerie 
pro jiný. Myslím, že člově má během 
dne různé potřeby a podle toho volí 
způsob, ja je uspoojit. Chce-li vidět 
Monu Lisu, jde do galerie, chce-li číst, 
jde do nihovny. Chce-li číst slavný ro-
mán, sáhne do jiného fochu, než dyž 
má chuť třeba na detetivu. Proto je 
masová televize určena nejen pro vět-
šinového diváa, ale i pro jistou náladu 
diváů nevětšinových. V tomto smyslu 
jsem uvítal přehlednost programové 
stavby i její neporytectví.

Málo věcí mě převapilo, ale jedna 
určitě. Nidy by mě nenapadlo, že nej-
sledovanějším pořadem Novy budou 
zprávy a že omerční televize v tomto 
oboru předčí svou erární onurenci ne-
jen ve sledovanosti, ale i valitou. Stejně 
ta mě převapil po počátečním tápání 
s pořady typu Uzel a Proč i ohromný 
úspěch a valita novácé publicistiy.

Ale byla i převapení negativní. 
A s tím největším se nemohu jao 
divá smířit. Myslím, že tzv. evropsé 
vóty jsou jen výmluvou pro neúnosné 
zaplevelení programu Novy druhořa-
dou evropsou producí. Pivo z Plzně, 
víno z jižní Moravy, film z Ameriy. 
A nejlepší televize by měla brát to nej-
lepší. Jao divá to ritizovat mohu, 
jao pozorovatel mediální scény to ale 
asi musím pochopit.

Nova byla posledních deset let vždy 
o ro napřed. Nědy jsem se i divil, 
zda má ta či ona inovace vůbec smysl 
při taovém násou ve sledovanosti. 
Dnes vím, že to je jediná cesta, ja 
si svou pozici udržet. A proto se mi 
občas těžo zahání pocit, že v posled-
ních měsících ten jasný drajv televize 
Nova možná trochu ztrácí. Třeba si 
jen vybírá oddechový čas na příštích 
deset let.

 (Napsáno pro publiaci „Fenomén 
Nova“, terou tyto dny vydává Votobia 
ve spolupráci s Česými médii)
Sníme Fragmenty: Jiří Pancíř
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NEPRAKTA *80 
legenda pokračuje

IVANA HASLINGEROVÁ

Třistadvacátý druhý Salon res-
leného humoru byl věnován 
oslavě osmdesátých narozenin 

rále česých ariaturistů, reslířů, 
humoristů a grafiů, Jiřího Wintera, 
terý tisícovy svých reslených 
vtipů publioval pod pseudonymem 
Neprata. Jiří Winter je původem ryzí 
Pražá. Firmu Neprata založil s Boh-

danem opecným, terý 
mu dvacet let, až do své 
smrti, vymýšlel náměty. 
Dalším dodavatelem 
námětů byl Miloslav 
Švandrlí. Za svůj plodný 
život vytvořil Neprata 
nespočetně reseb, podí-
lel se na vydání  nih, 
v současné době pracuje 
na dalších publiacích. 
Na dotaz Fragmentů, 
jaé to je být nejlepším, 
odpověděl: „Nestojí to 
za nic. Chtěl bych být 
pouze dobrým, abych 

měl i nadále motivaci být jedním 
z nejlepších a tím se nědy nejlep-
ším stát.“ Sromnost, pracovitost 
a záviděníhodná vitalita spojená 
se životní moudrostí a absolutním 
profesionálním přístupem řadí 
Nepratu na výsluní a vrchol česé 
resby a ariatury. rál česého 
humoru i přes své úspěchy zůstal 

sromným a naprosto 
normálním člověem 
se svými aždodenní-
mi starostmi, z nichž 
čerpá náměty pro svoji 
práci. 

