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Se Svazem Evropsk ých
Socialistick ých Republik na věčné
časy a nikdy jinak!?

IVANA HASLINGEROVÁ

N

aše země vstoupila do Evropské unie. Vím, že se
sluší, aby k takové události šéfredaktor napsal
nějaké sdělení. Jistěže naše přistoupení přinese
v budoucnosti i některé výhody. Jenže člověku se
neodbytně vkrádá na mysl, že naši občané podlehli masivní
jednostranné vládní kampani a dali své ano pro vstup do
dalšího socialistického souručenství, že zase budeme poslouchat cizí mocnosti a vyvěšovat vedle naší vlajky i vlajku
Svazu Evropských Socialistických Republik (SESR) a to na
čestné pravé straně podobně jako kdysi vlajku SSSR. Po
svém návratu z Bruselu řekl již 22. prosince 2001 president
republiky Václav Klaus: „Socialistický demokratismus se
v EU prosazuje takovým způsobem, který se nedaří v žádné jednotlivé zemi. A bruselská Evropa je toho příkladem.
Jdete-li po budově bruselské centrály, tak na Vás dýchá ze
všeho možného, ten vzduch je tím nasáklý.“ Tato slova pana
presidenta vyjadřují to nejpodstatnější o současné tváři EU
a kdyby pro nic jiného, tak již jen pro tento její „socialistický demokratismus“ nemůže žádný liberálně myslící občan
mít z připojení se k ní radost. A velkou doposud nezodpovězenou otázkou je hospodářský dopad takového kroku.
Čtenáře těchto řádků lze odkázat na fakta uvedená např.
v pracích ředitele Centra pro ekonomiku a politiku (CEP)
Petra Macha, autora knihy „Zapomenutá transformace“
Mojmíra Hampla, či Petra Adriana, vysokoškolského profesora a spoluautora „Manifestu českého eurorealismu“. Lze
předpokládat, že kdyby se lidé nad těmito fakty zamysleli,
dopadlo by určitě jejich hlasování pro vstup do EU jinak,
když už pro nic jiného tak z pudu sebezáchovy.
Naše média dávala bohužel prostor pouze jednostranné
proevropské kampani a jak známo, občané volí podle billboardů a podle televizních šotů. Není to jen naše národní
stádní vlastnost. Lze si vzpomenout, jak Němci dělali kdysi po
zvolení kancléře Kohla průzkum, kolik Kohlů a kolik jiných
politiků viselo na billboardech a zjistili, že procenta získaná
ve volbách pro jednotlivé strany zhruba odpovídala poměru
počtu obrázků jejich představitelů. Když se ještě k tomu přidají
neuskutečnitelné sliby, kterými nás lákali naši vládní eurofilové, pak z kampaně o EU by si měly naše pravicové strany
vzít příklad. Občané chtějí slyšel líbivé nesplnitelné sliby, vidět
stokrát v televizi nesmyslný šot o tom, jak se budou mít naši
důchodci dobře někde u moře v Portugalsku, a už vůbec nedomýšlejí, že jen na letenku tam by padl jejich čtvrtletní důchod.
Pravda se ve volební kampani u nás nevyplácí. Konečně to
vidíme na příkladu na naší politické scéně. ČSSD slibovala
občanům nebe na zemi a když na základě této nemravné

kampaně vyhrála volby,
nyní navrhuje reformu
veřejných financí, která
dopadne na její nejchudší
voliče mnohem tvrdším
způsobem, než by dopadla i ta nejostřejší reforma
ODS. Voliči ČSSD ale
mohou na socialistickou
„pravdomluvnost“ a především na svou lehkověrnost jen hubovat, nic
už změnit nemohou. A přesně totéž bude platit od 1. května
2004 o příkazech a rozkazech EU.
I přes tato fakta je v dané situaci dobré zaujmout postoj vyčkávavě optimistický. V každém případě lze ocenit postoj Jana
Zahradila k zamítnutí Evropské ústavy na summitu v Řecku.
Lze ocenit, že jednal přesně podle svého vědomí a svědomí
tak, jak mu káže poslanecká přísaha, a nelegalizoval svojí
přítomností v Konventu Evropského parlamentu něco, s čím
nesouhlasil. Je tedy zárukou toho, že i svým jedním hlasem
dokáže za naši zemi v budoucnu bojovat. Lze jen litovat, že
taková osobnost nebyla ministrem zahraničních věcí v době,
kdy bylo možné vyjednat přístupové podmínky lepší, než nám
je vyjednal ministr současný. Nemohly by tak v EU projít
zákony, které naši republiku budou v budoucnu poškozovat
a do EU bychom vstupovali v nesrovnatelně lepší posici. Lze
jen litovat, že taková osobnost není ministrem zahraničních
věcí nyní, kdy je třeba ochránit naše zájmy mezi státy unie
v rámci návrhu nových směrnic vedoucích k návrhu Evropské
ústavy. Navíc by to sebejisté bruselské úředníky přinutilo vzít
na vědomí, že jsou v Unii i jiné osoby než Rasmussen, Chirac či
Schröder a že musejí i na ně brát při sestavování ústavy zřetel.
Nezbývá než doufat, že se jednou Jan Zahradil ministrem
zahraničí stane a že, byť trpaslíci, budeme hrát v EU nezanedbatelnou úlohu. Velikost státu nedělá pouhá rozloha ale
především jeho představitelé. Stačí připomenout Karla IV.
nebo alespoň presidenta Masaryka.
Je třeba rovněž ocenit úsilí našeho pana presidenta, kterému se snad podařilo o památné půlnoci na 1. května 2004
probudit z nitra naší země k životu Blanické rytíře, kteří se
budou za nás bít, aby nás ten socialistický demokratismus
úplně nepozřel. Je nejvyšší čas, aby už konečně přišli naší zemi
na pomoc a vysvobodili ji pod jeho vedením z moci socialistů
domácích a zejména těch evropských.
Pomáhej mu k tomu Bůh!
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Nevstoupili jsme do
Evropy ale do EU
Václav Klaus

 Nevstoupili jsme do Evropy, protože v té už dávno jsme a byli jsme v ní vždycky, i v dobách naší největší poroby. Vstoupili
jsme do Evropské unie a nesmíme se tam ztratit.
 Musíme zajistit, aby nedošlo k rozmazání naší identity a ke ztrátě základních atributů českého státu.
 Do Evropské unie nevstupujeme jako jednotlivci ale jako Česká republika. Musíme se v ní proto prosadit jako celý český stát,
jehož úkolem je zajistit prosazování toho, co přesahuje individuální zájmy každého z nás.
 Nepřipusťme ani na okamžik, aby tyto zájmy byly někým označovány za nacionalismus.
 Musíme udělat všechno pro to, aby byl poměr toho, co získáváme a co ztrácíme, pro nás příznivý

O

půlnoci 1. května 2004 přestala Česká republika existovat
jako samostatný státní celek
a stala se součástí Evropské unie. Naši
občané se stali aktivními účastníky
jedné z nejvýznamnějších událostí
dosavadní existence českého státu.
Říkám-li dosavadní existence, mám
na mysli jeho celou tisíciletou historii,
nikoli jen relativně krátkou chvíli novodobé státnosti, tak jak se utvořila po
1. lednu roku 1993.
Pro nikoho z nás to nebylo nečekané. Bylo to připravováno dlouhou dobu
a mělo to mnoho předstupňů. Již v listopadu roku 1989 statisíce z nás – téměř
podvědomě a proto zcela spontánně
– vyslovily heslo „Zpět do Evropy“, které
se stalo jedním z nejdůležitějších symbolů celého našeho dalšího vývoje. Stalo
se výzvou k překonání půl století trvající
uzavřenosti naší země, k překonání naší tehdejší nepřirozené a jednostranné
orientace východním směrem, k ukončení našeho nerespektování základních
hodnot politických a ekonomických
systémů úspěšně fungujících na západ
od nás a k ukončení našeho nepodílení
se na činnosti těch evropských institucí,
které se vytvořily v době naší absence
na demokratickém vývoji svobodné části evropského kontinentu mezi únorem
1948 a listopadem 1989, institucí, které
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daly Evropě její dnešní tvář. Tuto výzvu
jsme přijali a jejím výsledkem je vstup
do Evropské unie. V tomto smyslu byl
1. květen 2004 tečkou za vývojem posledního jednoho a půl desetiletí.
Byl umožněn přestříháním ostnatých drátů na našich hranicích v posledních dnech listopadu 1989. Byl
spojen se zrodem a postupným zráním
naší demokracie a s důsledným prosazením hodnot svobodné společnosti v naší
zemi. Byl předpřipraven mnoha našimi
vlastními radikálními opatřeními, na
prvním místě otevřením hranic nejen
pro pohyb lidí, ale i myšlenek a názorů,
velmi brzy poté liberalizací obchodu (tedy uvolněním pohybu zboží a služeb přes
hranice) a v neposlední řadě i liberalizací finančních transakcí, což naši zemi
a naši ekonomiku otevřelo Evropě a světu. Byl potvrzován členstvím v mnoha
regionálních, evropských i globálních
institucích – v Severoatlantické alianci,
v Radě Evropy, v Mezinárodním měnovém fondu, v Organizaci pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě, v Organizaci pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj, ve
Středoevropské zóně volného obchodu,
ve Visegrádském seskupení a v řadě
dalších. Byl předznamenán naším přidruženým členstvím v Evropské unii
již od října 1993 a naší oficiální žádostí
o plné členství v lednu 1996. Hlavně
však byl každodenně uváděn v život
naší domácí aktivitou, spojenou s radi-

kální rekonstrukcí našeho politického,
ekonomického a vůbec společenského
systému. Nejednoduchá poslední léta
masivního přejímání právního systému
Evropské unie byla už jen závěrečným
vyvrcholením tohoto procesu.
Jak už to v životě člověka i celé lidské společnosti bývá, tímto dnem jsme
něco získali, ale současně i něco ztratili. Vždy je něco za něco. Měli bychom
udělat všechno pro to, aby byl poměr
toho, co získáváme a co ztrácíme, pro
nás příznivý, což v žádném případě není a nebude automatické. V prvé řadě to
bude záviset na nás samotných.
Podmínky, které v současnosti platí pro všechny členské země Evropské
unie, stejně jako specifické podmínky,
které jsme si pro sebe před vstupem vyjednali my sami (a teď je zbytečné přít
se o to, zda optimálně či nikoli), jsou
vnější daností a my je dnes nemůžeme
změnit. Musíme se uvnitř nich naučit
pohybovat. Musíme se v prostoru, který nám otevírají, prosadit nejen jako
jednotlivci a jednotlivé instituce, ale
i jako celý český stát, jehož úkolem je
zajistit prosazování toho, co přesahuje
individuální zájmy každého z nás. Tyto
širší zájmy existují a nepřipusťme ani
na okamžik, aby byly někým z nás či
někým mimo nás označovány za dávno překonaný nacionalismus. Vůči
našim předchůdcům jsme povinni
zajistit pokračování české státnosti.

POLITIKA
Do Evropské unie nesmíme vstupovat
jako jednotlivci nebo jako jednotlivé
instituce, obce, města, či regióny. Do
Evropské unie vstupujeme jako Česká
republika.
Mimořádnost této historické chvíle
motivovala řečníky u nás i v zahraničí
k vznešeným projevům o Evropě, o evropanství, o evropské civilizaci a kultuře a o hodnotách, které se po staletí
na tomto kontinentu – určitě poněkud
jinak než v jiných částech světa – prosazují. Motivovala řečníky k poezii. Chtěl
bych před tím varovat. My nevstoupili
do Evropy, protože v té už dávno jsme
a byli jsme v ní vždycky, i v dobách
naší největší poroby. My vstoupili
do Evropské unie a náš úkol je proto
daleko prozaičtější: umět se orientovat
a pohybovat v bruselských strukturách
a v jimi utvářeném složitém nadnárodním celku, který s poezií nemá nic
společného. Nesmíme se tam ztratit.
Musíme zajistit, aby nedošlo k rozmazání naší identity a ke ztrátě základních atributů českého státu, kterých si
– pevně věřím – všichni vážíme a vážit
budeme i nadále.
Jsem optimista. Proto jsem přesvědčen, že v tomto našem úkolu, v úkolu
v současnosti žijících generací, před
minulostí i budoucností obstojíme a že
této mimořádné chvíle využijeme v pozitivním směru.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř

Evropa Václava Klause
Petr Hájek

Poslední den před vstupem ČR do EU v pátek 30. dubna 2004 vydal president
republiky Václav Klaus knihu „Evropa Václava Klause“. Jde o jeho komplexní
pohled na téma evropské integrace. Kniha je tvořena zásadními texty od
roku 1993 do nejžhavější současnosti. „V tomto smyslu je tedy tato kniha
kompletní, vybíral jsem tak, aby v ní byly zastoupeny texty těžší a lehčí, prostě
aby byla dostatečně reprezentativní a současně - snad - čtivá. S touto nadějí ji
předávám české veřejnosti“, říká o knize autor. Při podpisu knihy v paláci knihy
Luxor na Václavském náměstí v Praze se veřejnost naposledy setkala se svým
presidentem v posledních hodinách před vstupem ČR do EU.

politický komentář
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Náš osvoboditel
Ronald Reagan zemřel

Ivana Haslingerová

ne 6. června 2004 odešel ve
věku 93 let největší americký
president a nejvýznamnější
politik, kterému vděčí celý svět včetně
naší republiky za odchod komunistických režimů na smetiště dějin, politik,
jehož hlavním politickým krédem bylo,
že komunismus je ve své bytostné podstatě zlý režim, se kterým nelze mírově
koexistovat, ale proti kterému je nutné
bojovat, politik, kterému i my vděčíme
za to, že již nežijeme v komunistickém
marasmu – Ronald Reagan. Díky němu
se celý civilizovaný svět zbavil největšího neštěstí lidstva, sovětského komunismu, a Evropa přestala žít v tyranii.
Ještě za jeho života historie ukázala,
že právě v osudových a krizových situacích se plně vyjevují dobré a špatné
vlastnosti politických vůdců. Dobrý

vůdce, jakým byl právě
Reagan, musí mít odvahu
říci nahlas, co sice každý
stejně ví, ale bojí se to vyslovit. A prezident Reagan byl
přesvědčen o tom, že komunistické režimy představují morální zlo a hrozbu,
proti které je nutné bojovat,
a co je důležité, nebál se to
vyslovit nahlas. Historie
boje s komunismem ukázala, jak důležitá byla
Reaganova osobní odvaha
a vůdčí schopnosti ukotvené v hlubokém morálním
přesvědčení o správnosti
konečného cíle. Deset let po
nástupu Reagana do úřadu
prezidenta se zhroutil celý
komunistický blok.
Vz p om í n á m , ja k ý m
šokem bylo pro tehdejší
sovětské politiky zvolení
Reagana v roce 1980 americkým prezidentem. Až do té doby jim totiž
Amerika ustupovala a oni její politické
ústupky brali jako známku slabosti a jako
signál, že si mohou dovolit více a více,
jak ukázaly události v Československu,
Afghánistánu, Angole, Nicaragui a jinde.
Hospodářské styky s ní sloužily navíc
Sovětům především k získávání moderní
technologie a devizových příjmů s cílem
zvyšovat technickou vyspělost armády.
Reagan učinil podobně politice konec.
Jedním z prvních Reaganových opatření
po nástupu do úřadu bylo výrazné zvýšení
vojenských výdajů, které byly za Carterovy
vlády postupně omezovány. Sovětský svaz
se snažil odpovědět stejně, ale Reagan byl
pevně přesvědčen o mnohem větší ekonomické síle americké ekonomiky založené
na volném trhu v porovnání s centrálně
regulovanou sovětskou ekonomikou.

Stejně tak byl přesvědčen, že sovětská
ekonomika se pod tíhou úsilí udržet
vojenskou paritu se Spojenými státy
zhroutí. Reaganova vláda rovněž přistoupila k omezování hospodářských styků se
Sovětským svazem, především u vývozu
vyspělé technologie a poskytování dotovaných úvěrů.
Nová americká politika prezidenta Reagana vyvolala vlnu negativních
reakcí nejen v Kremlu ale i u řady západoevropských politiků a především
u tzv. „intelektuálů“. Jejich odpor se
projevil velmi intenzivně v souvislosti
s rozmisťováním raket středního doletu v západní Evropě a po vyhlášení
Reaganova programu tzv. „hvězdných
válek“ neboli vytvoření obranného
štítu proti napadení jadernými raketami. Reagan byl však hluboce přesvědčen o morální správnosti svého
tvrdého přístupu ke komunistickému
zlu, a toto přesvědčení mu dodávalo
sílu i v takových situacích, kdy o její
správnosti pochybovali jeho nejbližší
spolupracovníci a kdy se proti němu
stavěla dokonce i jeho vlastní dcera
coby mírová aktivistka. A jeho politika
přinášela díky tomuto jeho přesvědčení
postupně úspěchy. Sovětská ekonomika
začala brzy pociťovat tíhu snahy udržet
se Spojenými státy krok v oblasti výdajů
na zbrojení. Konflikt v Afghánistánu se
prodražoval a americká vojenská pomoc
odpůrcům sovětské okupace oddalovala
vidinu definitivního sovětského vítězství. Po rozmachu v 60. a 70. letech začal ústup komunismu. Kreml již nebyl
schopen poskytovat vydatnou „revoluční
bratrskou pomoc“ a ostrůvky revoluce
se postupně hroutily. Osvobození řady
zemí od komunistického jha vedlo k vytvoření nových příležitostí pro vzájemně
výhodné obchodování a světový obchod
zaznamenal v 90. letech velmi rychlý
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rozmach. Reaganovy kroky tak umožnily následně omezit výdaje na zbrojení
a přesměrovat je na produktivnější aktivity. Mnozí tzv. „rozvážní“, „přemýšliví“
či „kompromis hledající“ politici a především tzv. „intelektuálové“ předpovídali,
že Reaganova politika nekompromisního postoje ke komunistickým režimům
povede ke světové válce a k jaderné
katastrofě. Odpor západoevropské veřejnosti byl v důsledku toho do značné
míry motivován opravdovými obavami
z jaderného konfliktu, a komunistická
propaganda si byla dobře vědoma, že
tyto obavy a protesty veřejnosti může použít jako účinnou zbraň proti
Reaganovi. Otevření komunistických
archívů ukázalo, že Kreml a jeho spojenci podporovali intenzivně různá tzv.
„mírová hnutí“ v západní Evropě a Spojených státech. Vedle obav před terorem
však podporovali i teror samotný, jak
ukazují dokumenty o výcviku teroristů
v táboře východoněmecké tajné policie
nedaleko u Berlína. Výsledek však byl
zcela opačný. Tato politika přispěla
rozhodující měrou k pádu totalitních
režimů, k osvobození milionů lidí a odstranila největší hrozbu světového míru
od doby nacismu – komunismus.
Podobně, jako se nenaplnily černé
předpovědi politických a vojenských
důsledků Reaganovy politiky, nenaplnily se ani předpovědi o katastrofických
důsledcích jeho hospodářské politiky.
V roce 1988 publikoval přední americký
ekonom Benjamin Friedman knihu se
sugestivním názvem „Den zúčtováni“
s podtitulkem „Důsledky Reaganovy
hospodářské politiky“. Friedman argumentoval, že hospodářská politika praktikovaná za Reaganovy vlády znamenala
zásadní rozchod se základním morálním
principem, podle kterého se současné generace nemají zadlužovat na úkor generací budoucích. Friedman poukazoval na
rostoucí rozpočtový schodek, ke kterému
přispělo mimo jiné zmiňované zvyšování vojenských výdajů, kritizoval rostoucí
zadlužování Spojených států v zahraničí
a předpovídal, že tato politika povede
k postupnému úpadku americké ekonomiky, ke ztrátě prestiže a postavení
Spojených států ve světě. Jak odlišná byla
skutečnost od Friedmanových temných
prognóz, které byly v 80. letech sdíleny
řadou ekonomů! Osmdesátá léta naopak
předznamenala ekonomický a politický
vzestup Spojených států v 90. letech.
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Místo zhroucení amerických veřejných
financí a nástupu finanční krize predikované tak neochvějně Friedmanem
dosáhly Spojené státy s pomocí rychlého růstu v 90. let nejprve vyrovnaný
a posléze přebytkový rozpočet a nejdelší
období hospodářské expanze ve své
historii. Friedmanův „Den zúčtování“
se nedostavil.
Prezident Reagan převzal v roce 1980
Spojené státy ve velmi obtížné situaci jak
politické, tak ekonomické. Předchozí
období vlády Jimmyho Cartera bylo
charakterizováno výrazným poklesem
prestiže Spojených států ve světě, přičemž ekonomika byla sužována rychle
rostoucí inflací, vysokou nezaměstnaností a nízkým růstem. Carter podobně
jako jeho předchůdci sledoval politiku
tzv. „mírové koexistence“ dvou velmocí,
USA a SSSR. Základní problém s touto
politikou spočíval v tom, že SSSR nesledoval strategii mírové koexistence
ale strategii zničení kapitalismu a světového vítězství socialismu. Carter
a celá řada amerických a evropských
politiků žila dlouhou dobu v iluzi, že
zintenzivňování politických a hospodářských styků s SSSR povede k upevnění
mírového soužití. Carter sice částečně
prokoukl pravou podstatu sovětského
režimu v roce 1979 při invazi SSSR do
Afghánistánu, ale to se již jeho politická kariéra schylovala ke konci. Reagan
vyhrál volby s jasným programem, že je
třeba obnovit prestiž a váhu Spojených
států ve světě. A protože to byl muž nejen
slov ale i činů, dokázal to uskutečnit.

POLITIKA

A m e r i c k ý s pi s o v a t e l Pe t e r
Schweitzer v knize „Reaganovy války“
klade otázku, jak je možné, že Ronald
Reagan, průměrný student ekonomie
z průměrné americké univerzity, předpověděl správně něco, co nepředpověděli nejvzdělanější absolventi nejprestižnějších univerzit, totiž že Sovětský svaz
skončí na smetišti dějin. Reagan na tuto
otázku odpověděl sám. Podle něj nespočívá vysvětlení v jeho vyšší inteligenci
a předvídavosti, ale v odvaze říci nahlas,
co každý stejně věděl ale bál se vyslovit.
Tato epizoda podle Schweitzera ilustruje,
jak důležitá je u politika osobní odvaha
podložená vědomím morální správnosti jednání, schopnost formulovat jasnou
vizi a k jejímu naplnění pak napnout
veškerou energii a síly. Tyto Reaganovy
vlastnosti vysoce oceňovali dokonce
i jeho političtí protivníci v Kremlu.
Přestože nás tato živoucí politická
legenda sice fyzicky opustila, jeho duševní odkaz bude žít po mnoho generací. Goethe kdysi řekl, že by si přál stát se
nesmrtelným a pak umřít. Toto se nyní
stalo Ronaldu Reaganovi a nezbývá než
dodat: „Pane Reagane děkujeme Vám,
děkujeme Vám za všechny občany této
planety, kteří se díky Vám dostali z komunistické nesvobody a mohou žít své
obyčejné avšak svobodné životy!“

Pane Reagane,
děkujeme Vám!

politický komentář

POLITIKA
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Knížákova Smršť 26
milan knížák, generální ředitel národní galerie čr

polečenská a politická situace
v Českých zemích nabývá podobu
frašky. President je vlastizrádce,
alespoň se tak domnívá několik senátorů. Především ti, kteří se podpisují pod
všechny protiklausovské petice (a to je
maximum jejich výkonu).
Čekají nás volby do Evropské unie,
kam se hlásí opravdu řada vynikajících
kandidátů. Především Pepek námořník, kterému se v Česku říká Ransdorf.
Dále positivně lustrovaný spolupracovník StB, dnes sociální demokrat
Falbr. Profláknutý pan Zielinec známý
svými intrikami již z doby, kdy se snažil o rozkotání ODS. Militantní chlapec
Patočka politicky zneužívající plátek
zvaný Literární noviny. A politická starožitnost paní docentka Hromádková.
Evropský parlament je v principu složen z nejrůznějších vykopávek, takže
struktura českého týmu asi nebude
výjimečná.
Sotva jsme vlezli do Unie a ještě nás
ani nepřestali kontrolovat na hranicích, už Edmund Stoiber mobilizuje do
boje proti Benešovým dekretům. Bylo

by zábavné, kdyby se tento stařík stal
německým kancléřem (k čemuž před
nedávnem neměl daleko). Jaká by pak
byla oficiální německá politika? Došlo
by k novému Mnichovu, na kterém by
nás důležití členové Evropské unie opět
zaprodali?
Proběhl soudní proces, kde vyhrál
uražený komunistický kariérista, který
se stal profesorem za komunistického
režimu, což nebylo zadarmo. (K tomu,
aby člověk tehdy získal nějakou funkci,
musel přinejmenším mlčet a držet krok.)
Proces trvá již 14 let. Právě byli odsouzeni tři bývalí studenti, kteří protestovali
proti profesorově aroganci a politické
zkorumpovanosti. Městský soud v Brně
je odsoudil k omluvě a oháněl se při
zdůvodňování rozsudku demokracií. Ale
demokracie neznamená dávat zelenou
pohrobkům minulého režimu. Zvlášť,
když se souzená akce udála jako součást
politické změny, kterou rádi nazýváme
„Sametovou revolucí“. To bychom pak
mohli dát za pravdu všem bolševikům,
kteří byli během Sametové revoluce odvoláváni a kterým bylo po právu spíláno.
Nejhorší je na tom, že soud
nevidí nestoudnost komunistického profesora, který
místo toho, aby se styděl
za komunistickou kariéru,
trvá na svém očištění. Tak
se to totiž dělo za komunismu. Komunisté měli jakýsi
zvláštní strach. Chtěli za každou cenu zůstat čistí a nevinní. Proto dělali všechno, aby
své špinavé skutky podložili
právně, vědecky i společensky. A v komunistické mysli
„poškozeného“ profesora
tento stav stále trvá. A jak
se zdá, zmatený stav mysli
nalézáme i v hlavách soud-

ců z Městského soudu v Brně. Asi nejen
tam. Zdá se mi, že zmatenost je hlavním
rysem současné společnosti žijící v Českomoravském teritoriu.
Sociální demokraté vládnou a nevědí
co dělat. Všechno se jim hroutí. Vláda by
ráda plundrovala zemi dál, aby v očích
prostoduché části národa vypadala
jako dobrá vláda, ale situace se i jim
zdá neudržitelná. Navíc se bouří i mocichtiví a proto jinak poslušní koaliční
partneři. Jak by bylo příjemné jít do koalice s komunisty, ale vláda požehnaná
Grebeníčkem by sociálním demokratům
ubrala spoustu hlasů. Jedině, že by se
ČSSD spojila s komunisty v jedinou
stranu (samozřejmě pod komunistickým
názvem, jinak by to bolšáni nedovolili)
a vytvořila tak jemně pravicové křídlo
KSČM. Jsem si jist, že sociální demokraté vzpomínají na blahé časy v opozici,
kdy stačilo nadávat na Klause a preference rostly samy.

Způsob letošního léta zdá se mi poněkud podivným.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingervá
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Jaroslav Míl: „Moudrá vláda

exklusívní rozhovory

naslouchá těm, kteří vytvářejí
hodnoty.“

IVANA HASLINGEROVÁ

exkluzívní rozhovory
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¯ Naše ekonomika neroste tak rychle, jak bychom si představovali. Negativní image vlády padá i na úspěšné podnikatele. Svaz
průmyslu a dopravy ČR (Svaz) proto vydá hodnotící zprávu o ekonomickém prostředí v naší republice očima podnikatelů.
¯ Zaměstnavatelé jsou lidé s největší společenskou zodpovědností v zemi, neboť vytvářejí hodnoty. Protože Svaz je jejich
sdružením, měla by moudrá vláda vnímat jeho názory. Měla by stát řídit jako normální podnik. Vedle snižování nákladů
okamžitě přijmout prorůstová opatření. Odbornou práci mají dělat odborníci. Slušnost a bezúhonnost je kvalifikační podmínkou nutnou, nikoli postačující.
¯ Vláda a exekutiva má mít v důležitých věcech jasno a systémová opatření má sdělovat s předstihem. Musí se dokázat
povznést nad osobní antipatie a při zásadních věcech i nad ideologii. Občany nezajímá, jestli se politické elity umějí nebo
neumějí shodnout. Jejich povinností je nalézt řešení.
¯ Svaz by měl svoji činnost nasměrovat na pět segmentů: zjednodušení a zprůhlednění legislativy, zjednodušení daňové
soustavy, snížení naší nadměrné vstřícnosti k EU, zvýšení úrovně technického školství na všech úrovních včetně učňovského
a snížení nezaměstnanosti změnami zákoníku práce od restriktivního pojetí k motivačnímu.

N

ejvětší a nejdůležitější sdružení
našich podnikatelů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, změnil
presidenta. Na tom by nebylo nic divného, ale nový president Jaroslav Míl
byl zvolen obrovskou převahou hlasů,
takže se dá očekávat, že bude mít při
rozhodování ve Svazu velkou podporu
a protože průmysl a doprava jsou pro
naši ekonomiku mimořádně důležitá
odvětví, bude mít velký vliv na její vývoj. Proto jsme byli velice zvědaví, čím
president Míl tak okouzlil naše podnikatele a jak zamýšlí naší ekonomice
pomoci. A byli jsme mile překvapeni,
že vedle kritického pohledu má jasnou
vizi, jak postavit naši ekonomiku na
„pevnější“ nohy.
Nepochybně je pro mne výhodou, že
volební výsledek mi dává silný mandát
k tomu, aby vize, kterou jsem představil
na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy, byla realizována. Svaz řešil do této
doby příliš mnoho věcí ať již osobní angažovaností zaměstnanců nebo členské
základny Svazu. Došlo tak k rozmělnění
velkého množství vynaložené energie na

příliš mnoho problémů. Ve své volební
řeči jsem proto definoval pět základních
priorit, na které by se měl Svaz zaměřit.
Je to stejné, jako když zúžíte široký
proud řeky. Jeho razance je pak
mnohem větší.
¯ Mohl byste, pane presidente,
seznámit s těmito pěti prioritami naše čtenáře?
Uvedu je bez pořadí důležitosti, neboť jsou podle mne všechny
stejně důležité. Jde o zjednodušení a zprůhlednění legislativy,
zjednodušení
daňové soustavy,
snížení naší nadměrné vstřícnosti až ser vility
k EU, zv ýšení
úrovně technického školst v í
a sn í ž en í ne z a mě s t na nos t i
změnami zákoníku práce.

