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Adventní rozjímání

D nešní předmluvu píši o první adventní neděli a měla by 
být tudíž plná pohody, vánočního klidu a rozjímání. 
Asi Vás překvapím, ale optimistická bude i přesto, 

jak je stále bouřlivě na naší politické scéně. Ne proto, že bych 
byla tak naivní a neuvědomovala si, že od listopadu 1989 nám 
hrozí největší reálné nebezpečí návratu komunismu. Vím, že 
socialisté si zoufale přejí vládnout, jak oni říkají „s podporou 
komunistů“, tedy, jak si každý přeloží, s diktátem komunistů. 
Vím, že by toto znamenalo v průběhu kratičké doby návrat 
komunismu a vládu národní fronty, jen místo Fierlingera by 
byl jejich trojským koněm Paroubek. Jenže také vím, že na 
hradě nesedí nemocný a bojácný prezident Beneš, ale jasně 
vyhraněný a odvážný prezident Klaus, který má v sobě, jak 
sám říká, jasný ideový kompas. A kromě toho mne ještě uklid-
ňuje, že v naší zemi existuje síla, která tu v roce 1948 nebyla, 
že se zde vybudovala pravicová strana srovnatelná svou silou 
s konzervativními stranami v těch nevyspělejších státech světa. 
Skeptik může namítnout, že může zradit, že i v ní jsou různé 
proudy a že se její předseda může nechat zastrašit či koupit... 
Říkám s plnou zodpovědností, že se toho neobávám a to ne 
nějak naivně fandovsky. Přiznám se naopak, že jsem na její 
sjezd šla s jistými obavami po zprávách mediálních vševědů. 
Ale po jeho dvoudenním absolvování jsem se přestala bát 
o osud naší země a tedy i o svůj. Za celou dobu tam nepadlo ani 
slovo proti směřování ODS a proti jejímu programu a to ani 
kuloárově při popíjení Langerovy výborné moravské Cevrovice. 
Pouze někteří byli více, jiní méně radikální, ale jedním hlasem 
všichni i z těch nejzapadlejších koutů naší země volali, že za 
žádnou cenu nesmíme dopustit návrat komunismu. A jejich 
předseda, o němž zpočátku někteří pochybovali, tu stojí po této 
stránce stejně vyprofilovaný jako jeho předchůdce v boji proti 
naivním havlovským třetocestníkům i proti nenaivním a po 
moci toužícím Filipům a Paroubkům. A protože jsem o tomto 
skálopevně přesvědčena, proto se nebojím všem popřát klidné 
a hodně šťastné prožití Vánoc a hodně optimismu do duše. 

A za sebe bych si přála, abychom se všichni zamysleli nad 
tím,  co  si  přejeme  nejen  pro  sebe,  ale  hlavně  pro  své  děti. 
Abychom,  až  půjdeme  k  příštím  volbám,  neviděli  jen  své 
okamžité  bolístky,  ale  povznesli  se  nad  ně  v  zájmu  národa 
a  jeho  budoucnosti  a  nevolili  levici,  ale  šťastný  život  pro 
budoucí generace v prosperující svobodné kapitalistické zemi 
srovnatelné  když  už  ne  s  Amerikou  tedy  alespoň  s  Velkou 
Británií či Švýcarskem. Se zeměmi, které nikdy nezažily vládu 
komunistů a kde svoboda a úcta ke každému jednotlivci stojí 
nad vším ostatním. Kdybychom se  takto zamysleli  již před 
volbami do poslanecké sněmovny, mohl se Mirek Topolánek 
nyní věnovat plně napravování všech chyb, které tu zůstaly 
po letech nadvlády neschopné levice. Mohl by s vládou, která 

se  v  krátkém  čase  ukázala 
být  jednou  z  nejlepších, 
jaké  naše  země  kdy 
měla,  pracovat  pro 
šťastnou  budouc-
nost  naší  země 
a  nás  všech.  Od 
nás k tomu přitom 
potřebuje tak málo, 
jen  zajít  k  volbám 
a hodit do urny  ten 
správný hlas. A proto 
prosím,  abychom  se 
všichni při pohledu na 
vánoční  stromek  zamys-
leli  a  dali  si  předsevzetí, 
že v novém roce mu dáme podporu 
v  jeho  nelehké  práci.  Děláme  to 
ne pro něj, ale pro sebe a pro rozzářené oči 
našich dětí pod vánočními stromečky. 

Vždyť přece nikdo z nás, ani ten co volil socialisty, nechce-
me stát opět fronty na pomeranče, na angličáky, na texasky 
a dokonce na toaletní papír či dámské vložky. Nikdo přece 
nechce, aby si nemohl zajet na dovolenou, kam ho napadne, 
a nemusel potupně podmazávat úředníky, aby dostal výjezdní 
doložku, a měnit ubohé koruny za valuty. Nikdo přece nechce, 
aby mu pracně vybudované živnosti a domky sebralo komu-
nistické komando, aby ho z jeho usedlosti na vesnici vystěho-
vali bůhví kam a jeho rodiče nasadili do uranových dolů. To 
by si měl každý z nás uvědomit, když hubujeme, a to právem, 
na některé nešvary naší nové doby. Ano, není vše naprosto 
ideální, ale nejde to srovnat s tím, co tu bylo. To vždycky říkám 
americkým či německým novinářům, když se rozčilují nad 
nějakou drobností a nechápou, že mne to nechává klidnou, 
že jsem šťastná, že jsem se dožila alespoň toho, co zde máme. 
Nechápou, že jen vyhlášením nové republiky se ze dne na den 
nezmění všechny nešvary, které zde zůstaly po komunistickém 
marasmu. Že nebudou ihned všechny domy jako ze škatulky, 
že se ze dne na den nevymění ve všech závodech čtyřicet let 
staré stoje za nové, že nebudou všichni občané kultivovaní 
jako v Anglii, ale nejméně jednu a spíše dvě generace že potrvá, 
než se naučí žít ve svobodě a hlavně pochopí, že mají sami 
zodpovědnost za svůj život, že už všechno za ně nerozhodují 
Pláteníci z Dietlových seriálů. Že to záleží na každém z nás, 
co se s naší zemí stane a jak se nám v ní bude žít. A k tomuto 
prohlédnutí a uvědomění si své vlastní hodnoty a především 
zodpovědnosti  za  svůj  život  pomáhej  každému  Bůh.  Přeji 
našim čtenářům krásné Vánoce ve svobodné zemi!

Ivana HaslIngerová



Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova smršť 33
MIlan KnížáK, generální ředItel národní galerIe v Praze 

n echápu, proč se notoricky hovo-
ří o patové povolební situaci, 
o selhání politiků, o nemožnos-

ti sestavit vládu, když je naprosto jasné, 
že celý tento problém zavinil jediný 
člověk a to Jiří Paroubek, kterému nejde 
ani o Českou republiku, ani o ČSSD, 
ale jen o to, jak urvat co nejvíc moci, 
poněvadž se mu v ní natolik zalíbilo, 
že je touhou po ní posedlý. Paroubek je 
člověk, kterému chybí všechny morální 
principy. Je schopen měnit názory ve vel-
kých obrátkách, v jakémkoliv časovém 
intervalu a jakýmkoliv směrem. 

Nechápu, že ho sociální demokracie 
ponechává  ve  svém  středu,  i  když  jim 
dává  najevo,  že  její  členové  jsou  nuly, 
které  tancují  tak,  jak  on  píská.  S  Jiřím 
Paroubkem se stala ČSSD nevěrohodnou 
stranou. Možná se tak chová proto, že se 
nutně potřebuje dostat k moci, aby mohla 
zaretušovat své skandály. 

Paroubkova politická drzost je bez-
břehá. Společnost, která připustí, aby lidé, 
kteří nedrží slovo, lžou a podvádějí, měli 
šanci dostat se do vedení státu, ohrožuje 
svou  budoucnost.  Mladí  lidé,  kteří  by 
vyrůstali  v  klimatu  morální  pokleslosti, 
by  byli  nutně  zdeformováni.  Máme  vel-
kou  zkušenost  z  komunistické  totality, 
která  pokřivila  charaktery  mnoha  lidí 
natolik, že dodnes se z toho naše společ-
nost nemůže vzpamatovat. Jiří Paroubek 
vnáší do našeho života jednání, o kte-
rém jsem se domníval, že se už nemůže 
objevit, přetáčí naši společnost zpět ke  
komunistické pokleslosti. Dává  bezo-
styšně najevo svou nestoudnost a ještě jí 
prezentuje  jako přednost. Komunistická 
totalita  také  halasně  proklamovala,  že 

„člověk to zní hrdě“ a přitom jedinec neměl 
žádnou šanci, pokud nahlas nepřitakával 
komunistickým idejím a netočil se podle 
zvůle komunistických politiků.  

V rudém Právu z pátku 24. listopadu 
prohlašuje  Vítězslav  Jandák,  dnes  už 
prý  člen  ČSSD,  doposud  však  politický 
cestovatel,  že  je  připraven  vrátit  se  do 
čela  ministerstva  kultury. To by zname-
nalo konec české kultury.  Jandák tento 
resort doslova zruinoval.  Nasadil  do 
čela ministerských sekcí zamindrákované, 
neschopné a neprofesionální jedince, kteří 
zásadně zbrzdili fungování ministerstva. 
On  sám  použil  velké  množství  finanč-
ních prostředků státu na svojí politickou 
kampaň a ty teď v resortu chybí. Zásadně 
nedržel  slovo.  Nerozhodoval  se  podle 
faktů,  ale  podle  osobních  a  stranických 
náklonností i nálad. Jandák neví, co pojem 
kultura znamená. Také umění je mu zcela 
cizí. Stejně jako Jiřímu Paroubkovi se mu 
líbí  kumulace  moci.  I  on  se  chová  jako 
bolševický funkcionář. Hovoří vulgárně, 
aby zapůsobil na masy, a dává najevo, jak 
je čestný, rázný a jak miluje pravdu, avšak 
přesně opak je pravdou. 

Nemohu  nezmínit  až  patologickou 
žárlivost,  kterou  Jandák  dával  najevo 
vůči svému předchůdci Pavlu Dostálovi. 
Při vyslovení  jeho jména propadal zuři-
vosti a tvrdil, dokonce mně do očí, že „by 
Dostála měli zavřít ještě po smrti za 
to, co napáchal na minister-
stvu kultury“. Pavel Dostál 
se určitě v některých svých 
krocích mýlil, ale byl to člo-
věk čestný, pracovitý a pří-
stupný  diskusi.  Jandákův 
postoj k Dostálově památ-

ce  je  sprostý.  Už  jen  ten  ilustruje  míru 
jeho kulturnosti. 

Chápu, že současná politická situace 
je nepříjemná, komplikovaná a že naše 
republika  potřebuje  nějakou  stabilní 
vládu. Rozhodně však nepotřebuje vládu, 
v které by jakýmkoliv způsobem mohli 
rozhodovat  lidé  jako Paroubek,  Jandák, 
Rath a jim podobní. 

Prezidentův  tlak  na  vznik  koalice 
ODS a ČSSD je kapitální omyl a svědčí, 
bohužel, o tom, že Václav Klaus, kterého 
si za mnoho věcí co pro republiku udělal, 
vážím a kterého mám i osobně rád, pře-
stává reálně vidět situaci v naší zemi. 

Hradčanský trůn je nesmírně nebez-
pečný. Václava Havla rychle proměnil 
v izolovaného monarchu a Václav Klaus, 
který se sice snaží být blíže lidu svými 
spanilými jízdami po českých krajích, se 
také pomalu dostává do izolace. Asi je 
to úděl českých prezidentů. 

A n a kone c :  nen a st a l  č a s 
z a h a r a š i t  n a 
P a r o u b k a 
k l í č e -
ma?
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To nechce klid, ale SMRŠŤ! 
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zemřel architekt thatcherismu 
baron Harris

JIří Pancíř

V  Londýně zemřel 19. října 2006 
baron Ralph Harris, zakladatel 
Bruges Group, což je euroskep-

tický think tank sdružený s britskou 
Konservativní stranou, jehož čestným 
presidentem je baronka Thatcherová. 
Bojoval v něm hlavně proti ekonomic-
ké a monetární unii mezi EU a Velkou 
Británií. U nás je podobnou organizací 
Centrum pro ekonomiku a politiku 
(CEP), jehož předseda správní rady, 
prezident republiky Václav Klaus, 
k úmrtí barona Harrise sdělil: „Pro 
mne bude baron Harris navždy proto-
typem učebnicového lorda. Byl vlastně 
zakladatelem CEPu, neboť založil 
v Londýně první podobný ekonomický 
think thank. Vymyslel thatcherovskou 
revoltu a vybudoval v Londýně baštu 
liberální ekonomiky volného obchodu. 
My se o podobnou věc pokusili založením 
CEPu v Praze“.

  V  současné  době  je  svět  plný  levi-
cových  tzv.  intelektuálů,  kteří  se  snaží 
zmanipulovat  masy,  aby  uvěřily  v  mar-
xisticko-leninsko-trockisticko-gueva-
rovsko-maoistické  ideály.  V  naší  zemi 
se k nim řadí mnozí z bratrstva pravdy 
a lásky. Proto podle našeho názoru stojí 

zato vzpomenout významného 
intelektuála pravicového. 

Ra lph Harris ,  baron 
Harris,  držitel  keltského 
Velkokříže  (10.  prosince  1924 

-  19.  října  2006)  byl  britský 
národohospodář.  V  letech 
1957-1987  byl  v  čele  Ústavu 
ekonomických  záležitostí 
(Institute of Economic Affairs, 
IEA).  Koncepce  svobodného 
obchodu, kterou IEA zastával, 
byla v době jeho vzniku velmi 
nepopulární,  ale  o  dvacet  let 
později byl Harris považován 

za architekta thatcherismu.
Harris byl syn tramvajového revizora, 

učil  se  na  Tottenhamském  gymnáziu 
v Londýně, ekonomické vědy studoval na 
Queeń s College v Cambridgi. Oženil se 
v roce 1949, jeho žena a dcera ho přežily. 
Naopak,  jeho dva synové zemřeli  již za 
jeho života. Přednášel politickou ekono-
mii  na  universitě  St.  Andrews  v  letech 
1949-1965.  Neúspěšně  kandidoval  za 
Konservativní stranu za obvod Kirkcaldy 
v  roce  1951  a  za  Edinburgh  Central 
v roce 1955. V roce 1956 se stal vedoucím 
redaktorem  v  Glasgow  Heroldu.  Roku 
1957  se  stal  generálním  ředitelem  IEA 
a  tento  post  zastával  až  do  roku  1987, 
kdy se stal předsedou tohoto ústavu a ve 
funkci  ředitele  ho  nahradil  Graham 
Mather.  Samotný  ústav  byl  založen  již 
v roce 1955 Antony Fischerem a Oliverem 
Smedleym. 

Friedrich von Hayek o něm prohlásil, 
že je to intelektuální protiváha, která 
byla nezbytná k tomu, aby bojovala 
s tehdy převažujícími keynesiánskými 
myšlenkami  zastávanými hnutím zva-
ným butskellismus, v jehož středu stáli 
R. A. Butler a Hugh Gatskell. Harris 
spolu s Arturem Seldonem zbudoval 

IEA jako baštu liberální ekonomiky 
volného obchodu a navázal spolupráci 
s tak významnými ekonomy, jako byl 
Friedrich von Hayek, Milton Friedman, 
George Stigler a James Buchanan.

Již  po  několika  měsících  vlády 
Margarety Thatcherové se v roce 1979 stal 
baronem Harrisem z Tottehhamu v hrab-
ství Velký Londýn. V Horní  sněmovně 
seděl  jako  bezpartijní,  aby  ukázal  svou 
nezávislost na politických stranách.

Hluboce respektoval teorii morál-
ního postoje a moci národů, která byla 
založena na učení Adama Smitha. Po 
jmenování doživotním peerem odmítl 
svůj erb, protože  „neviditelná ruka 
nemůže být ozdobena“.

V  letech  1980-1995  byl  členem  aka-
demického  senátu  Buckinghamské 
Univerzity.  Byl  rovněž  od  roku  1967  
tajemníkem  Mont-Pelerinské  společ-
nosti  a  jejím  presidentem  v  letech  1982-
1984. I když  je považován za architekta 
thatcherismu,  nebyl  rád  označován  za 
thatcherovce.  Přesto  se  stal  zakladate-
lem  skupiny  No  Turning  Back  uvnitř 
Konservativní strany. Tam bojoval hlavně 
proti ekonomické a monetární unii mezi 
EU a Velkou Británií. O jeho myšlenkové 
nezávislosti  nejlépe  svědčí  skutečnost, 
že byl ředitelem Murdochových Timesů, 
zatímco on sám četl a psal do The Daily 
Telegraph.

Jako  kuřák  dýmky  byl  předsedou 
bojovníků  za  práva  kuřáků  FOREST. 
Naprosto  nesouhlasil  s  tím,  že  pasivní 
kouření je nebezpečné, ještě v roce 1995 
bojoval proti zákazu kouření ve vlacích 
z Brightonu do Londýna. „A když už pro 
nic jiného, tak pro tento jeho počin by ho 
měl  milovat  můj  tajemník  Petr  Hájek, 
který je silný kuřák,“ odlehčil s úsměvem 
smutnou vzpomínku na barona Harrise 
prezident republiky Václav Klaus.



- � - FRAGMENTYPOLITIKA

oDS má jasný 
ideový kompas

Ivana HaslIngerová

D en po 17. výročí Sametové revo-
luce dne 17. listopadu proběhl 
v prostorách Veletržního paláce 

v Praze 17. kongres naší nejsilnější pra-
vicové strany – ODS. Stalo se již tradicí, 
že její zakladatel, dlouhodobý předseda 
a nyní předseda čestný, president repub-
liky Václav Klaus, adresuje svůj pozdrav 
jednání delegátů. Také tentokrát ho 
delegáti uvítali povstáním a bouřlivým 
potleskem. Chtěli tím zřejmě vyjádřit 
své uznání za to, že dokázal vybudovat 
ve zbídačelé postkomunistické zemi 
silnou pravicovou stranu srovnatelnou 
v evropských poměrech pouze s Brit-
skou konzervativní stranou. Je dobře, že 
se prezident Václav Klaus nedívá na dění 
v naší zemi jen očima nezúčastněného 
pozorovatele či moralistního komentá-
tora, neboť prezident republiky má pro 
okolní svět fungovat jako jasný politický 
symbol státu. 

Snaha zalíbit se voličům zleva doprava 
za  cenu  ideové  vyprázdněnosti,  kterou 
v  ODS  před  lety  propagoval  neslavně 

známý  Jozef 
Zieleniec  jako 
tzv. „široké roz-
kročení“,  vede 
p o d le   pa n a 
prezidenta  ke 
stírání  rozdílů 
mezi  politic-
kými stranami 
a  v  předvoleb-
ních  zápasech 
je  tento  postoj 
kompenzován 
silnější  a  drs-
nější  rétorikou, 
k t e r á   v e d e 
k   h l o u b e n í 
těžko  překroči-
telných  příko-
pů a bariér vůči 

ostatním  a  výsledkem  je  kontraproduk-
tivní polarita  celé  společnosti. V  takové 
atmosféře je každý kompromis pokládán 
za zbabělost a rozumnost je postavena do 
role zrádce. Toto zjednodušené černobílé 
vidění má své oprávnění, jen jde-li o oka-
mžik  revoluční  přeměny  jednoho  spole-
čenského  uspořádání  v  jiné.  V  běžném 
životě  vede  k  tomu,  že  politika začíná 
připomínat střetnutí nesmiřitelných 
fanoušků fotbalových klubů. Důsledkem 
jsou  i  mimořádně  těsné  výsledky  voleb-
ních klání a následně nemožnost sestavit 
fungováníschopné vládní sestavy. „Jsem 
nesmírně rád, že je v očích významné části 
české  demokratické  veřejnosti  ODS opět 
hlavní nadějí v nikdy nekončícím střetu 
o svobodu. Jsem rád, že výsledky letošních 
parlamentních,  senátních,  komunálních 
a  také  krajských  pražských  voleb  učinily 
z ODS nejsilnější subjekt na naší politické 
scéně,“  upřímně  poblahopřál  delegátům 
Kongresu pan prezident republiky.

Letošní Kongres byl velmi zajímavý 
tím, že po dlouhém čase na něm nešlo jen 

o zvolení předsedy strany, ale o otázku 
směřování ODS a o rozhodnutí, jak jed-
nat o dalším osudu naší země. Delegáti 
věděli,  že  nově  zvolený  předseda  bude 
potřebovat velmi silný mandát k dalším 
nelehkým povolebním jednáním. Proto 
bylo jednání velice otevřené, ostré a názo-
rově  poměrně  konfrontační.  S  trochou 
nadsázky by se dala tato kritika shrnout 
do  usnesení:  „ODS  zavazuje  své  vyjed-
navače, aby s nikým nejednali a rovnou 
zařídili  předčasné  volby  v  příštím  roce. 
Do  té  doby  je  třeba  zavést  rovnou  daň 
a realizovat celý program ODS.“ Bohužel 
návrh, nápad nebo cokoli, co by poradilo 
předsedovi  strany,  jak  toho  dosáhnout, 
v  projevech  kritiků  absentovalo,  snad 
s  výjimkou  Vlastimila  Tlustého,  který 
představil  alespoň  náznak  takového 
projektu.  Radikální  oponenti,  podobně 
jako  pan  Klas,  doporučovali  jít  rovnou 
do opozice nebo, podobně jako Miroslava 
Němcová,  chtěli  riskovat  třetí  pokus 
o sestavení vlády, což by zřejmě zname-
nalo ve svém důsledku totéž. 

I když se diskuse mohla zdát divoká, 
je potěšující, že na ní nepadlo ani slovo 
proti směřování a programu strany a že 
všichni  delegáti  mají  stejný  politický 
názor. Pouze ti radikálnější se už nemo-
hou dívat na to, jak se stále musí předseda 
handrkovat  s  hulvátským  Paroubkem. 
Přes všechnu tu bouři bylo proto nako-
nec vygenerováno rozumné usnesení 
Kongresu: Mirku Topolánkovi dal velmi 
silný 70% mandát. Požaduje za to od něj 
maličkost  –  aby  zabránil  vzniku  vlády 
ČSSD  s  podporou  KSČM,  nesestavoval 
vládu  s  ČSSD  na  základě  velké  koalice 
nebo opoziční smlouvy a pokud nebude 
možné  konání  předčasných  voleb  do 
sněmovny v co nejkratším termínu v prů-
běhu roku 2007, pak by měl sestavit sta-
bilní vládu schopnou v maximální míře 
prosazovat volební program ODS. 
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„Za  každou  cenu  chci  zabránit  vládě 
socialistů  s  podporou  komunistů  a  neu-
dělat vládu pouze se socialisty či opoziční 
smlouvu  s  nimi.  Pokud  k  tomu  nedojde 
buď institucionálně či fragmentálně, pak 
budou vždy dva soupeři v klinči a budeme 
čekat  na  sjezd  KDU-ČSL,  který  může 
změnit poměry na politické scéně. Kongres 
ODS v této věci nic nezměnil. Vím, že je 
na  vše  málo  času,  ale  pokud se podaří 
něco dojednat, je to pořád lepší, než být 
s ODS v opozici. Volby v roce 2007 mohou 

nastat pouze ve dvou případech. Jeden je 
velmi riskantní a druhý nepravděpodobný. 
První je třetí pokus o sestavení vlády a dru-
hý  dostat  důvěru  a  pak  spojit  hlasování 
o  důvěře  vládě  se  zákonem,  který  nikdo 
neschválí,“  řekl  našemu  listu  premiér 
Mirek  Topolánek  těsně  po  zvolení  na 
XVII. kongresu ODS.

  Nešlo  přehlédnout,  že  na  Kongresu 
bylo mnoho nových tváří. Jsou to vesměs 
lidé, kteří nezažili Václava Klause jako toho, 
kdo udával 13 let směr, nezažili první polis-
topadovou dekádu a její transformační étos 
a také neznají pocity proher a zákulisních 
podrazů, které byly za prezidentování pana 
Havla na denním pořádku. Jak jsme zjistili, 
polovina z dnešních 29 tisíc členů ODS jsou 

lidé, kteří přišli až po Sarajevské zradě. 
Premiér  Topolánek  to  okomentoval 
slovy: „Náš úspěch stojí na tom, že jsme 
stranou týmovou, která táhne za jeden 
provaz.  Jsme  jednotni  v  hodnotách 
a cílech a že se nám podařilo postupně 
zbavit  oné  nezasloužené  nálepky  aro-
gantní  a  agresivní  strany.“  Doplňuji, 
že  tuto  nálepku  dostala  kdysi  ODS 
nezaslouženě díky do té doby nevídané 
mediální  masáži  hradních  zastánců 
socialistické  třetí  cesty.  Byla  trnem 

v oku všech těch, kteří nechtěli 
za  žádnou  cenu  dopustit,  aby 
byl nastolen kapitalismus stojící 
na  Klausových  ekonomických 
reformách  a  neštítili  se  proto 
žádné podlosti a podrazů, které 
vyústily  nechvalně  známým 
sarajevským atentátem, od jehož 
doby nemáme u nás pravicovou 
vládu. 

Je  potěšitelné,  že  nejen 
delegáti,  ale  i  sám  předseda 
Topolánek,  hovořili  i  o  rezer-
vách  v  oslovování  některých 
voličských  skupin,  které  jsou 
opravdu  veliké  a  je  škoda,  že 
si  to  členové  strany  neuvědo-
mili již dříve. „Znovu musíme 
přijít  s  komplexní  nabídkou 
pro  seniory  a  nesmíme  zůstat 
pouze  u  problematiky  penzí. 
Senioři  jsou  a  budou  čím  dál 
více silnou voličskou a sociální 
skupinou. Pro živnostníky jsme 
udělali a děláme více, než ostat-
ní  politické  strany  dohromady. 
Přesto  nás  nevolili  v  takové 
míře,  jak  si  zasloužíme. Ne 
všude jsme se dokázali zbavit 
image  arogantní  a  nesná-

šenlivé strany. Toto je varování nejen 
pro ostatní města a regiony, ale  i pro 
politiku  na  centrální  úrovni.  Máme 
nedostatky i ve vnitrostranickém řízení, 
v oné vertikále od hlavní kanceláře až 
po oblastní manažery,“ uvedl premiér 
Topolánek

Po třetí zvolený Mirek Topolánek 
přišel s novinkou ohledně řízení strany 
v budoucnu: „Přesvědčil jsem se o tom, 
že je nutné oddělit od sebe politické vůd-
covství a manažerské řízení strany jako 
podniku. Obojí kvalitně zastávat nelze. 
Musíme se poučit ve vyspělých zemích, 
kde běžně stranu řídí výkonný předseda, 
zatímco předseda buď vykonává funkci 
premiéra, tzv. prime minister in power, 

nebo  se na ni v opozici připravuje,  jako 
prime minister to be.“ 

  Tak  jako  každý  rok  delegáti  bouř-
livě  tleskali  příteli  Mirka  Topolánka 
Mikuláši  Dzurindovi.  Letos  se  dá  jeho 
vystoupení  shrnout,  že  hovořil  nejen 
o odvaze, ale především o rozvaze, která 
je pro politika stejně nutná. Bez ní by Miki, 
jak  mu  říká  pan  Topolánek,  nemohl  být 
osm  let  premiérem  a  nedokázal  by  pro-
sadit  reformy  ve  složité  politické  realitě 
Slovenska.  Z  dalších  zahraničních  hostů 
přišli pronést zdravice Kongresu zástupci 
spřátelených  stran –  stínový ministr pro 
evropské  záležitosti  Britské  konzerva-
tivní strany Graham Brady a ministryně 
konečně pravicové švédské vlády Gunilla 
Carlssonová. Kongres přišel také pozdravit 
druhý nejmocnější muž v zemi, předseda 
horní  komory  Parlamentu  ČR  Přemysl 
Sobotka.  Velmi  působivou  zdravici  před-
nesla předsedkyně Konfederace politických 
vězňů Naděžda Kavalírová. Své potenciální 
koaliční kolegy přišli také pozdravit před-
sedové  stran  bývalé  a  dá-li  Bůh  budoucí 
koaliční vlády Martin Bursík a Jan Kasal.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Po celé dva dny Kongres obětavě moderoval 
předseda Klubu Europoslanců Jan Zahradil. 
Snímek  ho  zachycuje  v  momentě,  kdy 
vyhlašuje Kongres za ukončený a zve všechny 
ke společné večeři v prostorách Veletržního 
paláce.

„Základem každého smysluplného politického postoje 
je a být musí jasné ideové zakotvení, protože jedině to 
umožňuje, aby se člověk ve spleti krátkodobých či úzce 
skupinových zájmů dokázal orientovat a aby viděl 
dále, než na horizont právě probíhajícího dne. Takový 
postoj  se  v  současnosti  nejen  u  nás,  ale  i  v  celém 
západním světě bohužel stává výrazně menšinovým. 
Je  považován  za  staromódní  přežitek,  který  řadu 
soudobých aktérů politických zápasů o mocenský vliv 
jen brzdí a zdržuje. Moje celoživotní zkušenost říká, 
že je tomu právě naopak, že žití bez jasného ideového 
kompasu je omylem,“ uvedl Václav Klaus
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Cep připomněl 50. výročí 
maďarského povstání

Ivana HaslIngerová

n edávno jsme si připomněli 50. 
výročí Maďarského povstání 
za nezávislost Maďarska na 

Sovětském svazu. Tehdejšího předsedu 
vlády Imre Nagyho, který požadoval 
pro Maďarsko nezávislost a vystou-
pení z vojenského paktu Varšavské 
smlouvy, vystřídal Ján Kadár, který 
pozval na potlačení povstání 150 000 
ruských vojáků, 2000 tanků a v ulicích 
Budapešti nastala jatka, na nichž se 
střílely i děti. Po jeho potlačení bylo 
pod taktovkou zaprodance Kadára 
zatčeno 30 000 Maďarů, vykonáno 400 
poprav a 200 000 lidí emigrovalo. Jeho 
stranický kolega Imre Nagy nemohl 
být po popravě dokonce ani normálně 

pochován, ale byl pohřben 
částečně spálený obličejem 
k zemi na hřbitově pro 
zvířata u budapešťské ZOO. 
V den jeho rehabilitace 
Kadár zemřel v pomatení 
mysli. Přestože v západních 
televizích bylo věnováno 
Maď a rskému povstá n í 
mnoho relací, naše televize 
vysílaly dál své přihlouplé 
telenovely. Ani další média 
se tomu příliš nevěnovala. 
O to záslužnější byl počin 
Centra pro ekonomiku 
a politiku (CEP), které této 
události věnovalo seminář 

„Proč  si  dnes  připomínat 
Maďarské  povstání  roku 
1956?“  a to ne ledajaký. 
Profesor Fi lozof ické 
fakulty UK Vladimír 
Nálevka na něm uvedl tak 
zajímavou historickou 
přednášku, že poprvé 
v dějinách CEPu ho 
moderátor Václav Klaus 
požádal, aby ještě hovořil 
i po časovém limitu. A po 
přednášce bývalého ministra zahra-
ničí ČR Jaroslava Šedivého, který 
zasadil maďarské události do celo-
světového kontextu té doby, musel 
i nejzavilejší oponent uznat, že jeho 
jmenování do funkce ministra zahra-
ničních věcí v roce 1998 bylo velmi 
dobrou volbou tehdejšího premiéra 
Václava Klause. 

Podle  profesora  Vladimíra 
Nálevky V březnu 1955 využil Rákosi 
oslabené pozice tehdejšího sovětského 
vůdce  Malenkova,  který  byl  Nagyův 
největší  zastánce,  Nagyho  obvinil 
z  revizionismu  a  pravicovému  opor-
tunismu.  Na  jeho  místo  předsedy 

maďarské  vlády  nastoupil  neostalinista 
Hegetüs. Suslov se za Nagyho neangažo-
val, i když se mu toto jmenování nelíbilo, 
protože se bál doma o osud Malenkova. 
Rákosi proto mohl prohloubit krizi  sys-
tému a zahájit kampaň proti inteligenci, 
zejména  proti  tzv.  Petöfiho  kroužku. 
Chtěl, aby ho Suslov přijel podpořit. Ten 
v  červnu  1956  skutečně  přiletěl.  Dne 
30.  června  šel  povzbuzený  Rákosi  do 
dalšího útoku a na plénu strany nastolil 
tvrdou linii. Rozpustil Petöfiho kroužek 
a  Nagyho  vyhlásil  za  protistranického 
iniciátora.  Prosadil  také  zastavení  něk-
terých  časopisů,  přičemž  spoléhal  na 
podporu Moskvy. V té době ale vypukla 
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„Nad  námi  visí  prapor,  který  jsem  dostal 
v Budapešti jako symbol Maďarského povs-
tání v roce 1956. Maďarský prapor, z něhož 
byl komunistický státní znak během revoluce 
vystříhnut. Co  to bylo za událost, povstání, 
pokus o převrat nebo puč? Na to a na další 
dá  doufám  odpověď  dnešní  seminář,“  říká 
prezident  Václav  Klaus.  Vpravo  Jaroslav 
Šedivý, vlevo Vladimír Nálevka

„Nepokoje v Maďarsku vypukly v létě 1953. Stranické 
byro SSSR sezvalo v červnu 1953 poradu se zástupci 
Maďarů,  na  níž  kritizovalo  generálního  tajemníka 
maďarské komunistické  strany a premiéra Mátyáse 
Rákosiho  za  poměry  na  venkově  a  za  politické  pro-
cesy.  Chruščov  a  Berija  trvali  na  jeho  výměně  za 
Imre Nagyho, který byl v té době silně proruský a byl 
členem NKVD. Argumentovali tím, že jinak je občané 
poženou vidlemi. Plénum to samozřejmě akceptovalo, 
Imre  Nagy  se  stal  premiérem  a  Rákosi  „pouhým“ 
předsedou strany. Mezitím v SSSR probíhal boj mezi 
Malenkovem a Chruščovem o moc v zemi, „ zahájil 
svou přednášku Vladimír Nálevka. 
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krize i v Polsku a Kreml nechtěl výbuch 
eskalovat. Mikojan projevoval vůči cho-
vání Rákosiho  skepsi. Ten byl donucen 
podat  demisi  a  musel  do  politického 
vyhnanství  do  Ruska,  kde  v  roce  1971 
zemřel. Kadár ho chtěl po svém nástupu 
k  moci  dokonce  vzdálit  co  nejdál  od 
Moskvy,  takže  Rákosi  dožil  jako  běžný 
důchodce na ruském venkově. 

