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Jestli se ODS nezmobilizuje
nyní, za rok bude pozdě!
Ivana Haslingerová

O

smičkový rok letos nezklamal. ČSSD vygenerovala
novodobého Fierlingera, který pomohl komunistům
opět fakticky uchopit moc v našem, na malou chvíli
svobodném, národě. A co hůř. Pravice se, bohužel, stále
chová tak, jako by se jí to netýkalo. Premiér dokonce sám od
sebe v televizi nadhodil, že by mu nevadilo, kdyby se nadutý
vůdce nové rudo-oranžové Národní fronty stal předsedou
druhé komory Parlamentu ČR. Místo toho, aby po fiasku ve
volbách mobilizoval veškerou pravici do boje s Paroubkem,
než bude úplně pozdě. Ani si snad neuvědomuje, že tím dává
národu najevo, že on bez laskavé ruky socialistů nedokáže
předsedat ani EU.
Místo, aby se vší možnou silou snažil využít předsednictví
EU ve prospěch našich národních zájmů a ukázat ušmudlanému
Bruselu, co je to skutečně pravicový politik ve srovnání s bruselskými roztřesenými socialisty a co jeho konzervativně-liberální strana umí. Místo toho, aby byl šťastný, že irský lid vyřešil
zapeklitý problém diskuse o Lisabonské smlouvě za něj, takže
ho nebude už nic brzdit v rozletu, má naopak problém, jak bude
přesvědčovat Iry, aby přijali i přes vůli svého lidu tento dnes již
protiprávný dokument. Ano, protiprávní, neboť byl zamítnut
dle platných zákonů EU, v níž platí stále ještě dle smlouvy z Nice
právo veta. Naši politici by proto měli vysvětlit bruselským úředníkům, že chce-li EU o sobě tvrdit, že je právním demokratickým
uskupením, musí především ctít zákony, k nimž se zavázala, a že
musí respektovat veto irského stejně jako každého jiného lidu. Jen
tak celému světu ukážou, že platné smlouvy EU nelze obejít tak
uboze, jak se o to pokoušejí Sarkozy a Merkelová.
Státníci nesmějí nikdy před nikým dát najevo, že se bojí.
Jakmile ucítí protivník slabost a bezpáteřnost, využije ji okamžitě ve svůj prospěch. To se dělo poslední dva roky u nás.
Čekala bych proto, že se naši vedoucí činitelé již konečně
poučili a pochlapí se. Namísto toho předvádějí nyní někteří
bývalí regionální politici snad nejodpornější ukázku „nové vlny“
chování politiků ODS – kvůli udržení alespoň zbytku svých
prebend neváhají kolaborovat s ČSSD, opouštět vlastní program
a bojovat dokonce proti jednomu z nejkvalitnějších počinů,
které dokázala ODS prosadit, poplatkům u lékaře. Právě kvůli
tomuto typu „politiků ODS“ ztratila velkou část hlasů skalních
voličů a musela se pak uboze podbízet a rozkročovat v honbě
za hlasy neexistujících voličů. Vypočítavost a kompromisnictví
těchto jejich členů stranu smrtelně poškozuje a měli by být proto
v zájmu jejího kreditu ze strany okamžitě a s ostudou vyhozeni. Voliči od ODS čekali a budou čekat i nadále, že bude jako
kdysi nekompromisně prosazovat alespoň zásadní body svého
volebního programu – rovnou daň, zdravotní a sociální reformy,
jakož i neutuchající boj s ekoterorismem a stále sílícím socialis-

mem u nás i v EU. Představa, že ji budou volit voliči levice, když
se jim bude servilně vnucovat a podbízet, je mírně řečeno naivní.
ODS se nechala malými koaličními stranami vydírat natolik,
že z jejího programu takřka nic nezůstalo a o její servilnosti
směrem k EU raději nemluvit. Stačí, aby se paní Merkelová jen
pousmála, a už chce pan premiér podpisovat dávno neplatný
dokument i proti vůli prezidenta republiky.
Ale abych nebyla jen pesimistkou. Volby měly i jeden skvělý
výsledek. Vyděračské a ušmudlané chování se malým stranám
vrátilo jako bumerang. Jejich politici odhalili národu, že jim jde
především o křesla, moc a peníze, a ten jim to spočítal. Kdyby
proběhly volby do parlamentu nyní, byl by od nich již konečně
pokoj a nastala by situace jako ve vyspělých demokraciích světa.
Nezbývá než doufat, že alespoň tento kladný výsledek zůstane
i ve volbách do parlamentu a že především zelení zcela zmizí
z našeho politického spektra.
Nikdo jiný totiž neublížil ekonomicky od listopadu 1989
našemu národu víc než zelení. Jejich ekologický balíček zakazující mj. výrobu levné elektřiny z jádra vede k obrovskému
zvýšení cen elektrické energie a s tím souvisejícímu pozvolnému útlumu těžkého průmyslu a dalších vysokoenergetických
průmyslových odvětví. Zánik sklářského průmyslu je jen první
vlaštovkou. Růst cen benzinu a uhlí díky ekologické dani již
rovněž nastal. A aby toho nebylo málo, přidáváním stále většího
množství drahých biopaliv do benzinu se jeho cena bude dále
zvyšovat. Nemluvě o devastaci půdních ploch pěstujících stále
touž monokulturu na jejich výrobu namísto pšenice a dalších
komodit.
Snad jediným pohlazením po tragických volbách bylo televizní vystoupení Pavla Béma, který hovořil jazykem někdejší
ODS. Po dlouhých letech to znělo bývalému „tvrdému jádru“
jako rajská hudba. Protože v těchto volbách to bylo právě to
tvrdé jádro ODS, těch 20 procent, které na protest proti rozkročování vesměs nevolilo a zůstalo doma. Pokud se ODS
nevzpamatuje, nezvedne opět hrdě hlavu a nepůjde jasně za
svou bývalou vizí, čeká nás opět návrat před listopad. Pouze
s tím rozdílem, že komunisté budou chytřejší, nezruší všechny
strany, co s nimi nebudou kolaborovat, a nechají je v opozici,
aby budili zdání, že jsou demokratickou stranou.
Proto moc prosím všechny rozumné členy ODS, aby se
zamysleli nad situací, upustili alespoň na chvíli od nejrůznějších žabomyších válek a začali se zase chovat jako kdysi
– jako hrdá strana prosazující kapitalismus, tržní hospodářství
a politiku hájící národní zájmy. Jako strana stojící jako hráz
proti návratu socialistů všech možných i nemožných třetích
a případně dalších cest. Jestli se nezmobilizují nyní, za rok
bude pozdě!

FRAGMENTY

OBSAH

--

Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se!

fragmenty

Ročník XII, listopad 2008
Vydává:

Kulturní komise R (KK)

Obsah
EDITORIAL
Jestli se ODS nezmobilizuje nyní, za rok bude pozdě!............................................... 2

POLITIKA
názory a komentáře
Knížákova smršť 38......................................................................................................... 4
fragmenty z politiky
Česká státnost opsala bludný kruh............................................................................... 6
Irský lid byl v Senátu ČR oceněn za hrdinství............................................................ 9

EKONOMIKA
fragmenty z ekonomiky
Je Evropa připravena na globální konkurenci velmocí?.......................................... 12
Biopaliva jsou zločinem na lidstvu............................................................................. 15

OSOBNOSTI
galerie ůspěšných osobností
Martin Hruška zachytil včas trend rozvoje obchodních řetězců SPAR v ČR...... 18
Pavel Horák vyvedl VZP ze ztrátového hospodaření ............................................. 20
Společnost scanservice a.s. potvrdila svoje výsadní postavení na trhu digitalizace
dokumentů .............................................................................................................. 24
Likvidační strategie ČSOB vůči nebankovním devizovým místům bude mít
zajímavou soudní dohru......................................................................................... 27

KULTURA
exkluzívní rozhovor
Milan Knížák: „Strana, která se třese jako ratlík, nemůže nikdy vyhrát!“ ......... 30
fragmenty z kultury
Slovenský obraz (anti-obraz)........................................................................................ 34
Projekt Josefa Loudy se dostal až do Ameriky.......................................................... 37
28. říjen v paměti Hradu............................................................................................... 38
Havlíčkův Brod žil láskou............................................................................................. 39
Pohled do sálu KD Ostrov, kde se konal 18. knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 40

Internetovou podobu revue naleznete na www.fragmenty.cz.
Na rozdíl od tištěného periodika jsou články denně aktualizovány.

Adresa redakce:
K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5
tel. 222 769 819, 561 034 519
e-mail: fragmenty@fragmenty.cz

Vydavatel a předseda redakční rady:
Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president KKČ
Šéfredaktor:
RNDr. Ivana Haslingerová, CSc.
ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ
Redakční rada:
Doc. Ing. Antonín Baudyš, CSc., Literární sekce KKČ
Tomáš Haas, poradce presidenta republiky
Michal Haslinger, ředitel Hudební sekce KKČ
Prof. Zbyněk Kňourek, ředitel Výtvarné sekce KKČ
Hana Kožová, ředitelka Dramatické sekce KKČ
ak. mal. Zdena Marschalová, Výtvarná sekce KKČ
Erhard Müller, ředitel Sekce pro mezinárodní styky KKČ
Ing. arch. Vladimír Smejkal, Sekce ochrany památek KKČ
Petr Štěpánek, ředitel Literární sekce KKČ
Přemysl Vachalovský, ředitel Filmové sekce KKČ
PhDr. Ing. Jan Vodňanský, Dosud Žijící Národní Poklad
Petr Žantovský, Universita Jana Amose Komenského, Praha.
Zlom a grafická úprava
fragmenty, polygrafické studio.
Osvit a tisk:
Didot, polygrafická společnost, s.r.o.
Inzerce:
Goro Publicity
K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5,
tel./fax: 222 769 819,
e-mail: fragmenty@fragmenty.cz.
Distribuuje:
Goro Publicity,
část nákladu posílána VIP osobnostem.
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p.,
odštěpný závod Praha, č.j. nov 6291/97 ze dne
15. 9. 1997.
Registrováno pod číslem
TS 6A/A2, MK ČR 7671
ze dne 5. 3. 1997.
Otisk povolen pouze s písemným souhlasem
redakce při zachování autorských práv.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
Neoznačené texty jsou placenou inzercí.
Není-li psáno jinak, použité obrazové materiály jsou
archivním materiálem příslušných firem.
Goro Publicity
je autorizovanou agenturou Kulturní komise ČR

názory a komentáře

POLITIKA

--

Knížákova smršť 38
Milan Knížák, ředitel Národní galerie v Praze

neserióznost, kterou nám na této úrovni nejmarkantněji předvádí kandidát na
středočeského hejtmana, superambi(Tak jsme zase zpátky)
ciózní Rath. (Neodvážím se jej nazvat
doktorem, ztratil bych pak všechnu úctu
ak jsme zase tam, kam jsme se, k lékařskému stavu.) V překrucování
jak jsem alespoň věřil, nechtěli skutečnosti, v opovážlivosti lhát
nikdy vrátit. Budou nám opět a pomlouvat snad ještě předčí svého
vládnout komunisté a tentokrát dvojí (zatímního) lídra Paroubka. Vždyť se ho
– jedni ti, kteří své jméno pyšně hlásají také musí Paroubek obávat. Nebude to
do světa a veřejně zůstávají vyznavači dlouho trvat a soudruh Rath-lík určitě
Gottwaldovského stylu, a druzí, co se přejde do útoku za získání postů nejsice nazývají sociálními demokraty, ale vyšších. Ve snech těchto dvou šplhounů
jsou ve svém nitru, i se vší křivostí, která k moci se určitě zjevuje Jiří Paroubek
je podstatou komunistického vládnutí, jako prezident a Rath (nepamatuji si
neochvějnými bolševiky. Můj přítel jeho křestní jméno) jako premiér, aby
sociální demokrat Pavel Dostál se určitě pak vzápětí vystřídal Paroubka na
v hrobě obrací, poněvadž ten bral slib, že Hradě. Doufám, že se toho nedožiju.
ČSSD s komunisty nikdy nepůjde, jako
Celý svět, alespoň ten, co se nazývá
něco zásadního. Současná ČSSD žádné západní, se pohybuje směrem k socializsliby nectí.
mu. Možná je to tím, že většina společCo mi však nejvíc vadí na nastupu- nosti se má velmi dobře. Konjunktura,
jící krajské politické úderce je totální která nastala po 2. světové válce však
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skončila, zeměkoule se zaplňuje lidmi
i věcmi a čím dál víc oblastí naší modré
planety chce dosáhnout úrovně, kterou
předvádějí dementní televizní seriály
exportované do všech koutů světa a to,
samozřejmě, znamená větší rozprostření prostředků, tedy snížení konjunktury
v těch oblastech, které si ji již dlouho
užívají. Blahobyt vede ke snížení osobní
odpovědnosti a k lenosti. A líné mozky
jsou velkým nebezpečím.
I v Česku si absolutní většina obyvatel žije nadstandardně a přesto stále
chtějí víc. Levicové strany je v této
nezřízenosti podporují a neuvědomují
si, že zdroje, ze kterých se zatím dají
čerpat miliardové státní půjčky, mohou
rychle vyschnout, stačí několik za sebou
jdoucích podobných krizí jako je ta, co
právě doznívá. Potom je lid ukřižuje.
Zatím jim tleská. Jsme národ politických slepců.
V USA vyhrál prezidentské volby
Obama. Utratil na svou kampaň nejvíc
peněz v historii. Ale Obama nevyhrál
proto, že přišel s lepší nabídkou, ale
proto, že je barevný. Zdá se, že fakt,
že se nejmocnějším prezidentem světa
(a co čínský prezident?) poprvé stal
člověk barevné pleti, by měl především
vypovídat o příklonu k humanistickým
a demokratickým principům a o lepší
politické nabídce, ale v USA šlo především o dovyrovnání se s problémy rasové segregace. I když i řada Američanů
myslí, že rasové problémy již vyřešila
pozitivní diskriminace, není tomu tak.
Možná, že Obamovo prezidentství chápe
řada barevných obyvatel USA právě jako
součást pozitivní diskriminace. A to
není dobrá zpráva. Rozhodně to nedává
žádné záruky kvalitního prezidentství.
Ještě, že v Americe vládnou především
prezidentovi poradci. Doufejme, že ti
Obamovi budou kvalitní.
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O umění
(O devalvaci fenoménu umění)

Z

dá se, že dnes lze vystavit cokoliv
a je to vnímáno jako relevantní
dílo. Ani odborník, ani poučený laik si nedovolí nic odmítnout, nic
zesměšnit, alespoň ne veřejně.
To, že se uměleckým dílem může stát
cokoliv, zná svět umění už dlouho, ale
nejsem si jist, že si dostatečně uvědomuje, že takováto svoboda musí být nutně
podmíněna odpovědností tvůrců. Ta je
dnes minimální. Kdyby někdo namátkou
vybral z depozitáře muzea umění soubor
děl, zvolil libovolný název a prezentoval
veřejnosti, byla by taková výstava vnímána stejně vážně jako promyšlený projekt.
Snaživí diváci i teoretici by hledali souvislosti a struktury, kterými by si potvrdili
relevantnost díla.
Kdybychom vybrali konvolut libovolných předmětů libovolné funkce z libovolné oblasti (tzn. neumělecké předměty)
a prezentovali je jako umělecká díla, bude
i taková výstava brána jako normální.
Musíme připustit, že by tímto způsobem
mohla vzniknout výstava rovnocenná
projektu vzniklým usilovnou kurátorskou
prací. Nepochybně už tím, že jsou věci
shromážděny do nějakého celku, získávají vypovídací hodnotu, ale díla na nich
prezentována nejsou uměleckými díly, jen
spolutvůrci určité atmosféry a měly by se
po skončení výstavy vrátit zpět do svého
neuměleckého světa.
Umělecké dílo dnes ztrácí svoji hodnotu jako dílo samostatné a stává se z něj
jen segment širšího projektu. Skutečnými

--

umělci jsou dnes kurátoři.
Stávají se „nadumělci“ ve
smyslu Nietzeho „nadčlověka“ a to dokonce i v tom
pejorativním významu,
který termínu nadčlověk
od určité doby přisuzujeme.
Ale tato zmateční situace v umění není způsobena
jen kurátory (na které se
dnes pasují i někteří umělci), je to také tím, že umělecká výuka i tvorba uměleckých děl se staly běžně
dostupnými. Uměleckými
školami prochází masa
studentů, z nichž jen málokteří mají skutečný talent. Společnost zbohatla a tvorba
tzv. uměleckých děl se stala přístupnou
bez větších problémů téměř komukoliv.
Navíc umění je společností vnímáno jako
součást zábavního průmyslu a tak se především podtrhuje jeho atraktivita, mělkost
a čerstvost. Viděl jsem v poslední době
řadu výstav a expozic plných nesporně
zajímavých, šikovně a dokonce i dobře
zhotovených výtvarných děl, přesto ve
mě žádné z nich nezůstalo, žádné jsem si
nezapamatoval, žádné mě nemučí svou
naléhavostí. Snadnost vzniku uměleckých
děl vytváří uměleckou mlhu.
Jakým způsobem má vypadat skutečné umělecké dílo? Co v něm má být, aby
bylo schopno přinést nějaké poselství?
Asi to nelze určit, ale jsem přesvědčen,
že pro vznik díla potřebuje umělec jasný
důvod. Možná, že ne tak jasný, jako silný.
Supersilný, i když jeho síla nemusí být
navenek zřejmá.
Současná bohatá společnost dovoluje
vytvářet díla jen tak, bez
většího smyslu. Současné
techniky a technologie
dovolují, dokonce někdy
vyžadují rychlou tvorbu.
Nic proti rychlosti, i ona
je jednou z cest, ale o co
rychlejší je tvorba díla, o to
pracnější, obtížnější a delší
musí být hledání jeho
podoby, hledání důvodu
jeho vzniku. (Ale ani toto
hledání nemusí být viditelné, proto je také obtížné
hodnotit míru zaujetí.)
Je jisté, že s uměním se
něco stalo. Především se
stalo obecným majetkem,
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můžeme je dnes nalézt téměř všude.
Hermetičnost, tato důležitá vlastnost umění, se vytratila. Oblast umění se otevřela
laickému publiku. Dokonce se chová jako
houba. Nasává ze svého okolí téměř vše.
Umělci jako individuality už nemají téměř
žádný význam, už nejsou samostatnými
tvůrci, jsou jen součástí nějakých trendů,
proudů, projektů.
Asi by bylo bláhové očekávat vzpouru
umělců, poněvadž řadě z nich (asi těm
méně nadaným či zcela nenadaným,
ale možná i jiným) to vyhovuje. Navíc,
vzpoury už jsou out of time. Maximálně
si dovedu představit umělce demonstrující za rovnoprávnost v možnostech
vystavování, za rovnost v nákupech do
muzeí, za jednotu daňových přiznání atp.
K takovým postojům je současné pseudodemokratické poměry přivádějí.
Subjektivizace uměleckých postojů
začala s renesancí a Descartem, výrazně
akcelerovala v přelomovém 19. století,
kulminovala a utvrdila se modernou.
I když dnes žijeme v postmoderním světě,
poněvadž základní principy moderny
přestaly platit, přesto setrvačností naplňujeme modernistické principy, což vytváří
velký názorový zmatek. Pro umění je tato
směska smrtící, zvlášť proto, že umění je
(alespoň v tzv. západním světě) strkáno na
odiv jako vlajka humanity a demokracie,
i když je vlastně (a záměrně) jen druhem
zábavy a druhem valuty.
Je nějaká šance na změnu? Možná
v pokusu žít bez umění. A především ve
znovuvybudování obecné úcty v obecné
hodnoty. To znamená uvěření v morálku,
která není prázdným pojmem a je naplněna jevy jako je statečnost, pokora, úcta
k ostatnímu světu, která zahrnuje i boj.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Ivana Pamětnická

příležitosti 60. výročí úmrtí
Edvarda Beneše pořádalo
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) seminář s názvem „Edvard
Beneš – šedesát let od úmrtí“. Přednášející se zamýšleli nad širšími evropskými a geopolitickými souvislostmi
jeho politiky. Po vyslechnutí přednášek
a po poměrně bouřlivé diskusi z pléna je
možné uzavřít, že se přítomní shodli na
tom, že i přes veškerou rozporuplnost
Benešovy povahy se mu nedá upřít, že
byl spolutvůrcem moderní české státnosti, osobou, která zásadním způsobem napomohla v době první světové
války a těsně po ní Tomáši Garriquovi
Masarykovi prosadit vznik samostatného Československa a pomohla mu
formovat jeho zakotvení v poválečném
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Česká státnost
opsala bludný kruh
evropském uspořádání. Jiná věc ovšem je,
že Beneš nebyl schopen po Mnichovské
dohodě a únoru 1948 tento stát udržet
jako suverénní a demokratický. Tehdy
docházelo k mnoha jeho selháním a tragickým omylům. Je známo, že Beneš byl
po celé meziválečné období přítelem
Francie a pomáhal jí zajistit hranice
proti nebezpečí bolševizmu z Ruska
a naopak, po válce se snažil o přátelství
se Stalinem. A právě nad otázkou, proč
se změnily jeho postoje vůči západním
velmocím a Sovětskému Rusku před a po
válce, se zamýšleli přítomní historici
a politici. Shodli se na tom, že za vším
stála Benešova celoživotní až paranoidní obava z Německa, které pokládal
odjakživa za velké nebezpečí pro naši
národní suverenitu, neboť věděl, že

samostatný československý stát vznikl
v důsledku 1. světové války proti vůli
Německa i českých Němců. Nezbytnou
podmínkou pro dlouhodobé udržení
rovnováhy západních velmocí s Německem bylo v době vzniku Československa
Rusko. Bolševická revoluce v něm ale
zásadně narušila evropskou rovnováhu sil. Beneš jako výborný a protřelý
diplomat a nadšený frankofil proto
rychle pochopil potřebu Francie vytvořit si spojence na východních hranicích
Německa, kteří by absenci tradičního
ruského spojence alespoň částečně
vyvážili. Proto se snažil v době vzniku
republiky i po celé meziválečné období
o silné spojenectví s Francii a viděl v ní
pevnou garanci naší nezávislosti vůči
nebezpečné sousední německé velmoci.
Již 25. ledna 1924 podepsal s Francií
spojeneckou smlouvu.
První velká chyba Edvarda Beneše
Beneš přehlédl poválečnou
snahu Francie a Británie
o dohodu s Německem.

Na semináři, který uváděl a moderoval analytik CEPu Marek Loužek, vystoupili
(zleva) Jindřich Dejmek z Historického ústavu Akademie věd ČR, Jan Boris Uhlíř
z Vojenského historického ústavu Praha a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří
Weigl.