 Česá unie ari-
aturistů uspořádala 
Mistrovi  narozeni-
nám výstavu v Ma-
los t ra nsé  Besedě 
v Praze. Podle Josefa 
obry učery, terý 
byl jejím duchovním 
otcem, by se byl býval 
mohl vytvořit obsáhlý 
sborní o Nepratovi. 
Přišli bychom ale o to 
podstatné, o humor, 
terý nás provází od 

prvního otištěného vtipu v příloze 
Svobodného slova vítu .listopadu 
 dodnes. Autor je sám velý fabu-
látor, doonalý vyprávěč, gurmet a en-
cylopedista, navíc zcestovalý. Vybrat 
z archivu průřez Mistrovou tvorbou prý 
nešlo, protože obsáhl svými resbami 
všechny oblasti našeho života, historii 
i futurologii, oblasti citové, duševní 
i duchovní a pohádové včetně duchů 
a trpaslíů. Vyšla mu řada pohádo-
vých nih, po časopisech lze posbírat 
torso jeho životopisu, ale na monografii 
člověa ta plodného a plného životních 
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„Legenda? Zní to hezy, ale legenda je 
příběh, terý sice vznil na záladě nějaé 
pravdivé události, ale pa se stal záladem 
pro fabulaci. V případě Nepraty se fabulo-
vat nemusí. Jaroslav Dostál, Marie Plotěná, 
Vlasta Mlejnová, ené Janoští a další se 
v GEu ČUu vyjádřili  přínosu Jiřího 
Wintera  jejich tvorbě a  vývoji reslené-
ho humoru u nás. Ale i Jan oute fotografií 
a Ivan Hanouse a oman Juras svými seši-
ty s výstřižy Nepratových obrázů z doby 
jejich mládí i já sám, terý jsem sbíral jeho 
vtipy v době, dy jsem ještě nevěděl, co je ar-
chivní práce a ta mám obrázy velmi staré, 
ale nevím ze dy a odud. Všichni sládáme 
Mistrovi hold,“ uvítal vzácného hosta Josef 
obra učera

Jiří Winter přichází v doprovodu syna do Malostransé 
besedy na vernisáž své výstavy uspořádané u příležitosti 
jeho osmdesátých narozenin 
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zážitů si žádný autor zatím netroufl. 
„Do atalogu jsem vybral resby z Diob-
razu, Zápisníu, Práce, větů, měsíčníu 
Praha a atalogu Salonu. Je těžé ale na-
jít noviny nebo časopis, ve terém nebyla 
otištěna Nepratova resba. Legenda je 
pravděpodobná událost, Neprata je jis-
tota a valita, je stálice (*..). Od 
paobyle přes astrologii až po vesmír se 
věnoval všemu, co je spojeno s přírodou 
či vědou. Dělal oblíbené seriálové nížy 

pro děti, humor pro 
všední den a hu-
mornými ilustra-
cemi obohacoval 
odborné magazíny. 
Desetitisíce reseb, 

nespočitatelný počet výstav, stovy roz-
hovorů, redační práce, dy uváděl ari-
atury na publicisticou scénu, se nedá 
shrnout do něolia vět,“ uvedl obra. 

Duševní svěžest a pracovitost Jiřího 
Wintera je v jeho letech obdivuhodná. 
Podle jeho nejbližších je dána tím, že 
byl vždy široce encylopedicy zvídavý, 
byl a stále je doonalým pozorovatelem 
života a píle je pro něho stále samo-
zřejmostí. Neprata se vyzná v historii 

i zoologii, sbírá leby, mince, východ-
ní umění a zbytečnosti všeho druhu. 
Leze do hradů i starých hrobe, avša 
vyzná se i v čínsé uchyni. Ví, jaé 
noflíy nosil Napoleon, ja se česaly 
jeho mileny a do čeho se obléali jeho 
sluhové. Oamžitě dovede nareslit 
lenochoda tříprstého i rypouše sloního, 
válečníy a urtizány všech věů se 
spoustou charateristicých detailů… Je 
to renesanční člově a navzdory všem 
módám stále omentátor současnosti. 
To, že je zapsán do Guinnesovy nihy 
reordů , je marginální proti tomu, 
ja je zapsán do obecného povědomí 
celého národa.
 Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

A tato se smál Jiří Winter v mladších 
letech. Přejeme mu, aby mu tato dobrá 
nálada vydržela nejméně do sta let!