  Na  Rákosiho  místo  chtěla  dosadit 
Moskva někoho ze stalinské elity, který by 
upevnil vlivy kolektivizace zemědělství 
a  těžkého  průmyslu.  Po  třech  měsících 
po pádu Rákosiho nastal rozklad mocen-
ských  orgánů.  Proti  neúčinným  politic-
kým vyhlášením bylo opozicí vyhlášeno 
desetibodové Petöfiho memorandum 
s  požadavky  v  rovině  reformního  soci-
alismu  –  národní  suverenity,  odchodu 
sovětských vojsk, potrestání komunistů 
za  zločiny  padesátých  let.  Vše  dostalo 
spád  na  podzim,  dne  6.  října  1956,  kdy 
měl  pohřeb  László  Rajka,  který  nesou-
hlasil se Stalinem. Vznikl Nezávislý svaz 
vysokoškoláků požadující odchod sovět-
ských vojsk, veřejný soud nad Rákosim 
a Nagyho za premiéra.  Vysoká  škola 
technická svolala manifestaci na Bemově 
náměstí, kde studenti požadovali politic-
ký pluralismus a na další den svolali opět 
manifestaci. V té době zastavil Chruščov 
své tanky pochodující na Varšavu a pod-
pořil Gomułkovu skupinu. Události 
v Polsku se staly roznětkou lidového 
výbuchu odporu v Maďarsku. Dne  23. 
října odpoledne proběhla první demon-
strace  na  podporu  Poláků.  Premiér  ji 
zakázal,  což  vyvolalo  veliký  nesouhlas 
občanů.  Ministr  vnitra  demonstraci 
nakonec povolil a na Kossuthově náměstí 
se sešlo 200 000 lidí. Imre Nagy byl v té 
době  na  dovolené  na  Balatonu  a  proto 
nebyl v obraze. Na demonstraci po návra-
tu oslovil shromáždění „Vážení soudruzi“ 
a nabídl, že bude-li premiérem, vrátil by 
se k reformám roku 1953. Dav se rozzuřil. 
Byl  otevřen  sklad  munice  a  lidem  byly 
rozdány  zbraně.  Ti  svrhli  bronzovou 
sochu Stalina a šli k rozhlasu, kde chtěli 
vyhlásit své požadavky. Pak padly první 
výstřely... 

Ředitel  Ústavu  pro  soudobé  dějiny 
AV ČR Oldřich Tůma doplnil, že v noci 
23. října 1956 se rozpadly mocenské 
struktury v Maďarsku. Jedině  bezpeč-
nost  zůstala  celá  a  disponovala  ozbro-
jenými  jednotkami.  Povstalci  dobyli 
rozhlas. Rusové byli požádáni o pomoc 
a  po  zkušenostech  z  Berlína  si  naivně 

mysleli,  že  pouhá  přítomnost 
tanků  zklidní  situaci.  Zde 
ale  naopak  vypukla  masová 
nenávist. Povstalci ovládli kusy 
měst, ruské tanky zaznamenaly 
ztráty a 25. října byl jmenován 
staronový předseda vlády Imre 
Nagy. Sověti si mysleli, že Nagy 
zůstane  u  moci  a  situace  se 
zklidní.  Proto  bylo  28.  října 
vyhlášeno  příměří  a  odchod 
sovětských jednotek. 

Nagy  také promluvil v  roz-
hlase, žádal o pomoc OSN, ale 
nedal  rozkaz  armádě  k  boji. 
(Zde  doplnil  pana  Tůmu  Jan 
Skácel, že není pravda, že Nagy 
nevyzval k boji. Ráno 4. listopa-
du vyzval v rozhlase k mobiliza-
ci všechny muže od 14 do 50 let. 
Projev  zakončil  výzvou  smrti 
sovětským  okupantům  a  ode-
šel z rozhlasu přímo do asylu na 
Jugoslávské velvyslanectví.) 

Důležité  v  pochopení  osobnosti 
Imre  Nagyho  je  okolnost,  že  právě  týž 
den,  4.  listopadu,  probíhaly  v  Americe 
presidentské  volby  a  Maďaři  si  mysleli, 
že se po svém zvolení Eisenhower za ně 
postaví. USA se ale zachovalo k Maďar-
sku podobně, jako Západ k nám v roce 
1938  či  1968.  Americký  státní  tajemník 
Dulles  řekl  v  Texasu,  že  Západ  nebude 
riskovat  konflikt  s  Ruskem.  Že  USA 
uznávají  dělicí  čáru  mezi  sférami  vlivu 
a  tato  americká  doktrína  trvala  až  do 
nástupu  prezidenta  Reagana.  Dwight 
Eisenhower si jen vymínil, aby šéf sovět-
ských  okupačních  vojsk,  maršál  Koněv, 
nechal  pro  případné  emigranty  volnou 
hranici do Rakouska. To, že USA nikdy 
neuvažovaly o podpoře Nagyho, považo-
vali Maďaři za projev zrady. Nagy se ukryl 
na jugoslávskou ambasádu a 8. listopadu 
byl definitivní konec. „Žukov se chvástal, 
že vše vyřeší  za pět minut, ale  trvalo  to 
déle.  Zemřely  3000  Maďarů,  700  Rusů 
a nastala obrovská emigrace obyvatelstva,“ 
uzavřel Oldřich Tůma.

Chruščov chtěl podle Jiřího Šedivého 
rehabilitovat  maršála  Tita  a  v  červnu 
1955  se  s  Bulganinem  za  ním  vypravil. 
S výsledky  seznámil plénum  ÚV KSSS. 
Díky tomu bylo toto plénum důležitější, 
než následný 20. sjezd strany, protože tam 
poprvé zaznělo, že mohou být různé cesty 
k socialismu, ne pouze sovětský model. 

„Nagyova vláda zahájila jednání o úplném 
odchodu  ruských  vojsk  z Maďarska, 
požadovala  neutralitu  a  vystoupení 
z Varšavské smlouvy. To Sověti neunesli. 
Nechtěli  měnit  maďarskou  zahraniční 
politiku,  nechtěli  odchod  Maďarska 
z  Varšavské  smlouvy.  Vzniká  rychle 
Kadárova  stranická  frakce a  31.  října  se 
Sověti  vracejí  vše  vojensky  definitivně 
vyřešit. Dne 4.  listopadu Kadár přiznal 
v projevu, že ruská intervence vznikla na 
jeho žádost a vzniká nová „dělnicko-rol-
nická“ vláda. Kadár původně doufal, že 
získá Nagyho do vlády. Když tento odmítl, 
byla z povstání udělána kontrarevoluce a 
z Nagyho  se  stal  zrádce,“  uvedl  Oldřich 
Tůma

„V březnu  1953  zemřel  Stalin.  Nastal  boj  o  posty 
mezi Molotovem, Berijou a Chruščovem. Chruščov 
postupně dostával moc  tím, že zastavil  stalinskou 
politiku  padesátých  let  a  odhalil  kult  osobnosti. 
Toto dělal vše z pragmatických důvodů za účelem 
zkompromitování  staré  gardy  a  odstavení  minis-
tra  zahraničí  Molotova.  Pustil  se  do  demontáže 
stalinských tezí, z nichž vyplývaly politické procesy, 
pak se pustil přímo do demontáže procesů ve vlast-
ních řadách,“ zasadil do kontextu přednášky svých 
předřečníků Jaroslav Šedivý
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Ve  snaze  zničit  Molotova  obvinil 
Chruščov  téhož  z  roztržky  s  Titem 
a  poprvé  zde  vyložil  obrysy  revize 
strany. Uvedl, že boj  s kapitalismem se 
nevyhraje přímou konfrontací a přímou 
podporou  komunistů  uvnitř  kapitalis-
tických zemí. Upozornil též, že se mění 
situace v rozvojových zemích a proto by 
se měly právě ony přitáhnout do spojení 
se socialistickým blokem. Chtěl mírovou 
smlouvu s Rakouskem a vyřešení vztahů 
s  Jugoslávií.  Jedním  slovem,  Chruščov 
chtěl mírovou koexistenci, nikoliv kon-
frontaci s kapitalismem. 

Na  20.  sjezdu,  který  se  konal  ve 
dnech 17.-24.2.1956, měl v noci 24. února 
tajný  referát,  jehož úryvky k  jeho  šoku 
vyšly  již  16.  března  v  New  York  Times, 
v květnu tajná služba USA zveřejnila celý 
text a Hlas Ameriky a Svobodná Evropa 
ho pustily do světa. „Chruščov podcenil 
následky své vnitrostátní operace na dění 
v  satelitech. Rozhýbal  ideologický rámec 
zahraniční  politiky.  Nastalo  sblížení 
s  Jugoslávií,  uznání  pluralismu,  rehabi-
litace  obětí  stalinských  čistek  a  toho,  že 
sovětský model není jediný. Došlo k revi-
zím procesů. U nás bohužel pouze vyškrtli 
z  obžalob  slovo  Tito.  Destalinizace 
satelitů vedla ale ještě dál – k povstáním,“ 
připomněl Jaroslav Šedivý

V Polsku bylo v červnu 1955 zastřeleno 
na  odborářské  manifestaci  v  Poznani 
54 lidí. Gomułka svolal plénum strany, na 
nějž pozval Chruščova. Protože Polsko 
bylo pro Rusko základní bezpečnostní 
zónou,  letěl  s  ním  i  maršál  Koněv. 
Právě  proto  asi  nechal  Gomułka 
letadlo hodinu kroužit nad Varšavou. 
Přestože  byl  Gomułka  pod  velkým 
tlakem, prosadil polskou cestu k soci-
alismu – dekolektivizaci zemědělství, 
náboženskou svobodu, povolení ome-
zeného soukromého vlastnictví. Za to 
slíbil Chruščovovi, že si může nechat 
vojsko v Polsku, dokud bude NATO 
v Německu. 

Gomułka  při  jednání  s  Chruščo-
vem věděl, že v té době provedli Sověti 
v Maďarsku zásah a že Sovětský svaz 
nedovolí  změny  zahraniční  politiky. 
Nagyův velmi silný tlak k nezávislosti, 
požadavek politické plurality, požada-
vek  neutrality  a  vystoupení  z  Var-
šavské  smlouvy  narazily  na  strategii 
Ruska. Proto provedlo Rusko vojenský 
zásah. Gomułka se naopak snažil dát 
zelenou alespoň ekonomickým refor-
mám a udržet v Polsku klid. Nagy tohle 

taktizování neuměl. Nebojoval pouze za 
ekonomické podmínky, ale chtěl změnit 
i  zahraniční  politiku  a  toho  se  Rusové 
báli. Jeho žádost OSN o pomoc byla pro-
jevem politické naivity. Neuvědomil si, že 
velmoci chtějí mít v Evropě klid a kvůli 
Maďarsku  a  Polsku  nebudou  riskovat 
návrat do padesátých let. 

I přes potlačení povstání v Maďarsku 
začal Chruščov zacházet se satelity jinak 
než Stalin. Zval je postupně do Moskvy 
a sliboval jim ústupky. I když samozřejmě 
úsměvné.  Zápotockému  vrátili  Rusové 
dva hotely v Karlových Varech a své ura-
nové doly dostali Češi alespoň formálně 
opět  do  svých  rukou.  V  roce  1964  byl 
ale Chruščov smeten generalitou, která 
dosadila svého Brežněva. Znovu šlo 20 % 
HDP rozpočtu SSSR do armády. Poučení 
z  toho  ze  všeho  plyne  –  „Hlavně,  že  je 
to za námi!“ Na semináři byl přítomen 
i bývalý velvyslanec György Varga, který 
děkoval, že si na tuto událost Centrum 
pro  ekonomiku  a  politiku  vzpomnělo, 
a konstatoval, že to páni historici řekli vše 
přesně a on nemá k tomu co dodat.

Spisovatel,  protagonista  pražské-
ho  jara  a  jeden  z  hlavních  iniciátorů 
a organizátorů Charty 77 Pavel Kohout 
krvavé  Maďarské  povstání  hodnotil 
jako  jediný  subjektivními  pocity.  Ve 
svém projevu odhalil Pavel Kohout 
současné myšlení levicových intelektu-
álů a chartistů: „Kapitalismus ochuzuje 

slušné lidi uprostřed celku gangsterů.“ 
Kohout  s  nostalgií  v  hlase  vzpomínal, 
jak za slanečka a pivo  jezdil v  té době 
jako kluk do Kladna dobývat uhlí spolu 
s  rodiči  na  náklaďáku,  na  němž  bylo 
napsáno:  „Republice  více  práce,  to  je 
naše agitace“. Pak prý ale náhle  jeden 
ze Stalinových napomahačů – Chruščov 

–  odhalil  Stalina  jako  kult  osobnosti. 
„Co jsme měli dělat, doživotně kolaboro-
vat,  spáchat  sebevraždu nebo  se  snažit 
vylepšit stranu zevnitř?“ ptal se Kohout. 

„Skončilo  tání  a  vypukla  doba  ledová, 
z  níž  vyklíčilo  Pražské  jaro  roku  1968. 
Jan  Patočka,  Václav  Černý,  Eduard 
Goldstücker,  Jan  Procházka  a  jejich 
dorost,  Jiří  Gruša  a  Václav  Havel,  ti 
všichni pochopili, že spojenci KSČ mohou 
udělat  víc  než  úhlavní  antikomunisté. 
Pochopili,  že  boj  o  moc  mezi  dvěma 
křídly  téže komunistické  strany dokáže 
víc, než konstatování, že obě křídla nám 
mohou  být  ukradená,“  uvedl  Kohout 
a  posteskl  si,  že  dnešní  kritici  tyto 
reformní komunisty nechápou a tvrdí, 
že reformovat komunismus je podobně 
reálné,  jako  podat  návrh  na  neustálý 
den. Z Pražského jara podle něj zbyly 
dvě věci – skutečnost a sen. Skutečnost, 
že Gorbačov pochopil, že krvavý pře-
vrat odvrátí perestrojkou a sen hrstky 
levicových intelektuálů o třetí cestě 
k socialismu, která by zamezila divoké-
mu kapitalismu ochuzujícímu všechny 

slušné lidi. „Naši vnuci budou špen-
dlíčkem hrabat, až je tlustí kapitalis-
té budou věšet na lucerny,“ zakončil 
s patosem Kohout.

Pavel Kohout tak odhalil naprosto 
užaslým  účastníkům  semináře,  jak 
myslí  skuteční  levicoví  intelektuálo-
vé, co bylo jejich snem a jaký je jejich 
pohled  na  kapitalistickou  společnost. 
A to včetně Václava Havla, o němž si 
tolik z nás v roce 1989 myslelo, že chce 
budovat  z  komunistického  marasmu 
kapitalistickou budoucnost. Po vyslech-
nutí referátu pana Kohouta si to snad 
nebude  nikdo  myslet  ani  náhodou. 
Prezident republiky Václav Klaus v roli 
moderátora semináře konstatoval, že 
Pavel Kohout nezklamal, že zapomněl 
jen na své „Zářijové noci“. Kohoutova 
teze,  že  maďarské  události  ukázaly, 
kudy cesta nevede, a že se z ní u nás 
nikdo nepoučil, je podle něj námět na 
doktorskou disertaci, kterou bychom 
měli podrobit vážné diskusi.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

„Bývalý  zrádce  Imre  Nagy  pokojný 
převrat změnil  ve  fašistický  puč  a komunisté 
s úlevou přivítali návrat sovětských tanků. Já 
též. Imre Nagy ani nepožádal o milost a zápas 
vzdal. Pro mne vyvolává Maďarské povstání 
vzpomínku  nového  osvětlení  Budapešti  –  na 
lucernách  viseli  místo  světel  lidé.  Maďarům 
prohraná revoluce ale narovnala páteř,“ uvedl 
Pavel Kohout
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Co „údajně“ dělal Vojtěch 
filip (falmer) pro StB?

MartIn MeJstříK, senátor

z veřejnili jsme dokumenty z archi-
vu ÚZSI vypovídající o činnosti 
Vojtěcha Filipa – ideového spo-

lupracovníka StB „Falmera“ pro StB. 
Zdokladovali jsme, že Vojtěch Filip 
opakovaně veřejnosti lhal, když nejdříve 
tvrdil, že s StB nikdy nespolupracoval. 
Poté, co jsme zveřejnili jeho vázací akt, 
prohlásil, že „spolupracoval, aby pomohl 
svému podniku,“ a že spolupráce s roz-
vědkou mu „umožňovala lépe řídit nákup 
surovin ze zahraničí“. Již dříve jsme upo-
zornili na to, že Vojtěch Filip nebyl zařa-
zen do tzv. ekonomické rozvědky, ale byl 
úkolován 42. odborem I. správy SNB, což 
byl odbor rozvědky StB, který se zabý-
val západoevropskými státy a NATO. 
Námi zveřejněné dokumenty popisují 
dvě, pravděpodobně hlavní, „rozvědné“ 
aktivity Vojtěcha Filipa alias Falmera. 
Jsou to akce „Konto“ a „Lora“. V rámci 
akce „Konto“ se Vojtěch Filip pomocí 
smyšlených udání snažil poškodit 
respektovanou vedoucí spolupracovnici 
ve firmě Evu Vlasákovou. Jeho píle vedla 
k jejímu čtyřletému sledování Státní 
bezpečností a její prověrce Výborem 
lidové kontroly, která neprokázala 
žádné její pochybení. Jeho další projekt 
pro StB „Lora“ jej vedl opakovaně do 
nočního podniku v západoněmeckém 
městě Waiblingen nedaleko Stuttgartu, 
kde se snažil získat pro spolupráci s StB 
spolumajitelku nevěstince. Ve Stuttgartu 
sídlilo hlavní evropské velitelství vojsk 
USA, tzv. „hlavního nepřítele“ komunis-
tického režimu. Vojtěch Filip – Falmer 
předpokládal možnost „vytěžování“ 
amerických vojáků a důstojníků, kteří 
podnik navštěvovali. 

Tyto  akce  dostatečně  charakterizují 
Vojtěcha Filipa, který „vědomě a aktivně 
spolupracoval se zločinným režimem“, 
jak  potvrdil  i  rozsudek  Okresního  sou-
du  v  Českých  Budějovicích  z  21.  října 

1992.  Z  posice  jeho  dnešní  funkce  jde 
o  osobu  nebezpečnou  demokracii,  a  to 
nejen  proto,  že  v  době  totality 

byl úkolován StB proti našim současným 
spojencům.
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„V souvislosti se zveřejňovanými 
údaji z archivu ÚZSI používají 
média často přívlastek  ‚údajný‘. 
Poukazuji  důrazně  na  to,  že 
se  jedná  o  legálně  získané  a 
věrohodné dokumenty z archivů 
Ministerstva  vnitra,  které 
jednoznačně  dokazují  činnost 
Vojtěcha Filipa pro StB. Nejde 
o  nic  ‚údajného‘.  Ochota  poj-
menovávat věci pravým jménem 
a  způsob  nakládání  s  informa-
cemi týkajícími se činnosti StB a 
jejích spolupracovníků je rovněž 
dokladem našeho (ne-)vyrovnání 
se s  totalitní minulostí,“ komen-
tuje senátor Martin Mejstřík

Zpřístupňování dokumentů 
bývalé I. S-SNB

Většina dokumentů ke spolupráci Vojtěcha Filipa se Státní bezpečností 
je dochována v archivu bývalé I. S-SNB (Správa rozvědky StB). Správce 
dokumentů nejdříve zpřístupnil pouze část dokumentů ze svazku, který 
StB vedla k Vojtěchu Filipovi. Teprve po upozornění a následné stížnosti 
zpřístupnil také vázací akt, v němž se Filip zavázal ke spolupráci. Značná část 
dokumentů byla bohužel zpřístupněna v podobě zcela anonymizovaných 
(bílých) stránek, na kterých bylo pouze otištěno razítko „Zrušen stupeň 
utajení“. Na zneužívání zákona byla opětovně upozorněna řada institucí, 
včetně ministra vnitra a předsedy Stálé komise PS ČR pro dohled nad 
zpřístupňováním dokumentů StB. Pouze jediná instituce zaujala věcný 
přístup – a to Úřad veřejného ochránce práv (ombudsmana). Teprve na 
základě stížností byly poslední dokumenty (k akci „Lora“) předané senátoru 
Mejstříkovi již anonymizovány standardním způsobem, který je obvyklý 
např. u Odboru archivní a spisové služby MV. Jde však spíše o výjimku – podle 
vyjádření dnes již bývalého ředitele ÚZSI Karla Randáka z 18. září 2006 trvá 
tato instituce nadále na nezpřístupňování dokumentů StB podle archivního 

zákona. Východiskem by bylo jedině zřízení Ústavu paměti národa.
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V rámci akce vystoupil s úvodním slovem 
a  bilancí  nad  dosavadním  působením 
v pozici předsedy vlády Mirek Topolánek 
a dále vedoucí projektu eStat.cz Edvard 
Kožušník. Vlevo ředitel projektu CEVRO 
Ladislav Mrklas

Prezentace  se nesla v úsměvném duchu. 
Edvard  Kožušník  na  ní  stylově  v  klo-
tových  rukávech  správného  úředníka 
přečetl  několik  ukázek  z  knihy  „Jistě 
pane  premiére“  podle  níž  je  projekt 
pojmenován  a  rozesmál  nejen  Mirka 
a  Pavlu  Topolánkovy,  ale  i  předsedu 
CEVRO Ivana Langera a ředitele CEVRO 
Ladislava Mrklase

V  prostorách CEVRO – Liberálně-
konzervativní akademie v bývalé 
Měšťanské besedě v Praze pořádal 

Think-tank eStat.cz ve spolupráci s ní 
prezentaci iniciativy „www.panepre-
miere.cz“. Jde o internetovou adresu pro 
občany, na níž si může každý postěžovat 
přímo panu premiérovi nebo mu dát pod-
něty a návrhy na zefektivnění činnosti 
státu, jeho složek a organizaci. Mirek 
Topolánek chce tímto projektem dát 
jasně najevo, že si uvědomuje, že je tu pro 
občany a že chce být s nimi v neustálém 
kontaktu. Zahajovací akce nesla pří-
značný název „JISTĚ PANE PREMIÉRE.
CZ?“ podle bestselleru „Jistě pane pre-
miére“ Jonathana Lynna a Antonyho 
Jaye a předseda vlády Mirek Topolánek 
ji označil za začátek změny, a to nejen 
ve vztahu občan, podnikatel či úředník 
versus byrokracie, ale i změny stylu 
vládnutí jako takového. Ale aby nedošlo 
díky názvu akce k omylu, že chce v Úřadu 
vlády zavést model, kdy státní tajemníci 

nový styl vládnutí – 
„JiStĚ pane premiÉre.Cz?“ 

Ivana HaslIngerová

či náměstci řídí úřad a ministři se věnují 
politice. Na prvním místě nejsou pro 
Topolánka zájmy těchto byrokratů, ale 
občanů. Jeho sir Humphrey Appelby 
(nový vedoucí Úřadu vlády Jan Novák) 
prý sice také řídí úřad pevnou rukou, ale 
podle zcela opačného kréda, než slavná 
seriálová postava. I za tu krátkou dobu 
stihli zásadně reorganizovat práci porad-
ních orgánů vlády, odstranili duplicity 
a racionálně přesunuli řadu z nich pod 
resortní ministerstva, která vykonávají 
obdobné činnosti a kde tak budou mít 
lepší odborné zázemí. „Bezmoc voleného 
politika při střetu s věčnou byrokracií je 
jeden z prvních pocitů, který mě přepadl 
při vstupu do přeplněné Strakovy akade-
mie. Přes šest set zaměstnanců – téměř 
dvojnásobek oproti časům Václava 
Klause – dvě stovky komisí a vládních rad, 
řada z nich pro jistotu dvojmo, některé 
dokonce nezrušitelné, protože zřízené 
kterousi direktivou EU. Už jen strach 
o vlastní přežití by mě nutil k tomu, abych 
začal tento status quo měnit. Naštěstí 
jsem se nemusel spoléhat jen na vlastní 
síly. Věděl jsem, že mám oporu mimo jiné 
v projektu eStat. Myslím, že na práci této 
skupinky nadšenců lze právem vztáhnout 
parafrázi výroku Winstona Churchilla: 

„Ještě nikdy na poli debyrokratizace 
nedlužilo tolik lidí tak mnoho tak málo 
lidem,“ uvedl Topolánek, když vstupoval 
do auly CEVRA za zvuků filmové znělky 
zmíněného seriálu. Státní správa musí 
být podle Topolánka  fungujícím strojem 
na administraci vládní politiky. 

Na náš dotaz, jak to vlastně celé udělá, 
odpověděl  Mirek  Topolánek:  „Takové 
otázky mám nejraději. Zejména od novi-
nářů.  Moje  obecná  odpověď  zní:  Nové 
vůdcovství. Vůdcovství  méně  okázalé, 
méně halasné ve svých projevech, ale o to 
viditelnější  v  konkrétních  výsledcích pro 
občany. S novou vládou nový styl vládnutí. 

Styl  otevřený,  transparentní.  Styl,  jehož 
součástí  je  trvalá  likvidace  nadměrné 
byrokratické  zátěže  a  tím  i  omezení  kli-
entelismu a korupce. Styl, který zefektivní 
rozhodování jak z hlediska času, tak z hle-
diska nákladů. Každý člen kabinetu musí 
být v první řadě odborník, bez ohledu na 
stranickou legitimaci či nominaci. Takoví 
ministři  jsou  pak  schopni  unést  osobní 
odpovědnost  a  zároveň  efektivně  parti-
cipovat na práci jiných resortů. Bohužel 
jsme zatím měli příliš málo času prosadit 
nový styl do všech úřadů. Spoléhám právě 
na  projekt  eStat,  na  instituce,  jakou  je 
CEVRO, že mi dodají tu správnou munici, 
abych mohl byrokracii odstřelit v dalším, 
doufejme,  že  delším  kole.  Pro mě osob-
ně je postava premiéra Jima Hackera 
vynikající inspirací, abych s tou změnou 
vážně pohnul.“ 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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mirek topolánek: „oDS 
prokázala, že je dospělá strana“

Ivana HaslIngerová

K dyž stál před čtyřmi lety 
senátor Mirek Topolánek ve 
Františkov ých lázních na 

Kongresu ODS poprvé před delegáty 
s kandidaturou na předsedu strany, 
jeho volba překvapila snad nejvíce ze 
všech jeho samého. Podruhé se mu 
dostalo takové podpory, jakou se mohli 
pyšnit diktátoři typu Kim-Ir-Sena. Při 
letošní třetí volbě šlo ale nejen o jeho 
znovuzvolení, ale i o otázku směřování 
ODS. Proto požadoval „silný, zásadový 
a realistický mandát k dalšímu nelehké-
mu jednání o osudu naší země“. Ve hře 
je totiž víc, než ambice pana Topolánka 
a jeho stranických kolegů. Nyní se 
rozhoduje o tom, zda jejich plány, vize 
a sliby zůstanou jen cáry papíru nebo 
zda je začnou realizovat. Nastává pro 
něj proto nejtěžší úkol v jeho dosa-
vadní politické kariéře. Úkol, který 
vyžaduje nejen odvahu, ale především 
rozvahu. K tomu potřebuje mít silnou 

vůli, trpělivost, resistenci vůči stresu, 
vizi a komunikační dovednosti a to vše 
navíc pod obrovským tlakem. Kongres 
došel k přesvědčení, že všechny tyto 
vlastnosti Mirek Topolánek má, neboť 
mu dal velmi silný mandát k dalšímu 
politickému jednání, rovnající se prak-
ticky neomezené důvěře. Požaduje za 
to od něj, aby splnil velice těžký úkol 

– zabránit vzniku vlády ČSSD s podpo-
rou KSČM a nesestavovat vládu s ČSSD 
na základě velké koalice nebo opoziční 
smlouvy. Navíc, pokud nebude možné 
konání předčasných voleb do PSP ČR 
v co nejkratším termínu v průběhu 
roku 2007, pak by měl sestavit stabilní 
vládu schopnou v maximální míře 
prosazovat volební program ODS. Jak 
se chce s tímto vpravdě sisyfovským 
úkolem vypořádat, o tom jsme s ním 
hovořili bezprostředně po jeho zno-
vuzvolení v klidu jeho pracovny ve 
Strakově akademii v Praze:

Vteřinu poté, co byl vyhlášen volební 
výsledek  100:100,  jsem  si  uvědomil,  že 
bude  situace  obtížná.  Pokusil  jsem  se 
sestavit vládu ze tří stran tvořících pravi-
covou stovku. Jiří Paroubek ale pochopil, 
že  bez  podpory  sociální  demokracie 
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Masarykovo přesvědčení „OBCI STAROSTI SVÉ OSOBNÍ PODROB“ 
je základním politickým krédem Mirka Topolánka

	Moje priority jsou: zabránit vládě ČSSD s podporou KSČM, realizovat co nejvíce z našeho programu a vést kabinet. Nechci se 
zapsat do historie jako vůdce, který šestkrát vyhrál volby a pak spokojeně odešel do opozice a rezignoval na svou zodpovědnost 
vůči této zemi. 

	Ten, kdo získá možnost sestavovat vládu ve třetím pokusu, ten ji díky strachu poslanců o vlastní existenci také sestaví. Bude-li 
to pan Paroubek, dostanou se k moci komunisté. To jako zodpovědný předseda ODS nehodlám riskovat. Dříve, než bych mohl 
zradit program ODS, musel bych zradit sám sebe.

	Rozumím těm, kdo chtějí buď všechno nebo nic a musím říci, že mé srdce bojovníka mi radí totéž. Jen odvaha ale v politice 
nestačí. V politice se nepočítají dobré úmysly, ale pouze výsledky. Pokud by výsledkem dobrých úmyslů měla být vláda ČSSD 
a KSČM, považoval bych to za své zásadní selhání. 

	ODS už patnáct let brání a obhajuje kapitalismus a svobodu. Její úspěch stojí především na tom, že se pro mnoho lidí stala 
symbolem hráze proti návratu starých pořádků. Je pro ně nadějí, že se země nevrátí před listopad 1989. Aby byla i jistotou, 
nesmíme hazardovat a připustit i to nejmenší riziko, že se komunisté dostanou přímo či nepřímo k moci. 
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nevznikne žádná pravicová vláda. Proto 
byly  pokusy  o  její  sestavení  tak  složité 
a dokud byl pevně rozhodnut vládnout 
a neuznat výsledek voleb, nebyla žádná 
dohoda s ním možná. To je prvořadá věc. 
Mou povinností přesto je prosazovat náš 
program  za  všech  okolností  a  v  maxi-
mální míře. Rychlé konání předčasných 
voleb  by  pro  mne  s  pravděpodobností 
hraničící  s  jistotou  znamenalo  triumf 
a silný premiérský mandát. Samozřejmě 
toužím po tom stát v čele pokud možno 
jednobarevné  vlády  ODS.  Je  to  náš  cíl, 
o který musím navzdory nepřízni osudu 
usilovat. Je mi jasné, že velká koalice či 
jakákoli dohoda s ČSSD, která by v sobě 
měla jen stopu potupy, by zničila naděje 
ODS na dobré výsledky v budoucnu i mé 
vlastní ambice jí vést. Nechci se zapsat do 
historie jako vůdce, který šestkrát vyhrál 
volby a pak spokojeně odešel do opozice 
a rezignoval na svou zodpovědnost vůči 
této  zemi.  Cítím  velkou  odpovědnost 
a  udělám  vše,  co  budu  moci,  aby  lidé 
z našich krásných plánů také něco měli. 