První velkou chybou Beneše však
bylo, že v této euforii přehlédl poválečnou snahu Francie a Británie o dohodu
s Německem. Nepochopil dopad traumatu poválečného marasmu a miliónových
obětí na frontách 1. světové války na politické uvažování francouzských a posléze
i britských politických elit. Nevšiml si,
že vrch u nich získává snaha o dohodu
s Německem, že politika mocenského
vyvažování Německa je západními
velmocemi postupně opouštěna jako
nerealistická a riskantní a že na tomto
směřování britské a francouzské politiky
nic nezměnil dokonce ani nástup Hitlera
k moci. Podle sdělení dr. Dejmka získal
již v lednu 1935 důkazy, že Němci chtějí
zničit náš stát. Podepsal proto se Sověty
protokol, aby nezasáhli do války s Pol-
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se Beneš rozhodl akceptovat
Mnichovskou
dohodu.

skem, a od května 1938 dával všemožně
najevo, že obranu země bere vážně.
Proč Beneš odešel do emigrace?
Mnoha z nás asi vrtá hlavou, proč tak
najednou a zbaběle opustil republiku
a nechal její obranu na stařičkém doktoru Háchovi. Byla to podmínka Hitlera,
který tvrdil, že nebude jednat s našimi
představiteli, dokud bude Beneš v republice: „Beneš je nejnebezpečnější hlavně
tím, že není úplatný. Československý stát
se zrodil ze lži, neboť Beneš na konferenci
ve Versailles ujistil přítomné, že existuje
Československý národ. Vůbec neuznává
povinnosti k Říši,“ hřímal Hitler. Beneš
byl postaven před realitu války proti
Německu a Maďarsku, které mělo od
roku 1933 podepsanou smlouvu s Itálií, že
stojí společně za Hitlerem. Neodešel tedy
z pouhé osobní zbabělosti, ale doufal, že
jeho odchod zamezí tomuto nebezpečí.
Doufal, že když odejde ze země, bude to
Hitler chápat jako vstřícné gesto a doktor
Hácha dohodne v Mnichově přijatelné
podmínky soužití. Případnou válku
předpokládal v té době jako koaliční,
neboť měl uzavřenou smlouvu s Francií
a bylo pro něj určitě velké zklamání, že
nás v Mnichově zradila. Nevěděl, že se
Hitler vysmíval 25. září 1938 v dopise
Goebbelsovi, že „Češi jsou úplní idioti,
když věří ve francouzskou pomoc.“ Po
zklamání nad postojem zejména Francie

velmocí, bez zbytečného krveprolití
v případné další hrozné válce. Navíc bez
Ruska a bez Spojených států, které se po
krátkém válečném intermezzu rychle
stáhly do izolace od evropských záležitosMěl Beneš
tí. Děsily se nových válečných zvěrstev
ustoupit
a v Mnichově proto jak Velká Británie,
Hitlerovi
tak Francie jasně ukázaly, že jsou ochotbez boje?
ny zaplatit za mír s Německem dokonce
Mnozí his- i obětováním spojenců, kteří v novém
torici zastávají paradigmatu již nebyli pro ně potřební.
názor, že neměl Nevěděly, že Hitler neusiloval o dohodu,
Hitlerovi tak ale o dominanci a nadvládu a nehodlal
u s t u p o v a t . se žádnými kompromisy a dohodami
Nejsou to ale omezovat ani je dodržovat. Nevěděly, že
j e n n á z o r y Hitler není normálně uvažující politik,
„po bitvě“. Již který se spokojí s tím, že část Českého
v době jednání státu bude trvale satelitem Německa.
s Hitlerem se Teprve druhá světová válka jim otevřela
našli politici, všem oči a Edvardu Benešovi umožnila
kteří nechtěli prosadit myšlenku negace Mnichova
ustoupit bez a obnovení Československa.
boje. Ministr
Ani po vítězství ve válce se
Moravec zastáBeneš nepřestal Německa bát
val například
názor, že jsme-li v zoufalé situaci, je lépe
Po válce se zdálo, že se vše může vrátit
se nechat porazit, než se vzdát, a ještě do předválečných kolejí. Jenže Beneš nevě2. října 1938 intervenoval u Beneše za řil, že porážkou Německa bude nezávisvojenský odpor. Beneš mu ale připadal lost a suverenita českého státu zajištěna
při rozhovoru s ním jako „neschopný, trvale. Dokonce ani po vítězství ve válce
polekaný kluk po výprasku, nebyl to již se nepřestal Německa bát. Očekával, že
muž, ale raneček bídy, taková hromádka i po porážce Německo obnoví po čase
neštěstí...“ Moravec a mnoho dalších svou sílu a vliv a že se bude situace opět
byli a jsou dodnes přesvědčeni, že kdyby opakovat. Proto stále hledal v Rusku spotehdy začala válka, mohla dopadnout jence proti němu. Podle něj bylo jedinou
v neprospěch Německa. Beneš ale jako možností, jak dát naší suverenitě pevnější
diplomat věřil do posledka diplomacii bázi, vtažení vítězícího Sovětského svazu
a navíc – i přes mnoho svých kladů jako do středoevropského prostoru. Naivně
lásce k národu, neúplatnosti a diploma- věřil, že se ve střední Evropě podaří
tickým schopnostem – nebyl rozhodně vytvořit mocenskou rovnováhu mezi
hrdinou.
Západem a Sovětským svazem. Snažil se
proto rostoucích ambicí Stalinova impéria
Politika appeasementu
o ovládnutí Evropy využít k podpoře své
Francie a Anglie byla i pro
věci – udržení československého státu proně tragickou chybou
ti očekávanému německému revizionismu.
Ze současného pohledu vidíme, že Od roku 1942 proto usiloval o naše začlepolitika appeasementu Francie a Anglie nění do sovětsko-britské aliance. Nakonec
vůči šílenému německému diktátorovi se vše v prosinci 1943 scvrklo pouze na
byla bezesporu jejich tragickou chybou, Československo-Ruskou smlouvu. Za
ale v té době Francie ani Anglie nevěděly, pojistku proti opakování předválečného
že Hitler nebude konvenční politik a že vývoje pokládal mj. i odsun sudetských
smlouvy budou pro něj jen cáry papíru. Němců.
Jejich snaha o vytvoření partnerství
Druhá fatální chyba Edvarda
s oprávněně obávaným Německem se
Beneše – Beneš neodhadl
zdála tehdy z jejich strany pochopitelhrůzný charakter Stalina
nou a logickou. I když nic neomlouvá
Francii z porušení spojenecké smlouvy
A právě zde nastupuje druhá Benešova
z roku 1924. Anglie a Francie chtěly řešit fatální chyba, že nedocenil hrůzný chaevropské problémy dohodou evropských rakter a metody stalinismu. Nepochopil
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ný věnec s poděkováním za
postoj v roce 1948 od našich
komunistů.
Boj Masaryka i Beneše
za naši samostatnost
byl zbytečný

totiž to, že poválečná Evropa definitivně
přestala být centrem světa, že v Jaltě byla
brutálně rozdělena mezi Východ a Západ
a Československo přiřazeno tak jako tak
do zóny sovětské. A tak se stal pouze
statistou tohoto dramatu, který neměl
sílu se mu postavit. Nedořešenou otázkou
zůstává, zda si zrůdnost stalinismu, byť
opožděně, vůbec v plné síle uvědomil
a zda se vůbec Stalinovi postavit chtěl.
V každém případě se v rozhodujících
chvílích nepostavil nejen Stalinovi, ale
dokonce ani Gottwaldovi. Ponechal všemu volný průběh a nezastal se dokonce
ani studentů, kteří ho v únoru 1948 šli
s naivní důvěrou v jeho osobu prosit na
Hrad, aby komunistům neustupoval.
Námitka, že by Gottwald stejně na jeho
prosby nedal, neobstojí. Pokusit se o to
měl. Možná by to sice nepomohlo studentům, ale jeho památce určitě. Nechal tak
zničit životy mnoha mladým a skvělým
lidem, kteří skončili v komunistických
lágrech, nemluvě o dalších obětech
komunistické zvůle, které Benešovým
uvolněním nástupu komunistů k moci
skončili na popravištích a ve vězeních.
Přijetím Košického vládního programu
tak kýženou státní suverenitu pohřbil na
zhruba půl století. Stalin mu nedovolil
dokonce ani přijmout Marshallův plán
a poskytl pomoc Gottwaldovi a jeho
kumpánům. Je ironií Benešova života,
že stát, který tak nadšeně tvořil, mu
rozložili jeho sovětští spojenci pod
rukama. Je ironií osudu, že nejbližší
spolupracovník Masaryka měl na hrobě
v Sezimově Ústí v roce 2003 položen jedi-
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kých poměrů ve středoevropských postkomunistických zemích negoval ve svém
důsledku vznik našeho samostatného
státu vstupem do EU. Český stát v tomto
uskupení opět nebude suverénní a nezávislou entitou a s trochou ironie se dá říci,
že kdyby Adolf Hitler jednal s trochou
diplomacie jako Angela Merkelová,
tak nemusel válčit, a připojil by si nás,
ještě s našim díkuvzdáním. Dochází
tak vlastně k naplnění představy, která
se zrodila po první světové válce, že
Evropu bude řídit několik evropských
velmocí, mezi něž nepatří ani Rusko, ani
Spojené státy.
V roce 1918 radikálně vybočila naše
republika z německé střední Evropy
opřena o mocnější politické soupeře
Německa. Nebyla však schopna toto
nezávislé směřování ustát a byla násilně
vržena zpět do sovětského područí, aby
se po vymanění z něj, tentokrát znovu
a dobrovolně, vrátila zpět do uspořádání
s německou hospodářskou a politickou
převahou. Proto by měl Edvard Beneš
zůstat i přes svá velká lidská selhání v naší
paměti zapsán jako velký státník, díky
němuž jsme byli dvě desetiletí skutečně
nezávislou a suverénní zemí a poznali,
co je to národní hrdost a suverenita.
Bohužel si jí nyní neumíme opět vážit
a celá jeho a Masarykova snaha byla
vlastně zbytečná.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Dá se uzavřít, že ze skvělého diplomata, bez něhož
bychom na semináři neseděli jako občané suverénního
státu, který s prezidentem
Masarykem spoluzaložil, se
Beneš postupně v důsledku
paranoidní hrůzy z Německa
stal nástrojem Stalina sloužícím k nástupu komunismu
v témž demokratickém státě,
který sám pomohl založit.
Benešovi patří proto právem
náš dík za první období jeho
činnosti, ale jímá nás hluboký smutek
nad jeho válečnou a poválečnou činností.
Úplnou ironií osudu nejen Beneše, ale
celé naší vlasti je, že po všech těch bojích za samostatnost, které stály tolik
lidských životů, se jí nyní naši politici
dobrovolně a někteří přímo s nadšením
vzdávají a že tedy celý ten boj Masaryka
i Beneše byl vlastně zbytečný. Díky
Benešovi odevzdáváme EU svou státní
suverenitu jako nezpochybnitelná státní
entita. Poprvé a asi i naposledy ve své
moderní historii se dobrovolně a bez boje
vracíme tam,
kde jsme se po
staletí nacházeli, do evropského soustátí
s těžištěm
v Ně me c k u
nazý vaném
tentokrát
Evropská unie.
Je ironií osudu, že tolik
k ýžený pád
komu n i s mu
na konci 80.
let minulého
stolet í, rozpad s ově tského bloku
a na konec
i Sovětského
svazu samotného, ja kož Kancléř prezidenta republiky Jiří Weigl celou naší národní tragedii
i o b n o v e n í shrnul jednou větou: „Česká státnost za 90 let své existence opsala
d e mok r at ic- bludný kruh.“
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Irský lid byl v Senátu ČR
oceněn za hrdinství

Ivana Haslingerová

fragmenty z politiky
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I když je evropská ústava nejspíše již mrtvým dokumentem, charakterizuje velmi dobře
způsob myšlení „proevropských“ elit – a ten zde zůstane i v případě jejího definitivního
odmítnutí, se všemi hrozbami, které z něj plynou. Je zřejmé, že tyto elity se nadále budou spíše
utápět v hledání „plánů B“ nebo jiných náhradních řešení, budou přeformulovávat lisabonské
strategie namísto toho, aby hledaly účinná řešení v opravdovém vytvoření jednotného trhu
včetně služeb a v odstraňování nesmyslných byrokratických regulací dusících podnikání.

Michal Tošovský

N

ejkrásnější sál první komory
našeho parlamentu, rytířský
sál, zažil opět jeden ze slavnostních okamžiků naší historie. Pod
záštitou druhého nejvyššího ústavního
představitele, předsedy Senátu ČR
MUDr. Přemysla Sobotky, v něm byla
předána cena irskému lidu za hrdinství,
že nalezl odvahu a odmítl Lisabonskou
smlouvu (LS).
Ve světě neexistuje žádná demokracie
fungující nad politickou rovinou národního státu. Ani EU není státem ale pouze
politickým systémem s tendencemi naplnit charakteristiky státu. K fungování
demokratických mechanismů státu je
totiž nutné, aby existoval jeho démos
neboli jeho lid. Samotné používání
symbolických funkcí státu od zeleného
stolu k fungování státu nestačí. EU se
o to přesto snaží, aniž k tomu má právní
subjektivitu, a její právní systém postupně získává nadřazenost nad právními
systémy členských států, i když v EU neexistuje občanství ani společný jazyk ani
společná kultura. Pak ale nemůže vzniknout svobodný prostor pro diskusi, neboť
jedině démos má právo rozhodovat, jaké
záležitosti mají přijít na program jednání.
Bez něj nastává úplná absence kontroly
politické agendy prostřednictvím veřejnosti neboli demokracie. Podmínkou
demokracie je totiž sdílená politická iden-

tita – národní stát ohraničený prostorem
a domovem obklopený cizinou. Pokud
chce EU, aby všichni občané získali o ní
tento pocit, musí počítat s tím, že na její
nový prostor si musejí zvyknout, že jej
nejde definovat shora, i kdyby všechny
podmínky pro vznik státu byly na papíře
splněny. V EU k tomu zatím
navíc přistupuje neustálá změna
politického prostoru v důsledku
rozšiřování, díky čemuž nemá
ani přesně definované hranice,
jako je tomu u států vznikajících v průběhu tisíciletí. Velká
rychlost přijímání politických
rozhodnutí vede tudíž k demokratickému deficitu a v EU
v důsledku toho probíhá vše
v jakémsi hyperdemokratickém
prostoru, v němž jsou evropské
elity pro překotnou a rychlou
integraci, zatímco její neexistující „lid“ na to není zralý. Stále
se cítí být více příslušníkem
svého národa, v němž zapustil
staleté kořeny, než příslušníkem
nového politického uskupení.
Není proto divu, že došlo již
v několika národních státech
v referendu k odmítnutí euroústav pro tento stát-nestát. Lidé
v Holandsku, Francii i Irsku
dali již jasný signál, že se necítí

být občany Superevropy, ale že si o svých
záležitostech chtějí rozhodovat sami
doma ve svých státech. Bylo to jasným
důkazem, že EU není pro ně zatím domovem a státem, ale jen institucí jejich
státy sdružující za účelem získání výhod
při obchodování a podobně. Bruselští
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hy „Skryté dějiny evropské integrace“
Christophera Bookera „EU svým systémem fungování přibližuje stále více
komunistickým režimům, důsledkem
čehož je, že obsahuje členy různých
kategorií podobně, jako Orwellova
Farma zvířat.“ Europoslanec Hynek
Fajmon si dokonce myslí, že „EU je
ještě přísnější než komunistické režimy,
protože v komunistických institucích,
jako například v RVHP a Varšavské
smlouvě, nebylo nadnárodní zákonodárství a vztahy se řídily z právního
pohledu mezinárodními smlouvami.“ Významný politolog a rektor
Masarykovy university v Brně profe- „Vždy jsem obdivoval, jak mohl někdo
sor Petr Fiala je přesvědčen, že česká vypracovat tak nadčasovou knihu, jako je
veřejná diskuse o EU byla nekriticky bible. Michal Tošovský vypracoval také
optimistická a „v Bruselu by si měli nadčasový projekt. Přestože Michal o LS
přiznat, že EU není státem, neboť nevěděl, předpověděl ji. Administrativu
nemá lid a vše v ní probíhá v jakémsi a byrokracii vytvářejí pravidla a LS je jednaddemokratickém prostoru bez lidí.“ ním z nich. Předchozí ceny dostal profesor
Prezident Václav Klaus hovoří zase Václav Klaus a po něm Martin Říman za
v souvislosti s EU o postdemokracii. aktivitu snižování regulací a byrokracie ve
EU není podle něj sice prapříčinou státní správě. Nyní ji dostala skupina občanů
všech výše popsaných záporných „Irský lid“ za odvahu, že odmítli LS,“ uvedl
jevů, je ale „reinkarnací a ztělesně- Edvard Kožušník
ním komunistické ideologie a jejím
reálným produktem. Všechno v ní není zakladatele a duchovního otce, putovala
komunismus. Příměr s ním je ale možný letos prvně v historii mimo Českou
při vyjádření zoufalství a beznaděje nad republiku. Sdružení ji udělilo občanům
nemožností občanů převrátit systém a to Irské republiky za odmítnutí Lisabonské
nás trápí podobně, jako kdysi něco jiného.“ smlouvy a slavnostního předání se
Ale nejsou to jen politici, kteří nechtějí zúčastnil a cenu převzal předseda irského
přeměnu EU v superstát. Červnový prů- sdružení Libertas, které se na kampani
zkum STEM ukázal, že 53 procent Čechů směřující k irskému odmítnutí zásadně
nechce, aby parlament Lisabonskou podílelo, Declan Ganley. A tento akt
smlouvu schválil. V tom se podobáme podtrhuje skutečnost, že se slavnostní
Irům, kteří ji v referendu odmítli rovněž předání ceny konalo na půdě První partříprocentní většinou.
lamentní komory Senátu ČR za osobní
Je proto potěši- účasti jejího předsedy MUDr. Přemysla
telné, že se i u nás Sobotky, který ve svém úvodním projevu
n a š l o o d v á ž n é mj. podtrhl, že „problém byrokracie není
sdružení – eStat, jen v naší republice, ale je to problém celé
které chce opako- Evropy. Boj s ní je proto velice potřebný,
vat úspěch irské neboť její negativní jevy pronikají i do
nadace Liber tas, procesu evropské integrace. Občané
k terá v ý zna mně nechtějí, aby centralismus přinesl i více
přispěla k tomu, byrokracie. Proto si každoroční udílení
že Irové odmítli Tošovského antibyrokratické ceny zaslouží
Lisabonskou smlou- nejen vzpomínku na Michala Tošovského,
vu (LS). Výroční cena coby tvůrce antibyrokratického zákona,
Michala Tošovského ale k uvědomění si faktu, že boj s byro(Antibyrokratická kracií je v bytostném zájmu nás všech.
cena), kterou toto Byrokracie je to nejhorší, co nás může
sdružení každoroč- postihnout. Tato cena odráží myšlenku
ně udílí na vlivného a dostupného státu“
Přemysl Sobotka, Edvard Kožušník a Declan Ganley se zájmem památ ku na
Vedoucí eStat.cz, ředitel sekretariátu
sledovali slova pana Pečinky
svého spolu- předsedy Senátu Edvard Kožušník, přib-

úředníci by měli proto pochopit, že EU
se nejdříve musí vyrovnat s rozšířením
a teprve pak, až se občané ve svých
srdcích začnou cítit lidem tohoto uskupení, jednat o případné její redefinici
na stát. Měli by si uvědomit, že tento
proces trval v národních státech staletí,
mnohdy tisíciletí a že vždy uspěchání
a umělé sdružování národních států do
velkých říší vedlo k jejich zániku. Jinak
řečeno, nejdříve musí vzniknout v EU
skutečný démos a jasný veřejný prostor
s jasnými hranicemi, a teprve pak by se
měla tvořit jeho ústava a další atributy
státu. Úspěch může mít tento proces
jen tehdy, když bude respektovat demokratické mechanismy a především podmínky demokracie. Evropští úředníci by
neměli zahrnovat neexistující Eurostát
příkazy a byrokracií, jako by již existoval,
a neměli by se rozhodně cítit politiky, ale
pouze úředníky řídícími systém sloužící
jednotlivým státům k jejich vzájemnému
lepšímu soužití. Měli by činit vše pro to,
aby si občané jednotlivých států postupně začínali zvykat na svůj nový „národ“.
Původní EHS mělo několik tisíc stran
legislativy, nynější EU má k disposici
80 000 stran evropského práva. Přesto
bylo EHS obdivováno a ctěno, zatímco
EU je stále víc kritizováno. Brusel by si
toto vše měl uvědomit včas, jinak začne
být EU místo milovaným velmi nenáviděným prostorem. Podobně jako dříve
SSSR a další velké říše.
Evropští úředníci tím, jak chtějí vše
uspěchat, začínají totiž lidem připomínat stále více chování diktátorských
režimů. Není proto náhodou, že se
podle britského novináře a autora kni-

FRAGMENTY
lížil důvody udělení ceny právě občanům
Irska slovy: „eStat.cz provedl analýzu
Lisabonské smlouvy a dospěl k následujícím závěrům. Lisabonská smlouva
posiluje bruselskou byrokracii a centrální
regulační mechanismy a přenáší další
kompetence z jednotlivých členských
států do bruselského centra, což jde proti
principu, že o věcech mají rozhodovat
ti, kteří jsou nejlépe kvalifikovaní, jsou
nejblíže problému a mají nejlepší informace. Lisabonská smlouva zcela zjevně
znamená oslabení hlasu České republiky
a obecně malých států při hlasování
kvalifikovanou většinou a změna rozhodování z jednomyslnosti na rozhodování
kvalifikovanou většinou v oblastech, jako
jsou nepřímé daně či energetika, může mít
negativní dopad na konkurenceschopnost
české ekonomiky.“
Právníci eStatu LS podrobně prostudovali a poslancům i senátorům rozdali
seznam novinek, které členským zemím
přinese. Uvádějí v nich mj., že smlouva nepřípustně rozšiřuje pravomoci
Evropské komise (EK) a omezuje tak
suverenitu členských států. EK bude moci
mluvit členským státům do sociální politiky včetně výplaty důchodů, do sazby
nepřímých daní, energetiky a zahraniční
politiky. Vznikne dokonce evropská policie. Lisabonská smlouva rozšiřuje počet
oblastí, kde stačí rozhodovat kvalifikovaná většina, o celou třetinu proti stavu,
který platí po přijetí smlouvy z Nice.
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Fakticky
jde o návrat
i mper ia l ismu velkých
evropských
z e m í . Je n
se prosazuje jinými
prostředky.
Německo,
Francie,
Itálie a Velká
Británie tak
mohou kdykoli zablokovat jakékoli
záměry EK.
Její klíčový
paragraf 48 svým sedmým odstavcem
radě umožňuje, aby dále zvětšovala počet
oblastí, kde rozhoduje Brusel nebo kde
se rozhoduje kvalifikovanou většinou.
Tento sedmý odstavec paragrafu 48 je
dračím vejcem, který Evropské unii
umožní, aby se z nadnárodního uskupení
změnila na SUPERSTÁT.
Declan Ganley ze sdružení Libertas,
který cenu převzal, zdůraznil, že cena
bude rozhodně velkým povzbuzením pro
občany Irska v jejich dosavadním úsilí.
„Evropa ale není LS. Představuje
civilizaci a myšlenky, které stojí za to
bránit. Pokud ovšem přijme LS, v níž je
obsaženo pohrdání základními evropskými hodnotami, toto vše popře a pošlape.
Svrchovanost EU se musí odvíjet
od jednotlivce a jednotlivých
států. LS by státům jejich svrchovanost o rozhodování odebrala
a přenesla je na instituce v Bruselu. Moc ale patří nám. Proto
nás měl Brusel před tím požádat,
zda si přejeme přenést tyto
kompetence na něj. Nepožádal.
Proto Libertas bojoval za to,
abychom, pokud máme přenést
na EU zodpovědnost o našem
národu, měli nad tím procesem
kontrolu. Projekt jako LS musí
mít legitimitu a tu může získat
jen od evropských občanů. Ti
ať sami rozhodnou, kolik pra„Odmítnutím smlouvy jsme sledovali především vomocí by nad nimi EU měla
ochranu irské identity a neutrality. Stejně jako mít,“ uvedl Ganley. Zdůraznil,
v případě analýzy eStat.cz nás znepokojovala že v Holandsku a Francii mají
nemožnost mít v každé komisi zastoupeného občané stejné mínění jako
irského komisaře, rozhodování velkých zemí o EU Irové. Jejich vlády ale míněním
a mizivý vliv malých států na dění v EU,“ konsta- svých občanů pohrdají. I na ně
toval Declan Ganley.
neútočili pouze z Bruselu, ale