¯ O zjednodušení legislativy hovoří
opoziční ODS již několik let. Za
současné vlády to ale asi
není tak jednoduché
prosadit, neboť se
den ze dne naopak
legislativa stává složitější. Vzpomeňme
jen nedávné stížnosti obcí k ústavnímu
soudu, že se nemohou
pro samé papíry a dotazníky, kterými je
z a hrnují
minist e r stva,
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věnovat skutečné práci pro obec.
Jak chcete tuhle papírovou řeku
zastavit? Je to vůbec možné?
Zjednodušení a zprůhlednění legislativy je nejen možné ale životně nutné.
Vysvětloval jsem to již před minulými
parlamentními volbami na setkání
s předsedou ČSSD Vladimírem Špidlou,
profesorem Václavem Klausem (bývalým
předsedou ODS) a tehdejším šéfem KDUČSL Cyrilem Svobodou a moje slova měla
výraznou odezvu. Vím, že narazím na legislativce a ohromný odpor byrokratického aparátu, ale začněme od maličkostí. Tou
první by mělo být, že jestliže v ČR platí, že
znalost zákona neomlouvá, tak by platné
zákony měly existovat v plném znění na
internetu s garancí státu na jejich znění.
Toto má vláda ve své moci. Jestli po Vás
chce stát, abyste se chovala podle toho a toho zákona, měla byste mít záruku, že ho
v ucelené formě včetně výkladu kdykoliv
naleznete. A to navíc tak, abyste nemusela
hledat v dalších několika zákonech ustanovení, která na sebe navazují, když tomu
navíc jako neodborník nerozumíte. Je obrovský nešvar, že při novelizaci zákona X
dochází k novelizaci dalších desítek zákonů
Y. Měl by se znovu diskutovat každý z těchto Y zákonů, kterých se novela zákonu X
dotkne. Jde jen o změnu stylu práce vlády
a parlamentu.
¯ Jak byste si představoval zjednodušení daňové soustavy? Neumím
si představit, že by vláda souhlasila
se změnou zákona o dani z příjmu
nebo s rovnou daní, kterou navrhuje ODS…
Vím, že se nedá očekávat, že ve stávající situaci dojde ke změně zákona o dani z příjmu a to bez ohledu na to, že to
považujeme za správné. Dlouhodobým
cílem by mělo být zjednodušit daňovou
soustavu. Počet výjimek by měl klesnout nejméně o 70 %, sazby by se měly
sjednotit a celý systém zjednodušit tak,
aby se nevyplácelo daně obcházet. Tím
neuvěřitelně zvednete daňovou výtěžnost podniků. Protože toto je dlouhodobý cíl, který nebude lehké prosadit,
budeme alespoň krátkodobě v průběhu
příštího roku přicházet s dílčími změnami, které pomohou podnikatelům
a zaměstnavatelům v „maličkostech“, na
nichž se finanční úřady rády vyžívají.
Například definovat přesný výklad toho,
kdy je možné jet služebním autem pro
soukromé účely, zjednodušit příspěvky
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mající 95 dceřiných firem a dokonce
i v rámci každé z těchto firem to řešili
jinak, protože každý finanční úřad
v každém regionu k tomu přistupoval
odlišně. Navíc dotážete-li se finančního
úřadu, jak něco vyplnit ohledně daní,
dostanete většinou odpověď, že to nevědí, protože ještě nedostali z příslušného
ministerstva upřesnění.
¯ Není tajemstvím, že naše vláda je
někdy nadmíru vstřícná k EU. Není
ale již pozdě něco napravovat, když
vstupní podmínky jsou již jednou
dohodnuté? Jak s tím chcete něco
udělat?
Nejde jen o plnění vstupních podmínek. Mnozí čeští úředníci se chovají
papežštěji než papež a požadují po nás
plnit věci, které zatím nikdo z EU nepožaduje. Jakoby odezírali z úst, co
by mohlo přijít za požadavek a ihned
ho vstřícně začínají plnit, ještě než je
vysloven. Podle mne je trestuhodné
a absurdní, aby vedoucí zaměstnanec
Ministerstva životního prostředí řekl,
že musíme už nyní plnit požadavek,
který bude možná v EU v budoucnu
platit, se zdůvodněním, že tak na něj
budeme alespoň připraveni. Takto
jednat v zájmu České republiky prostě
nejde, neboť se tím okamžitě poškodí
konkurenceschopnost našich podniků.
Tato věc by se měla okamžitě napravit
na domácí půdě.
¯ Není také tajemstvím, že je nezájem studentů o studium technických oborů a to i přesto, že je po
absolventech těchto škol poptávka,
zatímco absolventi humanitních
oborů se řadí do front na úřadech
práce. Jenže jak přesvědčit absolventy středních škol, aby šli na
techniku a ne na práva či filosofii
o ekonomice nemluvě?
Aby se podpořil zájem studentů o tyto školy, navrhuji, aby stát při zavádění
školného, kterému se tak jako tak jednou
nevyhne, je pro tyto klíčové obory zavedl nižší. Když bude navíc vysoká úroveň
učňovského školství, absolventi těchto
škol budou automaticky při zvyšování
kvalifikace inklinovat ke studiu v technických oborech. Ekonomika je postavena na kvalifikovaných službách, kterými
nejsou při vší úctě k nim ani daně ani
právo, ale ty, které uplatníte mimo rámec
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ČR, což je především oblast specializovaného strojírenství, konstrukce, projekce,
cestovního ruchu a podobně. Důležitá
pro naši ekonomiku je precizní hutní
a strojírenská výroba, ne pouhé „odlévání ingotů“, a školy produkující experty pro
tuto oblast by měly mít případné školné
výrazně nejnižší. V naší zemi se musí
obnovit tak vysoká úroveň učňovského
školství, jaká byla do začátku 80tých let.
V současné době je ale nejnákladnější typ
školy pro rodiče „učňák“, neboť podniky
vesměs při studiu vyžadují velkou finanční spoluúčast rodičů. Je nepochopitelné,
že tato vláda zmíněnou oblast neuchopí
jako předmět svého zájmu. Toto je největší provinění se na budoucích generacích,
na nás samotných.
¯ O učňovské školství se ale starají
především hejtmanství. Nekřivdíte
trochu vládě?
Minulá vláda to podle mého názoru nikdy převádět neměla. Tohle je
systémová záležitost a za systémové
kroky nese odpovědnost výhradně ona.
Nedovedu si představit gymnasistu,
daňovou účetní či filosofa, který dělá
propočty staveb nebo kontroluje výrobu
ve vysokých pecích. Tito lidé ekonomiku
na nohy nepostaví, neboť u ní jde především o tvorbu hodnot. Vím, že řada
velkých nadnárodních firem by k nám
šla se svými konstrukčními centrálami,
ale když jim nebudeme moci nabídnout
příslušné specialisty, půjdou jinam a už
nikdy se nevrátí. Jestli opustíme schopnost generovat ve středním odborném
školství lidi pro kvalifikovanou ekonomiku, nikdy se to již nenapraví.
¯ Při současné vysoké nezaměstnanosti se opozice předhání v návrzích jak ji snížit. Padají vesměs
návrhy na zlepšení podmínek pro
podnikatele snížením daňového
zatížení. Vy říkáte, že stačí změnit
zákoník práce a bude po nezaměstnanosti. Jak?
Zaměstnanecké vztahy a podmínky
pro zaměstnávání lidí plynou ze zákoníku práce. Nárůst nezaměstnanosti je
primárně postaven na nepružném zákoníku práce a pak na vysokých vedlejších
nákladech při zaměstnávání lidí. Vláda
to řeší větším a větším zaměstnáváním
úředníků a tvorbou nových míst na úřadech. Růst byrokracie vede k tomu, že
stát se stává největším zaměstnavatelem.
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Stačí přitom snížit náklady, které musí
zaplatit zaměstnavatel státu za každého
pracovníka a zrušit ochranářské předpisy pro zaměstnance, které se ve svém
důsledku obracejí proti nim. Protože pak
končí na úřadech práce.
¯ Toto bylo „pět P“, o nichž se mezi
podnikateli hovoří. Čím hodláte začít při jejich prosazování a co dalšího kromě nich ještě Svaz chystá?
Svaz musí lépe prodat svou práci ať
již do Svazu samotného nebo mimo něj.
Vydáme hodnotící zprávu o činnosti vlády, jako to dělá například podobný Svaz
ve Velké Británii. Nebude to kritika pro
kritiku ale korektní a objektivní materiál, jak my podnikatelé vnímáme kroky
vlády vůči zaměstnavatelské i podnikatelské veřejnosti. Půjde o zhodnocení
celého ekonomického prostředí v naší
republice. Dále se pokusím sjednotit
zástupce zaměstnavatelských svazů,
aby měli větší sílu při tripartitních
jednáních. Již jsme uzavřeli dohodu se
Svazem obchodu a cestovního ruchu.
Je to jedna z pragmatických dohod, kdy
naši pozici posílíme o zástupce 230 000
zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou lidé
s největší společenskou zodpovědností
v této zemi. Podnik vytváří hodnoty,
vláda je nevytváří a odbory také ne.
Moudrá vláda by měla proto naslouchat názorům těch, kteří hodnoty
vytvářejí.
¯ Tato vláda naslouchá možná více
názorům byrokratického aparátu
než podnikatelům. Nebo se mýlím?
Nemýlíte se. Svědčí o tom například to, že mluví o podpoře malého
a středního podnikání a přitom přijme
zákon o DPH způsobem, který ji a nás
všechny poškozuje. Je to škoda, protože
vláda je representantem státu. Každé
její nešťastné vystoupení či selhání se
začne negativně projevovat při sjednávání jakýchkoliv kontraktů do zahraničí
od platebních podmínek počínaje přes
předávací smlouvy až po termíny plnění.
Partner z Německa či Itálie pak pohlíží
na ČR ad hoc jako na nedůvěryhodnou
zemi, i když třeba funguje lépe než jeho
vlastní stát. Není prostor mu to vysvětlit a platební podmínky budou proto
přísnější. Negativní image např. kvůli
prohraným arbitrážím padá i na úspěšné
podnikatele a to mně velice vadí.

-11¯ To, že prohrané arbitráže vrhají na
celou zemi negativní světlo, je jasné.
Jak ale zabránit tomu, aby se nadále
nedostávala vláda do šílených nesmyslných sporů na mezinárodní
úrovni?
Stát musíte řídit jako normální podnik. Nic víc a nic míň. Nejsem politik,
ale i ten musí mít odvahu zajistit snížení nákladů na chod státu. Vláda musí
proto snížit své náklady. K tomu ale
potřebujete určitou zkušenost a reálnou
praxi. Vedle snižování nákladů bych
musel okamžitě přijmout prorůstová
opatření. Samotné úspory blahobyt
národa určitě nezvednou. Prorůstová
opatření vláda ale nepřijímá. Místo toho vybírá peníze od občanů tak, že je
již odčerpává dokonce i z ekonomiky.
Když cokoliv děláte, musíte respektovat
fakta, jako že voda teče z kopce, země
není placatá a slunce vychází na východě a ne na západě. Jako podnikatel musíte uvažovat stejně. Chcete-li mít účetního, musíte zaměstnat účetního a ne
si na jeho místo posadit knihovníka.
Odbornou práci mají dělat odborníci.
Stejně tak stát, má-li být spravován jako
podnik, musejí representovat ti, kteří
tyto věci umějí.
¯ Naši ministři ale až na výjimky
odborníky nejsou. A co víc, ve
vládě prý není dokonce žádný ekonom…
Ministr nemusí ministerstvo řídit,
od toho má náměstky, ale ti musejí být
odborníky. On je pouze politickým representantem toho, že národu vysvětlí,
že tak, jak je ministerstvo spravováno,
je spravováno dobře a má se to tudíž
voličům líbit. TO je role premiéra
a vlády. Slušnost a bezúhonnost není
kvalifikace. To je nutný předpoklad, ale
ne oprávnění k tomu vykonávat činnost.
Řidičský průkaz také dostanete až po
složení zkoušek a pro kamiony navíc až
po několikaleté praxi.
 Nebojíte se negativní odezvy?
Když se začneme bát říkat své
názory nahlas a hodnotit svět okolo
nás jen proto, že by se pak po nás
mohl někdo svést, kde to jsme? Při
volném a pružném výkladu trestního
zákoníku se pohybujeme v prostředí,
které není positivní. Přitom jen v pozitivním prostředí vybudujete něco,
co přetrvává a má hodnoty. Dnešní
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stav mi vadí. Zapomínáme, že těžko
budeme vysvětlovat potomkům, že
mají splácet dluhy, které jsme jim
„nasekali“ my a ještě nás živit, protože
nebudeme mít na důchod. Důchody se
přiblíží 35 % průměrné mzdy a jestliže
se vedou diskuze, že se mají zvednout,
aby neklesly pod 40 %, kde jsou všechny
sliby a vyvolávání pozitivních očekávání? Zůstala by po nás sociálně rozdělená
společnost, ve které by se dalo těžko
cokoli budovat. Nemůžeme řešit věci,
až když je krize. Jako šéf musíte předvídat a věcem předcházet. Tím spíš
vláda nebo exekutiva má mít v důležitých věcech jasno a systémová opatření
sdělovat s předstihem. Zaměstnavatele
nezajímá, jestli se politické elity umějí
nebo neumějí shodnout například na
důchodové reformě. Jejich povinností
je najít řešení.
¯ Pokud jde o důchodovou reformu,
je jasné, že se nemůže shodnout
pravice s levicí. Nadarmo se nevžil
pojem Klausova a Špidlova reforma.
Přitom vlády se mění a budou měnit
a toto je jedna z věcí, kde by se měl
nalézt konsensus, jinak se bude po
každých volbách měnit předpis pro
odchod do důchodu, což není v žádném vyspělém státě...
V určitých posicích se musíte
dokázat povznést nad osobní vztahy
a při zásadních věcech dokonce i nad
ideologii. Mohu mít tisíc a jednu vlastní
představu, ale mám za povinnost pro ně
získat většinu a povznést se nad osobní
zájmy. Pokud si je budu realizovat jako
soukromá osoba za své peníze, je to
možné, ale pokud jimi dovedu do ekonomické nesvobody zbytek národa, je
to trestuhodné. Musíme s tím začít
něco dělat jako Svaz, který je reálně
na vládě nezávislý, a to ať je to vláda
současná, modrá nebo duhová. Tady
existujeme jako sdružení těch, kteří
hodnoty vytvářejí, a moudrá vláda
je ta, která vnímá názory těchto lidí
a nebere kritiku jako osobní záležitost
a útok. Nenajdete podnikatele, který
chce zkrachovat. Neznám jediného
podnikatele, který by chtěl propouštět
zaměstnance. Propouštěl jsem kdysi
jako generální ředitel ČEZu tisíce lidí
a proto vím o čem mluvím.
Pane presidente, děkuji za rozhovor.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř

exkluzívní rozhovory
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Petr Bendl: „Socialismus a řízení
krajů se navzájem vylučují!“
IVANA HASLINGEROVÁ

poslední době se v naší zemi děje
mnoho věcí. Kromě jejího vstupu
do Evropské unie se ze zimního
spánku probudil Grizzly z hvozdů na
Vysočině a volá po urychleném svržení
premiéra, navíc neudržitelné poměry ve
zdravotnictví vedly ke změně ministra,
který volá po odstoupení generální ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na
neutěšené poměry v našem zdravotnictví
poukazoval snad nejvýrazněji ze všech
politiků místopředseda ODS a hejtman
Středočeského kraje Petr Bendl, který
proslul jako jeden z nejiniciativnějších
hejtmanů neustále lobující za zájmy občanů svého kraje na všech ministerstvech
a jistě bude lobovat i za zájmy svého regionu v Evropské unii. Byli jsme proto velice
rádi, že si v kolotoči, který na úřadě má,
našel chvíli, aby si o současné politické
i ekonomické situaci s námi popovídal:
Na tom, že lobuji za zájmy kraje
a bojuji o peníze s ministerstvy, není nic
nenormálního. Existuje-li možnost získat
na ministerstvu nějaké finanční prostředky, hejtman musí dělat vše pro to, aby jich
získal co nejvíc. Má to přímo v popisu
práce a nelze mu to vyčítat. Kraje navíc
vznikaly v době, kdy jejich pravomoci
byly definovány velmi nešťastně, a staly
se pouhým servisem ministerstev. To si
málokdo z politiků uvědomuje. Přešly na

nás nejrůznější organizace a my museli
bojovat, aby nám spolu se všemi novými povinnostmi řekli, kde na ně máme
vzít finance. Každý v rodině ví, že může utratit jen tolik peněz, kolik vydělá,
i kdyby mu tisíckrát někdo nařizoval,
že má utratit víc, tak to udělat nemůže.
Máme lidem život usnadňovat a pokud
možno nejméně překážet. Pokud jde
o moji kritiku zdravotnictví, je vidět,
že jsem měl pravdu, když jsem říkal,
že paní ministryně není schopna řešit
problémy zdravotnictví. Dokonce i její
nástupce přiznal, že nemocnice přešly na
kraje naprosto nepřipravené a stát se chtěl
zbavit odpovědnosti za ně v době, kdy je
zdravotnictví v neutěšeném stavu.
¯ Musíte cítit pocit zadostiučinění, že
jste měl pravdu…
Sice to všechno ukazuje na to, že
jsem měl pravdu, je ale škoda, že nás
nechtěl pan premiér slyšet včas, neboť
jsme ztratili spoustu času.
¯ Stínový ministr zdravotnictví za
ODS Tomáš Julínek říká, že pokud
se nezmění socialistická legislativa,
nejde ve zdravotnictví nic dělat.
Nepřehání?
Rozhodně ne. Má naprostou pravdu.
Uvnitř zdravotnictví jsou ohromné boje
se socialisty v tom špatném smyslu slova.
Denně poslouchám, že mám říkat lidem,
že zdravotnictví je zadarmo, a přitom
vím, že občany stojí obrovské peníze. Od
sociálních demokratů stále poslouchám,
že zdravotnictví není byznys, že to není
žádný obchod. Přitom ale rozpočet v jedné nemocnici je skoro tři čtvrtě miliardy
a když lidem není dána motivace, že si za
dobrou práci vydělají víc, nevytvoříme
nikdy efektivní systém. Stejně musí každý
pochopit, že když bude žít zdravě, nebude
muset platit tak vysoké poplatky a doplá-

cet na jiného, kdo se o své zdraví nestará
a mnohdy si ho dokonce svévolně ničí.
¯ Ve zdravotnictví ale musí být solidarita. Třeba dialýza stojí jeden
milion ročně a to nemůže jedinec
sám uhradit…
Jistá míra solidarity samozřejmě
být musí. Především bych ji preferoval
u vážnějších nemocí, kde je třeba vytvářet podmínky, aby měl člověk jistotu, že
na drahou operaci mu ostatní přispějí.
Obráceně ale máme v systému spoustu
demotivujících prvků, které je třeba odstranit, aby zdravotnictví sloužilo lidem
a ne politikům. V krátkodobém smyslu
slova se snažíme o stabilizaci, o hospodaření s vyrovnaným rozpočtem tak,
abychom měli jistotu, že nemocnice nezkolabují a budou poskytovat zdravotní
péči když už ne na lepší, tedy alespoň na
stejné úrovni. Na druhé straně musíme
získat motivaci zaměstnanců i vedení
nemocnic. Na krajských úrovních je to
možné. Řada krajů již transformovala
nemocnice na obchodní společnosti,
kde se vytváří prostor pro motivaci zaměstnanců, lékařů, sester i managementu, který se musí spoléhat jenom sám na
sebe a ne na to, že když peníze dojdou,
zaplatí jeho chyby daňový poplatník.
¯ Ministr zdravotnictví poukazuje
také na nepořádky ve Všeobecné
zdravotní pojišťovně a požaduje
odvolání její generální ředitelky.
Pomohlo by to našemu zdravotnictví?
Politici by měli mít minimální vliv
na chod pojišťoven v ČR. Snahy o zestátnění pojišťoven, tedy aby pojišťovny
dělaly to, co si politici přejí, mohou
přinést do budoucna velké problémy.
My potřebujeme systém, který nebude
závislý na slibech politiků. Jinak by se

FRAGMENTY
mohlo stát, že utratíme peníze, které
budeme potřebovat v budoucnu. Debata
má být o systému, o personálním řešení
až na druhém místě.
¯ Jako hejtman máte na starosti nejen zdravotnictví, ale všechna další odvětví. Co Vám působí největší
starosti?
Míra obrovského zadlužení, která
právě se socialismem hodně souvisí.
Z rozhodnutí vlády byly utráceny peníze na věci, které nebyl systém schopen
zaplatit. Když pominu zdravotnictví,
které bylo opravdu těžkým oříškem,
pak každá oblast, na níž se podívám,
má vážné problémy, které je nutno řešit.
Například střední školství. Na trhu práce
je velká poptávka po řemeslnících a mezi
lidmi utkvělá představa, že dám-li syna
na učňák, společensky ho degraduji.
Přitom dobrý řemeslník si často vydělá
víc než střední manažer. Chci, aby toto
negativní image zmizelo. Je pro nás
velkou výzvou umožnit lidem studovat
řemesla tak, aby se za to nemuseli stydět,
a vytvářet podmínky pro studium těchto
oborů. Pak je zde potíž již dávno omílaná
a to stav komunikací. Zvlášť letošní zima,
kdy se častěji než jindy střídaly teploty,
poškodila mnoho silnic. Problémy jsou
nejen v tom, kde najít peníze na opravy,
ale i v ohlídání, jak co nejlépe s nimi zacházet a jak ochránit komunikace před
špatným zacházením.
¯ Jak chcete ohlídat silnice před obřími kamiony a nákladními vozy,
které je před očima všech vesele
drtí…?
Máte pravdu, že těžká auta silnice ničí. Jedno auto nosnosti 20 tun na jednu
nápravu deformuje silnici přibližně stejně jako by to učinilo 160 tisíc osobních
automobilů. Policie neměla nástroje na
vážení aut, na potrestání nástroje má.
Nakoupili jsme váhy a budeme trestat
přetížené nákladní automobily, abychom
zabránili přetěžování komunikací.
¯ Jaké problémy Vás nejvíce tíží?
Dlouhodobý a veliký problém ve
středních Čechách je neexistence kvalitní dopravní sítě. Chybí velký obchvat
Prahy, dálnice z Prahy na Karlovy Vary,
dálnice do Rakouska přes Budějovice.
To jsou směry nedostatečně dopravně
pokryté, vede to k přetěžování komunikací v jiných oblastech a k zácpám.
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Přitom kdo chce z jedné strany
republiky na druhou, musí jet
přes Středočeský kraj. Tlačíme
proto na Ministerstvo dopravy,
aby si uvědomilo tyto skutečnosti a zařadilo dostavby těchto
komunikací mezi své priority.
¯ Jste stínovým ministrem
dopravy a komunikací za
ODS, takže po volbách se
vše vyřeší…
Budu se o to snažit, ale vím,
že potřeba komunikací stále
narůstá a bude tomu tak i v budoucnu. Ministerstvo dopravy by mělo
vytvářet rozumné prostředí nejen pro
nakládání s penězi daňových poplatníků
ale i pro vytváření prostředí pro privátní
investice, jako je tomu ve světě. Zatím
privátním investicím příliš nepomáhá.
Myslím, že jedna z cest je, aby se zrychlily odpisy investic do výstavby dálnic
a silnic, protože samotné zpoplatnění
komunikace peníze na výstavbu nevrátí.
Je jasné, že toto není sociálně demokratický recept. Moje koncepce prezentovaná na mých webových stránkách to
ale zahrnuje.
¯ V poslední době se hodně hovoří
o výstavbě rychlodráhy PrahaKladno. Jaký je Váš postoj k tomuto
návrhu?
Jsem člověk, který vstupoval v roce
1991 do politiky právě kvůli tomuto
dopravnímu spojení. Lepší spojení mezinárodního letiště s Prahou a připojení
Kladenska bylo pro mne vždy velkým
cílem. Doufám, že se blýská na lepší časy
a že snad začínáme nacházet společnou
cestu s Ministerstvem dopravy.
¯ Říkal jste, že chybí dálnice PrahaČeské Budějovice. Pokud se nepletu,
tak její výstavbě brání nejen finance
ale i boje ekologů a ekonomů o to,
kudy má vést. Zda se má rozšířit
stávající silnice Benešov-Budějovice
nebo zda má být postavena dálnice
úplně nová napojená na velký obchvat Prahy. Který projekt je podle
Vás rozumnější?
Jsem zásadně proti rozšíření dálnice D3 přes Benešov na Tábor, kde by se
z dvouproudové komunikace udělala
čtyřproudová, protože bychom tím
přivedli ještě větší počet aut na dálnici
D1 a došlo by k totálnímu kolapsu. Tím

bychom zahltili stávající dálnici brněnskou. Jsem pro co nejcitlivější řešení
pro přírodu, ale jsem také pro připojení
na velký obchvat Prahy. Uvědomuji si
přitom negativa obou variant. Rozšíření
Táborské silnice je ale nejhorší ze všech
možností a všechno ostatní je menší zlo.
To, co prosazují některé ekologické iniciativy, je ve svém důsledku mnohdy pro
životní prostředí dokonce škodlivější.
¯ Vláda převedla spoustu agendy na
kraje. Přibylo tedy úředníků, jak se
kdysi vsadil s panem Grossem pan
Tlustý, nebo měl pravdu pan Gross,
že je jenom převedou z ministerstev
a nárůst nenastane?
To je věčná otázka, jestli je či není
úředníků víc, než bylo. Já jsem přesvědčen, že jich je víc. Razítek přibylo, chod
veřejné správy jsme nezjednodušili.
¯ Takže by měl pan ministr Gross
odstoupit. Proč ho k tomu pan
Tlustý nevyzve? Slovo přece dělá
přece muže…
……
¯ V současné době sedíme v moderní a krásné pracovně s nádhernými
akvarijními rybičkami v supermoderním akváriu a s roztomilými
paními sekretářkami, ale když jste
nastupoval do funkce tak to asi taková pohoda nebyla…
Nikdo si nebude nikdy umět představit, jak obrovské množství práce
znamenala likvidace okresních úřadů a vybudování krajského úřadu.
V případě Středočeského kraje jsme
měli 12 okresních úřadů, což je nejvíc
v ČR. Někde byly nedomyšlené smlouvy
a jiní kostlivci ve skříních. Přebírali jsme
i řadu staveb, které jak se později ukáza-
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lo, neměly dostatečně dořešené finanční
krytí a musíme se ještě dodnes přít, kdo
je dostaví.
¯ Vláda Vám ani v těchto pohledávkách, které jste od ní přebrali,
nepomáhá?
Snaha centra je, ať si vše řešíme bez
ohledu, zda nám dá peníze. Nechceme
ale brát peníze školství…
¯ I přes všechny tyto problémy jste
ale vybudoval krásný úřad s vlastní
vlajkou…
Na vlajku jsem opravdu hrdý, protože je
podle mne nejhezčí ze všech krajských vlajek. Konečně Středočeský kraj si ji zaslouží,
neboť když Praha byla ještě vesnicí, střední
Čechy již byly státem. Proto nesmí na vlajce
středočeského kraje chybět český lev jako
symbol státnosti. Heraldici předepsali lva
a místo druhého lva měl být znak krajského
města. My ale žádné nemáme, odmítli jsme
Prahu a prosadili na místo ní dalšího lva.
Vlevo nahoře je symbol středočeské státnosti – Svatováclavská orlice. Nejvášnivější
debata – tři čtvrtě roku – byla v zastupitelstvu o čtverec vpravo dole. Nakonec jsem
řekl: „Tak už dost, jak chcete řídit krajský
úřad, když se neumíte domluvit ani na jeho
vlajce. Bude tam voda, tu potřebuje každý
i Středočeši a namaloval jsem dvě modré
vlnovky, ať si každý představí, jakou řeku
chce – Berounku, Vltavu, Labe, Sázavu,
Jizeru… Kde je voda, tam je život a navíc
je tím vlajka ve všech třech národních
barvách.
¯ Takže se nemám ani ptát, na co jste
nejvíc hrdý…
Ale naopak. Vlajka je proti jiným
problémům kraje jenom maličkost. Jsem
hrdý na to, že ze dvanácti okresních samospráv jsme udělali čtyři, propustili jsme 64
úředníků a peníze za jejich výplaty šly do
rozpočtu kraje. Není to mnoho, ale kapka
ke kapce… Pyšný jsem i na to, že jsem
přišel na úřad s rozpočtem 60 mil. Kč se
třemi spolupracovníky a dnes spravujeme
s rozpočtem 12 mld. Kč přes 350 organizací
a přes 250 škol. Máme obrovské množství
majetku a s tím spojených problémů, které
na nás stát přesunul. Museli jsme přijmout
spoustu lidí z ministerstev a nevěděli jsme,
jak si se vším poradí. Práce s lidmi je nejtěžší a nejnevděčnější práce vůbec. Když
se vše daří, je to fajn, ale každý to bere za
samozřejmé. Když se něco pokazí, nastanou konflikty a noviny píší a píší. To, že se
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nám podařilo vybudovat úřad bez
vážných komplikací, pokládám za
velký úspěch. Dnes je již na čem
stavět, jsou stanoveny kompetence.
Naší ambicí bylo nepřekážet.
¯ Vy jste vlast ně jed i ný
hejtma n bez k rajského
města. Nedělá to problémy?
V našem kraji jsou jen dva
primátoři, v Boleslavi a Kladně,
a přesto se nedomluvili, kde má
být krajské město. Já říkal, ať to
dají třeba do Dolní Lhoty, jen
ne do Prahy. Zvítězil ale názor, že sídlem kraje bude Praha. Má to i výhodu,
že zatímco malý Karlovarský kraj (350
tisíc občanů) musí nalézt velkou shodu
mezi primátorem a hejtmanem a kraj
tudíž hodně ovlivňuje město, náš velký
kraj s 1 240 000 obyvateli je nad městy
a spíše se hledají obecné principy, než
aby se zdůrazňovalo, kdo je z kterého
města. Kolín a Boleslav si uhlídá Kladno
a naopak.
¯ A jak vycházíte s Prahou, kde sídlíte
a přitom musíte jistě bojovat i s ní
o peníze ve vládě…
Středočeši jsou ve specifickém
postavení vůči Praze. Praha funguje
jako ždímačka vysávající peníze od nás
do Prahy. Proto si nemůže sáhnout na
strukturální fondy a my ano. Na druhé
straně příhraniční spolupráce u nás není
možná a je to škoda.
¯ Na Vaší vizitce stojí kromě českého titulu hejtman i německý titul
regionální president a anglický
guvernér, takže na vstup do EU
jste již nachystán a Vašeho úřadu
se nedotkne?
Vstup do EU se dotkne každého z nás,
tedy i krajů. Roli krajů vidím v potřebě
zlepšit servis a čerpání strukturálních
fondů. Hlasoval jsem pro vstup do EU,
protože věřím v šikovnost českého člověka. Naši lidé umějí číst mezi řádky, nikdy
jsme se v Evropě neztratili a věřím, že se
prosadíme. Naše kraje jsou v porovnání
s regiony v cizině malé, ale věřím, že
schopné. Měly by si ale také uvědomit,
že je nutné v EU prosazovat zájmy státu
před zájmy jednotlivých krajů.
¯ Bý va lý ministersk ý předseda
Švédska a současný velvyslanec
u nás pan Ingmar Karlsson si ale

na semináři v Senátu ČR stěžoval,
že některé jejich regiony dobrým
lobbingem v Bruselu v yberou
všechny peníze a nezbude na ty
slušnější a dokonce ani na vládu.
Regionální politika v Bruselu se
mu velice nelíbí…
Tohle si měl uvědomit ten, kdo u nás
hlasoval pro vznik krajů. Já vždycky říkal, že kraje jsou velmi nebezpečné. Není
možné vyskočit do vzduchu a myslet si,
že nedopadnete. To si myslí jen blázen či
hlupák. Vznik krajů znamená lobování
za krajské zájmy a může to v EU přinést
podobné problémy jako ve Švédsku. Měla
by ale i přesto existovat snaha respektovat zájem celku. Chceme mít přece
v Evropě rovné podmínky a nechceme,
aby nás někdo roztrhal na malé kousky.
Svoje problémy máme řešit doma a venku vystupovat jako jeden celek.
¯ Sám jste ale říkal, že hejtman musí
bojovat za zájem kraje a jak chcete zakázat, aby za něj nebojoval
i v Bruselu?
Samozřejmě zakázat to nejde. Jako
hejtmani jsme pod větším tlakem obcí
než ministr, máme zájem dostat sem
peníze a musíme se o to snažit.
¯ Byl jste starostou, poslancem a nyní
hejtmanem. Nevybavuji si nikoho
dalšího, kdo by prošel tolika zkušenostmi. Jak se promítá tato Vaše
práce do činnosti ODS, jejímž jste
místopředsedou?
Jako místopředseda ODS se snažím
svoje zkušenosti z komunálních regionálních poslaneckých aktivit vnášet
do ODS, kde v minulosti tento pohled
mnohdy chyběl. Snažím se, aby ODS
měla jasno v komunální politice a aby
dělala co nejméně chyb až po posledního člena.
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Zhrzená milenka ze Štrasburku
Klára Veselá-Samková