	Vy věříte, že Jiří Paroubek svůj postoj 
doopravdy změnil?
Nevím,  zda  se  mu  dá  věřit,  že  tuto 

vizi  svého  vládnutí  odložil.  Dá  se  ale 
věřit  v  jeho  slábnoucí  postavení  jak  ve 
straně,  tak  i  ve  společnosti,  a  tomu,  že 
na  základě  jeho  politiky  ČSSD  dostala 
v  senátních  i  komunálních  volbách 
nařezáno. To všechno jsou faktory, které 
ho zřejmě tlačí k tomu, aby šel přece jen 
na nějakou dohodu. Bude ale vždy chtít, 
aby  byla  výhodná  především  pro  něj. 
Bude  požadovat  velmi  silné  postavení 
v poslanecké sněmovně a současně chtít, 
aby  jeho  lidé  byli  ve  vládě.  Zničující 
a strašně složité by toto jednání pro nás 
bylo, pokud by se konalo pouze na bázi 
ODS a ČSSD. Chápu na druhou stranu 
námitku, že jakékoliv rozšiřování jednání 

o další  strany znamená  ještě další 
programové  rozmělnění.  Proto 
uvažuji, že mandát k vládnutí tří- či 
čtyřkoalice (dále jen n-koalice, kde 
2<n<5) by měl být dán na krátkou 
dobu.  Jde  samozřejmě  o  to,  jakou 
programovou náplň bude n-koalič-
ní koncept mít. Lidi zajímá výsledek 
a  bude-li  vláda  vládnout  relativně 
dobře,  pak  může  vládnout  déle 
a naopak. Cena za to, že bychom šli 
na jakous takous dohodu se socialis-
ty musí být proto vyvážena silným 
programovým étosem. Pokud pro-

gramový étos nebude žádný, je zbytečné 
takovou vládu dělat. 

	A nešlo by ještě nějakým zázrakem 
zachránit tuto vládu, která tak 
výborně pracuje? 
Bohužel nešlo, i když je to veliká ško-

da. Když nemá mandát, tak se jí vládne 
těžko. Autoritativně ale říkám, že je toto 
nejlepší vláda od listopadu 1989. Za dva 
týdny vyřešila víc, než předešlé za léta. Ti 
lidé pracují i přesto, že vědí, že končí. Měl 
jsem při jejím sestavování šťastnou ruku 
a pokud to bude jen trochu možné, tak je 
nechám i v příští vládě. A nejsou to jen 
naši  straničtí  ministři,  ale  i  nestraničtí 
odborníci. Saša Vondra je muž na svém 
místě, Vicenová je úžasná… 
	Takže kvůli Jiřímu Paroubkovi 

přijdeme o nejlepší polistopadovou 
vládu u nás?
Démonizování Paroubka je nesmysl. 

Není tak silný, jak si vy novináři myslíte. 
Prohrál všechny volby a jeho moc oslabu-
je nejen v jeho straně, ale i ve společnosti. 
Není  čert  s  rohama  a  nestrašte  s  ním 
děti na Mikuláše, a to i přesto, že bude 
dělat  politiku,  která  by  nás  oslabovala. 
Přes  všechno  to,  co  udělal  a  dělá,  není 
bolševik. 

	Kongres Vám dal velmi silný mandát 
a důvěru. Přesto na něm proběhla 
velmi bouřlivá politická diskuse, 
v níž zazněla i řada kritických názo-
rů. Neobáváte se ztráty důvěry od 
jejich hlasatelů?
Kongres byl velmi zajímavý tím, že po 

dlouhém čase na něm o něco šlo a proto byl 
velmi otevřený, ostrý a názorově poměrně 
konfrontační.  Jeho  výsledek  ukazuje,  že 
ODS odmaturovala a je dospělá, protože to 
vše zvládla. Členská základna to absorbo-
vala a nakonec byl vygenerován rozumný 
názor. A pokud jde o ty kritické hlasy, tak 

k vlastnostem vůdce přece patří schopnost 
vypořádat se s kritikou. Nikoli s kritiky. 
Když  s  trochou  nadsázky  shrnu  kritic-
kou  část  politické  diskuse,  tak  bych  na 
jejím základě sám navrhl usnesení: „ODS 
zavazuje  své  vyjednavače,  aby  s  nikým 
nejednali  a  rovnou  zařídili  předčasné 
volby v příštím roce. Do té doby je třeba 
zavést rovnou daň.“ Poslouchal jsem vše 
velice pozorně a snažil jsem se v projevech, 
které vynikaly kritičností, hledat nějaký 
obsah, návrh, nápad, cokoli,  co by  stálo 
alespoň za oponenturu. Marně. Že máme 
dosahovat vyšších volebních výsledků? Že 
máme  udělat  předčasné  volby  v  příštím 
roce? Že máme přitom realizovat celý náš 
program včetně rovné daně? Super,  sou-
hlasím.  Geniální.  Ale  kromě  Vlastimila 
Tlustého,  který  představil  jakýs  takýs 
projekt, u ostatních absentovala odpověď 
na základní otázku: jak? 

	Jsou to čtyři roky od chvíle, kdy 
jste se stal předsedou. Napadlo Vás 
tehdy, jak složité problémy můžete 
v budoucnu řešit, jaká je to řehole 
být předsedou? Co se od té doby 
změnilo?
Začnu  t ím,  co  se  nezměnilo. 

Nezměnily se naše hodnoty, nezměnily 
se naše cíle, nezměnila se naše mise. Tak 
jako na počátku 90. let, jsme stále stranou, 
která vyjadřuje a obhajuje názory všech 
lidí, jejichž ústřední hodnotou je svoboda. 
Patnáct let bráníme a obhajujeme svobo-
du a kapitalismus. Nezměnili  jsme naše 
hodnoty, ale jejich prezentaci. Učinili jsme 
je široce přijatelné. Dnes se potvrzuje, že 
pokud  umíme  naše  liberálně-konzerva-
tivní hodnoty dobře vysvětlovat, pokud 
je  umíme  správně  aplikovat  na  řešení 
konkrétních problémů a pokud jsme jejich 
věrohodnými nositeli, nemusíme slevovat 
z našich zásad, nemusíme se rozkračovat 
do  středu.  Otevřeli  jsme  bakalářské  stu-
dium  na  Institutu  CEVRO,  máme  další 
thinktanky – ideově spřízněné organizace: 
CEP, Efektivní stát, časopis 51Pro, Mladé 
konzervativce. Rád bych ocenil zejména 
Ivana Langera za jeho působení v liberál-
ně konzervativní akademii CEVRO. Náš 
úspěch stojí na tom, že na rozdíl od jiných 
nejsme  stranou  personálně  vyprahlou. 
Na každé místo může kandidovat pět až 
deset  lidí.  V  tom  je  naše  nesporná  síla. 
Projevilo se  to  i ve sněmovních volbách, 
v nichž jsme získali o 45 % více hlasů než 
v roce 2002. Dokázali jsme získat na svou 
stranu elity na celostátní i lokální úrovni, 
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které v devadesátých letech byly vůči ODS 
spíše v opozici… 
	Situace je dnes jiná, než v devade-

sátých letech. Každá další volební 
kampaň je daleko profesionálnější, 
organizovanější a ze strany soupeřů 
útočnější. Čím si vysvětlujete, že jste 
dokázal přesto po šesté zvítězit i bez 
hulvátství a urážek soupeřů?
Náš úspěch stojí na kvalitním progra-

mu. Žádná jiná strana nemá tak propra-
cované  své  programové  teze,  nemá  tak 
ucelenou a konzistentní představu jak vést 
zemi. Naši soupeři se „Modré šance“ bojí 
právem. Nemohou totiž proti ní postavit 
stejně důkladný a realistický vlastní pro-
jekt, a to bez ohledu na to, zda jej můžeme, 
či nemůžeme realizovat. Děkuji za práci 
na této programové výzbroji, především 
Petru  Nečasovi.  Pokud  si  udržíme  náš 
programový  náskok,  nemůžeme  nikdy 
prohrát žádné další volby.

	Jak to děláte, že integrujete stře-
dopravé politické spektrum, aniž 
přitom slevujete za svých jasně pra-
vicových zásad?
ODS v sobě spojuje všechny tři klasic-

ké proudy politického myšlení: liberální, 
či přesněji libertariánský, konzervativní 
a křesťansko-demokratický. Díky tomu 
dokážeme oslovit široké publikum, jsme 
bezesporu stranou v dobrém slova smyslu 
lidovou.  Žádný  z  oněch  myšlenkových 
proudů  není  založený  na  vylučování, 
na  třídní  segregaci,  jako  socialismus 
a komunismus. Proto  jsme stranou ote-
vřenou, stranou, k jejímž myšlenkám se 
může přihlásit každý vyznavač svobody. 

	Říkáte, že jste přesvědčený, že pokud 
si udržíte image slušné a otevřené 
strany, která drží slovo, nemůžete 
nikdy prohrát žádné další volby. 
Jenže část národa zaměňuje hulvát-
ství s chlapskými postoji a volá po 
vůdci. Jak chcete tyto voliče přesvěd-
čit, že se mílí?
Náš úspěch stojí na tom, že držíme slo-

vo. Na rozdíl od jiných stran nás v posled-
ních čtyřech letech charakterizuje jednota 
slov a činů. A to dokonce i ve složité povo-
lební situaci, kdy jsme přes vábení nejrůz-
nějších sirén vytrvali v našem odmítání 
jakékoli  formy  velké  koalice.  Důkazem 
toho,  že  občané  tuto  naši  zásadovost 
oceňují, je drtivé vítězství v komunálních 
a senátních volbách. Ukázalo se, že značka 
ODS je zárukou úspěchu, jako nikdy před-

tím, a my jsme v těchto místních volbách 
inkasovali  bonus  za  věrohodnost  naší 
centrální politiky. Proto jsem přesvědčený, 
že pokud budeme dodržovat jednotu slov 
a  činů,  nemůžeme  nikdy  prohrát  žádné 
další volby. 

	Ale nic není na věčné časy, z vršku 
se padá daleko rychleji, než se na 
něj šplhá. Co uděláte pro to, abyste 
nedopadli tak elegantně dolů, jak to 
pregnantně vyjádřil na Kongresu 
delegát s Děčína o sociálních demo-
kratech? 
Musíme  brát  především  vážně 

transparentnost  a  boj  proti  korupci. 
Pokud  chceme  sami  usilovat  o  očis-
tu  české  společnosti,  musíme  začít 
u  sebe.  Nemilosrdně.  ODS je v tomto 
případě zkratka – Očistíme Důsledně 
Společnost!. Určitě si nikdo z nás nepře-
je,  abychom  zde za pár  let  opět hledali 
způsob, jak se dostat z krize. Musíme si 
dát proto pozor i na naše šibaly a taškáře, 
abychom  nedopadli  tak,  jako  sociální 
demokraté,  které  stíhá  jeden  korupční 
skandál  za  druhým,  mezi  nimiž  zuří 
otevřená  vendeta  a  jednotlivé  klany  se 
navzájem špehují a likvidují. 

	Vašim nejbližším úkolem je sesta-
vení n-koaliční vlády a po jejím 
případném neúspěchu udělat vše 
pro předčasné volby. Myslíte si, že 
takový kočkopes, v němž budou 
dokonce socialisté, může být vůbec 
úspěšný?
Získali jsme mandát k vládě, nikoliv 

k opozici. Musím se pokoušet o varian-
tu  nejpřijatelnější  pro  nás  i  pro  voliče 

– trojkoaliční projekt a jeho modifikace. 
Teprve v případě neúspěchu musíme usi-
lovat o předčasné volby. Každý, kdo chce 
předčasné volby v roce 2007, tak by 
měl  okamžitě  vysvětlit,  jak  k  nim 
dojde, kde sežene těch 101, resp. 120 
hlasů v Poslanecké sněmovně a zda 
vůbec četl Ústavu, když už se vážně 
zabývá  četbou  přitroublých  novi-
nových komentářů. Velkou koalicí 
si  můžeme  koupit  pár  let  u  moci. 
Avšak  nekoupíme  si  budoucnost. 
Velká koalice znamená neodvratný 
začátek našeho postupného pádu. 

	Jak chcete ale docílit, že v tako-
vé konstelaci budete moci 
realizovat co nejvíce za svého 
programu? 

Obecně platí, že v konstelaci, která je 
u nás po volbách, se nebude stoprocentně 
dařit socioekonomickým reformám, ale 
reformám,  které  vždy  vyžadovaly  širší 
konsensus,  širší  dohodu.  Důchodová 
reforma,  reforma  zdravotnictví,  soudů, 
justice,  zastaveni  dluhové  povodně, 
efektivní stát, debyrokratizace, podpora 
podnikání.  V  takovém  případě  máme 
povinnost  tyto  reformy  aktivně  ovliv-
ňovat. Moje priority jsou: zabránit vládě 
ČSSD s podporou KSČM, realizovat co 
nejvíce z našeho programu a vést kabinet. 
Říkám důrazně, že délka mandátu vlády 
musí být přímo úměrná hloubce  jejího 
reformního programu. 

	Pokud se vám podaří sestavit n-
koalici, jakou strategii zahraniční 
politiky chcete zvolit?
V zahraniční politice musíme i nadále 

podporovat rozšiřování EU a rovnopráv-
nost starých a nových zemí. Nechceme 
zavádět  omezení  pohybu  pracovní  síly 
pro Bulharsko a Rumunsko a podporu-
jeme perspektivní vstup zemí západního 
Balkánu.  Odmítáme  snahy  o  oživení 
federalistické ústavy, ostatně zamítnuté 
dvěma  zeměmi,  které  jsou  považovány 
za motor evropské integrace. Ve Francii 
smetlo  dokument  se  stolu  referendum, 
v  Německu  Ústavní  soud.  Protože  pro 
naše  liberalizační  snahy  nenacházíme 
podporu ve frakci Evropské lidové strany, 
založili  jsme  s  britskou  konzervativní 
stranou  nadaci  pro  evropskou  reformu 
na jejímž základě budeme chtít oslovovat 
sesterské strany a nalákat je do společné-
ho projektu. 

  Pane premiére, děkuji za Váš čas, 
který jste si pro nás udělal a za zajímavý 
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Pracovna pana premiéra osiřela neboť chvátal 
na další jednání o osudu naší země
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tým  Vlasty  Dolanské 
vybudoval  z  poštovní spořitelny  

plnohodnotnou  banku
Ivana HaslIngerová

V  bankovním prostředí se součas-
ná ředitelka Poštovní spořitelny 
Vlasta Dolanská pohybuje již 

od ukončení vysoké školy. Od svých 
začátků v České národní bance prošla 
řadou pozic v různých bankovních 
institucích, až  v roce 2001 zakotvila na 
vedoucím postu v Poštovní spořitelně.  
O tom, že tento bankovní ústav vede ke 
stále větším úspěchům, svědčí i ocenění 
finalistky soutěže Manažer roku.  

	Jak jste přijala zprávu o Vaší nomina-
ci na Manažera roku? Co považujete 
za svůj největší úspěch?
Ocenění bylo podle mne výsledkem 

každodenní  práce,  kterou  mám  ráda. 
Cením  si  toho,  že  pracuji  s  kolektivem, 
který  si věří, má  stejné cíle a  zaměření. 
Společnými  silami  se  nám  podařilo 
vytvořit  z Poštovní  spořitelny plnohod-
notnou banku. Za vůbec největší úspěch 
považuji  zvýšení  spokojenosti  našich 
klientů a jejich celkového počtu, rozšíření 

nabídky produktů a služeb a v neposlední 
řadě také navýšení výnosů banky. 

	Mluvíte-li o plnohodnotné bance, 
znamená to, že poskytujete stejný 
rozsah služeb jako ostatní banky?
To  zcela  určitě.  Původní  nabídku, 

jako například vkladní knížky a postžiro-
vé  účty,  jsme  doplnili  o  nové  moderní 
produkty  –  elektronické  bankovnictví, 
hypotéky, účty a úvěry pro podnikatele 
a  živnostníky  a  další.  Navíc  se  nebo-
jíme  investovat  do  novinek  a  inovací. 
Například  první  čipové  karty  v  Česku 
začala vydávat právě Poštovní spořitelna, 
a to už v roce 1998. Na podzim letošního 
roku jsme společně s ČSOB rozjeli jako 
první na českém trhu službu CashBack. 

	Neved la moderni zace ba n k y 
k odchodu původních klientů, pro 
které jsou nové produkty, jako inter-
netové bankovnictví, platební karty 
a hypotéky příliš složité?

K  odlivu  původních  klien-
tů  nedošlo  z  několika  důvodů. 
Přestože investujeme do nových 
produktů  a  rozšiřování  finanč-
ních  center,  zůstáváme  stále 
nejlevnější  bankou  na  našem 
trhu. Navíc máme díky síti více 
než 3300 obchodních míst České 
pošty  nejlepší  dostupnost.  Naší 
hlavní vizí je být přátelskou ban-
kou, bankou pro všechny.

	Přátelskou bankou? V čem to 
spočívá?

Například v tom, že jsme od 
června  tohoto  roku  jako  první 
banka u nás  zrušili poplatky za 
příchozí platby. Vycházíme také 
vstříc  handicapovaným  skupi-
nám občanů. Náš účet „Handicap“ 
jsme  vyvinuli  ve  spolupráci  se 

zdravotně postiženými, protože právě oni 
nejlépe vědí, jaké služby lidé s postižením 
nejvíce  potřebují.  Také  provozujeme 
bankomaty pro nevidomé a naše služby 
jsou  dostupné  i  pro  tělesně  postižené 
občany na více než 2000 bezbariérových 
poštách. 

	Díky široké síti 3300 pošt máte více 
kontaktních míst než jakákoliv jiná 
banka. Hledáte i jiné cesty, jak se 
dostat blíž k Vašim klientům?
Důraz klademe na co nejdostupnější 

služby, a to nejen prostřednictvím pošt. 
I  v  tomto  směru  jdeme  cestou  inovací. 
Kromě  obchodních  míst  České  pošty 
poskytujeme  naše  služby  i  dalšími 
kanály  –  přes  finanční  centra,  což  je 
obdoba tradičních bankovních poboček, 
a  prostřednictvím  tzv.  alternativních 
kanálů. S nabídkou Poštovní spořitelny 
se ale můžete setkat třeba i přes finanční 
poradce  Českomoravské  stavební  spo-
řitelny,  s  níž  jsme  navázali  spolupráci 
v letošním roce. 
	Jste soukromým subjektem a navíc 

úspěšně se rozvíjejícím. Proto se 
zdá být otázka, kterou Vám nyní 
položím, jaksi nadbytečná. Přesto 
se zeptám. V čem by Vám mohla 
vláda pomoci?
Za  velmi  zajímavou  oblast,  kte-

rá  se  ve  světě  velmi  rychle  rozvíjí, 
považujeme  moderní  elektronické 
ukládání  dokumentů  a  elektronický 
podpis.  Velice  bychom  proto  uvítali 
systémové  kroky  na  ministerstvech 
pro podporu používání elektronického  
podpisu i v ČR. Věřím, že větší využití 
elektronických  kanálů  by  přispělo  ke 
zjednodušení  administrativy  a  určitě 
i ke zrychlení všech procesů. 

Vážená paní ředitelko, děkuji Vám 
za rozhovor.
Snímek archiv Poštovní spořitelny
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milan škoda: „přál bych si, aby se 
Centrum fotoškoda stalo jedním 
z kulturních míst prahy“

JIří Pancíř

P oprvé za dobu deseti let, co 
monitorujeme vítěze soutěže 
Manažer roku, získal ocenění 

člověk podnikající v oboru, který těsně 
souvisí s kulturou – Milan Škoda, maji-
tel fotografického Centra FotoŠkoda 
ve Vodičkově ulici v Praze. Byl jsem 
proto zvědavý, jak se mu to povedlo. 
A pochopil jsem to hned při příchodu 
do jeho fotografického centra, neboť 
mne přivítal hrozně sympatický pohyb-
livý muž, který fotografií žije a má vše 
o fotografování v posledních 50 letech 
v malíčku. Provedl mne celým Centrem 
o mnoha patrech, všichni zaměstnanci 
se na něj usmívali, tykali mu a zdravili 
se s ním, prostě perfektní kapitalista. 
Po chvilce hovoru s ním jsem si uvědo-
mil, že jeho přístup k lidem je týž, jako 
u pana Bati, s nímž jsem měl tu čest se 
nedávno setkat. A nešlo jen o milé cho-
vání, ale byl to člověk nesmírně vzdělaný 
a všemi aspekty fotografie doslova une-
sen. Myslel jsem si, že se v této oblasti 
dobře orientuji, ale od něho jsem se 
dozvěděl mnohé, co jsem neznal. Měl 
právě na návštěvě generálního ředitele 
od Panasonicu – ne toho pro centrální 

a východní Evropu, ale toho generál-
ního přes celý svět, který s ním řešil 
prodejní aktivity ve východní Evropě. 
Jak jsem zjistil, kromě něj za ním jezdí 
i další osobnosti známých fotografic-
kých firem. Když někdo z nich zavítá 
do ČR, nevedou ho příslušní zástupci 
firem do Electroworldu či do Makra, 
ale do Centrum FotoŠkoda, neboť tito 
prezidenti chtějí vidět něco, co v jiné 
zemi prostě neexistuje. „Mám tu čest, že 
několikrát do měsíce mohu provádět pre-
sidenty světových fotografických firem 
a velkou radost mi dělají děkovné dopisy 
od nich. Toho si nesmírně vážím,“ říká 
Milan Škoda. Výsledkem uznání těchto 
návštěvníků je, že od nich má FotoŠkoda 
podporu v tom smyslu, že nové produkty 
dávají přednostně na jeho pulty. 
A protože trh je v této oblasti 
velice tvrdý, je pro FotoŠkodu 
velmi výhodné, že si tito 
presidenti nejvýznamnějších 
světových firem přejí, aby se 
novinka, kterou jejich koncern 
právě uvádí na trh, prodávala 
přednostně právě v prostředí 
podniku pana Škody. 
Tím se Centrum dostává 
do povědomí všech foto-
grafických fajnšmekrů. 
Čemu tento úspěch při-
kládá, ale i o problémech 
této profese v současném 
digitálním světě, nám pan 
Škoda řekl:

Vždycky jsem měl pocit, 
že  zákazníkům  nestačí 
jen  něco  prodávat,  ale 
poskytnout  jim  vše,  co  je 
nutné  znát  kolem  fotogra-
fie. Proto jsem se v Centru 
FotoŠkoda  snažil  spojit 
všechno,  co  se  týká  foto-
grafování.  Nejsme  proto 

pouze prodejci nejběžnější  fotografické 
techniky,  jako  je  tomu  v  jiných  prodej-
nách. V našem ateliéru děláme i vlastní 
fotografie. Umožňujeme výběr obrázků 
na  11  terminálech  v  různých  typech 
povrchů, ale ne paušálně a strojově, kaž-
dá fotografie prochází úpravou člověka, 
který rozumí barvám. Jsem toho názoru, 
že  když  si  za  desetitisíce  korun  koupí 
zákazník digitální  fotoaparát,  tak z něj 
chce dostávat ty nejkvalitnější fotografie. 
Na terminálu si vybere velikost, typ papí-
ru, a přeje-li si to, má u své zakázky indi-
viduální péči. Denně řeším problémy, že 
jsem prodal špatný aparát, že dělá ošklivá 
fota, a když zákazníkovi ukáži, jak krásné 
foto z něj vyrobím, omluví se a pochopí, 
že ani ten nejlepší fotoaparát nemůže při 
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špatném osvětlení či jiných prohřešcích 
udělat  vždy  fotografii,  která  se  nemusí 
upravovat  pod  dohledem  odborníka. 
Vyrábíme  zde  i  panoramatické  obrazy, 
které  v  Praze  nikdo  nedělá.  Děláme 
i vlastní  fotografie ve vlastním ateliéru. 
Mojí  snahou  je  vrátit  tradici,  která  zde 
v paláci Langhans byla za první republi-
ky a utvořit jednu nezávislou komplexní 
a profesionální prodejnu fotografických 
služeb  pod  jednou  střechou.  Pokud 
navštívíte  nějaký  obchod  s  fotogra-
fickou  technikou  v  České  republice 
a máte nějaký  technický problém nebo 

neseženete-li  požadované  zboží,  téměř 
vždy vás odkáží do Vodičkovy ulice do 
Centra FotoŠkoda, kde zákazník sežene 
zpravidla to, co potřebuje, jako poslední 
možnost. 

	Většina prodejců se spokojí obcho-
dem, kde se prodávají fotoaparáty 
jako na běžícím páse. Jak Vás 
napadlo vybudovat tak veliké FOTO 
Centrum?
Celý  život  pracuji  ve  fotografii. 

Nastoupil  jsem  jako  šestnáctiletý  kluk 
k  bývalému  živnostníkovi,  který  byl 
v  roce  1968  soudruhy  „omilostněn“ 
a dostal možnost opět pracovat v obchodě. 
Vštěpoval mi do hlavy zásady, které plati-
ly za první republiky. Když zákazník řekl, 
co  si přeje, musel učeň běžet  to  sehnat. 
Dostal  jsem  tehdy  od  něj  školu,  jak  se 
má jednat s lidmi. Po revoluci v roce 1989 

jsem začal pracovat v palá-
ci  Lucerna.  Nebyly  tehdy 
ještě žádná pevná pravidla 
pro  soukromé  podnikání. 
Dokonce ani koruna neby-
la konvertibilní a byl proto 
problém  cokoliv  přivést 
z  ciziny.  Přesto  jsem  se 
snažil  uspokojovat  potře-
by  zákazníků  na  základě 
svých  zkušeností.  Měl 
jsem  štěstí,  že  když  jsem 
se pustil do samostatného 
podnikání,  znal  jsem  lidi 

a  věděl,  co  lze  a  co 
ne.  Věděl  jsem,  že 
je  to  boj,  že  musím 
denně  sledovat  trh.  Získával  jsem 
stále větší klientelu a nahrávala mi 
doba,  že  se  neprosperující  okolní 
obchody daly připojovat a já mohl 
rozšiřovat  prostory.  Byl  jsem  čle-
nem Filmového klubu. V Lazarské 
ulici  byl  velmi  známý  fotobazar 
U Havlíka. Já mu tehdy začal jako 
první člověk konkurovat. Měl jsem 
navíc  štěstí,  že  budovu  naproti 
mému tehdejšímu obchodu získala 
v  roce  1990  v  restituci  pravnučka 
pana  Langhanse  paní  Meisnerová-
Wismerová,  jejímž  životním 
cílem bylo vybudovat fotografický 
dům  a  vrátit  mu  fotografickou 
historii.  Všimla  si,  jak  se  naproti 
snažím, a přišla za mnou, že shání 
českého  podnikatele  ve  fotografii. 
Přála  si,  abych  podnikal  v  jejích 
prostorách. Souhlasil  jsem a začal 

plánovat.  V  roce  2002  byla  přestavba 
paláce  Langhans  dokončena.  Původní 
název  prodejny  „Fototechnika  a  video 
Milan  Škoda“  se  změnil  na  „Centrum 
FotoŠkoda“.

	T a k ž e  j s t e 
d o  p a l á -
ce Langhans, 
v němž se nachá-
zí FotoŠkoda, 
navrátili ovzdu-
ší, které kdysi 
v y tvářel pra-
dědeček paní 
Langhansové, 
obchod i s jeho 
ateliéry doplně-
ný o nejmoder-
nější techniku 
a výrobky pro ty 

nejnáročnější zákazníky. Co všechno 
zde mohou zájemci nalézt?
Máme zde vybudovaný fotografický 

ateliér, ve kterém se snažíme navázat na 
tradici  paláce  Langhans  včetně  virtuál-
ního  pozadí,  které  umožňuje  vytvářet 
portréty s různými pozadími. Oddělení 
se ale specializuje i na průkazovou, por-
trétní, technickou a reklamní fotografii 
včetně  dalších  fotografických  služeb. 
Naší prioritou je profesionální zákaznic-
ký  servis,  kvalitní  zpracování  a  rychlé 
zhotovení zakázky. 

	Při prohlídce jsem si všiml, že každé 
patro budovy je věnováno něčemu 
jinému…? 
Snažili jsme se při rekonstrukci udě-

lat vše přehledně, aby zákazníci neblou-
dili. V mezaninu prodáváme fotoaparáty 
a  digitální  techniku.  Oddělení  nabízí 
velký  výběr  fotoaparátů,  objektivů 
a  videokamer  včetně  široké  nabídky 
originálního příslušenství, paměťových 
i  záznamových  médií,  tiskáren  a  ske-
nerů,  jakož  i  další  digitální  techniky. 

Oddychový koutek ve fotoateliéru pana Škody

Sportovní aktivity pana Škody
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Rovněž v něm nabízíme stativy, brašny, 
fotobatohy,  dalekohledy,  navigační 
přístroje  GPS,  osvětlovací  zařízení, 
fotografická  pozadí,  odrazné  desky, 
technické  vybavení  fotokomory  atd. 
V suterénu je prodej alb a rámů, oddělení 
nabízí široký sortiment všech doplňků. 
V  přízemí  jsou  především  prodávány 
fotomateriály.  Oddělení  nabízí  široký 
sortiment  filmů,  paměťových  médií, 
fotomateriálů,  fotografické  chemie, 
vybavení  do  fotokomory,  filtrů,  origi-
nálního  i  neoriginálního  příslušenství 
k  fotoaparátům  a  bleskům,  archivač-
ních materiálů, časopisů a knih včetně 
doplňkového  sortimentu.  Oddělení 
minilabu nabízí veškeré služby spojené 
se zhotovením fotografie. Disponujeme 
třemi  vysoce  kvalitními  digitálními 
minilaby Noritsu a 11 samoobslužnými 
terminály umožňujícími snadné a rychlé 
zadání vaší zakázky. Ve druhém patře 
je přednášková síň, kde přednáší Pavel 
Scheufler, který učí v současné době na 
FAMU. Po absolvování kurzu dostávají 
fotografové certifikát. Fotoservis a půj-
čovna fototechniky je smluvní sběrnou 
fotoaparátů  OLYMPUS  a  NIKON, 
opravuje  mechanické  fotoaparáty, 
vyrábí  redukce  na  zakázku  a  půjčuje 
fototechniku. Oddělení použitého zboží 
a výkupu nabízí velký výběr použitých 
kinofilmových,  středoformátových 
a  digitálních  fotoaparátů,  objektivů, 
videokamer,  příslušenství  a  ostatní 
fototechniky. Nedílnou součástí nabídky 
použitého zboží jsou historické a sběra-
telské  fotografické  přístroje.  Oddělení 
je  také  rozšířeno o nabídku doprodeje 
nových  fotoaparátů  a  příslušenství  za 
mimořádné  ceny.  Prodáváme  i  nejmo-
dernější software pro úpravu fotografií 
v počítačích a prodejci jsou na to speciál-
ně vyškoleni, aby mohli klientům pora-

dit, co je pro ně 
optimální.

	 M á t e 
z d e  n e u -
vě ř i t e l né 
množst v í 
digitálních 
fotoapará-
tů. Kupují 
lidé ještě 
vůbec kla-
sické foto-
aparáty?

Samozřejmě, že lidé kupují ve velkém 
digitální fotoaparáty. Digitální fotoaparát 
má v  současné době  již  tolik předností, 
že již málokdo sáhne po aparátu na film. 
Využití je například při focení v extrém-
ních  podmínkách  –  velká  vlhkost,  vel-
ký  mráz,  větší  odolnost  proti  nárazu. 
Klasické fotoaparáty si kupují také ti, kdo 
celý život toužili po špičkovém přístroji, 
jako například Nikon, a nyní ho mohou 
získat  za  několikanásobně  nižší  cenu. 
Dále  jsou zde  staromilcové a milovníci 
černobílé fotografie. Stále je mimořádný 
zájem o černobílou fotografii. Na všechny 
tyto klienty se u nás rovněž specializuje-
me a chceme, aby u nás vše dostali. 

	Profil centra uspokojuje profesi-
onály a náročné fotoamatéry při 
zpracování fotografií a výstavní 
činnosti. Centrum FotoŠkoda je 
navíc propojeno s Galerií Langhans, 
čímž dohromady tvoří pravdě-
podobně největší a nejkrásnější 
fotografické centrum v celé Evropě. 
Máte zde vše, co může fotograf chtít. 
Existuje vůbec něco, co nevedete?
Nemáme  zde  profesionální  tele-

v i z n í   k a m e -
r y   z a   m i l io -
ny.   Konč í me 
u  second ha n-
dových  betaca-
mů za 250 tisíc. 
S e c o n d h a n d 
má  stále  ještě 
p r o   m n o h o 
l idí  opodstat-
nění,  protože 
pro  zákazníky 
byl  dříve  apa-
rát na deset let, 
nyní na 3-5 let.

	Vybudoval jste fotografické centrum, 
které by se mělo spíše jmenovat 

„Splněné sny fotografa“. Máte vůbec 
ještě Vy sám nějaké sny do budouc-
na?
Nebudu  zakládat  další  centrum, 

ale  vylepšovat  stávající  bych  si  přál. 
Technická  možnost  rozšíření  je  napří-
klad  proniknout  do  pasáže  Světozoru, 
ale vše záleží na tom, jak se budeme dále 
rozvíjet. Měsíc od měsíce je ve fotografii 
jiná  situace.  Neustále  musím  vyhodno-
covat, co lidi chtějí a co ne. Vývoj půjde, 
myslím, do nekonečna.