Po podepsání snad stovy nih a atalogů se Mistr spolu s man-
želou onečně mohl oddat zábavě

„Pražsý hradčansý orchestr přišel zahrát mistrovi něco česého,“ uvedl obra. 
Nioho ale nenapadlo, že to bude Vltava od Bedřicha Smetany. Slyšeli jsme ji již 
mnohorát s obřími symfonicými orchestry, ale nidy nezněla ta rásně, jao v po-
dání těchto tří hudebníů, protože byla hrána nioli nástroji ale srdcem. Výraz Mistra 
a jeho choti na snímu vpravo nahoře svědčí o pravdivosti našich slov

„Nidy mne nenapadlo, že budu uvádět výstavu taového 
giganta,“ říá předseda Česé unie ariaturistů Břetislav 
ovaří, chápe se obřího líče  odemnutí výstavy a dodává: 
„dyž jsem byl malý a vystřihával si obrázy Mistra, nechá-
pal jsem, proč si říá Neprata, protože podle mého dětsého 
mozu to znamená něco jao být blbec. Nevěděl jsem, co je to 
legenda, myslel jsem si, že je to něco strašidelného, co se nedá 
uchopit. Nyní ji zde vidím.“
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Novinář politikem
IVANA HASLINGEROVÁ

Institut mediální omunia-
ce Vysoé šoly Jana Amose 
omensého společně 

s Česými médii a Česým 
rozhlasem  pořádaly v onírně 
Nosticého paláce – ulturním 
centru Ministerstva ultury 
další v řadě disusních večerů 
„ozpravy o česých médiích“, 
tentorát na téma „Novinář 
politiem“. Disusi zahájil po-
litolog z Filosoficé faulty 
U Jiří unc, podle něhož 
jsou obě profese intimně pro-
pojeny a to nejen v současné 
politice. Připomněl novináře 
Borovsého a André Simona, 
terý sončil doonce na po-
pravišti. „Od politia se čeá, 
že bude onstrutivní a bude 
se snažit maximalizovat hlasy, 
od novináře maximalizovat 

senzace a zvyšovat sledovanost. 
Napíše-li novinář, že politi je 
politicá mrtvola, lidé mu uvěří a  
politi ončí. Proto je pro politia 
výhodné, má-li profesní zušenost 
s médii, neboť je vybaven tím, že 
ví, ja do médií vstupovat,“ uvedl 
unc a dodal, že politici a novi-
náři jsou jedna rodina i dyž ob-
čas rozhádaná. Politi delaruje 
svoji nezávislost poslanecým sli-
bem, že bude jednat podle svého 
vědomí a svědomí, od novináře se 
očeává nezávislost a objetivní 
informovanost.

 Senátor Adolf Jíle (DU-
ČSL) zdůraznil, že aždý novinář 
vstoupivší do politiy si musí uvě-
domit svoji zodpovědnost, neboť 
jeho vliv jao novináře se změní 
na moc politia. „Medioracie vy-
tváří obraz světa. Vliv člověa z ob-
razovy je veliý. I holubář, bude-li 

aždý týden půl hodinu na obrazovce ho-
vořit o pěstování holubů, bude volitelný. 

Proto by neměli tito lidé uvedenou výhodu 
zneužívat, aby se dostali do politiy. Paní 

Bobošíová tři měsíce před 
volbami si v Sedmičce dělala 
volební ampaň,“ uzavřel 
Jíle. Proti tomuto osočení 
se ohradila Jana Bobošíová, 
že to poládá za nehoráznost, 
protože v době vysílání toho 
pořadu neměla nabídu na 
post senátora a ani o tom 
nevěděla: „Je to již druhá 
pratia DU-ČSL, terá mne 
hrubě napadá. Jejich přízniv-
yně na mne podala trestní 
oznámení, že jsem oznámila 
na Nově, že lidovecé špičy 
vyzývaly senátory, aby jez-
dili na Sudetoněmecé dny. 
Samozřejmě policie auzu 
odložila, neboť to byla prav-
da.“ Zastali se jí i přítomní 
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Disusi  moderoval ado ubičo z Česé-
ho rozhlasu . I dyž se snažil jao moderátor 
nevstupovat do disuse, opaovaně položil 
přítomným otázu, ja se dívají na rychlý 
vstup pana Mlynáře z postu šéfredatora 
espetu, listu ospravedlňujícího mimo jiné 
tzv. Sarajevsý atentát, do politiy. Zda by 
neměla být pro novináře vyhlášena dvouletá 
aranténa 