Patří k záslužným činům České advokátní komory, že
každoročně pořádá spanilou jízdu do Rady Evropy (RE)
a k Soudu pro lidská práva do Štrasburku, kde jsem nebyla
dobrých sedm let. Změny, které jsem zaregistrovala, byly
naprosto markantní. Před sedmi lety byla RE organizací
se sice nesvětovou působností ale bezesporu se světovým
významem. Letos jsem našla zhrzenou milenku shlížející
svojí zašlou budovou na zářivý palác evropského parlamentu s asi podobnými pocity, jako dvě sousedky ve známé
filmové trilogii „Slunce, seno…“ u vidiny svatby „našich
mladejch“. Jak symptomaticky prohlásil jeden z pracovníků
RE: „Nejdřív nám ukradli (míněno Evropská unie) vlajku
s hvězdami, potom evropskou hymnu – Beethovenovu Ódu
na radost – a teď nám kradou kompetence“ S masivním
vstupem dalších států do EU totiž RE prožívá viditelnou
krizi identity a ptá se po svém vlastním účelu. Jednou z cest,
kterou se RE domnívá posílit svoji chřadnoucí autoritu, je
vyzdvihnutí významu Evropského soudu pro lidská práva.
Problém ovšem je, že i tomuto slovutnému soudnímu shromáždění vyrostla zdatná konkurence ve formě Soudního
dvora Evropských společenství v Lucemburku a obě ctihodné soudní instituce vydávají rozsudky opačného znění.
Problém se má řešit tím, že Evropská unie přistoupí jako
celek k Evropské úmluvě o základních lidských právech
a svobodách, čímž Soud pro lidská práva získá úplně nejvrchnější ze všech jurisdikcí. Svoji další superšanci vidí RE
v přijetí Evropské ústavy, u níž by právě Soud pro lidská
práva hlídal její ústavnost a slučitelnost s lidskými právy.
Vyvrcholením setkání s pracovníky RE a Soudu byla
bezesporu diskuse s paní Sally Dollé, všem advokátům
dobře známé registrátorky českých případů. Právě od ní
dostávají ty úsměvné dopisy, kterými byla jejich stížnost
„zjevně neopodstatněnou“. Předně jsme si od zmíněné
dámy vyslechli hanozpěv na iniciativu českých občanů
zvanou „Štrasburský výbor“, která se domáhá, aby jednotlivá odmítnutí byla řádně zdůvodněna a záznamy o nich
byly uloženy v jiném než „tajném“ spisu. „Snad je to časem
přejde,“ pravila paní Dollé a postěžovala si nám, s jakými
¯ Jak jste jako budoucí místopředseda
vlády spokojen s prací stínové vlády
ODS?
Někdo bude říkat, že se flákají, jiný,
že dřou. Nemají aparát jako skutečná
vláda a podle mne se pohybují někde
uprostřed. Pro mne jako místopředsedu je důležité, aby ODS měla nejen
jasno, co chce v jednotlivých resortech
dělat, ale i zda jsou to představy reálné
a finančně představitelné, aby to nedopadlo jako se sociální demokracií, která
měla mnoho snů, které není schopna
naplnit. Kdyby je měla dostatečně pro-

nesmysly typu „vaše větve přes náš plot“ lidé Soud zatěžují,
takže tomuto opravdu nezbývá nic jiného, než je odmítat.
Protože jsem nebyla sama, kdo sepsal do Štrasburku řadu
stížností, které byly v zápětí odmítnuty jako „zjevně neopodstatněné“, nebyla jsem jediná, kdo se při tomto hodnocení paní Dollé pořádně naštval. Nicméně diskuse na toto
téma nebyla dost dobře možná, neboť na argument „máme
jurisdikci 800 milionů lidí“ mne napadalo pouze odpovědět: „a pracovní dobu od devíti do dvanácti a od dvou do
půl páté“, což by asi nebylo košer. V každém případě jsem
si pouze v duchu citovala četná rozhodnutí Soudu opakovaně udílející členským státům lekce, že „přetíženost justice
není důvodem pro porušování práva na spravedlivý proces
a projednání případu v přiměřené lhůtě“. Pakliže chce Soud
a RE skutečně získat na vážnosti, bude muset přehodnotit
svůj vlastní vztah k normě, jejíž dodržování vynucuje od
svých vlastních členských států. Cesta, kterou by se Soud
rád ubíral, totiž, že by po vzoru Supreme Court Spojených
států amerických si sám určoval, kterými případy se bude
zabývat a kterými nikoliv, mi připadá jako cesta do pekel,
která by zcela zničila samotnou opodstatněnost existence
Soudu. Dalším ze stesků paní Dollé bylo, že soud v podstatě
nedostává z České republiky žádné zajímavé stížnosti kromě
stížností na průtahy řízení. Myslím si, že tomuto nedostatku je možno snadno odpomoci – možná by stačilo jenom
pečlivěji číst zasílané a pro „zjevnou neopodstatněnost“
odmítnuté stížnosti.
Podstatně zajímavější než stesky byly ovšem návrhy
řešení, jak s neúměrně dlouhými řízeními před národními soudy pohnout a jak zamezit masivnímu předkládání
stížností Soudu právě pro porušení práva na spravedlivý
proces v přiměřené lhůtě. V zásadě existují tři cesty: „italská
cesta“, která zamezuje předkládání italských stížností pro
délku řízení rovnou do Štrasburku a nutí stěžovatele nejdříve využít vnitrostátní stížnost, „severská cesta“ založená
na masivním rozvoji mediace, vedoucí k předcházení sporů
a „rakouská cesta“, která spočívá v masivní computerizaci
soudů a která se mi zdá pro nás nejschůdnější.

myšlené, věděla předem, kolik na ně
padne prostředků, v životě by nemohla
lidem slibovat tolik věcí. Proto je pro
mne nesmírně důležité, aby se nestalo,
že ODS nebude schopna splnit, co slíbí
před volbami.
¯ Takže na převzetí moci, pokud by
pan Zeman svrhnul vládu pana
Špidly jste okamžitě připraveni?
Expremiér Zeman, jakkoliv se uvnitř
sociální demokracie snaží o předčasné
svržení vlády pana Špidly, si určitě nepřeje, aby budoucí ministři byli z ODS.

Sociálním demokratům se to celé vymklo i bez Zemana z rukou a jak to budou
chtít řešit, je jejich věc.
¯ Zlí jazykové tvrdí, že i v ODS jsou
ale různé proudy…
ODS má řadu individualit, které budou neustále své názory tříbit. Podstatné
je ale mít konzistentní a ucelený názor
na směřování naší země a na zajištění
důstojného života občanů, za něž po
volbách převezme zodpovědnost.
Pane hejtmane, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

fragmenty z politiky
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Sociální stát vede
k chudobě
Ivana Haslingerová

politologického a mediálního – a vystoupili na ní zástupci akademické
obce, vysokých škol a universit, ale
i soukromých subjektů či veřejnoprávních médií. V ekonomickém
bloku vystoupili mj. finanční analytik PPF Pavel Kohout známý svými
nestandardními postřehy a děkan
fakulty národohospodářské VŠE
Jiří Schwarz. Mediální blok patřil
především řediteli Institutu mediální komunikace při Vysoké škole
Jana Ámose Komenského Petru
Konferenci zahájil předseda správní rady Žantovskému a politologický proLiberálně-konzervativní akademie CEVRO děkanovi Fakulty sociálních studií
a místopředseda Poslanecké sněmovny Masarykovy university v Brně Janu
parlamentu ČR Ivan Langer: „Lidstvo se Hozlerovi.
Děkan Národohospodářské fakulposunuje vpřed metodou pokusů a omylů.
Výrazná část společnosti bohužel chce od ty na VŠE Jiří Schwarz podrobil ostré
státu více brát než mu dávat. O to více je kritice prohlášení vlády z roku 1998.
nutno tento mýtus sociálního státu bořit Růst státního dluhu, bezprecedentní
a přesvědčovat tuto část společnosti o opa- situace ve zdravotnictví, obrovská
ku. Nesmíme propadat pesimismu nad nezaměstnanost a další „úspěchy“
politickým třeštěním naší vlády a musíme socialistické vlády vedou podle
o to více vytrvat v propagaci pravd, které Schwarze k pádu hospodářských
jsou třeba říkat občanům, kteří si je dopo- mýtů o sociálním státě blahobytu.
sud neuvědomují. To je hlavním cílem i této Ostatně nejen naše republika ale
i Švédsko, Venezuela a Argentina jsou
konference.“
podle něho jasným důkazem toho,
iberálně-konzervativní akade- kam vede tzv. sociální stát. Plošnými
mie CEVRO, Institut mediální příspěvky se nedostává dostatek pokomunikace při Vysoké škole třebným, tímto přerozdělováním roste
Jana Ámose Komenského (VŠ JAK) pouze úloha politiků a o to jim jde.
a Konrad-Adenauer-Stiftung pořáda- Jiří Schwarz podrobil dále nelítostné
ly v Obecním domě v Praze konferen- kritice politiku partnerství veřejného
ci „Sociální stát – sen či noční můra?“. a soukromého sektoru (PPP), kterou
Jednalo se o první konferenci svého nám ordinuje EU, abychom mohli čerpat
druhu, která chtěla otevřít diskusi z jejích fondů. „PPP není pouhé HIV jak
o limitech, možnostech a perspekti- říkají mnozí ekonomové, ale přímo BSE
vách tzv. sociálního státu, shrnout Evropské unie,“ hřměl Schwarz a dodal,
zkušenosti, které už máme po šesti že harmonizace EU bude rozdíly mezi
letech vládnutí sociálních demokratů, ČR a EU konzervovat, nikoliv snižovat.
a porovnat je s realitou v současném Přednášku uzavřel citátem z „Nesnesievropském kontextu. Konference byla telné lehkosti bytí“ Milana Kundery:
členěna do tří bloků – ekonomického, „Zhroucené komunistické systémy ve

střední Evropě nebyly dílem zločinců
nýbrž entusiastů, kteří byli přesvědčeni,
že objevili jednu jedinou cestu do ráje.“
Modelem hodným následování je podle
Schwarze Chilský model a to nejen proto, že vedl k bohatému státu, kde funguje
kapitálový trh, je tam i dobré sociální
zabezpečení, pružná možnost odchodu
do důchodu, ale funguje tam pracovní
disciplína, pořádek, vymahatelnost
práva. „Byl jsem v Chile a je to paralela
německého hospodářského zázraku po
válce. Chile a Venezuela si prohodily role
tím, že bohatá Venezuela zavedla sociální
stát a chudé Chile kapitalismus. Přechod
z diktatury do demokracie je velmi složitý.
Málokterý diktátor předá vládu dobrovolně do rukou lidu. Pinochet našel v sobě
odvahu toto podstoupit kdežto Castro,
který má na pažbě své pušky daleko více
zářezů, nic podobného neuskuteční,“
uzavřel Schwarz.
Analytik finanční skupiny PPF Pavel
Kohout se zamýšlel nejen nad negacemi sociálního státu, které jsou podle

L

„Na příkladu Chile, Singapuru nebo
Honkongu je vidět, že i když tam neměli
sociální stát ale diktaturu, zaznamenali
úspěch, z čehož jde odvodit, že diktatura
je za jistých podmínek efektivní systém,“
odpovídá na připomínky z pléna Pavel
Kohout. Vlevo naslouchá předseda
CEVRO Ladislav Mrklas
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něj myslícím ekonomům jasné, ale nad
tím, zda existuje cesta z pasti sociálního státu. Dospěl bohužel k závěru, že
velmi obtížně, neboť většina si odhlasuje libovolné sociální výhody. Přitom
právě zavedení sociálního státu vedlo
k pádu mocné Říše římské, ale národy
jsou nepoučitelné. „Vznik sociálního státu způsobil konec Římské říše a začátek
středověku, současná západní civilizace
se budováním sociálních států nachází
na pokraji středověku nového. Sociální
stát budují i v USA, EU je ale mnohem
dál. Náklady na sociální stát zničily dokonce její obranyschopnost,“ uvedl Pavel
Kohout. V době úpadku starého Říma
senátoři slibovali všem občanům zdarma chléb, maso a víno, v EU sociální
dávky. Daňová zátěž v Římě vzrostla v průběhu 70. let prvního století
o 25 %, v Německu během let 1960-68
dvacátého století o 47 %. V rámci zemědělské politiky Římané omezovali
plochy vinic, což se v EU činí též. Růst
nákladů sociálního státu je monotónní
a to i v USA. Freedmanův index podílu
nákladů na HDP činil v USA v roce
1929 13,7 %, v roce 1998 již 56 %. Navíc
v něm obrovsky roste počet lobbistů.
V roce 1960 bylo ve Washingtonu 365
placených lobbistů, nyní je jich tam
40 100 neboli 401 na jednoho senátora.
Aby se omezila síla sociálního státu,
musel by se omezit diktát politiků nad
fiskálním systémem. Geniálně to má
v ústavě zakotveno Švýcarsko, neboť
mezi kantony existuje daňová konkurence a neexistuje tam daňový kartel.
V důsledku toho má oproti EU nízké
daně (Švýcarsko 35 %, EU 42 %). Dále
by podle Kohouta pomohlo nestátní
financování stran, které by vedlo k zánikům malých neefektivních uskupení.
Když už nejde odstranit lobbing, bylo by
dobré ho alespoň zprůhlednit zavedením kontroly lobbistických skupin. Mělo
by být vidět, kdo a čím lobuje, aby to
nepřerostlo v korupci.
„Chtěl bych uvést několik poznámek k mýtům české politiky,“ uvedl
politologický blok „Sociální stát
a mýtus politické svobody“ proděkan
Fakulty sociálních studií Masarykovy
university v Brně Jan Hozler Podle něj
jsou v české politice pravice a levice
tradičně nepřátelé a proporční volební
systém vede ke křehkým koaličním
vládám, kdy levopravé týmy vnímají
samy sebe jako representanta občanů.
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Jediný Jan Outlý z VŠ JAK vyslovil ve
své přednášce názor, že sociální stát
je podmínkou svobod a to dokonce
i politických. Snažil se neúspěchy
svalit především na opoziční smlouvu, aniž podotkl, že právě ČSSD z ní
nejvíce těžila a byl to její nápad. Co
je ale závažnější, že ani on ani pan
Hozler nezmínili kromě levice a pravice třetí politický fenomén, který po
listopadu působil velmi silně v naší
politice a který až po nástupu nového presidenta odešel do ústraní, a to
„nepolitickou politiku“ po výtce politických elit v čele s Václavem Havlem.
A že právě v důsledku této zákulisní
a elitářské „politiky nepolitiky“ došlo u nás k pádu poslední pravicové
vlády a že od té doby vládne u nás
levice.
Podle Petra Žantovského je ČSSD
spíše než množinou idejí množinou
ambicí a v našich polistopadových
dějinách hrály u nás roli ne nějaká „Po vítězství Špidly ve volbách vláda pouskupení, ale čtyři osobnosti: Havel, važovala za společného nepřítele předsedu
Klaus, Železný a Zeman. Indikátorem ODS Klause, kterému byla podle ní naklopolitiky je podle Žantovského stav něna NOVA. Raději předložila při arbitráži
médií a žurnalistiky. Do revoluce podvržený důkaz svědčící proti vládě samé
média a režim spolupracovaly. a v důsledku prohrané arbitráže zaplatila 11
Lenin byl kolektivním agitátorem, mld. Kč, jen aby mohla odstranit Železného,
propagandistou a organizátorem odvolat Radu pro rozhlasové a televizní vya novináři byli nositeli zlomových sílání a jmenovat si svoji vlastní, která bude
myšlenek o společné lži. Po revolu- vyhrožovat odebráním licencí. Zpravodajství
ci se zdálo, že stačí dát novinářům na NOVĚ zkrotlo a již není protivládní,“ rozsvobodu slova a bude vše v pořádku. hořčil se Petr Žantovský
V podporování nedůvěry vlády v politické strany se ale angažoval Václav DNES a Právu a jsou přesvědčeny, že
Havel a proto lidé přestali mít o strany role novinářů je v permanentním opora tedy i o jejich média zájem. Přímý vliv tunismu. Všechna tisková média ovlivstran na média není podle Žantovského ňují P.R. agentury pracující na tržním
skutečně vhodný, ale šest let vlády soci- principu a protože ČSSD je nejbohatší,
alistů ukázalo cestu k ovládnutí médií má největší vliv. Navíc ve všech médiích
nepřímo, což je mnohem horší. Tištěná existuje spontánní nadšení novinářů
soukromá média jsou sice zdánlivě svo- pro jisté politiky, mezi něž ale nepatří
bodná, ale jsou politiky ovlivňována president Klaus. To je pak důvod, proč
sekundárně. Zřetelně levicové Právo média vypadají jako stranické věstníky se
fandí ČSSD brilantní propagandistikou, společnou ideou potřít společného nepříMladá fronta DNES kromě redaktora tele. Například při snaze potřít opoziční
Steigerwalda šíří dogmata slepé důvěry smlouvu taktně mlčely, že při jejím vznia to dříve v Havla a Luxe, nyní v EU. ku stáli i Špidla a Gross. To vše není ale
Redakce se sice považuje za pravicovou, ničím proti boji o elektronická média, na
ale šíří kolektivistické trendy omezování které se dívá celá populace. Televize lehce
národních svobod, z čehož plyne, že ve vmanipulují divákovi spojovat si politika
skutečnosti je etatisticky levicová. Lidové s nejrůznějšími jevy. Například Karas =
noviny jsou elitářské, klerikální a extrém- zákaz potratů, Dostálová = stávka v ČT.
ně pravicové, což přechází v levicovost Strany dostávají záchvaty ovlivnit televise sklonem až k bulváru. Hospodářské ze. Stále proto upravují tiskové zákony
noviny se chtějí stylizovat do Wall Street o vysílání.
Journalu, ale komentáře mají blízké MF Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Trvale udržitelný rozvoj je
centrální plánování rudých
v zeleném hávu

Ivana Haslingerová

ní jasné, zda není
jednou z hlavních
příčin tohoto
trendu devastace
přírody obyvateli
rozvojových zemí,
například kácení
deštných pralesů.
Aby si udělalo
v tě chto prot ichůdných názorech
jasno, uspořádalo
Centrum pro ekonomiku a politiku
(CEP) za moderování presidenta
Úvodní projev na semináři měl ministr životního prostředí republiky Václava
Libor Ambrozek. Zleva mu naslouchají moderátor semináře K lause sem i ná ř
president republiky Václav Klaus, René Hladík a Michal V. o „Trvale udržitelném rozvoji“.
Marek
Z projevu ministra
od pohrůžkou, že lidstvu hro- životního prostředí Libora Ambrozka
zí vyčerpatelnost přírodních bohužel odpřednášeného rychlostí
zdrojů, se pletou ekologisté blesku se dalo postřehnout, že o trvale
ekonomům do řemesla. Energetika udržitelném rozvoji je pořádáno mnoho
podle nich závisí prakticky výhradně konferencí, na nichž jsou uplatňovány
na ekologických problémech. Koncept sociálně demokratické postřehy, které
trvale udržitelného rozvoje a skleníko- se mu jeví jako uplatnitelné v praxi.
vý efekt pro ně slouží k požadavkům „Přírodní zdroje nejde snadno promítnout
na přerozdělování peněz společnosti. do tržních cen. Věda a technologický výOteplování klimatu přičítají skleníko- voj směřují k tomu, aby byl ekonomický
vému efektu, který vzniká podle nich růst oddělen od degradace přírody,“ uvedl
výhradně v důsledku lidské činnosti. Ambrozek a opakovaně hovořil o „poV důsledku spalování fosilních paliv se třebách obyvatel“, „potřebách generací“,
obávají ubývání obnovitelných zdrojů. „využití cenového systému“ a „narovnání
Vědci se díky těmto názorům vydali cen“, až pan president nevydržel a poza honbou na granty, kterých chtějí na dotkl, že je citlivý na slovo „potřeby“
základě jejich katastrofických modelů a chtěl vysvětlit, co míní pan ministr
získat co nejvíce. Poslední výzkumy „potřebami generací“: „My ekonomové
však ukazují, že zvyšování teploty na víme, že slovo ‚potřeba‘ obsah nemá.
naší planetě o půl stupně Celsia je dáno Zaujalo mne rovněž používání spojení
především zvýšenou teplotou slunce, ‚využití cenového systému‘. Nikdo z nás
že v půdě vzniká tlením humusu ně- nemá právo cenový systém využívat, spíš
kolikrát více kysličníku uhličitého než by se zde mělo říkat zneužívat, neboť je
spalováním fosilních paliv a navíc ne- to jeho zneužití. Také termín ‚narovná-

ní cen‘ bych prosil vysvětlit,“ rozhořčil
se pan president. Pan ministr na tyto
otázky neodpověděl.
Po panu ministrovi vystoupil jeho
přesný opak jak v názorech tak zejména v kvalitě přednesu. Podle ekonoma
Mojmíra Hampla je pojem „vyčerpání
zdrojů“ skvěle prodejným mýtem,
socialismus zezelenal a pod eurovědy
se schovali ekologisté, kteří byli dříve
rozptýlení pod rudou barvou. Nyní
jsou ekologisté socialisté se zelenou

P

„Koncept trvale udržitelného rozvoje je
sice intuitivně přijatelný, ale předpovědi z něj plynoucí jsou fatálně chybné
a v rozporu s realitou. Ekonomové pochopili, v čem je problém. V konceptu
trvale udržitelného rozvoje byla špatná
definice zásob, nebyla pochopena podstata a poznání technologického pokroku.
Objevit zdroje je závislé na technologiích
a na investicích. Zdroje vytváří lidské poznání, proto není správné používat slovo
‚přírodní zdroje‘, ale ‚ekonomické zdroje‘
či ‚člověkem využívané zdroje‘. Mýty mají
bohužel tu vlastnost, že je snazší je vytvářet než vyvrátit,“ uzavřel svoji přednášku
Mojmír Hampl
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klimatu je přičítáno skleníkovému efektu. V důsledku
lidské činnosti spalujeme
fosilní paliva a obáváme se
o ubývání obnovitelných
zdrojů. Poslední výzkumy
ukazují, že zvyšování teploty
na naší planetě o půl stupně
Celsia je dáno zvýšenou teplotou Slunce. V půdě vzniká
tlením humusu několikrát víc
kysličníku uhličitého než spalováním fosilních paliv. Není
dále jasné, zda v důsledku
Poslanec PSP ČR Jan Zahradil měl v diskusi k panu lidské činnosti se zvyšuje
Markovi výhradu, že vyčleňuje člověka jako rušivý obsah kysličníku uhličitého
živočišný druh z přírody: „Tématem mé diplomové v ovzduší. Před 19 000 lety
práce na VŠCHT byla ochrana životního prostředí byla hladina moří o 134 m
a chtěl bych promluvit pohledem přírodovědce. Do níž a pak začala stoupat bez
biosférického popisu vstoupila rušivá věta: ‚v určitém lidského přičinění“. Z těchto
momentě do toho začal zasahovat člověk‘. Nejde přece důvodů není proto podle
ale tento jeden určitý druh vydělit z celku, že zlobí. něj důvod, aby ekologové
Opak je pravdou. Tento živočišný druh je součástí podporova l i např í k lad
biosystému, což mu dává možnost pracovat s jím větrné elektrárny tím, že
změněnými podmínkami. Pracuje s tím sociologie, zvyšují výkupní ceny za
která člověka nevytrhává ze systému jako destruk- elektřinu jimi vyrobenou,
když navíc elektřinu vyvátivní živel.“
žíme. Minimální výkupní
tváří. Bohužel v minulosti nahráli eko- ceny z obnovitelných zdrojů vedou
logistům ekonomové tím, že tvrdili, že k regulovaným cenám výkupu za elekcelkové množství přírodních zdrojů je třinu. Cena výroby jedné GWh eleknižší než poptávka po nich, z čehož se třiny z vodních elektráren činí 1550 Kč,
dalo vyvodit, že dojde k jejich vyčerpá- z větrných elektráren 2700 Kč. Je to
ní a k růstu cen za energii. Lidstvo se ale podobné, jako kdyby cukrář nutil kuse svými zdroji nepřiblížilo katastrofě. povat lidi koblihy za 15 Kč a ještě přitom
Dnešní města nejsou pochována pod s upozorněním, že v bezvětří nebudou
nánosy koňského trusu, jak předpo- ani ty. „Nařízená výkupní cena za jednu
vídali ekologisté devatenáctého století. MWh je pro větrné elektrárny 2,70 Kč.
Objem zdrojů naopak roste a klesá I v bezvětří musejí být ale v pohotovosti,
jejich cena, z čehož je zřejmé, do jaké z čehož vzniká ztráta rozvodné společnosti 2,1 Kč na jednu MWh. Skutečná
míry jsou úvahy ekologistů chybné.
Koncept trvale udržitelného rozvo- hodnota vyrobené energie je tedy 2,7
je a skleníkový efekt slouží podle René - 2,1 = 0,60 Kč. Náklady na její výrobu
Hladíka z Univerzity J. A. Purkyně činí 2 Kč. Společná ztráta je tedy 0,6 - 2,0
z Ústí nad Labem jako argumenty = -1,4 Kč na MWh. Soukromým firmám
pro přerozdělování peněz společností. provozujícím větrné elektrárny tedy pře„Vědci se vydali za honbou na granty a na rozdělíme, tedy z peněz poplatníků přikatastrofické modely jich získají vždy více dáme 2,7 - 0,6 = 2,1 Kč na výrobu každé
než na seriózní výzkum. Pokles koncent- MWh elektřiny, což je pro ně samozřejrace oxidu uhličitého vysazováním lesů je mě kladný efekt. Pro společnost ale je to
rozhodně lepší metoda než snižování jeho ztráta,“ hněval se Hladík. „Hodíme tedy
emisí, takže vyvozovat ze skleníkového do větru 1,4 Kč na jednu MWh,“ uzavřel
efektu například nutnost dotovat vyu- s povzdechem přednášku pana Hladíka
žití větrné energie je chybou. Nesmíme moderátor Václav Klaus.
nahrazovat jedny deformace jinými.
Michal V. Marek, ředitel Ústavu
Raději vysazujme v Krušných horách ekologie krajiny z Brna tvrdí, že rozvoj
lesy než větrníky,“ konstatoval Hladík. společnosti musíme dělat tak, aby neoA velkými výhradami se vyjádřil k teo- hrožoval potřeby budoucí společnosti.
riím o skleníkovém efektu: „Oteplování Zahrnul posluchače nejrůznějšími

EKONOMIKA
odkazy na časopisy a na definice udržitelného rozvoje, potřeb společnosti
a vnitřních hodnot přírody: „Musíme
brát v úvahu nejen ekonomický, ale i ekologický a sociální aspekt. Koncept udržitelného rozvoje funguje na principech
sociálního inženýrství. Zdroje lidských
nápadů jsou nevyčerpatelné a proto řešíme jiné kategorie problémů než Čapkův
pračlověk Janeček s udržováním ohně.
Musíme do svých návyků začlenit vztah
k prostředí. I rybička uspokojuje své zájmy a má úlohu v energetickém řetězci,“
uvedl Marek. „Zájem u rybičky, řetězec
verzus zájem, rybičky mající úlohy…“
kroutil hlavou moderátor…
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Pan president uzavřel seminář slovy: „My
nepřírodovědci citujeme pouze autory
vědeckých publikací. Definice napsaná
v pamfletech neuvěřitelného typu není něco, co bychom si dovolili citovat. Nevěřím,
že by nějaký skutečný autor použil slovo
‘potřeby společnosti.‘ Každý přemýšlející
autor by si musel useknout jazyk. Tuhle
lacinou věc by neudělal autor, neboť autor
by věděl, že pojem ‚potřeba‘ neexistuje,
stejně jako neexistuje pojem ‚vnitřní
hodnota přírody‘. Prosím neekonomy,
aby se podívali na vývoj společenských
věd za 150 let a přestali používat teorii
Marxovy hodnoty jako něco daného.
Ekonomie objevila, že to tak není a 150 let
již pojem hodnoty vykládá jinak. Pokud
používá ekonom pojem ‚vnitřní hodnota
přírody‘, pak je to určitě špatný ekonom.
Nikoho z nás přece nenapadlo říkat, že se
Einstein mýlil, protože v roce 1814 platilo
něco jiného.“
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Manažer roku 2003