 Centrum FotoŠkoda jste vybudo-
val za pomoci paní Meisnerové-
Wismerové,  prav nučk y pana 
Langhanse. Na jaké problémy jste 
narážel? Co by mohli pro Vás udělat 
naši politici? A co fondy EU?
Neslyšel  jsem,  že  by  v  tomto  oboru 

někdo od EU něco dostal. Proč to ale dělat 
složitě, když to jde jednoduše. Proč mám 
platit mnoho právníků na vymýšlení růz-
ných dotací, když by mi stačilo platit nižší 
daně.  Jak  mám  expandovat,  když  jako 
fyzická osoba platím nejvyšší daně 32 % 
a  náklady  na  zaměstnance  a  problémy 
s nimi jsou neúnosně vysoké? 

	A co Váš osobní život? Máte čas na 
rodinu, na koníčky?
Bydlím ve Vraném nad Vltavou, v létě 

zahradničím, v zimě lyžuji. Starší syn stu-
duje VŠE a pomáhá mi zde. Přál bych si, 
aby si to okoukal, dokázal v budoucnosti 
vést firmu a já, dá-li mi Pán Bůh zdraví, 
jen na vše dohlížel. Zatím jsem vytížený 
i  jako obchodní  ředitel  a přitom věk  je 
neúprosný. 

Pane Škodo, děkuji Vám za rozhovor.
Snínky archiv FotoŠkoda
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Státní podnik Diamo vítězí 
v boji s ekologickými 

zátěžemi z dob totality
JIří Pancíř

„D ýcháme velmi špatný 
vzduch,“ zněl nedávno 
ústřední titulek v MF 

DNES a v textu se psalo, že je to děsivá 
zpráva. Redakce má samozřejmě pravdu 
a je správné, že se naše sdělovací pro-
středky zabývají dokonce i takovými 
drobnostmi, jako když vyteče někde pár 
tun kyseliny na silnici při havárii kamio-
nu. Je dobře, že každou chvíli pranýřuje 
naše televize firmy, které si ničení naší 
přírody, například zakládáním nepovo-
lených skládek, vytyčily jako svůj hlavní 
podnikatelský záměr. Je ale naštěstí také 
pravdou, že máme u nás i společnosti, 
které se sanací ekologicky nebezpečných 
oblastí, zejména důsledků ekologické 
nedbalosti státu v době totality, profesi-
onálně zabývají. Tak díky jedné z nich už 
nezní tak hrozivě ani zpráva, že po che-
mické těžbě uranu existuje v ČR největší 

ekologická zátěž ve Střední Evropě – že 
máme v hustě obydlené oblasti v podloží 
pod zásobárnou pitné vody pro třetinu 
Čech v podzemním jezeře na ploše 
24 km2 rozptýleno 5 milionů tun kyse-
liny sírové jako pozůstatek drancování 
přírody za vlády komunistů. Na štěstí pro 
obyvatele, je zde státní podnik DIAMO, 
který má tuto časovanou bombu pod 
kontrolou a díky němuž nenateče vše do 
Labe a jím až do Německa. Kromě toho 
má tento nenápadný podnik na starosti 
likvidaci dalších 6400 ekologických 
zátěží. V republice neexistuje ekologická 
firma, která má ve správě tolik zátěží 
z minulé doby. Není proto divu, že ředi-
tel státního podniku DIAMO, Ing. Bc. 
Jiří Jež, byl oceněn v letošní soutěži 
Manažer roku titulem Manažer odvětví 
ČR. O tom, co vše musí jeho podnik 
dělat, aby nenastala obrovská ekologická 

katastrofa, 
a o dalších 
a k t iv it ác h 
tohoto pod-
niku jsme 
si s panem 
ř e d i t e l e m 
v y p r á v ě l i 
v Praze na 
Barrandově.

 Ing.  Bc. 
Jiří  Jež  po 
celý profesní 
život pracuje 
v  uranovém 
p r ů my s lu . 
Vy u č i l   s e 
frézařem  ve 
Ž ď á rsk ých 
strojírnách 
a  od  17  let 
p r a c o v a l 
v  uranovém 
dole v Dolní 

Rožínce.  Při  zaměstnání  vystudoval 
strojní průmyslovku a stal se technickým 
kont rolorem.  Následovalo studium na 
Strojní fakultě ČVUT v Brně a studium 
ekologie na vysoké škole v Pardubicích. 
Po listopadu 1989 byl jmenován do funkce 
hlavního  inženýra,  následně  náměstka 
pro ekologii a v roce 1995 se stal ředite-
lem o. z. GEAM Dolní Rožínka. Protože 
k  práci  řídícího  pracovníka  bylo  třeba 
získat  zkušenosti  s  právními  předpisy, 
vystudoval práva a získal titul bakaláře. 
Od  roku  2000  zastává  funkci  ředitele 
státního podniku DIAMO se sídlem ve 
Stráži pod Ralskem.

 Státní podnik DIAMO má pět odštěp-
ných  závodů  –  ve  Stráži  pod  Ralskem, 
v  Dolní  Rožínce,  v  Příbrami  a  dva 
v  Ostravě.  Firma  zajišťuje  dvě  hlavní 
činnosti:  Odstraňování  ekologických 
zátěží  po  těžbě  rud,  uhlí  a  průmyslo-
vých  aktivitách  a  produkci  uranového 
koncentrátu  pro  jadernou  energetiku. 
Těžba uranové rudy a výroba uranové-
ho koncentrátu činí pouze 25 % činnosti 
státního podniku, hlavní činnost před-
stavuje  odstraňování  starých  zátěží  po 
těžbách. Celkově má DIAMO ve správě 
4400 objektů a 6400 starých zátěží, které 
je třeba sledovat a následně většinu z nich 
likvidovat. Hlavní likvidační činnosti po 
těžbě  a  úpravě  uranové  rudy  probíhají 
na  18  lokalitách,  na  dalších  17  místech 
probíhá likvidace starých zátěží po těžbě 
ostatních rud a na 9 hlavních lokalitách 
odstraňuje  s.  p.  DIAMO  zátěže  po  těž-
bě  černého  uhlí  a  lignitu.  Staré  zátěže 
po  těžbě  rud  převzal  s.  p.  DIAMO  od 
Rudných dolů Příbram a zátěže po těžbě 
uhlí pochází z utlumované části OKD.

	Netušili jsme, že s. p. DIAMO je tak 
obrovský kolos. Co to obnáší řídit 
podnik rozprostřený prakticky po 
celé republice?
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Když jsem přišel na ředitelství státní-
ho podniku, snažil jsem se odstranit to, co 
mi vadilo jako řediteli odštěpného závodu 
v Dolní Rožínce. Ředitelství nám do  té 
doby dávalo zodpovědnost, ale pravomo-
ci nám bralo. Probíhalo také mnoho zby-
tečných kontrol. To jsem zrušil a nastolil 
jsem vztah důvěry.  Jednotlivé odštěpné 
závody nesmějí být řízeny pouze příkazy, 
ale musejí  se  jim kromě zodpovědnosti 
nechat i pravomoci. Těžko se vyřizuje ze 
Stráže  pod  Ralskem  něco,  co  potřebují 
lidé  např.  v  Příbrami.  Musel  jsem  ale 
vybrat nejen do vedení státního podniku, 
ale i do vedení odštěpných závodů kvalit-
ní lidi, kteří nezneužijí nové pravomoci. 
Ředitelství jsem zeštíhlil ze 400 pracov-
níků na 100. Neznamená to, že tito lidé 
nemohli  zůstat  pracovat  v  podniku  na 
jiných funkcích. Mně pomohlo k řízení 
firmy mé bakalářské studium práv. Abych 
tedy odpověděl na Vaši otázku. Řídit pod-
nik roztroušený po celé ČR znamená mít 
kvalitní management nejen na ředitelství, 
ale i v jednotlivých odštěpných závodech 
a lidé ve vedení odštěpných závodů musejí 
mít nejen odpovědnost, ale i pravomoci. 
Důležitou složkou řízení je oboustranný 
přenos informací.

	Po skončení studené války došlo ve 
světě k obrovskému útlumu těžby 
uranu. Těžilo se jen 60 % světové 
spotřeby. U nás, s výjimkou dolu 
Rožínka, byla těžba dokonce úplně 
zastavena. Nyní se staví mnoho 
jaderných elektráren a poptávka 
po uranu je opět veliká. Za posled-
ní čtyři roky stoupla jeho cena již 
pětkrát. Není škoda, že se s těžbou 
u nás prakticky přestalo? Neuvažuje 
se o znovuotevření dolů?
Přestože  jsou v naší  republice znač-

né zásoby uranu, kvůli  jeho nízké ceně 
v minulých letech se staly doly v Příbrami 
a  v  oblasti  Stráže  pod  Ralskem  neren-
tabilní  a  v  90.  letech  minulého  století 
byla  těžba  zastavena.  V  důsledku  toho 
u nás pracuje poslední činný důl v celé 
Evropské unii na ložisku Rožná v Dolní 
Rožínce. Důl mohl pokračovat v těžbě bez 
dalších investic, ložisko bylo připravené 
a  byla  zde  velká  ochota  zaměstnanců 
dál pracovat. V současné době je ložisko 
rozfáráno do 24. patra, neboli do hloubky 
1200 m a stávající zásoby zaručují těžbu 
do konce roku 2008. Pokud bychom chtěli 
těžit dále, musela by se rozfárat další patra 
a to znamená udělat další průzkum ložis-

ka  a  investovat 
značné  finanční 
prostředky  na 
p r o h l o u b e n í 
jam. To by trvalo 
nejméně  3  roky 
a  ná k lady  by 
pře d s t avov a ly 
miliardu korun.

 Po k u d   j d e 
o ČR jako celek, je 
co do zásob ura-
nu velice bohatá. 
Do  roku  1989 
odcházel všechen 
u  nás  vytěžený 
uranu  do  býva-
lého  Sovětského 
svazu.  Celkové 
množství  uranu 
vytěženého u nás 
činilo  112  tis.  tun.  Když  si  uvědomíme, 
že obě naše atomové elektrárny spotře-
bují  ročně  700 t  uranu,  stačilo  by  toto 
množství,  které  od  nás  Sovětský  svaz 
dostal,  na  150  let  jejich  provozu.  Ale 
je  již  pozdě  „bycha“  honit.  Vy  jste  spíš 
chtěl  vědět,  jaká  je  současná  situace. 
Jáchymovsko a Příbramsko je vytěženo, 
přesto se řadíme ve vytěženém množství 
uranu  na  šesté  místo  ve  světě  a  co  do 
množství uranu na plochu jsme suverén-
ně první na světě. O Dolní Rožínce jsem 
již  mluvil,  ale  také  ve  strážské  oblasti 
jsou  zásoby  uranu  i  tam,  kde  se  nikdy 
nezačalo  těžit.  Společenské  klima  ale 
nenasvědčuje  tomu,  že  by  mohla  těžba 
začít.  Rozhodnutí  o  případné  obnově 
těžby  uranu  v  ČR  by  muselo  být  celo-
společenským  zájmem  a  obnova  těžby 
by  započala  na  základě  souhlasu  vlády 
ČR. Například prodloužení těžby v Dolní 
Rožínce za podmínek, o kterých jsem již 
hovořil, by v tomto regionu nebyl problém 
ve vztahu k obyvatelstvu. Obyvatelstvo 
je  těžbě  nakloněno,  neboť  již  padesát 
let dává těžba regionu vysokou zaměst-
nanost,  drtivá  většina  zaměstnanců  je 
z okolí.

	Jestli tomu dobře rozumím, tak 
naše bývalé doly jsou až na Rožínku 
v likvidaci. Šly by je v případě, že by 
se naši politici přestali bát neinfor-
movaných občanů a ekologických 
nátlakových skupinek, v budoucnu 
znovu otevřít?
Otevřít jednou zlikvidované ložis-

ko je prakticky nemožné. Je to těžší, 

než otevřít nové. Lidé si mylně před-
stavují,  že  se  k  šachtě  dají  betonové 
dveře, aby tam nepadaly děti a turisté, 
a tím se důl uzavře. Likvidace dolu je 
však složitý proces, u uranových dolů 
je  ještě složitější kvůli radioaktivitě. 
Obecně  lze  říci,  že  ve  starém  ložis-
ku,  kde  nehrozí  propad,  se  vyvezou 
na  povrch  věci  a  zařízení,  které  by 
ohrozily životní prostředí, provedou 
se zásypy jam a vše se zatopí. Jen na 
Příbramsku bylo takových jam po těž-
bě uranu 38. Ve Stráži pod Ralskem, 
kde  je  ložisko  se  sklonem  pouhých 
8 % a s mocností 10 m, se musí veške-
ré  vytěžené  prostory  zalít  speciální 
betonovou  směsí,  jámy  musejí  být 
zasypány  a  teprve  potom  se  zatápí. 
Z toho jasně vyplývá, že takto zlikvi-
dovaná ložiska již nelze znovu otevřít. 
Vrátím  se  ještě  k  uvedené  likvidaci. 
Celý  způsob  likvidace  ložisek,  tak 
jak  jsem jej popsal, má velice složitý 
schvalovací proces. Nejdříve musí být 
schválen  koncepční  materiál  s  dlou-
hodobým  výhledem  tzv.  „Technický 
projekt likvidace“. Tyto projekty jsou 
schvalovány Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR na základě oponentních 
posudků.  Teprve  potom  nastupuje 
schvalovací  proces  s  orgány  státní 
správy a samosprávy jako jsou Báňské 
úřady, Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost,  vodoprávní  úřady,  orgány 
ochrany  životního  prostředí  a  další. 
Veškeré likvidační a následně sanační 
práce jsou pod kontrolou těchto úřadů 
a také Nejvyššího kontrolního úřadu. 
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V loňském roce jsme měli v podniku 
132 státních kontrol.

	To se zatím týkalo jam, ale uran 
se získává tak, že se vytěží spolu 
s ním i hornina, z níž se v chemické 
úpravně uran oddělí a zbylá hornina 
jde do kalojemů. Jak likvidujete tyto 
kalojemy?
Hlavním  principem  l ikvidace 

kalojemů  je  sčerpávání  nadbilanční 
srážkové  vody  z  kalojemů  a  její  čištění 
na  dekontaminačních  stanicích  nebo 
její  začerpání  do  podzemí  ložiska,  jako 
v oblasti Stráže. Po sčerpání odkalištích 
vod je nutné navést do kalojemů sanační 
vrstvy z různých typů materiálů s cílem 
zabránit úniku radonu z uložených kalů 
a  také  zabránit  průsakům  srážkových 
vod do tělesa odkališť. Na tyto výplňové 
a krycí sanační vrstvy se naváží zúrod-
nění-schopné zeminy a ty jsou následně 
osázeny. Sanace odkališť je dlouhodobý 
proces vzhledem k tomu, že DIAMO má 
ve  správě  téměř 600 ha odkališť a  je  to 
také proces finančně náročný. Kalojemy 
vznikají v důsledku hlubinné těžby ura-
nu, ale větší problém představuje sanace 
po chemické těžbě uranu z ložiska Stráž. 
Sanace horninového prostředí s původ-
ním obsahem pěti milionů tun kyseliny 
sírové  bude  trvat  do  roku  2040  a  bude 
stát 40 mld. Kč.

	Těžba uranu kyselinou sírovou se ale 
ve světě používá pouze v pouštích. 
Chcete tím říci, že u nás za komunis-
mu byla používána v hustě obydlené 
oblasti, navíc v oblasti písků, a že pod 
zásobárnou pitné vody pro třetinu 

Čech je obrovské podzemní jezero 
kyseliny sírové?

Bohužel ano. Každý rok, po dobu 
25 let, bylo do podzemí vtláčeno 200 
tisíc  tun  kyseliny  sírové.  Do  ložiska 
bylo navrtáno 8000 vrtů. Čerpacími 
vrty  byla  kyselina  do  ložiska  vtláče-
na,  roztoky  obohacené  uranem  byly 
vyváděny  čerpacími  vrty  na  povrch, 
kde  byl  zpracováván  uran  na  ura-
nový  koncentrát.  Oddělená  kyselina 
sírová byla vracena zpět do podzemí. 
Ekonomicky byla těžba výhodná, ale 
sanace  ložiska, kde  je 5 mil.  tun zře-
děné  kyseliny  rozptýlené  na  24  km2 
v  300  milionech  m3  vod  je  obrovsky 
nákladný projekt.

		Kolik bude stát celkem, než 
všechny následky po komunistické 
devastaci zahladíte?
Zahlazování  následků  po  těžbách 

v  ČR  bude  trvat  40-50  let  a  finanční 
náklady představují částku 80 mld. Kč.

	Jak bude sanace tohoto podzemního 
jezera s kyselinou sírovou probíhat?
Sanace  ložiska  po  chemické  těžbě 

uranu spočívá ve vyvedení kyselých konta-
minovaných roztoků z podzemí, kde jsou 
pomocí  hydrobariér  drženy  tak,  aby  se 
nerozptylovaly mimo ložisko a neohrožo-
valy  další  horninové  prostředí.  Roztoky 
jsou po vyvedení na povrch zahušťovány 
na odpařovací stanici a jedním z výstupů 
odpařování je kamenec, který je zpracová-
ván na další produkty, např. síran hlinitý. 
Ten  je  prodáván,  ale  výnosy  z  prodeje 
zdaleka nepokrývají náklady sanace. Zátěž 
po chemické těžbě je největší ekologickou 
zátěží ve střední Evropě. Příroda byla neu-
váženě rabována bez ohledu na budouc-
nost. DIAMO je firma, která má nejvíce 
ekologických  zátěží  ve  své  správě.  Jsem 
rád, že se stát k těmto zátěžím přihlásil a že 
se společně můžeme na odstranění těchto 
ekologických škod podílet. K takto velkým 
úkolům je však třeba dostatek finančních 
prostředků,  o  které  musíme  stále  více 
bojovat a dostáváme jen tolik, aby nedošlo 
k ekologické havárii. Čím méně bude dnes 
financí vložených do odstranění ekologic-
kých zátěží, tím se doba likvidací a sanací 
prodlouží  a  vše  se  prodraží.  Stát  těžil 
v  letech 1945-1989 uran, nevytvářel  fond 
pro  následné  sanace  a  dnes  peníze  stačí 
pouze  na  čištění  kontaminovaných  důl-
ních vod, na další sanace nepostačují. Vím, 
jaká je rozpočtová situace, ale hrozba eko-

logické havárie v případě nečištění důlních 
vod  s  obsahem  radionuklidů  je  vážným 
důvodem pro získání financí. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Ministerstvo finan-
cí si  je  této skutečnosti vědomo, a proto 
nám  letos  poskytlo  na  roky  2006-2012 
dvě miliardy korun z bývalého FNM na 
výstavbu  nových  technologií  pro  sanaci 
ložiska Stráž. Jinak by tato sanace trvala 
téměř sto let a nikoliv do roku 2040.

	Nemůže v tomto pomoci Evropská 
unie? Stále čteme, jak poskytuje 
z fondů prostředky na ekologii. Když 
vyteče někde pár tun kyseliny na 
silnici při havárii kamionu, nastane 
aféra, jako by to mělo vyhladit celou 
republiku, zde je jí 5 milionů tun 
v podzemním jezeře a nic se neděje, 
jen to hlídáte. Kdybyste to přestali 
dobře hlídat, nateče to přece vše do 
Labe a jím až do Německa. Pak by to 
možná začalo EU zajímat?
O finanční pomoc do Bruselu máme 

samozřejmě  požádáno.  Získat  peníze 
z evropských fondů ale není jednoduchá 
záležitost,  obzvlášť  pro  odstraňování 
zátěží  po  hornické  činnosti.  Můžeme 
dostat peníze na likvidaci starých objek-
tů, odstranění kontaminovaných materi-
álů, sanaci odkališť, ale nikoliv na provoz 
čistíren  důlních  vod  nebo  provoz  tech-
nologických zařízení pro sanaci  ložiska 
Stráž,  jejichž  činnost  zabrání  vzniku 
ekologických  havárií.  A  přitom  odstra-
nění  povrchových  zátěží  není  zdaleka 
tak akutní jako provozní zajištění čistíren 
a dalších technologií. Takže bohužel z 80 
mld.  Kč,  které  budou  na  celou  sanaci 
zapotřebí, lze bruselské peníze použít na 
necelou desetinu. Další  čerpání  financí 
z evropských fondů neumožňují předpisy 
pro poskytování dotací.

	Říkáte, že to vše hlídáte s kádrem 
kvalitních lidí. Co to hlídání v praxi 
obnáší?
Sanaci  ložiska  Stráž  zajišťuje  náš 

největší  odštěpný  závod  s  1300  zaměst-
nanci. Celkové roční náklady na provoz 
se pohybují okolo 800 mil. Kč. Po  tech-
nické stránce to znamená, že závod musí 
zajistit  čerpání  kontaminovaných  roz-
toků z podzemí, jejich čištění a následné 
zpracování kontaminantů v navazujících 
technologických zařízeních. Aby nedošlo 
k rozptylu kontaminovaných vod mimo 
ložisko,  musí  být  celý  systém  nakládání 
s  vodami  detailně  sledován,  pravidelně 
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vyhodnocován  a  odborně  řízen.  Kromě 
těchto  hlavních  činností  musí  závod 
zajistit i další doprovodné činnosti, např. 
údržbu  vyluhovacích  polí  na  ploše  600 
ha, dopravní a obchodní činnost a správu 
dalších zátěží po hlubinné těžbě a úpravě 
uranu  na  ložisku  Hamr.  Mimořádně 
složitá  problematika  vyžaduje  i  zajištění 
výzkumných  a  ověřovacích  prací  pro 
optimalizaci procesu sanace. Problémem 
se stává průměrný věk zaměstnanců, tedy 
generační problém. 

	Nyní již chápu, proč jste dostal v sou-
těži Manažer roku ocenění Manažera 
odvětví, neboť jste dostal firmu do 
mimořádně kvalitní situace. Udržet 
pod kontrolou takovou časovanou 
bombu, to je opravdu hodno obdivu, 
chtělo by to tedy spíše řád za hrdin-
ství. Přesto se zeptám. Nenastal 
u vás nějaký průšvih? Opravdu nic 
neuniklo?
Uvedu  jeden  příklad,  který  se  stal 

ještě u našich předchůdců, a to v Rudných 
dolech Příbram. Na lokalitě Kaňk začala 
vytékat znečištěná voda ze štoly. Nebyla 
sice radioaktivní, ale s vysokým obsahem 
železa a těžkých kovů. Bylo třeba udělat 
ihned opatření a následně vybudovat nebo 
rekonstruovat  čistírnu  důlních  vod.  Po 
nastoupání hladiny  této vody by v  jámě 
došlo k přetoku důlní vody do vodoteče 
a  skutečné  ekologické  havárii.  Průtahy 
ve výstavbě a přístup tehdejší organizace 
řešení  problémů  směřovaly  ke  skutečné 
ekologické havárii, a  tak si mne tehdejší 
ministr Grégr pozval, jako ředitele firmy 
řešící tyto problematiky, a tímto úkolem 
mne  pověřil.  Zároveň  s.  p.  Rudné  doly 
Příbram  zrušil  a  podnik  byl  převeden 
pod  naší  organizaci.  Do  jednoho  roku 
jsme dokázali nejen výstavbu projednat, 
ale i zrealizovat a zajistit čištění vod. Na 
tomto příkladě lze ukázat, že naše firma 
je mimořádně schopná řešit svěřenou pro-
blematiku, dostali jsme firmu do kvalitní 
kondice  a  proto  jsem  také  zřejmě  získal 
ocenění Manažer odvětví ČR.

	Máte při tak rušném životě ještě čas 
na rodinu a koníčky?
Jsem  ženatý,  mám  syna,  dvě  dcery 

a šest vnuků. Musím si najít čas na odre-
agování. Rád plavu a lyžuji. Jsem strašně 
rád v přírodě. 

Vážený pane řediteli, děkuji Vám 
za rozhovor.

Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

poslat ČSSD do konkursu! návrh 
na pozastavení činnosti ČSSD

JUdr. MIlan HUlíK

s ložitá několikaměsíční politická 
vyjednávání jsou zcela zbytečná 

- řešení je jednoduché, zasloužila 
se o ně sama ČSSD. Co tedy dělat? Poslat 
ČSSD do konkursu! Ostatní strany bez 
komunistů se pak v klidu na vytvoření 
vlády dohodnou. 

Advokát JUDr. Zdeněk Altner zastu-
poval  na  základě  platné  mandatorní 
smlouvy  podepsané  jím  a  tehdejším 
předsedou  Milošem  Zemanem  ČSSD 
v  jejím  sporu  o  její  historické  sídlo 

–  Lidový  dům,  kterého  se  po  únoru 
1948  zmocnila  KSČ.  ČSSD  se  dohodla 
s  Altnerem  na  podílové  odměně  10 % 
z  majetkových  přínosů,  jestliže  Altner 
dům pro ČSSD získá. Ten spor vyhrál, 
ale ČSSD mu odmítla  s výjimkou  jedi-
né  faktury  na  16  milionů  Kč  zaplatit. 
Odpoutejme  se  od  závisti  a  názoru  na 
advokáta coby vydřiducha. Čistě právně 
docházíme k Rubikonu polistopadové-
ho vývoje v ČR. ČSSD dluží v současné 
době JUDr. Altnerovi 17 miliard Kč. 
Tak  vysoko  dosáhly  sankce  a  každým 
dnem suma stoupá o několik milionů Kč. 
Pokud bude ale dál místo zaplacení pro-
následovat své právní zástupce a snažit 
se ovlivňovat soudy, jako se o to pokusil 
Zdeněk  Jičínský  (viz  dále),  nebude  to 
soud mezi Altnerem a ČSSD, ale mezi 
politickou mocí a právem. Zatím těžce 
předlužená ČSSD porušila ustanovení § 
18 zákona č. 424/1991 Sb. podle kterého 
je  povinna  do  1.  dubna  každého  roku 
předložit poslanecké sněmovně výroční 
finanční  zprávu,  ve  které  musí  uvést 
strav  svých  financí  a  přehled  o  svých 
příjmech a dluzích. ČSSD zatajila svůj 
dluh vůči věřiteli JUDR. Altnerovi, 
a proto věřitel podal podnět k podání 
návrhu na pozastavení činnosti ČSSD. 
Dalším krokem může být poslání ČSSD 
do konkursu. Politická krize v ČR tím 
bude vyřešena.

Altnerova kauza rozhodne, platí-li 
u nás právo nebo politická moc, zda 
tu bude právní stát nebo vláda poli-

tické mafie. Ještě nikdy nestála ČR na 
takové křižovatce. Avšak pozor. Podle 
právních expertů ČSSD má toto právo 
stát na straně politické strany. Zdeněk 
Jičínský se v Právu vyjádřil, že „soudy 
vyšší  instance  nebudou  považovat  za 
správné stanovisko soudkyně Obvodního 
soudu pro Prahu 1, že uzavřené smlouvy 
se mají dodržovat bez ohledu na  jejich 
obsah.“ Spor JUDr. Altnera contra ČSSD 
ukazuje  cestu  ze  všech  omylných  cest 
a  bludných  zatáček,  ve  kterých  se  od 
roku  1945  či  spíše  1938  ocital  majetek 
v  této  zemi.  Z  víru  krádeží  a  loupeží 
uzákoněných  buď  nacistickým  nebo 
komunistickým  „zákonodárstvím“. 
V  roce  1964  Jičínský  ve  své  knize 
„Otázky  socialistického  práva  a  zákon-
nosti“ mj. napsal: „Komunistická strana 
se  řídí  teorií  marxismu-leninismu.  To 
umožňuje,  aby  zákony  a  právní  před-
pisy  v  celku  správně  odrážely  požadav-
ky  společenského  vývoje,  aby  právní 
normy  odpovídaly  dozrálým  potřebám 
politického, ekonomického a kulturního 
života společnosti. Vedoucí úloha KSČ ve 
vytváření  socialistického  práva  spočívá 
v  tom,  že  usnesení  nejvyšších  orgánů 
strany stanoví linii pro tvorbu právních 
norem.“  Takže má i nyní usnesení 
ČSSD vytvářet linii pro tvorbu norem 
či rozhodování soudů? Nebo se ČSSD 
chce řídit zásadou, že se na vládce jeho 
zákony (smlouvy) nevztahují? Na práv-
nické  fakultě  nás  učili  i  jinou  normu 

–  za  úmysl  se  vždy  odpovídá.  Jičínský 
se  dovolává,  že  smlouva  nemůže  být 
bezbřehá. Ale to přece není. Advokátní 
předpisy dovolují  až 25 % a Advokátní 
komora ji proto nepovažuje za nemorál-
ní. ČSSD se dovolává, že smlouva je pro-
ti dobrým mravům dle § 3 občanského 
zákona. Tomuto „přirozenému právu“ se 
socialisté v čele s Antonínem Motejlem 
po listopadu velice bránili. Nemravné 
není dovolávat se platnosti smlouvy, 
ale naopak nemravné je dovolávat se 
její neplatnosti.
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předbíhání konkurence je pro 
Josefa Blechu dobrodružstvím

JIří Pancíř

V  rubrice „Galerie úspěšných osob-
ností“ představujeme špičkové 
manažery, kteří dokázali jimi 

řízené společnosti dovést k mimořádné 
prosperitě. Jednou ze skutečných osob-
ností českého manažerského a podnika-
telského prostředí je Ing. Josef Blecha, 
generální ředitel a předseda představen-
stva společnosti Fezko, a.s. Manažerské 
zkušenosti získával v zahraničí, deset 
let působil v USA, čtyři roky v Kanadě 
a stál v čele firmy Opel C&S. Dokáže 
se proto obklopit schopnými spolu-
pracovníky a vytvořit dobře fungující 
a motivovaný tým. O tom, že ho lidé 
opravdu zajímají, svědčí také jeho koní-
ček, kresba portrétních karikatur. Pan 
generální ředitel patří totiž k součas-
ným předním českým karikaturistům 
a má za sebou řadu samostatných výstav 
doma i v zahraničí. V dubnu vyjde 
jeho monografie portrétních karikatur 

„Slavní lidé v čarách“, zahrnující 300 
jeho obrazů a shrnující jeho třicetile-
tou práci. Ale abychom neodbočovali. 
Akcionáři, vedení i zaměstnanci Fezka 
mají především mnoho důvodů ke spo-
kojenosti nad vývojem firmy pod jeho 
vedením. Zajistil nejen její rozvoj, ale 
především perspektivně rozšířil dodáv-
ky jiným automobilovým výrobcům, 
než pouze Škodě Auto, a.s., čímž snížil 
riziko závislosti na výhradním odběra-
teli. Jak se mu to povedlo, o tom jsme si 
s ním povídali v Praze na Malé straně 
v krásných prostorách hudebního hote-
lu Aria vyzdobeného jeho obrazy:

	Jste v podniku teprve 6 let a přesto 
Fezko pod Vaším vedením uspělo 
v anketě Českých 100 nejlepších 
společností, Vy osobně jste se stal 
finalistou a po té dvakrát manaže-
rem odvětví ČR v prestižní soutěži 
Manažer roku. Co všechno za získá-

ním těch-
to ocenění 
stojí?
Z m ě n a 

kultury  spo-
lečnost i .   Ta 
se  z  počátku 
téměř  výhrad-
ně  orientovala 
na  tuzemský 
trh,  nyní  se 
naše společnost 
stává  expan-
dující  evrop-
skou  f irmou. 
Tr va le  peču-
jeme  o  zákaz-
níky,  kterým 
posk y tujeme 
nadstandardní 
servis  zvláště 
v  době  vývoje 
a  výběru  dezé-
nu.  Fezko  stabilně  vykazuje  kvalitní 
hospodářské  výsledky,  vlastní  výborný 
tým  designu  a  vývoje,  uplatňuje  agre-
sivní marketing korunovaný úspěšným 
převzetím  významných  zakázek,  které 
tvořily  donedávna  jádro  obratu  tří  až 
čtyř významných konkurenčních firem 
a v ostrém konkurenčním boji neobstály. 
Netajím  se  faktem,  že  Fezko  za  mého 
působení  získalo  renomé  „hladového 
dravce“.  Konsolidovali  jsme  společnost 
zevnitř, získali nové trhy, nové zákazní-
ky, zlepšili produktivitu práce a výrazně 
zhodnotili firmu z investičního pohledu. 
Naši evropskou expanzi doprovází výběr 
kvalitních zkušených západoevropských 
odborníků a postupné přibližování servi-
su k hlavním zákazníkům budováním sítě 
zastupitelství v Německu a ve Španělsku. 
Na Slovensku jsme akvizicí části bývalé 
firmy Slovena  v Žilině vybudovali naši 
dceřinou společnost Fezko Slovakia, s.r.o., 

která stojí jen 5 km od korejské automo-
bilky  KIA.  Slovensko  brzy  předstihne 
objem výroby osobních vozů v ČR a stane 
se  v  přepočtu  na  počet  obyvatel  vůbec 
největším výrobcem automobilů na světě. 
Zajišťujeme  si proto další  rozvoj výrob-
ních kapacit a konkurenceschopnost do 
budoucna v těsné blízkosti významného 
výrobního  zázemí  finalistů.  Jedním 
slovem,  chceme  být  ve  správnou  dobu 
na správném místě a hrát klíčovou roli 
v  oblasti,  kam  evropský  automobilový 
průmysl přesunul své kapacity.