POLITIKA

dokonce i z irské vlády. Posteskl si, že
bruselské elity dokonce tvrdí, že chyba je
v nich. Problém ale není v Irech, ale v bruselských elitách. „Váš bývalý prezident
Václav Havel kdysi dobře řekl, že Evropa
promlouvá k hlavě, ale ne k srdci. Projekt
EU je úspěšný, ale musí být zakončen
demokracií. Ta je cenná a musíme ji chránit všemi silami. Jinak budeme záviset na
schopnosti občanů prosadit spravedlnost
silou. Proto se jako Evropan a Ir snažím
prostřednictvím Libertas bojovat na půdě
bruselských elit za výše uvedené myšlenky.
Referendum ve všech státech by nemělo
Brusel překvapit,“ uvedl Dencan Ganley
Přítel a kamarád Michala Tošovského,
komentátor Reflexu Bohumil Pečinka,
připomněl, že naše republika prodělává
každých dvacet let tzv. osmičkové cykly. Období první republiky 1918-1938,
komunistického teroru 1948-1968 a mrtvé strnulosti 1969-1989. Bude-li rok 2009
koncem dalšího období polistopadové
republiky 1989-2009 nebo to nedopustíme a budeme dál pokračovat v pozitivním vývoji, o tom rozhodne podle
Pečinky, zda přijmeme Lisabonskou
smlouvu a klimaticko-energetický balíček (KEB). KEB bude paralyzovat těžký
a energetický průmysl a bude znamenat
výrazné zvýšení cen energií. Bude paralyzován sklářský průmysl. HDP klesne
o 1,5%, zatímco HDP Francie, která má
jadernou energetiku, poroste. Michal
Tošovský by varoval, že přijetím LS
a KEB půjde o plíživé zdanění, které způsobí nekonkurenceschopnost českých
firem. Tošovský obdivuhodně spojoval
ekonomické a politické myšlení, jako
málokdo po něm.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

fragmenty
z ekonomiky

EKONOMIKA

FRAGMENTY

Je Evropa připravena na
globální konkurenci velmocí?
Michal Haslinger

„Globalizace v názvu konference je
v posledních letech velice často citované
slovo, které nám slovníky a encyklopedie
charakterizují jako určitý velice široce chápaný symbol prudkých změn našeho světa
v souvislosti se stále větší propojeností politických, sociokulturních a ekonomických
událostí na globální úrovni,“ uvedl konferenci v roli moderátora ředitel Kanceláře
předsedy Senátu Edvard Kožušník, který
nejenže konferenci moderoval, ale i organizačně a technicky ji zajišťoval za pomoci
sdružení Efektivní stát – eStat, jehož je
předsedou

P
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o nástupu MUDr. Přemysla
Sobotky do čela horní komory
Parlamentu ČR v ní začaly probíhat Národní konference na aktuální
témata od přímé volby prezidenta, efektivního státu jako partnera politiků či
samosprávy, pozice ČR v Evropské unii
až po svobodné volby nebo úřednickou
vládu. Téma poslední konference „Česká
republika a globalizace“ je v podstatě
zastřešilo. Konference se snažila odpovědět na otázky, zda je ČR připravena
čelit globálním změnám a umí je využít
pro ekonomickou stabilitu a hospodářský růst. Pojmy jako lidský kapitál, orga-

reformním krokům vlády má Česká
republika vůči většině zemí Evropské unie
náskok. Jednoznačně nejdůležitější investicí je investice do vzdělání. Produktivita
práce, vzdělanost a kvalifikace lidí je
našim přírodním bohatstvím.“
Komfortní sociální systém láká
podle pana ministra k dlouhodobému
zneužívání a to nejen domácích uživatelů. Je ho proto nutné systém nastavit
tak, aby ten, kdo pracuje, se měl lépe,
než lenoch, ten, kdo je aktivní, se měl
lépe než ten, kdo je pasivní, a tomu,
kdo rychleji vyřeší svoji sociální situaci,
se to vyplatí. Takto motivující sociální
systém pomůže i firmám přejít z méně
efektivních výrob do lepších: „Sociální
systém nesmí být mucholapka, musíme
sladit rodinný a pracovní život, umožnit
zavést větší počet částečných a flexibilních úvazků, vymýtit předsudky vůči
starším pracovníkům a rodičům malých
dětí a zavést liberalizaci trhu práce.“
Proto ministerstvo Petra Nečase prosadilo liberalizaci zákoníku práce, v níž
především jde o zpřísnění výplat sociálních dávek. Dlouhodobě nezaměstnaní
s nízkou aktivitou po 12 měsících obdrží
pouze existenční minimum, uchazeč
o zaměstnání, který zároveň nelegálně
pracuje, bude vyřazen z evidence nezaměstnaných a podporu v nezaměstnanosti nezíská uchazeč, který hrubě
porušil pracovní povinnosti. „Pracujícím
důchodcům bude nově přiznána daňová
Stěžejní přednášku pronesl
sleva 24 840 Kč, důchody nebudou zdaMinistr práce a sociálních
ňovány do výše 364 000 Kč. Uchazeči
věcí RNDr. Petr Nečas
o zaměstnání mohou požádat úřad práce
Za klíčové aktivity české vlády o vypracování individuálního akčního
v oblasti ekonomické, sociální i daňové plánu, jsou-li vedeni v evidenci déle než 5
označil doktor Nečas plán na liberaliza- měsíců. Avšak uchazeč o zaměstnání, kteci zákoníku práce a změny v zákonech rý bez vážných důvodů nesplní povinnost
o hmotné nouzi a zaměstnanosti, které spolupracovat na plánu s úřadem práce,
mají přispět k pružnějším pracovním bude vyřazen z evidence, a rovněž tak
podmínkám: „Díky těmto provedeným ten uchazeč, který po 5 měsících odmítne
nizační flexibilita a inovace na ní byly
skloňovány ve všech pádech. Politici
a lídři mnoha tuzemských firem se na ní
shodli, že přenos informací je v současném světě dílem okamžiku, jeho tempo
se stále zrychluje a že se tomu musíme
přizpůsobit větší operativností, flexibilitou a odvahou české politiky. Zástupci
podnikatelské sféry se shodli na tom, že
největším bohatstvím našeho národa je
vzdělanost a inteligence našich občanů
a že je proto k tomu, abychom se prosadili ve světové globální konkurenci, nutné
podporovat především školství a vědu.
Hlavním přínosem konference bylo, že
přinesla návrh, jak to zařídit. Ministr
práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas
a profesor Petr Matějů z Ministerstva
školství představili konkrétní návrhy,
jak jim vláda pomůže tyto požadavky
konkrétně řešit.
Je dobře, že Senát je právě tím místem,
kde se neřeší jen palčivé otázky současnosti, ale také budoucnosti, mezi něž
role České republiky v globalizovaném
světě rozhodně patří. Přemysl Sobotka
v úvodní zdravici zdůraznil, že řešením
na naší národní úrovni je především větší
operativnost, flexibilita a odvaha české
politiky, ekonomiky a kultury, kterou
však nesmíme zaměňovat se servilitou
a pasivním přitakáváním k problematickým jevům globalizace či na nižším
stupni evropské integrace.

FRAGMENTY

„Globalizace tu je, proto nemá smysl diskutovat, zda je příležitostí či ohrožením
pro sociální systém, ale jak se vypořádáme
se změnami v něm, které přinese. Cílem
je větší liberalizace pracovně právních
vztahů zejména v oblastech délky a průběhu zkušební doby, pracovního poměru
na dobu určitou, rozvázání pracovního
poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, zákonné délce výpovědní doby,
úpravě pracovní doby, podpoře vytváření
částečných pracovních úvazků a poměru
částečných úvazků,“ uvedl pan ministr

„Podpora v nezaměstnanosti nebude
přiznána uchazeči o zaměstnání, který
v posledních šesti měsících před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání bez
vážných důvodů opakovaně, tj. nejméně
dvakrát, sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval Úřad práce.
Bude zpřísněn postih nelegální práce
zvýšením pokuty za umožnění výkonu
nelegální práce ze 2 mil. Kč na 5 mil. Kč,“
uvedl doktor Nečas
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bez vážných důvodů nabízenou rekvalifikaci,“ uvedl Petr Nečas a dodal, že za
znevýhodněnou skupinu na trhu práce již
nadále nebudou považováni absolventi
vysokých škol a mladí lidé do 25 let věku.
V liberalizovaném zákoníku práce jde
dále o změnu procentní sazby poskytování podpory v nezaměstnanosti a s ní
související zkrácení podpůrčí doby, po
kterou je poskytována. Po dobu prvních
dvou měsíců bude poskytována podpora
v nezaměstnanosti ve výši 65 % průměrného měsíčního výdělku dosaženého
v posledním zaměstnání, po dobu dalších
dvou měsíců ve výši 50 % a po zbytek podpůrčí doby ve výši 45 %. Podpůrčí doba se
zkracuje o 1 měsíc pro všechny.
Ministr Nečas změnil dále zákon
o pomoci v hmotné nouzi, který se týká
výše příspěvku na živobytí. Částka na
živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na živobytí déle než šest měsíců
a musejí si zvyšovat příjem vlastní prací,
které přitom nejsou účastny „běžného
trhu práce“ či programů aktivní politiky
zaměstnanosti, a které vykonávají dobrovolnickou službu alespoň 30 hodin
měsíčně, se změní. Tato částka bude
odpovídat částce životního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním
minimem osoby a existenčním minimem.
„Ale pokud vykonávají dobrovolnickou
službu pouze 20 hodin měsíčně, dostanou pouze částku odpovídající částce
životního minima, pokud méně než 20
hodin měsíčně, dostanou pouze existenční minimum,“ zdůraznil ministr Nečas.
Dobrovolnickou službu budou moci
za výrazně zjednodušených podmínek
organizovat i obce.
A do třetice Nečasovo ministerstvo
uskutečnilo změny v zákonu o zaměstnanosti. Změny budou vycházet mj. z rozhodnutí Ústavního soudu: Zaměstnavatel
už nemusí uzavírat kolektivní smlouvu
jen s nejsilnější odborovou organizací
ve firmě. Odbory už nemohou zastavit
výrobu při případném ohrožení bezpečnosti práce. V situacích, které zákoník
práce neupravuje, je možné na pracovní
právo uplatnit občanský zákoník. Doktor
Nečas kritizoval, že ČR má velmi nízký
počet částečných pracovních úvazků.
Zatímco v Nizozemí tyto činí 34,5 % ,
v Rakousku 27,9 %, ve Velké Británii 23,3
%, v Dánsku 9,6 % a v EU25 19,0 % všech
pracovních úvazků, v ČR je to pouze 3,5 %.
U žen mezi 20-49 lety s dětmi mladšími
12 let je to ještě horší. Zatímco v EU25
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z celkového počtu pracovních úvazků
60,4 % činí částečné 22,7 %, v ČR z celkového počtu úvazků 54,1 % činí částečné
pouhých 3,9 %. To chce ministr Nečas
změnit, a proto zařídil, že zaměstnavatel
bude moci uplatnit slevu na pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (do výše
1500 Kč měsíčně) se zaměstnancem, který
pečuje o dítě do 10 let věku, je zdravotně
postižen, je starší 55 let, pečuje o osobu,
která je závislá na péči osoby ve stupni II
až IV nebo je řádným studentem denního
studia střední, vysoké či vyšší odborné
školy. Ministerstvo ruší minimální platby
zdravotního pojištění pro krátkodobé
pracovní úvazky.
Petr Nečas zavádí dále jako nový
druh povolení k dlouhodobému pobytu
cizinců na území ČR za účelem zaměstnání Zelené karty. Povolení k zaměstnání i povolení k pobytu tak bude na
jednom dokladu. Smyslem je odstranění
administrativních překážek bránících
operativnímu přístupu cizinců na trh
práce v profesích, které nejsou v době 30
dnů od nahlášení volného pracovního

„Pokud si tato konference chce klást
otázky, jak je Česká republika připravena
čelit globálním změnám, jak plní svou
roli v globálním prostoru jako nedílná
součást světové ekonomiky a jak se mění
role národních vlád v globálním prostoru,
napadají mne okamžitě otázky, zda je
Evropa, jejíž jsme součástí, připravena
na globální konkurenci velmocí a jak se
s touto otázkou sbližuje současné reformní
úsilí české vlády. Protože praxe i teorie
této problematiky není jednoduchá ani
černobílá, přijal jsem ochotně záštitu
nad touto konferencí a se zájmem očekávám bohatou a inspirativní debatu,“
uzavřel pan předseda svůj úvodní projev.
A opravdu se dočkal zajímavé debaty,“
uvedl předseda Senátu MUDr. Přemysl
Sobotka
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neboli do vzdělání,“ zdůraznil pan
profesor a posteskl si, že u nás přitom
jde do studia nejméně veřejných zdrojů. Statistiky přitom jasně ukazují, že
všechny země, které uspěly v globální
konkurenci, založily svůj úspěch
především na inovacích neboli na
vzdělávacím systému. „Pokud se nám
podaří zlepšit náš vzdělávací systém,
můžeme v globální světové konkurenci
uspět, pokud ne, staneme se krásným
skanzenem Evropy,“ uzavřel profesor
Matějů.
Aleš Bartůněk představil studii
Praktická doporučení od
„Jak se vyrovnat se změnami“, již zprapodnikatelské sféry
covala významná světová výzkumná
S praktickými příklady i dopoinstituce Chatham House a skupina
ručeními, jež by měly pomoci České Kroky ministra Nečase pochválil i prezident Pendo sdružující nadnárodní firmy
republice vyrovnat se s ekonomic- Hospodářské komory ČR Petr Kužel: „Za zabývající se analýzami a konzultacekou realitou globalizace, vystoupili několik minut dvanáct české firmy otočily za mi, Accenture, Capgemini, Deloitte,
za podnikatelskou sféru prezident pomoci vlády řídícím kolem a uvědomily si, že Feaco, IBM, Management Consulting
Hospodářské komory Petr Kužel, ředi- jejich trh je nejen v Evropě, ale na celém světě. Group PLC, Pricewaterhouse Coopers.
tel Institutu ekonomických studií FSV Toto a reformy vlády zajistí, že ČR bude nejen Klíčovým faktorem úspěchu je podle
UK Michal Mejstřík a Aleš Bartůněk schopná čelit výzvám globalizace, ale využije něj lidský potenciál a proto pro něj
z Pendo group sdružující nadnárodní i nabízených možností k dalšímu nastartování musí vláda zajistit podmínky ke vzděfirmy zabývající se analýzami a kon- svého ekonomického rozvoje.“
lání. Jedině stát se vzdělanou prazultacemi.
covní silou dokáže uspět ve světové
Petr Kužel připomněl, že celých 70 % disponovat potřebnou kvalifikovanou konkurenci. Protože 70 % HDP pochází
našeho průmyslu vzniklo za Rakouska- pracovní silou. Pan profesor zdůraznil, u nás ze služeb, je nutné vytvářet pružné
Uherska a že za první republiky jsme že se právě vrátil ze Soulu z konference organizace a výzkum a vývoj zaměřovat
patřili mezi první desítku nejvyspělejších „Proč se nedaří implementovat metody na toto odvětví. ČR by měla proto inveszemí světa. Nyní je tento náš podnikatel- vzdělávacího systému“, kde se dozvěděl tovat do vědy a výzkumu a vytvořit kriský duch oživen a je třeba nasměrovat jej mj., že v Jižní Koreji je 65 % lidí s vyso- téria pro jeho aplikace především v této
správným směrem. Jde o to, zda se při- koškolským vzděláním, takže máme co oblasti služeb. „V posledním desetiletí
dáme k nákladným projektům EU nebo dohánět. Vysokoškolským vzděláním je jsme svědky vášnivých debat o globalizaci,
nabídneme celému světu naše výrobky ve světě rozuměno i nižší, tříleté vzdělání jejích problémech a příležitostech. Jedno je
a služby a zapojíme se do globální ekono- končící bakalářským titulem, nikoliv jen však jisté: v této hře již nevítězí jen veliké
miky. Podle Kužela bychom měli udělat dokončení celé vysoké školy, jak jsme a silné národy a nadnárodní firmy. Může
to druhé a nabídnout naši odbornost, se na to zvykli dívat u nás. Abychom vyhrát kdokoliv, ale musí se stát ‚chytrou
otevřenost a technologie celému světu. neztratili tempo před světem, je proto silou‘. Správně nastavené reformy dávají
Musíme mít ale vždy lepší nápady než potřeba rozvíjet u nás především systém České republice jasnou šanci!“ zdůraznil
konkurence, abychom jí mohli nabíd- tzv. „terciálního vysokoškolského vzdě- Aleš Bartůněk
nout inovace. To vyžaduje uvolňování lávání“, při němž absolventi nekončí
Michal Mejstřík podtrhl, že každá
pracovního trhu. K tomu je potřeba vysokoškolské studium pouze titulem společnost chce lídry a těmi musejí být
novela zákoníku práce. „Nesmíme dovo- Mgr a PhD, ale u titulem bakalářským vzdělaní vysokoškoláci. Aby uspěli ve
lit zavádění ekonomického socialismu Bc. Vysoké školy by měly tyto bakaláře světě, musejí znát jazyky. Proto nejméně
zpřísněním směrnic o evropských radách vychovávat pro trh práce ve spolupráci jeden semestr na jeho Institutu ekonozaměstnavatelů. Protekcionistické zásahy s jejich budoucími zaměstnavateli. Tím mických studií FSV UK musejí strávit
do kovoprůmyslu končily vždy velkým by se v školství zvýšil podíl soukromých budoucí absolventi v cizině. „Vysoké
krachem a nesmíme si to proto nechat zdrojů. Podle Petra Matějů je proto školy podnikají a soutěží mezi sebou
líbit,“ zdůraznil Petr Kužel a připomněl třeba udělat konzistentní, konsensuální o granty. Nesmíme ale rozhodně vysoké
myšlenku Miltona Friedmana: „Pokud a kontinuální reformu našeho školství, školy posuzovat podle počtu studentů, ale
cítíme, že se svět zplošťuje, vezměme zásadně změnit financování vysokých podle výkonnosti a úspěšnosti absolventů.
krumpáč a zakopejme se do něj, ale hlavně škol a diverzifikovat je. „Ekonomiku táh- Absolventi vysokých škol nesmějí v cizích
proti němu nestavme zdi“
nou kupředu zdroje, investice a inovace. firmách utrpět šok. Je proto nutné se
Profesor Petr Matějů z Ministerstva Stát by měl investovat do toho, co je pro připravit nejen na soutěž našich univerzit,
školství v reakci na nastupující globaliza- jeho ekonomiku nejvíce důležité. Protože ale na globální soutěž univerzit,“ uzavřel
ci považuje za zásadní investici do vědy, zdroje ani investice pro naši ekonomiku Michal Mejstřík.
výzkumu a vzdělání, díky níž bude ČR nemáme, musíme klást důraz na inovace, Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
místa obsazena českým občanem,
občanem jiného členského státu EU
nebo jejich rodinnými příslušníky.
MPSV povede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zelené karty. Potřebná data
budou do této evidence automaticky
přenášena z evidence všech volných
pracovních míst po 30 dnech od jejich
nahlášení. Dále volná pracovní místa
označená Ministerstvem průmyslu
a obchodu jako místa vhodná pro
klíčový personál.
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Biopaliva jsou
zločinem na lidstvu
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Yveta Valová
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Biopaliva nejen škodí životnímu prostředí, ale i nepřímo zabíjejí lidi

Ivan Brezina

„G

lobální oteplování je tady!“
odhlasovalo si loni v Paříži
2500 členů „Globálního panelu na klimatické změny“ (IPCC). Posléze
se ukázalo, že zakládali své výpočty
na chybném předpokladu, že dolar
v roce 2100 bude mít stejnou kupní sílu
jako dnes. Tím dospěli k nesmyslným
závěrům o produkci oxidu uhličitého neuvěřitelně prosperujícími státy.
O úsměvnosti jejich výpočtů svědčí mj.
to, že podle nich budou mít například
obyvatelé v Severní Koreji, Lybii a Alžírsku brzy příjem na obyvatele vyšší, než
v USA, v Jižní Africe dokonce čtyřikrát.
Přesto po vydání jejich pochybného
prohlášení EU nařídila snižování emise
oxidu uhličitého v automobilech přidáváním biopaliv do benzinu. Její zbrklé
opatření nedokáže sice ovlivnit obsah
oxidu uhličitého v evropském měřítku,
natož pak světovém, zato stoupnou ceny
automobilů, pohonných hmot a zemědělských produktů. Podobná opatření
byla díky Al Gorově mediální masáži
zavedena již před tím v USA. Proto se
tímto problémem zabývají renomované
organizace jako Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Díky zvýšené poptávce
po obilí, olejnatých semenech a cukru
potřebných pro výrobu biopaliv podle
jejich studií ceny zemědělských produktů, hlavně obilí, v příštích deseti
letech mohou celosvětově stoupnout
o 20 až 50 procent. Na burze v Chicagu již stoupla v důsledku toho cena
pšenice o 50 %. Americká společnost
CarbonPositive odhaduje růst ceny

automobilového benzinu v důsledku
nových ekologických daní a přechodu na
biopaliva s vyšším obsahem bioethanolu
do roku 2016 na trojnásobek dnešní
ceny. Pokud použijeme stejný poměr
v Evropě, můžeme se v budoucnu těšit,
pokud se toto šílenství včas nezastaví,
na ceny vyšší než 100 Kč za litr benzinu.
Nebude to proto, že nafta dochází, jak
se nám snaží někteří přívrženci těchto
opatření namluvit, ale proto, že náklady
na výrobu „obnovitelného“ zdroje, bioethanolu, a hlavně zbytečné a lichvářské
„ekologické“ daně vyženou spotřebitelské ceny do bezprecedentních výšek.
Co to bude znamenat pro spotřebitele,
je evidentní. Méně evidentní je to pro
daňové poplatníky, kteří to, jako vždy,
nakonec zaplatí.
A nejenže nastane postupný ekonomický kolaps, bude také klesat
i množství kyslíku v ovzduší díky pálení
pralesů na půdu pro dotovanou výrobu
rostlin na biopaliva. Může se teoreticky
stát, že CO2 sice bude v ovzduší méně než
těch existujících zanedbatelných 0,54 %,
ale nebudeme mít co dýchat. Přeměnou
přírody na pole pro pěstování biopaliv se