U disusního stolu se setali zleva moderátor ado ubičo, 
politolog z Filosoficé faulty U prof. Jiří unc, noví po-
slanci Evropsého parlamentu (EP) Jana Bobošíová, a Vla-
dimír Železný, člen ady Česého rozhlasu Michal Proop 
a senátor za DU-ČSL Adolf Jíle

„Na svoji čest prohlašuji, že mne nidy ni-
do na Nově neovlivňoval. Pouze mi řeli 
– dodržuj záon a sledovanost. Nidy jsem 
nebyla v SČ, i dyž to o mně začali něteří 
novináři lživě šířit. Na štěstí naši občané ma-
jí zodpovědnost. dysi ODS po Sarajevsém 
atentátu měla   podpory a dyby byli ob-
čané ta hloupí, ja si jeho strůjci mysleli, 
nemohla by uspět. I já naonec  i přes tyto 
útoy uspěla,“ říá Jana Bobošíová
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novináři.  edatora Štěpána otrbu 
z Britsých listů to rozhořčilo nato-
li, že doslova uvedl: „Je neuvěřitelné 
s jaou lehostí plivnul senátor Jíle na 
paní Bobošíovou. Je to dáma, o jejíž 
profesi nelze pochybovat. Senátor Jíle 
zde bez důazu řel něco, za co by měl 
být žalován!“ „Nelíbilo se mi slovo ‚zne-
užít‘‘,“ doplnil senátor Železný a dodal: 
„aždá rozumná politicá strutura se 
snaží ‚využít‘ toho, že našla schopného 
člověa, terý bude dělat politiu, aniž 
ona musí příliš investovat do jeho am-
paně. Bylo by pošetilé, aby toho nevyuži-
la. Schwarzenegger je toho nejtypičtějším 
příladem. Je schopný, politicy myslící 
a navíc známý. První dvě schopnosti mo-
hou mít i jiní andidáti ale tu třetí ne. 
Strana dá chytře přednost známé tváři, 
aby uspěla.“ 

Na slova Jiřího unce namítla Jana 
Bobošíová, že vztah politia a novi-
náře není rozhodně intimní: „Novinář 
informuje a omentuje a politi se snaží 

prostřednictvím svých informací zísat 
politicou moc. aranténa na vstup 
novináře do politiy, terou navrhuje 
pan ubičo, je naprostá smyšlena, 
neboť ústava zaručuje  právo aždého 
občana a tedy i novináře volit a být 
volen. Vladimír Mlynář jao redator 
espetu byl jmenován na funci minis-
tra tehdejším premiérem a ať se nám to 
třeba nelíbí, není to nezáonné. Hlásá 
navíc stále stejné postoje. Za mnohem 

méně eticé poládám falešné srý-
vání se za nezávislost.“ 

Podle Vladimíra Železného té-
ma večera není výživné. „Pro Č 
je zásadní etia novinářsé profese 
a ne vstup novináře do politiy,“ 
uvedl doslova a položil si otázu, 
do je u nás novinář. aždý, do si 
nechá vystavit novinářsý průaz, 
je ze záona náhle nadán nepřimě-
řenými pravomocemi. V oamžiu 
pomluvy nemusí sdělit soudu 
zdroj, může pořizovat záběry osob 
bez jejich souhlasu, ze zpravodaj-
sých důvodů může citovat  z děl 
něoho jiného. Poud opubliuje 
informaci, že nědo vyhodí dům 
do vzduchu, nemá ohlašovací 
povinnost. Politi je naproti tomu 
nadán mandátem a není tudíž sa-
mozvaný jao novinář. 

„Mám stejné názory jao 
předřeční,“ uvedl Michal Proop 
a doplnil: „Novinařina neznamená, že 

člově nemá názor. Profesní 
pravidla nesmíme zaměňovat 
s politicou sterilitou. Poud 
moderuji, měl bych být ne-
stranný, ale to neznamená, že 
názor nemám. Jsem-li omen-
tátor, mohu své názory proje-
vit jao např. pánové Tigrid, 
Steigerwald, Dostál, David 
Patoča, Perouta a další. 
A dyž se mi to povede, mohu 
je jít hájit do politiy. Druhé 
volební období uáže, zda 
mám v politice setrvat či zda 
veřejnost o taového politia 
nestojí. Výhoda taového novi-
náře je, že je připravenější pro 
politiu, ale stejně při vstupu 
do ní zjistí, že není zdalea ta 
valifiován, ja si myslí.“ Jistá 
míra loajality novináře  za-
městnavateli je podle Proopa 
vždy nutná. Nevyřeší to ani 