	Jak to ale děláte? Pokud vím, tak 
Vaši nejsilnější konkurenti jsou 
na tom v současné době nejhůř od 
svého vzniku a hrozí jim, že budou 
pohlceni jinými či bankrotovat...?
Cenový  tlak  od  finalistů  automobi-

lového  průmyslu  pokládá  v  posledních 
letech  jednu  západoevropskou  firmu 
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za druhou. Z druhé strany jsme všichni 
vystaveni  obrovskému  tlaku  rostoucích 
cen  surovin.  Nelze  jej  donekonečna 
absorbovat.  A  přitom  technická  nároč-
nost a požadavky se stále zpřísňují. Mám 
vážné obavy, zda si finální výrobci tento 
vývoj připouštějí a domýšlejí riziko roz-
padu  širokého  dodavatelského  zázemí. 
Vždyť v USA zbyli v našem oboru pouze 
dva  konkurenti…  A  chudoba  jejich 
nabídky  interiérových  textilií  v  porov-
nání s Evropou tomu odpovídá. Šilhat po 
čínském a indickém zboží znamená vzdát 
se  luxusu  okamžité  reakce  na  neustálé 
změny  v  době  vývoje  a  výběru  dezénu, 
která  dnes  nejvíce  odlišuje  úspěch.  Ne, 
v  tomto směru  jsem optimista a nepod-
léhám  obavám  z  vlivu  východoasijské 
provenience,  pokud  nároky  finalistů 
na  kvalitu,  servis  a  časovou  stabilitu 
zůstanou na stejné výši či dále porostou. 
Fezko  předjíždí  konkurenci  především 
vlastním vývojem, designérskou kreativi-
tou, finančním zdravím a rychlou reakcí 
jakož  i  adaptibilitou  k  přísunu  nových 
zakázek.  Pravda,  je  také  příjemné  mít 
podporu  akcionářů  v  akvizicích,  které 
se nabízejí a které posilují naši pozici na 
evropském trhu. Získáváme si tak důvěru 
a dobrou pověst i u těch zákazníků, kteří 
s námi v minulosti vůbec nespolupraco-
vali. To mne na této práci baví. Vlastně 
je  to docela dobrodružná  jízda a zájem 

zahraničních odborníků o práci u nás je 
příjemným zadostiučiněním.

	Mám tomu rozumět 
tak, že Vaši západ-
ní konkurenti 
bankrotují a Vy 
některé z nich 
p o s t u p n ě 
k u p u j e t e 
a neobáváte 
se již jejich 
vlivu?
Přesně  ta k. 

Fezko  bude  moci 
naopa k  koncem 
roku  označit  uplynu-
lých dvanáct měsíců opět 
za  rekordní.  Očekáváme 
nárůst obratu minimálně o 30 %. 
Z  loňské  téměř  miliardy  korun  se  náš 
obrat  v  letošním  roce  zvýší  na  historic-
ky  rekordních  1,3  mld.  Tento  výsledek 
doprovázený  dalšími  kvalitními  hos-
podářskými  ukazateli  překonal  i  naše 
optimistická očekávání z počátku roku. 
Stojí za připomenutí, že jsme před šesti 
lety  vyráběli  2,5  milionů  metrů  textilií, 
dnes se blížíme k šesti milionům.

	Vraťme se k Číně, Váš optimismus 
mne překvapuje. Tamní oděvní 
textilie zaplavují Evropu ve velkém… 

Tamní textil zaplavuje 
Evropu ve velkém…

Čínská  či  indická 
provenience  je  v  tech-
nických  textiliích  pro-
zatím zaostalá, nemluvě 
o   v l a s t n í m   v ý voj i 
a  dezénové  kreativitě. 
Současný vývoj vyžadu-
je stalé zkracování život-
nosti modelů aut. Délka 
přípravy náběhu nových 
modelů je tak v příkrém 
rozporu  s  logickým 
problémem geografické 
přítomnosti  v ý vojo-
vých a výrobních center 
u  finálních  výrobců  či 
tzv.  TIER  1  dodavatelů. 
Designer  musí  být  blíz-
ko  jak  zákazníkovi  tak 
vlastní výrobě, právě tak 
je  schopen  neprodleně 
reagovat a optimalizovat 
barvu,  vazbu  či  ostatní 
technické  parametry. 

Jak jinak byste byli schopni reagovat bles-
kově, doslova ze dne na den, na požadav-

ky zákazníků? Takové služby 
nelze  na  dálku  zajistit, 

nemluvě  o  zatím 
zřetelných  jazy-

kových  a  men-
tálních  rozdí-

lech.  Ověřili 
jsme  si  to 
i  na  našem 
experimen-
tu  v  Malaj-
sii.

	Ale vy přece 
dodáváte také 

korejské automo-
bilce KIA a střet dvou 

světů Vám nevadí…?
Spolupracujeme  s  touto  automo-

bilkou  a  vytvořili  jsme  si  proto  ideální 
zázemí. Cíl je jasný – zajistit zákazníkovi 
flexibilitu  a  rychlost  reakce  na  nové 
projekty. I přes tuto výhodu je ale vztah 
složitější,  než  s  evropskými  výrobci. 
Nezapomínejme  však,  že  jak  KIA  tak 
v budoucnu HYUNDAI dobývají evrop-
ský  trh  a  budou  se  muset  tomuto  trhu, 
jeho  požadavkům  a  vkusu  přizpůsobit. 
K tomu jim chceme sloužit.

	Promiňte mi provokativní otázku, 
ale na autosalonech se mi jako lai-
kovi zdá, že potahy jsou vesměs šedé 
a příliš velkou kreativitou neoplývají. 
V čem je právě v tomto oboru tak 
důležitý výzkum?
Možná,  že  sami  už  trpíme  profesní 

slepotou.  Přiznávám  bez  výhrad,  že 
potahy  na  sedala  či  dveřní  výplně  neo-
plývají šarmem módních přehlídek. Až 
donedávna  z  interiérů  „zářila“  šedivá, 
potom šedivá a v  lepším případě černá 
barva  s  drobným  grafickým  vzorem 
uprostřed.  Letošní  Pařížský  autosalon 
přinesl  přece  jen  trochu  oživení  s  příli-
vem  větších  vzorů  a  barevnosti,  i  když 
posun k barvám nebude nijak převratný. 
Výzkum ale spočívá v kvalitě potahových 
látek.  Recyklovatelné  materiály,  folie  či 
pěny přes látky. Fezko, a.s., dnes nabízí 
automobilovému  trhu  nejen  klasické 
tkaniny  a  pleteniny  z  polyesterových 
přízí, ale i látky s nejrůznějšími úprava-
mi  –  například  tkaniny  gaufrované,  se 
sníženou hořlavostí, zvýšenou odolností 
proti oděru, špíně atd. Z rozpracovaných 
projektů  postupně  nabíhají  do  výroby 
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textilie  zejména  pro  firmy  Škoda  Auto, 
Ford,  Daimler-Chrysler,  VW,  Opel, 
BMW Mini, Suzuki, Smart atd.

	Vy opravdu na žádné problémy 
nenarážíte?
Nežijeme  ve  vzduchoprázdnu. 

V  České  republice  začíná  být  napjatá 
situace  s  pracovními  silami.  Na  jedné 
straně si lidé práce neváží, na druhé lze 
jen těžko získat zaměstnance ze vzdále-
ných regionů s vysokou nezaměstnaností. 
Zkusme  zalovit  ve  vodách  krachujících 
textilek.  Sociální  zabezpečení  v  neza-
městnanosti pravděpodobně stačí, neboť 
rozhodně  nenutí  lidi  hledat  vzdálenou 
práci.  O  Americe  či  Kanadě  si  mohu 
nechat zdát… V tomto roce jsme přijali 
130 nových zaměstnanců do kmenového 
základu Fezka, tzn. 37% nárůst. A jejich 
stabilizace je opravdu výzvou. Nabízíme 
perspektivu v oboru, který v jiných regi-
onech  podléhá  spíše  skepsi,  nabízíme 
nadprůměrné platy a přesto nás situace 
nutí již uvažovat o zahraničních zaměst-
nancích.
	Jak vycházíte u Vás s odbory boju-

jícími za nový zákoník práce?
S odbory mám velmi korektní vztahy, 

neboť mají porozumění s tím, kam firma 
směřuje.  Upřednostňujeme  zvýšené 
výdělky  spojené  s  pracovním  výkonem 
a nerozdáváme peníze jen díky kolektiv-
ní  smlouvě.  Zákoník  práce mohou  sice 
někteří politici obhajovat jako výsledek 
po  desetiletí  dobývaných  práv  zaměst-
nanců, ale tuto republiku vpřed rozhodně 
neposunuje.

	Co byste dělal jako rezortní ministr 
pro podniky, jako je Fezko, kromě 
toho, že byste uvítal liberalizaci 
zákoníku práce s většími pravomo-
cemi pro zaměstnavatele?
Především  bych  nedělal  ministra! 

Ale  když  už  chcete  slyšet,  kde  nás  tlačí 
pata,  pak  bych  v  první  řadě  obnovil 
a  oživil  učňovské  školství,  neboť  jeho 
úpadek  vede  k  dramatickému  poklesu 
odborných  profesí.  Tak  například  pro 
kvalifikaci tkadlen nebo seřizovačů chybí 
mladá generace a myslím, že je tomu tak 
i v jiných oborech. Pro některé u nás per-
spektivní  profese  velmi  těžko  hledáme 
uchazeče. Přičteme-li k tomu zatím stále 
nízkou mobilitu při hledání pracovních 
příležitostí  v  naší  republice,  není  lehké 
plánovat  nárůst  kvalifikovaných  pra-
covních  sil.  Přísná  kritéria  řady  našich 

ekologických 
zákonů  před-
st ihují  mno-
ho  vyspělých 
e v r o p s k ý c h 
e k o n o m i k . 
Z a t ě ž u j e m e 
rozpočty firem 
nebo  snižuje-
m e   j e j i c h 
k o n k u r e n -
ceschopnost . 
A v neposlední 
řadě  t rpíme 
hlemýždí  rych-
lostí  výstavby 
dálnic  a  kvali-
tou  těch  stáva-
jících  komuni-
kací.

	Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Rádi bychom etablovali Fezko na rus-

ký trh, jehož potenciál je nezanedbatelný. 
Přibývá  nových  montoven  i  výrobních 
závodů  transplantovaných  ze  západní 
Evropy, Asie i Ameriky. V roce 2010 se 
odhaduje  místní  výroba  zahraničních 
značek na úrovni 1,5 mil. vozů. A přitom 
v  našem  oboru  tam  dosud  není  jediná 
firma vyrábějící kvalitní textilii, na niž 
jsou tito výrobci zvyklí. To je jedinečná 
příležitost.  V  posledním  období  zazna-
menáváme rovněž větší zájem o pleteniny, 
které  zůstaly  doménou  francouzských 
a  japonských  vozů.  Tam  bychom  měli 
přidat,  neboť  naše  orientace  směřovala 
dosud  dosti  jednoznačně  ke  tkaninám, 
které  diktoval  především  německý  trh. 
Z  pohledu  další  expanze  bychom  se 
určitě  rádi  prosadili  právě  u  francouz-
ských a  japonských značek vyráběných 
v Evropě.

	A na úplný závěr, co byste dopo-
ručoval firmám, jako je Vaše, aby 
v budoucnosti nepodlehla své kon-
kurenci, ale naopak se dravě roz-
víjela?
Restrukturalizace,  změna  kultury 

naší firmy a postupně naplňováni vize 
při  stabilitě  kvalitních  hospodářských 
výsledků  je  určitě  vizitkou  naší  práce. 
K úspěchu nad konkurencí vede několik 
cest a všechny v mé firmě ve větším či 
menším rozsahu uplatňujeme. Tak pře-
devším se snažíme rozšiřovat portfolio 
firem,  kterým  máme  co  nabídnout.  Je 
velmi nebezpečné upnout se na dodávky 

jen pro  jediného odběratele. Abychom 
však na dosti přeplněném a vzájemně si 
konkurujícím trhu našli nové odběratele, 
musíme jít za nimi a nečekat v koutě, až 
si nás všimnou. Musíme především za 
nimi dojít doslovně – budovat své dceři-
né firmy na místech, které jsou pro naše 
potenciální partnery logisticky dostupné 

– v tomto směru nám snad přálo i štěstí, 
že  se  automobilový  průmysl  stěhuje 
naším směrem. V posledních letech jsme 
získali řadu zakázek jen díky rychlosti 
reakce  a  „hořících  termínů“,  kterým 
konkurence  nebyla  schopna  dostát. 
Právě taková nepružnost v Evropě firmy 
diskvalifikuje,  proto  navíc  skepticky 
pochybuji o reálnosti úspěšného vstupu 
čínské  či  indické  konkurence  na  tento 
trh. Nesmíme ustrnout ani na sortimen-
tu  naší  nabídky.  Proto  klademe  velký 
význam na náš firemní výzkum a vývoj, 
na  základě  jehož  výsledků  se  snaží-
me  byt  o  krok  dále.  A  konečně,  jsme 
evropská firma s evropským myšlením 
našich zaměstnanců, což nám umožňuje 
i  v  detailech  vycházet  vytříbenému 
vkusu automobilek starého kontinentu, 
ať těch starých a zavedených, tak i těch 
nově vznikajících. Vždyť i ty nové auto-
mobilky  východoasijské  provenience 
chtějí svá auta prodávat tady, v Evropě 
Evropanům. A právě design založený na 
evropském myšlení  je to, čemu se tyto 
automobilky budou muset přizpůsobit, 
budou-li  chtít  tady  úspěšně  prodávat. 
A této vizi je podřízena celá naše strategie.  
Pane předsedo, děkuji Vám za rozho-
vor. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Velikáni světové kultury Alberto Giacometti, Andy Warhol, Edith Piaf a Franz Kafka na karikaturách Josefa Blechy
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m.C.triton mění vize a sny 
politiků a podnikatelů v realitu

Ivana HaslIngerová

t ak jako každoročně byli i v letoš-
ním roce na pražském Žofíně 
vyhlášeni vítězové prestižní 

manažerské soutěže Manažer roku. 
Po deseti letech sledování této soutěže 
víme, že ocenění získávají lidé, kteří 
dokázali pro společnost, kterou řídí, 
udělat víc, než je zvykem. Co stálo 
za oceněním předsedy správní rady 
TRITON Group Luďka Pfeifera, o tom 
jsme si s ním povídali v sídle jeho 
společnosti v Praze 6. A pan předseda 
vzpomínal:

Tím  hlavním  byly  podle  mne  dva 
momenty.  Prvním  z  nich  byl  vývoj 
a  výsledky  společnosti  M.C.TRITON, 
druhým pak diversifikace podnikatel-
ských aktivit a vznik TRITON Group. 
M.C.TRITON vznikla jako malá, ryze 
česká poradenská společnost. Dnes  je 
na  českém  a  slovenském  trhu  pora-
denských  služeb  národním  leaderem 

a  realizuje  řadu  mezinárodních  pro-
jektů.  Letos  byla  dokonce  oslovena 
sdružením evropských národních lea-
derů v poradensví – sítí EI Consultants 

– s nabídkou členství a reprezentování 
České  a  Slovenské  republiky.  Emisí 
našich aktivit do jiných oblastí vznikla 
TRITON  Group.  Působí  nejen  v  dal-
ších  službách  (certifikace,  Executive 
Search),  ale  také  v  investicích  do 
stavebního developmentu a v biotech-
nologiích.  Celkový  objem  businessu 
realizovaný  v  rámci  skupiny  se  blíží 
miliardě  českých  korun.  Podařilo  se 
nám vybudovat velmi svébytnou a vel-
mi sebevědomou skupinu firem, která 
má tři charakteristiky – podniká v per-
spektivních oborech, opírá se o velmi 
solidní  přísně  etické  a  transparentní 
investory  a  nabízí  profesní  sebereali-
zaci řadě schopných lidí, kteří hledají 
uplatnění pro svůj osobní růst. 

	Na začátek jedna provokativní 
otázka. Co byste udělal pro zdar 
firem, jako je Vaše, kdybyste se stal 
ministrem?
Za více než 16 let naší existence jsme 

prošli řadou politických situací a faktem 
je, že nezáleží na tom, odkud fouká vítr, 
ale  jak  mu  umíte  nastavit  plachty.  Své 
úspěchy či neúspěchy jsme proto nikdy 
nesváděli  na  to,  jaká  je  podpora  vlády 
či  jaký  je  legislativní  rámec.  Pravdou 
ale je, že rok od roku se podmínky pro 
podnikání stávají více a více náročné na 
administrativní vyhovění všem možným 
pravidlům,  která  podnikání  upravují. 
Učinit  zadost  veškerým  povinnostem, 
které máme vůči orgánům veřejné správy, 
vyžaduje proto stále větší a větší penzum 
času a to, čím se nám za to odvděčují, bych 
neoznačil za nejpříznivější. Kupujeme si 
za více peněz, času a energie minimálně 
stále tutéž muziku a s tím bych se pokusil 
jako  ministr  vypořádat.  Kladl  bych  si 
otázku,  co  podnikatelé  odvádějí  nejen 
na daních, ale na zprostředkovaném úsilí 
a s jakou nabídkou za nimi za to přichá-
zím. A právě v odpovědi na tuto otázku by 
mu mohla být naše společnost užitečná. 
Dlouhá léta jsme sice pracovali výhradně 
pro  komerční  sektor,  ale  od  roku  2001 
poskytujeme  služby  i  hejtmanstvím, 
radnicím, zdravotnictví i jiným složkám 
veřejného sektoru. 

	Jak taková spolupráce vypadá? 
Naši  klienti  z  veřejné  správy  si  od 

nás  kupují  manažerské  know-how  pro 
standardní,  dobré  a  smysluplné  řízení 
veřejného  sektoru  –  radnic,  krajských 
úřadů,  dopravních  podniků,  nemocnic, 
technických služeb. Našim posláním je 
přinést standardní způsob řízení, který 
komerční sféra dávno zná, do veřejného 
sektoru.  Příkladem  může  být  zavedení 
systému řízení kvality na radnicích.
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	To chcete říci, že na radnicích zavádí-
te systém řízení kvality podle normy 
ISO jako u podniků? 
Ano přesně tak – pro řadu radnic se 

řízení  kvality  veřejné  služby podle  ISO 
norem  stává  standardem.  Podstatou  je 
přitom procesní řízení – tedy uspořádání 
činností  tak,  aby  sledovaly  spokojenost 
občana,  uživatele  veřejné  služby  a  také 
efektivitu.  V  některých  organizacích 
veřejného  sektoru  se  namísto  ISO 
standardu používá  tzv. CAF (Common 
Assessment Framework). Princip proces-
ního řízení je stejný, jen na místo certifi-
kačního auditu nastupuje sebehodnocení 

–  úředníci  hodnotí  svůj  výkon  podle 
zvolených kritérií.

	Ale ti přeci vyhodnotí sami sebe vždy 
kladně. Není to formální?
Velmi záleží na tom, jaká jsou očeká-

vání politiků, zda chtějí papírové prokla-
mace nebo skutečné změny. Chce-li např. 
primátor,  aby  veřejná  služba  probíhala 
procesně, s logikou, rychle, bez duplicit 
a  bez  zbytečného  zdržení,  neboli  chce 
zavést zrychlení, efektivitu a pořádek, je 
k tomu zavedení normy ISO nebo CAF 
výborným pomocníkem. Pro jejich zave-
dení lze navíc využít zdroje z evropských 
fondů. Pracovali jsme například na velmi 
zajímavém  projektu  na  místním  úřadu 
městské  části  Bratislava-Staré  město 

„Lidé pro moderní úřad“. Radnice využila 
Evropský sociální fond k přípravě svých 
pracovníků pro procesní řízení a pro roz-
voj dovedností zákaznické orientace. Po 
skončení projektu byla tak spokojená, že 
uspořádala velkou konferenci na předání 
know-how,  které  získala,  primátorům, 
starostům a reprezentantům VÚC. Je to 
krásný příklad, jak spojit trojúhelník kva-

lita veřejné služby, pora-
denský servis a využití 
evropských fondů. 

		Pamatuji, jak chodili 
kdysi vedoucí pracov-
níci na školení VUML. 
Nestanou se tyto cer-
tifikace jen takovým 
školením pro školení, 
aby se využily pení-
ze EU a na radnicích 
a hejtmanstvích visely 
hezké diplomy? Opravdu 
jste přesvědčený, že to 
primátorům pomůže 
v řízení úřadů?

Jsem,  ale  je  podstatné,  aby  politici 
měli svou jasnou vizi a strategii. My jim 
je pak pomůžeme prosadit. K tomu, aby 
svou  vizi  dostali  do  života,  potřebují 
schopné  úředníky,  kteří  budou  vědět, 
jak z jejich vizí učinit realitu. A my je to 
naučíme. Velmi často se setkáváme s tím, 
že jak politici tak úředníci jsou v řízení 
bohem nepolíbení amatéři. U politiků to 
lze akceptovat, ale u vedoucích úředníků 
je to velká chyba. A netýká se to jen rad-
nic.  V  řadě  případů  organizací  zřizova-
ných městy – ZOO, divadel, dopravních 
podniků a podniků služeb, jsou ve vedení 
lidé, kteří jsou pro moderní řízení zcela 
nepřipraveni. A jsou to přitom často insti-
tuce s miliardovými obraty zaměstnáva-
jící  stovky  a  tisíce  lidí.  Principy  strate-
gického řízení, controllingu, procesního 
řízení,  které  má  soukromá  sféra  dávno 
v krvi,  jsou pro ně věcí neznámou. Pak 
se  například  dočteme,  že  nejmenované 
divadlo prošustrovalo miliony a radní 
diskutují, jak je to možné. 

	Říkáte, že pomůžete politikům 
převádět jejich vize do reálné-
ho života. Ale jak konkrétně? 
Řekněme, že jsem primátor 
a chci po úspěšných volbách 
zavést lepší dopravní obslužnost, 
bezpečnější město, dostupné 
obchody a vystavět nové metro 
a mám k tomu k disposici, jak Vy 
říkáte, bohem nepolíbené úřed-
níky. Přesvědčte mně, že to s Vaší 
pomocí dokážu…
Každou  vizi  lze  dostat  do  reality 

v  krocích:  vize-cíle-strategie-pro-
jekty.  K  tomu  pomáhá  osvědčený 
nástroj  –  Balanced  Score  Card.  Od 
vize  odvodíme  cíle  ve  čtyřech  oblas-

tech – efekty v oblasti veřejné služby (to 
je ona obslužnost, bezpečnost, atd.), cíle 
v oblasti financí, lidských zdrojů a procesů. 
Vybalancujeme tak efekty veřejné služby 
s veřejnými rozpočty, potřebou kvalifiko-
vaných lidí a zorganizováním potřebných 
činností. Strategie říká, jak takových efek-
tů dosáhneme, a projekty jsou „prováděcí 
taktika“, zcela konkrétní akce. Klíčové je 
především  řízení  projektů,  které  je  pod-
statou překlápění vizí do praxe.

	Takže Vy mi pošlete na Magistrát 
své lidi, aby pomohli stavět strategie 
a řídit projekty? To nebudu muset 
po příchodu do úřadu ani provádět 
audit?
Nad  slovem  audit  jsem  v  rozpacích. 

Každý  nový  ministr  či  primátor  začne 
tím, že si dá udělat audit, který se povět-
šině  scvrkne  do  personálních  čistek.  Je 
samozřejmě  dobré  dělat  tutéž  agendu 
s  méně  lidmi  a  přivést  do  úřadu  lidi 
kompetentnější,  ale  z  mé  zkušenosti  je 
důležitější  dívat  se  na  to  ze  všech  čtyř 
úhlů pohledu, které jsem zmínil. Kromě 
otázky  snížení  počtu  lidí  a  úspor  je 
důležitá  i  otázka,  jakou  strategii  mám 
a  jak  měřím  kvalitu  veřejné  služby. 
Hlavní  je podstata  strategie a  jak mám 
pro  její  plnění  nastaven  hlavní  proces 

– výkon hlavních činností a jejich prová-
zanost. Pak teprve si mohu klást otázky, 
jaké a kolik  lidí k  tomu potřebuji  a  jak 
budu řídit jejich organizaci. 

	Politik většinou vizi má, ale jinak 
je laik – fyzik, doktor, právník… 
Nemusí si navíc ani uvědomit, že 
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něco takového, jako je Vaše společ-
nost, existuje. Pouze ví, že existuje 
společnost Deloitte-Touche, která 
dělá audity, protože ta je skvěle 
medializovaná. Neměli byste dát 
o sobě víc vědět, když už ne v zájmu 
politiků, tak v zájmu ušetření peněz 
z rozpočtu v důsledku lepšího fungo-
vání státních orgánů?
Snažíme  se  o  to.  Po 

krajských  volbách  jsme 
navštívili  řadu  osobností 
a všechny hejtmany a nabí-
zeli jim pomoc v nalezení 
způsobu  řízení  krajských 
úřadů  i  pomoc  v  řízení 
projektů typu PPP – Public-
P r i v a t e -P a r t n e r s h ip. 
Úkolem  politika  v  čele 
radnice,  která  ovlivňuje 
životy milionů lidí, je nejen 
generovat  vize,  ale  potře-
buje i minimum manažerské gramotnosti 
pro jejich uskutečnění. Hlavní potřebou se 
nám proto jeví zvýšit jeho manažerskou 
gramotnost. V momentě, kdy si uvědomí, 
že jeho organizace potřebuje standardní 
způsob řízení, je vše v pořádku a můžeme 
mu úspěšně pomoci. Bohužel se setkává-
me často s tím, že politici vypíší výběrové 
řízení na poradenské služby v dobré víře, 
ale  bez  dobré  znalosti  věci  nebo,  což  je 
ještě horší, pod vlivem někoho, kdo chce 
soutěž vyhrát a nad výsledkem jsou pak 
právem rozladěni.

	Vy byste uměl vypsat výběrové řízení, 
aby se zamezilo zneužívání veřejných 
zakázek? Řekněme, že jste minis-
trem dopravy a chcete už konečně 
dostavět mýtnici. Ze všech stran 
Vám tvrdí firmy, že právě ony jsou 
ty nejlepší a vy tomu sám technicky 
nerozumíte…
V tomto případě je podstatná otázka 

dobrého  zadání  pro  výběrové  řízení 
a  k  tomu  je  nutný  nezávislý  a  kompe-
tentní partner. A nemusí jít jen o mýto, 
ale  i  o  dálnici  D47,  uniformy  a  zbraně 
pro policii...

	Jak ale poznáte, že tomu někdo rozu-
mí, když nejste sám z oboru? Pak Vás 
může někdo snadno umluvit…?
Když  si  doktor  či  primář  sestavuje 

tým, musí vědět, který doktor je jak dobrý. 
Na  ministerstvech  by  to  vedoucí  úřed-
níci  měli  vědět  také.  Jsem-li  například 
vrchním  ředitelem  úseku  Ministerstva 

zdravotnictví  a  chci  zlepšit  efektivnost 
fungování  fakultních  nemocnic,  měl 
bych  se  vyznat  v  tom,  kdo  je  schopný 
sehrát roli nezávislého partnera. Je sice 
pravda,  že  i  tito  nezávislí  odborníci 
mohou být v kontaktu s velkými dodava-
teli. Přesto trvám na tom, že při zadávání 
tendrů bych měl mít u sebe někoho, kdo 

má  zkušenost  s  podobný-
mi  projekty  neboť  vybrat 
správného  dodavatele  je 
základ.  Každá politická 
vize je realizovatelná pou-
ze cestou projektu. Buď to 
umím, nebo si službu na 
trhu koupím. Když si vybí-
rám asistentku, zajímá mne, 
jaké jazyky umí a s jakým 
softwarem  umí  pracovat. 
Když  si  vybírají  politici 
tajemníka  úřadu,  mají 
chtít  takového,  který  jim 

pomůže uskutečnit vize, neboli umí řídit 
projekty. Proč to nedělají, to nechápu.

	Protože podle koaličních smluv jim 
dosadí náměstky partneři z jiných 
stran. Na ministerstvech dostanou 
navíc od předchůdců několik set 
úředníků, které nemohou všechny 
vyhodit, aniž by je média roznesla 
na kopytech…
Máte pravdu,  líčím maximalistickou 

strategii  úspěšné  firmy.  Přesto  ale  jako 
politik nemohu – vedle vize – postrádat 
další  klíčový  fenomén.  Tím  je  odvaha. 
Odvaha,  vlastně  vůbec  celkový  přístup 
politika, se nejsnáze projeví právě ve výbě-
ru nejbližších spolupracovníků. Chápu, že 
politik  musí  ve  výběru  svého  týmu  pro-
kázat  „umění  mož-
ného“,  ale neměl by 
abdikovat na ambici 
spolupracovat  s  lid-
mi  kompetentními, 
agilními a loajální-
mi.  Kompetentnost 
je  souborem  schop-
nosti, agilita je výra-
zem akceschopnosti, 
loajalita  pak  odda-
ností vizi a záměru 

–  ne  osobě  nadříze-
ného.

	Už zase radíte, 
j a k  b y  t ý m 
s e s t a v o v a l 
Kellner v PPF, 

ale politik tam dostane lidi všeho 
druhu a je vůbec rád, jsou-li alespoň 
loajální…
Říkám,  jak  sestavuje  tým  ten,  kdo 

chce  něco  dokázat.  Chci  za  označením 
politik  vidět  člověka  s  jasnými  záměry 
a chutí naplnit je. Nechci vidět pleticháře 
s touhou zůstat „u zdroje“. Sám volím do 
týmu  lidi  agilní,  zaujaté projektem. Na 
jejich kompetentnosti umím s úspěchem 
rychle zapracovat. 

	Politik je ale časově omezen čtyř-
mi lety, nemá čas na velká školení 
a stáže…?
Tak  je  na  tom  lépe  než  my,  které 

omezuje  trh  ze  dne  na  den,  jinak  nás 
konkurence smete. Ve veřejné službě není 
konkurence. 

	Jste kandidát věd, jaký obor jste 
studoval?
Aspiranturu  jsem  dělal  na  katedře 

Ekonomiky  a  řízení  Stavební  fakulty 
ČVUT.  Se  dvěma  kolegy  na  katedře 
jsme  spolupracovali  na  projektech  pro 
velké stavební  firmy a sbírali  tak první 
zkušenosti  s  poradenstvím.  Věnovali 
jsme se snižování nákladů a podobným 
tématům  v  Metrostavu,  tehdejších  IPS 
nebo Konstruktivě. Další zkušenosti jsme 
získali  na  zahraničních  pobytech  pod 
rouškou Vědecko-technické společnosti. 
18. dubna 1990 jsme začali podnikat sami. 
Založili jsme M.C.TRITON – v názvu sly-
šíte připomínku naší trojice. Šíři našeho 
dnešního záběru lze také vyjádřit trojicí 

– služby pro řízení, investice do stavební-
ho developmentu a biotechnologie.



FRAGMENTY - �1 - OSOBNOSTI

	V čem budete podnikat v biotechno-
logiích? 
Podstatou technologie je imobilizace 

volných enzymů nebo buněk do pevného 
nosiče z hydrogelu. Aplikace takové tech-
nologie mají uplatnění ve výrobě biolihu, 
čištění odpadních vod, ve výrobě bioka-
talyzátorů pro farmacii a potravinářství. 
Naše společnost Lentikat’s, a.s., se zabývá 
výzkumem i průmyslovou výrobou.

	  Neobáváte se, že je to příliš vzdáleno 
od Vaší profese?
Když  jsme  pro  tuto  firmu  kupovali 

práva k příslušným technologiím, velice 
jsme  se  starali  o  to,  abychom  měli  lidi 
rozumějící biotechnologii. I když já sám 
biotechnologickým  procesům  nerozu-
mím,  věřím  si,  že  jako  manažer  uvedu 
firmu na trh a rozjedu ji. Zajímají mne 
především  hlavní  obchodní  a  finanční 
ukazatele, cíle v oblasti  lidských zdrojů 
a procesů. Nepřipomíná Vám to povídání 
na  téma  Balance  Scorecard?  Ano,  jsem 
tu  v  roli  někoho,  kdo  má  vizi  a  ambici 
dostat  ji  do  reality.  Hledám  lidi,  kteří 
jsou  odborníky  v  oboru  a  s  kterými  to 
dokážu.