podle časopisu Science uvolní do ovzduší
17 – 42× víc skleníkových plynů, než kolik
se jich ročně ušetří nahrazením fosilních
paliv. Vymýcením pralesa pro pěstování
sóji se vytvoří uhlíkový dluh, který
produkce sóji „zaplatí“ redukcí uhlíku
až za 319 let. Založení plantáže palmy
olejné vytvoří uhlíkový dluh, který se
pěstováním palem vyrovná až za 423 let.
Biopaliva jsou neetická, protože ničí lidské životy. Zmocněnec OSN pro právo na
výživu Jean Ziegler prohlásil loni říjnu:
„Pěstovat potravinové plodiny, které se
pak spálí jako pohonné hmoty, je zločinem proti lidskosti. Pro hladovějící svět
je to totální katastrofa…“
Naši republiku toto světové šílenství
sice zatím ještě nepostihlo v tak obrovské
míře, ale i tak je zbytečné, aby každý z nás
připlácel 33 hal. za litr benzinu, od 1. ledna
2009 dokonce 66 haléřů, neboť poslanci
Evropského parlamentu požadují v roce
2009 podíl biopaliv v benzinu zdvojnásobit. Je rovněž varovné, že i u nás stále
ubývá osevních ploch na výrobu zemědělských plodin v důsledku produkce
řepky olejné, což zdražuje výrobu potravin. A nejenže cena benzinu v důsledku
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přimíchávání drahých biopaliv do benzinu roste. Zelení k tomu ještě prosadili na
naší defétistické vládě ekologickou daň.
Komunismus tak byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu,
který přijímá nesmírně nákladné programy bez ohledu na dopad na občany.
Zde již nejde jen o střety různých názorů
na životní prostředí, ale o střety názorů
na lidskou svobodu a životní úroveň.
Jestliže naši zákonodárci přijmou maximalistické environmentální požadavky,
vliv na národní ekonomiku bude ničivý.
Příkladem za všechny nesmyslné environmentální projekty může být tzv. Kjótský
protokol, který prosadila dne 16. února
2005 Angela Merkelová. Zatím bylo na
plnění Kjótského protokolu vynaloženo
celosvětově více než 299 500 000 000
US$ (zhruba 6 888 500 000 000 Kč)
a náklady stále stoupají. Co jsme za
to získali? Patrick J. Michaels, profesor
environmentálních věd a Senior Fellow in
Environmental Studies v Cato Institutu
ve Washingtonu spočítal, že teplota země
klesla o celých 0,003097976 °C a v únoru
2050 budeme moci hrdě oznámit, že
našemu globálnímu kolektivu se podařilo
snížit růst globálního oteplení o téměř
0,07 °C. Celých sedm setin stupně!!!
I dítě vidí nesmyslnost takového projektu.
Kdyby navíc padly zemědělské dotace,
uvolnění obchodu by přineslo dalších
2,4 bilionu dolarů.
Zákonodárci by měli začít chránit
peníze daňových poplatníků a zabránit
tomu, aby se jimi mrhalo na podobně
pochybné projekty. Je proto potěšitelné,
že Centrum pro ekonomiku a politiku
(CEP) uspořádalo k tomuto velmi závažnému problému seminář „Biopaliva
– pomoc přírodě, nebo zločin na lidstvu?“
Seminář uvedl a moderoval výkonný
ředitel CEPu Petr Mach a vystoupili na
něm ministr zemědělství Petr Gandalovič,
ředitel Greenpeace ČR Jan Rovenský,
ekonom VŠE Ladislav Tajovský a ekolog a novinář Ivan Brezina. Posluchači
právem očekávali, že Jan Rovenský se
bude za biopaliva bít jako lev a naopak
Petr Gandalovič, ministr za ODS, která
vždy prosazovala tržní hospodářství,
si bude nad nimi zoufat. K překvapení
všech nastal pravý opak. Zatímco všichni očekávali od ministra Gandaloviče
přednášku na téma, že politika biopaliv
je protitržní, škodlivá a děláme ji jen
kvůli socialistické EU, dočkali se naopak
konstatování, že on tuto šílenou politiku
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podporuje. Naproti tomu pan Rovenský
k překvapení všech přítomných hned
v úvodu zdůraznil, že environmentalisté
biopaliva nikdy nepodporovali, vyslovil
podporu pro zrušení jakéhokoliv závazného cíle pro biopaliva v EU a tedy pro
odvolání jejich podpory.
Petr Gandalovič upozornil, že výrobu
biopaliv je třeba bedlivě sledovat zvlášť
v souvislosti s tzv. „uhlíkovým cyklem“,
tedy množstvím celkově vypuštěného
CO2 během celého „životního koloběhu“ daného biopaliva. Podle ministra
Gandaloviče je „rozumné“ využívání
biopaliv pro naší ekonomiku dlouhodobě prospěšné. Podivil se, proč nás to
nyní tak pohoršuje, když biopaliva byla
používána již odedávna a to v hojné míře
např. jako krmivo pro tažné koně a nikoho to nepohoršovalo. V ČR je prý navíc
k pěstování plodin pro výrobu biopaliv
používán velmi malý podíl obdělávatelné
půdy. Z celkového množství 3,022 milionů
ha jen 1,2 %, tedy 36 mil. ha. Díky dotacím
EU prý byl u nás přebytek zemědělské
výroby. Cenu potravin v roce 2007 zvyšoval nárůst poptávky. Nyní se zaselo o 10 %
víc a proto nedostatek, který by zvýšil
ceny, nehrozí. Naopak předpokládá jejich

pokles asi o 10 %. Letošní úroda bude celosvětově zhruba o 15 % vyšší než minulý rok,
a tak prý zdražování zemědělských plodin
tento rok nenastane. Podle pana ministra
odpadly důvody hovořit o potravinové
krizi. Nemáme prý podléhat krátkodobým extrémům a máme dále přimíchávat
biopaliva do benzínu. Připustil pouze, že
kdybychom jich míchali 30-100 %, museli
by na to politici vytvořit vládní program
a odpustit daně. Na dotaz, zda je možné tento nesmyslný zákon EU vetovat,
odpověděl pan ministr, že se toho asi
nedočkáme.
Jan Rovenský z české pobočky
Greenpeace ve svém příspěvku „Zelený
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sen, nebo noční můra“ shrnul několik
mýtů, které diskuse o biopalivech provázejí. Předně zdůraznil, že je environmentalisté nikdy nepodporovali, neboť
biopaliva působí větší produkci CO2 než
paliva fosilní. Soustavnou podporu biopaliv neprosazují environmentalisté, ale
farmáři v USA kvůli dotacím. Rovenský
dále zdůraznil nepravdivost tvrzení
o „samospasitelnosti“ tzv. biopaliv druhé
generace, která se nepěstují na orné půdě.
Ve třetím světě působí stejné problémy,
jako paliva generace první. Zrušení dotací
na biopaliva samo o sobě všechna rizika
spojená s nimi neodstraní. Jednou je
budou zemědělci pěstovat bez dotací, ale
rizika budou stejná. Hlavními problémy
biopaliv jsou jejich neefektivnost v porovnání s tzv. energetickou biomasou (spalování plodin pro výrobu elektřiny), riziko
potravinové krize se sociálními důsledky
a ohrožování cenných ekosystémů (především deštných pralesů v Amazonii,
Indonésii a Kongu). Rovenský se vyslovil
pro zrušení jakéhokoliv závazného cíle
pro biopaliva v EU a pro odvolání jejich
podpory. Podpora zemědělských monokultur má vážné dopady. Mohou se stát
vážným zdrojem ohrožení živočichů.
Měla by se proto zrušit výroba biopaliv
z veřejných zdrojů, stanovit ekologické
standardy dovozu biomasy do EU, podporovat výzkum a vývoj snižování spotřeby
automobilů a alternativních paliv z fosilních zdrojů a snížit veřejné investice do
infrastruktury. Evropská sedmadvacítka
by se podle něj měla zaměřit spíše než
na biopaliva na omezování individuální automobilové dopravy a snižování
spotřeby aut. „Je vidět, že i mezi tržním
přístupem a environmentalismem může
existovat řada styčných bodů. Jen kdyby
se tito lidé nepřivazovali jako děcka na
komíny a jednali na úrovni odpovídající
jejich věku i znalostem,“ dodal moderátor
semináře Petr Mach.
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Petr Mach doporučil panu ministrovi zákon o biopalivech v EU vetovat.
Nemusel by být podle něj vetován pouze
tehdy, pokud by byla vláda proti celé
Lisabonské smlouvě

Ladislav Tajovský po projevu pana
Rovenského s úsměvem podotkl, že nyní
by málem podal přihlášku do Greenpeace.
Ivan Brezina prý měl pravdu, když v předsálí říkal: „Je to sice Greenpeace, ale je chytrej“. Lidé si podle Tajovského neuvědomují,
že životní prostředí je totéž, co prostředí
k životu. Budou pěstovat dotovanou sóju,
ale za peníze získané jejím prodejem
nebudou mít čím nakrmit děti. Je to zbrklý
vývoj a cena za míchání biopaliv do benzinu je obrovská. Je to kanál, jak posílat
peníze do zemědělství, jehož přebytky
nikdo nechce. Snaha popohnat vývoj vedla
vždy k jeho zbrzdění. „Je sice pravda, že nyní davové šílenství pro biopaliva postupně
opadá, ale nikde jsem neviděl nikoho, kdo
to prosadil, potrestaného. Je to tím, že tito
lidé nemají přímou odpovědnost za svá
rozhodnutí. Stáhnou se a za čas vylezou
na světlo s dalším nesmyslem. Jsou díky
tomu, že mají nulovou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí, velice nebezpeční.
Například kvůli jejich nápadu využívat
sóju na biopaliva se kácejí pralesy, aby ji
měli domorodci na čem pěstovat. Dříve to
byly obecní pastviny, dnes globální,“ hněval
se Tajovský. Životní prostředí je presento-
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váno jako vlastnictví všech, veřejný statek,
ale neexistuje definice, jak s ním nakládat.
Kdyby v 18. století někdo přišel do domu
a zakázal topit dřevem, že se zničí lesy,
nalil do kamen petrolej a škrtl zápalkou,
každý by hořící dům viděl. Nebezpečí
biopaliv není bohužel na první pohled
vidět. Drtivá většina jejich uživatelů si
proto problémy užívání biopaliv vůbec
neuvědomuje. Zvláště v rozvojových
zemích jsou důsledky jejich produkce
přitom velmi vážné. Boji proti globálnímu oteplování biopaliva určitě pomáhat
nemohou, zejména kvůli rychlému mizení z nich získá. Jinými slovy se tedy jejich
deštných pralesů.
výroba musí silně „dotovat“ energií
Ivan Brezina nezklamal očekávání. získanou z fosilních paliv. Je proto
Hned v úvodu prohlásil, že biopaliva nesmysl pokládat je za obnovitelný zdroj
nejen škodí životnímu prostředí, ale energie. I z ekologického hlediska je to
i nepřímo zabíjejí lidi pomocí nedostat- šílenství, neboť biomasa je neuvěřitelně
ku potravin. Výroba biopaliv je podle agresivní. Podrobné analýzy výrobního
něj naprosto neefektivní nejen z eko- cyklu biopaliv ukazují, že při produkci
nomického, ale i ekologického hlediska. biopaliv vzniká asi o 50-70 % více skleníVšechny druhy plodin pěstovaných na kových plynů, než vytváří benzín nebo
výrobu „ekologických“ alternativ k sou- nafta. Výpočty podcenily roli oxidů
časným fosilním palivům ve skutečnosti dusíku, které mají 300× větší skleníkový
vypouštějí do atmosféry více oxidu efekt než CO2. Při pěstování biopaliv
uhličitého, než kolik samotné rostliny se jich uvolní až 5 %. Každý obnovitelpohltí. Jsou tak jedním z největších ný zdroj způsobí víc patálií, než jich
„environmentálních podvodů“ – urych- odstranil. Nejdříve to byly větrníky, pak
lují klimatickou změnu, před kterou nás solární panely a nyní biopaliva. Větrné
podle Bursíka mají zachránit. Kdyby elektrárny nepohání vítr, ale rovněž
v USA spotřebovali všechnu kukuřici, obrovské dotace.
nahradili by pouze 6 % ropy. Zelená
  Jak se ukázalo, všichni řečníci byli ve
horečka vyvolaná státními subvencemi shodě, pouze ministr zemědělství byl ve
byla neúčinná. V Mexiku vzrostly ceny svých ekologistických představách osamokukuřice 4×, pšenice 2×, potravin o 83 cen. Zelený marxismus začíná být zřejmě
%. „Přátelé země“ v Indonésii prosa- zajímavý i pro mnohé kapitalisty – pro
dili, že polovina plantáží palmy olejné ony užitečné idioty, jak říkával Lenin,
vznikla vykácením pralesa. Na jeden kteří „se poperou, aby nám dodali i prolitr etanolu padne 232 kg obilí. Z toho vaz, na kterém je poté pověsíme“.
by bylo živo jedno dítě po celý rok. Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
Díky podobným excesům
900 milionů lidí hladoví.
Nacismus zničil 25 milionů
lidí, komunismus 75. Kolik
milionů zničí ekologismus
jako pokračování těchto
dvou ideologií? Jedna tuna
CO2 vyjde na 5000 dolarů.
Na povolenky EU padne 44
dolarů.
Energie vynaložená
na řepku vyčerpá půdu pro
kukuřici a je nutno hnojit
pesticidy, na jejich transport je třeba používat stroje.
Celkově se spotřebuje na Přednáška pana Breziny se tak líbila našemu vydavacelý proces výroby biopaliv teli Doc. Jiřímu Pancířovi, že ho poprosil po skončení
o 11-27 % víc energie, než se semináře o snímek na památku

galerie ůspěšných
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Martin Hruška zachytil včas trend
rozvoje obchodních řetězců SPAR v ČR
Ivana Haslingerová
s.r.o. Martin Hruška dostal v nejprestižnější manažerské soutěži
Manažer roku ocenění „Manažer
odvětví za rok 2007“. O tom, co
musel udělat pro společnost od
roku 2004, kdy nastoupil do jejího
čela, aby si Národní hodnotitelská
komise všimla jeho výsledků, jsme
si s ním povídali v sídle jeho společnosti v Praze-Štěrboholech.

J
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 Vážený pane generální řediteli,
za dvanáct let, co monitorujeme
soutěž Manažer roku, jsme zjistili,
že manažeři, kteří se probojují do
jejího finále, musejí pro jim svěřenou společnost udělat víc, než
se běžně od vedoucích pracovníků
očekává. Čemu přičítáte Váš letošní
úspěch v této soutěži?
Myslím, že především tomu, že jsem
rozhýbal expanzi společnosti a zachytil trend rozvoje obchodních řetězců.
V době mého nástupu do firmy v roce
2002 měl SPAR svá centra pouze na okrajích velkých měst. Uvědomil jsem si, že
počáteční boom trávit víkendy v hypermarketech místo na chalupách již v ČR
odezněl a lidé spíše nakupují cestou z práce. Proto jsem se rozhodl dělat vše pro
celoplošné pokrytí, abychom uspokojili
i zákazníky, kteří by k nám přišli, ale mají
to daleko od místa, kde bydlí. Okamžitě
jsem se snažil o rozšíření počtu poboček.
Zatím se mi podařilo jich z původních 13
vybudovat 29, budujeme dále pobočku
v Jihlavě, v Praze na Pankráci a rozpracováno mám dalších 20 projektů.

edním z nepřehlédnutelných
průvodních znaků budování
kapitalismu u nás byla výstavba
hyper- a supermarketů snad ve všech
městech i městečkách naší republiky.
Každý supermarket byl jejich obyvateli
vítán s očima dokořán nad výrobky
v něm nabízenými a legislativa pro jejich
budování byla proto na počátku velmi
příznivá včetně skvělých investičních
pobídek. Postupně si ale občané zvykli
na vystavené západní zboží a počáteční
nadšení začalo být naopak ochlazováno stížnostmi domácích malovýrobců
na chování některých z těchto řetězců.
Zákonodárci podléhající jejich steskům
se proto nyní snaží naopak činnost
supermarketů omezovat výrazněji než
v okolních státech. Tato omezení jsou
často tak silná, že některé nadnárodní
společnosti začínají naši zemi opouštět.
Z deseti světových hráčů jich na českém
trhu zbylo již jen sedm. O to zajímavější  Určitě jste při této činnosti narazil na
je, že rakouská společnost SPAR, která
některé legislativní problémy, ať již
přišla na trh jako jedna z posledních, se
s výstavbou, tak s podmínkami prodokázala nejen udržet, ale dokonce se ješdeje. Co byste udělal pro společnosti
tě rozrůstat. Není proto divu, že generální
typu SPAR, kdybyste byl resortním
ředitel SPAR Česká obchodní společnost
ministrem?

Kdybych byl ministrem, pod jehož gesci
by spadala oblast hypermarketů, tak bych
především zjednodušil legislativu počínaje
zákony o hygieně a konče veterinárními
předpisy, které nejvíce ztěžují naši pozici.
Speciálně naše republika je v porovnání
s ostatními zeměmi EU papežštější než
papež. Předpisy obecně související se skladováním a obhospodařováním potravin
jsou v EU jednodušší než u nás.
Naši zákonodárci ale naříkají, že
musejí vyhovět nesmyslným a velmi
přísným předpisům pod nátlakem
sankcí z Bruselu. Opravdu je zpřísňují sami?
Opravdu. Naše předpisy jsou podstatně
komplikovanější než v západní Evropě.
SPAR má obchody ve vyspělých zemích,
jako je Rakousko, Slovinsko a Maďarsko,
kde je kvalita potravin vysoká, ale nikde
po nás hygienici nechtějí to, co zde. V ČR
musíme mít dvojnásobný počet skladovacích prostor. Prostě na každou komoditu
musí existovat separátní chlazená místnost
a chlazené místnosti jsou nejdražší součástí
stavby supermarketů. Rovněž na pultech je
volný pultový prodej složitý. Na každý nebalený zákusek, sýr i maso musíme mít přesné
místo. Vše musí být od sebe odděleno.



 To ale zbytečně zdražuje zboží
a snižuje to možnost menších podnikatelů dodávat k Vám již tak dražší
výrobky než nadnárodní koncerny?
Přesně tak a navíc to nahrává diskontům, které mají všechno zboží balené,
a nejsou proto na ně kladeny tyto přísné skladovací ani pultové požadavky.
Mohou skladovat všechno zboží v jedné
chlazené místnosti. Proto se diskontní
řetězce tak silně rozrůstají.
 Tak proto z Vašich pultů mizí oblíbené zákusky, dorty, čerstvé maso

FRAGMENTY
a podobné věci u našich občanů tak
oblíbené?
Bohužel ano. Jsme k tomu tlačeni.
Nezbývá než doufat, že se nejen EU, ale
především ČR umoudří a naši zákazníci
si budou moci vybírat nebalené čerstvé
maso a dobré dorty, chlebíčky a saláty
jako kdysi. Lidé mají rádi pocit, že si
mohou ukázat na čerstvě rozkrojené
maso a neradi kupují zmrazeného zajíce
v pytli. Pohled na nezabalená masa jim
nahrazuje pocit řeznictví a neuvědomují
si, že je stejné, jako to v balíčcích. Volný
prodej je vůbec velmi žádaný, ať jde
o zákusky, sýry či saláty. Ale to skladování to prodražuje.
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 Nejen v obchodech s potravinami,
ale i v průmyslu se ozývají ze strany
podnikatelů stále častěji hlasy, že EU
si dělá tak přísné předpisy, že nebude
konkurenceschopná s okolním světem. Ohledně požadavků kladených
na chemickou výrobu, tzv. REACH,
se vyjádřil prezident republiky, že
když ho poprvé četl, měl pocit, že
nastal konec světa. Také míváte
podobné pocity, když čtete předpisy
určené pro Vás?
Pan president to vystihl přesně.
Přitom hlavním cílem nejen ČR, ale
především celé EU by mělo být, aby
byla konkurenceschopná se světem
a nastavila pro to patřičná kritéria. Pod
rouškou dobré myšlenky ochrany spotřebitele ale dělá vše naopak a obávám
se, že nebude schopna v rámci světové
ekonomiky konkurovat. Zákonodárci
by si měli uvědomit, že vždy bude nejen
ČR, ale celá EU závislá na okolí. Měli by
proto pravidla v rámci EU zjednodušovat, aby pro evropské obchodníky byla
výhodná, a ne, aby jim ztěžovala práci
i doma mezi sebou. Obchodníci by měli
mít nastavena taková pravidla, abychom
mohli vytvářet prostor proti obchodníkům z okolního světa, zejména z Asie.
Měli by mít těmito předpisy vytvořeno
zázemí na expanzi do světa a přinášet
tím profit pro EU.

 Když už jsme u čerstvého masa. Naši
producenti si stěžují, že nakupujete
maso většinou od německých řezníků. Proč?
V cizině chovají prasata na maso, proto nejsou příliš tučná. Hovězí maso ale
odebíráme od domácích masokombinátů,
které smluvní podmínky plní. Českým
dodavatelům obecně by spíše pomohlo
změnit cílenou kampaní mínění zákazníka ve prospěch českých produktů.
Uvítal bych proto větší vládní podporu
českým značkám. Dělají to všechny země
EU. Silně v nich funguje efekt zdravého
nacionalizmu. Na druhou stranu od toho
není jenom stát, ale především producenti. Po správné reklamní strategii na
naše žvýkačky a Kofolu se zákazníci po  Během čtyř let vybudovat 16 nových
nich shánějí. Coca-Cola měla původně
supermarketů, to musela být obrovpokrytí až 90 % trhu, nyní má už Kofola
ská práce. Velké hypermarkety jako
30 % a hospodu bez točené Kofoly si nikdo
Ahold a Tesco sice rozšiřují prodej na
neumí představit. Návrat k tradici začíná
malé pobočky, ale většinou nákupem
fungovat. Úspěšný bude ten, kdo najde
po zaniklých společnostech. Vaše
na trhu správnou díru pro svůj produkt,
pobočky ale mají svůj jasný image.
s nímž osloví zákazníka a dá o sobě vědět
To musejí být Vaši majitelé v Rakouscílenou reklamou.
ku nadšeni…
Náročné to pochopitelně je. Faktem
 Takže zákon poslance Haška, že pod však je, že náročné a extrémně konkupokutou 50 milionů Kč nesmíte ub- renční je i celé prostředí obchodních
ližovat malým českým producentům, řetězců. Vsadili jsme na budování vlastje zbytečný?
ních nových prodejen zejména proto,
Je nejen zbytečný, ale právě menším abychom měli plnou kontrolu jak nad
dodavatelům by velmi ublížil. Spousta lokalitou, tak i nad kvalitou výstavby
z nich i přes různé počáteční peripetie a celkovým prostředím hypermarketu.
na řetězcích vyrostla a nyní si každý
řetězec rozmyslí s nimi navázat smlouvu,  Vidíte cestu k dosažení větších zisků
aby neriskoval pokutu, a obrátí se raději
a zajištění návratnosti ve zvýšení
na dominantní nadnárodní producenty.
marží a tedy i zvýšením cen?
A to jistě nebylo záměrem předkladatelů
Trh je zde velmi konkurenční a skonávrhu zákona. Takže doufám, že se to kové zvýšení cen v podstatě není možv dalším procesu v Poslanecké sněmovně né, to by byla ekonomická a obchodní
ještě změní.
sebevražda. Zvýšit ceny může kdokoliv,
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to je to nejjednodušší, ale zároveň
i nejméně kreativní a hlavně nejméně
úspěšné řešení. Chcete-li obstát, musíte
umět nabídnout něco víc, být kvalitní
a flexibilní.
 Kdybyste měl zelenou, vlastnil 29
obchodů typu SPAR, co byste udělal,
abyste měl maximální zisk?
V současné době bych nestavěl příliš
velké hypermarkety, ale i menší prodejny
kolem 200 až 300 metrů čtverečních,
které budou co nejblíže zákazníkům.
Dbal bych velmi přísně na kvalitní
prostředí na nakupování, vsadil bych
na kvalitní zboží a na větší pokrytí prodejnami, na čerstvost potravin. Doplnil
bych sortiment o nepotravinářské zboží.
A nabízel bych potraviny za atraktivní
ceny, protože ty budou pro zákazníka
vždy jedním z rozhodujících faktorů
pro nakupování. Ale vše, co zde říkám,
jsem se celou dobu snažil aplikovat i ve
SPARu a jsem přesvědčen, že se mi to
na 99 % podařilo. Vždyť Interspar dnes
patří objektivně mezi naprostou špičku
na českém trhu.
 A nakonec obligátní otázka. Zbývá
Vám čas na rodinu, na koníčky?
Jsem Severočech z České Kamenice
ležící v nádherné chráněné oblasti České
Švýcarsko. Přesto již deset let žiji přes
týden v Praze, kde jsem pracoval před
příchodem do SPARu v Aholdu a Baumaxu. Z toho logicky vyplývá, že toho
času příliš mnoho není.
 Kde se Vám líbilo nejvíc?
Na každém řetězci je něco lepšího
i méně dobrého. Současné angažmá ve
SPARu je pro mne velmi přínosné, neboť
je jediným řetězcem na českém trhu,
pominu-li německý Globus, sázející na
kvalitu potravin.
 A ty koníčky…
Přestože mi zabírá firma hodně času,
jsem aktivním tenistou a velmi rád trávím čas s rodinou. Mám tři děti ve stáří
pět a dva roky a poslední teprve čtyřměsíční. A ty samy o sobě vyžadují tolik
času a pozornosti, že na nic jiného moc
nezbývá. Ale to si nestěžuji, to s radostí
konstatuji.
Pane generální řediteli, děkuji za
zajímavý rozhovor a přeji Vám hodně
úspěchů ve Vašem dalším působení.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Pavel Horák vyvedl VZP ze
ztrátového hospodaření
Ivana Haslingerová

VZP by měla být skutečnou pojišťovnou se standardním účetnictvím
a veřejnoprávním charakterem zajištěným zákonem a neměla by
být státním berním úřadem, ať už v jakékoliv právní formě.