Soutěž osobností české ekonomiky
Ivana Haslingerová

eská manažerská asociace
(ČMA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy
ČR vyhlašují každoročně soutěž o nejlepšího manažera a manažerku naší
republiky. Letošní 11. ročník soutěže
vyvrcholil slavnostním vyhlášením
vítězů v pražském paláci Žofín. Stejně
jako v předcházejících letech i letos
ukázala soutěž pozitivní příklady
schopných a invenčních osobností
českého managementu, ocenila jejich
objevnost a originalitu při dosahování úspěchu, přínos k výkonnosti firem
a celé ekonomiky. Ceny vybraným

manažerům přišel osobně předat ministr průmyslu a obchodu
Milan Urban. Téměř tři měsíce
experti na management a lidské
zdroje intenzivně vyhledávali
a nominovali v českých firmách
kandidáty na titul Manažer roku
2003. Z více než stovky nominovaných se 61 dostal do finále soutěže,
v níž se ucházeli o tituly Manažer
roku, Manažerka roku, Manažer
odvětví a Vynikající manažer malé
(do 50 zaměstnanců) či střední (do
250 zaměstnanců) firmy. Každý
finalista soutěže, která je reprezentativní p ř e h l í d k o u elity
českého managementu,
prošel důsledným hodnocením a musel splnit
celou řadu kritérií. Ty
podle podkladů posoudila odborná komise
a audit odborníků přímo Manažery roku přišel osobně pozdravit na
ve firmě. Podrobně zpra- pražský Žofín ministr Milan Urban
cované hodnocení bylo
postoupeno Národní hodno- a jeho dovednosti, etiku řízení a vztah
tící komisi. Soutěž je veřejná, k lidem. Soutěž ukazuje, že manažer je
přístupná všem manažerům nejen profese ale poslání. Musí mít vizi
působícím na území ČR, tedy podniku a musí o ni umět přesvědčit
i cizincům. V letošním roční- ostatní. Profesi manažera nelze nastuku bylo naplněno celkem 18 dovat, do ní se musí dozrát. Výherci
„Ocenění si vážím už i proto, že jsem byla prvním odvětví a o titul Manažerky soutěže mají tedy co říci i do vývoje
oceněným manažerem v oboru cestovního ruchu, roku se ucházel v historii země.
kde pracuje každý desátý občan. Bylo přínosem nejen soutěže rekordní počet kanPředseda řídícího výboru soutěpro mne osobně, ale stoupl kredit celé naší společnos- didátek – celkem 10. Soutěž že Bořivoj Frýbert uvedl, že nejvyšší
ti, neboť ocenění bylo kladně hodnoceno obchodními Manažer roku je odlišná od lidskou motivací je úspěch: „Musíme
partnery a všichni zaměstnanci za ním stojí. Je na podobných soutěží, jakou proto udělat vše pro to, abychom měli
nich vidět, že si váží, že mohou pracovat v takové fir- je například CZECH TOP dobrou náladu. Špatnou náladu nesnámě. I přes komplikace, které nastaly (povodně, teror), 100, a od nejrůznějších žeb- šíme. Ocenění je výzvou i pro ostatní, že
jsme vylepšili výsledky a jsem velmi hrdá na ocenění, říčků v denících tím, že se těchto výsledků jde dosáhnout. Dobré
které jsem dostala,“ zavzpomínala Manažerka roku v ní nejedná o soutěž firem podniky dělají dobrou ekonomiku
2002 Ludmila Koutská při předávání ocenění své ale o soutěž osobností české a dobré podniky dělají dobří manažeři.
nástupkyni Manažerce roku 2003 Jitce Pantůčkové ekonomiky. Není anketou Po celou dobu je soutěž nadodvětvová
z Komerční banky. Pan ministr v zajetí krásných žen ale strukturovanou soutěží. a nadoborová.“ Generální ředitel
nevěděl kam dříve pohlédnout
Hodnotí osobnost manažera Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk
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do EU, a s potěšením
musím konstatovat,
že některé firmy jsou
v takovém předstihu,
že by mohly soutěžit
kdekoliv na světě,
nejen v EU,“ uvedl
P re c l í k. Ře d ite l
Manažerského
svazového fondu
(MSF) Bohuslav
Holub, člověk, bez
něhož by soutěž nebyla, protože právě
jeho fond provádí President České manažerské asociace (ČMA) Ladislav
Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban konkrétní mravenčí Macka ve svém projevu k manažerům uvedl: „Udělení
gratuluje Manažerovi roku 2003 Martinu pr áci celoro č n í ho titulu Manažer roku zvyšuje tržní hodnotu firmy.
Romanovi, předsedovi představenstva a gene- objíždění firem, or- Vidím v tom nejen soutěž ale i poslání. Za úspěchy
rálnímu řediteli firmy ČEZ k udělení tohoto ganizování komisí, podniků v uplynulých letech transformace stojí práce
hledání nominátorů šikovných manažerů. Manažerská profese je jednou
významného ocenění
a konečně i pořádá- z nejdůležitějších v lidské činnosti. Chceme proto jeLiška podotkl, že o tom, že jejich ní slavnostního vyhlášení jich úspěch zviditelňovat. ČMA s vítězi jednotlivých
svaz oceňuje dobré manažery, svědčí v Praze na Žofíně, uvedl, soutěží aktivně pracuje. Zve je na odborné konference
mj. to, že mnoho presidentů Svazu že si přeje, aby se zvidi- a semináře. Co manažer to osobitý příběh. Na konvzešlo právě z Manažerů roku a byli telnily i úspěšné firmy, ferencích s nimi hovoříme tak, aby se mohli vyjádřit
výborní. „Tato soutěž je jiná než ostat- aby se občané dozvěděli, k ekonomickým otázkám. Mají úspěch a presentaci
ní. Je svou kvalitou rok od roku lepší, že jsou i vynikající mana- v médiích. Všichni manažeři, kteří prošli do finále
o čemž svědčí zájem účastníků,“ dodal žeři, kterým jde o to, aby soutěže, jsou sdruženi v Klubu manažerů roku. Ke
Liška. Předseda odborné komise Jan jejich firma prosperovala. špatné náladě patří závist. Nejlepší boj je zviditelňoPreclík vysvětlil, že při výběru fina- A pokud k tomu tato sou- vání úspěchu a dokázat si ho nezávidět.“
listů a vítězů zvažuje komise osobní těž napomáhá, je to pro něj
přínos a charisma manažera, jeho největší odměnou. Naše revue chce videlně zviditelňuje osobnosti, které
kvalifikaci v oboru, způsob využití této jeho žádosti vyhovět a v rubrice v této náročné soutěži uspěly.
moderních metod řízení, ekologický „Galerie úspěšných osobností“ pra- Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
přístup, investice do firmy a strategické myšlení. „Manažer není oceněn jen
za to, že firmu vlastní, ale i za to, jak
se stará o zaměstnance. Také hodnotíme, jak je firma připravena pro vstup

Manažerka roku 1998, ředitelka společnosti Steilmann Anna Motlíková (vlevo),
přišla předat vítězným manažerům šek
na 50 000 Kč na nákup oblečení z módní
kolekce Steilmann. Manažerka roku 2003
Jitka Pantůčková z něj měla upřímnou
radost

Na závěr ceremoniálu si Manažer a Manažerka roku slavnostně připili s panem
ministrem a pořadateli soutěže

galerie úspěšných
osobností
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AUTOAVANT –
družstvo vlastníků
Jiří Pancíř

V

rubrice Galerie
úspěšných osobností představujeme špičkové manažery,
kteří pro svoji firmu udělali opravdu něco mimořádného a dobrým vedením pomohli podnikům
v nesnázích k prosperitě.
Jsou to osobnosti, které si
nestěžují, ale něco pro podnik skutečně dělají. Jednou takovou je
i předseda družstva AUTOAVANT,
koncesionáře Renaultu, Ing. Jaroslav
Peltrám. V čele družstva už pracuje
desátý rok a za tu dobu se majetkové
vklady jednotlivých družstevníků
zhodnotily tak, že někteří dlouhodobí
členové odcházejí do důchodu s vypořádacím podílem přes milion korun.
Není proto divu, že za své úspěchy byl
odbornou komisí prestižní manažerské soutěže Manažer roku vybrán již
po několikáté do jejího finále a v soutěži „Českých 100 nejlepších“ se jeho
družstvo zařadilo mezi nejlepší firmy
v oboru výrobních družstev. Čemu přičítá tento úspěch a jak to vše začalo,
o tom jsme si s ním povídali v moderní
budově družstva v Praze-Ďáblicích:

¯ Vážený pane předsedo, s trochou
nadsázky jde říci, že vyrábíte ze
členů Vašeho družstva milionáře,
takže se významně odchylujete
od důchodů, které nám sociálně
spravedlivě naděluje ministr práce
a sociálních věcí. Mohl byste mu
poradit, jak na důchodovou reformu?
Chtěl bych upřesnit, že vypořádací
podíl, jako nárok člena vyplývající ze
stanov družstva, nesupluje důchod.
Z těchto důvodů také nemohu přijmout
ani v nadsázce domněnku, že bych mohl

být rádcem
pro důchodovou reformu. Je to
dlouhodobý
pro c e s , do
kterého vstupuje mnoho
„předpokladů“ a pa k
bývá rozhodování vždy těžké. Co se týče „naší odchylky“ ve smyslu vyplácených důchodů,
bych rád upřesnil – jsou standardní. Co
však není běžné a co se nám podařilo?
Vytvořit hospodářsky silný a technicky
zdatný kolektiv. Členská základna svými vklady dál posiluje finanční stabilitu a družstvo podle rčení „peníze dělají
peníze“ na oplátku vklady zhodnocuje
a podle stanov vyplácí.
Neříkám, že je to jenom moje zásluha, ale je pravda, že s mojí filosofií stanov se podařilo naše družstvo stabilizovat a vytvořit základní kapitál pro další
rozvoj. Historicky jsme první peníze do
družstva uložili při transformaci v roce
1993. Rozdělením Autodružstva Praha
(AD) získal každý
člen svůj finanční
podíl, který si „přenesl“ do nového
družstva, na své
nové pracoviště,
jako svůj vklad.
Z a t y to vk lady
jsme „nakoupili“
naše nové pracoviště jenom zčásti.
Rozdíl mezi cenou
získaného majetku
a hodnotou součtu
podílů cca 4 mil.
Kč jsme umořili
částečně úvěrem

a částečně svými dalšími osobními
vklady. Ty byly pro začátek velmi důležité, mimo jiné jimi byla projevena
důvěra členů pro ekonomický záměr.
To byl náš začátek. Dnes hospodaříme
s majetkem cca 72 milionů Kč, když
vklady členů dosáhly v součtu sedmi
milionů. Původní závod byl prakticky
zrekonstruován. Byla postavena prodejna nově vyrobených a ojetých vozidel,
nový sklad náhradních dílů, čistička
odpadních vod, ekologická lakovna
včetně bezprašného přípravného stání,
renovovali jsme rozvody vzduchu, vedení kanalizace a vody. Výměnou zdrojů
i elektrického vedení jsme snížili energetickou náročnost, zakoupili jsme SW
a vybudovali počítačovou síť. Zkrátka
si myslíme, že jsme tu udělali dost práce. Stali jsme se družstvem s vlastním
vkladem každého družstevníka. Podíly
na hospodářském výsledku, které každoročně vyplácíme, jsou pak osobním
vkladům přímo úměrné. Pro orientaci,
družstevník má peníze „uloženy“ až na
25procentní úrok. Máme permanentně
positivní hospodářské výsledky a pobíráme každý rok dividendy.
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¯ Takže se dá říci, že Váš nápad založit
ze zadlužené části AD v Ďáblicích
nové družstvo se bohatě vyplatil
a ti, kdo šli tehdy s Vámi, jsou nyní
milionáři. Zařazení Vašeho družstva společností Comenius mezi
nejlepší firmy v oboru výrobních
družstev v soutěži „Českých 100
nejlepších“ a ocenění Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu a dopravy ČR titulem „Finalista
soutěže Manažer roku 2003“ Vám
tedy právem náleží…
Ani ne tak nápad jako v tu dobu
všeobecná tendence osamostatnit se!
Nemít „ústředí“! Vyzkoušeli jsme si to.
Dnes máme ústředí také, ale je pravdou,
že je vše víc průhledné! Větší důraz na
odpovědnost k firmě – vypadla anonymita. Jak jsem měl možnost pozorovat
kolem sebe manažery na pražském
Žofíně při předávání cen Manažer roku, cítil jsem se vedle gigantů jako např.
Škoda holdingu či Třineckých železáren
docela nevýznamný. Na druhou stranu
musím připustit, že v rámci družstevního podnikání, v rámci kterého jsem byl
vybrán, tam patříme. Ze samostatných
družstevních subjektů si vedeme opravdu dobře a aby lidé z družstev zůstali na
špici a byli konkurence schopni, musí
jejich management prokázat skutečně
velké úsilí. Kromě výše zmíněného
zhodnocení vkladů podílníků družstva
jsme na podzim získali certifikát jakosti
kvality ISO 9001:2001 a před měsícem
jsme byli certifikováni podle ekologické
normy ISO 14001:1997, nebyla to žádná
„procházka“. Přesvědčit zaměstnance,
aby při vší práci, kterou tu mají, ještě
cíleně rozdělovali různé druhy odpadů, ať jsou to papíry z lakovny, hadry
nasáklé olejem či šrot, je manažersky
obtížná práce. Dodržet v automobilovém provozu všechny normy vztahující se k ochraně životního prostředí je
náročné a získání této certifikace považuji za velký úspěch celého kolektivu. Je
mi líto, že stejnou odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme, nemá většina
mých kolegů z branže. Je to alarmující
už jenom proto, že naše provozy patří
z tohoto pohledu k těm horším. Navíc
kontrolní mechanismy nefungují, paradoxně se stáváme předmětem kontrol
my sami.
¯ Vaše certifikace se Vám ale
vrátí při žádostech o dotaci z fondů EU,

-23neboť ta se dostává na základě
před lož ených
certifikátů a oni
o ni nemohou
zažádat.
Náv r a t n o s t
těchto investic
je v horizontu
dvou, t ř í le t.
Aplikace norem
je náročná, musí
být důsledně dodržovány – pak
to bude měřitelné! Pravdou je,
že v současné
době máme zažádáno a těšíme
se na příspěvek od ČMZRB a.s. Chceme
pokrýt část finančních nákladů, které
nám vznikly s přípravou a se samotnými audity. Pro orientaci se jedná asi
o 900 000 Kč.
¯ Jste prodejci a značkoví garantovaní opraváři automobilů Renault. Jak
jste přišli na to, že budete právě koncesionářem automobilky Renault?
Naše vztahy s Renaultem byly
tradiční. Renaulty se zde v Ďáblicích
opravují od roku 1978 a tak není divu,
že k přímému kontaktu došlo i v době
tzv. „porevoluční“. Poté, co se nám podařilo eliminovat počáteční nedůvěru
společnosti Renault ČR k našemu právnímu statutu, tedy k družstvu, ocenila
automobilka Renault naši solidnost,
průhledné a ekonomické hospodaření
spolu s tradiční technickou vyspělostí
udělením „Certifikátu kvality“, což bylo
pro nás velmi motivující. V rámci desetiletého výročí družstva jsem dostal
ocenění a diplom „d‘Excelence Renault“.
Součástí hodnocení jsou standardy
Renaultu, tzv. Základní pravidla obchodu (ZPO). Zahrnují normy chování
a způsobu komunikace při prodeji automobilů, náhradních dílů i při prodeji
opravárenských služeb. Jsou hodnoceny
pravidelně a nejlepší jsou pak za odměnu
pozváni na společný zájezd. Pozitivní je,
že tato hodnocení a samozřejmě i odměny jsou vypisovány pro všechny složky,
které komunikují, resp. vymezují určitou úroveň vztahu s klientem (vedoucí
skladů, vedoucí servisů, vedoucí technici a vedoucí prodejů NV). Toto, byť
krátké spolužití, je nejen odměnou, ale
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vzájemné poznávání slouží i k výměně
zkušeností.
¯ Spolupracujete s importérem automobilů Renault ČR na základě
koncesionářské smlouvy. Čím se to
liší od běžného dealerství?
Společnost Renault má přesná pravidla obchodu, podle nichž se musíme
jako koncesionáři v síti Renault řídit. Je
to např. značení, signalizace, ale i takové maličkosti jako zvedání telefonu do
třetího zazvonění. Vidím, že se smějete, ale oni zkušebně telefonují a v rámci
auditu se toto běžně auditorskou firmou (PWC) ověřuje. Samozřejmostí
je vybavení osobním nářadím a nářadím společným – speciálním. Školení
pracovníků – technické i obchodní, je
rovněž povinné a aby to nebylo bráno na
lehkou váhu – školící den se platí!! Stojí
3000 Kč. Problém je, že si školení a tím
zvyšování kvalifikace zaměstnanců sice
Renault vynutí, ale už nám nepomůže se
zpracováním pracovních smluv tak, aby
pracovník, kterého vyškolíme, neodešel
ke konkurenci. Ta migrace existuje.
¯ Vaši zaměstnanci mají ale v družstvu své podíly, které se jim navíc
zhodnocují s velkým úrokem, tak
neodcházejí, nebo se mýlím?
Nemýlíte se. Jedná se spíše o zaměstnance družstva, kteří odejdou, migrace
samotných členů je minimální. I když
podíl v družstvu není pro odchod překážkou, je členovi podle stanov vyplacen. Jinak je u nás odchod z pracovního
poměru, stejně jako u jiných společností,
jen otázkou výkladu porušování pracov-
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-24moci. Naposledy šel loni do
důchodu zaměstnanec s 1,3
mil. Kč na rozloučenou.
Stále je zde však nezanedbatelný počet 42 členů a tak si
myslím, že se není třeba
o budoucnost družstva až
tak obávat.

ní smlouvy nebo dobrovolnosti. Zásadní
porušení zákoníku práce a pracovní
smlouvy se řeší, drobná vybočení se
v rámci dlouhodobých pracovních
a kamarádských vztahů trochu, možná
ke škodě věci, přehlížejí. Je to složité.
¯ Nejsou členy družstva? Proč?
Posílilo by to jejich vztah k družstvu…
To je otázka. Vztah k družstvu?
Přes peníze? Ty mu mohu nabídnout
ve mzdě. Vztah se buduje, pak se musí
prokazovat a pokud to není falešné,
nebráním se tomu, aby si takový pracovník podal žádost o členství. O přijetí
pak rozhoduje představenstvo družstva.
Osobně si myslím, že každý další nový
člen rozmělňuje majetek těch členů,
kteří pro samu existenci družstva v jeho začátcích udělali maximum. Navíc
k tomu, aby ten „efekt“ členství byl
okamžitý, by se musely změnit stanovy.
Dnešní znění omezuje vklad vlastního
majetku, tzn. vypořádací podíl, při
eventuálním spekulativním odchodu,
tj. v krátkém časovém období, tak aby
byl minimální.
¯ Dochází ale k přirozenému úbytku
odchodem do důchodu, nemocemi…
To je pravda. Zatím odešlo 10 členů
družstva do důchodu či z důvodu ne-

¯ Vaše družstvo pracuje
jako skvělá banka. Nebylo
by pro Vás výhodnější nechat si v družstvu peníze
uloženy, když se tak báječně
zhodnocují?
Byl bych rád, kdyby
stanovy byly konstruovány
tak, aby to takto fungovalo,
ale… Mít vloženy někde
peníze a nemít možnost
o nich rozhodovat je riskantní. Družstva s touto
filosofií, konstrukcí stanov,
brzy přišla na to, že lidé tzv.
„z vnějšku“ nic pro družstvo
nevymyslili a když si přišli pro výnos,
tak jenom kritizovali. Člověk žijící uvnitř
toho organismu snáze přijme vysvětlení,
zdůvodnění apod. když není cokoliv dle
jeho představ. Ví o tom. Mnohdy na tom
má i svůj negativní podíl
¯ Vidím, že se bojíte o rozprodání
svého vkladu, co řadoví zaměstnanci? Ti
se nebojí?
Bojíme se všichni.
I daňový poradce to vidí skepticky. Jsou tu ale
lidi, k nimž mám důvěru
a prosím je, aby se snažili pracovat dál, aby si
uvědomili, že pracují ve
zdravé firmě a hysterické
„opouštění“ firmy při změně managementu by bylo
fatální chybou.
¯ Doufejme, že si to
buď s odchodem do
důchodu rozmyslíte nebo že se najde
seriózní nástupce .
Obraťme list. Jako
předseda družstva,
které je koncesionářem francouzské automobilky, musíte mít
radost, že jsme vstou-
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pili do EU, neboť tam vlastně již jste
a zjednoduší Vám to cestování, cla,
účetnictví …?
Není to otázka rozmýšlení. Moje
funkce je náročná a odpovědná. Člověk
bez toho, že by byl zdráv a v plné
kondici, ji ani nemůže přijmout. Také
je třeba si uvědomit, že má funkce je
volená. Mohu slíbit, že se o „tom“ bude
mluvit na výroční členské schůzi. K Vaší
druhé otázce: obávám se, že se ve světě
malinko ztratíme. Udělal se zde nějaký
krok a nepodřídily se mu věci kolem.
Než se to srovná, bude to velmi složité.
V branži máme velkou konkurenci a ta
zahraniční operuje v tržním prostředí
mnohem déle. V našem oboru podnikání existuje již dlouhodobě pracující
„Svaz dealerů“, ve kterém jsou dealeři
jednotlivých značek sdruženi. Společně
pak vystupují se svými požadavky, dá se
říci, že smlouvy jsou pak vždy partnerskou dohodou. U nás založené Sdružení
koncesionářů RENAULT (SKR), jehož
mám čest být po dvouleté období presidentem, pracuje krátce, bez zkušeností.
Navíc v době plné integračních novinek.
Na vstup do EU je plno podmiňujících
požadavků… Jako kdyby tam (v Evropě)
nikdy člověk nebyl a neviděl, jak to tam
vypadá!! O nás plně platí „papežštější
než papež!“ Do budoucna to bude bezesporu výhoda. Naši „mladí“ už dnes
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překonávají jazykovou bariéru, dobře se
orientují a určitě na tom budou lépe. Už
jenom proto, že zde bude větší právní
řád. Co je to za pořádek, když drogoví
dealeři dostanou trest a v odvolacím
řízení je jim zkrácen, protože původní
škoda byla snížena o „náklady“ spojené
s trestnou činností. Nebo ty nedoručené obsílky zkorumpovaným celníkům.
Snad se to proboha změní!
¯ Odrazí se nějak vstupem do EU cena
aut? Kleslo DPH z 22 na 19 %, budete
zlevňovat?
Importér nechal ceníky zatím beze
změn a tříprocentní rozdíl v DPH použil
na krytí vlastních nákladů. Pro nás se
tedy nic nemění. Ceny zůstanou stejné, běžného zákazníka se to nedotkne
a podnikatel si odečte 19 % místo 22 %.
V Německu se zvedly ceny po zavedení
eura o celou třetinu a obávám se, že
k nám to přijde také.
¯ Kdybyste Vy byl místo předsedy
družstva Autoavant ministrem
dopravy, co byste udělal pro Vaše
družstvo jako první?
Předně bych chtěl říct, že panu ministrovi nezávidím, nechtěl bych být
ministrem v žádné vládě a ministrem
dopravy už vůbec ne! Pokud bych měl
moc něco ovlivnit, pak bych se chtěl
zasadit o zrovnoprávnění vztahů mezi
dlužníkem a věřitelem. Chtěl bych také,
aby legislativa fungovala pružně a nebyla polovičatá a aby všechny zákony a nejen ty pro družstva byly zpracovány tak,
aby tam zbylo velmi málo prostoru pro
spekulace. Vím, že to není jednoduché,
ale demokracie je v zemích kolem nás
a tak si myslím, že už vymyšlené by
se dalo opsat. Obecně mi vadí to, co
asi všem slušným podnikatelům, tedy
byrokratický a úplatný úředník. Je pro
mě nepochopitelné, jak „podnikatel“, za
kterým se v součtu pohledává několik
milionů Kč, může zaregistrovat další
podnikatelskou činnost. Vím, že firmy,
které nemají správné kontakty s určitými úředníky, tak i když se snaží plnit
všechny své povinnosti, tak je pořád
někdo kontroluje, otravuje, sleduje...
Mluvím zase o našem družstvu. A vím
pozitivně o firmách, které ani zdaleka
nedosahují naší úrovně v dodržování
ekologických předpisů, přesto u nich
kontrola proběhne zcela jednoduše,
maximálně něco málo zaplatí a vesele

dál fungují.Mně nevadí ani kontroly ani
předpisy, ale ta nespravedlivost. Někomu
projde, že lije olej do kanálu, jiný na to
musí mít čističku a pořád to nestačí.
Někdo vyveze opotřebované gumy nebo
staré akumulátory v noci do lesa, druhý
musí vykazovat jejich likvidaci. Je to taková úřednická zlovůle, která nemá pravidla. Banky nevyjímaje. Vzpomínám si,
že mi byl několikrát vrácen šek kvůli
podpisu. Chápu to, ale když si uvědomím, že to bylo v době, kdy táž banka
poskytla půjčku na ukradený občanský
průkaz a to nemluvím o nekrytých
úvěrech, přijde mi to přinejmenším
podivné. Chtěl bych vyjádřit podporu
a pochopení pro investice do vybavení
a výzbroje policie včetně adekvátního
navýšení platů činných pracovníků,
ale proboha ať se tam někdo kvalifikovaný věnuje přijímání bezúhonných
a čestných lidí. Není přece možné, aby
se na přestupcích proti zákonu podíleli
pracovníci policejních a celních služeb.
Je to demoralizující.
¯ Některá družstva si stěžují, že stávající právní úpravou nemají stejné
podmínky jako akciové společnosti
nebo společnosti s ručením omezeným. Jak Vy se na to díváte?
Trochu bych sice mohl závidět
tu anonymitu danou roztroušeností, neznalostí a mnohdy i nezájmem
akcionářů, ale jinak v tom moc velký
rozdíl nevidím. V našich stanovách je
vlastní vize omezena zákonem daleko
méně a všechno je průhlednější. Akciová

společnost se mi zdá proti uspořádání
v družstvu více tajemná a svou mnohotvárností uspořádání dává managementu větší prostor pro osobní ambice.
Akcionář nespokojený s dividendou
může akcii prodat, (pokud to jde,)
nebo tiše rezignovat. V družstvu je vše
více transparentní, přímo úměrné jeho
velikosti. To znamená, že pokud jsou
vyplácené podíly malé, družstevník nerezignuje, ale kritizuje. Kritizuje i výdaje
pro prostou reprodukci. Podceňuje práci
lidí, kteří za něho píší, jednají a vyřizují
obvyklé organizační a obchodní případy. Převládá pocit, že co se neudělá
rukama, není práce. Odpovědná osoba je
pak někdy pod velkým tlakem a rozhodování o prioritách je dost těžké. A to je
možná hlavním důvodem, proč někteří
předsedové chtějí družstva proměnit na
akciové společnosti.
¯ Zbývá Vám čas na osobní záliby nebo budete užívat sladký život milionáře až po odchodu na zasloužený
odpočinek?
Koníčky ve svých letech už příliš neprovozuji. Zůstaly lyže, tenis, ale jinak
je mým koníčkem práce. Nejsem z těch
manažerů, co do deseti hodin hrají tenis. Jsem v práci denně v 6:30 a doufám,
že to přispívá i k morálce ostatních, že
vědí, že jsem jeden z nich a nemohou
se chovat jinak. Je to i pro mne dobrá
kontrola.
Pane předsedo, děkuji Vám za
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

galerie úspěšných
osobností

EKONOMIKA

O

-26-

FRAGMENTY

Zdeněk Šafařík:

„Od odborářských ubytoven k prestižnímu
hotelovému řetězci“
Jiří Pancíř

tom, v jakém stavu byly ubytovny ROH po revoluci, netřeba psát. Společnost CIMEX se
přesto pokusila tyto hotely a zařízení
zprivatizovat a podařilo se jí pod vedením Zdeňka Šafaříka vybudovat
z nich v průběhu pěti let hotelový
řetězec OREA Hotels se špičkovou
úrovní služeb. Není proto divu, že
v loňském roce byl pan generální
ředitel oceněn titulem Manažer odvětví a letos se stal finalistou soutěže
Manažer roku. O tom, co všechno
předcházelo těmto oceněním, jsme se
ho zašli zeptat do sídla společnosti
v Praze na Pankráci:
Nastoupil jsem na toto horké místo
před pěti lety a z hoteliéra se ze mne
stal „hoteliér úředník“. Název OREA má
původ v privatizaci majetku, který původně patřil Odborovým svazům a byl
firmou CIMEX před sedmi lety zprivatizován. Vlastníkem hotelů se stala
společnost, která je součástí koncernu
CIMEX. Tyto hotely, které kdysi sloužily převážně k rekreaci odborářů, byly
značně zdevastované a mým úkolem

bylo postavit je na
úroveň srovnatelnou s ostatními
hotely. Mý m
snem bylo
v ybudová ní
konkurence
schopného hotelového řetězce.
Před třemi lety se
to st a lo sk uteč ností – OREA Hotels
zahrnují dvacet osm hotelů. Své kolegy
na generálním ředitelství, ředitele hotelů a ostatní spolupracovníky motivuji
k našemu společnému strategickému cíli
– vybudování konkurence schopného
hotelového řetězce nejen v českých ale
i v evropských podmínkách, neboť po
vstupu do EU chceme vstoupit do hotelového podnikání i v zahraničí. Cest
k tomuto cíli je mnoho, nejdůležitějšími
však jsou neustálé zvyšování kvality služeb, jejich standardizace, přesně formulované cíle a identifikace co největšího
počtu našich zaměstnanců s nimi.
¯ Rekonstrukce 28 hotelů musela být nejen velmi drahá, ale především
to musela být obrovská
organizační práce…
Sa mozřejmě jsme
musel i rei nvestovat
v průběhu těchto pěti let
do hotelů stovky milionů
korun a spoustu práce,
nicméně zatím ne všechny naše kapacity jsou
perfektní, tudíž v tomto
smyslu máme před sebou
ještě nemalé úkoly.
¯ Jedna věc je opravit
hotely, druhá zajistit je-

jich chod a získat pro ně klienty. Co
bylo největším problémem?
Největším problémem bylo dosá hnout posunu v hlavách lidí.
Rekonstrukce hotelů trvá maximálně
rok, udělat z nemotivovaného zaměstnance spolupracovníka, který se ztotožní s filozofií firmy, který je ochoten na
sobě pracovat, to je složitější úkol. Před
pěti lety při mém nástupu do funkce byl
po této stránce stav tristní. Zaměstnanci
nevěděli, pro koho dělají, kam firma
směřuje, a navíc měli mizerné platy.
Postupně jsme dosáhli toho, že zvýšením výkonů, ale i snížením počtu zaměstnanců jsme s úrovní platů v oblasti
hotelnictví nad celostátním průměrem
a většina zaměstnanců nás již bere jako
perspektivního zaměstnavatele. Toto je
ovšem pouze jednou z podmínek pro
zlepšení efektivnosti našeho podnikání.
Samozřejmě, že současně se zvyšováním
kvality našeho produktu jsme museli
přesvědčit obchodní partnery ale i individuální hosty o tom, že naše hotely
dokáží uspokojit i náročné zákazníky
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a že stojí za to s námi spolupracovat.
Toto bylo zásadní – dosáhnout změny
klientely. Od nenáročného, a samozřejmě méně platícího hosta ke klientu,
který je ochoten zaplatit více, ale má
pochopitelně i jiná očekávání.
¯ Můžete uvést alespoň některé hotely, které spadají do Vaší kompetence?
Z dvaceti osmi hotelů, které provozujeme, jich 21 vlastní firma, která
je v naší skupině, ve třech jsme v podnájmu, zbývajícím poskytujeme franšízu. Provozujeme například pražský
hotel Pyramida, brněnský Interhotel
Voroněž, hotel Horal ve Špindlerově
Mlýně, malebné prvorepublikové prostředí uprostřed Špindlerova Mlýnu
reprezentuje hotel Centrál, hotel Sklář
v Harrachově, dva hotely v Železné Rudě
na Šumavě, v Mariánských Lázních hotely Excelsior, Monty, Bohemia, Palác,
Polonia, v Karlových Varech hotel
Jesenius, v Českém Ráji zámek Hrubá
skála, na Vysočině Devět skal, v Luhačovicích hotely Fontána. Novinkou je hotel
Club v Bratislavě.
 Větší hotely si slibují hodně od přílivu kongresů po vstupu do EU. Také
s tím počítáte ve svých výhledových
plánech?
Vstupem do EU se jistě nejenom fakticky ale i pomyslně přiblížíme novým
perspektivním hostům. Padne tak pro
mnohé poslední byť psychologická překážka omezující rozhodování o případném vycestování k nám. To se týká pořadatelů kongresů, incentivních akcí, ale
i individuální klientely. Naše hotely mají
široký rozsah nabídky služeb. Interhotel
Voroněž se orientuje na kongresovou turistiku, hotely v Mariánských Lázních
pochopitelně lákají hosty na lázeňský
servis, hotely ve Špindlerově Mlýně,
na Šumavě, v Českém Ráji a v dalších
místech očekávají hosty vyhledávající
spíše aktivní způsob trávení dovolené.
Jak vidno, jsme schopni nabídnout své
služby téměř všem zájemcům v segmentu cestovního ruchu.
¯ Při tomto optimistickém výčtu
si nemohu odpustit zlou otázku.
Nepoškodí Váš rozlet zvýšení daně
z přidané hodnoty? Nemáte jako
lovec chuť udělat hon na pana ministra?