	Kolik tenisových raket jste jako 
manažer zničil?
To je dobrá otázka. Pár jich bylo, tedy 

přesněji squashových. Asi víc, než je v kraji 
zvykem. Neuznávám manažery, kteří tvr-
dí, že nemají na nic čas a jen dřou. Jsem 
vyléčený workoholik. Práci mám rád, ale je 
to jen jeden z koníčků. Největší koníček je 
pro mne cykloturistika. Každý rok najez-
dím  6-7000 km.  Čtrnáct  dní  trávím  na 
cyklopuťáku. Dám si pár krámů na nosič, 
kreditní kartu do kapsy a vyrazím do pří-
rody. Mám rád i lyže, kanoistiku a horskou 
turistiku. S kamarády se popichujeme, kdo 
sleze víc a jak vysokých kopců. Posiluje to 
soutěživost a pomáhá podávat lepší výko-
ny. Kromě sportu miluji divadlo, literaturu 
a malování. V celém svém životě dávám 
přednost  fenoménu  celistvosti,  kterou 
mám rád v podnikání i soukromém životě. 
Malujete-li obraz, neděláte nic jiného, než 
přemýšlíte. Leonardo nebo Michelangelo 
říkali, že malování je pro ně tou nejhlubší 
modlitbou.  Na  kole  nebo  v  podnikání 
je  to  zase  akčnost,  musíte  být  ve  střehu, 
abyste si nenabili ústa. Pestrost, ale i určitá 
ucelenost mne v koníčkách i v podnikání 
baví nejvíc.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

D ne 29. března 2001 rozhodlo 
zastupitelstvo Hlavního města 
Prahy (HM) na návrh Komise 

pro prodej První městské banky (PMB) 
prodat 78 % akcií této banky společnosti 
PPF. Zodpovědní pracovníci pod vede-
ním tehdejšího náměstka primátora 
HMP a předsedy DR PMB ing. Jiřího 
Paroubka připravili takové podkladové 
materiály pro zastupitelstvo HMP, že toto 
zastupitelstvo z nevědomosti schválilo 
prodej této banky za cenu minimálně 
o 597 000 000 Kč nižší. Podle vyjádření 
Jiřího Paroubka v tisku dlouhodobě po 
dobu několika měsíců (snad až 1,5 roku) 
komise vyjednávala jen s jediným zájem-
cem, vídeňskou bankou Komunalkredit 
v konsorciu s francouzskou DEXIÍ. 
Ing. Paroubek osobně bránil zveřejnění 
informací o tomto prodeji a jeho pod-
mínkách (viz průběh zastupitelstva z 29. 
3. 2001, popsaný dne 30. března 2001 ve 
Večerníku Praha). Návrh prodeje pro tuto 
společnost byl za cenu 409 mil. Kč s pod-
mínkou okamžitého schválení, jinak jako 
jediní zájemci odstupují od nabídky. 

Několik desítek hodin před jednáním 
zastupitelstva  HMP  přišla  nabídka  od 
České  Pojišťovny,  která  byla  o  přibližně 
100 mil. Kč vyšší,  tj. 515 mil. Kč. Přitom 
ČP  nikdy  si  ani  nevyzvedla  materiály 
o  PMB!  Měla  informaci  (z  neznámého 
zdroje!?!), že v bance jsou utajená aktiva 
ve stamilionových hodnotách! Utajená pro 
dávno „vybraného“ zájemce z Vídně! Proto 
ČP dokonce nabídla dalších 50 mil. Kč na 
opravu  Karlova  mostu,  pokud  dostane 
PMB!  Až  asi  za  rok  se  „tajemná  aktiva“ 
odkryla.  PMB  již  v  rukou  ČP  prodávají 
35 % akcií společnosti CETELEM za neuvě-
řitelných 597 000 000 Kč francouzskému 
většinovému vlastníku, firmě CETELEM 
PARIS. Protože v očištěné bance zůstaly 
tzv. daňově uznatelné ztráty z minulých 
let, nemuseli noví vlastníci za tento prodej 
zaplatit státu ani korunu na daních. Díky 
výše uvedenému utajení nejen že získali 

funkční čistou banku za 1,- Kč, ale  ještě 
k tomu navíc jako dar dalších 82 mil. Kč. 
Viz  Výroční  zpráva  PMB  za  rok  2003, 
strana 52, zveřejněná na internetu. 

Pokud by se podařila utajená operace 
s  Komunalkreditem  Vídeň,  dar  města 
Prahy by se zvýšil na 188 000 000,- Kč!!! To 
vše se připravovalo v době, kdy jistý kandi-
dát na senátora do volebního obvodu Praha 
8 za sociální demokracii  (Ing. Paroubek) 
obdržel oficiální cestou z Vídně 250 000,- 
Kč na svou senátorskou kampaň (viz. MF 
DNES  z  10.  listopadu  2000,  část  Region 
PRAHA,  strana  3).  Odborníci  odhadují, 
že  v  souvislosti  s  utajovanou  smlouvou 
o spolupráci a dalšími „připravenými“ dary 
(i když nebyly původně připraveny pro ČP), 
pojišťovna získala zdarma od města hod-
notu asi za 1 miliardu Kč. Již v té době se 
hovořilo na Magistrátu HMP o korupci (viz 
PRÁVO z 27.6.2001) a bylo i podáno trestní 
oznámení na Úřadu vyšetřování Hl.města 
Prahy (viz Pražský Večerník z 28.6.2001), 
ale vše skončilo v zapomnění. 

Podávám proto tímto trestní oznáme-
ní na neznámého pachatele pro spáchání 
trestného činu ve věci prodeje PMB podle 
§ 128 odst.2 a 4 tr. zákona, v souběhu s § 
128a odst.1 tr. zákona, §250 odst. 1 a 4 
tr. zákona a §255 tr. zákona,  ač  jsem  si 
vědom,  vzhledem  k  právě  skandálnímu 
a nezákonnému zásahu Inspekce ministra 
vnitra do pravomoci příslušných policej-
ních složek ÚOOZ, které vyšetřují causu 
zavražděného Františka Mrázka, že orgá-
ny činné v trestním řízení budou v součas-
nosti pod mnohanásobně větším a navíc 
politickým nátlakem, než tomu bylo v roce 
2001.  Pokud  se  nenechají  zastrašit,  výše 
uvedené  skutečnosti  (a  mnoho  dalších 
důkazů a souvislostí) velmi snadno vyšetří 
a  prokáží.  Současně,  jako  oznamovatel, 
žádám, abych byl o průběhu a výsledku 
vyšetřování  informován.  Jsem  ochoten 
kdykoli  podat  vysvětlení  a  ústně  nebo 
písemně odpovědět na upřesňující a dopl-
ňující otázky.

Díky paroubkově komisi 
byla pmB prodána minimálně 

o 597 miliónů Kč levněji
JoHn BoK
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Být subdodavatelem nebo 
hrdou samostatnou firmou?

Ivana HaslIngerová

P řestože po roce 1989 u nás exis-
tovaly tisíce závodů, které měly 
svůj vlastní výrobní program, 

zanikly. Například vysokozdvižné vozí-
ky z Desty Děčín měly ve světě takové 
jméno, že vysokozdvižným vozíkům 
říkali desty, ofsetové stroje z ADASTu 
Adamov a motory z MEZ Mohelnice 
byly rovněž pojmem. Tyto a další firmy 
se však po sametovém převratu staly jen 
subdodavateli strategických mezinárod-
ních koncernů, což je v mnoha případech 
dovedlo sice ke krátkodobé prosperitě, 
ale k neskutečně nižší přidané hodnotě, 
než kdyby prodávaly vlastní know-how. 
Toto je podstata problému, který u nás 
není diskutován v politických ale ani 
v hospodářských sférách. Je to velká ško-
da pro českou ekonomiku a nevyhneme 
se bohužel v budoucnu tomu, že ponese-
me negativní ekonomické dopady tohoto 
faktu. Vždy totiž může přijít doba, kdy 
velké koncerny náhle změní svou strate-
gii, což pro podniky závislé na zakázkách 
s nízkou přidanou hodnotou znamená 
především drastické omezení výroby, 
v nejhorším případě až krach. O to větší 
radost jsme měli, že jsme se dostali do 

firmy, která vytváří u svých výrobků 
vysokou míru přidané hodnoty. Do 
firmy vyrábějící své vlastní a na nikom 
nezávislé výrobky ve srovnatelné kvalitě 
se společnostmi v Evropě či USA. Jak se 
panu majiteli ing. Ladislavu Vernerovi 
podařilo z jednoho z nemoderních závo-
dů bývalého koncernu Tesla vybudovat 
společnost vyrábějící výrobky na světové 
úrovni, o tom jsme si s ním povídali v síd-
le společnosti SOMA v Lanškrouně: 

 Po listopadu 1989 přišla do naší země 
svoboda  a  demokracie,  která  kreativ-
ním lidem dovoluje podnikat. Každý si 
může vybrat podnikatelský záměr, který 
mu  nejlépe  vyhovuje.  Na  neštěstí  jsou 
pro  firmy  v  ČR  přijímána  neměnná  až 
dogmatická  klišé.  Recept  na  zvýšení 
prosperity země spočívá podle nich v tom, 
že se firmy mají snažit být dobrým sub-
dodavatelem  velkých  koncernů  a  zcela 
zbytečně  mají  v  důsledku  toho  velice 
nízkou ambici. Vše je zastřešeno pojmem 
globalizace a komparativními výhodami 
z ní plynoucími.

	Vaše firma se nesnaží využívat kom-
parativních výhod globalizace jako 
ostatní?
 Samozřejmě  že  ano.  Jinak  bychom 

nemohli uspět. Avšak hlavním záměrem 
naší  firmy  je  být  českým  nezávislým 
podnikem,  který  komparativní  výhody 
globalizace  přetaví  v  nalezení  vlastního 
výrobního programu s vlastními výrobky. 
Zpočátku  jsme  i  my  vyráběli  především 
pro významné zahraniční partnery stroje 
na jednotlivé a časově omezené objednávky. 
Byli jsme si ale vědomi, že dříve či později 
zájem  těchto  firem  o  naše  jednoúčelové 
výrobky  poklesne  už  proto,  že  příchod 
nových firem na český trh spojený se zadá-
váním nových zakázek zákonitě opadne. 

 S  tím,  že  firma  nabízí  svůj  vlastní 
výrobek,  stojí  a  padá  hodnota  jakékoliv 

výrobní firmy kdekoliv na světě. Kdo dělá 
jednoúčelové zakázky jako subdodavatel, 
má vždy nižší ambici a menší perspektivu. 
Každý  podnikatel  si  proto  musí  hlídat 
nejen krátkodobý, ale především dlouho-
dobý plán činnosti firmy. Jakmile na jeden 
z  nich  zapomene,  přijde  časem  průšvih. 
Tato idea by se měla transformovat nejen 
do firem, ale do celé země. Mezi hospoda-
řením v rodině, malé firmě, velké firmě 
nebo  státu  není  v  principiálních  věcech 
rozdíl. Všichni si musejí uvědomit, že je 
lepší být řemeslníkem než nádeníkem. 

	 Jakou vizi může mít člověk bez 
zákazníků, se špatným zařízením 
a velkým dluhem? 
 Věděl  jsem,  že  nejcennější  na  firmě 

jsou  zaměstnanci,  kteří  jsou  šikovní 
a vzdělaní lidé a kterým nezbývá stejně 
tak  jako mně nic  jiného než uspět, pro-
tože  pro  drtivou  většinu  jejich  profesí 
nebylo  tehdy  uplatnění.  Kvalifikovaní 
lidé rozhodují v poměru 20 ku 80 o míře 
jejího úspěchu. Těch 20 %, to jsou tahou-
ni. To, že jsem byl jediný majitel a o všem 
jsem mohl rozhodovat ihned sám, neče-
kat  na  názor  představenstva,  je  velkou 
výhodou. Mohl jsem investovat zpět do 
firmy zisk podle svého vlastního uvážení. 
Měl jsem ještě jednu velkou výhodu, že 
jsem v původní Tesle byl konstruktérem 
a zůstal mi technický cit pro poznání síly 
inovace.  Při  jedné  ze  zakázek  –  rekon-
strukci  flexotiskových  strojů  –  jsme 
poznali podstatu technologie flexotisku 
a uvědomili  jsme si cenu a kvalitu  této 
technologie. Zjistil jsem, že síla inovace 
a nestandardní řešení, tedy jiné, než má 
konkurence, jsou základním garantem 
úspěchu celé firmy. 

	 I přesto, že jste úspěšnou společností, 
nemohu si odpustit otázku, co Vás 
nejvíce brzdí v rozletu?
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 Asi  40 %  z  výrobní  ceny  každého 
výrobku, tvoří finální komponenty, které 
musíte  nakupovat  z  98 %  od  západních 
firem – motory, pneumatiku, řídící sys-
témy,  ložiska,  dokonce  i  některé  druhy 
ocelí.  Vím  přitom  s  absolutní  jistotou, 
že  bychom  je  mohli  koupit  od  firem 
místních, kdyby tyto kdysi nezrušily své 
vlastní  výrobní  programy  na  uvedené 
komponenty. Měli bychom pak možnost 
snížit náklady našich výrobků a zajistit 
práci  pro  tyto  české  firmy.  Je  mi  líto, 
že  nemůžeme  poskytnout  práci  s  vyšší 
přidanou hodnotou našim českým doda-
vatelům, ale pouze cizím firmám. 

	Tady se ovšem odráží Vaše hodnoto-
vá orientace…?
 Nejvyšší hodnota života  je být sám 

sebou a mít budoucnost ve svých rukách. 
Jsem  člověk  pravicově  zaměřený,  ale 
došel jsem životním poznáním k tomu, 
že  dělit  politiku  na  pravicovou  a  levi-
covou je sice možné, ale ve skutečnosti 
existuje  jen  rozumná  a  nerozumná 
politika.  Jak  chcete  dělat  pravicovou 
politiku, když neuhlídáte sociální smír, 
v  důsledku  toho  přijde  nějaký  -ismus 
(nacismus,  komunismus)  a  jste  v  prů-
švizích.  Jak  chcete  být  levicový,  což  je 
spjato v očích lidí se „sociálnem“, když 
nebudete mít to „sociálno“ z čeho platit. 
Zase Vám to nějaký -ismus smete. Vše je 

jen o svobodě uvažování a urči-
té  míře  moudrosti.  Zmíněnou 
moudrost  není  až  tak  složité 
získat.  V podstatě existují tři 
způsoby, jak přijímat moudrá 
rozhodnutí. Nejcennější z nich 
je racionálně přemýšlet (zdravý 
selský rozum). Nejjednodušší je 
přejímat – umět vnímat a pozo-
rovat děje kolem nás. Nejdražší 
je čerpat z vlastních zkušenos-
tí.

	 Když Vás poslouchám, jako bych 
slyšela presidenta Svazu průmyslu 
a dopravy ČR Jaroslava Míla, že 
nesmíme být pouhou montovnou 
Evropy. Jenže většina podnikatelů na 
něj na konferencích hledí se skelným 
pohledem a v kuloárech si říkají, že 
se mu to mluví, ale ať si to zkusí 
prosadit vlastní výrobek, že jsou rádi, 
když seženou strategického partnera, 
aby nezanikli…
 My  jsme  praktickým  důkazem,  že 

to jde a to od nuly. Jak by to teprve šlo 
tam,  kde  stačilo  jen  inovovat  výrobek 
a  kde  byla  klientela  zákazníků.  Panu 
prezidentovi  Jaroslavu  Mílovi  velice 
dobře rozumím, bohužel však velká část 
české  populace  (včetně  politické  repre-
zentace na  jakékoliv úrovni bez ohledu 
na politickou příslušnost) nevnímá, co je 
to přidaná hodnota a zcela ignoruje její 
nezastupitelný vliv a význam pro životní 
úroveň společnosti. 

	 Kladete tedy důraz především na 
inovace a vývoj?
 Vývoj je nutný. I kdybych měl sto let 

existence  za  sebou,  nekoupí  ode  mne 
nikdo  zastaralý  výrobek.  Včerejší  novi-
ny  také  nikdo nekoupí.  Podívejte  se na 
situaci v továrně na klasické obrazovky 
v Hranicích. Už dnes vyvíjíme výrobky, 
které  budeme  vystavovat  na  výstavě 

v roce 2008. Připravujeme i nové projekty 
související s „Výrobou paliva z biomasy“, 
či „Technologií přesného dávkování tekou-
cích tekutin s vyloučením vlivu měnícího 
se objemu v důsledku teploty a tlaku“. 

	 Jak vidím, tak o vlastní výrobky 
nebudete mít nikdy nouzi a ani 
k tomu nepotřebujete investiční 
pobídky…?
 Mám hrůzu z toho, když se v televizi 

a  novinách  stále  mluví  o  subdodavate-
lích  a  investičních  pobídkách.  Říkám 
si,  proč  ne,  ale  nikdy  nezapomeňte  na 
to,  co  dělá  řemeslníka  řemeslníkem 
a nádeníka nádeníkem. Řemeslník ve své 
profesi je ten, kdo něco umí a neztratí se 
ani v době hospodářské krize. A právě 
dobří řemeslníci u nás chybí. I  já bych 
byl dál, kdybych mohl hotové výrobky 
kupovat od nich, ale ani kvalitní plot tu 
nekoupím.  Ten,  co  stojí  před  naší  fir-
mou, je z Francie. Přitom čeští lidé mají 
obrovskou tvůrčí invenci. Ne vždy však 
najdou uplatnění s odpovídající mírou 
seberealizace.

	 Hod ně v ý robk ů ex por tujete . 
Podnikatelé si často stěžují, že je 
brzdí rostoucí kurz koruny. Nebrzdí 
vás také?
 Je  smutné,  že  hodně  mých  kolegů 

má  podnikatelský  záměr  postavený  na 
kurzu koruny. Prodávají za výrobní ceny 
plus  nepatrný  zisk.  My  prodáváme  za 
smluvní cenu danou užitnou hodnotou 
a návratností  technologie. Kurs koruny 
se u mne projeví jen u úroků z úvěrů, což 
mne příliš neovlivňuje. 

	Máte při Vašem nadšení pro inovaci 
čas na rodinu, na koníčky...?
 Samozřejmě.  Slavil  jsem  stříbr-

nou  svatbu,  dcera  končila  VŠE,  byla 
ve  Švédsku  a  nyní  jde  na  praxi  do 
Heidelbergu. Syn studuje druhý rok na 
strojní  fakultě  ČVUT  v  Praze.  Vypadá 
to jako má režie, ale jsem z rodičů, kteří 
nelpí na tom, že jsem-li hokejista, musí 
jím být i syn. Přesto bych byl rád, kdyby 
moje  práce  měla  pokračování,  protože 
pravé  ovoce  tohoto  druhu  podnikání 
v případě úspěchu sklidí až druhá gene-
race.  Mým  velkým  osobním  koníčkem 
je  lední  hokej.  Stále  ještě  hraji  místní 
lanškrounskou hokejovou ligu.

Pane majiteli, děkuji za zajímavý 
rozhovor.
Snímky: Jiří Pancíř a archiv autoraO prosperitě podniku nejlépe vypovídá pohled na něj v roce 1992 a nyní

Flexotiskové stroje jsou vlajkovou lodí irmy
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antonín Koníček: „receptem 
úspěchu jsou moderní stroje 

a kvalitní zaměstnanci“
JIří Pancíř

J méno podnikatele Antonína 
Koníčka, generálního ředitele 
firmy Kovokon Popovice, s.r.o., je 

v současné době spojováno s moravský-
mi Popovicemi. Jeho rodnou vesnicí 
jsou však nedaleké Hradčovice, kde se 
narodil a kde také chodil do základní 
školy, ale již ve čtrnácti letech ho cesta 
života zavlála do krajského Zlína, kde 
se v místních Závodech přesného stro-
jírenství (ZPS) vyučil obráběčem kovů, 
řemeslu, kterému zůstal věrný dodnes. 
V tehdejší době v ZPS přetrvávalo ještě 
mnoho věcí od působení slavného rodá-
ka Tomáše Bati, jako například názor, 
že není třeba jen dobrých jednotlivců, 
ale je potřeba mít na pracovišti dobrý 
kolektiv. Každý dobrý pracovník musel 
proto předávat své zkušenosti těm mla-
dým a nezkušeným. Duch Tomáše Bati 
zapůsobil na tehdejšího učně Toníka 
tak, že si ho nesl v sobě po celý život 
a svoji současnou rodinnou firmu 
postavil přesně v intencích jeho myšle-

nek. Podobně jako Baťa, jehož 
portrét má ve své kanceláři, 
vybudoval po sametové revo-
luci strojírenskou společnost 
Kovokon Popovice doslova 
od píky. 

Každý nově vznikající 
podnik v současné době musí 
obstát od samého počátku 
nejen v domácí, ale globální 
konkurenci. Antonín Koníček 
spolu se svými syny pochopili, 
že docílit toho mohou pouze 
neustálou modernizací a že 
šanci na úspěch mají, jen 
když budou pracovat na 
špičkových strojích. Jen tak 
mohli získat takovou prestiž, 
že díky velkému množství 
zakázek od renomovaných 
firem musela společnost své 

prostory rozšířit do zmodernizovaných 
hal Letu Kunovice. Není proto divu, že 
Antonína Koníčka letos ocenila národ-
ní hodnotitelská komise v prestižní 
manažerské soutěži titulem „Manažer 
odvětví“. Co vše musel pro tento úspěch 

pan Koníček udělat, na to vzpomínal 
ve své nově vybudované pracovně 
v Kunovicích:

Velkou  výhodou  pro  mě  bylo,  že 
jsem  se  ve  Zlíně  naučil  pracovat  na 
malosériové  výrobě  a  perfektně  jsem 
ji ovládal. Po vojenské základní službě 
jsem  šel  pracovat  do  České  zbrojovky 
Uherský Brod, kam následně nastoupili 
i moji čtyři sourozenci a jejich manžel-
ky.  Všichni  jsme  pracovali  na  jedné 
dílně,  a  jak  vedoucí  provozu  tak  gene-
rální  ředitel  si  nás  považovali.  Věděli 
totiž, že i s náročnou prací si jako celek 
poradíme. Když jsem později přešel na 
pozici seřizovače strojů, měl  jsem více 
prostoru k přemýšlení a hledání nových 
možností, jak vše ještě více zdokonalit. 
Podali jsme mnoho zlepšovacích návrhů 
vedoucích k nemalým úsporám nákladů 
na výrobu. 

 Takže jste po revoluci v roce 1989 
okamžitě z „Klanu Koníčků“ založili 
Kovokon Popovice, s.r.o.?
To zdaleka ne. Když bez mého vědo-

mí  syn  Vlastimil,  který  pracoval  ve 
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Zbrojovce na montáži leteckých motorů, 
odešel z práce, že bude doma podnikat, 
rozzlobil jsem se na něj. Měl jsem velké 
obavy, jestli bude schopen sám na svou 
rodinu  vydělat.  Jenže  mládí  si  nedá 
poroučet!  Když  se  k  němu  zanedlouho 
přidal i další syn Jaroslav a po ukončení 
studií  i  syn Antonín, výroba se musela 
začít rozjíždět, ať se mi to líbilo nebo ne. 
Koupili jsme první soustruh za 7000 Kč 
a vyráběli na něm jednoduché zakázky. 
V  té  době  docházelo  k  poklesu  strojí-
renské výroby a měl jsem obavy, jakým 
směrem se bude strojařina ubírat. Synové 
ale byli optimisté, postupně zapojili do 
výroby i manželky a přikupovaly se další 
klasické obráběcí  stroje. Stále  ale nebyl 
efekt takový, jak se očekávalo, neboť kla-
sické stroje neměly potřebnou výkonnost 
pro konkurenci s velkými závody pracu-
jícími se stroji CNC. To jsme v konečném 
důsledku  pochopili,  když  jsme  dostali 
lukrativní zakázku, kterou jsme pro její 
náročnost a přesnost nemohli klasickými 
postupy vyrobit. Nezbývalo, než koupit 
naši první CNC frézu v hodnotě 1 mili-
on korun. To se ovšem lehce řekne, ale 
hůře provede. Když už se nám podařilo 
usmlouvat  termín  dodávky  stroje  ze 
dvou  měsíců  na  několik  dnů,  vyvstaly 
problémy s financemi. Jen díky dobrým 
přátelům, kteří nám tyto peníze zapůjčili, 
jsme i toto úskalí překonali a mohli se na 
novém  stroji  pustit  do  realizace  první 
větší zakázky. Pro rozvoj firmy byl právě 
tento  okamžik  tím  zlomovým  bodem. 
Nové  technologie  nám  otevřely  cestu 
k  náročnějším,  ale  zároveň  lukrativněj-
ším zakázkám, za což vděčíme zejména 
těm,  kteří  nás  v  těžké  chvíli  podrželi, 

ale svým způsobem i těm, 
kteří  se  k  nám  v  danou 
chvíli  otočili  zády.  Bez 
nich bychom asi nenalezli 
odvahu  jít  do  tak  velké 
investice. 

 Po k ud  s e  ne ple t u , 
Vašim velkým odběrate-
lem je náročný koncern 
Siemens?

Nepletete.  Dokonce 
jsme  svého  času  většinu 
výroby  dělali  pouze  pro 
Siemens.  Nebylo  ale  zpo-
čátku  jednoduché  tuto 
spolupráci  navázat.  Naše 
ceny byly  tehdy čtyřikrát 
vyšší,  než  byl  Siemens 

ochoten za naše výrobky zaplatit. Vedení 
Siemensu nám nabídlo pomocnou ruku 
a přímo ve své společnosti nám ukázali, 
na  jakých  strojích  pracují.  Dokonale 
seřízené stroje a propracovaná metodika 
řízení výroby umožňovala dosažení až 
pětinásobně  vyšší  produktivity  práce. 
Dali  nám  tyto  přesné  a  rychlé  stroje 
do nájmu a my pro ně začali pracovat. 
I tak to z počátku nebylo snadné, neboť 
Siemens  vyžadoval  přesnost  a  striktní 
dodržování  termínů  plnění  zakázek. 
Obstáli  jsme  a  díky  tomu  jsme  mohli 
rozšiřovat  výrobu.  Koupili  jsme  další 
CNC  stroje,  které  nám  zvýšily  pro-
duktivitu i kvalitu, získávali jsme další 
zakázky a k dnešnímu dni již vlastníme 
55 těchto výkonných strojů a máme 180 
zaměstnanců.  Rozšiřování  strojového 
parku si však vyžádalo také odpovídající 
prostory a tak jsem se podruhé v mém 
životě  rozhodl  zariskovat.  V  areálu 
kunovické společnosti LET jsme zakou-
pili jednu z hal a přemístili do ní kom-
pletní výrobu. 

 J á  m y s l e l , 
že největší 
risk byl od 
Vašich synů 
po revoluci. 
Nákup haly 
je přece proti 
tomu běžná 
věc. V čem 
byl problém?
P r o b l é m 

byl  v  tom,  že 
Leteckým  závo-
dům  hrozil  kon-

kurz  a  většina  jejich  majetku  byla 
zastavena Správě sociálního zabezpečení, 
Všeobecné zdravotní pojišťovně a finanč-
nímu úřadu. Museli jsme proto všechny 
tyto  instituce  přesvědčit,  že  peníze  za 
nákup budovy dáme přímo na jejich účet 
a  nepřijdou  o  ně.  Vlastně  jsme  museli 
vydat peníze, aniž  jsme měli  jistotu, že 
budova bude nakonec naše, neboť kdyby 
šly závody do konkurzu, museli bychom 
si peníze od nich vymoci sami. Vzhledem 
k atraktivní zakázce jsme nakonec toto 
opravdu  veliké  riziko  podstoupili  i  za 
možnosti ztráty velké částky peněz.

 Nepokládáte za riskantní svou závis-
lost na jediné cizí firmě? Co kdyby 
si začala diktovat podmínky nebo 
dokonce odešla z ČR?
Vzhledem  ke  dlouholeté  spolupráci 

s touto nadnárodní společností jde spíše 
o  partnerství  než  závislost.  My  respek-
tujeme  požadavky  tohoto  zákazníka 
a on nám dává formou smlouvy přesná 
pravidla  spolupráce  pro  další  období 
tak, aby se to vyplatilo oběma stranám. 
Mimo elektrotechnický průmysl máme 
ještě dvě samostatné výrobní divize. Zde 
vyrábíme  komponenty  například  pro 
automobilový průmysl, kde jsou hlavním 
výrobkem  spojovací  části  pro  klimati-
zační a chladící systémy, nebo průmysl 
s přesnými díly pro CNC obráběcí stroje. 
Počet  našich  zákazníků  tedy  nespočívá 
v jednom strategickém partnerovi, ale dá 
se počítat na desítky. S většinou našich 
zákazníků se snažíme o budování obdob-
ných  vztahů  partnerství,  kdy  přidaná 
hodnota z realizace zakázky je výhodná 
pro oba účastníky.

 Takže jste již opravdu bez problé-
mů?
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To ne. Celé podnikání 
je  obecně  vždy  proble-
matické. Každá zakázka, 
kterou  na  sebe  člověk 
bere, má v sobě vždy kus 
rizika.  Na  výrobu  a  čin-
nosti s ní spojené působí 
velké  množství  faktorů, 
z  nichž  mnohé  nelze 
ovlivnit.  Nejčastěji  to 
bývá  nedostatek  kvalifi-
kovaných pracovníků. Ty 
zkušené je navíc problém 
přilákat.

 To máte u Vás tak 
nízké platy?
Naopak.  Máme  prů-

měrný  plat  20  975 Kč. 
Vyžadujeme  však  disci-
plinu.  Kvalita  a  dodáv-
ková  spolehlivost  jsou 

ale  u  našich  odběratelů  bez 
diskuze  a  tudíž  ji  musíme 
požadovat i od našich zaměst-
nanců. Navíc, situace na trhu 
ve  strojírenství  není  obecně 
jednoduchá.  Všichni  odběra-
telé chtějí  snižovat ceny a  to 
každoročně.

 Snížit cenu výrobků na cenu 
čínského zboží, to ale přece 
v Evropě nepůjde. Co budete 
dělat?

Proti tomuto fenoménu je 
z mého pohledu jediná obrana 
a  to  využití  moderních  tech-
nologií, postupů, procesů, ale 
též disciplíny v každodenních 
činnostech. Zvyšovat produk-
tivitu  práce  bez  snižování 
kvality  použitých  materiálů 
a odbourat co nejvíce činností, 
které  nepřidávají  výrobku 
hodnotu.  Na  druhou  stranu 
pak  nabízet  vysokou  kvalitu 
za přijatelnou hodnotu ve sta-
novených termínech, zkrátka 
se  soustředit  na  požadavky 
výrobců  produktů  střední 
a vyšší třídy. Zavádíme robo-
tizaci a další špičkové techno-
logie. Jen tak v současné tvrdé 
konkurenci  nezanikneme. 
A  to platí pro všechny  firmy. 
Konkurenceschopnost  však 
nevytváří  pouze  moderní 

strojní  vybavení.  Důležití  jsou  pře-
devším  lidé.  Kolektiv  lidí,  kteří  si 
uvědomují,  že  jsou  na  jedné  lodi,  je 
nejdůležitější. Pokud nebudou kvalitní 
dělníci a nebude stmelen jejich kolektiv, 
tak ani nejrychlejší stroje jim nepomo-
hou.  Firma  musí  pracovat  jako  velká 
rodina a receptem úspěchu jsou moder-
ní stroje a kvalitní zaměstnanci. 

 Říkáte, že firma musí pracovat jako 
rodina. Já to obrátím. Pracuje Vaše 
rodina jako firma?
V naší firmě pracují tři moji synové 

a kdykoliv přišla na někoho z nás krize, 
druzí  ho  podrželi  a  podpořili.  To  je 
velká  výhoda  rodinného  podnikání. 
Rodina  musí  držet  při  sobě.  Každý 
syn  má  samozřejmě  jiné  zájmy  a  sta-
rosti se svou rodinou a dětmi. I přesto 
pomáhají jeden druhému. Vše musí být 
nastaveno tak, aby všichni byli spokoje-
ni, ale také musejí odvést dobrou práci. 
Několikrát  za  rok  jedeme  společně 
lyžovat,  rád  si  zajedu  na  chatu  a  cho-
dím  na  procházky.  Jednou  Kovokon 
převedou  synové  na  některé  z  mých 
devíti vnuků a předají jim zkušenosti. 
Jsem spokojen s tím, co jsme dokázali. 
Všichni  se  samozřejmě  snažíme,  aby 
byli spokojeni i naši zaměstnanci. Bez 
kvalitních a spokojených zaměstnanců 
bychom sami nic nedokázali.

Vážený pane řediteli, děkuji za roz-
hovor.
Snímky archiv společnosti



FRAGMENTY - �� - KULTURA

fragmenty z Kulturygalerie mef je otevřena 
mladým umělcům

Ivana HaslIngerová

K ulturní komise ČR (KKČ) ve spolupráci 
s galerií MEF uspořádala výstavu obrazů Evy 
Sudíkové a designu Rajko Mečavy. Jednalo se 

o první výstavu Evy Sudíkové, kterou KKČ uspořá-
dala v rámci projektu na pomoc mladým umělcům. 
I když je Eva Sudíková ještě mladičká, její obrazy 
budí dojem mnohem vyzrálejší. Pozorovatel nemá při 
pohledu na ně dojem, že jde o veselou mladou dívku, 
ale obrazy na něj dýchnou spíše melancholií a místy 
až depresí. Co nás na jejích obrazech zneklidňuje? 
Zřejmě je to její svět plný tužeb, fobií, nebezpečí snů 
i rozporuplných vzpomínek. Co vlastně při pohledu 
na obrazy Evy Sudíkové vidíme a co je ještě důležitější, 
co jsme ochotni vidět? V každém případě je zřejmé, že 
Eva Sudíková má svůj osobitý přístup k malování. 