V

šichni si jistě vzpomenou na
kritickou situaci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) v roce
2006, na kterou byla na konci roku
2005 uvalena nucená správa a posléze
byl v dubnu 2006 do jejího čela jmenován MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA.

Všichni jsme očekávali, že i přesto, že
stát zvýšil zdroje všem pojišťovnám,
bude se na konci roku opět opakovat
chronické volání pojišťovny po dalších
miliardách korun. K velkému údivu se
tak nestalo. Za dva roky, co stojí v čele
VZP, dostal doktor Horák tento moloch
ze ztráty
10,6 m ld.
Kč v lednu
2006, k terá předtím
každý měsíc
narůstala
o 400 mil.
Kč, do dnešního zisku
13 mld. Kč.
Není proto
divu, že si
toho musela
všimnout
i Národní hodnot it e l s k á
komise nejprestižnější
manažerské soutěže u nás
– „Manažer
roku“
–
a ocenila ho
postupem
do f iná le
této soutěže.
A je důležité,
že i v roce

2008 je VZP stále v zisku a nevrací se
její předchozí zadlužení. Na kontě má
nejen výše zmíněných 13 mld. Kč, ale
i plně naplněné účty rezervního provozního i investičního fondu a fondu
prevence. Úspěch hospodaření VZP již
nelze vysvětlovat jen vývojem ekonomiky a tím, že stát zvýšil v roce 2006
platby za státní pojištěnce, většinou
důchodce, kterých má VZP přibližně
polovinu, z 513 na 680 Kč na hlavu
a pomohl jí zavedením stoprocentního
přerozdělení, které zmírnilo dopady
vyšší nákladovosti těchto klientů. Jak
se daří dr. Horákovi i přes úhradu stále
dražší léčby a přes stoupající nároky
klientů držet pojišťovnu v zisku a jak
by si představoval její fungování do
budoucna, o tom jsme s ním hovořili
v jeho pracovně v sídle společnosti:
Naším cílem především je, abychom
byli pojišťovnou a nikoliv pouhým
přerozdělovacím úřadem. Jsme jediná
instituce, která již dnes umí propočítat
skutečnou zdravotní pojistku na základě
kalkulace pojistného rizika a nákladů na
léčbu. Jako jediní takovou pojistku nabízíme diplomatům, cizím podnikatelům
a dalším osobám, kteří nemají nárok
na veřejné zdravotní pojištění v ČR. Na
základě stejných principů jsme schopni
totéž připravit všem občanům a ještě
jim nabídnout různé alternativy tak,
abychom vyšli vstříc jejich požadavkům.
Solidarita majetných s méně majetnými
by i nadále mohla probíhat s účastí státu
přerozdělením zdravotní daně určené
na základní balík služeb. Nevyplácelo
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by se tak pojišťovnám v honbě za ziskem
vyzobávat mladé a zdravé klienty.
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rozpočet a náklady nesmějí růst, i když
budeme hradit stále lepší péči, a na tom
že závisejí odměny a platy nejen vedou Podle ministra Julínka jsou ale cích pracovníků pojišťovny, ale všech
všechny a tedy i soukromé pojišťovny zaměstnanců. Zavedla se osobní zodpopovinny ze zákona přijmout každého, vědnost za plnění rozpočtu a najednou
tedy i velmi nemocného pacienta...
řada věcí šla.
Tak to zkuste ověřit v praxi. V obcích
se také musí jezdit padesátikilomet-  Jak ale můžete poskytovat stále kvarovou rychlostí a podívejte se na ulici.
litnější péči, když nezvýšíte náklady?
Nejmenovaná menší pojišťovna požaduje
Nové léky jsou přece velice drahé.
například od svých potenciálních klientů
Máte pravdu, že například nové
výpis z účtu o nákladech péče ve VZP. To onkologické preparáty stojí spoustu
potřebují podle Vás k tomu, aby všechny peněz. Platíme přesto jejich úhradu, ale
bez rozdílu pojistili? Když jejich klienti neplatíme ji tam, kde není komplexní
závažně onemocní, sami lékaři jim dopo- péče a vysoce kvalifikované pracoviště.
ručují přehlášení k nám, protože vědí, Neplatíme ani přemrštěné marže za
že my léčení závažných chorob hradíme léky, ceny jsme dohodli s výrobci. Mám
bez problémů. Koneckonců jak by menší výhodu, že jsem lékař, řídil jsem tři
pojišťovna s minimálním požadovaným fakultní nemocnice, rozumím zdravotzákladním kapitálem mohla zajistit léčbu nictví a partneři vědí, že se nedám opít
například hemofilika, která stojí desítky rohlíkem. Vím, co je skutečně potřeba
milionů. Jen za jednoho takového paci- a co naopak přináší možnost úspory.
enta jsme od roku 2003 zaplatili 163 a za Rakovinu prsu lze léčit moderním
druhého 94 milionů Kč.
preparátem a léčba vyjde třeba na půl
milionu, ale když si posadím zástupce
 I přesto, že se dosud nic nezměnilo na farmaceutické firmy proti sobě a nabídnu
formálním statutu pojišťovny, není mu, že zaplatíme léčbu místo stovce třeba
ani akciovou společností a je stále ve dvěma stům pacientů, pokud se zaváže,
státním vlastnictví, dokázal jste ji že se cena sníží, tak je brzo dohoda na
z chronického každoročního minusu stole. Je to výhodné pro obě strany. Když
dostat do plusu. Čemu především se dřív systém škrtil administrativními
přičítáte tento úspěch?
paušály, mělo to negativní dopady na
Je to především změnou přístupu pacienty. Vyplatilo se léky kupovat co
vedení pojišťovny. Dříve se zdůrazňovalo: nejdráže a poskytnout jich co nejméně.
„Jsme státní organizace, příjmy a výdaje Většina nákladných pacientů skončila
máme stanovené zákonem a vyhláškami,
a když budeme v mínusu, nemůžeme za
to my, ale ten, kdo zákony a vyhlášky
tvoří. Jsme tu od toho, abychom přerozdělovali peníze podle předpisů a deficitu se
můžeme bránit nejvýš administrativními
obstrukcemi a jiným výkladem vyhlášek.
Uplatníme například maximální cenu
bodu korunu deset haléřů i tam, kde místo
bodů platíme paušál, a žádné zařízení
nesmí dostat víc, i když to tak v úhradové
vyhlášce je. Nemocnice nesmějí překročit
rozpočet minulého roku o víc než kupř. 4
%, i když poskytly mnohem více péče, než
byl předpoklad, a podobně.“ Já na to šel
jinak, uplatněním ne administrativní
obstrukce, ale medicínského a ekonomického pohledu na věc. Kdo péči platí, může
a musí si říci, za co platit chce a za co ne,
musí nedat peníze tam, kde není užitečná
péče a přidat tam, kde se léčí. Základní
požadavek byl, že musíme mít na konci
roku vyrovnaný nebo ještě lépe ziskový
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nakonec ve fakultní nemocnici, která buď
poskytla léčbu a byla díky tomu v minusu
nebo se držela limitů a péči poskytla jen
velmi omezenému počtu těch nejvážněji
nemocných pacientů. Řada vážně nemocných se tak léčila na pracovištích menších
nemocnic, kde nebyly ekonomické ani
medicínské předpoklady poskytovat
takovou superspecializovanou péči.
Zdravotnická zařízení se nákladných
pacientů obávala a to působilo proti
spolupráci mezi nemocnicemi navzájem,
mezi ambulantní a lůžkovou péčí.
 Nyní ale má Státní ústav pro kontrolu
léčiv (SUKL) stanovit horní mez cen
léků na úrovni té nejnižší v Evropě.
To Vám toto tržní hospodářství mezi
Vámi a dodavateli léčiv zhatí. Nebo
se mýlím?
Je pravda, že tím, že SUKL stanovuje
maximální cenu, úhradu i indikační
možnost léku, máme menší manévrovací schopnost. Nový systém se zabíhá
a je kapacitně přetížený. Přesto máme
stále možnost, jak s výrobci dohodnout
ještě výhodnější podmínky. Například
v poslední době vzrostl počet nákladně léčených pacientů s roztroušenou
sklerózou na několikanásobek, firmy si
vzájemně konkurují a je tedy možné ještě
snížit cenu.
 SUKL stanovuje, pro jaké diagnózy
se může ten který lék použít? Myslela
jsem, že o tom, jaký lék předepíše
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pacientovi, rozhoduje jeho ošetřující
lékař a ne úředníci.
SÚKL to nestanovuje bez podkladů.
To, na co je lék účinný, musí prokázat
farmaceutická firma, která musí mít
léky odzkoušené. Medicína se ale vyvíjí
a tytéž léky se postupně používají i na jiné
indikace, a tam je pak problém s úhradou,
dokud není zřejmé, že lék je účinný. Měla
by to hradit firma, ale ne vždy tomu tak je.
Tam, kde podle našeho názoru je úhrada
pro výrobce příliš vysoká, podáváme
odvolání, a těch jsou již stovky. Mezitím
však my musíme zajistit léčbu těm, kteří
ji potřebují, a přitom se nedostat do rozporu s předpisy a efektivním využitím
prostředků – to je někdy velmi obtížná
rovnice a znamená mnoho jednání
a úsilí.
 Obraťme list. Pan ministr Julínek si
přeje, aby všechny pojišťovny měly
statut akciových společností. Změní
se něco u Vás, pokud se to zavede? Co
si o tom myslíte?
Pro mne je především důležité,
abychom byli pojišťovnou a ne státním
úřadem. Jakou právní formu budeme
mít, je druhotné. Je pravda, že u akciových společností je nejlépe propracovaná
právní forma, zásady vedení společnosti,
účetnictví, audit atd. Zákon o pojišťovnictví ostatně u komerčních pojišťoven
ani jinou formu nepřipouští a u nás by
to byla také jistě možná právní forma.
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Na druhou stranu je třeba ochránit
prostředky pojištěnců a mít takové
zásady hospodaření, které odpovídají
faktu, že jde o veřejné prostředky dnes
získávané z daní občanů i firem. Berní
úřad, kterým fakticky stále jsme, transformace na akciovou společnost sama
o sobě nezachrání. Klientsky orientovaná
pojišťovna udělá vždy službu lépe než
stát, ale nejde o komerční pojišťovnictví,
ale o financování zdravotní péče. České
dráhy jsou také akciovou společností, ale
nezměnily se tím rázem z prodělávajícího
státního podniku v bezvadně fungující
ziskový subjekt.
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kolik stojí léky, kolik platy personálu
i provoz nemocnic. Nemocnice by měly
mít zaručeno, že dostanou zaplaceno
tolik, kolik péče skutečně stojí. Do vzniku
zdravotních pojišťoven stanovovala vláda
výši zdravotní daně podle výše, kterou
spolykalo zdravotnictví rok před tím.
Nebylo to o nových léčebných metodách
a o skutečných nákladech na léčbu. Při
určené sazbě daně se vybral určitý objem
peněz a ty pak bylo třeba rozdělit mezi
zdravotnická zařízení. Není to o financování léčby, ale poskytovatelů.
 Jde také o vlastníka. Ostatní pojišťovny by ho měly podle pana ministra
získat co nejdříve v původním zřizovateli, ale u VZP to není tak lehké
provést. Měl by jím zůstat stát jako
dosud, jak to navrhuje pan ministr?
Pokud jím zůstane stát, bude vlastně
jediným vlastníkem úředník jím dosazený. Cítíte sama, že to není to nejlepší
řešení. Stát není dobrým vlastníkem
a financování zdravotnictví v rukou čistě
státní instituce nemůže zůstat bez vlivu
i na poskytovatele, jejichž značnou část
stát také vlastní.

 Vy byste si přál, aby zdravotní daň
vybírala VZP?
Přál bych si, aby VZP vybírala pojištění, nikoliv daň. Pojišťovna ví, kolik lidí
onemocnění a kolik bude stát jejich léčba
a kolik tedy potřebuje peněz od pojištěnců na rok. Může pak vypočítat pojistné,
samozřejmě s přihlédnutím k sociálním
aspektům daných zákonem. Sociálnězdravotní pojištění na rozdíl od komerčního má v sobě zahrnutu solidaritu, v níž
se rozkládá riziko mezi nemocnými
a zdravými, bohatými a chudými. Pořád
je to ale pojištění. Jsme schopni to spočítat  Takže by bylo lepší, kdyby stát celou
a prodávat a hlavně, nemůžeme být pak
pojišťovnu prodal a nechal jejího
v deficitu ani my ani zdravotnická zařízemajitele stanovovat pojistné a jen by
ní. Daňové financování čehokoliv naproti
omezil všechny zdravotní pojišťovtomu přímo k deficitu vede – většinou
ny zákonem o povinné solidaritě
jedině ten je popudem k tomu, aby zákoa občanům nakázal, že musí být ze
nodárce zvýšil
zákona pojištěni?
příjmy.
To byste navrhovala privatizaci
a komercionalizaci zdravotního pojištění.
 K d y ž a l e To existuje v USA, kde jde do zdravotnicbudete počí- tví nejvyšší procento HDP na světě, režijtat pojištění ní náklady administrace systému jsou
tak, aby se také nejvyšší ve světě a desítky milionů
n e d o s t a l a lidí jsou bez pojištění. To přímo poškop o j i š ť o v n a zuje konkurenceschopnost pracovní síly
do propadu, v USA a vytváří tlak zejména od zaměstnepovede to navatelů, aby se systém změnil. Komerční
k tomu, že se zdravotní pojištění by bylo i naprosto
budete snažit cizorodé v evropském prostředí. To je
nemocnicím slepá ulička, kterou si žádný politik ani
ne propl at it nedovolí navrhnout.
kvalitní léčbu?
 Tak jakou formu pro VZP byste
Rozhodně
navrhl?
ne. Úroveň
Jak pravice, tak levice paradoxně
lé č by s t á le v některých ohledech směřují k témuž,
stoupá, a pře- k výběru zdravotní daně z jednoho místa,
s to ne jsme daňového úřadu a k financování zdrav p r o p a d u . votnictví prostřednictvím pojišťoven,
V í m e a l e , v případě VZP státní akciové společnosti
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tém kontroly zaběhne, je velké
riziko, že se vše neohlídá, příkladů známe mnoho z bankovního
dohledu a současná bankovní
krize je toho jen ilustrací. Dovedl
bych si představit, kdyby se ne
dohlížecím úřadem, ale garancí
všeobecné dostupnosti stala VZP,
protože ví, jak celý systém funguje, a která by mohla poskytovat
základní balík solidárního pojištění proti rizikům závažných
onemocnění. Nepřeji si to, ale
vím, že bychom to zvládli. Víme,
 Ale veřejnoprávní instituce patří jak garantovat výběr a zajištění
vlastně také státu, když je závislá na péče o nemocné, jak poskytnout
jeho penězích…
státní záruku, že i těžce nemocní
Veřejnoprávní instituce patří sama dostanou kvalitní péči, i když
sobě. V akciové společnosti vytváří bez luxusu. Ten bych přenechal
správní radu vlastníci. Stát by logicky soukromým pojišťovnám. Ty ať
měl i ve správní radě veřejnoprávní poskytují doplňky a nechť vědí,
instituce zásadní podíl, ale další místa že péči o pacienty s nemocemi,
by zaujímaly i jiné subjekty, v jejichž jako leukémie, převezmeme za
zájmu je, aby pojišťovna dobře plnila ně my. Vůbec by je proto nepojišťovaly,
své základní poslání a dobře také hos- ale v zajištění zubní péče, lázní, brýlí,
podařila. To mohou být kraje, zástupci běžné ambulantní péče, prevence by se
pojištěnců, velcí zaměstnavatelé. Jejich mohli předhánět za co nejnižší cenu či
odpovědnost by mohla být obdobná, jako v nejvyšší kvalitě a komfortu.
u členů statutárních orgánů obchodních
společností.
 Neobáváte se, že když soukromé
pojišťovny nabízejí klientům různé
 Ale když se zisk nesmí z pojišťovny
nadstandardní služby, přetáhnou
vyvést, tak nikdo z představenstva
Vám klientelu? Mladí rodiče si
přece nemůže mít zájem na dobrém
nepřipouštějí leukémii, ale spíš chtějí
fungování…
léčebné zájezdy a služby pro batolaNemáte pravdu. Zákonem je sice
ta…
stanoveno, že zisk se nesmí vyvést ven,
Je mi jasné, že mladí nemyslí na vážné
přesto mají všichni tito různorodí vlast- nemoci, ale spíše na zájezdy k moři a že
níci zájem, aby systém dobře fungoval. asi 20 % klientů je díky tomu přelétaPodnikatelé pak mají nižší daně, politici vých. Přelétají ale i mezi soukromými
se radují, že se jim nehroutí zdravot- pojišťovnami podle toho, když někde
nictví.
nabídnou dárky, poukázky či jiné benefity. Pojišťovně se to vyplatí, od nového
 Dobře. Představte si ale, že byste byl klienta získá za rok zhruba 30 000 korun
ministrem, bylo by zde několik men- na pojistném. Je to ale nedůstojné upláších soukromých pojišťoven a jedna cení klientů a ne konkurence služeb.
veřejnoprávní VZP. Jak budete kon- Pojišťovny si musejí konkurovat v zajištrolovat, že se v těchto všech společ- tění lepších služeb tím, že například naši
nostech nakládá s penězi pojištěnců klienti budou ošetřeni na trojlůžkovém
správně? Pan ministr si přeje zřídit pokoji místo na šestilůžkovém, že půjdou
na kontrolu všech nezávislý úřad. Co do prověřené kvalitní nemocnice, která
si o tom myslíte?
jen za této podmínky získá smlouvu
Nemám dobré zkušenosti s účin- a podobně. Dárek ať si koupí klienti
ností vševědoucí státní kontroly. Státní sami a my jim raději nabídneme o 500
úřad je vždy krok pozadu za těmi, nad korun nižší pojistku. V tom je smysl
kterými má mít dohled. Stát má také pojišťoven, že nasmlouvají pro klienty
velký problém přitáhnout kvalifikované lepší podmínky, než kdyby si vše vyřipracovníky, protože ty opravdu schopné zovali klienti sami. Pojišťovny dokážou
přeplatí soukromý vlastník. Než se sys- hromadně nakoupit péči levněji. Když
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nebo rozdělovny, jak je vize z druhé
strany. Podle mne by ideální strukturou
byla veřejnoprávní, nikoliv státní instituce. VZP byla dlouho takovou institucí,
jejíž ředitel měl postavení podobné jako
guvernér ČNB. Stačilo by proto tento
veřejnoprávní status přepracovat tak, aby
zůstala záruka nezcizitelnosti veřejných
prostředků a aby obsahoval z pohledu
orgánů společnosti, hospodaření atd. vše
jako právní forma akciové společnosti,
kupříkladu již zapracovaném v zákoně
o pojišťovnách.

jdete sama k zubaři, zaplatíte třeba 5000
korun, zatímco my pro 6 milionů klientů
bychom za tentýž úkon vyjednali cenu
třeba poloviční. Podstatou konkurence
by mělo být, jak zajistím zdravotní službu
svým klientům.
 Jenže zase máte všude luxusní
pobočky a utrácíte peníze pojištěnců
na jejich provoz. Ty soukromé jsou
skromnější.
Opak je pravdou. My ze zákona
smíme mít marži pouze 3,5 %, komerční
pojišťovny mají marži dvoucifernou.
Skutečný soukromý investor by po
vložení několika miliard do koupě
pojišťoven určitě nečekal zisk pouhé 3,5 %
a to by se ještě musely zahrnout i náklady
na provoz.
 Je o vás známo, že jste v práci prakticky pořád. Máte ještě čas na nějaké
své koníčky?
Nemám, ale kdybych měl víc času,
kutil bych na zahradě. Rve mi srdce, že
si tam musím nechat vše dělat. Starost
o zahradu a o domek byl vždy můj velký
koníček. Jsem také železniční modelář
teoretik a představuji si, že si jednou
v důchodu postavím kolejiště pro vláčky,
které sbírám. Moje dvě dcery studují
medicínu a chemii, takže jsem rád, že si
rozumíme.
Pane generální řediteli, děkuji za
zajímavý rozhovor.
Snímky Jiří Pancíř a archov společnosti

galerie úspěšných
osobností
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Společnost scanservice a.s.
potvrdila svoje výsadní postavení
na trhu digitalizace dokumentů
Jiří Pancíř

AXA, Státní ústav pro kontrolu
léčiv nebo Johnson & Johnson.
Páté ocenění v řadě bylo to nejlepší
v historii společnosti, což dokazuje
správnost naší cesty. Nejdůležitější
ale bylo, že jsem přišla s nápadem
tuto společnost vůbec založit.
Pracovali jsme před deseti lety
s panem Zajíčkem pro společnost
Kodak, která se zabývala pouze
prodejem scannerů, a cítili jsme,
že v brzké budoucnosti to bude
chtít něco navíc, a to komplexní
službu zákazníkům. Proto jsme
za tím účelem založili společnost
polečnost scanservice a.s., před- scanservice a jak se ukazuje, bylo naše
ní poskytovatel služeb v oblasti rozhodnutí správné. Tím, že byla vybrána
digitalizace, zpracování a správy Comeniem mezi silnou konkurencí nejen
dokumentů, se od roku 2003 pravidelně ostatních firem v oboru, ale především
umisťuje v prestižní soutěži „Českých silných mezinárodních společností, potvr100 nejlepších“ pořádané Panevropskou dila své vedoucí a výsadní postavení na
společností pro kulturu, vzdělávání trhu document imagingu.
a vědecko-technickou spolupráci
COMENIUS mezi první stovkou nej-  Říkáte „document imagingu“. Co si
úspěšnějších firem v ČR. Základním
může obyčejný smrtelník pod tím
a jediným měřítkem konečného umíspředstavit?
tění v soutěži je četnost nominací od
Dlouhodobě se specializujeme na
jednotlivých respondentů – čelných poskytování služeb digitalizace papípředstavitelů podnikatelské sféry v ČR. rových archivů, ať již formou prostého
To, že scanservice získal již po páté toto vysokoobjemového skenování nebo
ocenění, dokazuje, že si dlouhodobě zpracováním digitálních obrazů, dokuudržuje vysoký standard. Ocenění ve mentů a formulářů technologií OCR/
Španělském sále na Pražském hradě ICR/OMR. Využíváme nejkvalitnější
již pravidelně přebírá předsedkyně dostupné technologie, máme erudované
představenstva společnosti, držitelka odborníky v oblasti digitalizace dokutitulu „Lady Pro“ za roky 2002 a 2006, mentů a využíváme celosvětově ověřené
jakož i „Podnikatelka roku 2001“ paní postupy zpracování.
Renata Telínová. Čemu přičítá tyto
osobní i firemní úspěchy, o tom jsme  Říkáte „digitalizace papírových
s ní hovořili v její útulné pracovně v sídle
dokumentů skenováním“. Neurazte
společnosti v Praze 9:
se, ale to přece nyní již umí každá
Opakovaná oceňování v tak prestiži ta nejmenší kancelář. Nebojíte se,
ní soutěži chápu jako výsledek našeho
že zájem o Vaše služby bude klesat?
důrazu na dlouhodobé korektní vztahy
Naopak, roste a bude růst. Skenovat
s našimi zákazníky, jako jsou Česká pošta, samozřejmě umí už každý, ale celý proces