Nedivil bych se, kdyby se pan ministr cítil jako oběť kruhového honu.
Od kolodějského vládního faulu na
hoteliéry si jistě užil své. Sám jsem
měl možnost s ním několikrát na dané
téma hovořit. Nicméně chápu, že hájit
ve vládě naše zájmy v době, kdy státní
pokladna potřebuje stále více peněz,
může být těžká práce. Každopádně
však tento vládní počin hodnotím jako
krutý omyl, který svědčí o neuváženém
a neodborném rozhodování bez jakékoli
analýzy dopadů. Nedovedu si představit,
že by ministři takto rozhodli, pokud by
měli dostatek relevantních informací.
Aritmetický propočet zvýšení příjmů
státního rozpočtu v důsledku nárůstu DPH k našim tržbám je naprosto
ilusorní a rád si počkám na analýzu
dopadů těchto opatření. Vsadil bych se,
že konečný důsledek bude spíše opačný. Nicméně budoucím zkrachovaným
podnikatelům a lidem bez práce to víru
v proklamovanou vládní podporu podnikání již nevrátí.
 Někteří zaměstnavatelé si stěžují, že
po vyškolení jim zaměstnanci odcházejí a snaží se proto zvyšování
kvalifikací zaměstnanců vyhnout,
jak to jde…
S tím se musí počítat, ale bylo by
krátkozraké chtít pracovat s nekvalifikovanými zaměstnanci jen za cenu, že
je nikdo jiný nezaměstná. Jediné řešení
je takové, aby vyškolení pracovníci
měli jasno, že mají šanci postupovat
ve firemní hierarchii. Na to máme

program kariérního růstu. S každým
zaměstnancem každý rok jeho přímý
nadřízený probírá pracovní výkonnost,
doporučuje mu vzdělávání a konzultuje
s ním pracovní kariérní postup. To je
jediná šance, aby lidé věděli, že i když
jsou třeba momentálně na své posici nespokojeni, mají šanci postoupit dál. Je-li
například střední management ochoten
se stěhovat, což by mělo být u hoteliérů
samozřejmé, má velké možnosti povýšení. Někteří bývalí mladí manažeři
střední úrovně jsou již řediteli našich
hotelů.
¯ Rád říkáte, že všechno je jinak…
To mi připomnělo, jak mi kdysi
jeden podnikatel říkal – já bych
bral nastavené třeba tvrdé ale jasné
podmínky na delší dobu. Nejhorší
jsou změny za pochodu, když si
něco rozpočítáte, zajistíte smluvně dopravce, nákup polotovaru,
zaměstnance a najednou ze dne na
den je všechno jinak, je to smrtící
nejen pro podnik, ale potažmo pro
celou ekonomiku a její občany.
Přesně tak. Když s něčím počítám
a najednou je ze dne na den i v tomto
smyslu všechno jinak, pak to vede k obrovským ztrátám.
¯ Nedovedu si vysvětlit, proč to politici dělají, vy ano?
Je to populistická politika naší vlády, která neřeší ekonomicky vůbec nic.
Doufají zřejmě, že jim dá někdo pár hlasů. Pokud by to mysleli s naší republikou
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dobře a dívali se dál než k příštím volbám, tak by tak jednat nemohli.

konala slavná
bitva tří císařů, samozřejmě byl rád,
ale podivoval
se nad tím,
proč je jako
Čech směřuji
do Maďarska.
A co mají
p o t om z n á t
o ČR běžní
Francouzi.
Proto musíme
propagovat
ČR jako celek.
Na stránk ách nov i n,
v tele v i z ích
apod. Stojí to
velké peníze
a je to běh na
dlouhou trať.
Toto ov š em
nemohou dělat jednotlivé cestovní kanceláře nebo
hoteliéři, to musí být úkolem státu.

¯ Až na DPH nemáte žádné problémy například s legislativou?
Nepotřeboval byste vládní pomoc
v pro Váš resort?
Spousta věcí by šla vylepšit. Špatná
vymahatelnost práva je takový evergreen, že je zbytečné jej komentovat.
Pokud jde o podporu cestovního ruchu, tak ten všechny dosavadní vlády
nechávaly jít jakýmsi samospádem.
Prostředky pro Czech Travel (dříve
Českou centrálu cestovního ruchu)
jsou směšně malé. Například proti
Maďarsku činí pouhý zlomek. Oněch
přibližně 250 milionů je zanedbatelně
málo proti výnosu, který z cestovního
ruchu stát získává. Cestovní ruch není
pouze o Praze. Potenciál ČR je poměrně
velký. Železná opona působila po dvě
generace nejen na naše ale i na západní
občany. U nás se dvě generace zajímaly
o to, co je na Západě, ale tamní většina
populace o nás na Východě ne. Jen jaksi
globálně věděli, že je tu něco tak hrůzostrašného jako komunismus. Možná
věděli něco o Praze a tím to skončilo.
I profesionálové z cestovního ruchu
mají o našich turistických možnostech
pouhé povědomí. Když jsem chtěl před
lety francouzskému řediteli cestovní
kanceláře ukázat Slavkov u Brna, kde se

¯ Mnozí pořadatelé veletrhů i kolegové z vaší branže říkají, že když
už vláda nemá peníze na propagaci,
měla by o to víc poskytovat osobní
podporu. Přítomnost ministra na
veletrhu, jeho projev propagující
naši zem, pořádání tiskových konferencí, to vše jde do tisku v pořádajících zemích. Vesměs si ale stěžují
na to, že naši ministři, pokud již
přijedou, se straní zástupců médií,
neposkytují interview a vše jde do
ztracena. Máte také ten názor?
Nemám s tímto osobní zkušenost.
Nicméně beru jako samozřejmost, že
by to tak mělo být. Když občas zahlédnu v televizi nejvyšší představitele
světových mocností, co všechno jsou
ochotni před kamerami předvádět, jen
aby otevřeli cestu do daných destinací
svým podnikatelům, žasnu. Ale je to jistě jedna z možností, jak pomoci vlastní
ekonomice. Samozřejmě, zvýšení DPH
je snazší. Ale jsou i jiné možnosti, jak
pomoci podnikatelům. Máme informace např. o tom, že polská vláda navrhla
zákon o možnosti podnikatelů přispívat
daňově uznatelně svým zaměstnancům
na domácí rekreaci. To by byla značná
podpora cestovnímu ruchu. Stát by
sice vybral trochu méně na daních, ale
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vrátilo by se mu to bohatě tím, že občané neutratí své peníze v cizině a zde
poskytnou práci mnoha lidem.
 Pokud si vzpomínám, president
republiky po svém návratu z Číny konstatoval, že naše republika
neohromí již svými výrobky, ale
její bohatství je v nádherných památkách a historických unikátech,
neboli v cestovním ruchu…
Jezdím po naší vlasti více, než je
zdrávo. Je to součást mé práce. Stále
se opakovaně přesvědčuji o tom, jak je
u nás neskutečně krásně. A je to pouze
naše neschopnost, že tento dar od pána
boha nedokážeme lépe využít. Ano,
souhlasím s názorem pana presidenta,
máme v oblasti rozvoje cestovního ruchu obrovský potenciál.
¯ Jste první ředitel, který o sobě prohlásil při přebírání titulu Finalista
soutěže Manažer roku na pražském
Žofíně, že máte čas na koníčky.
Musím se proto zeptat na jaké?
Sice hodně pracuji, ale koníčky si
nenechám vzít. Hraji rád tenis, miluji
jízdu na kole a na motorce. Hodně času
strávím za volantem, a protože mám
rád rychlou jízdu, jeden koníček se mi
plní již tímto. Miluji divadlo. Vidím
každý rok všechna nová představení
v pražských divadlech. V minulosti
jsem také létal coby pilot, mým mateřským letištěm bylo Brno Tuřany.
Ale ten čas! Dlouho jsem za kniplem
neseděl a propadla mi licence. Nyní mě
to ale zase láká a doufám, že po nutných
formalitách se opět dostanu do vzduchu
ne jako pasažér, ale na levém předním
sedadle. A konečně v poslední době jsem
objevil koníček, který vznikl z nutnosti
– myslivost. Hledali jsme možnost rozšíření návštěvnosti hotelů v Mariánských
Lázních mimo sezónu a nabídla se nám
možnost zajišťovat pobyty lovcům zvěře
a k tomu poskytovat veškerý servis. To
samozřejmě vyžadovalo zorientovat se
v dané problematice. Proto jsem si udělal
myslivecké zkoušky a zalíbilo se mi to.
Sám se účastním některých aktivit o víkendech v Mariánských Lázních. Nyní si
uvědomuji, že když si o mých koníčcích
přečtou jiní manažeři, tak si řeknou, kdy
ten člověk vlastně pracuje?
Vážený pane generální řediteli,
děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Karel Šatera: „ZP MV ČR musí být
solidním a spolehlivým partnerem
pro všechny“

Jiří Pancíř

O

problémech našeho zdravotnictví vědí snad i děcka v mateřské školce. Lékaři svádějí
vše na pojišťovny, pojišťovny zase na
neplatiče a kruh se uzavírá do stále užší
spirály smrti. O to překvapivější byla
zpráva, že generální ředitel Zdravotní
pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP
MV ČR) Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA,
se probojoval mezi finalisty prestižní
manažerské soutěže Manažer roku.
Jeho pojišťovna totiž vykazuje stále
lepší výsledky, stala se druhou největší zdravotní pojišťovnou u nás a je u ní
zaregistrován již téměř milion pojištěnců. Je vidět, že i v tak složitých podmínkách našeho zdravotnictví mohou
instituce fungovat, ale musí v jejich čele
stát opravdu schopný manažer. Na náš
dotaz, čemu přičítá tak dobré výsledky,
nám pan generální ředitel odpověděl,
že jeho krédem je budování podnikatelské etiky a firemní kultury a to
nejen v ZP MV ČR, ale i s ostatními
partnery, na prvním místě klientelou.
Jeho záměrem je být solidním, spolehlivým, slušným a vážným partnerem pro
všechny své pojištěnce i pro smluvní
zdravotnická zařízení, k čemuž směřuje porozumění pojišťovny zájmům,
potřebám, požadavkům a přáním
pojištěnců. Dále nám sdělil:
Kořeny Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR sahají do roku 1992,
kdy na základě rozhodnutí Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR podle zákona
ČNR č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách byla dne 26. října
1992 zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze. Již
po několika měsících činnosti měla v pojistném kmeni téměř 90 tisíc pojištěnců.
Dnes je v systému zdravotního pojištění
v počtu pojištěnců druhou největší zdra-

votní pojišťovnou
u nás. Tvoří ji
celkem 8 poboček,
které zajišťují 76
teritoriálních pracovišť, z nichž 59
sídlí v okresních
městech. V říjnu
tohoto roku očekává ZP MV ČR
velmi významnou
událost. Pojistný
kmen Zdravotní
pojišťovny
ministerstva vnitra
se rozšíří na magický počet 1 milionu
pojištěnců.
¯ Vaši pojištěnci jsou pouze zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR?
Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR je největší zaměstnaneckou
a zároveň druhou největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Je
otevřena všem sociálním, věkových
a profesním vrstvám obyvatelstva.
Letos v říjnu zaznamenáme velkou
událost, protože očekáváme miliontého
pojištěnce. Jsme rádi, že naší zdravotní
pojišťovny využívají pojištěnci jak z řad
významných organizací, tak i z řad nejširší veřejnosti.
¯ Čím si vysvětlujete zájem těchto
běžných občanů o Vaši pojišťovnu? Poskytujete nějaké zvýhodnění oproti VZP či nadstandardní
služby?
Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR nabízí svým pojištěncům
celou škálu zajímavých produktů. Tím
základním je Program rozšířené péče
o zdraví našich pojištěnců, tedy jakási
nabídka nadstandardních služeb hra-
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zených nad zákonem stanovený rozsah
v podobě zajímavých finančních příspěvků. Druhým produktem, v současné době tím nejvyhledávanějším,
je Program slev a výhod, který jsme
pro naše pojištěnce připravili s našimi
partnery z oblasti cestovního ruchu,
pojišťovnictví, sportu, kultury, zábavy
apod. K výhodám určitě patří oblíbené
Rodinné balíčky pro rodiny s dětmi, jejichž nabídka je sice časově omezená, za
to však obměňována a v určité periodě
opakována. Jedním z dalších aktuálních
produktů, o který je poslední dobou velký zájem, je Program pro ženy, v rámci
kterého přispíváme svým pojištěnkyním
ve věku od 15 do 45 let v gynekologickém programu finančním příspěvkem
na antikoncepci.
¯ Nadstandard je sice věc příjemná,
ale pro většinu občanů je zřejmě
podstatné, aby jim byla poskytnuta zdravotní péče v celé republice,
a aby také obdrželi potřebné informace. Zaručí jim to vaše pojišťovna?
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Informační a administrativní servis
pro pojištěnce, veřejnost, plátce i poskytovatele zajišťující zdravotní péči je jedním z našich cílů, kterým chce pojišťovna
zajišťovat kvalitní zdravotní péči a komfort pro pojištěnce. Vedle inovovaných
a troufám si říct, že informacemi „nabitých“ webových stránek www.zpmvcr.cz
čím dál více vidíme uplatnění také v infolince 844 121 121 a infomailu info@zpmvcr.cz. Novinkou, kterou v současné době
testujeme, jsou tzv. infokiosky (pobočky
Praha, Brno a ředitelství Praha), jejichž
prostřednictvím si návštěvník na pracovišti pojišťovny může v současné době
prohlédnout webové stránky – i zde
budeme postupně informační služby
rozšiřovat. Od ledna tohoto roku máme
další dva e-komunikační kanály, z nichž
jeden je pro maloobjemový přenos dat,
druhý pak pro větší objemy dat. Ten je
zajišťovaný přes Portál České pošty. Jedná
se o tzv. Registrovanou elektronickou
poštu (REP). V současné době tuto službu realizujeme s poskytovateli zdravotní
péče. Postupně se do této moderní e-komunikace zapojí i další subjekty včetně
pojištěnců ZP MV ČR. Nemluvil jsem
ještě o přímém kontaktu mezi pojištěnci
a pojišťovnou, na který klademe v rámci naší marketingové strategie značný
důraz. V současné době máme jednu
z nejhustších sítí poboček mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami.
Celkem jich napočítáte osm.
¯ Některé pojišťovny zkrachovaly
právě proto, že lákaly klienty na
nadstandard, na který nakonec neměly prostředky. Vám se to nemůže
stát?
V tržním i „rádoby tržním“ prostředí se to může stát každému. Naše
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pojišťovna má však vytvořeny dostatečné kontrolní
mechanismy, aby mohla
vývoj toku peněz průběžně sledovat a na základě
zpětné vazby včas reagovat. Některé věci jsou však
velmi těžko předvídatelné,
a proto se musí pracovat
s rozumným nadhledem
a rezervou.

ní změna s ohledem na dlouhodobou
perspektivu.
¯ Jaké je u nás v současné době v resortu zdravotní péče ožehavé téma,
s kterým jako pojišťovna zápolíte?
Asi nejvážnějším tématem je zvyšování nákladů v oblasti nemocnic, léků
a PZT diagnostické péče a rehabilitace.
Dalším vážným stavem je stoupající počet nedohod v Dohodovacím řízení mezi
pojišťovnami a poskytovateli.

¯ V současné době hrozí stále některým nemocnicím zánik či přeměna na
zařízení pro dlouhodobě
ležící pacienty. Jak posuzujete, které zdravotnické zařízení je životaschopné, abyste nepojistili něco, co
jde do bankrotu?
Snažíme se racionálně budovat
síť lázeňských lůžkových zařízení
tak, aby to odpovídalo potřebám
našich pojištěnců a vycházíme přitom z návrhu příslušné Vyhlášky MZ
ČR a krajských zdravotních politik.
Dalším podstatným hlediskem je
rozpis ve zdravotně pojistném plánu.
Ze všech ukazatelů je zřejmé, že počet
lůžek je nadbytečný. Podstatným argumentem bude hodnocení dle skupin
diagnóz vztahujících se k jednotlivým
skupinám. Doba ošetření je neúměrně
dlouhá a jejím zkrácením a přechodem např. na tzv. jednodenní chirurgii dojde zákonitě k uvolnění lůžkové
kapacity, které se musí využít na lůžka
následné péče. Otázkou je, zda je spíš
neplatit z Kapitoly Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, ale obecně je to
všechno jedna „kasa“. Financování
zdravotnictví by však bylo zase o něco
průhlednější. Je nutné říci, že kromě
zdraví nic jiného nepojišťujeme a lázeňským lůžkovým zařízením platíme
za vykázanou a uznanou péči.

¯ Existuje zákon č. 48 z roku 1997
o veřejném zdravotním pojištění,
který říká, že zdravotního řízení
se mohou zúčastnit pouze svazy
pojišťoven. Vaše pojišťovna je také
v některém svazu?
Ano. Jedná se o institut
Dohodovacího řízení a naše pojišťovna
je členem Svazu zdravotních pojišťoven
ČR, ve kterém jsou sdruženy všechny
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

¯ Myslíte si, že by vedlo ke zhroucení
zdravotní péče u nás, kdyby zanikla
VZP?
Instituce jako VZP musí v nějaké
formě u nás existovat vždy. Možná, že
to bude po transformaci jakási „zajišťovna“, která se bude starat především
o tzv. „státní pojištěnce“. Co je nutné,
je transformace VZP především z hlediska centrálního a metodického řízení
a průhlednosti finančních toků. Tady
je nutná propracovaná a konsensuál-

¯ Jsme v Evropské unii. Jak jste se jako zdravotní pojišťovna připravili
na vstup do EU?
Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR se na vstup do EU připravovala již řadu měsíců jako ostatní
zdravotní pojišťovny v ČR. Je nutné
říci, že od 1. května 2004 jsou pro nás
závazná Nařízení Rady EHS 1480/71
a 574/72, která upravují nároky obyvatel EU na zdravotní péči v zemích EU.
Tato Nařízení jsou nadřazena českým
zákonům, které upravují oblast poskytování a úhrady zdravotní péče.
V rámci ZP MV ČR proběhly přípravy
tak, abychom od 1. května 2004 mohli
provádět veškeré služby na našich přepážkách jak pro naše pojištěnce tak
i cizince, kteří si nás zvolí jako svoji
výpomocnou zdravotní pojišťovnu. To
znamená, že připravujeme všechny administrativní postupy pro odbavování
našich klientů, proto jsme se např. zaměřili na zvýšení jazykové vybavenosti
našich pracovníků. Odbornou veřejnost
bude především zajímat úhrada zdravotní péče, která byla v ČR poskytnuta cizincům, proto odborné útvary
pojišťovny provádějí takové kroky, aby
proces úhrady probíhal i v budoucnu
bez problémů, i přesto, že očekáváme
nárůst této agendy.
Pane generální řediteli, děkuji za
rozhovor.
Snímky archiv ZP MV ČR
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Ludmila Petráňová: „Vzrušují
mne zelené louky“
Jiří Pancíř

Č

eská energetická přenosová
soustava (ČEPS, a.s.) se stala
pod vedením Ing. Ludmily
Petráňové rovnocenným partnerem
přenosových soustav a společností plně
respektovanou v EU s podílem na sjednocování pravidel pro energetické přenosy. Krédem paní generální ředitelky
je, že manažerské funkce nelze vykonávat do nekonečna a občas je nutné vyměnit „ojeté pneumatiky“. Proto je její
společnost neustále dynamicky obnovována a roste. Ze společnosti s dluhem
ve výši 4 mld. Kč vybudovala v průběhu
pěti let společnost s čistým ziskem 1,5
mld. Kč. Evropská organizace ETSO,
v níž byly jen členské země EU, přijala
ČEPS, a.s., za řádného člena ještě před
naším členstvím v EU. V letošním roce byla Ludmila Petráňová za výsledky
své práce oceněna v prestižní soutěži
Manažer roku titulem Finalista soutěže
Manažer roku. Co všechno musela pro
společnost udělat, o tom nám povídala
v nové supermoderní budově společnosti ČEPS v Praze na Bohdalci:
Naše společnost oslaví v letošním
roce páté výročí své existence. Vznikla
v roce 1999 vyčleněním technické divize
přenosové soustavy z ČEZ, a. s., které
bylo provedeno na základě energetické
evropské direktivy, kdy ČR musela splnit
kapitolu energetika v rámci přístupových
rozhovorů. Vyčleněná divize neměla ale
žádné funkce, které musí každá firma
mít. Neměla žádné obchodníky, žádné
útvary pečující o marketing, měla pouze
schopné techniky a všechno ostatní jsme
proto museli začít budovat od začátku.
Dokonce jsme museli postavit i sídlo
společnosti, v němž nyní spolu hovoříme. Stála zde pouze vedlejší budova
– rozvodna Jih, kde se mimo jiné odehrával film Jana Svěráka Obecná škola.
Neměli jsme skutečně nic a navíc to
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bylo v době, kdy
se dramaticky
měnila legislativa v Evropě
i u nás.
¯ Čili vlastně
jste budovala
firmu na zelené louce?
Ano, a to je
situace, kterou
mám ráda. Když
si postavíte dům
dobře, je to Váš
dům, a když ho
postavíte špatně, je to také
Váš dům. A já
doufám, že my
jsme si postavili
tento krásný nový dům dobře.
Naším posláním
je zavést pravidla fungování
domácího elektroenergetického trhu a slaďovat je s celoevropským kontextem. Nejde přitom
jen o přijímání evropských směrnic
a nařízení a implementaci do českého
práva a do našeho Kodexu přenosové
soustavy. Jako plnoprávný člen ETSO
(Evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav členských států, které
řeší zavedení jednotného evropského
trhu s elektřinou), a UCTE (organizace
sdružující provozovatele evropských
přenosových soustav členských i nečlenských států EU, které jsou součástí
regionu a která řeší technické problémy
propojených soustav) a dalších celoevropských odborných organizací máme
navíc možnost přímo ovlivňovat vytváření těchto pravidel. Získali jsme si svou

prací slušný respekt na mezinárodním
poli. Svědčí o tom mimo jiné i to, že
Praha již několikrát hostila zasedání
Steering Committee ETSO i výše zmíněného UCTE.
¯ Naše energetická soustava se ale
synchronně připojila do Evropské
energetické soustavy již v roce
1996, tedy před vznikem akciové
společnosti ČEPS. Co to pro Vás
znamenalo?
Synchronní připojení znamená udržovat podle sjednaných pravidel celou
spoustu technických parametrů a navíc
má v případě, že má například dnes poruchu některá elektrárna v propojených
evropských soustavách, pomoci tento
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v ýpadek v yregulovat. Synchronní
připojení pro nás také znamenalo mezinárodní uznání v UCTE a také to, že
nás Evropská organizace ETSO přijala
za řádné členy ještě před členstvím ČR
v EU. Na loňské valné hromadě v červnu
2003 ve Stockholmu souhlasily členské
státy, abychom se stali kromě Slovinska
jako jediní z přistupujících států řádnými členy ještě před vstupem do EU.
¯ Co pro Vás znamenalo přijetí do
ETSO?
Především aktivní spoluúčast při
tvorbě jednotného evropského trhu.
Energetická mapa Evropy dnes nemá
hranice. Vnitřní prostor energetického
trhu má jednotný tarif pro mezinárodní
obchod s elektřinou. Každý obchodník,
který chce v tomto prostoru přenést
energii, platí bez ohledu na hranice
členského státu jednotný tarif, který byl
nastaven v roce 2003 na půl eura za přenesenou MWh. V letošním roce je užití
sítí pro mezinárodní obchod bez poplatku. Proces liberalizace evropského
elektroenergetického trhu se již oprostil
od počátečních chyb a nedomyšleností
a postupuje podle mne správným směrem. Jsem přesvědčena, že když tento
směr udržíme a podpoříme, k čemuž je
nutný vliv a přímá pomoc našeho státu, výrazně tím podpoříme strategické
záměry státní energetické politiky bezpečností zásobování energií počínajíc
a podporou ekologické výroby energie
zdaleka nekončíc. Podpoříme tím i hlav-
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ní zájmy účastníků trhu, ať už
výrobců nebo spotřebitelů
elektřiny nebo obchodníků
s elektrickou energií. Každý
ze subjektů trhu má svůj
vlastní podnikatelský záměr
a nejlepší způsob, jak jej
uskutečnit, je nabídnout jim
transparentní, rovnoprávné
a dlouhodobě předvídatelné
prostředí. To je také důvod,
proč všechny důležité změny
či kroky, které prosazujeme
v evropských organizacích,
v domácí legislativě, v provozu a v investičním rozvoji
naší přenosové soustavy nebo
v pravidlech užívání přenosové soustavy, konzultujeme
s Energetickým regulačním
úřadem, s příslušnými ministerstvy a s kompetentními parlamentními výbory. Musím
konstatovat, že komunikace s nimi je
velmi dobrá.

tické akciové společnosti (REAS).
Jaký vztah je mezi Vaší přenosovou
soustavou a jimi?
Distribuční soustavy jsou nám
velmi podobné, pracují pouze s nižším
napětím. Po obchodní stránce jsou našimi zákazníky – uživateli přenosové
soustavy.

¯ Říká se, že pro prosazení se v Evropských organizacích to chce hroší
kůži, že musíte umět třikrát víc, aby
si Vás tam všimli, že mají mnohdy naši občané pocit, že se k nim
v Bruselu chovají jako k banánové
republice. Měla jste také při vstupování do ETSO podobné pocity?
Je pravda, že přijetí dalo hodně práce.
Naši lidé byli začleněni do pracovních
skupin, v nichž se museli naučit pracovat. V současné době se především
musejí naučit vytvářet v Evropě aliance.
I když nás přijali za řádné členy ETSO,
máme jen tolik hlasů, jako mají naši poslanci v Evropském parlamentu a když
máme zájem něco prosadit, musíme se
s někým spojit. Hlavně naši mladí zaměstnanci se to musejí naučit. Pět jich,
jak doufám, nyní odjede na stáže do
Evropské komise (EK), aby viděli, jak celý proces probíhá, jak se navrhují zákony,
jak se vše připomínkuje. EK tyto stáže
organizuje, ale naši lidé se nedostanou
do části „energetika“, protože se vychází
z obavy, že v energetice by mohli ovlivňovat dokumenty EK, a půjdou proto do
letecké či námořní dopravy nebo jiných
útvarů EK. Nicméně samotný proces se
naučí i tam.

¯ Vaše společnost vznikla oddělením
z ČEZ. Je přirozené, že se to této
společnosti nemohlo líbit. Jaké jsou
Vaše současné vztahy?
Z tohoto hlediska je nejhorší za námi. Když se po roce 1990 začal rozvíjet
energetický trh, byla jedním z prvních
požadavků naprostá nezávislost provozovatele přenosové soustavy, aby byl
umožněn přenos každému, pokud je to
technicky možné. Ze začátku bylo pro
ČEZ tvrdé zjištění, že přenosová soustava, kterou ze 100 % vlastní, je otevřená
pro každého, a že ČEZ má stejná práva
jako všichni účastníci trhu. Je to i lidsky pochopitelné. Představte si, že něco
vlastníte a všichni, kdo to chtějí užívat,
mají stejná práva. Nyní se již všichni
smířili s tím, že je to tak, a zvykli si.
Navíc se také změnila vlastnická struktura.

¯ Kromě ČEPS existují v naší republice i regionální rozvodné energe-

¯ Chápu, že jako jaderný fyzik rozumíte energetice a dokážete řídit
její přenos, ale co třeba vaše nová
budova? Zde již nejde jen o to dělat
fyziku, ale o organizační schopnosti, které vědcům vesměs chybí.
Navíc jste žena. Není toho na Vás
příliš?
Na práci mezi muži jsem byla zvyklá
od studií. Když jsem v 17ti letech přemýšlela, na jakou školu půjdu, rozhodla
jsem se, že chci být jako Marie Curie.
Některé věci jsem udělala jako ona. Můj
muž vystudoval také jadernou fyziku,
mám tři děti, jen za tou Nobelovou cenou pokulhávám.