Dalším vystavujícím byl majitel galerie MEF Ing. Rajko 
Mečava. Je autorem unikátního nábytku tvarově inspiro-
vaném mořem – rybami, šneky a lasturami. Krása a výběr 
materiálu nenechá nikoho na pochybách, že zde již nejde 
jen  o  dokonale  zvládnuté  řemeslo,  ale  o  umělecké  dílo. 
Řemeslná zručnost a cit pro materiál, aniž se zapomíná na 
estetiku a výjimečnost, jsou charakteristickými znaky vystavených děl. Série nábytku má 

vždy nejvýše 20 kusů a díky ruční práci 
a  výběru  materiálu  je  každý  kus  origi-
nálem. Však také má na to pan Mečava 
certifikát původu, podobně jako jej mají 
výrobci briliantů. Je umělecké dílo, které 
se rodí vždy pro konkrétního zákazníka. 
Je  to  ale  dílo  funkční,  a  jak  jsme  měli 
možnost vyzkoušet, i velmi pohodlné.
S n í m k y   F r a g m e n t y :   I v a n a 
Haslingerová
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President  Kulturní  komise  ČR  doc.  Ing.  Jiří  Pancíř,  CSc.,  (vlevo), 
tajemnice Kulturní komise ČR Jana Ziková a umělecký designér a majitel 
galerie MEF Ing. Rajko Mečava na vernisáži výstavy Evy Sudíkové

K dobré pohodě vernisáže přispěl  svými 
písníčkami Ivan Hlas
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uplynulo 200 let od narození 
Johna Stuarta milla

Ivana HaslIngerová

P řed 200 lety se narodil John 
Stuart Mill. Podle slov analytika 
Centra pro ekonomiku a politiku 

(CEP) Marka Loužka je to příležitost 
zhodnotit dílo velikána, který ovlivnil 
snad všechno kolem sebe. Proto CEP 
uspořádalo seminář k připomenutí 
výročí jeho narození.

Doktor filosofie Miloslav Bednář 
se  zamýšlel  nad  „Spravedlností, svobo-
dou a krizí Evropy v díle Milla“ a hned 
v  úvodu  prohlásil,  že  bude  Milla  hájit. 
Vyzdvihl především Millovu jasnozřivost 
ohledně vývoje Evropy a pak to, že Mill 
u pojmu spravedlnost pokládal morální 
požadavky za svrchovaněji závazné, než 
jiní autoři, a že doplnil dokonce Kantův 
morální imperativ „Jednej tak, aby mohlo 
být tvé pravidlo jednání přijato jako zákon 
všemi bytostmi“ o sociologický akcent na 

„cit spravedlnosti“ tím, že u pojmu sprave-

dlnosti kladl důraz na cit a pak teprve na 
jednání. Bednář si na Millovi dále cení, že 
prosazoval individualitu: Skutky nejsou 
tak svobodné jako názory a názorová jed-
nota není podle něj žádoucí. Rozmanitost 
není zlem ale dobrem a naopak zlem je, že 
individuální spontaneita není uznávána. 
Mělo by proto všem být dáno volné pole 
různosti charakterů aniž by bylo jiným 
činěno bezpráví. Potíž ale tkví ve lhostej-
nosti lidí k cíli. Lidé nemohou pochopit, 
proč  by  některé  správné  způsoby  měly 
být dobré pro každého. 

Velice  pozoruhodné  je,  jak  se  jevila 
Evropa Millovi již v 19. století a jak již teh-
dy předpověděl její vývoj: „Čína je orga-
nizovanou zatímco Evropa neorganizova-
nou formou individualismu, neboť Evropa 
je pozoruhodná rozmanitostí kultur. Aby 
mohli  vzniknout  různí  lidé,  je  potřeba 
nejen svoboda, ale  i rozmanitost  situací. 

To druhé schází. Občané žijí ve stejném 
světě,  čtou  totéž,  sledují  tytéž  typy 
pořadů… Mizí výskyt opory k nekon-
formnosti. Současná Evropa postupuje 
k čínskému ideálu učinit všechny lidi 
stejnými. Francie se tomu podrobuje 
stále víc. Politické změny v Evropě mají 
sklon  ke  snižování  vysokého  a  zvyšo-
vání nízkého. Nikdo nebere v ochranu 
názory,  které  se  neshodují  s  názory 
veřejnosti.  Požadavek,  aby  se  nám 
všichni lidé podobali, je jediný a ostatní 
jsou nemravné. Kombinací všech těchto 
příčin  je  tak  velké  množství,  že  Mill 
neví, co s tím. Dochází k závěru, že lidé 
přestanou chápat rozmanitost, pokud 
se jí odvyknou vidět.“  Devatenácté 
století,  kdy  psal  tyto  postřehy  Mill, 
zdaleka  neukončilo  tuto  krizovou 
podstatu.  Naopak  dějiny  20.  století 
byly  dějinami  diktatur,  které  krizi 
umocnily  a  programově  vytvářejí 
novou.  V  pojetí  empirismu  nebyl 
podle  Bednáře  Mill  originální,  ale 

v tom, že jej zakotvoval jako společenské 
dobro, ano. Byl ve své době někým, jako 
Aristoteles ve své. Hypotéza dokonalosti 
lidstva  je  totiž  stará  jako  lidstvo  samo. 
Již  Platon  hledal  ideální  projekt  společ-
nosti pro bohy a syny bohů. Filosof má 
jiné myšlení, než ostatní vědci. Dějinný 
pohled  ve  filosofii  nespočívá  v  tom,  že 
to, co někdo kdysi řekl, již v současnosti 
neplatí.  Následovníci  ho  vylepšují,  ale 
neříkají,  že  říkal  omyly.  Proto  nejde 
filosofy  časově  zařadit  stejně,  jako  jiné 
vědce.

 Profesor ekonomie Robert Holman 

rozporuplnost  Milla  vysvětlil  tím,  že 
jeho ekonomické myšlení bylo ukotveno 
v  utilitářské  filosofii,  která  požaduje 
nekompromisně  svobodu  a  současně 
sociální přerozdělování, což je nepřeko-
natelný rozpor, který Milla provázel celý 
život  a  přivedl  až  do  stavu  nervového 
zhroucení. Tento  jeho celoživotní omyl 
vznikl  tím,  že  nechodil  do  školy  a  vyu-
čoval ho jeho otec, který byl přesvědčený 
utilitarista. V jedenácti četl sice Platona 
a utilitářské filosofy, ale výsledkem bylo, 
že se ve dvaceti nervově zhroutil a pokusil 
se  o  sebevraždu.  Deset  let  nato  zemřel 
jeho  otec  na  tuberkulózu  a  on  navázal 
dvacetiletý  platonický  vztah  s  paní 
Heriettou Taylorovou. Oba dostali rovněž 
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Kant přirovnával „morální cit“ citu blaženosti, 
který  rozumu  vštípí  pocit  slasti  při  plnění 
povinnosti. Mill pojetí mravního citu zakot-
vuje  v uznání  „přirozeného  společenského 
dobra“ společnosti. Všichni máme podle něj 
stejný nárok na štěstí a na stejné zacházení. 
Ví  ale,  že  pocit  štěstí  nejde  lidem  diktovat: 
„Duch  zlepšení  není  duchem  svobody,  když 
si  to  lidé  nepřejí,“  říká  Miloslav  Bednář. 
Naslouchají (zprava) Marek Loužek, Robert 
Holman a Václav Klaus
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tuberkulózu, Herietta zemřela v roce 1858, 
on se stal ve svých 60 letech poslancem 
za Liberální stranu a v 67 letech zemřel. 
V  roce  1859  sepsal  dílo liberalismu 
„O svobodě“: Člověk se má mít možnost 
chovat  podle  svého  do  té  míry,  pokud 
neomezuje svobodu ostatních. Volal ale 
nikoliv po osvobození od státních zása-
hů, ale po osvobození od náboženství, 
předsudků, práva žen a pro co největší 
štěstí co nejvíce lidí. 

Mill požadoval dobré zákony shora, 
aby  se  lidem  lépe  žilo.  Nenáviděl  kapi-
talistický  systém,  který  by  měly  podle 
něho  elity  zlepšovat  a  tím  jej  dovést 
k  socialistickému  organizování  výroby 
a přerozdělování, aby se zlepšily životní 
podmínky lidí. Dělníci by měli být spo-
lupracovníky.  Nechtěl  ale,  aby  výrobu 
organizoval stát: „Dáte-li státu do nájmu 
kvetoucí zahradu, obrátí ji v poušť“. Chtěl, 
aby se vyrábělo ve výrobních družstvech. 
Společenské instituce by měly pouze věci, 
které vzniknou, rozdělit, komu uznají za 
vhodné. Důchody lidí mají být úměrné 
výkonu,  z  čehož plyne,  že  zákony  trhu 
alokuje  na  kapitál  a  současně  neroz-
děluje  bohatství  spravedlivě.  Mill  dále 
požadoval  vysoké  a  progresivní  zdaně-
ní dědictví. Příjmů ale ne, neboť by  to 
odrazovalo od pracovního úsilí. Toto je 
podle Holmana nejhorší, co v díle Milla 
lze nalézt, neboť neuznal, že rozdělování 
je závislé na podmínkách výroby. Hayek 
to  nazývá  sociálním  inženýrstvím. 
Britští  socialisté  z  Fabiánské  školy  ho 
ale  díky  těmto  názorům  pokládali  za 
svého  otce  zakladatele.  Politická  eko-
nomie byla v jeho pojetí převyprávěním 
Richardových  zásad.  Předpokládal,  že 
se hospodářský růst země jednou zasta-
ví  a  ekonomie  se  zastaví  ve  stagnaci. 
Zastavení hospodářského růstu přivede 
zemi  do  postkapitalistického  stadia 
a  otevře  lidstvu  prostor  pro  pokrok. 
Britští studenti ekonomie, kteří se učili 
jeho  teze, proto ve  srovnání  s okolním 
světem  zaostali.  Až  do  roku  1890  se 
odmítali  vzdát  těchto  zásad.  Z  trůnu 
Milla sesadil až Marschal. Jako politický 
ekonom byl Mill podle Holmana konzis-
tentní. Mill snil o společnosti družstev 
a  štěstí.  Nebyl  ale  utopický  socialista, 
on  definoval  konkrétní  představy,  jak 
socialismu  dosáhnout.  Politici  pracují 
podle něj v zájmu lidí, aby zvýšili jejich 
štěstí.  Nekonzistentní  byl  jako  filosof. 
Jako cíl stanovil „užitečnost“, což je velice 
vágní pojem. 

Filosof Marek Loužek především 
vyzdvihl,  že  Mill podporoval svobodu 
celkově a svobodu vlastnictví zvláště. Ve 
svém díle „O svobodě“ píše: „Dejte člověku 
do vlastnictví skálu a on z ní udělá kvetoucí 
zahradu.“ Dále se Loužkovi líbí, že Mill 
hledal hranici moci společnosti proti 
jednotlivci. Společnost může všechno, ale 
musí se zastavit na hranici „přirozených 
práv daných Bohem“. V demokracii nee-
xistuje tyranství panovníka, ale tyranství 
většiny. Musí se proto bránit svoboda vůči 
tyranii náměstí. Mill raději volí zlo, než 
rozšíření vládních cest k omezení svobody. 
Lidstvo lépe pochodí, dovolí-li každému 
žít, jak chce on sám. Obával se přílišného 
vlivu společnosti nad jedincem.  Celek 
nesmí  jednotlivce  umlčet.  Přesto  nebyl 
Mill klasický liberál, neboť předepisoval 
ostatním, jak se chovat: Politici se mají 
snažit jen o to, co je možné. Musejí nalézt 
nejlepší formu vlády a přesvědčit ostatní 
o tom, že je nejlepší. Pro dobrou vládu 
považuje dvě hlavní kriteria, pořádek 
a pokrok. Pokrok  není  bez  pořádku 
možný. Z tohoto pohledu by byla nejlepší 
formou despotická monarchie. Ideální je 
podle Milla ale vláda zastupitelská, kdy 
lid kontroluje své vládce a má možnost je 
nahradit. Musí se ale ohlídat, aby nezís-
kali přílišnou moc chudí a nevzdělaní. 
Všeobecné hlasovací právo požaduje 
Mill proto pouze pro vzdělané a ty, co 
platí daně, včetně žen. Vzdělaní tak zís-
kají více hlasů než hloupí a volit by měli 
veřejně, ne tajně. 

Na socialismu odlišoval Mill zápory 
a konstruktivní prvky. Omyly socialismu 
jsou podle něj omyly v politické ekono-
mii. Kapitalismus vhání všechny jenom 
do  stavu  zotročení  a  nouze,  z  něhož  je 
vysvobodí  jen  socialismus.  Praktické 
potíže pro dosažení socialismu jsou podle 
něj ale obrovské, neboť produkci celého 
státu řídit jednou organizací je nemožné. 
Taková společnost bude zmítána nesho-

dami a nezřídka bude jimi zničena. Jako 
liberál  chce  proto  omezovat  vliv  státu, 
neboť jakoukoliv tyranii většiny odmítá. 
Doufal přesto, že evoluce třeba umožní 
vznik  nějaké  socialistické  společnosti. 
Přestože Mill snil o socialismu, byl nato-
lik moudrý, že věděl, že nutit nepřiprave-
né obyvatelstvo k socialismu by skončilo 
zklamáním a velkou tragédií.

Od tak mnohavrstevné osobnosti nel-
ze podle Loužka očekávat, že její myšlení 
nebude směsí mnohovrstevných pohledů. 
Filosofie existuje 2500 let, ekonomie 200. 
Proto je ve filosofii mnoho proudů a růz-
ných pramenů. Ve filosofii je spravedlnost 
pojem diskutovaný od antiky. Již tehdy se 
zamýšleli filosofové o spravedlnosti spo-
lečenských řádů. I Hayek se tím zabýval 
a dospěl k závěru, že spravedlivý je ten, 
kdo zaručuje svobody. Nezpochybňoval 
klasický  liberalismus.  Pro  poznání 
má  jako  pramen  induktivní  metody. 
V závěru knihy Logika používá Mill již 
sám deduktivní metodu.

Moderátor semináře, prezident Václav 
Klaus shrnul, že seminář potvrdil, že Mill 
byl tak košatá bytost, že každý ze tři lidí 
CEPovského  zaměření  řekl  o  něm  něco 
jiného. Ani on prý nikdy necítil v Millovi 
konzistenci. Ekonomové ho jasně zařazují 
mezi Ricarda a Marschalla. Millovo zařa-
zení ve filosofii je ale již rozporuplné.

Pan  prezident  se  dále  pozastavil  nad 
tím,  že  nikdo  z  řečníků  nezmínil  Millův 
empirismus,  který  zmiňuje  každá  ency-
klopedie  na  prvním  místě,  neboť  tam  je 
klíč k porozumění jeho úvahám v systému 
induktivní  a  deduktivní  logiky.  I  když 
na  Milla  působil  induktivismus  Bacona 
a empirismus Smitha, je podle něj konzis-
tentní jen to, co je akceptováno empirismem. 

„Ať již si o Millovi myslíme každý cokoliv, je 
rozhodně zajímavé zamyslet se nad tím, co 
považují jednotliví odborníci za jeho největší 
přínosy a omyly,“ uzavřel Klaus.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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zdeňka marschalová 
zněžněla

Ivana HaslIngerová

A kademická malířka zdeňka marschalová vystudo-
vala v ateliéru profesora Jana smetany Akademii 
výtvarných umění v roce 1978. i přes omezenou 

svobodu projevu té doby si nalezla způsob, jak vyjádřit 
své představy o bezútěšnosti a marasmu, který ovládal 
tehdy společnost. Dokázala si najít nejen svůj pohled na 
svět, ale od samých začátků měla svůj výrazný a osobitý 
styl, což u malířů není věcí samozřejmou a mnozí jej 
nenaleznou po celý život. Ve svých obrazech reaguje na 
život kolem nás a na vztahy mezi lidmi. i tak prozaické 
náměty jako lidé v tramvajích, v metru, v kavárně či jen 
na ulici  dokáže vystihnout svým energickým a nezamě-
nitelným rukopisem tak, že zachytí nejjemnější nuance 
v jejich chování, a to dokonce i těch, kteří se vyčleňují ze společnosti. Jakoby právě vycítila okamžik, 
kdy si mají co říci, kdy si svěřují svá tajemství, a zachycuje tak kouzlo neopakovatelných okamžiků. 
tyto náměty vyhledávala od počátku a pokračuje stále v nastoupené cestě. 

To vše svědčí o tom, že její charakteristický rukopis se mění, sice zvolna, ale přece. Přestože malířka 
dosáhla prakticky ihned po absolutoriu akademie svého vlastního způsobu vyjádření, nadále ho rozvíjí 
a prohlubuje. Její projev se vyvíjí v přirozených návaznostech. Jakoby se zdálo, že s ním stále není dostatečně 
spokojena. Přitom se nepřipojuje k žádným neustále se střídajícím proudům a dokazuje, že je možné využí-
vat všech výrazových prostředků a přitom zůstat autentická a reagovat na všechno, co se právě děje.
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Snad nejlépe to vystihl kunsthistorik Jiří Machalický 
v úvodním projevu na vernisáži její poslední výstavy 
v  Galerii  Vyšehrad:  „Vyhraněné  dílo  Zdeňky 
Marschalové  představuje  jeden  z  krajních  pólů 
současného  výtvarného  umění,  které  dovoluje  tolik 
naprosto  rozdílných  pohledů  a  názorů.  Když  sledu-
jeme  jeho  vývoj  od  studijních  let  až  k  posledním 
kresbám  a  obrazům,  spatříme  logické  návaznosti 
vycházející  z  pozorného  sledování  skutečnosti,  z 
proměny  pochopení  společenských  i  přírodních 
zákonitostí ze ztvárnění zvolených námětů s nimiž je 
její vnímání  světa bezprostředně spojeno. A vše do-
konale ovládnutými technickými prostředky.“ Zdeňka 
Marschalová naslouchá jeho slovům pod jedním ze 
svých nejnovějších obrazů
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Zdeňka Marschalová před svým obrazem na výstavě svých prací před třemi lety ve Strahovském klášteře (vlevo) a na právě probíhající 
výstavě v Galerii Vyšehrad (vpravo). 

Vlevo  obraz  ze  strahovské  výstavy  s  jasnými  ostrými  liniemi,  vpravo 
současný nadýchaný obraz plný něhy z výstavy na Vyšehradě.

Její obrazy z poslední 
doby jakoby zněžněly 
a ztrácejí  své  ostré 
linie.  Jakoby  ustu-
povala od ostré linie 
tvarů,  kdy  agresivní 
č a r o u   a  s v ě t l e m 
modelovala  barevné 
odstíny  a podtrho-
vala  tak  atmosféru 
příběhů na obrazech 
(obraz  vlevo).  Vedle 
výrazných  kontur 
modelujících  osoby 
se  v jejích  obrazech  

poslední dobou objevuje rastr, který malbu činí jakoby nadýchanou a snivou (obraz vpravo). Obrazy zůstávají ale stále expresivní 
a vykazují výraznou barevnost tak typickou pro tuto umělkyni.



- �� - FRAGMENTYEKONOMIKA

nastane v novém roce 
dopravní kolaps?

Ivana HaslIngerová

A nalýza Zákoníku práce (ZP), 
který má platit od 1. ledna 2007, 
ukazuje, že je v praxi nepoužitel-

ný. Obsahuje přes 80 sporných míst 
a o nutnosti jeho novely již nikdo soudný 
nepochybuje. Pikantní na tom je, že tato 
jeho nová úprava vznikla v dílně socialis-
tů a je přitom horší nejen pro zaměstna-
vatele, ale i pro zaměstnance. Aby byl čas 
tyto chyby opravit, žádá o pozastavení 
platnosti tohoto legislativního paskvilu 

nejen ministr práce a sociálních 
věcí Petr Nečas, ale i nejrůznější 
podnikatelské svazy, kterým jde 
nejen o blaho podnikatelů, jak 
tvrdí socialisté, ale především 
o to, aby měli jejich členové jasně 
legislativně upravené vztahy se 
zaměstnanci a nedocházelo ke 
zbytečným nenáladám na pra-
covišti. Každý podnikatel totiž ví, 
že spokojení zaměstnanci jsou 
alfou a omegou dobrého chodu 
továrny a rozhodně není jeho 
snem zaměstnance ničit a šika-
novat, jak tvrdí ČSSD. „Nepodá-
li vláda žádost o odložení ZP, je 
to  její velká chyba, odmítne-li  to 
Parlament,  padne  to  na  hlavy 
těch  poslanců,  kteří  to  zamítli. 
Podnikatelé  nebudou  riskovat 
neplnění  zákona.  Raději  výrobu 
v  poklidu  omezí,  než  aby  platili 
mnohamilionové  pokuty. Měli 
bychom si uvědomit, že Štěch hájí 
svůj zájem, ne zájem 4 milionů 
lidí. Až bude kolabovat doprava, 
nebudou  k  disposici  strážníci 
a  hasiči,  odejdou  obchodní  spo-
lečnosti  a  nejbohatší  podniky, 
budou  lidé  tak  naštváni,  že  se 
nesmí nikdo divit, že budou volit 
extrémisty,“ říká o ZP prezident 
Svazu průmyslu a dopravy 
Jaroslav Míl.

A  o  tom,  že  nemluví  Jaroslav  Míl 
do  větru,  svědčí  to,  že  vstoupí-li  tato 
norma  v  platnost,  od  1.  ledna  může 
způsobit  kolaps  veřejné  dopravy,  neboť 
v důsledku nesmyslných předpisů budou 
muset zaměstnavatelé navýšit stav o 1526 
nových  řidičů,  k  čemuž  by  potřebovali 
189  mil.  Kč,  nehledě  k  tomu,  že  již  za 
nynějších podmínek je řidičů nedostatek. 
České  dráhy  budou  muset  sehnat  600 
zaměstnanců,  což  zvýší  jejich  náklady 

o 248 milionů. Největší pohroma hrozí 
Praze,  která  bude  navíc  potřebovat  158 
řidičů  autobusů,  na  což  potřebuje  přes 
76 mil. Kč,  86  řidičů  tramvají,  což  způ-
sobí  navýšení  nákladů  na  mzdy  55  mil. 
Kč, 37 strojvedoucích v metru za 30 mil. 
Kč. Rovněž hasiči a strážníci přestanou 
poskytovat některé služby a některé men-
ší obchodní řetězce skončí svou činnost 
u nás. Nehledě na to, že už nyní odcházejí 
velmi  bohaté  firmy  od  nás  za  hranice, 
což  zvýší  jednak  nezaměstnanost,  jed-
nak sníží množství peněz do veřejného 
rozpočtu z daní. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), 
který  sdružuje  podnikatele  zaměstná-
vající  dohromady  přes  1  900  000  lidí, 
požaduje  proto  odložení  platnosti  této 
normy nejméně o dva roky. Jedině toto 
odložení  účinnosti  umožní  podle  něj 
věcnou  diskusi,  která  povede  k  odstra-
nění nedostatků tohoto zákona. Zákoník 
nemá navíc dostatečnou oporu v legislati-
vě, odkazuje na zákony, které ještě nebyly 
schváleny  –  například  na  antidiskrimi-
nační  zákon  nebo  zákon  o  zdravotní 
péči. Zákon je navíc komplikovaný, nemá 
jednotný výklad. Zavádět jej v praxi je bez 
poradenské firmy nemožné. Což  je pro 
menší firmy likvidační a pro velké to zna-
mená zbytečné plýtvání penězi, které by 
tyto mohly investovat do podniku či do 
odměn zaměstnancům. ČR by jeho zave-
dením přestala být právním státem.

ZP  by  měl  být  podle  Míla  akcepto-
vatelný  jak  levicí,  tak pravicí,  tak odbo-
ry.  Pokud  bude  platit  na  levici  názor 
Paroubka,  že  ho  zájmy  podnikatelů 
nezajímají,  jak  řekl  bývalému  řediteli 
Škoda Auto Kulhánkovi, bude to obtížné. 
Osočil podnikatele, že jsou hyeny, které 
nedovolí  účast  zaměstnancům  ani  na 
pohřbech, ale přitom šlo o to, že jistému 
zaměstnanci nedal podnikatel volno na 
jeho čtvrtou svatbu, neboť si myslel, že si 
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„Do praxe přece nemůžeme pustit takto nekvalitní 
a nedodělaný zákon. Je to paskvil a  legislativní 
zmetek vzniklý v důsledku nekvalitní  legislativy. 
Když  ho  nedávno  uviděla  finská  společnost, 
upustila od investičního projektu u nás za 13 mld. 
Kč  a  odešla  do  Bavorska.  Dá  se  předpokládat, 
že nebude jediná. Podle našich odhadů přinese 
zavedení ZP 2,9 miliardovou ztrátu do státního 
rozpočtu a sedmimiliardovou ztrátu z veřejných 
prostředků. Otázkou dále je, jak se jím můžeme 
řídit  už  od  ledna,  když  k němu  dosud  nemáme 
prováděcí předpisy a  řadu souvisejících zákonů. 
Jen na  starý občanský zákoník  je v ZP přes  115 
odkazů.  Bývalý  ministr  Škromach  předložil  do 
sněmovny  návrh  zákoníku  bez  nich.  Proč  tedy 
absurdně a byrokraticky zavádět kodex, u něhož se 
předem ví, že se bude muset okamžitě novelizovat? 
A proč mají lidé sloužit jako pokusní králíci pro 
ověření absolutně nedokonalého zákona,“ říká o 
ZP prezident SP ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA
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to zaměstnanec vymýšlí, a netušil, že se 
opravdu neustále v pracovní době žení. 

Generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška 
uvedl, že od zákonodárců nyní chce Svaz 
pouze to, aby nepustili do praxe legislativ-
ní zmetek, nedodělanou normu, která je 
navíc zřejmě v rozporu s ústavou. Žádá je, 
aby nepodlehli atmosféře, při níž už dávno 
převážily politické argumenty nad snahou 
o  vytvoření  kvalitního,  jednoznačného 
a  srozumitelného  zákona.  „Zákoník  má 
řadu sporných míst. Týkají se např. vzniku 
pracovního poměru jmenováním, zkušební 
doby, převedení na jinou práci, poskytování 
náhrady mzdy, různých příplatků a doplat-
ků  ke  mzdě,  vyrovnávacího  příspěvku 
v těhotenství a mateřství, odstupného (až 
dvanáctinásobku  průměrného  výdělku), 
náhrady  škody  na  zdraví  a  podobně.  Za 
absolutně  nedostatečnou  lze  považovat 
úpravu přechodných ustanovení zákoníku 
práce, v níž některé důsledky přechodu na 
novou právní úpravu vůbec řešeny nejsou. 
Jde např. o vedlejší pracovní poměr,  s ní-
mž  již dále nový zákoník práce nepočítá, 
sporné jsou i některé otázky náhrady škody 
na  zdraví,“  sděluje  Zdeněk  Liška.  Liška 
dále zdůraznil, že nejde tuto situaci řešit 
tím, že se nebude zákon respektovat, jak 
kupodivu teď radí právě ti, kteří jej při-
pravovali. To mohou oni, ne podnikatelé. 
Některé  továrny  musejí  mít  ze  zákona 
vlastní hasičské sbory a ostrahu a žádná 

z nich si netroufne pracovat pro-
tizákonně,  neboť  by  jí  za  takové 
jednání  hrozily  veliké  pokuty. 
Podnikatelé  nedělají  kšefty  jako 
politici, ale své peníze vydělávají 
prací.

To, že nejde jen o 80 překlepů 
a drobností, které hledají nějací 
zaujatí hnidopiši, ale že hrozí 
v mnohých odvětvích veliké 
nepříjemnosti ne-li doslova 
kolaps, bude-li ZP v současné 
podobě přijat, nejlépe vyplyne 
z následujících příkladů:

Od 1.1.2007 nastane 
kolaps veřejné dopravy 

Svaz  dopravy  (SD)  již  vládu 
upozornil,  že  jeden  z  předpisů 
v ZP – nařízení vlády, kterým se stanoví 
odchylná úprava pracovní doby a doby 
odpočinku  zaměstnanců  v  dopravě 

– může od 1. ledna způsobit kolaps veřejné 
dopravy. Dopravní firmy mají na zákla-
dě  tohoto  předpisu  přijmout  několik 
stovek  kvalifikovaných  řidičů,  ti  ale 
na trhu práce nejsou již nyní a navíc by 
mnoho  řidičů  odešlo  po  zavedení  pod-
mínek požadovaných ZP, říká předseda 
SD  Jaroslav  Hanák  a  dodává:  „Pracuji 
v dopravě přes  30  let a vím,  co  je práce 
řidiče. Není myslitelné, aby řidič přijel do 
práce na 3 hodiny ze spádové dědiny často 

desítky km vzdálené, pak se vrátil na 8 
hodin zpět domů a večer znova jel do 
práce. Nejen, že by neměl žádný život, 
ale  cesty  do  práce  by  se  mu  tak  pro-
dražily, že raději zůstane doma na pod-
poře. Rozbije to veřejnou dopravu.“ Že 
nemluví pan Hanák do větru, svědčí 
to, že by musel od 1. ledna 2007 navýšit 
stav  o  1526  nových  řidičů,  k  čemuž 
by  potřeboval  189  mil.  Kč,  nehledě 
k tomu, že již za nynějších podmínek 
je řidičů nedostatek. Ministr dopravy 
i SD proto navrhují nejméně na dva 
roky  ZP  odložit,  aby  měli  čas  toto 
zařídit. Jinak nastane chaos ve veřejné 
dopravě, která  je  ironií osudu u nás 
velmi dobře hodnocena cizinou. 

menší obchodní řetězce 
nový zP zlikviduje

„Obchodní  řetězce  nemohou  pro-
pustit  simulanty  a  musejí  zbytečně 
platit  agentury  na  provádění  byro-
kracie,  což  je  pro  mnohé  likvidační,“ 
říká o ZP zástupce společnosti SPAR 
ČR  Jan  Vávra.  Nedostatky  ZP  vidí 

z  pohledu  obchodů.  Nejvíce  mu  vadí, 
že  nelze  dát  výpověď  zaměstnancům 
ve  zkušební  době,  což  prý  tito  právě 
v obchodních řetězcích velice zneužívají. 
Dále  kritizoval  výplaty  nemocenské. 
Platit  14  dní  nemocenskou  zaměstnan-
cům  je přenesení  role  státu na zaměst-
navatele.  Nejde  navíc  jen  o  to  vyplatit 
tyto peníze, ale firmy to neumějí dělat 
a  musejí  proto  vydávat  zbytečně  velké 
peníze  na  agentury,  což  je  pro  menší 
obchody  likvidační.  ZP  místo  práce 
valí  na  zaměstnavatele  nové  adminis-
trativní nároky, což je nefunkční, špatné 
a  škodící  vztahům  mezi  zaměstnanci 
a zaměstnavateli.

bezpečnostní služby i hasiči 
omezí své služby

„ZP je napsán pro podnik, kde se pracuje 
od pondělí do pátku na 2  směny. Noc  je 
pro takový podnik něco mimořádného. Pro 
bezpečnostní  složky  je  to neaplikovatelné. 
Pokud bychom měli platit fixní noční pří-
platek rovný deseti procentům průměrné 
mzdy za  soboty a neděle,  vzrostou mzdy 
o  3,5  %.  Minimální  mzdu  zvýšila  vláda 
o  7  %,  takže  dohromady  musíme  zvýšit 
mzdy  o  11,5  %.  Zrušením  pohotovosti  na 
pracovišti přijdou zase někteří zaměstnanci 
o příjmy, neboť těch 60 hodin musíme obsa-
dit jinými lidmi. Také je nedomyšlené, že je 
použitelný jen v Praze, neboť malá města 
mají kolem sebe vsi a vyslat zaměstnance 
do některé z nich znamená podle ZP pro-
plácet mu pracovní cestu. Proto nebudeme 
mnoho služeb moci poskytovat,“ uvádí k ZP 
tajemník  Unie  soukromých  bezpečnost-
ních složek ČR Radek Zapletal.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

  „Přechod  na  nový  zákoník  nezvládneme. 
Prováděcí předpis, jehož návrh jsme dostali teprve 
nedávno,  si vyžádá změny, na které se budeme 
připravovat  nejméně  rok,“  důrazně  konstatuje 
prezident Svazu dopravy Ing. Jaroslav Hanák.