veřejnoprávní média, terá jsou  zase 
pod politicými tlay. ozhlas závisí na 
vůli Parlamentu. „To, že se nelíbilo Janě 
Bobošíové, že si mimo ameru opoziční 
politici tyají a jsou přátelé, nepoládám 
za nic sandálního.  Parlament je avári-
um, de léta spolu sedí, chodí na obědy, 
na zasedání a je přirozené, že vznine 
supina hochů a děvčat, teří spolu ho-
voří a mají společné zájmy. Je to ta ve 
všech parlamentech světa. Novinařina je 
profese, politi je role. Herci se taé mezi 

sebou baví a na jevišti se třeba rdousí.  
Propojování na soudy a eonomiu je 
ale něco jiného a velmi znepoojivého,“ 
uzavřel Proop. 

 „Pan Železný zde trpí na nevýživném 
večeru. Chce hovořit o podstatných vě-
cech o demoracii, o svobodě masmédií. 
Já trpím taé. Zajímalo by mne mnohem 
víc téma, proč není politicý systém ote-
vřený pro menšinové politicé názory,“ 
uvedl v disusi Petr Cibula a pan 
senátor potvrdil, že taová debata by 
byla velmi výživná. „Měly by být jasně 
stanoveny obecné principy přístupu poli-
ticé sféry do médií. Mělo by se určit, dy 
začít s presentací těchto nových subjetů, 
protože  se jich do daného média pro-
stě nevejde a žádné neuvádět je šoda,“ 
uzavřel večer senátor Železný. Nezbývá 
než doufat, že pořadatelé taový večer 
v budoucnu uspořádají.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celý večer s velým zájmem sledovala 
choť senátora Železného

 „Otáza, zda může být politi novinářem nebo 
naopa, je nesmyslná. eagan byl znám taé 
z obrazovy a nebyl ta porytecý, aby toho 
nevyužil v budování sebe jao politia. A je 
to v pořádu. Nebylo by pouze dobré, dyby 
hlásal levicové názory a najednou se objevil 
na pravicové andidátce. Poud onsistentně 
vystupuje jao novinář i politi, je vše v pořád-
u,“ zdůraznil Železný

 „Nejhorší je, dyž se tzv. neutralita schovává za 
pratiy, teré mají technicy zajistit nezávislost. 
Napřílad adu Č navrhují nepoliticé spoly, 
ale volí ji pa Parlament. I holubář přece myslí 
a zastává nějaé postoje, ať již má raději ptactvo 
či růže,“ říá Michal Proop. Naslouchá senátor 
Adolf Jíle
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Struktura akademických pracovišť 
neodpovídá potřebám praktické aplikace

ING.JAROSLAV MÍL, MBA, PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Svaz průmyslu a dopravy Č 
(SP Č) představuje největší 
zaměstnavatelsou organizaci 

v Česé republice. Za třináct let svého 
působení si díy silné a odborně zdatné 
člensé záladně vybu-
doval profesionál-
ní zázemí, teré 
mu umožňuje 
vyjadřovat se 
valifiovaně 

 problematice eonomicého vývo-
je země. Ovlivňování hospodářsé 
politiy vlády považuje za jedno ze 
svých hlavních poslání. Cítí svoji 
odpovědnost za rozvoj podniů a za-
městnanost. Je přesvědčen, že moudrá 
vláda má naslouchat názorům těch, 

teří vytvářejí eonomicé hodnoty 
a teří se  odpovědnosti za jejich 
tvorbu hlásí. Proto vede s politic-

ou reprezentací trpělivou disusi, 
připomínujeme řadu materiálů 
a navrhujeme řešení. Hospodaření 

státu a rostoucí zadlužování veřej-
ných financí vedlo před něolia 

týdny e snížení ratin-
gu Č. Proto jsme 

nabídli ve 
formě 

ucelené hodnotící zprávy znovu náš 
pohled na vývoj hospodářství. (Pozn. 
red.: Plné znění Hodnotící zprávy 
nalezne čtenář na www.fragmenty.cz 
v rubrice Perspetivy naší eonomiy.) 
Pozornost jsme věnovali především ob-
lastem, teré výrazně ovlivňují výon-
nost podniů. 