¯ REAS mají monopol pro distribuci
a rozvod elektrické energie v jim
příslušných oblastech. Když se tedy některá odběratelská firma rozhodne pro určitý REAS, Vy s tím nic
nezmůžete?
Ne. REAS jsou zcela samostatné firmy. Pro sítě REAS platí stejná pravidla
jako pro nás. Musejí umožnit po svých
distribučních sítích přenos elektřiny
každému, kdo o to požádá a pokud je to

FRAGMENTY

-33-

EKONOMIKA

technicky možné. Na svém území mají
na to monopol a vy si nemůžete vybrat
pro přenos nikoho jiného. Přenos a distribuce jsou monopolní činnosti. Proto
poplatky za přenos a distribuci určuje
Energetický regulační úřad. Veřejně
vyhlašuje jejich výši a každý tedy ví,
kolik za ně zaplatí. Je to podobné jako
dálniční známka. Klient se může ale rozhodnout, ze které elektrárny bude elektřinu kupovat. Obecně ji nemusí koupit
od REAS, i když musí použít místní síť.
Od 1. ledna 2006 si bude nejen každý
podnik ale i každý občan moci vybrat
svoji elektrárnu.
¯ Když jsme u zákonů, kdybyste byla
ministrem, co byste pro energetickou koncepci udělala, aby to
pomohlo? Co Vás nejvíc brzdí
v práci?
Jsme obklopeni silným právním
prostředím EU. V rámci přípravy na
vstup do EU byly splněny v přenosové
soustavě všechny podmínky, které evropská legislativa vyžaduje. V tom jsme
předběhli spoustu starých členských zemí. Takže nás nebrzdí nic a zatím jsme
ve spoustě věcí jako například v trhu
s podpůrnými službami (rezervními
výkony) hodně vpředu.
¯ Proč není zájem investorů o výstavbu elektráren u nás? Může to
ovlivnit vláda?
Může. Investoři nezačali stavět do
té doby, dokud nebyla nastolena energetická politika. Teď je tento předpoklad
splněn, ale začít stavět elektrárnu nelze
den ze dne. Postavit uhelný blok trvá
kolem 7 let, jadernou elektrárnu zhruba

Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban blahopřeje Ing. Ludmile Petráňové, generální ředitelce firmy ČEPS, a.s., k získání titulu „Finalista soutěže Manažer roku 2003“
10 let. Nejrychlejší je postavit plynovou
elektrárnu u zdroje – plynu – to může
být hotovo za dva roky.
¯ Názory na výstavbu elektráren se
různí a ministři nejsou experti.
Jakou koncepci výstavby byste jim
jako odborník poradila?
Nevím, jestli bych mohla radit ministrům. Pokud mohu mluvit jako technik,
pak bych jednoznačně poradila dostavět
jaderné elektrárny. Když jsou v Temelíně
připravena podloží na 4 bloky, měly by
se dostavět. V ČR jsou ještě připravena
další dvě místa pro jaderné elektrárny
v Blahutovicích u Ostravy a u Pardubic.
Ale pokud by byly
všude jaderné elektrárny, tak musíme
přemýšlet, ja k ý mi
zdroji zajistíme rezervní výkony.
¯
Na co jste
nejvíc pyšná a co
Vám dělalo nejvíc
problémů?
Snad největší
radost mám z toho,
že jsme v roce 2003
dos á h l i k lad ného
hospodářského vý-

sledku 1,5 mld. Kč čistého zisku. Byla to
trnitá a strastiplná cesta, která souvisela
se způsobem našeho založení, kdy jsme
byli permanentně ve ztrátě, neboť jsme
dostali do začátku dluh 4,8 mld. Kč.
Naše odpisy byly špatně nastaveny, což
byl další zdroj ztráty.
¯ Vaše akciová společnost je stoprocentně ve vlastnictví státu?
Zatím ne, ale stát chce vlastnit celou
přenosovou soustavu. Ve společnosti
Osinek, kterou ze 100 % vlastní FNM,
máme 51 % našich akcií, Ministerstvo
práce a sociálních věcí vlastní 15 % našich akcií, které chce vložit do penzijního
fondu. Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže rozhodl, že ČEZ, který vlastní
34 % našich akcií, je musí do září 2004
prodat státu. Pak budeme ve stoprocentním vlastnictví státu.
¯ Jste jednou z vrcholných manažerek. Stalo se Vám někdy, že jste pociťovala diskriminaci jako žena?
To jsem nikdy nezažila ani na pracovišti ani doma. Rodina o mne pečuje,
většinu svého života jsem měla štěstí na
dobré spolupracovníky. Že by to byla
šťastná hvězda?
Paní generální ředitelko, děkuji za
rozhovor.
Snímky: Jiří Pancíř a archiv společnosti

galerie úspěšných
osobností
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Petru Kousalovi se podařil
v ČD historický úspěch
JiŘÍ PANCÍŘ

d 1. března 2003 stojí v čele
Českých drah (ČD) nov ý
generální ředitel Ing. Petr
Kousal, kterému se podařil historický
úspěch – za necelý rok ve funkci dostal
ČD z pětimiliardové ztráty. Kdyby ČD
platily za dopravní cestu v osobní dopavě stejně jako autobusoví dopravci, pak
by byly dokonce již ziskové. Není proto
divu, že byl oceněn v prestižní soutěži Manažer roku titulem „Manažer
odvětví“. Když si vzpomeneme, jak
nepřetržitě zaplavovaly problémy ČD
naše média, jak byl jejich odborový předák pan Dušek na obrazovkách televizí
snad častěji než presidenti republiky,
tak se výše uvedená zpráva zdá přímo
nemožnou. Zašli jsme se proto zeptat
pana generálního ředitele, co všechno
musel udělat, aby dal ČD do pořádku.
Odpověděl:
Po absolvování Vysoké školy dopravní v Žilině jsem se od výpravčího
malých staniček dostal do Olomouce
zlepšovat technologické postupy práce
stanic. V roce 1993 jsem nastoupil jako
vrchní ředitel divize provozu ČD na jejich generální ředitelství a s tehdejším
generálním ředitelem ing. Šípem jsme
připravovali jejich tvrdší transformaci.
Odboráři pohrozili stávkou a celé vedení
„bylo odejito“. Stal jsem se prvním generálním zástupcem ČD na Slovensku a po
třech letech jsem odešel jako generální
zástupce ČD na čtyři roky do Rakouska,
kde jsem nabyl další praxi v obchodní
činnosti. Do té doby jsme tradičně mezi námi a Rakouskem přepravovali 2,5
mil. tun a za mého působení jsme zvedli
objem přepravy na 4,2 miliony. Pro ČD,
které měly celkový transit zhruba 7 mil.
tun jsem tedy já sám s jednou asistentkou a sekretářkou v Rakousku získal
navýšení přes 60 %. A to byl také jeden
z hlavních bodů pohovoru před výbě-

rovou komisí v soutěži
o Manažera roku.
¯ A proto si Vás vybral
pan ministr dopravy,
abyste Vaše zkušenosti
uvedl do praxe doma?
Ministerstvo dopravy
oslovilo několik potenciálních generálních ředitelů.
Někteří odmítli s tím, že
takový zadlužený a zastaralý kolos nemá řešení,
někteří se báli toho, že
o všechno přijdou, protože v této funkci ručíte svým vlastním
majetkem. Já jsem byl jeden z mála
optimistů, který byl ochoten s tímto
kolosem na hliněných nohách něco
dělat. Ona to opravdu nebyla legrace.
Plýtvalo se penězi na každém kroku.
První moje opatření proto bylo snižování vlastních nákladů zcentralizováním ekonomiky uvnitř společnosti.
Dříve si v každém nádražíčku kupoval
každý, co chtěl, od nábytku, televizí až
po auta. Zcentralizovali jsme nákup
osobních služebních aut, zakázali jsme
nově nakupovat telefony a paušály pro
služební hovory, které byly až 3000 Kč,
jsme snížili na třetinu. Sjednocením
nákupů výpočetní techniky a získáním
množstevní slevy, jsme ušetřili na 100
milionů Kč. ČD jsou opravdu velký
moloch o 80 000 lidech, takže toto vše
vedlo k velkým úsporám. Zvýšili jsme
produktivitu práce o 6 %. Propouštění
se dotklo i 100 lidí na generálním ředitelství a uvážíme-li, že průměrný plat na
ředitelství je 33 000 Kč, tak jsme ušetřili
3 300 000 Kč.
¯ To byla otázka nákladů, ale ať počítám, jak počítám, 5 miliard to stále
nedává…

Přepravili jsme 85 milionů tun a stali
jsme se co do počtu přepravených tržeb
po Německu, Polsku a Francii čtvrtou
železnicí Evropy. Jako jediné železnici
v Evropě se nám podařilo zvýšit za rok
2003 nákladní přepravu o 4 %. V roce
2002 byla tržba za nákladní přepravu
17,6 mld. Kč, my měli tržby větší než 18,5
mld. Kč. Pomohly nám i mé známosti
v Rakousku, kam jme vloni vyvezli
o 600 tisíc tun uhlí více. V důsledku
toho všeho jsme si nemuseli jako naši
předchůdci půjčovat od přepravců na
výplaty a nemuseli jsme jim za to snižovat ceny přepravy. Předtím tento postup
vedl k nekonečné spirále zadlužování.
¯ Naše nákladní vagóny nesplňují ale
normy EU. Jak jste se s nimi dostali
přes hranice?
Z přibližně 35 000 nákladních vagónů více než polovina těmto podmínkám vyhovuje. Pro některé vozy máme
dohody se sousedními železnicemi.
U řady vozů ale stačí jen výměna starších podvozků za nový typ Y25. Takto
upravujeme ročně asi 200 vagónů a do
roku 2005 jich touto cestou zmodernizujeme přibližně 1000 s náklady téměř
1 miliarda korun. Ne všechno ale vyřeší
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rekonstrukce starších vozů. Proto nyní
chceme investovat dalších 1,2 miliardy
korun do nákupu 650 zcela nových vagónů formou leasingu.
¯ Občany ale zajímá především doprava osobní. Stěžují na vysoké ceny
jízdného a na nedostatečný komfort
za ně…
Zastaralost osobního vozového parku
je obrovská – vagóny jsou staré v průměru
25 roků a u takto starých vagónů problém
nevyřeší ani nejlepší mycí prostředky.
Nemálo peněz z krajíce na modernizaci
a zlepšení ubírají navíc vandalové. Pokud
jde o „drahé“ jízdné, které nazýváme obyčejným, využívá ho pouze 8 % cestujících,
kteří nám přinesou až 20 % tržeb neboli
cca 1 miliardu. Nejsem si jist, že jeho snížení by přineslo tolik cestujících, aby tuto
ztrátu kompenzovali. Proto pro zbylých
92 % cestujících je vypracován systém
slev srovnatelný se západoevropskými
železnicemi. Jde například o zákaznické
jízdné s kartou Z, zpáteční sleva i když
se cestující vrací až druhý den, skupinová sleva, kde například šest osob platí
za cestu čtyř, nebo Kilometrická banka,
kde vyjde jeden kilometr na 60 haléřů.
Ty, co jedou jen jednou, chceme nalákat
sobotními a nedělními slevami SONE+.
Například pět cestujících (2 dospělí a 3
děti) jedoucích na hokej z Prostějova do
Prahy zaplatí za cestu tam a zpět pouze
360 Kč. Díky tomuto systému slev se trend
poklesu zájmu o železnici obrací. V roce
2002 byl propad 13 milionů cestujících. Při
mém nástupu v březnu 2003 byl dalších
10 %. Letos máme nárůst za 1. čtvrtletí 2,5
milionů cestujících a 5 mil. Kč v oblasti
tržeb. Nejlepší propagací pro ČD je smlouva s českým hokejovým svazem. Cesta
hokejistů na přípravný zápas z Prahy do
Ostravy proběhla k jejich naprosté spokojenosti a japonská a dánská výprava, která se o této možnosti dozvěděla, odřekla
letadlo a jela vlakem. O úrovni služeb se
pochvalně vyjadřovali jednotliví hokejisté
i předseda našeho hokejového svazu pan
Karel Gut. I přes tyto výsledky a přesto,
že hodně můžeme ovlivnit sami uvnitř
společnosti, je potřeba změnit státní dopravní politiku.
¯ Změnit státní dopravní politiku?
Kdybyste byl ministrem, co byste
udělal pro ČD?
Především bych prosazoval harmonizaci podnikatelských podmínek pro

-35železnici a silniční dopravu. Od 1. ledna
2003 se česká železnice rozdělila na akciovou společnost ČD a státní podnik
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
s generálním ředitelem Komárkem.
Kdokoliv chce jet po kolejích, musí mu
to stát neboli SŽDC umožnit a také za to
této státní firmě zaplatit. Málokdo si ale
uvědomuje, že tento princip vlastně platí
také pro nás. Za použití kolejí jen v osobní
dopravě jsme zaplatili 1,5 mld. Kč, autobusy
za srovnatelné výkony pouze 300 milionů
Kč. Oni zaplatí pouze silniční známku za
„dopravní cestu“ a nic navíc. Platíme tak
5krát více než autobusoví dopravci. A to
nemluvím o tom, že náklady na výstavbu
silnic nese výhradně stát, kdežto u železnic
se na výstavbě podílí i naše akciová společnost. Navrhoval bych, aby dráhy platily
stejně jako autobusy, tedy 300 milionů.
Z ušetřených 1,2 mld. Kč v osobní dopravě bychom byli ziskoví. Nerovnoměrné je
také krytí ztráty služby ve veřejném zájmu
či příspěvky na obnovu vozového parku.
Autobusoví dopravci získávají přímé dotace na nákup nových autobusů, zatímco my
si musíme brát úvěry a splácet je. Pokud
zůstaneme u železnice, pak například rakouské železnice dostávají ročně 4,4 mld. €
(145 mld. Kč) na 6500 km tratí, zatímco
česká železnice na 9500 km dostává jen
kolem 20 mld. Kč. Na krytí prokazatelné
ztráty v osobní dopravě, která je auditorem prokázaná zhruba ve výši 10,5 mld.
Kč, jsme dostali pouze 6,7 mld. Kč. Naše
akciová společnost nemůže do nekonečna dotovat ztrátovou osobní dopravu ze
zisků z nákladní dopravy už proto, že nás
to znevýhodňuje proti autodopravcům
v nákladní dopravě a také zahraničním
železnicím. Na železnici by se měla dále
diferencovat cena mezi ucelenými vlaky
a jednotlivými zásilkami. Když můžete
naložit naráz celý vlak např. uhlím a bez
zastavení jet do místa určení, je to na tunu
o 100 Kč levnější než pro přepravu jednotlivých zásilek, kterou ve velké míře děláme
my. Musí se na trase rozřazovat, přepojovat vozy, hodně posunovat, abychom
mohli vozit i kusové a vozové zásilky do
malých měst. Musíme tam mít zaměstnance a lokomotivy. Kdybychom začali
dělat jen ucelené vlaky, vozové zásilky by
přešly na kamiony. Dálková hromadná
doprava by měla ale patřit železnici.
¯ Jedno auto s dvaceti tunami na nápravu poničí silnice jako 160 malých
aut. Kamiony by proto měly z našich
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silnic co nejvíce zmizet. Jak je ale
k tomu přinutit?
Je třeba, aby silniční přepravci platili
skutečné náklady za použití dopravní
cesty a škody, které způsobí, a nenechávali se skrytě dotovat od veřejnosti.
Pomohlo by elektronické mýto na silniční dopravu jako v Německu a Rakousku.
Byl jsem nedávno na kongresu v Tunisu
o integraci těchto externích nákladů
– ztrát ze zácep na silnicích, z poškození
životního prostředí, z devastace silnic.
To vše by měl podle závěru kongresu
stát započítat do nákladů na provoz silnic, a pak by na tom byly železnice lépe.
Na západě si již uvědomili, že ať postaví
jakékoliv dálnice, budou vždy plné, a snaží se proto investovat do železnic. Je to
nutné i proto, že vstupem do EU padly
celní kontroly na hranicích, což zrušilo
naši výhodu, že jsme dodržovali termín
dodání. Cizí železnice u nás budou navíc
jezdit, jak budou chtít a my musíme mít
proto konkurenceschopné lokomotivy,
abychom mohli jezdit například z Prahy
až do Berlína.
¯ Kromě dotací na osobní přepravu,
na vyrovnání cen vybíraných státem za přepravu po železnici a po
dálnicích Vám již nic nepřekáží
v práci?
Velký problém je, že se všemi dokumenty musíme do dozorčí rady.
Některé věci se pak zbytečně dlouho
odkládají a projednávají. Nastoupil
jsem k 1.3.2003 a chtěl jsem k 1.6.2003
zrušit divize, protože k ničemu nebyly,
a ušetřit desítky míst přímo ve vedení
společnosti. Předložil jsem velmi propracovaný návrh dozorčí radě, aby je
k 1.7.2003 zrušila. Ta nesouhlasila, chtěla
další a další podklady a vleklo se to do
1.9.2003. Přitom jejich zrušením jsme
ušetřili ze dne na den 160 milionů, které
jsme mohli ušetřit již v červnu. Taková
odebrání pravomocí možnosti vlastního
řešení v jednoznačných projektech nás
brzdí. Dozorčí rada má rozhodovat
o podnikatelském plánu, kontrolovat
výsledky jeho plnění a kontrolovat,
jak hospodaříme s majetkem, ale nemá kontrolovat průběh řešení. Tam
by našemu vedení měla více důvěřovat.
Některé věci by šly potom dělat rychleji,
kdyby nebylo tolik byrokracie.
Pane generální řediteli, děkuji Vám
za rozhovor.
Snímek archiv ČD

galerie úspěšných
osobností
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Libor Hanzlík: „Stát by měl

fungovat jako akciová společnost.“
Jiří Pancíř

o svém nástupu do funkce generálního ředitele Saint-Gobain
Sekurit ČR, s.r.o., si v roce 1998
Ing. Libor Hanzlík se svým týmem
stanovil, že budou všichni pracovat
tak, aby byl spokojen majitel, zákazník, pracovník a tím celá společnost.
Začal usilovat o to, aby Sekurit patřil
k nejlepším firmám nadnárodního
koncernu Saint-Gobain, a podařilo se
mu to již za rok a půl po jeho nástupu
do funkce. Továrna, která byla stavěna
na výrobu čelních skel do automobilů
pro trh s náhradními díly, se stala
pod jeho vedením dodavatelem světových automobilek jako Ford, Jaguar,
Volkswagen, Škoda Auto a v zasklívání
aut paří ke světové špičce. Podařilo se
mu zdvojnásobit kapacitu společnosti
proti původnímu stavu a nyní ji bude
zase o 50 % navyšovat. Není proto
divu, že mu byl letos na pražském
Žofíně udělen z rukou ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana titul
Manažer odvětví nekovových výrobků
a sklářského a keramického průmyslu.
Co všechno těmto úspěchům předcházelo, na to vzpomínal pan generální
ředitel v nově rekonstruované špálovsky modré a zinkově bílé budově sídla
společnosti v Hořovicích:
Když naše společnost vyhrála v roce 2002 Národní cenu za jakost ČR,
přesvědčili mne naši externí poradci,
abych se přihlásil i do soutěže o Manažera roku, když máme tak propracované
systémy výroby i řízení. Nakonec jsem
souhlasil, i když jsem nepočítal, že
bych mohl vyhrát. Měřítkem v oblasti
podnikové kultury není jen generální
ředitel, ale celý řídící tým a každý dělník. Příklad musí jít sice seshora, ale sebe
skvělejší osobnost na místě generálního
ředitele neutáhne celý podnik. Důležité
je, aby skupina lidí kolem ředitele si

nešla po krku, aby měla společný cíl
vést společnost k prosperitě. Začátek
nebyl snadný. První ředitel továrny po
tragické rodinné události náhle odešel
a společnost Saint-Gobain do ní jmenovala na přechodnou dobu německého
ředitele, který sice vše zvládal dobře, ale
problém byl, že neuměl česky, domluvil
se jen s vyšším managementem a tudíž
nemohl personálně působit směrem do
hlubších úrovní. Já začal jako Čech mezi
Čechy a začali jsme si se zaměstnanci
rozumět. Navíc jedna z věcí, z níž profitují české podniky, je malá sociální
vzdálenost vrcholového managementu
od dělníků. Němci toto nemají obecně
ve zvyku, ale já si myslím, že je to velmi
důležité. Kterýkoliv dělník za mnou
může přijít a je-li to v mých silách, rád
mu pomohu s jeho problémem.
¯ Jak jste se dostal do kontaktu s koncernem Saint-Gobain?
Po celou svoji profesní kariéru
před revolucí jsem byl věren exportní
a importní firmě PZO KOVO, kde jsem
pracoval 15 let v různých pozicích vývoz, dovoz, účtárna. Jako její obchodní
delegát jsem strávil tři roky v Berlíně.
Po návratu jsem měl v devizovém oddělení na starosti finanční pohledávky,
vývozní úvěry, forfaiting a factoring.
Pak jsem začal pociťovat, že nadchází
soumrak společnosti a přihlásil jsem se
do výběrového řízení na místo finančního ředitele společnosti Robert Bosch
odbytová v Praze, kde jsem působil přes
pět let ve funkci prokuristy. Lákala mne
ale výroba a když mne oslovila personální agentura s nabídkou na místo ředitele
v Saint-Gobain Sekurit, tak jsem neodolal. Saint-Gobain je nadnárodní společnost se sídlem v Paříži. Její původ spadá
do roku 1666. V Dějinách Francie André
Maurois píše, že v dobách Francouzské

revoluce byl salon manželky ředitele
sklárny Saint-Gobain jedním ze dvou
kulturních a politických center Paříže.
Původně vyráběli zrcadla, dnes je to
koncern sklářský se 170 000 zaměstnanci a s obratem 32 mld. €. Kromě sklářství
má i divize keramiky a stavebních materiálů a další. Zajímavostí je výroba obalového skla, např. lahvičky pro většinu
francouzských parfémářských firem.
¯ Vyhrál jste výběrové řízení, na což
jste musel být právem hrdý. Co se
Vám nejvíc povedlo za dobu vedení
firmy?
Nejvíc hrdý jsem na lidi. Slovo
pracovní tým není prázdným pojmem.
Vycházíme spolu dobře nejen horizontálně ve vedení ale i vertikálně. Tým je
kvalitní a vyvážený. Při poradách se
často ptám „Co mám rozhodnout?“,
„Jak byste rozhodli vy?“ a naše rozhodnutí jsou pak skutečně týmová.
Za podnikem vidím lidi a záleží mi na
tom, aby měli práci, neměli existenční
starosti, mohli platit nájem, jezdili ve
slušném autě, mohli zaplatit dětem
slušné vzdělání. Platy jsou v podniku
nejvyšší v okolí a poskytujeme řadu
sociálních výhod. Fluktuace ve středním a nižším managementu nestojí za
řeč, pohybuje se do 0,5 %. Výpovědi ze
strany výrobních zaměstnanců dosahují
asi 5 %, ale s dalšími 3 % se loučíme z naší
iniciativy. Spokojení lidé, kteří nemusejí
nosit v hlavě stálé starosti, podávají větší
a spolehlivější výkon. Jako tým jsme hrdí
na to, kam jsme se v průběhu let dopracovali. Továrna, která byla stavěna na
výrobu čelních skel do automobilů pro
trh náhradních dílů, se stala přímým
dodavatelem automobilek, což znamená o třídu vyšší požadavky. Musejí být
získány certifikace jakosti, bezpečnosti
práce, životního prostředí. Podařilo se
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nám zdvojnásobit kapacitu proti původnímu stavu a nyní ji budeme zase o 50 %
navyšovat. Po mém nástupu jsme formulovali v roce 1998 poslání a to – pracovat
tak, aby byl spokojen majitel, zákazník,
pracovník a tím celá společnost. Začali
jsme usilovat o to, aby Sekurit v Hořovicích patřil k nejlepším firmám SaintGobain celosvětově a podařilo se nám to
poprvé již za rok a půl po mém nástupu
do funkce. Od r. 2001 jsme v jednotlivých ukazatelích trvale na prvním až
třetím místě. A jelikož v zasklívání aut
paří Saint-Gobain Sekurit ke světové
špičce, můžeme směle tvrdit, že i náš
závod patří ke světové špičce.
¯ Říkal jste, že vyrábíte skla přímo
pro automobilky. Předpokládám,
že je Vaším hlavním partnerem
Škoda Auto Mladá Boleslav…
Škodovka odebírá jen asi 25 % našich
výrobků. Další významní zákazníci jsou
Jaguar, Ford a Volkswagen. Automobily
Ford Focus, Ford C-max, Ford Mondeo
a Volkswagen Passat jsou zaskleny našimi skly a samozřejmě všechny 3 stávající modely Škoda Auto. V roce 2003 se
vyrobilo 720 000 kusů skel, z toho pro
Škodu 240 000 kusů, pro Ford Motors
ještě mnohem více, pro Jaguar 75 000
kusů. K inovaci širokého dosahu náleží
skla vyhřívaná. Letos jich vyrábíme přes
300 000. Také skla extrudovaná, těch je
v letošním plánu na 475 000. Od roku
1997 se prodej (tržby) zvýšil více než
pětkrát, přidaná hodnota rostla téměř
šestkrát.
¯ Tak nároční odběratelé nestrpí jistě
žádnou polovičatost…?
To je pravda. Zákazníci vyžadují nekompromisní jakost, dodávkovou včasnost, vstřícnost. Musíme zákazníkovi
nejen vyhovět, ale vést ho po cestách,
které ještě nemusí znát. Jinak ho jeho
přání mohou svádět na cesty, o nichž se
jako laik dověděl, ale které už jsou dávno
prošlé a nikam nevedou.
¯ S čím se musíte potýkat? Máte problémy, které by se daly řešit rychleji
a s menším úsilím, být například
lepší legislativa?
Hlavní problém, který máme, je
v personální oblasti. V okruhu 20 km
je podobných subjektů jako my kolem
padesáti. Je to blízko Plzně i Prahy. Na
letišti jste za 25 minut. Je zde kvalifiko-

-37vaná pracovní síla
z bývalých socialistických podniků (např. ČKD či
Královodvorských
železáren), ale není
jí dostatek a v regionu je velmi nízká
ne z a mě s t na nos t
kolem 5 %. Jinak
př í liš problémů
v oblasti legislativy
řešit nepotřebujeme. Kde narážíme,
je soudnictví. Asi
pět let se soudíme
s jednou zaměstnankyní a tři roky s finančním úřadem.
Co mne rovněž stálo hodně práce, úsilí
a spoustu nákladů, je bezpečnost práce
a životní prostředí. Náklady na měření
emisí, mapování chemických látek, mikroklimatu byly značné a navíc řada zjištění měla za důsledek potřebu nových
investic. Museli jsme přistoupit k řadě
investičních opatření v řádech milionů
Kč. Je ale pravda, že v řadě oblastí jsme
to dělali pro budoucnost. Čelní skla
v automobilech musejí být bezpečná.
Denně děláme testy, které nám předpisuje zákon. Z každé výrobní šarže se
musí jedno sklo vzít a vyzkoušet a pokud jeden jeho aspekt nefunguje, musí
být zkontrolována, případně vyřazena
celá série. Na štěstí se nám to už dlouho
nestalo.
¯ Říkáte, že s legislativou jste spokojen, přesto se nemohu nezeptat, co
byste udělal pro typ podniku jako
je Váš, kdybyste byl ministrem?
Já bych v politice nemohl dělat nic
jiného než předsedu vlády a předsedu
vládnoucí strany a to ještě vládnoucí
nikoli většinou jednoho hlasu, protože
nerad někoho poslouchám a nerad se
nechávám frustrovat. Dnešní politická
scéna je pro mne jedna velká frustrace.
I když bych jako ministr za podpory
svých poradců vymyslel něco dobrého, rozcupují mi to koaliční partneři.
Pokud by se tak nestalo, zamítnou to
odborné výbory ve sněmovně, pak celá
sněmovna, pak to senát změní, ve finále
to nepodepíše pan prezident. Mezitím
proti tomu začnou protestovat odbory, dopravci, zemědělci, různé spolky
a vyžijí se na tom žurnalisté a analytici.
Výsledkem bude totální paskvil, který
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nic neřeší, akorát se jím celý národ polovinu roku baví a mě by hrozně štvalo,
kdybych vymyslel něco pro blaho národa a pak by to dopadlo takhle. Plně
chápu všechny ty překvapivé odchody
ministrů. Parlamentní demokracie je
sice krásná věc, ale osvícená diktatura
by byla mnohdy jednodušší.
¯ Osvícená diktatura by byla opravdu
nejlepší věc, ale bohužel diktatura
byla již mnohokrát zneužita, neobával byste se toho?
Stát by měl podle mne fungovat jako akciová společnost. Akcionáři (voliči)
zvolí dozorčí radu (senát) a představenstvo (sněmovnu). Představenstvo zvolí
výkonný management (vládu), který by
se měl chovat především ekonomicky
a méně politicky. Nad vším bdí politicko-ekonomický guru (prezident). Když
vláda předloží schodkový rozpočet,
měla by být vyhozena a pokud některý
z ministrů přečerpá svoji kapitolu, tak
by se měl zodpovídat. Odměnou akcionářům by měly být snížené daně. Jak
by bylo milé, kdyby nám vláda řekla:
„Hospodařili jsme s přebytkem, snižte si
všichni za minulý rok odvod daně z příjmu o několik tisíc korun.“
¯ Za schodkový rozpočet by měla
podle Vás vláda padnout? Nelíbí se
Vám zadlužení budoucích generaci?
Na tuhle repliku nejraději odpovídám: „Aby vůbec nějaké příští generace
byly“. Podívejte se na okresy na severu
východních Čech a na severu Moravy.
Porodnost nízká a současně s tím
přesídlování mladých lidí do jiných
oblastí za prací, protože je tam vysoká
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nezaměstnanost a nejdou tam žádní
investoři, protože tam nejsou dálnice.
O budoucích generacích vůbec přemýšlím v poslední době dost často. Nejsem
žádný militantní ekolog, ale když vidím
ten ekonomický boom v Číně a v dalších
lidnatých asijských zemích, zdroje této
planety nám začnou mizet před očima.
Kdyby se rozpočtový schodek investoval smysluplně, např. do vzdělání, vědy
a výzkumu takříkajíc „proaktivně“, byl
bych schopen pochopit, že dočasně budu
dotovat oblasti, kde potřebuji podpořit
rozvoj, ale jak schodek vláda projídá, to
jí nemohu odpustit.
¯ Podle Vás se vláda nechová dostatečně manažersky?
Nejen že se nechová manažersky, ale
ona se nechová ani ekonomicky, resp.
efektivně. Věci, které by normální ředitel podniku vyřešil jednohodinovou
poradou a jednostránkovým písemným
příkazem, řeší roky. Vezměte například
dopravu. Silnice jsou nekvalitní, opravují se dlouho, draze a nekvalitně, za
rok se stejné místo opravuje znovu.
Mnohdy se naopak opravují místa,
která to vůbec nepotřebují, asi proto,
aby se utratily peníze. V Praze jsou
neseřízené semafory, policie nemá
respekt. Řešení je přitom hned několik a velmi jednoduchých. Uzákonit,
podobně jako v Holandsku, že na
všech stavbách jakýmkoli způsobem
omezujících plynulost dopravy se
musí pracovat 16 hodin denně a tam,
kde to neruší noční klid, nepřetržitě.
Policii bych vrátil pravomoc odebírat
na místě řidičské a technické průkazy
a drasticky bych zvýšil pokuty na desetitisíce a statisíce až po propadnutí
vozu. Největší pokuty bych dával za
to, když někdo způsobí nehodu, nebo
jeho vůz má poruchu na místě, kde se
pak vytvoří kolona o určité délce. To
by se pak jezdilo opatrně a vozy by byly technicky v pořádku, možná bychom
mohli zrušit i STK místo toho, abychom
složitě vymýšleli, jak je licencovat
nebo koncesionovat! A zavedl bych
pokuty i za pomalou jízdu. Já jezdím
hodně a vidím i hodně nehod, jejichž
příčinou je pomalá jízda. Když jedete
za řidičem, který tam, kde je povoleno
80 km / hod, jede 40 km / hod, tak v jednu
chvíli Vám povolí nervy a začnete ho
předjíždět hlava nehlava. Všechno je
jen věc nastavení systému.