S

FRAGMENTY

průmyslové digitalizace dokumentů se
skládá z několika dalších kroků. Kromě
co nejkvalitnějšího naskenování dokumentů jde při jejich obrovském často mnohamilionovém množství o co nejrychlejší
postup, aby s dokumenty bylo možno co
nejrychleji pracovat v elektronické podobě, a také o postup co nejbezpečnější, tj.
s minimálním rizikem jejich zneužití či
ztráty. Musí se to navíc udělat tak, aby
patřičný dokument bylo možno jednoduše,
jednoznačně a rychle vyhledat, zobrazit
v počítači a jeho originál mít přehledně
zarchivovaný, aby byla v případě potřeby
zachována co nejdéle jeho originalita
v případě soudních sporů a podobně. A to
vše není nic jednoduchého, když máte
několik kamionů dokumentů s miliony informací. Určitě jste měl již v ruce
fakturu nebo daňový doklad a pokaždé
bylo grafické provedení tohoto dokladu
různé. I přes různé grafické provedení
a umístění informací mají tyto dokumenty
mnoho společných atributů, které umíme
našim softwarem vyhledat až do úrovně
kompletního vytěžení dat, jejich kontroly
a verifikace a následně předání do ERP
systému uživatele pomocí šifrovaného
VPN tunelu s využitím elektronického
podpisu a časové značky. Pro každého
zákazníka, pro každý projekt i subprojekt
hledáme dále speciální a nejvhodnější
softwarové řešení, ať již je instalujeme
u zákazníka nebo sami používáme v outsourcingovém projektu. Naší velkou konkurenční výhodou je skutečnost, že téměř
veškerá SW řešení, která nabízíme svým
zákazníkům, sami aktivně používáme
pro zpracování jejich dokumentace v naší
outsourcingové „továrně“.
 Vedoucí manažeři nemusejí tedy
díky Vám zajišťovat drahé technologie, lidské zdroje, prostory a interní
procesy pro agendu, která jim měsíc
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od měsíce narůstá,
nost zvítězila i ve výběrovém
Renata Telínová v roce 1994 po absolvování
a do které přibývají
řízení na dodávku řešení pro
další a další typy zpradigitalizaci dokumentů pro
výběrového řízení nastoupila na místo
covávaných dokumenStátní ústav pro kontrolu
obchodního manažera do firmy Foto-World
tů. Nemusejí se starat
léčiv. Jedním z našich vůbec
– joint venture Kodak. Po dvou letech působení
o jejich vytěžování
největších projektů, které
u firmy Foto-World byla jmenována regionálním
a indexaci. To vše udějsme jako subdodavatel reaředitelem Kodaku EMEA obchodní ředitelkou
láte za ně a dokonce,
lizovali, byla digitalizace
jestli jsem tomu dobře
archivu
nárokových dokudivize Kodak Document Imaging, kterou
rozuměl, jim dodáte
mentů
pro
výpočet důchodu
zastávala sedm let. Od roku 1998 byla generální
software šitý na míru
občanů České republiky
ředitelkou společnosti scanservice a od roku 2006
pro běžnou agendu?
od České správy sociálního
je předsedkyní představenstva společnosti. Její
Přesně tak. Našim
zabezpečení. V nepřetržitém
manažerská činnost je dlouhodobě oceňována
d r u hý m pi lí řem činsedmidenním třísměnném
nost i je v ý voj SW
provozu
jsme zpracovali více
v národním i mezinárodním měřítku. V roce 2001
řešení QuickImage
než
30
milionů
dokumentů,
se poprvé stala finalistkou soutěže „Podnikatel
a ScanEra. QuickImacož odpovídá 10,5násobku
roku 2001“, v letech 2002 a 2006 získala čestný
ge slou ž í přede v ší m
výšky Eiffelovy věže. Prováděli
titul
„LADY PRO“ udělovaný v rámci soutěže
pro řízení kompletního
jsme také digitalizaci téměř 10
„Českých 100 nejlepších“, ve které se společnost
procesu vysokokapacitní
milionu dokumentů archivu
digitalizace a manipulaci
a implementace systémů na
scanservice pravidelně zařazuje mezi 100
s dokumenty před, při
automatizované zpracovánejlepších společností v ČR. V roce 2005 byla
a po digitalizaci. ScanEní formulářů Všeobecné
její činnost oceněna tituly „Finalista soutěže
r a slou ž í pře de v ší m
zdravotní pojišťovny ČR.
Manažer
roku 2005“ a „Manažer odvětví 2005“.
k obsluze skeneru a k řízeProváděli jsme sčítání lidu
Je spoluzakladatelkou akciové společností
ní skenovacího procesu.
na Slovensku a v roce 2011
Navíc se snažíme vše probychom rádi participovali na
scanservice a scanservice Slovakia. Kromě
dávat jako ucelené řešení.
projektu
sčítání obyvatelstva
profesionálních aktivit se věnuje charitativní
Každá organizace má
u nás i v zahraničí.
činnosti a sportu (golf, bowling).
z minulosti velké archivy
a není schopna převést je
 Pracujete pouze pro státní
do dokumentární podoby
správu?
jednak z časových důvodů, jednak proto, v autoservisu, také si necháte opravit auto
Ro z h o d n ě n e . Js m e a k t i v n í
že to ani neumí dobře roztřídit a sladit tak, od odborníka.
i v komerční, především finanční sféře.
aby mohla plynule navazovat s novými
Partnerem pro digitalizaci dokumentů
daty. Nejde totiž jen o archiv mrtvý, ale  Škoda, že o Vás nevěděl pan ministr jsme Buřince, Hypo stavební spořitelně,
i o nové dokumenty, které do něj nadále
Langer, když digitalizoval několi- Pojišťovně České spořitelny, Penzijnímu
přicházejí. Proto si firma formou outkamilionový archiv StB pro Ústav fondu České spořitelny, ČSOB Leasingu,
sourcingu objednává tuto službu u nás.
pro studium totalitních režimů. LeasePlanu, atd atd… Pro skupinu firem
My jí stávající papírový archiv zdigitaliV bývalém sídle StB ve Střelničné AXA, kterých je dnes v ČR a SR pokud
zujeme a dodáme jí pro ukládání nových
ulici v Praze celý loňský rok stálo na vím šest, jsme zdigitalizovali téměř 10
dokumentů menší dokumentový scanner
dvoře pět kamionů plných počítačů milionů stránek archivů, dodali jsme
vybavený naším řídícím softwarem, aby
a pracovníci Hewlett-Packardu (HP) systém pro automatizované zpracoměla vše ukládáno stále ve stejné podobě.
v nich skenovali a skenovali, protože vání dokumentů, zpracovávali jsme
Jde to ale i naopak. Pokud si například
se celá technika do budovy nevešla. formuláře pro druhý pilíř důchodové
pořídí stavební spořitelny své SW řešeV tomto projektu jsme byli subdoda- reformy ve Slovenské republice atd atd…
ní, jímž připisují státní příspěvky, jsme vatelé HP. V současnosti se snažíme par- Jsme autorizovaným distributorem
schopni jim pomoci zavedením stejné ticipovat i na dalších projektech přímo či produktů KODAK divize Document
SW platformy pro velký počet dat. Třetím nepřímo řízených Ministerstvem vnitra Imaging, autorizovaným distributorem
pilířem naší činnosti jsou analytické (MV). Například pro Českou poštu, která produktů společnosti Top Image Systems
konzultační a projektové práce. Dnes je je dnes MV řízena, jsme dodali systémy pro ČR a SR a certifikovaným partnerem
digitalizace dokumentů sofistikovanější pro zpracování poštovních poukázek. pro KOFAX Capture v ČR a SR. A pro
v tom slova smyslu, že je na trhu konku- Námi dodané skenery digitalizují a námi trochu odlehčení, od roku 2001 se každorence v celoevropském prostředí. Každý dodaný software vytěžuje informace ročně podílíme na zpracování výsledků
sice ví, co je skener a jak s ním zacházet, z těchto poukázek. A těch Česká pošta ankety Český slavík Mattoni.
ale digitalizace milionu dokumentů není s pomocí našich technologií zpracovala
Samozřejmě, že se také snažíme nejen
lehké bez zkušenosti zvládnout. Proto je již více než jednu miliardu kusů. A stej- sledovat, ale také alespoň minimálně
nutné nechat si poradit od společnosti, né technologie používají např. i pošty určovat trendy vývoje v oblasti dokument
která nic jiného léta nedělá. Je to jako v Německu a ve Švýcarsku. Naše společ- imagingu. Tím nejvýznamnějším tren-
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dem současnosti a oblastí, která tvoří na trh, my zde v Praze máme na starosti ČR
našem obratu zhruba jednu třetinu a stá- a Německo.
le roste, je Business Process Outsourcing
pro digitalizaci a zpracování dokumentů  Maďarsko, Slovensko i Rakousko
(BPO).
beru, ale prestižní Němci si neumějí
udělat pořádek v archivech a faktu To zní složitě. Co si za tím mám
rách?
představit?
Převáděli jsme pro ně například
BPO je termín, který definuje kartoték y dokumentace pacientů
převzetí firemního procesu včetně v nemocnicích. Bylo to více než 10
obslužných aktivit a zodpovědností milionů dokumentů a při té příležitosti
třetí stranou tak, aby byla zajištěna jsme zjistili, že v německých archivech
nebo zvýšena rychlost a úroveň kvality rozhodně není o nic větší pořádek než
výstupů takto předaného procesu ve v archivech našich.
srovnání s jeho prováděním samotnou
společností. Firmy přistupují k BPO  Jak Vás tak poslouchám, ptát se Vás,
v oblastech, které jsou náročné na
zda máte problémy s legislativou, je
technologické nebo lidské zdroje či na
asi zbytečné…
získání a udržování know-how. Využití
Poslední léta jsme s ní skutečně spospecializovaného dodavatele vede kojeni, protože se začíná hýbat správným
v konečném důsledku k úspoře nákladů směrem a nutí jak samosprávu, tak
odběratele, zefektivnění jeho operací, veřejnou správu a právní subjekty, aby
zvýšení kvality a umožňuje mu více komunikovaly v digitální formě a aby
se koncentrovat na jeho „core business“. jejich pracovníci nepobíhali po úřadech,
Společnosti uspoří prostor a peníze nestáli fronty a nerozšiřovali úředního
zrušením rozměrných příručních šimla, protože, ať se nám to líbí nebo ne,
archivů, urychlí a usnadní vyhledávání dějiny se na nás podepsaly a rakouskoa sdílení dokumentů, zvýší bezpečnost uherská byrokracie s razítky u nás ještě
elektronických archivů, odstraní rizika stále v hlavách úředníků bují.
ztráty nebo zničení dokumentů, sníží
náklady na kopírování a zasílání lis-  Měl jsem příležitost se účastnit někotin, způsobí zrychlení a zefektivnění
lika prezentací pana Zajíčka, náměstinterních procesů. Výhody BPO od
ka ministra vnitra ČR, a pamatuji si,
nás v rámci celosvětového projektu
že nejvíce připomínek z pléna bylo
zpracování přijatých faktur využívá
ohledně zajištění bezpečnosti dat.
napřík lad mezinárodní koncern
Vy na to nenarážíte?
Johnson & Johnson. Začali jsme pilotZačátky byly těžší, ale za deset let
ním projektem, zpracováváním jeho nám prošly miliony a miliony dokufaktur v Evropě. Chodí k nám přes mentů, což nám dalo know-how. Máme
milion faktur z celé Evropy v různých zaběhlá pracoviště s vyřešenou logistijazycích, my je zde skenujeme a zpra- kou a bezpečností. Když jsem otevírala
cujeme. Vytěžíme z nich data a ta posí- tuto službu a požadovala od společností
láme do Belgie, kde má firma centrálu. jejich dokumenty, faktury a archivy, tak
V současnosti, kdy jsme pro projekt mne zodpovědní pracovníci takřka mláJohnson & Johnson získali partnera tili přes ruce. Nyní je již tomu naopak.
pro vstupní část projektu v USA, zpra- Začínali jsme od dceřiných společností
cováváme i americkou část projektu. nadnárodních společností, a když jejich
Zbývá ještě obsadit asijský trh, takže matky viděly, že se to osvědčilo a mělo
o nedostatek práce se nebojíme.
to hmatatelné přínosy, zalíbilo se jim
to a zadaly si i ony u nás digitalizaci.
 Na to je ale potřeba obrovské I když nejsme správci osobních dat, jen
množství pracovníků, nebo se je zpracováváme, je u nás velmi dbáno
mýlím?
na bezpečnost a vlastníkům dokumentů
Mýlíte. Máme pouze kolem 70 stálých ve smlouvě garantujeme pod sankcemi,
zaměstnanců a podle velikosti zakázek že se u nás nic neztratí. Navíc vlastníme
najímáme kolem 70 externistů a brigád- Certifikát o ochraně utajovaných inforníků. Navíc jsme před dvěma lety otevřeli mací od Národního bezpečnostního
pobočku i v Bratislavě, která obhospo- úřadu ČR a toto osvědčení umožňuje naší
dařuje slovenský, maďarský a rakouský společnosti přístup k utajovaným infor-
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macím stupně „důvěrné“. Přes to vše si
plně uvědomujeme citlivost informací
uložených na datovém nosiči nebo předávaných pomocí internetu. I když všichni
moc dobře víme, že největší rizikem vždy
byl, je a bude lidský faktor.
 Převádíte také dokumenty do MS
Wordu pomocí integrace do ERP,
DMS, ECM či CRM systémů?
Otázka je velmi prapodivně položena
– do zmíněných informačních systémů
není v 99 % případů potřeba skenované
dokumenty do Wordu převádět. Ukládají
se do nich v obrazové podobě, které
říkáme dokumentové image, a k té je
systémovými prostředky zabezpečen
přístup prostřednictvím metadat, kterým
se také říká indexy. Ale jestli se ptáte na
převod textů do citovatelné podoby, tak
ano, tuto službu také provádíme a systémy pro převod do citovatelné podoby
dodáváme.
 A Váš sen do budoucna?
Když pominu profesní, tak bych
byla ráda, aby se v ČR lidé začali k sobě
chovat slušně a ohleduplně, aby vznikala
větší loajalita mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, aby lidé měli pocit, že
víc patří ke společnosti a neměli tendence
ji poškozovat. To souvisí s atmosférou ve
společnosti. Život je příjemnější, když
se na sebe lidé usmívají a ne, když jsou
všichni naštvaní a hubují, že je stále něco
otravuje, že stojí fronty, že je něco drahého a pro ně nedostupného. Přála bych
si, aby byli příjemnější, ohleduplnější
a aby se nespoléhali, že jim stát všechno
dá. Například zdravotní poplatky jsou
po celém světě a já vždycky říkám, když
někdo křičí, že musí platit třicet korun,
že o auto se stará a platí mnohem víc.
Snažím se také, aby firma pomáhala
potřebným. V rámci našich charitativních projektů se snažíme pomáhat nejen
dětským domovům, ale také domovům
pro seniory. V neposlední řadě je mým
cílem dále rozvíjet společnost a budovat
obchodní slušnost, která bohužel mnohdy ještě stále chybí na našem tak malém
trhu. Maximálně se koncentrovat na nové
a nové požadavky trhu a rozvíjet program
loajality zaměstnanců. To je to největší
zlato, které každá společnost má, ale
bohužel ne všichni si to připouštějí.
Pani předsedkyně, děkuji za rozhovor.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Likvidační strategie ČSOB vůči
nebankovním devizovým místům
bude mít zajímavou soudní dohru
Ivana Haslingerová

galerie úspěšných
osobností

FRAGMENTY

 Banka nesmí používat informace z účtů nebankovních obchodníků z cizí měnou o jejich obchodech a používat je proti nim
v konkurenčním boji
 Pokud banka obchodní tajemství poruší a využije ve svůj prospěch, musejí soudy jednat rychle. Dlouhé soudní řízení zpravidla
poškozuje zejména slabší smluvní stranu.

A

kciová společnost CITCO
– Finanční trhy získala v roce
1997 od ČNB jako první nebankovní subjekt licenci na poskytování
bezhotovostních obchodů s devizami.
Po deseti letech má již více než 2000
klientů a dociluje roční obrat 27 mld.
Kč. Není náhoda, že byl tento raketový
růst oceněn. Ing. Gabriel Kovács, majitel a předseda představenstva CITCO
– Finanční trhy byl v prestižní soutěži
vyhlášen Manažerem odvětví peněžnictví
a pojišťovnictví pro rok 2006. Hodnotitelé
ocenili především fakt, že „podnikání firmy zvyšuje konkurenci v daném segmentu
bankovních služeb a šetří tak klientům
desítky milionů korun ročně“. Oprávněně
lze předpokládat,že úspěšné firmy na sebe soustředí zvýšenou pozornost zejména
bankovní konkurence.
Právě schopnost CITCO – Finanční
trhy a dalších mimobankovních subjek-

tů efektivně
konkurovat bankám
byl nejspíš
trnem v oku
Č S OB . Na
podzim loňského roku
zveřejnil
časopis Euro,
že banku
z a ž a l ov a l a
s p ole č no s t
Exchange.
O stejném
kroku uvažuje i společnost CITCO – Finanční trhy.
Zeptali jsme se proto Gabriela Kovácse
v příjemné zasedačce firmy v blízkosti
pražské Galerie Nové Butovice, aby nám
vysvětlil, v čem tkví podstata sporů
obchodníků s bankou:
Pro pochopení soudního sporu
firmy Exchange s ČSOB je nutno vyjít
ze záměru zákonodárců, kteří v roce
1995 umožnili novelou devizového
zákona vznik nebankovních devizových míst. Cílem bylo nesporně
zvýšení konkurence na trhu směny
deviz, které v konečném důsledku
povede ke snížení nákladů u uživatelů
této služby. Úspěšnost podnikání naší
společnosti je jasným důkazem, že se
tento předpoklad v praxi potvrdil. Bez
výrazné úspory by naši klienti naše
služby nevyužívali, i když jim nabízíme osobní přístup, kvalitní analytický
tým a další služby, které malí a střední