Za zásadní považujeme, zda Česá 
republia bude mít eonomiu zalo-
ženou na znalostech a inovacích, terá 
nás přivede mezi nejvyspělejší země 
a zajistí prosperitu, nebo zda se smíříme 
s nálepou „valitní montovna“. Máme 
velé rezervy ve využití apacit výzu-
mu a vývoje a v inovačních ativitách. 
Bariérou pro jejich využití je neúčelná 
strutura bez vazby na praxi a bez účin-
né podpory ze strany státu. Pro znalostní 
eonomiu je záladním předpoladem 
systém vzdělávání odpovídající pratic-
ým potřebám rozvoje včetně zajištění 
podmíne pro adaptaci pracovníů na 
nové požadavy. Setrvačnost ve vývoji 
strutury s nízou technologicou 
úrovní nepředstavuje pro Č perspeti-
vu. Znamenala by nevyužití potenciálu 
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¯ ČR má velké rezervy ve využití kapacit výzkumu a vývoje a v inovačních aktivitách. Bariérou pro jejich využití je neúčelná 
struktura bez vazby na praxi a bez účinné podpory ze strany státu. 

¯ Dosavadní přístupy ve státní podpoře výzkumu a vývoje se projevují ve znevýhodnění průmyslové sféry. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu má k dispozici jen cca  % prostředků v porovnání s prostředky Akademie věd ČR.

¯ Z finančních prostředků na výzkum a vývoj je předimenzován základní výzkum, kam směřuje zhruba  % státních výdajů 
na výzkum a vývoj, zatímco ve vyspělých zemích je to zhruba  %.

¯ Výsledky tomu odpovídají. V letech  až  vynaložila vláda na podporu výzkumu a vývoje více než  mld. Kč. Výsled-
kem bylo   článků, ale pouze  patentů a  technologických řešení. 

¯ Pokud by zůstala i nadále tato setrvačnost v přístupech k výzkumu, vývoji a inovacím, nutně by vedla k celkovém zaostávání 
výkonnosti naší ekonomiky za vyspělými státy. 

¯ V ČR chybí Národní inovační politika, jejíž cíle by měly být koordinovány s Národní politikou výzkumu a vývoje. V průmyslově 
vyspělých zemích je obvyklé, že Radě pro výzkum, vývoj a inovace předsedá premiér. 

http://www.fragmenty.cz
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industriální země na jedné straně a vy-
stavení se nerovné onurenci ze strany 
zemí s nižší eonomicou úrovní na 
straně druhé. Úroveň výzumu, vývoje 
a inovací v Č neodpovídá potřebě zvýšit 
výonnost a onurenceschopnost česé 
eonomiy a je v rozporu s perspetivou 
vytváření eonomiy založené na zna-
lostech a inovacích. Setrvačnost v pří-
stupech  výzumu, vývoji a inovacím 
na státní a podniové úrovni by nutně 
vedla  celovém zaostávání výonnosti 
naší eonomiy za vyspělými státy. 

Finanční podpora výzumu a vývo-
je v Č není v souladu se strategicým 
významem této oblasti. Přestože již 
předchozí vlády delarovaly podporu 
výzumu a vývoje jao jednu ze zálad-
ních priorit, nedodržely svůj závaze 
věnovat ze státních prostředů na pod-
poru výzumu a vývoje finanční zdroje 
ve výši minimálně ,  HDP. Naopa 
tato podpora se pohybuje na úrovni 
pouhých ,  HDP v roce . To je 
předmětem ritiy i ze strany orgánů 
EU. Je zřejmé, že taový vývoj nevytvá-
ří předpolady pro naplnění Lisabonsé 
strategie a Barcelonsé delarace ze stra-
ny Č.  tomu, aby Č dosáhla v roce 
 úroveň celových výdajů ve výši 
  HDP, z toho   z veřejných zdrojů 
ta, ja to vyžadují zmíněné doumenty, 
musí dojít  zásadní změně. Je nezbyt-
né splnit závaze minulých vlád a zvýšit 
podíl prostředů ze státních zdrojů na 
podporu výzumu a vývoje v roce  
na ,  HDP. 