-38¯ Automobilky jako Ford či Jaguar
jsou velmi náročné na design. Skla
se tomu musejí přizpůsobit. Jak
vytváříte nové modely?
Vyvíjíme je ruku v ruce s automobilkami. U vývoje jsme dva roky před
tím, než jde auto do sériové výroby.
Vývoj začne v automobilce v designu,
ale když přejde do konstrukce, už jsme
u toho. Děláme studii, zda je sklo daného návrhu vyrobitelné a také, zda
splňuje bezpečnost. Jedno z hledisek je
optika. Čím více sklo zahnete, tím více
deformujete optiku. Jde o otázky zaoblení, tvarů černých rámečků, o držáky
zpětného zrcátka... Dosáhnout práce
bez vad, bez defektů, není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Vyrábíme
skla čirá, tónovaná, povrstvená, skla
odpuzující vodu, skla různě tónovaná, skla průhledná jen zevnitř, skla se
zvýšenou bezpečností při roztříštění
atd. Inovační výrobky představují stále
kolem třetiny toho, co se běžně vyrábí.
O vědeckotechnické inovace se stará
světová centrála Saint-Gobain, kde
vznikají inovace na desetiletí dopředu.
Hořovický Sekurit tam vysílá své lidi,
aby se „přiučili“ sklářské vědě a aby
byli připraveni zavést novoty ve svém
závodě. Jakmile vývoj dozraje, přizvou
se provozní odborníci ze závodů, aby výrobek co nejlépe a co nejrychleji zavedli
a připravili pro výrobu a pro trh.
¯ Vašim krédem je, že nepřítele,
konkurenci, podřízené a dokonce
i rodinné příslušníky je třeba udržovat v neustálém napětí, neboť jen
jeden může být nejlepší. Co tomu
říká Vaše pani?
Manželka si zvykla. Já to myslím
především humorně a ona to také bere
humorně a nikdy nevím, co na mne vyskočí z její hlavy a co si na mne vymyslí.
Vzájemně se udržujeme v pozitivním
napětí.
¯ Takže rodinka typu Hogo Fogo?
Tak úplně zase ne, ale vyžívám se
v typicky českém humoru, situačním
humoru, hraní si se slovíčky a písmenky
ve slovíčkách, pro což je čeština úplně
ideálním jazykem. Ale něco zvládnu
i v němčině. Příklady humoru, který
zbožňuji, jsou divadlo Semafor, Šimek
a Grossmann, Suchý a Šlitr, Jaroslav
Hašek, Miroslav Horníček, Jan Werich
a zejména Zdeněk Jirotka, který nedáv-
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no zemřel v požehnaném věku, a jeho
Saturnin, kterého jsem četl minimálně
20krát a který, jak doufám, nezemře
nikdy. Nejvíc se mi líbí scénka, jak doktora Vlacha poslal známý na chalupu
s batohem plným knih a pod rohožkou
mu nechal dopis, že klíč má na borovici,
neboť je zdravé šplhat po stromech. On
vylezl tudíž pro klíč a při odchodu zanechal děkovný dopis, že klíč od chaty
má na dně tůně, neboť je zdravé plavat.
Podobné kanadské žertíky mi dělala
manželka docela intenzivně, když jsme
kdysi pracovali ve stejné firmě. Já sám
jsem se naučil naopak některé situace
účelově přehrávat. Když mám dobrou
náladu, začnu při příchodu domů hned
ve dveřích dělat dusno „Tady je bordel,
tady je hrozné bydlet!“ a směji se…
¯ Takže ptát se Vás na trávení volného
času asi nemá smysl. Vy musíte být
doma naprosto vytížen…?
Naopak, mám spoustu koníčků.
Miluji chalupaření, horskou turistiku,
lyžování a velké psy. Zemřel nám bohužel
zlatý retriever, ale máme nyní báječného
německého ovčáka. Také mám rád velká
auta (vlastním Land Rover Defender),
sportovní střelbu, zajímavé historické
filmy a samozřejmě četbu historické literatury. Právě se chystám na film Troja
a čtu rád historické knihy o Francii,
např. Kroniku biskupa Řehoře z Tours
a také antickou literaturu. Pouze jsem
se oprostil od rybaření, protože zabíralo
příliš mnoho času a z téhož důvodu se
bráním golfu. Pokud jde o divadla, spíše
vzpomínám na umělce starší generace,
než abych chodil na ty současné. Můj
vrcholný klasický kulturní zážitek je
někdy z roku 1970, Radúz a Mahulena
v Národním divadle v podání tehdy velmi mladých Martina Štěpánka a Kláry
Jernekové. Martin Štěpánek pak emigroval, Klára Jerneková poněkud zapadla, ale
zážitek to byl velmi hluboký, na celý život.
Mám rád návštěvy hradů a zámků. Např.
spolu se známými z USA jsme předloni ve
3 dnech stihli Český Krumlov, Červenou
Lhotu, Hlubokou a na jejich žádost i naši nejslavnější „památku“ Temelín. Když
v Temelíně viděli na mapách USA a Kanady, kolik je u nich jaderných elektráren,
tak se zděsili a přestali mne s tím naším
jedním maličkým Temelínem zlobit.
Pane generální řediteli, děkuji za
rozhovor.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Ivo Klimša soustřeďuje na
Ostravsku zpracovatele dřeva
IVANA HASLINGEROVÁ

galerie úspěšných
osobností
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¯ Úspěchy známé celulózky Biocel Paskov, a.s., (Biocel) byly impulsem k vybudování dřevozpracujícího centra na severní
Moravě.
¯ Firma Biocel přivedla ke spolupráci uznávanou rakouskou dřevařskou firmu a v důsledku toho vznikla nejmodernější a jedna
z největších pil v Evropě.
¯ Biocel vytváří spolu s ní na severní Moravě CPDK (celulózo-papírensko-dřevařský kombinát).
¯ Firma Biocel včas a dobře rozhodla o investicích do nových technologií a o modernizaci výroby, což se jí nyní vrací.
¯ Region Ostravska byl vždy postaven na uhlí a dnes zde nastupuje díky Biocelu dřevo.

V

portuje. Není proto divu, že její generální ředitel a předseda představenstva
ing. Ivo Klimša byl oceněn v prestižní
soutěži Manažer roku titulem Manažer
odvětví a umístil se na 5. místě v žebříčku TOP 10. Jak se mu povedlo dosáhnout a udržet takovou úroveň společnosti, o tom jsme si s ním povídali
v moderní budově Biocelu:
Biocel byl uveden do provozu
v roce 1983 s cílem vyrábět 200 tisíc
tun buničiny, z čehož se mělo 50 %
výroby exportovat zejména do západní
Evropy. Po roce 1990 došlo v důsledku
mnoha vlivů k omezení prodeje na domácím trhu. Výpadek
bylo nutno nahradit
razantním zvýšením
exportu. Zahraniční
obchodní síť, která
byla dříve monopolně
spravována podnikem
zahraničního obchodu
Ligna, jsme museli nově
zorganizovat a doplnit
o nové obchodní kanály. Podařilo se nám
to velmi rychle bez
nutnosti snížit, třeba
i přechodně, výrobu.
Již řadu letu se podíl
Generální ředitel Biocelu Paskov, a.s., Ivo Klimša při na- exportu pohybuje okotáčení rozhovoru v sídle společnosti v Paskově
lo 90%.
našem tisku se v souvislosti
s průmyslovými podniky objevují často velmi negativní
informace. Jsme proto rádi, že můžeme představit úspěšnou a seriózní
firmu Biocel Paskov, a.s., která je
držitelem všech certifikátů důležitých
v rámci Evropské unie a která je jedním
z největších výrobců buničiny u nás.
Firmu, která od roku 1999 zvyšuje
každým rokem svůj objem výroby a
o jejíž výrobky je ve světě opravdu vel k ý z ájem, dok ladem č e ho ž j e , ž e p ř e s 9 0 % v ý r o bk ů
v obrovské zahraniční konkurenci ex-

¯ Většina podniků si ale stěžuje
a zejména v počátečních letech po
revoluci si stěžovala, že je velmi těžké proniknout na světové trhy. Jak
se Vám povedlo navýšit tak rychle
export?
Museli jsme přesvědčit nové zákazníky, že naše výrobky jsou dostatečně
kvalitní a že jsme seriózní v obchodním
jednání. Dá se to shrnout tak, že jsme
se úspěšně a rychle adaptovali v novém
prostředí.
¯ To zní hezky, ale opět se zeptám, jak
jste to provedli v praxi?
Naší výhodou bylo, že jsme již před
rokem 1990 prodávali na západních
trzích polovinu naší produkce. Dostat
se na nové trhy a získat nové zákazníky
tak pro nás bylo přece jen jednodušší
než pro ty české podniky, které neměly
se zahraničním obchodem zkušenosti.
Abychom se však na zahraničních trzích
prosazovali dlouhodobě, bylo nutné zahájit co nejrychleji restrukturalizaci společnosti. Důležité bylo nečekat, až nás
k tomu přinutí okolnosti. Od počátku
devadesátých let jsme se začali postupně
zbavovat činností, které nesouvisely přímo s výrobou buničiny, pracovali jsme
na snižování nákladů a snižování počtu
zaměstnanců. V roce 1994 jsme zahájili
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postupnou rekonstrukci celulózky, která
sledovala dva hlavní cíle. Předně to byla
ekologie, neboť zpřísňující se ekologické
požadavky přinášely stále tvrdší limity,
které musíme dodržovat. Jako výrobci
buničiny jsme logicky znečišťovateli životního prostředí a ve srovnání s řadou
jiných celulózek, které leží u velkých řek,
máme nevýhodu v tom, že řeka Ostravice
je málo vodnatá. Proto jsme museli investovat do životního prostředí více než
jiné celulózky. V našem případě to bylo
během let 1994 - 1997 přibližně 1,2 mld.
Kč. Druhým cílem bylo zvýšení kapacity
výroby a produktivity práce. Biocel byl
postaven s roční kapacitou 200 000 tun
buničiny, my jsme si stanovili cíl vyrábět 280 000 tun. Kapacitu výroby jsme
zvýšili nejen investicemi do strojního
vybavení ale také změnami v technologii výroby a neustálým odstraňováním úzkých míst a rezerv. Postupným
snižováním nákladů a zvyšováním
kapacity jsme dosáhli stavu, kdy naše
nákladová pozice je v mezinárodním
měřítku zcela konkurenceschopná.
Postupně jsme implementovali evropské normy řízení. Od roku 1993 máme
ISO 9002, od roku 1998 ekologické ISO
1401. V roce 1999 jsme získali certifikát
„Bezpečný podnik“. Mohu říci, že Biocel
dnes v podstatě v ničem zásadním za
evropskými konkurenty nezaostává.
To však neznamená, že nejsou problémy. Trh s buničinou je nesmírně kolísavý a nepředvídatelný. Cykly vzestupů
a pádů cen se neustále zrychlují.
V loňském roce jsme museli přechodně
snížit výrobu buničiny z důvodu výpadku prodeje našeho
vedlejšího produktu,
krmného droždí, do
Číny v souvislosti
s nemocí SARS atd.
¯ Produktivitu práce jste zvyšovali
nejen růstem objemu výroby, ale
také významným
snížením počtu
zaměstnanců.
Jak složité to ve
Vašem případě
bylo?
Podstatné bylo,
že jsme se otázkou
snižování počtu zaměstnanců začali za-

bývat hned na začátku devadesátých let.
Uplatňovali jsme metodu outsourcingu. Vyčleňovali jsme činnosti, které
přímo nesouvisejí s hlavní výrobou
– výrobou buničiny. Řada našich
bývalých zaměstnanců tak našla
uplatnění v jiných firmách, které
v té době měly dobrou šanci uspět
na rozvíjejícím se trhu. Tímto
způsobem jsme již v letech 1992
až 1994 vyřešili nákladní a osobní dopravu, závodní stravování,
velký údržbářský závod apod.
Vedle toho jsme samozřejmě snižovali počet
zaměstnanců i cestou
organizačních změn.
Zatímco v roce 1990
zaměstnával Biocel
1600 lidí, dnes v něm
pracuje 480 zaměstnanců. Tento počet
máme v plánu snížit
do konce letošního roku na 450.
¯ Bylo ve vašem případě nutností
získat strategického partnera?
V papírenském průmyslu na rozdíl
od některých jiných oborů stále působí
vedle velkých nadnárodních koncernů
také řada menších a středních firem.
Zůstat v tomto prostředí malou byť
úspěšnou celulózkou by bylo z hlediska
budoucího vývoje velmi riskantní. Proto
jsme dlouho usilovali o to, aby se také
Biocel stal členem mezinárodní celulózo-papírenské skupiny, což se podařilo.
Stali jsme se součástí rakouské skupiny
Heinzel Group, do které patří také ce-
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lulózka v rakouském
Pölsu, společnost v y rá-

bějící karton v Holandsku a firma pro
obchod s papírem a celulózou ve Vídni.
Skupina má velmi silnou obchodní
síť se zastoupeními po celém světě od
New Yorku až po Peking. Roční obrat
představuje částku zhruba 20 mld. Kč.
Převzetí společnosti skupinou Heinzel
se ukázalo jako jednoznačně prospěšné. Jedná se o strategického vlastníka,
jehož cílem je dlouhodobý růst a rozvoj
jednotlivých firem. Během posledních
tří let jsme měli neomezenou možnost
srovnávání s celulózkou v Pölsu, získávali jsme nové zkušenosti. Naši zaměstnanci se neuvěřitelně rychle zlepšují
v angličtině, někteří z nich pracují na
projektech skupiny v zahraničí.
Zahájili jsme společně program
výchovy talentovaných absolventů vysokých škol apod. Je to
skokový posun do nové kvality,
která je v mezinárodních firmách
standardní. Velice si vážím toho,
že v roce 2003 jsme byli vyhodnoceni jako společnost s největším
přínosem pro skupinu.

Celkový pohled na Biocel Paskov a na pilu společnosti Mayr
– Melnhof (v pozadí vlevo). Po její levé straně je již vyčištěné místo
pro další rozvoj dřevařského komplexu

¯
Jak došlo k tomu, že
vaši společnost převzala právě
Heinzel Group?
V roce 20 0 0 se tehdejší
rozhodující vlastníci, kteří pocházeli z doby kupónové privatizace, rozhodli své akciové
podíly prodat. Bylo vyhlášeno
mezinárodní v ýběrové říze-
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firmy do současné podoby. Pokud hovoříme o úspěších, jsou to úspěchy všech
zaměstnanců společnosti, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a motivovaní.

ní, které vyhrála skupina Heinzel.
K převzetí společnosti došlo ke konci
března 2001.
¯ Stojíte v čele společnosti již deset
let, což není běžným jevem v naší
ekonomice. Letos jste byl vyhlášen
manažerem odvětví a získal jste 5.
místo v žebříčku TOP 10. Jak jste
se stal ředitelem Biocelu a čemu
vděčíte za své úspěchy?
Po ukončení studia na ekonomické
fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
jsem v roce 1978 nastoupil do podniku
CELPAK, který organizoval výstavbu
nové celulózky v Paskově. Tam jsem
pracoval až do roku 1983, kdy byla celulózka uvedena do provozu. Po šestiletém působení ve stavebnictví jsem se
v roce 1990 vrátil zpět do Paskova jako
obchodně-ekonomický náměstek ředitele, později finanční ředitel a v roce 1993
jsem se stal generálním ředitelem. Měl
jsem ojedinělou příležitost absolvovat

Ministr průmyslu a obchodu Milan
Urban předává na pražském Žofíně
ocenění Manažer odvětví generálnímu
řediteli Biocel Paskov, a.s., Ivo Klimšovi
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požadavky legislativy Evropské unie,
což přináší zvýšené náklady a omezuje
naši konkurenceschopnost.
¯ Často si zaměstnavatelé stěžují
na zákoník práce, který natolik
zvýhodňuje zaměstnance, až se to
obrací proti nim a oni je v důsledku toho musejí propouštět. U Vás
nemáte podobné problémy?
Tyto problémy nemáme, protože při
průměrném výdělku více než 24 000 Kč
jsou naši zaměstnanci motivováni spíše
pracovat, než díky měkkému sociálnímu systému hledat cesty, jak zneužívat
státem placené dávky. Ačkoliv má řada
firem např. velké problémy s nemocností, u nás se tento ukazatel pohybuje již
několik let na hranici 3 %, což je v rámci
České republiky velmi nízká hodnota.

¯ Přibližně před měsícem byl v sousedství Biocelu slavnostně otevřen
nový pilařský závod rakouské společnosti Mayr – Melnhof. Co tohoto
investora na Ostravsko přivedlo?
Myšlenka postavit pilu v Paskově je
stará již 30 let, ale vážná jednání s potenciálními investory byla zahájena až po
vstupu zahraničního majitele do Biocelu.
Ve velmi krátké době došlo k dohodě
s významnou pilařskou společností Mayr
– Melnhof, která se rozhodla vybudovat
v blízkosti celulózky dřevozpracující centrum. Na pilu naváže výstavba provozů
na výrobu palet, pelet
a lepených střešních
profilů. Vlastní pila je
nejmodernější a jedna
z největších v Evropě.
Má kapacitu pořezu
900 000 m3 smrku. Jako
vedlejší produkt vznikne
cca 300 000 m3 kvalitní
štěpky, která je pro nás
základní surovinou. Pro
Biocel z toho plyne úspora nákladů na dopravu.
V našem kůrovém kotli
budeme spalovat kůru,
která nebude použita
v kůrovém kotli pily.
Důležitým synergickým Společnost Biocel Paskov je vybavena špičkovou technikou
efektem je společné vy- nejen v závodě, ale i v pracovně pana generálního ředitele,
užívání infrastruktury který předvádí nestandardní přídavné zařízení k počítači
Biocelu oběma firmami. – dotykovou tabuli, která rukou psané písmo převádí přímo
Spolu s Biocelem tak do počítač
vzniká ojedinělý dřevozpracující komplex o rozloze cca 200 ha, ¯ V okolí je Biocel znám podporou
který by měl být základem pro vybudovátenisu. Je to proto, že ho sám hraní dřevařského klastru v regionu severní
jete?
Moravy.
Jsem od mládí sportovec, bez sportu
si svůj život nedovedu představit. Hrával
¯ Co podle Vás brání rozvoji podni- jsem závodně volejbal, více než 20 let
kání u nás? Na jaké překážky jste hraji tenis. Ten k Biocelu tradičně patnaráželi? Co by se podle Vás mělo ří, pořádáme turnaje pro zaměstnance
změnit?
i obchodní přátele. Dříve jsme byli sponUrčitě neřeknu nic zcela nového. zory i „velkého tenisu“. V posledních
Rozvoji podnikání by určitě prospělo letech však zaměřujeme svou podpodalší snížení daně z příjmů, zrychle- ru zejména na zdravotnictví, školství
ní práce obchodních soudů, zlepšení a kulturu.
podmínek vymahatelnosti práva apod.
Pane předsedo, děkuji za rozhoNelíbí se mi, že v nejednom případě vor.
naše legislativa předbíhá a převyšuje Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jsou média šelma, která má
kousat toho, koho mocní přikáží?
Ivana Haslingerová

sobní tajemník presidenta
republiky Ladislav Jakl přednášel na Vysoké škole ekonomické na téma „Média a politika, média
a moc.“ I když již léta pracuje v politice,
nezapře, že byl před tím řadu let redaktorem a právě média jsou oborem,
který ho stále zajímá, od něhož nikdy
nezůstal úplně stranou a jak sám říká,
již vůbec ne definitivně: „Odešel jsem
z LN poté, co mi šéfredaktor sdělil, že
svými názory vyčnívám a nehodím se
do redakce. Jsou totiž dvě věci. Jedna je
určitý typ loajality a vkusu, druhá, která je velmi důležitá, věrnost názorům.“
A právě Ladislav Jakl je známý svými
nestandardními postřehy a názory
a nezklamal ani tentokrát. Jeho přednáška vzbudila takový rozruch, že diskuse nebrala konce a její přepis, který
je uveden na http://www.fragmenty.cz/
j0050.htm zabírá deset tiskových stran.
Protože šlo nejen o důležité téma ale
především o zajímavý pohled na něj
očima člověka nanejvýš povolaného,
rozhodli jsme se alespoň ve zkrácené
podobě seznámit čtenáře s hlavními
myšlenkami vybranými z odpovědí
pana tajemníka na dotazy studentů:
Existuje významná společenská a politická škola, která tvrdí, že média jsou veřejným statkem a mají tudíž být předmětem
kolektivního rozhodování. Zařazení médií
mezi veřejné statky se zvláštní péčí přináší
ale nekonečně víc rizik a hrozeb než pomyslného užitku, dělá z nich ohrožený druh,
lovnou zvěř pro regulátory, pro někoho, kdo
je chce zneužít. Ze stejného důvodu, z kterého
se snaží dělat z médií veřejný statek, tito lidé
tvrdí, že média mají moc. Podaří-li se někomu
přesunout oblast médií mezi veřejné statky
a podaří-li se mu vnutit veřejnosti případně
nějaké rozhodující třídě představu, že média
mají moc, pak je to prvním krokem k tomu,
aby byla na média vztažena všechna pravi-

dla, která jsou vztahována na ostatní veřejné
statky. Tj. regulace, distribuce a vše ostatní,
co se dělá s veřejnými statky. Čili je třeba říci,
že média jsou šelma a já potřebuji, aby mi
někdo dal takové nástroje k jejímu zkrocení,
aby kousla jen toho, koho jí přikážu.
Média u nás se navzájem z principu nekritizují. Vrána vráně oči nevyklove. Zatímco
všude ve světě by profesionální zakolísání jednoho média okamžitě vyvolalo zuřivou kritiku ze strany konkurence, u nás nic takového
nehrozí. Všichni chodí do stejné hospody, píší
stejná klišé, vytvářejí jednolitou třídu. Poprvé
po deseti letech jsem zaznamenal v novinách
článek o člověku, který deset let nedělá nic
jiného, než že inkasuje od politiků tři miliony
měsíčně, chodí po médiích a nakupuje jejich
vliv tím, že nakupuje články, titulky. Deset
let to dělá a nikdy to nikdo o něm nenapsal,
protože „co kdyby zítra přišel k nám, že?“
A podezírám autora toho článku, že tímto
člověkem byl sám po léta placen a teď se mu
jen za něco mstí.
Nestrannost je vlastnost, která je
často daná ne vydavatelským kodexem,
ale osobními rysy konkrétního redaktora. Jeden příklad za všechny: Redaktorka
Českého rozhlasu točila rozhovor s předsedou lidové strany na téma restrikce drog,
který jí na závěr řekl: „Nojo, ale jak vy o tom
můžete nestranně referovat, když je mezi novináři tolik konzumentů drog?“ Redaktorka
přinesla rozhovor do rádia a ona osudná
závěrečná věta byla skutečně vystřižena
a zcenzurována, protože příslušný službu konající editor je závislý narkoman.
Žurnalistika obecně přitahuje lidi všelijak
anomální, nestandardní a v oné rozhlasové redakci je z osmnácti lidí zhruba půlka
pravidelných konzumentů drog, snad jen
dva žijí normálním rodinným životem a asi
třetina, což je vysoce nadstatistické číslo, je
homosexuálů. Potom je těžké o „zájmové“
problematice čekat od takových novinářů
nezaujaté referování.

Média, která disponují penězi z jiných
zdrojů než z reklamy, mohou tlačit cenu
reklamy dolů. V žádné standardní zemi s vyspělým trhem nemůže existovat a neexistuje
firma, která by měla tak dominantní podíl na
trhu s médii, jako u nás třeba Mladá fronta.
Když se dnes Berlusconi rozhodne v Itálii, že
bude dotovat cenu reklamy, tak asi za dva
měsíce je z něj žebrák. Když se k něčemu
podobnému u nás rozhodne Mladá fronta
nebo jiné noviny s hypotetickým finančním
zázemím zhruba tří miliard, tak český trh
rozvrátí na dva tři roky. V tomto smyslu je
český trh velmi zranitelný a já bych se neodvážil s tím jakkoli bojovat.
Kdyby došlo ke zrušení veřejnoprávního, mimotržního postavení České
televize, nepochybně by se jiná privátní
televize na jejím místě začala velice rychle orientovat na neuspokojenou poptávku
byť minoritního publika. Změna by byla
především v tom, že bez statutu veřejného
statku, jistoty veřejného finančního zdroje, by musela tuto poptávku uspokojovat
efektivněji, ekonomičtěji.
Snímek archiv Pražského hradu
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Čtyři roční období Jaroslava
Svěceného
Jiří Pancíř
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Hotelu Praha Ludmila Koutská hotelu navštěvují mladí lidé a dokonce
a dodala s úsměvem „Mám i děti. On je totiž kromě virtuózního hraní
ráda hudbu a tanec. Hudbu i velký bavič, večery si sám uvádí a nejde
máme v rodině a nenapadlo jen o suchý koncert, ale i o zábavu“.
mne nikdy, že budu dělat něco Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
jiného než babička,
maminka a dědeček.
Vystudovala jsem
proto hru na housle
a klavír na plzeňské
konzervatoři. V roce
1989 přišly změny
a otevřely se hranice.
Po absolutoriu jsem
dostala nabídku studovat hotelovou školu v Německu. První
„Mám radost, že TOP Hotel Praha poskytuje impuls byl, že jsem se
prostory pro moje pravidelné koncerty, neboť je chtěla naučit dobře
zde nejlepší akustika z pražských hotelů. Lidé si jazyk a nepočítala
na nich kromě poslechu hudby mají co říci a je jsem s tím, že mne Majitel TOP Hotelu Praha ing. arch. Dohnal spolu
na nich výborná atmosféra. Na koncerty chodí cestování a cestovní s Ludmilou Koutskou zvou přítomné hosty zahradní
i mladí lidé a dokonce děti, což mne obzvlášť tě- ruch začne bavit. slavnosti k prostřeným tabulím ve stylu jara, léta,
ší, neboť pro mladé lidi je to speciálně důležité, Po studiích jsem podzimu a zimy do krásných prostor svého hotelu
protože nemají čas na kouření, alkohol nebo ještě se vrátila domů
něco horšího. Měli by mít zájmy a koníčky, aby a v Praze nastouz nich nevyrostlo to, co často vidíme kolem sebe,“ pila do jednoho
uvedl Jaroslav Svěcený
m al é ho hote lu,
kde se odstartovaouslov ý v ir tuos Jaroslav la má kariéra. Když ale
Svěcený představil na za- slyším pana Svěceného,
hradní slavnosti v TOP Hotelu vracím se myšlenkami opět
Praha, kde již několik let pravidelně k houslím. Vytáhla jsem je
koncertuje, své nové album „Čtyři dokonce po deseti letech
roční období“. Jedná se o klasické před vánocemi z úkrytu
koncerty uskutečněné právě v tomto pod postelí a až se rozjedu
hotelu. Na CD naleznete mj. světo- za maminkou, poprosím
vou premiéru Františka Bendy pro ji, aby mi vyměnila struny
housle a orchestr Virtuosi Pragensisi, a naladila mi je. Při mém
Čtyři roční období Antonia Vivaldiho vytížení mi sice nezbývá
a o další skladby, které Mistr nahrál na čas cvičit, ale ráda bych se
k houslím vrátila alespoň
tamních koncertech.
„Několikrát jsem si album pustila jako ke koníčku. Mám
a mohu potvrdit, že je to nádherná proto radost, že koncerty Generální ředitelka TOP Hotelu Praha Ludmila Koutská
hudba,“ uvedla generální ředitelka TOP pana Svěceného v našem křtí nové CD Jaroslava Svěceného „Čtyři roční období“