podnikatelé jen obtížně mohou očekávat u bank.
Problém je však v tom, že devizová
licence, na jejímž základě nebankovní
subjekty podnikají, umožňuje provádět bezhotovostní směnné obchody
výlučně prostřednictvím účtů u bank.
Jinak řečeno, pro naši činnost jsou
banky „povinnými“ obchodními partnery, kterým ale svým podnikáním
konkurujeme.
 Jste jim tedy v zásadě vystaveni na
milost či nemilost. Banky disponují
cennými informacemi, které by
samozřejmě neměly zneužívat?
Záleží tady na každé konkrétní bance,
jakou strategii zvolí. S vědomím značného zjednodušení lze říci, že v zásadě
přicházejí v úvahu dvě strategie – kooperační nebo likvidační. Kooperační
strategie znamená, že banka nehodnotí
naši činnost pouze z pohledu poklesu
jejích příjmů z poplatků za devizovou
směnu, ale bere v úvahu také potenciál
růstu příjmů, který z naší spolupráce
může získat. Příkladem takového přístupu mohou být naše obchodní vztahy
s bankou ING.
Z důkazů, které publikovala firma
Exchange, je ale zřejmé, že ČSOB zvolila
vůči nebankovním devizovým místům
likvidační strategii, která byla dle našeho
názoru hrubým zásahem do našich práv.
ČSOB pravidelně vyhodnocovala peněžní operace na našich podnikatelských
účtech a tyto informace pak využívala
ve svůj prospěch k cílenému oslovení
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našich klientů s nabídkou individuálních podmínek při provádění bezhotovostních devizových plateb. Je proto
zcela pochopitelné, že jsme požádali naše
právní zástupce, aby navrhli právní kroky
CITCO – Finanční trhy vůči ČSOB.
 Může tedy jít o mimořádně závažný
soudní spor s velkým reputačním
rizikem pro ČSOB. Vzhledem
k důkazům by se dalo předpokládat, že ČSOB bude ochotna jednat
o mimosoudním vyrovnání. Přišla
taková nabídka?
Exchange sama takový postup
navrhla, ale bankou byl odmítnut. V této
souvislosti je ovšem zajímavé, že ve vyjádření žalované banky navrhuje její právní
zástupce hned v úvodu, aby „soud rozhodl
o vyloučení veřejnosti pro celé jednání
v rubrikované věci, neboť je zde důvodná
obava, že budou projednávány věci, na něž
se vztahuje obchodní tajemství a bankovní
tajemství“.
Přitom z publikovaných důkazů
o chování ČSOB vůči nám vzniká důvodné podezření, že banka prolomila naše
obchodní tajemství a porušila rovněž
povinnost bankovního tajemství. Výše
uvedený návrh na vyloučení veřejnosti
pak lze interpretovat pouze tak, že banka
považuje praktiky nekalé soutěže uplatňované vůči nebankovním devizovým
místům za své obchodní tajemství, což je
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z našeho hlediska skutečně absurdní. Ale
myslím si, že to musí znít zcela absurdně
všem lidem.
 Mluvíte o porušení obchodního
tajemství, bankovního tajemství
a o praktikách nekalé soutěže.
Domníváte se, že platné zákony Vám
poskytují dostatečnou ochranu?
Jinak řečeno, myslíte si, že případný
soudní spor s ČSOB vyhrajete?
Pokud se skutečně rozhodneme podat
žalobu proti ČSOB, musíme být přesvědčeni, že spor vyhrajeme. Podle mého
laického názoru zatím nic nenasvědčuje
tomu, že by ochrana našich práv narážela
na nějaké nedostatky v legislativě.
S mimořádným zájmem ovšem očekávám analýzu judikatury evropského
práva z pohledu skutkové podstaty předmětného soudního sporu. Předpokládám,
že právě závěry této studie rozhodnou
o našich dalších krocích.
Oblast finančních služeb je z legislativního hlediska velmi živá a s ohledem
na probíhající finanční krizi bude tento
trend dále pokračovat. Byla to právě naše
firma, která iniciovala založení Asociace
pro devizový trh (ADET), jejímž cílem je
mimo jiných i zastupovat společné zájmy
členů vůči státním i nestátním institucím.
Prakticky to znamená především zajištění vlivu asociace na legislativní proces.
Jedna věc je legislativní rámec našeho
podnikání a druhá pak vymahatelnost práva. Jestliže obecně
stále platí, že vymahatelnost
práva je velkým problémem
českého podnikatelského prostředí, pak pro naše podnikání
platí toto tvrzení dvojnásobně.
 Hrozba likvidační strategie
bank není zřejmě jediným
strategickým problémem
Vaší firmy. I laika napadne, že
základní strategickou hrozbou
je pro Vás vstup České republiky do eurozóny. Jak se chcete
s touto hrozbou vypořádat?
Je nesporné, že naším
základním strategickým tématem je vstup Česka do eurozóny,
i když k němu asi nedojde před
rokem 2013. Náš obrat by se
snížil asi o 80 %. Našli jsme ale
řešení, které spočívá v rozšíření
spektra služeb, které poskytujeme. Konkrétně to znamená,
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že jsme vlastnicky vstoupili do družstevní
záložny Prague Credit Union a postoupili
tak z legislativního rámce licencovaných
obchodníků s devizovými hodnotami
do mnohem širšího legislativního rámce
družstevních záložen.
Tento strategický krok nám umožní
nabízet klientům další služby a současně
oslovit zcela nový segment trhu devizové
směny, kterého se případný vstup Česka
do eurozóny nedotkne. Navíc můžeme
tímto krokem do značné míry eliminovat
případnou hrozbu likvidační strategie
bank vůči nám. Pokud se totiž naši klienti stanou družstevníky záložny Prague
Credit Union, pak budou moci provádět
devizové operace prostřednictvím svých
účtů u této záložny. Vrátím-li se tedy
k Vaší otázce, pak jsme, myslím, našli
řešení, kterým „zabijeme dvě mouchy
jednou ranou“.
 Sektor družstevních záložen prodělal v nedávné minulosti dramatický
vývoj. Neobáváte se, že družstevní
záložny mají stále špatnou image?
Nemají. Sektor družstevních záložen
prošel zásadní očistnou kůrou, o čemž
svědčí mimo jiné i fakt, že došlo k redukci
jejich počtu z původních zhruba 140 na
dnešních 17. Družstevní záložny podléhají identické regulaci ze strany ČNB
jako banky a jsou nesporně stabilizované
a zdravé.
Zároveň bych chtěl zdůraznit, že naše
podnikání v rámci Prague Credit Union
bude i v nebližších letech spočívat v devizové směně a v zahraničním platebním
styku, tedy v činnostech, které umíme,
a víme, že to vědí i naši klienti, kteří nám
důvěřují. V tuto chvíli úvěrové obchody
nepřipravujeme a proto otázka image
družstevních záložen nemůže mít na
naše podnikání vliv.
 Pro Vaše podnikání je důvěra
základním předpokladem úspěchu.
Vám se podařilo získat důvěru dvou
tisíc klientů. Jak to bylo těžké?
To je dobrá otázka. Bylo to velmi
těžké a trvalo to velmi dlouho. V době,
kdy jsme získali devizovou licenci, tedy
před deseti lety, byla úroveň finančního
řízení v podnikové sféře velmi nízká, a to
nejen v malých a středních podnicích, ale
i v podnicích velkých. Znali jsme tehdejší
situaci v podnicích důvěrně, protože před
tím, než jsme získali devizovou licenci,
působila naše firma na trhu jako finanč-
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ní poradce. Museli jsme většině našich
potenciálních klientů individuálně
vysvětlovat, že na devizové směně s naší
firmou lze získat zajímavé úspory jak na
samotném kurzu, tak i na poplatcích.
Větším problémem byl pro klienty
fakt, že vypořádání obchodu u nás probíhá jinak než v bance. Klient byl zvyklý,
že má u banky svůj korunový a devizový
účet. Pokud chce směnit, dá bance příkaz
a peníze putují z jednoho účtu klienta na
druhý. U nás to bylo jinak. Klient musel
nejprve poslat peníze na náš účet u banky
a teprve následně doputovaly peníze na
jeho bankovní účet. Právě ono „poslání
peněz na náš účet“ bylo zpočátku velkým
problémem. Překonat tuto počáteční
nedůvěru šlo jedině tak, že odvážnější
klienti to začali v malých objemech
zkoušet a s růstem jejich důvěry k nám
nás doporučovali dalším potenciálním
klientům.
 Když jsou družstevní záložny regulovány stejně jako banky, proč se na
ně nepřemění?
Protože družstevní záložna jako koncept podnikání dává smysl. Zákon prostě
říká, že umožňuje, aby na trhu vedle sebe
podnikaly jak banky, tak záložny. A opět
musím zopakovat, že cílem jsou levnější
služby pro klienty, lepší nabídka a možnost vybrat si subjekt, který lépe splní
požadavky klientů.
Vize o možnosti transformace družstevní záložny na banku podle zákonem
stanovených pravidel je, podle mého
soudu, správná. Vytvořil by se tak prostor
pro vznik českých bank, které by zvýšily
konkurenci na trhu s jednoznačně pozitivními efekty pro klienty. Je jasné, že by
se mohly transformovat ty nejúspěšnější
záložny a celý proces transformace záložny na banku by byl ze strany ČNB řízen.
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záložen (ADZ) aktivně se podílet
na přípravě návrhů legislativních
změn, které by měly umožnit výše
zmíněnou transformaci družstevní
záložny na banku. Potěšitelné je, že
podle mých informací je tento proces
již diskutován s příslušnými státními
orgány. Dalším krokem bude příprava
návrhu, na kterém se všechny dotčené strany shodnou, jeho předložení
vládě a následně předání k posouzení
Parlamentu ČR. Domnívám se, že
možnost přeměny je logickým vyústěním růstu družstevních záložen
a současného sbližování regulace
bank a družstevních záložen.
 Vaše společnost je nesporně
v růstové fázi. Svědčí o tom vývoj
ukazatelů obratu, počtu klientů, ale
i pracovníků. Musíte zřejmě měnit
kvůli tomu i systém řízení společnosti. Co je na tom nejsložitější?
Myslím, že nejsložitější je změnit
sám sebe. Když CITCO – FT začínalo,
byli jsme malý tým, ve kterém všichni
pracovali na zakázkách, a stejně tak tomu
bylo prvních několik let naší existence.
Prostě jsem pracoval, jako ostatní kolegové, na konkrétních úkolech, ale současně jsem rozhodoval o zadání těchto
úkolů a o míře jejich splnění. Je jasné, že
v určitém momentu jsem si prostě musel
sednout pouze na jednu židli a začít společnost skutečně řídit.
Postupně jsem ovšem zjišťoval, že
operativní řízení není moje silná stránka
a začal tyto otázky diskutovat s tehdejším
předsedou naší dozorčí rady doc. Karlem
Koppem, který má v tomto směru nejen
teoretická znalosti, ale hlavně bohaté
praktické zkušenosti. Postupně jsem
začal chápat úlohu představenstva v akciové společnosti.
Výsledkem těchto diskusí pak bylo,
že jsem zřídil pozici výkonného ředitele,
kterou jsem svěřil Martině Rubínové.
Sám jsem se plně věnoval strategickým
otázkám ve funkci předsedy představenstva. Myslím, že jsem vybral dobře. Konec
konců, Martina se letos probojovala do
finále soutěže Manažer roku – podobně
jako já před dvěma lety.

 Znamená to, že Vaším dlouhodobým
záměrem je spojit CITCO – Finanční
trhy (CITCO – FT) s družstevní
záložnou a transformovat se na
banku?
Ne. CITCO – FT s Prague Credit
Union spojovat v žádném případě nebudeme. CITCO – FT se ale bude postupně
specializovat na tu část finančních
služeb, které nemůže družstevní záložna  A výsledkem byla akvizice záložny
vykonávat. O jakékoliv transformaci na
Prague Credit Union?
banku je zcela předčasné hovořit. Jiná
Dá se to tak říct. Dnes řídím proces
věc je, že budeme maximálně podpo- transformace v podstatě „spící“ družsrovat snahu Asociace družstevních tevní záložny na vysoce efektivní pod-

nikatelský subjekt. Právě díky tomu, že
CITCO – FT perfektně funguje, mohu se
plně věnovat tomuto novému projektu.
Z hlediska systému řízení družstevní
záložny je nesporně velkou výhodou, že
právě tato oblast je předmětem pečlivé
regulace ČNB. Při určitém zjednodušení
lze říci, že vytvořit funkční systém řízení
družstevní záložny prakticky znamená
splnit požadavky regulačních vyhlášek
ČNB, které se vztahují i na banky. Přitom
rozhodující roli hraje naše schopnost
nalézt na trhu kvalitní lidi do příslušných
manažerských pozic.
Myslím, že se nám daří vhodně kombinovat dravost mládí se zkušeností. Jsou
pozice, kde jsou bohaté pracovní i životní
zkušenosti nezbytností. Opět musím
zmínit přínos mého kolegy, docenta
Koppa, neboť se nám společně podařilo
vytvořit optimální mix, kde business
pozice vykonávají převážně lidé mladší
a pro pozice v dozorčí radě, compliance,
vnitřního auditu a řízení rizik jsme získali zkušené pracovníky.
 Ještě obvyklá otázka na závěr. Máte
vůbec čas na rodinu a koníčky?
Pokud si člověk neudělá čas na své
blízké a na sebe, nemůže fungovat dobře
ani v práci. V poslední době mám víc
práce, než bych si představoval. Vidím
však horizont, kdy se vše dostane do
klidnějšího tempa a vrátím své rodině, co
jí dlužím. Bez zázemí a podpory rodiny
a přátel by takto náročná práce byla ještě
těžší. Na návraty domů z práce se těším.
Pane předsedo, děkuji Vám za zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

exkluzívní rozhovor

KULTURA

B
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Ivana Haslingerová

líží se konec osmičkového roku
a potvrdilo se pravidlo, že osmičky přinášejí našemu národu
neštěstí. Po dvaceti letech se dostali opět
chybami našich pravicových politiků
do řízení země komunisté. Situace je
tak vážná a nepřehledná, že ani sami
pravicoví politici o ní nechtějí hovořit.
Čekají na výsledky Kongresu ODS
jako na Godota. Každý zakuklený do
svých problémů. Jedni se bojí, kdy je
premiér vyhodí, jiní bojují zase o jeho
místo předsedy strany a každý přičítá
neúspěch něčemu jinému. Proto jsme
se rozhodli zeptat se na to, co si myslí
o současné politické situaci, nepolitika,
ale člověka nadmíru povolaného, na
jehož slova zatím vždy došlo jako na
slova Sibyly Kumánské, generálního
ředitele Národní galerie, profesora
Milana Knížáka. A pan profesor nezklamal. Jen jsme si říkali, že je škoda, že
nemůže jako nečlen ODS kandidovat na
jejího předsedu. Rozhodně by někoho
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Milan Knížák: „Strana,
která se třese jako ratlík,
nemůže nikdy vyhrát!“
jeho formátu do čela potřebovala, aby
zamezila, pokud je to ještě vůbec možné,
nové národní tragédii – návratu komunismu k moci po příštích volbách. Zde
jsou jeho postřehy:
Vadí mi, že jdeme doleva. Speciálně
u nás, když jsme se tak vehementně postavili v listopadu 1989 proti komunismu, mi
spolupráce s komunisty připadá přímo
nestoudná. Něco by se mělo stát.

 Čemu přičítáte, že ODS prohrála
dvoje volby? Myslíte si, jako pan
Topolánek, že to bylo kvůli reformám, které dělala vláda, a že se vše
vyřeší, když se vyhodí pár ministrů?
Co byste dělal na jeho místě Vy?
Nemyslím si, že prohra je kvůli tomu,
že vláda dělala reformy, protože ty byly
velmi malé. Je to proto, že ODS nezvládla propagaci a strukturu těch reforem.
Reformy musejí být jinak strukturovány,
 Ale co?
musejí jít jinak po sobě, musejí být řádně
Pokud jde o vládu, je nutné, aby byla dokumentovány a propagovány a hlavně
zachována kontinuita. Novou vládu by musejí být razantní. Například Tomáš
koaliční partneři při jejím sestavování Julínek je mi velmi sympatický, jeho
vydírali ještě daleko drastičtěji. ODS reformy schvaluji, ale on je neumí vůbec
nemá tudíž jinou šanci než udržet to, co vysvětlit, propagovat a hlavně správně
je. Proto musí být zachován Topolánek načasovat jejich kroky. Nespokojenost
jako předseda vlády. Pokud jde o post lidí není v tom, že by platili 30 Kč. To je
předsedy ODS, vypadalo to zpočátku marginální otázka, kterou pouze zneujasně, že Topolánek padne. Nyní se zdá, žívá KSČM, primitivní a nemyslící lidé.
že víc jak polovina členů ODS je pro jeho Julínek neumí srozumitelně vysvětlit,
pokračování. Nejsem si proto zcela jist, že co dělá a proč to dělá, a tlučhubové jako
přestane být předsedou.
Rath, Paroubek, Hašek a další toho využívají. Totéž platí téměř pro celou ODS.
Neodhadla současnou náladu národa.
 Ministr Julínek měl ale od Výkonné
rady ODS (VR) zakázáno pokračovat, dokud nebude po volbách.
A právě to bylo špatně! Naopak měl
dělat reformy dál a razantněji. Nic tak
neodradí, jako nepevnost postojů. ODS
prohrála právě proto, že reformy nebyly
dost razantní a důsledné. Jejich voliči
očekávali, že reformy vše po socialistech
změní a vyčistí, ale ony NIC nezměnily.
Vrcholní představitelé ODS se hned po
prvních výtkách opozice zalekli a stáhli
se do defenzívy. A to je nejhorší, co mohli
udělat. Vláda nebyla ofenzívní, a proto
prohrála.
 S defenzívní vládou sice nejsou pravicově cítící občané a tedy voliči ODS
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dle protokolu, ale
dělal si z ní tak
trochu legraci.
To p o l á n e k s e
asi K lausovou
suverenitou cítí
uražen, a protože
je, bohužel, hysterický (cukrovka
to asi podtrhuje),
dělá někdy zbytečnosti, kterými
sám sobě, a samozřejmě i ODS,
škodí. Navíc je na
něm vidět jak ho
problémy sužují,
protivníci to vědí
nadšeni, ale myslíte, že to byl jediný a do bolavého místa píchají dál. Je to prodůvod prohraných voleb? Nevadilo blematické, otravné, bolí to, ale státníci
také, že ODS nedělala celostátní kam- musejí být schopni to překousnout.
paň, protože si to hejtmani zakázali?
Samozřejmě, že rozhodnutí hejtmanů  Kdyby byl na místě předsedy ODS
bylo velkou chybou. ODS tím vzkázala
někdo jiný, myslíte, že by se situace
veřejnosti, že se vnitřně rozpoltila. To
uklidnila?
u ní nebylo obvyklé. Za Klause to nikdy
Kdyby nastoupil na místo Topolánka
nezažila. Vždy jí bylo naopak vytýkáno, kdokoliv jiný, bylo by asi klidněji,
že je stranou jednoho názoru. A to bylo nevládla by taková hysterie. ODS má
užitečné. ODS potřebuje silného vůdce v pobočkách dobré lidi, kteří však ještě
s jasnou vizí. Tím, že se znejistila, neu- nemohou kandidovat. Navíc by to bez
měla ani propagovat reformy. Tím dala praktické zkušenosti s vládnutím asi
najevo, že je slabou stranou, a lidé obecně nezvládli. Psychiatr Pavel Bém by zvláneradi volí slabé strany. Protože se ODS dl tyto problémy asi lépe, věděl by, že
potápěla ve vnitřních problémech, stačila některé věci nemůže dělat a naopak, ale
pak v komunální politice okrajové stra- nejsem si jist, že by Pavla Béma zvládla
ně ČSSD jen elementární demagogická členská základna.
propagace, aby ji zatlačila do pozadí
a propagačním křikem zastínila své  Co Jan Zahradil?
vlastní problémy. Byl tam samozřejmě
Zahradil je milý, chytrý a inteligentpodíl i Vlasty Tlustého, kterému je jedno, ní. Je ale spíš stacionární, měl by se víc
jak ODS dopadne, i když mu neupírám pohybovat nejen
pravdu v některých postojích. Například mezi členy, ale
problém církví vidí rozumně.
především na
české politické
 Mnozí představitelé ODS přičítají scéně. Obecně to
jako hlavní vinu vnitřního rozpol- bude mít každý
cení ODS Topolánkův kladný postoj těžké. Bude se
k Lisabonské smlouvě. Tvrdí, že to je od něj očekávat,
pro ně nepřekonatelnou překážkou. že situaci rychle
Že nemohou zvednout ruku pro její změní k lepšímu,
ratifikaci a že polibky Frau Merkel ale položme si
před televizními kamerami den před otázku: dá se ta
volbami mu prohrály volby u skal- situace opravdu
ních voličů. Co si o tom myslíte?
změnit?
S tím souhlasím. Topolánek měl být
k EU rezervovanější. Asi se mu zalíbilo
 Dá. Teď je
jezdit do Bruselu, potkávat evropské ve V R a nimomanipulátory a cítit se s nimi důležitě. zita mezi všemi
Klaus se také setkal s Merklovou přesně a nikdo nevěří
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nikomu, nikdo nechce ani pípnout před
sjezdem. Takové napětí a strach jsem
tam nikdy necítila. Kdyby do vedení
nastoupil někdo klidný, jako například
ten stacionární Zahradil, rozhodně by to
uklidnilo situaci a na voliče by působil
zase tou starou Klausovskou noblesou.
Je pravda, že by to chtělo někoho z vnějšku a také z Prahy, kterou
Topolánek z nepochopitelných důvodů
úplně vytlačil z politiky. Sjezd je ale
až za měsíc. Jestli bude ODS měsíc
mlčet, ztratí u lidí hrozně moc. Od
první chvíle měla demonstrovat sílu
a jednotu a hlavně odhodlání. Zatím
dává najevo slabost, a to buduje ještě
větší problém, než nevyhrané volby.
Zůstává zatlačena do defenzívy a velmi
obtížně se bude lepit dohromady. A to
lidé nevidí rádi.
 Poradce prezidenta republiky Tomáš
Haas napsal, že ODS neexistuje,
neboť je zde 15 různých ODS. Máte
také ten pocit?
Není to tak úplně pravda. Některé
kraje se staví za Béma neboli za Prahu,
jiné za Topolánka a takové jednání je
v politické straně před vnitřními volbami normální. Ale ODS je nejednotná
v jiných oblastech a proto to, co dělá po
volbách, je možná ještě horší než to před
volbami.
 Co byste dělal nyní Vy, být předsedou Topolánkem? Kde byste hledal
největší chybu v kampani?
Především bych se choval jinak před
volbami. Hledání zajímavých hesel typu
„Evropě to osladíme“ bylo k ničemu, byly
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stokrát NIKDY! vůbec
se nebránil. Považuji
ho za čestného a intel igent n í ho člověka ,
ale bohužel hysterie
a nestabilita postojů ho
jako lídra diskvalifikuje.
Opakuji. Strana, která
je v defenzívě, nemůže
vyhrát. Voličská masa se,
bohužel, nechává ráda
manipulovat. Vyhrát
může i trouba, ale musí
být zapálen pro svou
představu a neustupovat. Slabocha vždy
národy smetou.
 Takže Jiří Paroubek
má naději na úspěch?
Paroubek naštěstí
nemůže národ okouzlit,
to nic neřešící vtipy za velké peníze. protože žádnou vizi nemá. Jen znejišťuje
Navíc to znělo falešně od člověka, který své protivníky, teď tedy ODS, protože je
až doteď dával najevo, že má zájem rati- třepotavá, ale nic víc. Kdyby se vzchopila,
fikovat Lisabonskou smlouvu. Je nutné vyhraje nad ním.
dát voličům jasně najevo, že víme, co
máme dělat a jaké na to máme řešení.  Mnozí říkají, že průšvih ODS nastal
A především, že to budeme důsledně
již před volbami do Parlamentu,
prosazovat, ať se to líbí nebo ne. Musíme
protože nejen nemluvila s lidmi, ale
lidi přesvědčit, že má naše řešení smysl.
naopak je urážela tím, že jezdila
To se nedělo. ODS kličkovala. Vždy se
v krajích a oblastech jen na přednášpod každým nárazem opozice zachvěla
ky pro vybrané publikum.
a odsunula malinko na druhou stranu.
Obávám se, že hlavní bylo to, že ODS
Nebyla jako strana stabilní. Strana se podcenila veřejnou masáž. Myslela, že
může mýlit, může udělat i hloupost, ale si lidé sami odvodí, jak jsou její reformusí stát pevně a dávat najevo, že ví, my užitečné a nezbytné. Bohužel, lidé
proč to dělá. Před volbami rozhodně na se většinou nenamáhají. Musíte jim to
místě nestála, třásla se, a co hůř, třese se nacpat do hlav heverem. A to členové
po volbách ještě víc. To je strašně špatné. ODS prošvihli. Rezignovali na sílu. Proč
Strana, která se třese, nemůže vyhrát. myslíte, že vyhrál Obama? Byl strašně
Může se mýlit, ale nesmí uhýbat, dávat mělký, nikdy neřekl nic, co by i ten nejnajevo strach a nejistotu. Reformy měla hloupější nepochopil. A pořád byl viděn.
dobře připravené, přesto z nich takřka nic Pak je jedno, co vlastně říká.
neudělala. A právě proto ODS prohrála.
Její voliči chtěli víc. Topolánek všem  Když už jste připomněl Obamu, polistranám ustupoval a stejně prohrál volby.
tická scéna se nezměnila jenom u nás.
Snad se poučil a bude nyní neústupnější.
Co říkáte obecně na volbu Obamy
Snad si už konečně uvědomil, že strana
presidentem USA?
musí vystupovat hrdě a stabilně a že
Doufal jsem, že se Amerika rozhodstrana musí stát za tím, co chce a co slíbí ne pro Mc Caina. Byl mi sympatičtější,
před volbami.
jasnější a dokonce mi byla sympatická
i ta jeho aljašská dáma. Bohužel se uká On ale byl vydírán koaličními part- zalo, že barevná Amerika zvolila Obamu.
nery…
Pozitivní je, že může být prezidentem
Nejenom, že se nechával tlačit koa- USA člověk jiné pleti. Na druhé straně
licí, ale on se nechával tlačit i opozicí. Obama je velmi povrchní. To, co hlásá,
Místo, aby proti opozici tvrdě vyjel mne vrcholně neuspokojuje. To, že byl
a řekl NIKDY! NIKDY! NIKDY! a ještě zvolen, svědčí o tom, že ve volbách šlo
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voličům o rasový problém spíše, než
o prosperitu Ameriky. Konečně o tom
vypovídaly i záběry z černošských měst,
kde byl Obama velmi oslavován. Tamní
lidé nechodili dříve volit, ale tentokrát
šli. Chápali volby jako antisegregační
čin, nepřemýšleli nad politickou změnou,
kterou nabízel. Chápali volbu Obamy
jako završení antisegregačního procesu.
Barevnost Obamy okouzlila intelektuály
i menšiny. Vztahy mezi menšinami sice
dobré nejsou, ale semkly se proti bílým.
Berou barevného prezidenta jako své
vítězství. A navíc Obamova kampaň byla
strašně drahá a to je neblahé znamení,
zvlášť v současné době.
 Obraťme list. Stojíte v čele Národní
kulturní instituce nejen nyní, ale již
za předchozích vlád. Můžete porovnat, jaký je vztah vlády ke kultuře
dříve a nyní?
Slova vláda a kultura nejdou nikdy
dohromady. Odmyslím-li Jandáka, který
byl pro resort kultury úplnou tragédií,
je vztah dnešní vlády ke kultuře horší.
Jdeme předsedat EU, všechny předchozí
předsedající země měly za tím účelem
nachystané kulturní projekty. My nevygenerovali žádný, nebo zcela banální.
Z Francie přišlo přání, abychom dali
dohromady společné projekty jako symbol spolupráce. Vláda to schválila teprve
před měsícem, ale Francie samozřejmě
a správně řekla, že už je pozdě.
Dalším velkým problémem je, získat
peníze na nákup děl z restitucí. Jde přitom jen o desítky milionů korun, což je
v rámci státního rozpočtu směšná částka.
Pokud je neodkoupíme, prodají restituenti díla kdoví komu a stát přijde o kulturní
bohatství, které nelze nahradit. S penězi
na kulturu to bylo vždycky zlé, ale kulturní program této vlády je spíše horší,
rozhodně není lepší než dříve. Nechci
tím vinit ministra kultury, vláda jako
taková nemá ve svém programu záchranu
a podporu našeho kulturního dědictví
a přitom je to to jediné, co má v dnešním
světě skutečnou hodnotu.
 Přesto ale Národní galerie nakupuje
obrazy, buduje paláce, pořádá náročné a krásné výstavy a doprovodné
programy. Na to přece musíte dostávat dostatek peněz, nebo se mýlím?
Mýlíte a to značně. Náš rozpočet se
nezvyšuje. Peníze získáváme od soukromých sponzorů. Jsem opravdu hrdý, že
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se nám povedlo získat masivní sponzory.
Můžeme nakoupit akvizice, které bychom jinak koupit nemohli. To, že NG
má asi nejvíc silných sponzorů ze všech
kulturních institucí, pokládám za velký
úspěch a jsem jim za to velmi vděčný.
 Restituenti ale mezi ně zřejmě nepatří. Nebo někteří dali své obrazy do
galerie zdarma?
Restituenti jsou vesměs již třetí generací majitelů a ta je vždy nelítostná. Děda
obrazy nasbírá, otec ctí jeho památku
a vnuci k tomu již nemají vztah žádný
a rozprodají to. Občas se ozvou lidé
z venku, jako například Anna Baruch
z Chicaga, která nám věnovala velkou
část svých sbírek světového a českého
umění. Většinou restituenti chtějí jen
peníze a to hned. My je ale hned nemáme,
musíme o ně žádat vládu, a ta je uvolňuje
postupně, pokud vůbec.
 Kdybyste byl ministrem, co byste pro
kulturu dělal?
Rozpustil bych Ministerstvo kultury.
 To říkal již kdysi Pavel Tigrid. Asi to
ale nebude tak jednoduché a navíc by
pak kultura nedostala vůbec nic…
On ale pro to rozpuštění nic neudělal.
Musíte ministerstvo k rozpuštění připravit. Nakonec by stačilo zřídit jen odbor
na Ministerstvu financí, který by peníze
rozděloval podle daného klíče kulturním institucím, a ty by se o ně staraly
samy. Proúčtovaly a zodpovídaly by za
ně. Ostatní odbory, jako jsou například
odbor muzeí a galerií, odbor památkové
péče, odbor investic, atp. bych zrušil.
Jejich činnost stejně paralelně dělají
samotné kulturní organizace, zdvojení
nemá smysl a vede jen k rozdrobení
odpovědnosti.
 A jak byste to provedl s církvemi?
Provedl bych zásadní odluku církví
od státu. Vrátil bych jim všechen majetek a nechal bych je s ním hospodařit,
když jej tak zuřivě chtějí. Navíc dnes
jsou církve slabé, nepracují zdaleka tolik
jako v minulosti a proto nepotřebují
tolik prostředků jako dřív. A pokud jde
o opravy památek, ať se obracejí na stát
jako každý jiný subjekt. Vím, že nevýdělečné kostely církve nechtějí. Nejraději by
byly, aby se o památky staral stát a církve
dostaly jen výnosné věci jako např. lesy,
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kláštery a lukrativní památky. Mluvím  Nemáte pocit, že na těchto výstavách
mnohdy kvantita převyšuje kvalitu?
hlavně o katolické církvi. Kardinál Vlk
Že jsou umělci nyní majetkem kuráje víc obchodník než kněz a s duchovním
světem má, podle mne, jen málo spotorů, kteří dělají výstavy na daná
lečného. Církev ztratila kredit. Honbou
témata, a individualita uměleckých
za majetkem prošustrovala porevoluční
děl v nich mizí, protože se stávají jen
nadšení lidí pro ni.
součástí projektů?
Je to tak. Výstavu k tématu připraví
 Říkal jste, že NG nakupuje restituo- kurátoři a o umělcích se často ani nehované obrazy. A co obrazy současných voří.
autorů? Poskytuje vláda výtvarným
umělcům nějaké granty, jako napří-  Kam byste zařadil sám sebe jako
klad hercům?
umělce?
Jsem proti grantům na současné
Jsem umělec na konci moderny. To je
umění obecně. Zmínila jste oblast diva- ale celá moje generace.
del. Byl jsem členem grantové komise
Magistrátu. V Praze je cca 300 divadel  Znáte možná v umění všechno. Ale
a všechny chtějí od státu peníze na provoz.
co to všechno znamená? Myslím,
Herci přitom hrají v seriálech, z výdělku
že mnohý umělec vystavující na
si stavějí luxusní domy a jezdí na atraksoučasných výstavách by nedotivní dovolené. Ať investují vydělané
kázal namalovat člověka. Což by
peníze do divadelního umění, když je
se dříve nestalo. Podobně jako
chtějí provozovat. Mnoho velmi nadav současnosti mnozí odborníci na
ných výtvarných umělců se po skončení
polymery neznají základy obecné
vysoké školy živí hlídáním, prodáváním,
chemie. Když je ale neznají, dělají
učením v kurzech, atp. Nestěžují si,
elementární chyby ve speciálních
pokládají to za normální a kvalitu jejich
problémech polymerů.
umělecké práce to nesnižuje. Klidně bych
Je pravda, že namalovat reálného
proto nechal vše v kultuře vývoji. Kultura člověka dnes neumí 90 % vystavujících
by tak prošla vnitřní kultivací a zůstali umělců, zatímco Leonardo obsáhl vešby v ní jen lidé vnitřně zapálení pro věc kerou vzdělanost své doby. Dnes jsou
umění. Dotacemi a granty se z ní stává znalosti tak široké, že existují inženýři
součást zábavního průmyslu. To je chyba. jediného šroubu, poněvadž už taková
Snažím se to vysvětlovat. Ale nikdo to specializace je tak obtížná, že zabere
nechce slyšet. Ale NG nakupuje současné celý profesní život. A to vybízí řadu lidí
umění pravidelně. Založila spolu s Pav- k nestandardním „amatérským“ krokům,
lem Dostálem, „fond nejmladších“ a zís- možná dokonce skokům.
kává i dary od sponzorů, např. od nadace
manželů Jelínkových ze Švýcarska či  S tím souhlasím. Nestandardní myšpeníze od fy. Synot.
lení ať vědců či umělců vede k pokroku lidstva. Které století podle Vás
 Podle jakého klíče nakupuje NG
k tomuto rozvoji nejvíce přispělo?
obrazy od současných umělců?
19 století. Dovolilo si do té doby
Subjektivního, jiný neexistuje. nepředstavitelné, naprosto bláznivé věci.
V porotě jsou lidé, kteří se celý život Bylo to století, které naši dobu otevřelo
v umění pohybují, mají zkušenost a vybí- dokořán. Proto pak přišly velké války,
rají. Všude na světě je to subjektivní, jinak svět to nemohl unést. Chystáme nyní
to nejde. Nemyslím si, že vše co získáme, v NG expozici umění přelomu 19. a 20
bude mít po letech smysl, ale bude to století a jako doplněk budeme vystavovat
v každém případě dokument doby. I to zbraně, které minulé století zdokonalilo
je funkce Národní galerie.
ve velmi funkční stroje na zabíjení. Mají
v sobě utilitární funkční krásu a ukazují
 Co se teď v umění děje ve světě?
nám jinou, bohužel také reálnou, tvář
Situace je nevýrazná. Byl jsem nedáv- lidstva. S uměleckými díly se zvláštně
no v Paříži na schůzi ředitelů velkých doplňují, vytvářejí kontrastní portrét
světových muzeí. Řada výstav, které naší civilizace.
jsem tam zhlédl, byla vágní, člověk si
Pane profesore, děkuji za zajímavý
nezapamatoval jedinou věc. Samé tzv. a přínosný rozhovor.
módní trendy.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