Přetrvávají pohledy na výzum a vý-
voj bez potřebného důrazu na účelnou 
a rychlou apliaci v praxi. V rozporu 
s běžnou světovou praxí je poměr mezi 
tzv. účelovou a institucionální podporou. 

Ve všech vyspělých zemích 
je preferováno účelové fi-
nancování, zatímco v Č 
je tomu naopa. Podle 
odhadů je poměr mezi 
institucionálním a účelo-
vým financováním v Č 
:. Je předimenzován 
záladní výzum, am 
směřuje zhruba   stát-
ních výdajů na výzum 
a vývoj, zatímco ve vyspě-
lých zemích je to zhruba 
 . Pro zefetivnění 
a zvýšení účinnosti při 
apliaci výzumu a vývoje 
v praxi je nezbytné změnit 

relaci mezi účelovým a institucionálním 
financováním. Preferování institucionál-
ního financování vede  setrvačnosti ve 
strutuře aademicých pracovišť, terá 
neodpovídá potřebám praticé apliace. 
Vláda v letech  až  vynaložila na 
podporu výzumu a vývoje více než  
mld. č. Výsledem bylo   článů, 
ale pouze  patentů a  technologic-
ých řešení. 

Dosavadní přístupy ve státní pod-
poře výzumu a vývoje se projevují 
ve znevýhodnění průmyslové sféry. To 
lze doložit sutečností, že Ministerstvo 
průmyslu a obchodu má  dispozici jen 
cca   prostředů v porovnání s pro-
středy, se terými hospodaří Aademie 
věd Č. Tato relace je výsledem vlivu 
institucí reprezentujících aademicý 
výzum a podcenění úlohy výzumu 
a vývoje v průmyslové praxi ze strany 
státu. Úroveň systémových podmíne 
pro podporu výzumu, vývoje a inovací 
není v Č srovnatelná s vyspělými ze-
měmi. Jde o institucionální předpolady 
a legislativní normy. 

V průmyslově vyspě-
lých zemích je obvylé, 
že adě pro výzum, 
vývoj a inovace předsedá 
premiér, terý disponuje 
potřebnými ompeten-
cemi. V Č tomu ta 
prozatím není. Chybí 
Národní inovační politi-
a, jejíž cíle by měly být 
oordinovány s Národní 
politiou výzumu a vý-
voje. Doposud nebyla 
ustavena agentura, terá 
by se zabývala podporou 
apliovaného výzumu 

a inovací. Současná podoba záona 
o výzumu a vývoji je taová, že pod-
poruje spíše záladní výzum a institu-
cionální způsob financování výzumu. 
Celově nevyhovující stav při podpoře 
výzumu a vývoje v Č se negativně 
projevuje i ve výsledcích česých sub-
jetů při jejich zapojení a úspěšnosti v . 
rámcovém programu EU. Pro zlepšení 
situace bude nutné zvýšit státní pod-
poru výzumu a vývoje, změnit relaci 
mezi institucionálním a účelovým fi-
nancováním a vytvořit účinný systém 
spolupráce průmyslu a výzumných 
institucí – např. formou spoluúčasti 
podniů při financování projetů. Je 
nutno taé vytvořit odpovídající pod-
míny pro účast Č na mezinárodních 
programech, zejména EU.

Vstupem do EU dosáhla Č prvního 
velého cíle – zařadili jsme se do spo-
lečenství vyspělých evropsých států. 
Nyní musíme v co nejratší době od-
stranit určitá zaostávání, terá ve srov-
nání s předními člensými státy unie 
máme. Technicá a eonomicá úroveň 
země stále neodpovídá požadavům 
ladeným na moderní hospodářství za-
loženým na tvůrčích podniatelsých 
ativitách, inovacích a vzdělanostních 
programech. Průmysl a doprava při 
všech struturálních změnách, posunem 
směrem  rozvoji služeb, budou i nadále 
představovat zálad hospodářství. Proto 
při našem hodnocení myslíme především 
na budoucnost a navrhujeme vytváření 
taových podmíne, teré jsou záruou 
dlouhodobě udržitelného růstu. Stát je 
zodpovědný za odpovídající úroveň 
vzdělávání, neboť financuje významnou 
část výzumu.
Snímy Fragmenty: Jiří Pancíř
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