H

fragmenty z kultury

KULTURA

P

-44-

FRAGMENTY

President uvedl za pouhý rok
v život sen svých předchůdců
Ivana Haslingerová

od záštitou prezidenta republiky
Václava Klause byl symbolicky
několik dní před vstupem
naší země do Evropské unie uveden
v život projekt nové stálé expozice ve
sklepeních Pražského hradu „Příběh
Pražského hradu“. Podtitulem výstavy
je „Příběh tisíciletí české státnosti“ a její
tvůrci chtěli, aby si občané uvědomili
právě v těchto dnech kořeny, z nichž
vyrůstali. O podobné exposici snili
vladaři již 110 let. I za presidenta Havla
se ji pokoušeli realizovat. Jedna věc je
však sen a jiná jeho uvedení do reálné
podoby. K tomu je třeba nejen mravenčí
každodenní práce, ale i prozaické věci
jako sehnání prostředků na nákladnou rekonstrukci výstavních prostor
a především rázné rozhodnutí a pevná vůle vše realizovat. President Klaus
si předsevzal, že to dokáže a skutečně
se mu povedlo neskutečné. Již během
pouhého prvního roku svého vládnutí
uvedl sny svých předchůdců ve skutek.
„Je to mimořádná událost a doufám, že
pro nás pro všechny bude i inspirací
do budoucnosti, která nás čeká,“ řekl
při slavnostním přestřižení pásky
v průběhu slavnostního zahájení
ve Vladislavském sále Pražského
hradu president republiky Václav
Klaus a dodal: „Pražský hrad byl
vždy místem nadobyčejného významu, které hrálo roli ve směřování
našich dějin. Jsem přesvědčen, že
nová expozice tuto roli Pražského
hradu náležitě představí
a zdůrazní. Považujeme
za důležité připomínat si souvislosti, které vytvářely naši historii,
vyzdvihnout události a osobnosti,
které formovaly naši státnost.“
Nová stálá expozice Příběh
Pražského hradu představuje
historii místa, kde se po staletí

utvářely dějiny české státnosti. Důsledně chronologicky,
očima období kulturních,
architektonických i období
vlád jednotlivých panovníků se všemi průvodními
jevy, fenomény a zvláštnostmi. Příběh Pražského hradu
je víc než pouhou výstavní
expozicí – je místem, kde
mohou návštěvníci poznávat
historii své země i její státnosti zprostředkované příběhem místa, kde se tvořila.
Navíc umístění v nekonečném podzemním labyrintu Kancléř Jiří Weigl, který celý projekt uváděl do
sklepení Hradu dává výsta- praxe, se měl právem svému šéfovi s čím pochlubit,
vě mimořádnou atmosféru když ho prováděl obrovským labyrintem podzemí
tajemna, které pohltí i toho Starého královského paláce, kde je výstava převážně
nejprozaičtějšího návštěv- umístěna
níka. Svědčí o tom i „Vězení
Jana Nepomuckého“, jehož snímek té historie Pražského hradu jako symbolu
uvádíme na zadní straně obálky.
státu. Ukázat, že hrad není jenom archiPříběh Pražského hradu by se měl tektonická památka ale především sídlo
stát živoucí učební pomůckou pro školy politické moci. Historie místa je historií
všech stupňů a místem studia, diskuzí obyvatel, je obrazem duchovního vývoje
a polemik studentů. Svými dopro- státu, místem setkávání politiků, umělců
vodnými programy se proto zaměřuje a osobností,“ uvedl kancléř Jiří Weigl,
k nejmladším generacím návštěvníků který má na jejím uskutečnění lví podíl.
Hradu. Na speciálně upravené trase To, co nedokázali nejen před revolucí
mohou děti prožít svou vlastní „Hru ale ani za více než deset let po ní uvést
na Hrad“. Mají šanci a prostor stát v život žádní kancléři, to pod jeho dose srozumitelným a hravým způso- hledem vzniklo za pouhý rok. „Projekt
bem na jeden či více dní doslova této nové stálé expozice nazvané příznačně
přímými svědky historických mo- ‚Příběh Pražského hradu‘ je výjimečným
mentů. Hlavní trasa expozice má výstavním počinem, jenž v celé komplexbezbariérový přístup, a je nosti mapuje dějiny místa, kterým de facto
přístupná denně od 9.00 i de iure procházely a utvářely se dějiny
do 17.00 hodin. „Výstava celé naší státnosti. Dlouhodobá expozice
byla koncipována jako připomín- Správy Pražského hradu, na jejíž přípravě
ka tradic a hodnot naší státnosti. se dva a půl roku podílely čtyři desítky auPražský hrad je zřejmě jediné místo torů v čele s hlavní kurátorkou ing. arch.
na světě, odkud již více než 11 století Sylvií Blaškovanovou, si klade nesnadný
vládnou nepřetržitě čeští panovníci. cíl – přitahovat pozornost návštěvníků
Smyslem výstavy je dobýt se tisícile- Hradu tak, aby se do jeho prostor opako-
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vaně vraceli a znovu prožívali jeho příběh
na vlastní kůži“, dodal Jiří Weigl.
„Výstava ‚Příběh Pražského hradu‘
chce připomenout tisíciletou historii místa, v němž se tvořily dějiny české státnosti.
Pražský hrad se svou nezaměnitelnou siluetou je po celá staletí své existence jedním
z nejpronikavějších symbolů české země
– jejího lidu a jejího státu. Jako obrazové synonymum české státnosti se přitom
v myslích všech zapsal zcela sám, svou
minulostí, významem dějů, jež se v jeho
areálu v celé více než tisícileté historii
odehrávaly,“ komentoval záměr autorů
expozice mluvčí prezidenta Petr Hájek
a dodal, že touto výstavou obnova Hradu
nekončí. „Chceme zpřístupnit další místa
i ta, která málokterý novinář navštívil.
Přejeme si, aby Hrad ožil. Ocitáme se
v srdci hradu a symbolu českého státu. Je
to pro nás závazek. Nové vedení přineslo
i nové zdroje. Oprava stála 50 milionů
a jsme velmi vděčni pivovaru Krušovice
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za podporu projektu,“
uvedl Hájek.
Ředitel Správ y
Pražského hradu Jiří
Franc zdůraznil, že
tato výstava má sice
začátek ale nemá konec. „Věřím, že bude
stále pokračovat tak,
jak půjdou dějiny,
a že generace po nás
budou v naší práci
pokračovat stále,“
uvedl Franc. Vysvětlil
také, co technické
a doslova manuální
práce stálo za jejím
zpřístupněním ve- U příležitosti zahájení výstavy „Příběh Pražského hradu“
řejnosti, že expozici proběhla v gotickém podlaží Starého královského paláce
autoř i př ipr av i l i tisková konference. Zprava kancléř presidenta republiky
s přispěním nejmo- Jiří Weigl, ředitel Tiskového odboru KPR Petr Hájek,
dernějších pomůcek kurátorka výstavy Sylvie Blaskovanová a ředitel Správy
digitální a audiovizuální Pražského hradu Jiří Franc. Kurátorka výstavy sdělila,
techniky tak, aby ucelený že neobjevili tak silný finanční ústav, který by dokázal
obraz dějin české státnosti výstavu v odhadní ceně několika miliard Kč pojistit
zprostředkovali atraktivně
všem návštěvníkům. Jednotlivé exponáty n. l.), od počátků přítomnosti člověka
i celé příběhy v historických prostorách na území pozdějšího hradního areálu.
Starého královského paláce ožívají napří- Pokračuje v období předstátního uspoklad v interaktivních projekcích anebo řádání, dále představením pražského
v dětské části výstavy. „Díky unikátním hradiště v době přenesení knížecího
technologiím je vůbec poprvé možné vy- sídla z Levého Hradce a dobou předrostavit předměty z období pravěku a stře- mánskou (918 – 1135) a románskou (1135
dověku, jež dosud odpočívaly ve skrytu - 1212). Postupně sleduje osudy vlády
hradních depozitářů. Návštěvníci výstavy Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.
také poprvé uvidí některé nově otevřené Přes období renesance se přenáší k baprostory, jež do té doby sloužily jako de- roku a vrcholí v 19. a 20. století. Hlavní
pozitáře, respektive jako technické zázemí část, tzv. Modrou trasu, doplňuje v první
(např. tzv. Lednice, věž Václava IV. nebo fázi expozice sedmi monotematických
příběhů: Příběh českých patronů, Příběh
arkáda Karla IV.),“ vysvětlil Franc.
Výstava „Příběh Pražského hradu“ církve a katedrály, Příběh pohřbívání,
návštěvníky postupně provádí všemi Příběh rezidence, Příběh katastrof,
historickými obdobími. Každému ob- Příběh stolování a Příběh vzdělanosti.
dobí je věnován vlastní prostor. Příběh Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
výstavy začíná v pravěku (cca 5000 př. a archiv Hradu
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Milan Knížák: „Spolu

Ivana Haslingerová

s malířem Modrým sdílím
strach z duchovní lůzy“

stalo, není to, co si představoval. Dostal
se tak do izolace jak společensky, tak
umělecky. Protože jeho práce nesplňovala parametry tzv. socialistického
realismu a ani jeho osobnost nebyla
dostatečně flexibilní, aby vyhovovala
nárokům politických tlaků, byl Modrý
zatlačen do ústraní, kde po léta živořil.
Jeho zdravotní stav byl velmi špatný.
Přišel o obě nohy. Přesto vytvořil nadčasové optimistické dílo, které vyjadřuje nezdolnou sílu umělcovy osobnosti
a které zůstalo široké veřejnosti z výše
popsaných důvodů dlouho utajeno.
Jeho dílo zcela vypadávalo z dobových
souvislostí, a tak zůstal nejen za svého
života outsiderem.

V

e Sbírkách moderního umění Národní galerie (NG) ve
Valdštejnské jízdárně se koná
výstava Vladimíra V. Modrého (19071976). Dílo tohoto plzeňského Dona
Quijota je v Národní galerii vystavováno vůbec poprvé. Jeho objevitelem
je generální ředitel NG profesor Milan
Knížák, který je i kurátorem výstavy,
na jejíž zahájení přišel mezi tisíce lidí
dokonce i sám president republiky
Václav Klaus a ministr kultury Pavel
Dostál. Byli jsme zvědavi, jak se o panu Modrém profesor Knížák dozvěděl
a především, co ho na něm upoutalo
natolik, že věnoval tolik času na uspořádání jeho celoživotní výstavy, když
současní žijící umělci se mohou přetrhnout, aby jim vystavil třeba jen jeden
obraz. Pan profesor nám vysvětlil:
K Vladimíru Modrému mne kdysi
přivedl spolužák z Plzně malíř Jan
Havlic. Byl jsem tehdy zaujat abstrakcí a novými trendy a to, co maloval
Vladimír Modrý, bylo pro mne cizí.

Učinil sice na mne dojem svojí vnitřní
silou, ale jeho dílo jsme nechápal a některé jeho názory mi připadaly zastaralé.
Přesto jsem se k němu cítil přitahován.
Dlouho jsme si psali. Od té doby jsem
sice neměl šanci jeho dílo sledovat, ale
staré zážitky nemizely. Možná že i já
jsem dorůstal k porozumění. Začal jsem
si stále naléhavěji uvědomovat, jak důležité jsou odlišné a pevné postoje, jak
potřebná je víra v utopie. Magičnost
Modrého rájů mi začala připadat nesmírně důležitá. Jeho práce se nikdy
nedostala do konfrontace s ostatními.
Měl pohnutý život a jeho jasné životní
postoje mu způsobily řadu nesnází.
Pocházel z chudých poměrů a přesto
vystudoval uměleckoprůmyslovou školu
v Praze. Pak se vrátil do Plzně. Zapojil
se do odboje, byl zatčen. Zachránil ho
plzeňský psychiatr, který ho prohlásil
za nepříčetného. Po propuštění působil
dál v odboji a ke konci války byl třikrát
postřelen. Stal se komunistou, ale v roce
1948 vrátil legitimaci s tím, že to, co se

¯ Škoda, že se nedožil tohoto okamžiku. Muselo by to být neuvěřitelné
zadostiučinění, že jeho díla, která
nesměl vystavit ani v nějakém
komunistickém kulturním domě,
visí v Národní galerii a dívá se na
ně president republiky…
Jsem velice rád, že je jeho dílo ve své
bohaté barevnosti vystaveno v prostorách Národní galerie. V současné postmoderní době, kdy neexistuje žádný
vyhraněný způsob, jak vnímat umění,
se dostávají ke slovu i umělci, u nichž se
škála vnímání rozšiřuje. Naše umění se
neřítí v jednom proudu jako například
umění německé, ale tvoří více vrstev.
Myslím si, že dnes je ta doba, kdy Modrý
může přijít na scénu, kdy se ukáže, že
svým postojem znamenal samostatnou
kapitolu českého umění. Současný
postmoderní svět, ačkoliv úporně hledá
něco společného, potřebuje výjimečné
osobnosti, vyšinutí z vazby, demonstraci
jinakosti. A tak Modrého outsiderství je
kvalitou, která se více a více potvrzuje.
Proto jsem se rozhodl jeho dílo zmapovat a uspořádat tuto výstavu.
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¯ Muselo dát ale velkou práci dostat
se k Modrého dílům, která nebyla
nikde zmapována. Jak jste se k nim
dostali, když je tak dlouho mrtev?
Vycházeli jsme z archivu, který
vlastní jeho syn, ale ten byl v mnoha
oblastech nedešifrovatelný. Inzerovali
jsme v novinách a to i v cizině. Byla to
detektivní práce. Objížděli jsme pak ty,
kteří nám odpověděli, fotografovali obrazy a dávali dohromady celé Modrého
dílo. Byla to nepříjemná práce trvající
déle než rok a doplatil jsem na ni i zdravotně. Když bylo vše nakonec zmapováno, bylo velmi obtížné zasadit Modrého
dílo do nějakých souvislostí. Nikdo to
nechtěl udělat, a tak to zbylo na mně.
Byla to veliká práce. Stále jsem přemýšlel
jak ho uchopit, jakým způsobem umístit
takové dílo do časoprostoru.
¯ Které Modrého dílo Vás nejvíce
oslovilo?
Modrý vytvořil velkou rozměrnou
fresku husitů, která vyvolala ve své době politický problém, neboť se pokusil
o realistický pohled. Odmítl vidět husity
prizmatem dobových tendencí. Nakreslil
je jako shluk zoufalců, mezi nimiž jsou
jak vznešení vizionáři tak i přízemní
bandité. Podle mne je v této kresbě
obsažen i důvod, proč Modrý odhodil
komunistickou legitimaci. Demonstruje
v ní strach z duchovní lůzy. Ukazuje,
že tato lůza je nebezpečná, zneužitelná
a že v davu se skryje téměř všechno.
Modrého husité jsou nedoceněným
dílem, které by mělo být podrobeno
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nejen v uměleckých,
ale i historických souvislostech. I přes toto
realistické vykreslení
to neznamená, že by
ubíral husitům jejich
h istor ick ý v ý zna m.
V komunistické éře
se tímto obrazem ale
umělecky deklasoval.
Nechtěli ho nechat ani
učit malé děti. Dostal
cukrovku, žil z minipenze a živila ho vlastně jeho žena. Maloval
ve větším pokoji jejich dvoupokojového
bytu. Teprve ke konci života uspořádal
několik výstav a dostal se do plzeňského
povědomí. Přes to všechno vnímal svět
jako euforii a místo pro hrdinství.
¯ Snad proto jsou tak krásné jeho
utopie, na nichž je úporně znázorňován jeho Don Quijote jako člověk
bojující za sny…
Modrý nazývá rytíře smutné postavy Dona Quijota „Smutkonošem“, jenž je
zcela oddán svým snům, které jsou sice
utopické, ale kterých se nemíní vzdát.
A skrze tento snový rastr vnímá i okolní
svět, s nímž se proto musí stále střetávat.
Aby svůj zbytečný a hrdinský boj vydržel, potřebuje k tomu pragmatického
plebejce Sancha Panzu, jehož základním zákonem je touha po přežití. Právě
spojení aristokratické utopie a plebejské
racionality je jedním z typických znaků
Modrého díla. Je to i parafráze jeho
života – on a jeho žena.
¯
Bída, nemoc, nedostatek prostředků… O to intenzivněji zřejmě
snil Modrý o ráji, Bohu a vesmírném řádu a tyto náměty zaplňují
velkou část jeho děl. Možná proto
jsou jeho obrazy magických vysněných krajin tak působivé?
Je pravda, že utopie se táhne celým
umělcovým životem. Zásadní částí
jeho tvorby jsou obrazy rájů a magických mystických krajin. Obrazy
rájů se začaly v umělcově tvorbě systematicky objevovat na přelomu 40.
a 50. let. Jeho nedobrovolná existence
na okraji společnosti akcentovala víru
v utopie a obrazy rájů jsou nejčistším
projevem této představy. Jeho ráje
adorují jak flóru tak faunu v barevné
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symbióze. Občas se na obrazech objeví
i boj, který umělec chápe jako rituál, při
němž nevnímá násilí. Jemné erotické
prvky spíše demonstrují duševní stav
než sexualitu. Lidé na obraze však nejsou dominující součástí ráje, jsou stejně
důležití jako rostliny, zvířata či odlesky
ve vodě. Modrý předjímá humanistické
postoje, které se v umění staly samozřejmými až ke konci dvacátého století. Je to
velká oslava přírodních sil, které v jeho
podání naznačují, že jsou strukturovány a že tedy podléhají nějakému řádu,
který můžeme nazývat Bohem. Drobné
postavy, které se na nich objevují, jen
dotvrzují umělcovu úctu k vesmírnému
řádu.
V těchto dílech se objevují velmi
často dva lidé – muž a žena. Podle mne
to vyjadřuje víru Moudrého v lásku
a existenci lidského rodu i přes jeho
velkou osamělost.
Modrý byl ovlivněn otcem, který mu
vykládal mnoho zkazek, a který měl velmi blízko k přírodě. Proto jsou v Modrého díle jakousi konstantou pohádky.
Využívá sice jen známé pohádkové postavy a nevytváří nové pohádkové typy,
smazal ale sociální a povahové rozdíly
a jeho čerti se bratří s anděly. Modrý
prožil dvě světové války a tu druhou
velmi traumaticky. Podepsal se na něm
komunistický režim. A přesto jeho prosba o milost v obrazu Miserere je spíše
vědomím nemožnosti tuto milost získat
a gestem zoufalství nad tímto zjištěním,
i když podle něj jsme vinni svými životy
a prosba o slitování především poznamenává nás samé.
¯ Po úspěchu, jaký sklízí výstava
pana Modrého, neuvažujete o tom,
že byste objevil ještě nějakého po-
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dobného neprávem zapomenutého
umělce?
Uspořádáme výstavy několika podobných umělců. Nyní se chystáme
představit velice zajímavého malíře
Karla Šlengra, který působil v severovýchodních Čechách. Brzy se rozjedu
podívat na výstavu architekta Václava
Mezery v Týně nad Vltavou, který tvořil
utopické projekty obrazů, kreseb a vynálezů. Jedu se na něj podívat právě pro
jeho podivnost. Současné umění hledá,
jak se seznámit s méně důležitými součástmi života. Jsou to věci a jevy méně
zastoupené a propagované v tom, čemu
říkáme kulturní struktura, ale věřím,
že hrají velkou roli pro vývoj mladých
umělců.
¯ Současné umění mi připadá roztříštěné do mnoha proudů, neexistuje
žádný společný rys…
Není to úplně pravda. Ve formě nemohou sice umělci najít nic společného,
ale obsahově se současné umění velmi
přiklání k sociálním tématům. To unifikuje různé přístupy.
¯ Sociální téma je široký pojem od totalit Fidéla Castra po liberální USA.
Socialistický realismus jsme tu už
zažili a mne nijak neokouzlil. Snad
nás nečeká zase nový kapitalistický
realismus?
Formálně nejsou současní umělci realisté, ale inklinují k sociálním
tématům, a to je velká styčná plocha.
Nedávno jsem vydal knihu „Vedle
umění“, kde to podrobněji glosuji.
Milan Knížák získal pro NG sbírku za
miliony dolarů
¯ Obraťme list. Nedávno jste prý
získal od rodáka žijícího v Německu Rainera Kreissla pro Národní
galerii nesmírně cennou sbírku
afrických plastik a koberců. Není
tajemstvím, že sběratel po zkušenostech, které měl s předchozím
vedením Pražského hradu, kterému
již část sbírky věnoval, podmínil její
darování českému státu výhradně
Vaší osobou, k níž má podle jeho
slov obrovskou důvěru. Čím jste
na něj tak zapůsobil, že daroval
instituci, kterou řídíte, sbírku odhadovanou na miliony dolarů?
Je pravda, že Rainer Kreissl před časem daroval Národnímu muzeu sbírku
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koberců a Pražskému
hradu část své sbírky afrických plastik.
Pan Kreissl zdůvodnil
požadavek provedení
transakce pro převod
podstatné části sbírky
do České republiky výhradně přes mou osobu
s tím, že vidí, že jsem
v NG udělal spoustu
práce, a že jsem vždy
splnil všechno, co jsem
mu v slíbil, což prý se
mu na jiných místech
nestalo. Lidé z Pražského hradu ho prý tehdy neférovým
způsobem přemluvili a on k nim poté ztratil důvěru. Já jsem se s panem
Kreisslem dlouho o té věci bavil a on byl
tak laskav, že dokonce požádal Hrad, zda
by svoji část sbírky nepřevedl též do NG.
V současné době jsme tuto kolekci, která
čítá téměř tisíc kusů plastik, získali do
NG a od června budeme její podstatnou
část prezentovat ve Veletržním paláci
a potom vše zpracovávat jako trvalou
část našich sbírek.

Ve Schwarzenberském paláci bude proto
umístěna expozice českého baroka, o náplni Salmovského, kam jsme plánovali
umístit českou gotiku, se zatím přemýšlí.
Čekáme na výzkumy a postoje památkářů. Pokud zůstanou uvnitř malé sály
jako dosud, tak se nám tam nepodaří
gotiku umístit tak, jak jsme plánovali
a budeme ji muset dát zpět do Jiřského
kláštera. Pak bychom do Salmovského
paláce umístili obrazy z prvních dvou
třetin devatenáctého století.

Expozice NG na Hradě musí
potvrzovat českou identitu umění

Je krásné být bohatý, ale není třeba
být přitom blbý

¯ A co Vaše tři hradní paláce, které
jste dostal se souhlasem pana presidenta od pana kancléře Weigla?
Dosta li jsme jen dva pa láce,
Schwarzenberský a Salmovský, třetí
Šternberský používá NG již dlouho.
Od Pražského hradu jsme získali jen
Salmovský, Schwarzenberský nám převedlo Ministerstvo obrany ČR. Chtěli
bychom po domluvě s panem prezidentem a kancléřem, aby expozice na
Hradčanech potvrzovaly českou identitu
umění v českých zemích, což je důležité
zvlášť ve spojení s Hradem. Chceme, aby
byl Hrad pilířem české státnosti, která
se potvrzuje i v kvalitě umění. Státnost
dle mého názoru znamená i kulturnost.
Česká gotika i baroko jsou pojmy. Naše
baroko je ve srovnání s italským či španělským vznešenější, má větší dynamiku a větší smysl pro prostor i detail. Je
výjimečné. Barokní gotika nikde jinde
nevznikla. Možná proto, že my jsme
byli nábožensky uvolněnější, takže
architekti tu byli svobodnější a tak je
české baroko jemnější a liberálnější.
Chtěli bychom z paláců na Hradčanech
vybudovat symbol hrdosti na minulost.

¯ Kromě výstavy Vladimíra Modrého,
kde nešlo jen o obrovskou práci
zkompletovat obrazy, ale uchopit
dílo, což bylo určitě velmi těžké,
Vás požádala Masarykova universita, abyste u nich vydal knihu a vydá se konečně Vaše celoživotní dílo
„Encyklopedie loutkového divadla“,
kterou musíte předběžně i designovat. Stíháte při tolika organizační
práci ještě tvořit? Chystáte nějakou
svou výstavu podobnou „Slečnám
z Vaší hlavy“ v loňském Mánesu?
Dělám moc práce najednou, ale malovat stíhám. Bez vlastní práce bych asi
nemohl žít. Po Slečnách jsem maloval
zvláštní obrazy, kdy jsem zapojoval nejrůznější prvky od tetualií až po kopie
zbraní. Udělal jsem cyklus andělů a do
nich se mi zamotaly zbraně. Také jsem
namaloval cyklus krajin, protože malá
města ode mne chtějí výstavy a já bych
rád prezentoval něco obyčejného a jim
blízkého, což je právě krajina. V Českém
Krumlově budu mít na podzim velkou
výstavu. Chystám pro ni tématický
katalog, který právě odevzdávám nakladateli. Dohlížím na výrobu sochy
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„Prostřený stůl“ pro Václavské náměstí,
kde přes léto bude mezinárodní výstava
plastiky EU. Státy EU tam budou reprezentovány plastikami jejich autorů a ČR
bude reprezentovat mé dílo.
¯ Takže se nakonec do EU těšíte?
Do EU se příliš netěším. Snad jen
na to, že nebudu zbytečně zdržován
na hranicích a nebudu muset ustavičně
vláčet pas. Ale jinak cítím obavy z toho, že agresivita a houževnatost našich
sousedů nás zcela přirozeně vytlačí. Spíš
se rozpustíme. Česká laxnost a známé
„vlezdozadkovství“ takovou budoucnost
nevylučuje, naopak. Ostatně už v historii jsme téměř vymizeli. V baroku nás
zachránil český venkov, ale to se nemůže
opakovat. Žádné nedotčené ostrovy, kde
by přežil jazyk a kultura, už neexistují.
Vliv konzumu a médií zaletí i do poslední vísky. Je mi to líto. Jsem notorický obdivovatel českého umění, myšlení, českých postojů – a tím myslím to nejlepší
a často tak jemné, že málo viditelné – co
tu vzniklo a vzniká. Určitě se někteří
Češi prosadí i v globální společnosti, ale
já osobně asi nejsem na globální (a zatím
ani na evropská) řešení připraven. Jsem
typický příslušník menšiny, vždycky
jsem jím byl. Bílým vranám se špatně
žije v hejnu. A čím je to hejno větší, tím
menší mají šanci na přežití.
¯ Myslíte že i za komunismu jsme
něco unikátního vytvořili?
To určitě ne, i když i za komunismu vznikla řada velmi silných děl,
ale rozhodně ne v souladu s režimem.
Komunismus dělal všechno, aby podstatu naší kultury narušil, zdeformoval. Ale
politické a ekonomické tlaky jsou podobné. Bolšáni nám cpali dědu Mráze,
dnes k nám infiltruje Santa Claus a malý
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jsou z toho zmateny děti. A to je špatný
vklad do budoucnosti.
Ekonomický tlak je možná úpornější
a důslednější než komunismus. Politická
zřízení se hroutí, ekonomické tlaky jsou
trvalejší, i když věřím, že i proti nim
vznikne inteligentní odpor a ne jen
polopolitické a mocichtivé hurá akce.
Neodmítat, ale nepodléhat. Je krásné být
bohatý, ale není třeba být přitom blbý.
¯ Mám obavu z toho, že Německo
a Francie je nebezpečné spojení.
Jsou to velmi silné státy…?
Francouzi jsou nacionalisté s komunisticko-monarchistickými představami. Němci umějí žít pouze v konjunktuře. Jakmile ji nemají, zpanikaří a jsou
ochotni naslouchat komukoliv. Bojím
se, že nadvláda těchto států v Unii bude
mít negativný vliv na malé státy, pokud
se nebudou chtít spojit. Jediná naděje je,
že Anglie se svou starou demokracií je
bude trochu brzdit a že malé státy snad
dojdou k tomu, že se musejí názorově
propojit, aby čelily totalitnímu tlaku
evropských velmocí.
¯ Bývalý švédský premiér Karlsson na
semináři pořádaném zahraničním
výborem v Senátu mj. uvedl, že severské státy již vytvořily společnou
banku, aby mohly konkurovat alespoň trochu té Německé, neboť jinak
prý s nimi jednali velmi panovačně.
Doporučoval ČR a dalším státům
připojení se k nim nebo vytvoření třetího bankovního uskupení.
Přesto se zatím ale zdají malé státy
velmi roztříštěné...
Kladu velký důraz na kulturní
identitu. Po zrušení železné opony na
hranicích železná opona v umění pře-

Vladimír V. Modrý: Husité (Bitva u Domažlic nebo u Tachova), 1951
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trvává. Ale tentokrát ji vytváří Západ.
Bojí se vpádu na vlastní trhy. Vytvořil
si teorii hlavních proudů, kde oslavuje
to, co vzniklo a vzniká v tzv. západní
polovině světa, a to ostatní automaticky
odsunuje do „zbytkových“, tedy ne příliš
důležitých, tendencí. A u nás jim na to
řada „odborníků“ ochotně naskakuje.
Stále prohlašujeme, že peníze jsou až
na prvním místě, ale není tomu tak. Na
prvním místě jsou vždy lidé, jedinci,
jejich schopnost a vůle. Nalejme např.
do zdravotnictví sebevíc peněz, nic se
nezmění, pokud nebude vůle lidí ke
změně. Peníze samy nestačí.
¯ Neboli, jak říká stínový ministr
zdravotnictví ODS Tomáš Julínek,
pokud se nezmění socialistická legislativa, nejde ve zdravotnictví nic
dělat.
Samozřejmě. Soukromý lékař ví, že
když něco neudělá, zkrachuje, ve státní
socialistické nemocnici vždy bude nějaké záchranné lano. A neplatí to jen
ve zdravotnictví. A pak to platíme my
všichni.
Pane profesore, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

fragmenty z kultury
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„Kudlanka“ – třetí album
Folimanky Blues
IVANA HASLINGEROVÁ

R

místa frontman skupiny Ladislav Jakl, který
na Fol i ma nc e byd l í.
Protože se kolem této
skupiny v ytvořilo již
t v rd é j á d r o f a nou š k ů a f a ny n e k, b y l o
ovzduší koncertu, který křtiny doprovázel,
bezprostřední a velmi
přátelské, téměř by
se chtělo říci domác í . S n a d ne j l é p e t o
v ystihla kmotra alba
Dea na Hor vát hováJa kubisková: „Jsem
ráda, že se stále ještě
s e t k áv ají l idé , k te ř í
se mají rádi a kteří
spolu souzvučí.“
A Folimanka
hrála skutečně
srdcem a ne pouze nástroji, což
se přeneslo i na
její přívržence.
K ře s t pr v n ího alba skupiny
„Naše hospody“,
je ho ž k mot re m
byl člověk se
s n a d ne j vě t š í m
smyslem pro happening, řed itel
Národní ga lerie
profe s or M i l a n
Knížák, probíhal
v sídle pražských
santusáků v haSe slovy „Pánové vědí vždy, co mají dělat, a my dámy víme, l e M a s a r y k o v a
jak to máme držet,“ uchopila kmotra Deana Horváthová- n á d r a ž í .
Jakubisková album a pokřtila ho hořkým fernetem. „Ať hoši U p ř í l e ž i t o s t i
hrají a zpívají ještě 100 let!“ doplnil její slova vydavatel CD v ydání druhého
Karel Vágner a lapidárně dodal, že se mu album líbí a že doufá, a lba s př íznačže se bude prodávat, neboť všichni máme své Kudlanky.
ným názvem

ocková skupina Folimanka
Blues, která nedávno oslavila v Lucerna Music Baru své
desáté narozeniny, vydala své třetí
album s názvem „KUDLANKA“.
Křtiny se konaly, jak jinak, než
v hale Folimanka. „Pro mne je tato
hala na Folimance věcí intimní,
neboť před 26ti lety jsem se v ní jako návštěvník až z dalekého Chebu
setkal na Pražských jazzových dnech
poprvé s opravdovým alternativním
bigbeatem. Nyní mám shodou okolností kapelu pojmenovanou podle
tohoto místa. A dokonce minulé
CD křtěné pod Nuselským mostem
s názvem ‚Neskákejte z Nuselského
mostu‘ je také o Folimance,“ vysvětlil důvod výběru právě tohoto

„Neskákejte z nuselského mostu“
s kmotrem Jiřím Bartoškou uspořádala Folimanka další velký happening přímo pod Nuselským mostem.
I přes tuto Jaklovskou recesi bylo již
tehdy poznat, že Folimanka Blues se
vyznačuje vyzrálým, velmi originálním stylem a zvukem. Jestliže se první
album vyznačovalo syrovým zvukem
a pro uši citlivého posluchače zhýčkaného velehifi technikou se mohlo
zdát místy nepropracované, druhé
album již bylo poctivou studiovou
prací. O Kudlance je už možné říci,
že jde o zcela profesionálně nahrané
CD s výborným zvukem. Je to album
zkušených hudebníků s promyšleným
a procítěným přednesem písní zpěvákem kapely Ladislavem Jaklem. Oproti
předcházejícímu CD je Kudlanka plná
skutečného blues, blues tvrdého, elektrického, rockového a dramatického.
A proč Kudlanka? Jak sami členové
kapely říkají, už jim není dvacet
a jejich pohled na ženu je už dost
poučený.

FRAGMENTY
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KULTURA

Kudlanka
Až vypiješ mi všechnu krev
nebudu ti už nikdy zpívat
neuslyšíš žádnej zpěv
budeš sama každej večer doma zívat
Až roztlučeš mý všechny kosti
bude pokoj od tvý zlosti
místo kostí prášek, pudr, prach
a bude pokoj od blbosti
Až se najíš mojí kůže
zjistíš co se smí a může
s jídlem roste chuť i hlad
hned ulovíš jiný muže
Až povaříš moje srdce
a do bujónu hodíš vejce
zůstanou ti prázdný ruce
než v nich zmáčkneš dalšího strejce
Až vydloubeš moje oči
neuvidím kdo se kolem tebe točí
a do krku pelyněk s psí močí
naleješ mi spolu se svou žlučí
Až vypiješ mi všechnu krev...

Skupina hraje v sestavě osobitých
muzikantů Robby Černý (1951-piano),
Zdeněk Cimmerman (1963 - drums),
Jan Chalupský (1951 - guitar), Hadži
Hrkal (1957 - bass guitar) a Ladislav
Jakl (1959- vocal, accustic guitar).
I když se všichni včetně frontmana živí civilními povoláními, hudba je pro
ně nikoli koníčkem na odreagování ale
opravdovou náplní jejich života. I přes
náročnou práci si prostě musejí na ni
najít čas a to naplno. Skládají hudbu,
texty, zkoušejí, natáčejí a koncertují.
Kapela jezdí po klubech a hospodách
po celé republice a občas zajede i do
zahraničí. A lidi na ni chodí kvůli
skutečné rockové atmosféře, s pivem,
bujarou atmosférou a někdy i zamrazením v zádech.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