fragmenty z kultury
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Ivana Pamětnická

FRAGMENTY

Slovenský obraz
(anti-obraz)

potrvá do 1. března 2009. Poslední
z nich, kterou připravila Slovenská
národní ga lerie
a Správa Pražského
hradu z iniciativ y Slovenského
institutu v Praze,
vše završuje. Její
v ýznam podtrhl
fakt, že ji v předvečer Státního svátku
ásadním tématem roku 2008 slavnostně otevřeli
byly na Pražském hradě oslavy prezident Slovenské
90. výročí našeho státu. Kromě re publ i k y Iv a n
mnoha menších akcí proběhly dva velké Gasparovič s chotí
koncerty a tři zásadní výstavy – výsta- Silvií a prezident
va 28. říjen v paměti Hradu v Císařské České republiky
konírně pražského hradu (prohlédnout Václav Klaus s chotí
si ji je možné do 8. února 2009), výstava Livií. Slavnostní
Československé legie v Rusku 1914-1920 vernisáže byli dále
v Tereziánském sídle Starého králov- přítomni místoského paláce (končící 18. ledna 2009), předseda slovena výstava Slovenský obraz (anti-obraz) ské vlády Dušan
v Jízdárně Pražského hradu, která Čaplovič, předseda

Z

Velkou pozornost budil obraz „Autoportrét – Terč“ Vladimíra
Kordoše

Prezident SR Ivan Gasparovič ve své zdravici zdůraznil, že je
velmi rád, že Václav Klaus nejen umožnil, ale dokonce zaštítil
myšlenku, aby umění slovenských umělců bylo představeno
v takovém rozsahu českým občanům v Praze na Hradčanech
u příležitosti výročí 90 let od vzniku společného státu

„Je to první takto souborná výstava slovenského umění na
Hradě, pominu-li jednu menší koncem 30. a jednu v 60. letech.
Je důležité, abychom se podívali na slovenské umění v tomto
komplexním rozsahu, a opravdu se na ní těším,“ říká prezident
Václav Klaus. Naslouchající dáma v kloboučku je pani Silvia
Gasparovičová
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toho kterého umělce. Již
to, že název výstavy cituje název jednoho z „antiobrazů“, významného,
v loňském roce předčasně zesnulého konceptualisty Júliusa Kollera
(1939–2007), v němž
radikálně polemizoval
s pojmem obrazu, vypovídá o mnohém. Pojem
„anti-obraz“ symbolicky
otvírá nové prostory
pro myšlení, odkazuje
na nejednoznačnost ale
Po zdravicích se páni presidenti odebrali pod bedlivým i provokativnost uvažodohledem svých chotí přestřihnout pásku a zahájit výstavu. vání umělce o našem
Pani Livia si vzala část stužky na památku
bytí a není divu, že
jméno Júliusa Kollera
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nabývá stále více na významu.
Miroslav Vlček, ministr kultury ČR
Přestože leitmotivem výstavy je zúžená
Václav Jehlička, ministr kultury SR otázka, jaké bylo slovenské umění, v čem
Marek Maďarič a další čestní hosté. bylo specifické, jak vidělo obklopující svět
„Napadá mne výrok Josefa Čapka: ‚Umění a jakým způsobem na něj dokázalo reasi povídá s člověkem, umění si povídá s pří- govat, návštěvníci najdou dosud největší
telem, umění si povídá s lidstvem‘. Zde si ucelenou přehlídku slovenského výtvarmůže povídat s námi a sbližovat nás. Přál ného umění 20. století u nás. Obrazové
bych si, aby nám nejen umění, ale i lidské narážky, analogie mnoha společenských
vztahy umožňovaly sbližování,“ uvedl i privátních jevů, okamžiky a situace vyjáv úvodní zdravici prezident Gasparovič. dřené ve vystavených dílech jsou českému
Prezident ČR Václav Klaus ve své zdra- divákovi srozumitelné a důvěrně známé.
vici připomněl, že plán uskutečnit tuto Vyjadřují reflexe života, který jsme žili ve
výstavu vznikl před několika lety, kdy společném státě. Jsou seřazeny do základse zabýval se svými kolegy plánem ních celkem sedmi „tematických ohnisek“
oslav 90. výročí vzniku Československé takovým způsobem, že divák krok za
republiky.
krokem dešifruje osnovu obrazového
Podtitul výstavy 20. století ve sloven- poselství, které je schopno přinést uměském výtvarném umění svádí k předsta- lecké dílo o světě, v němž vznikalo, žilo
vě, že se jedná o nudný chronologický a fungovalo. Kromě monumentálního
vývoj slovenského umění dvacátého prologu, který odkazuje na tragické udástoletí. Není to ale tak. Výstava nabízí losti roku 1968 má výstava sekce Vojna
obrazový příběh o tom, co hýbalo a civilizace, Slovenský mýtus (o hledání
Československem ve 20. století, viděný
očima slovenských výtvarníků. Autorka
výstavy, generální ředitelka Slovenské
národní ga lerie (SNG) Katarína
Bajcurová, vybrala pouze jejich sociosenzitivní díla, která obsahují myšlenkové invence, za nimiž je možné číst mnohé
zásadní historické okamžiky, události,
problémy, které ovlivňovaly a určovaly
nejen jejich osudy ale i osudy celého
společenství ve slovenských i v československých historických kontextech.
V důsledku tohoto jejího záměru z obrazů vyzařují emoce, prožitky a strhující
působivost, která působí na diváka
mnohem účinněji, než obvyklé a vesměs
nudné popisy směrů a stylových vývojů Július Koller: Anti-obraz a Otáznik

KULTURA
národní identity), Socialistický anti-obraz
(let šedesátých až osmdesátých), Z města
ven, Poezie o kosmu, Jiné světy a Globální
vesnice. Témata se týkají utrpení člověka
a lidstva ve válečných kataklyzmatech
20. století, apokalyptické a tragické vize
poválečného světa až po nástup moderní
společnosti s prosazováním městského
způsobu života.
K vidění jsou nejen obrazy a plastiky,
ale i fotografie a audiovizuální díla. Slovo
„obraz“ v názvu výstavy je chápáno všeobecněji. Vypovídá o slovenském umění
především z hlediska jeho nejen obrazové
ale i obrazné recepci světa kolem, jako
například Les života od Juraje Meliše.
Autoři výstavy přišli do Prahy s výjimečnou novinkou. Představili slovenské
umění 20. století až po současnost jinak,
než to dělali dosud, odvážněji, razantněji, soustředěněji, bez kompromisů při
výběru autorů a děl.
Na Slovensku nebyl dadaismus, vždy jeden ročník umělců vyšel společně
školu a tvořil ve svém stylu. Každá
generační vrstva spolužáků pracovala
tak vždy po svém. Nenajdeme v něm
například žádný jasný kubismus.
Dokonce i Fula si z kubismu bral jen
jisté kousky. Proto je v Slovenském
umění velká síla koncepcionismu, ne
proto, aby se odpoutali od předchozích
uměleckých stylů, jak se často uvádí.
V šedesátých létech tam sice začalo
proudit světové umění, ale v sedmdesátých letech se díla vzniklá na základě
toho nesměla vystavovat. Proto, na
rozdíl od českého, je ve slovenském
umění nedostatek tradice. Slovenské
umění působí proto barbarštěji, ale o to
je originálnější.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Sousoší Jozefa Jankoviče „Veľký pád“ si prohlédli ještě při odchodu důkladně jak pani Livia
Klausová v doprovodu ministra kultury Václava
Jehličky, tak pan prezident, který nad ním postál
v hlubokém zamyšlení. Není divu, je nesmírně
působivé svou symbolikou. Autor ho vytvořil v roce
1968 po vpádu sovětských vojsk do Československa
a jasně znázornil uměleckou zkratkou svět na ruby,
nohama vzhůru jen se zoufale vzpínajícíma rukama k nebesům s prosbou o pomoc před sovětskou
okupací (celý objekt nahoře)

Po skončení slavnostního večera se prezidentský pár
rozloučil před Jízdárnou pražského hradu se vzácnou návštěvou a po šťastném polibku, zřejmě nad
tím, že vše tak dobře proběhlo, se odebral domů.

Z cyklu Podobenstva od Luba Stacho
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Projekt Josefa Loudy se
dostal až do Ameriky

Jiří Pancíř

fragmenty z kultury
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z k r aja n s k ýc h sp ol k ů sestava všech originálních fotografií.
a americkým studentkám Ani to ještě není konec. Další výstavy
češtiny zahrála ta, která budou následovat, např. v Českém
byla hlavním a jediným Krumlově a v Pardubicích… Výstava
„modelem“ – múzou – vyni- v Chomutově má ještě druhou část,
kající česká harfenistka a to několik desítek fotografií Josefa
Z b y ň k a Š o l c o v á . A n i Loudy.
týden neuplynul od ver- Snímky: archiv autora.
n i s á ž e pr o jektu Múza
očima múz
v americkém Chicagu
a už tu byla
Zbyňka Šulcová s Markem Skolilem při zahájení d a l ší ver n ivernisáže na generálním konzulátu v Chicagu
sáž Josefa
Loudy v jedýstava velkoformátových foto- n é z n e j k r á s n ě j š í c h
grafií pod názvem Múza očima galerií v Čechách – Na
múz fotografa a publicisty Špejchaře v ChomutoJosefa Loudy byla zahájena vernisáží vě. Zatímco v Chicagu
na generálním konzulátu v Chica- byly vystaveny pouze
gu. Generálnímu konzulovi Marku vybrané velkoformátové
Skolilovi, pozvaným hostům z diplo- fotoobrazy, v Chomu- V Chomutově zahájil výstavu Jan Saudek. Na snímku
matických sborů, Čechoameričanům tově byla již kompletní s autorem a paní Šulcovou

V

Smetanova Vltava tak nadšeným posluchačům zazněla shůry jednoho z chicagských mrakodrapů-sídla generálního konsulátu ČR.
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KULTURA

J

- 38 -

FRAGMENTY

28. říjen v paměti Hradu
Ivana Haslingerová

ednou ze skutečně hodnotných
výstav k devadesátému výročí oslav
vzniku samostatné republiky byla
výstava 28. říjen v paměti Hradu v Císařské konírně Pražského hradu, kterou si
návštěvníci mohou prohlédnout do 8.
února 2009. Ilustruje proměny československé státnosti a symboliky od roku
1918 do roku 1948. Zájemci na ní mohou
vidět například některé vzácné dokumenty nebo originální posmrtné masky
prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka
a Edvarda Beneše. Výstava se říjnovým
výročím zabývá ze symbolického pohle-

du ve třech periodách
mezi osmičkov ý mi
roky: 1918, kdy vznikla
první republika; 1928,
tedy prvním desetiletím její existence;
1938, kdy nastala krize
české státnosti a rozbití
původního československého státu; a nakonec 1948. Kurátor výstavy Pavel Zeman
nám o ní sdělil: „Je zaměřena na ideje,
na nichž vznikla první republika, a na to,
jak se tradice vzniku státu proměňovala
v dalších letech.“
Nejen kvůli krásným prostorám
stojí výstava rozhodně za zhlédnutí.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
jednak spoustu archivních dokumentů,
z nichž některé jsou archivními kulturními památkami, jednak vzácné trojrozměrné exponáty. K vidění jsou například
malá a velká státní pečeť z první poloviny
20. století, modely architektonických
přestaveb Hradu, různé obrazy, portréty a fotografie českých státníků
osmičkových let. Především bezpo-

chyby velmi výjimečný, pro nás velmi
tragický dokument o zřízení protektorátu
ze 16. března 1939. K dalším zajímavým
archivním dokumentům patří originály
ústavních listin z roku 1920 a 1948 a první
strana konceptu washingtonské deklarace z podzimu 1918. Vystaven je i protokol
jednání mezi Emilem Háchou a Adolfem
Hitlerem o konci československé státnosti
z 15. března 1939 a důležité listiny národního shromáždění z let 1934 až 1946. Více
řeknou následující obrázky.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Havlíčkův Brod
žil láskou
M

ottem osmnáctého, tedy „plnoletého“ 18. podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
byla láska a její podoby v literatuře.
V rámci cyklu „PEN klub čte“ předčítalo
své prózy i básně o lásce 23 českých spisovatelů a spisovatelek. Nejvíce návštěvníků přišlo na čtení Terezy Boučkové,
Ireny Obermannové, Ludvíka Vaculíka,
Ivana Klímy, Jiřího Dědečka či Michala
Viewegha. Návštěvníci veletrhu měli
zájem i o všechny ostatní doprovodné
programy – dlouhá fronta lidí čekala
na podpis Zdeňka Svěráka, nakladatelé
a knihkupci se doslova nemohli vejít na
seminář „Nakolik potřebujeme knižní
distribuce?“ ani na seminář Tiskáren
Havlíčkův Brod, a.s., „Jak správně připravit a předat PDF podklady pro tisk“.
Veletrh zahájila jeho ředitelka Markéta
Hejkalová, majitelka nakladatelství
Hejkal v Havlíčkově Brodě.
Snad nejpůsobivější byla na veletrhu
presentace knihy Miroslava Růžičky
„Vyhnanci“ s podt it u lem „Akce
KULAK“. Ti, kteří pamatují hrůznou
dobu padesátých let na vesnicích, vědí,
že Akce KULAK byla dvakrát hrozná.
Nejdříve tím, jak byla vydána shora
prováděcí nařízení, a pak tím, jak je dole
prováděli místní soudruzi. A právě tam
dole, na vesnicích se komunisté vyžívali
ve mstách na sousedech. Prst souseda
označil sedláka a nebylo mu pomoci,
i kdyby ten byl čistý jak slovo boží. Dostal
nálepku „kulaka“ a už se hledala záminka
k jeho likvidaci, mnohdy ani ta nebyla
nutná. Přišli pro něj soudruzi, odvedli
ho i s rodinou z jeho domova a nikdo
nevěděl kam. Milicionáři, dělnická pěst
strany, dělali domovní prohlídky. „Velice
na mne při psaní zapůsobila vzpomínka
tehdy dvanáctileté školačky, která ustrašená schovaná za kredencí se dívala, jak
soudruzi rabují jejich kuchyň. Když ji
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Ivana Haslingerová
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objevili, sundali jí z ouška náušnici a vzali manželé byli posláni do uranových dolů
si i tu. Pro to nemám slov,“ zavzpomínal do Jáchymova, takže se mnohé oběsily
pan Růžička. A těm, co nevystěhovali, mezi vraty ve statku, než aby sami šli
rozházeli pole na malé kousky umístě- s dětmi do chlívků po zvířatech, které jim
né každé na jiné straně od vesnice, aby přidělili v sousedních vesnicích.
museli stále mezi nimi s povozy pře- Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
jíždět a nemohli je moderně strojně
obdělávat. Někteří, jako pan Brož,
o němž píše pan Růžička, dokázali
jejich tlaku a tvrdým dodávkám odolat.
Brož, který nyní sedlačí, celých 12 let
přemisťoval se synem pozemky na
původní místa. Po revoluci postavil
na vlastní náklad v polích u své farmy
památník na připomenutí, že skončila
nadvláda komunistů. Říkal, že proto,
aby se o těch zvěrstvech dozvěděla
veřejnost. Aby tu stál opak památníku bitvy u Chlumce, v níž v roce 1777
potlačila šlechta sedláky. Zde naopak
padla rudá šlechta a venkov zase žije
svým životem.
Pan Brož je podle slov pana Růžičky Ředitelka Tiskáren Havlíčkův Brod a.s.
smutný z toho, že mladší lidé o tom nic Ing. Ludmila Dočkalová doporučuje na
nevědí a ptají se ho, proč se nebránil. tiskové konferenci všem účastníkům veletrhu
Nechápou, že by to bývalo znamenalo knihu Miroslava Růžičky „Vyhnanci“
likvidaci nejen jeho, ale celé rodiny
nebo minimálně těžký kriminál
v uranových dolech. Čím byl tehdy
na vesnici větší primitiv s razítkem
v ruce, tím měl větší moc. Nemusíme
jezdit jen do Čihoště k pomníku pana
Toufara, ale v každé vesnici by se měly
podobné pomníky vztyčit, protože
by se tam našel určitě nejeden „kulak“
s podobným osudem jako ti, o nichž
píše ve své knize pan Růžička. A to vše
jim provedli komunisté za to, že živili
národ, že bolševik měl každé ráno na
pultech mléko a rohlíky... Namísto,
aby obdivovali pracovité selky starající
se při vší té práci o děti a o domácnost,
vtrhli k nim soudruzi do bytu se slovy:
„Do 24 hodin vypadneš! Vem’ si jeden Po skončení presentace Miroslav Růžička
stůl, jednu peřinu.“ A mnozí jejich podepisoval a podepisoval