 „Na regulace podle ZP je potřeba nesmyslně 
mnoho  povolovacích  řízení  a  firmy  to  při 
založení poboček v Bavorsku vyjde  levněji. 
Obávám se, aby to nedopadlo jako v jinde v 
EU,  kde  podnikatelé  firmy  prodali,  nebo  v 
Asii, kde je rovnou zavřeli. Již nyní Zdeněk 
Bakala  převedl  nedávno  60miliardovou 
společnost do Holandska. Já znám nejméně 
10 podobných firem, které to dělají tajně. Být 
ministrem,  budu  velmi  nervózní,  neboť  to 
zvedne nepřímé daně. Svaz je proto připraven 
po  odložení  ZP  aktivně  spolupracovat  na 
přípravě jeho novely,“ slibuje Zdeněk Liška
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Václav Klaus: „milton friedman 
nám všem bude velmi chybět.“

Ivana HaslIngerová

V e věku 94 let zemřel 16. listopadu 
2006 na selhání srdce při převo-
zu do nemocnice nedaleko San 

Franciska v ranních hodinách nositel 
Nobelovy ceny z roku 1976 za ekonomii 
americký liberální ekonom Milton 
Friedman. Jeho ekonomické názory hrá-
ly významnou roli při formování způ-
sobu vládnutí mnoha světových lídrů, 
například britské premiérky Margaret 
Thatcherové nebo amerického preziden-
ta Ronalda Reagana, jemuž v 80. letech 
dělal poradce pro ekonomiku. Celý život 
se mj. zabýval měnovými systémy, teorií 
peněz a inflací, jejíž vyvolávání ostře 
kritizoval: „Inflace  je  nemoc  nebezpeč-
ná  a  někdy  dokonce  smrtelná.  Nemoc, 
která  když  není  včas  rozpoznána,  může 
zničit  společnost.“  Po nástupu Ronalda 
Reagana k moci se začala těmito jeho 
názory řídit Americká centrální banka 
a vysoká inflace ve Spojených státech se 
poté stala minulostí. Jeho smrt oznámil 
k uctění jeho památky na konferenci 
Cato institutu ve Washingtonu vice-
prezident ústavu James A. Dorn. U nás 
uspořádal „VZPOMÍNKU NA MILTONA 

F R I E D M A N A “ 
k uctění jeho památ-
ky v nádherných 
prostorách Míčovny 
Pražského hradu 
veliký propagátor 
jeho myšlenek, pre-
zident republ i k y 
a profesor ekonomie 
na VŠE Václav Klaus. 
Na tomto důstojném 
aktu vystoupil on 
sám spolu s ředi-
telem Liberálního 
institutu Miroslavem 
Ševčíkem a profeso-
rem ekonomie na VŠE 
a viceguvernérem 

Centrální banky Robertem Holmanem 
(na obrázku uprostřed). Pro zúčastněné 
to byla příležitost připomenout si, jak 
nesamozřejmou hodnotou je svoboda. 
A zároveň, jak samozřejmá je lidská 
touha po ní.

„Zprávu o smrti Miltona Friedmana 
jsem dostal ve Frankfurtu nad Mohanem 
přesně  ve  chvíli,  kdy  jsem  se  připravo-
val  přednést  na  Evropském  bankovním 
a  finančním  kongresu  svůj  projev 

„Svoboda a svobodný trh“. 
Bylo to téměř příznačné, neboť 
Milton  Friedman  se  zasloužil 
o mnoho věcí, ale snad nejvíce 
je spojován s obhajobou svobo-
dy, volného trhu a kapitalismu 
proti socialismu, státnímu 
intervencionismu a paternalis-
mu. Friedman byl určitě jeden 
z největších velikánů ekonomic-
ké vědy, pravděpodobně největší 
ekonom  ve  druhé  polovině  20. 
století a člověk, který zásadním 
způsobem ovlivnil hospodářskou 
politiku  na  celém  světě. Chtěli 
jsme  si  ho  proto  připomenout 

autentickými  vzpomínkami,  které  nezís-
káme v encyklopediích, ale tím, co se nám 
vybaví automaticky v hlavě při vyslovení 
jeho  jména,“  uvedl  pietní  akt  prezident 
republiky Václav Klaus. 

„Řada z nás se setkávala s jeho texty 
již v komunistické éře a byla jimi už teh-
dy výrazně oslovena. Studovat jeho díla 
nám  pomáhalo  pochopit  ekonomickou 
realitu  kolem  nás  i  u  nás,“  vzpomínal 
Václav  Klaus  a  po  té  uvedl  spatra  chro-
nologicky  průřez  jeho  prací  od  roku 
1948  až  po  Friedmanův  ekonomický 
bestseller  z  roku  1962 „Kapitalismus 
a svoboda“ – „Capitalism and Freedom“, 
řešící  zásadní  spor  mezi  keynesiánci 
a monetaristy. Friedmanova teorie pod 
názvem  monetarismus  vytlačila skoro 
čtyři desetiletí kralující keynesiánství. 

„Pro mne jeho vrcholná práce je ‚Ukončení 
debaty‘ z roku 1970 v Journal of Economics. 
Tím se vyčerpal, neboť se  jeho myšlenky 
ujaly a ekonomové přestali o monetarismu 
debatovat, protože jej vzali za fakt. Co se 
nepodařilo  dosud  bohužel  přijmout,  je 
jeho myšlenka stará 50 let – každému stu-
dentu dát do rukou kupon na studie a on si 
vybere školu, kam ho předá, a škola s více 
žáky přežije,“ uzavřel vzpomínky na díla 
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Miltona Friedmana pan prezident a dále 
již vzpomínal jen v osobní duchu:

„Po Friedmanovi zůstala dcera Janet 
Martellová  a  jeho  celoživotní  družka 
manželka  Rose,  která  je  tvrdolín,  který 
by  nikdy  neustoupil.  Několikrát  jsem  ji 
slyšel,  jak ho velmi výrazně pokárala, že 
je měkký a nesmí ustupovat těm statistům. 
Jejich vztah byl v mnoha ohledech přímo 
ukázkový.  Málokdy  se  stane,  že  manžel-
ská dvojice ve věku kolem 85 let společně 
napíše memoáry osobně-odborného rázu. 
V roce 1990 spolu napsali 800stránkovou 
knihu „Svoboda volby (Free to Choose)“. 
Půvabné je, že jsou v ní specificky vyzna-
čeny  kapitoly,  které  psali  společně,  které 
jen  Rose  a  které  jen  Milton.“  Václav 
Klaus  dále  vzpomínal  na  svá  setkání 
s Friedmanem na nejrůznějších místech 
světa, jak s ním jel v kanadských Whistler 
Mountains na lyžařském vleku, jak spolu 
hráli  tenisovou  čtyřhru,  jak  pronášel 
laudatio, když v roce 1997 na pražské VŠE 
dostával Friedman čestný doktorát, jak ve 
floridském  Jacksonville 
dosta l  cenu,  kterou 
rok  předtím  dostal  on. 

„Naposled  jsem  ho  viděl 
v  listopadu  2004  u  něj 
doma na večeři, kde živě 
bez naslouchátek v plném 
soustředění  s  naprostou 
jasností  a  přesností  dis-
kutoval  tři hodiny o váž-
ných  věcech  u  kulatého 
stolu  s  asi  deseti  lidmi. 
Nezapomenu,  jak  mně, 
který by se s rozkoší prošel 
vlahým  sanfranciským 
večerem, přinutil, že mne 
odveze sám v 88 letech do 
hotelu. Řítil se těmi proslavenými uličkami, 
které známe z filmů, přes celé město. Byl 
nesmírně živý a přívětivý,“ vzpomínal pan 
prezident a pochlubil se, jak jako ministr 
financí odmítl kdysi přijmout od Světové 
banky  půjčku  na  financování  zahranič-
ních poradců slovy: „Nechci vydávat tvrdé 
peníze  za  měkké  rady“  a  Friedman  tuto 
větu opakovaně označoval jako „Klausův 
zákon“.  Dále  připomněl  jeho  odpor 
k nepřímým daním. Když se ho Klaus ptal, 
zda dává přednost přímým či nepřímým 
daním,  odpověděl:  „A  vy  máte  nějaké 
nepřímé daně? Tak je zrušte!“ Jednu věc 
prý  měl  ale  kdysi  jako  minstr  financí 
Friedmanovi za zlé, a to, že tvrdil, že jedi-
ná metoda, jak vyrovnat státní rozpočet, 
je snížit daně, jinak že ministry nepřinutí 

šetřit. Tehdy prý s ním polemizoval, nic-
méně, když vidí vývoj české ekonomiky 
v posledních osmi letech, uznává, že měl 
Friedman stoprocentně pravdu. „Nakonec 
jednu takovou drobnůstku. Friedman byl 
malý a já, který jezdím na lyžích s vnouča-
ty, jsem s ním měl na vleku pocit, jako bych 
jel s nimi. Byl ale vášnivý sportovec a na 
svých  malých  lyžičkách  ještě  v  79  letech 
sjížděl sjezdovku, že by mu Dyba záviděl. 
Vášnivě hrál i tenis. Já s Beckerem jsem 
si s ním zahrál čtyřhru. Zajímal se i o věci 
mimo ekonomii. Například napsal knihu 
s  radikálním  psychiatrem  z  New  Yorku 
o tom, že neliberální společnost uvrhává 
lidi  do  alternativního  vězení. Milton 
Friedman nám všem bude velmi chybět. 
Odešel v něm velký ekonom a především 
milovník svobody. Útěchou nám může 
být, že i když již není mezi námi, jeho 
myšlenky zásadně ovlivnily milióny lidí 
na celém světě a budou tak činit i nadále,“ 
zakončil své vzpomínání profesor Václav 
Klaus.

 Profesor Holman podtrhl především 
Friedmanovu  houževnatost.  V  době, 
kdy  liberálové  vyklízeli  keynesiáncům 
pole  tím,  že  odmítali  makroekonomii, 
Friedman,  byť  duší  liberál,  s  nimi  vedl 
debaty  a  utkal  se  s  nimi  právě  na  poli 
makroekonomie. Jako první přišel s myš-
lenkou,  že  příčinou  velké  hospodářské 
krize  byla  Americká  centrální  banka, 
protože nesprávně zareagovala na kurzy 
a dělala opačnou politiku, než měla dělat. 
Přesvědčil nakonec ekonomy, že fiskální 
politika ovlivňuje poptávku a moneta-
rismus se stal protipólem keynesiánství, 
kterému přednáškou v roce 1967 zarazil 
poslední hřebíček do rakve. Holman 
také  připomněl  jeho  smysl  pro  humor. 
Na dotaz, proč hromadit bohatství, když 

v  Africe  mohou  žít  chudí  lidé  šťastnější 
život  než  bohatí  ve  vyspělých  zemích, 
odpověděl:  „Jestli  si  to  opravdu  myslíte, 
proč už v té Africe nejste?“ 

Friedman tvrdil, že liberální instituty 
hrají  velkou  roli  pro  šíření  myšlenky 
o  budování  svobodné  společnosti. 
Liberalismus  chápal  jako  víru,  kterou 
shrnul  v  jednom  slově:  „pokora“.  Není 
proto divu, že obdržel v roce 1997 výroční 
cenu pražského Liberálního institutu a že 
na něj má  jeho ředitel Miroslav Ševčík 
jen  samé  krásné  vzpomínky:  „Ve  své 
přednášce na VŠE u příležitosti 50. výro-
čí  vzniku  Mont-Pelerinské  společnosti 
a přebrání doktorátu honoris causa v roce 
1997 vzpomínal Friedman na to, jak v roce 
1947 spolu s von Hayekem zakládali Mont-
Pelerinskou společnost, protože přišli na to, 
že po 2. světové válce se začíná objevovat ve 
světě něco, co by mohlo vést k socialismu, 
a chtěli  tomu postavit pevnou hráz, aby 
se to nestalo. President Klaus se stal jejím 
prvním členem ze všech transformujících 
se zemí. Friedman ho tehdy pochválil, že 
naše ekonomika se díky konstruktérům své 
transformace stala příkladem přechodu od 
byrokraticky řízené ekonomiky k ekonomi-
ce svobodné společnosti. Zdůraznil, že to 
není přechod snadný a nesmíme se proto 
zastavit uprostřed cesty. Společnost potře-
buje nejen nastolení svobody, ale musí mít 
na paměti, že o ni musí bojovat.“ 

Vzpomínku  na  Miltona  Friedmana 
zakončil  Miroslav  Ševčík  optimisticky
:„Friedmanovi  trvalo  desítky  let,  než  se 
jeho zákony, které formuloval na začátku 
své kariéry, začaly považovat za správné. 
Možná  se ukáže,  že prezident  republiky, 
který je nositelem myšlenky neslučitelnosti 
prosperity EU v současné podobě, dostane 
po desetiletích též za pravdu.“
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová 
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předávání tošovského 
ceny prezidentu republiky

Ivana HaslIngerová

V  R y t í ř s k é m  s á l e  S e n á t u 
Parlamentu České republiky 
byla historicky prvně udělena 

„Cena Michala Tošovského“ za aktivní 
přístup a postoj při odstraňování byro-
kracie. Ocenění se rozhodlo každoroč-
ně udělovat Občanské sdružení eStat.
cz Michala Tošovského, a to v rámci 
uctění památky tragicky zesnulého 
spoluzakladatele sdružení a dlouhole-
tého bojovníka s byrokracií. Cena byla 
udělena v průběhu  „Vernisáže textů 
Michala Tošovského“, kterou sdružení 

uspořádalo v hlavním sále 
Senátu ČR, kterou svým 
jménem osobně zaštítil 
předseda Senátu PČR 
Přemysl Sobotka a jíž se 
účastnil rovněž premiér 
Mirek Topolánek. 

To, že ještě po roce od 
jeho  tragické  smrti,  na 
Michala  Tošovského  jeho 
bývalí  spolupracovníci 
vzpomínají tak intenzivně, 
že pro něj ve výroční den 
jeho  úmrtí  pořádají  tolik 
akcí – vernisáž jeho textů, 
vydání sborníku jeho prací 
a předávání výroční ceny 
k  uctění  jeho  památky 

–  svědčí  o  tom,  že  musel 
být  opravdu  mimořád-
ně  výjimečná  osobnost. 
A nevzpomínali na něj jen 
ti nejbližší. Rytířský sál byl 
nabit k prasknutí a osobně 
byli  přítomni  i  někteří 
vrcholní  představitelé  stá-
tu  s  výjimkou  prezidenta 

republiky. Ten se s politováním omluvil, 
že vzhledem ke státní návštěvě v Dánsku 
nemůže být osobně přítomen, a vyslal za 
sebe ředitele legislativního odboru Hradu 
doktora Jana Bártu.

Komentátor  Ref lexu  Bohumil 
Pečinka se  přimlouval,  aby  eStat  vydal 
knihu  z  prací  Michala  Tošovského, 
neboť  jeho myšlenky stojí za tuto práci. 
Připomněl  studii  Tošovského  „Konec 
liberalismu v Čechách“, která vyšla počát-
kem roku 1998 ve Svobodných rozhledech. 
V ní se Tošovský zamýšlí nad tím, proč 

došlo tehdy k propadu ekonomiky v naší 
zemi a do jaké míry za to může liberalis-
mus. „Dva měsíce před smrtí vyšel v revui 
Politika  jeho  text,  který  vzbudil  takový 
rozruch na katedře politologie, že se mne 
šéfka  katedry  ptala,  proč  takový  člověk 
není ve vládě. Tošovský nebyl katedrový 
liberál, ale aplikoval své teorie na konkrét-
ní příklady a dokázal proto takto i myslet. 
Chtěl provést regulaci byrokracie jak EU, 
tak našich ministerstev, neboť věděl,  jak 
brání rozvoji podnikání. Vlády mohly být 
podle něj sebelepší, pokud boj s byrokracií 
nechají  jen  u  proklamací,  stále  budeme 
omezováni,“ uvedl Pečinka.

Do  doby  než  Michala  Tošovského 
začal  eStat  mediálně  propagovat  tím, 
že  začal  jeho  myšlenky  prosazovat  na 
mnoha konferencích a v praxi na minis-
terstvech, byl Tošovský znám především 
mezi odbornou veřejností a mezi svými 
přáteli  z  politiky.  Až  postupem  doby 
jsem  pochopila,  že  mnohé,  co  poklá-
dáme za samozřejmé, jsou vlastně jeho 
projekty.  Za  všechno  stojí  zato  připo-
menout  jeho  antibyrokratický  zákon, 
myšlenky  restrukturalizace  a  změn 
v řízení úřadů, řízení centrální správy 
státních  nemovitostí.  „Tošovského 
zákon“ přináší poprvé do českého práv-
ního řádu možnost legislativní úpravy 
se zavedením pojmů byrokratická zátěž 
a  nadměrná  byrokratická  zátěž,  dále 
zavedení  procesů  souvisejících  jednak 
s neukládáním nadměrné byrokratické 
zátěže a co je nejdůležitější, s možností 
obrany  občanů,  pokud  je  nadměrná 
byrokratická zátěž na ně vkládána. Na 
štěstí  to  byla  tak  velká  osobnost,  že 
dokázala po sobě zanechat své následo-
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„Život není bílý, černý ani černobílý, ale barevný a jako takový si ho 
musí člověk vychutnat se všemi klady i zápory.“ Michal Tošovský
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vníky, kteří si jeho 
práce upřímně váží 
a  šíří  jeho  myšlen-
ky  jako  jeho věrní 
apoštolové.  Takže 
o s obno s t i   j a ko 
Michal  Tošovský 
vlastně  neumírají 
a  jsou  tu  s  námi 
stále svými vizemi 

a  duchov ním 
odkazem.

cena michala 
tošovského

Prvním  držite-
lem Tošovského 
ceny  za  aktivní 
přístup  a  postoj 
při odstraňování 
byrokracie  se 
stal  prezident 
republiky Václav 
Klaus, mimo jiné 
za to, že v letech 
19 9 6 - 97   j a k o 
tehdejší  premiér 
inicioval  vytvo-
ření „Komise pro 
o d s t ra ň o vá ní 
b y r o k r a t i c k é 
zátěže občanů 
a podnikatelů“.
S n í m k y 
Fragmenty:  Jiří 
Pancíř

Památce Michala Tošovského se přišli poklonit do nekrásnějšího 
sálu Senátu jeho blízcí (bratr Jan první zprava) a následovníci 
jeho  duševního  odkazu.  Z vrcholných  představitelů  státu  byl 
osobně přítomen druhý nejvýše postavený muž ČR, předseda 
senátu Přemysl Sobotka (třetí zprava) a čtvrtý nejvýše postavený 
muž, premiér Mirek Topolánek. 

Ocenění určené pro Václava Klause přišel 
převzít z rukou Edvarda Kožušníka ředitel 
legislativního  odboru  prezidenta  repub-
liky dr. Jan Bárta.

„Myslím  si,  že  prezident  Václav  Klaus 
si  Tošovského  cenu  za  konkrétní  akt, 
tedy vytvoření Komise pro odstraňování 
byrokratické  zátěže,  ovšem  i za  jeho 
dlouhodobý  postoj  v boji  s byrokracií, 
který  demonstroval  například  v rámci 
letošního novoročního projevu, zcela jistě 
a oprávněně zaslouží“, uvedl při udílení 
ceny Edvard Kožušník. 

„Mám  slzy  v očích  při  vzpomínce  na 
Michala, přesto se pokusím vzpomenout 
na něj tak, jak by si to přál on. Měl rád 
život. Je vůbec pravda, že tu již více než rok 
není? Byl to vizionář s jasným kompasem, 
jak  mají  věci  být,  a nejen  to,  měl  schop-
nost  tyto vize mravenčí prací naplňovat. 
Nyní  se  pokoušíme  jeho  vize  naplňovat 
my,  a proto  stále  žije  s námi.  Snažíme 
se  naplňovat  všechny  jeho  myšlenky,  ať 
zákon Tošovského, tak sjednocení propa-
gace  v zahraničí.  Všechny  oblasti  práce 
Ivana Langera jsou z dílny Michala. Je 
to neuvěřitelné, jak dokázal určovat směr 
celé garnitury politiků a ještě dlouho ho 
určovat bude. A v tomto smyslu neodešel,“ 
říká premiér Mirek Topolánek

 „Michal Tošovský si bezesporu vzpomínku 
zaslouží, protože to byl pozoruhodný člověk. 
Vernisáž  byla  uspořádaná  proto,  aby  byla 
připomenuta  skutečnost  jeho  odkazu  jako 
trvalá  výzva  budování  nebyrokratického 
státu. Michal Tošovský už bohužel nenapíše 
nové texty, ale je možné se vrátit k těm, které 
zanechal. Výstava jeho prací je výzvou stále 
se  vracet  k jeho  myšlenkám  a přemýšlet 
o nich,“  uvedl  vernisáž  předseda  Senátu 
Přemysl Sobotka
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Klíčovým faktorem úspěchu eu je 
její vystoupení z komfortní zóny

Ivana HaslIngerová

t ak jako každoročně převzalo 
od společnosti Comenius ve 
Španělském sále Pražského hradu 

ocenění 100 nejlepších v ČR zaregistro-
vaných firem. Cílem hnutí „ČESKÝCH 
100  NEJLEPŠÍCH“ je v celonárodním 
měřítku zviditelnit a slavnostním způso-
bem ocenit firmy, podniky či společnosti 
z co nejširšího spektra ekonomických 
aktivit, které dosahují mimořádných 
výsledků. Nominace vychází z osobních 
zkušeností respondentů, které získali 
v průběhu posledních 12 měsíců jak 
v rámci svého profesního působení, 
tak i na základě soukromých kontaktů 
s nejrůznějšími hospodářskými sub-
jekty. Výběr firem pro zařazení mezi 

„ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze 
tři omezení: navrhovaný subjekt musí 
být registrován v ČR a být zde plátcem 
daní, měl k datu 30. září daného roku 
nejméně 20 zaměstnanců, jeho obrat 
za posledních 12 měsíců byl nejméně 
30 milionů Kč. Základním a jediným 
měřítkem konečného umístění je čet-
nost nominací jednotlivými respon-
denty. Součástí galavečera bylo i oce-
nění 8 oborových kategorií a slavnostní 
předání titulů Lady Pro a Gentleman 
Pro, ten druhý letos zaslouženě získal 
Tomáš Baťa. V dopoledních hodinách 

proběhla pro účastníky soutěže v Malé 
galerii Pražského hradu mezinárodní 
konference „Klíčové faktory úspěchu“. 

Zúčastnění podnikatelé si vyměňova-
li názory na to, co je skutečný úspěch, na 
čem závisí a jak se dosahuje. Povětšině se 
věnovali zkušenostem získaným ve svých 
společnostech. Z tohoto konceptu vybo-
čil  Jan Mühlfeit,  viceprezident  EMEA 
(Evropa  &  Střední  Východ  &  Afrika) 
z MICROSOFT CORPORATION, který 
pojal  téma  konference  z  celosvětového 
hlediska  a  zamýšlel  se  nad  tím,  co je 
klíčovým faktorem pro úspěch Evropy 
jako celku a jaký bude její osud v dalším 
půlstoletí. Připomněl, že podle Miltona 
Friedmana  působilo  ve  světové  ekono-
mice 800 milionů lidí, do roku 2020 jsou 
odhady 4 miliardy. Situace se tedy bude 
rychle měnit. 

Jakmile  zanikne  výzkum  a  vývoj, 
je  podle  Mühlfeita  nemyslitelné  obstát 
v konkurenci. Vzdělávací proces je přitom 
v Evropě již 250 let týž a rozpočet EU je 
konstruován pro 19. století. Polovina roz-
počtu jde navíc na nesmyslnou podporu 
zemědělské politiky. Pokud se EU nevy-
maní z této zóny korporatismu, bude čelit 
Číně a Indii, které převezmou postupně 
její místo. Je nutné předělat rozpočet na 
investice do výzkumu a vývoje a pod-
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„V  roce  2050  v  roce  2050  bude  mít  Čína 
podle odhadů GDP projectins Goldman 
Sachs  1,4  bil.  obyvatel,  USA  400  mil., 
Indie 1,6 bil., Evropa 600 mil. a Japonsko 
100  milionů,  přičemž  se  na  světové  eko-
nomice  bude  podílet  Čína  44  triliony  $, 
USA 35, Indie 28, Evropa 15 a Japonsko 7 
triliony. Má-li si Evropa udržet krok, musí 
zvýšit  produktivitu  práce  a  vystoupit  z 
komfortní zóny, v níž se pohybuje,“ uvedl 
Mühlfeit

„Máme strašně zkostnatělý systém školství. Komenský nám v 
něm nadělal veliký průšvih, neboť jakákoliv změna ve školství 
je problém. Tento rakousko-uherský model kadetky musíme 
změnit.  Ředitelé  středních  škol  pracují  z  80 %  jako  rakous-
ko-uherští  úředníci  čekající  na  příkaz  z  Vídně  a  nezjistili 
snad ještě ani, že příkaz už jde z Prahy. Když řeknete řediteli 
školy, aby něco rozhodl sám, šílí. Je složité změnit motivační 
charakter. Podobně je to i na vysokých školách. Profesorské 
tituly  se  rozdělují  na  základě  kamarádských  vazeb  a  ne  na 
základě kvality. Pokud ze školství uděláme posvátného býčka, 
nezískáme připravené lidi. Budeme budovat kolektivní falešný 
svět,“ uvedl Tošenovský. Na snímku mu naslouchá Jan Světlík, 
předseda představenstva Vítkovice, a.s.
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pořit malé a střední podnikání. Tento 
problém by podle Mühlfeita vyřešil 
systém „StrengthFinder.com“. Pomocí 
něj se země vymaní z komfortní zóny. 
Jde o redefinici vzdělávacích procesů, 
kde se jedná s lidmi jako s individualita-
mi. Největší silou jakékoliv země a tedy 
i Evropy jsou vzdělání a lidé. Když lidé 
dělají  to,  v  čem  jsou  dobří,  a  činí  je  to 
šťastnými,  je  země  úspěšná.  Gallupovy 
výzkumy ale zjistily, že pouze 20 %  lidí 
v EU je šťastná z toho, co dělá. Proto je 
její  výkon  pouze  pětinový.  „Pokud  lidé 
budou  dělat  to,  v  čem  jsou  dobří,  jsou 
pak nejen úspěšní, ale i šťastní a Evropa 
by měla s takovými lidmi být konkurence-
schopnou. Lidé jsou její největší kapitál,“ 
uzavřel Mühlfeit. 

Ev ž en To š enov s k ý,   he j t ma n 
Moravskoslezského  kraje,  doplnil  pana 
Mühlfeita, že u politiky je velmi obtížné 
zjistit, kde je komfortní zóna. Souhlasil 
s  ním,  že  komfortní  zóna  v  EU  začíná 
rychle  převládat  a  brzdí  její  rozvoj. 
Nastává  deficit  významných  osobností. 
Politici přestali dělat politiku a zabývají 
se  tím,  jak  se  usmát  do  kamery  a  jaké 
budou mít billboardy. Děláme málo pro 
získání prostředí pro ČR v EU. Odporný 
trend,  který  do  nás  zasekal  předchozí 
systém,  je  obrovská  závist.  EU  vydává 
strašné  náklady  do  sociálního  zázemí, 
které  by  měly  mít  své  limity.  Na  štěstí 
tomu  naši  lidé  nerozumějí,  jinak  by 
nastala revoluce.

Podle Tošenovského se volá hodně 
po vědě, ale jen lití peněz do ní nepo-

může,  budou-
li existovat na 
všechno  regu-
l a č n í   b a r i -
é r y.   Po k u d 
s e   n e s n í ž í 
inovační  cyk-
l u s ,   b u d o u 
s e   p e n í z e 
i nve s tov a né 
do vědy inves-
tov at   j i nde , 
kde  probíhají 
inovace  rych-
leji. Je ale pře-
sto  opt imis-
tou: „Máme 
o h r o m n o u 
šanci  ve  vel-
mi  uzavřené 
a složité Evropě 
s e   p o h n o u t 
d o p ř e d u . 
Doufám,  že 
si naši politici 
p o d   t l a k e m 
uvědomí, že je 
vítr  unáší  ji-
nam a že je pro 
ně  motorem 
byznys.  Motorem  ekonomiky  je  úspěš-
ný byznys a politika ho má urychlovat. 
Potřebujeme nejen změnu školství, ale 
dramatickou změnu volnosti a svobody. 
Krátkodobý úspěch může mít katastro-
fální  následky.  Evropa  touží  po  osob-
nostech a proč by to nemohli být Češi? 

My můžeme 
do  EU  při-
n é s t   n o v é 
m y š l e n k y . 
Francii   se 
špatně  kriti-
zují  sociální 
vymoženosti 
EU. Už díky 
své  revoluci 
a  také  díky 
své  sociální 
e k o n o m i i 
má  Francie 
zúžený  poli-
t i c k ý   p r o -
s t o r .   J e n 
země  jako 
m y   m ů ž e 
ř íc i :   ‚Král 
j e   n a h ý . ‘ 
Musíme  se 

ale vyvarovat hloupostí, které už evrop-
ské  státy udělaly. Ve Francii  si napří-
klad  říkají  ve  volební  kampani  také 
hrozné věci, ale není to dobře. Naši poli-
tici si po vzoru ciziny vykopávají mezi 
sebou při volbách velké bariéry. Na toto 
jednání však u nás nejsme zvyklí a vede 
to k tomu, co nyní sledujeme.“ 

O ž i v e n í m   k o n f e r e n c e   b y l a 
legend a   č e s kého  k r a s obr u s len í 
a  velká  česká  patriotka  Alena  „Ája“ 
Vrzáňová,  která  byla  jednou  z  dam 
oceněných titulem Lady Pro. Ani se 
nechce  věřit,  že  se  narodila  v  roce 
1931  a  v  letech  1947-50  byla  mistry-
ní  Československa  v  krasobruslení. 
Mistrovství  světa  vyhrála  poprvé 
v  roce  1949 v Paříži  a o  rok později 
obhájila zlato v Londýně. Odmítla se 
podvolit t laku vyvíjenému na repre-
zentanty ČSR, a v roce 1950 v Anglii 
zažádala o politický azyl. Téhož roku 
podepsala  smlouvu  s  lední  revue 
Ice Follies v Americe a později s Ice 
Capades.  Po  ukončení  krasobrus-
lařské  kariéry  provozovala  spolu 
s  manželem  Pavlem  Steindlerem 
několik restaurací v českém stylu.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

 „Deset předcházejících ročníků a neustále se zvyšující zájem o naší 
anketu jen dokazuje, že naše úsilí jde správným směrem. Úspěch by 
neměl být, jak se nezřídka stává, předmětem závisti, měl by být hrdě 
prezentován a zejména společensky oceněn tím nejlepším možným 
způsobem,“  uvedl  konferenci  president  Comenia  Karel Muzikář. 
Zprava mu naslouchají Michal Čupa – generální ředitel, Microsoft, 
Ája Vrzáňová  –  dvojnásobná  mistryně  světa  v  krasobruslení, 
Michal Petrman – partner Deloitte, Milena Veselá – jednatelka a 
ekonomická ředitelka, Promopro, Tomáš Rutrle – generální ředitel, 
Fujitsu&Siemens Corporation a Jan Mühlfeit – viceprezident EMEA 
(Evropa & Střední Východ & Afrika), Microsoft Corporation

Na závěr konference proběhl „kulatý stůl“ při slavnostním obědě, který 
pořádala  společnost  Comenius  pro  delegáty  v  přilehlých  prostorách 
Malé galerie Pražského hradu.
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Čma rozšiřuje své aktivity
Ivana HaslIngerová

Č eská manažerská asociace (ČMA) 
byla zakládána před patnácti lety, 
tedy v době, kdy se na osobnost 

manažera dívalo s pohrdáním. Tato 
funkce byla v minulém režimu obsazo-
vána politicky a v čele podniků se ocitali 
v důsledku toho povětšině nekompe-
tentní Dietlovi Pláteníci. ČMA se proto 
snažila vrátit osobnosti manažera pres-
tiž, jakou si právem zasluhuje, a ukázat 
občanům její důležitost pro chod pod-
niku. Neposuzovala manažery jen podle 
momentálního zisku podniku, ale podle 
toho, co pro jeho řízení a jeho vývoj 
dělá. Po pádu komunismu zde totiž bylo 
mnoho zadlužených a zdevastovaných 
podniků, které desítky let neinvesto-
valy do svých zařízení, a právě v nich 
se manažerská činnost projevila jako 
klíčová. Dobří manažeři tyto podniky 
dostali z červených čísel a pod jejich 
vedením jsou to nyní vesměs společnosti 
směle konkurující se světem. Nekvalitní 
manažeři pouze dokázali tyto podniky 
uvést v lepším případě do bankrotu, 
v horším vytunelovat a zničit. Aniž bych 
chtěla znevažovat práci generálních ředi-
telů velkých podniků typu Škoda Auto, 
troufám si tvrdit, že pro náš stát udělali 
víc manažeři, kteří například malou 
pilu v lesích na Vysočině zadluženou 

osmi miliardami 
Kč postavili na 
roveň světových 
v ý robc ů náby t-
ku, kteří začínali, 
podobně jako Bill 
Gates, v garážích 
či v ložnicích svých 
domků, přičemž 
nyní jsou majiteli 
n e z a d l u ž e n ý c h 
akciových společ-
ností a směle se 
vztyčenou hlavou 

obstojí ve světové konkurenci. 

Na  nedávné  valné  hromadě  ČMA 
přednesl  její  výkonný  ředitel  ČMA 
Ing. Jiří Stýblo, CSc.  zprávu  o  hospo-
daření, z níž vyplynulo, že ČMA má 286 
individuálních a 28 přidružených členů 
a  hospodaří  s  výsledkem  1  592  283 Kč. 
Velký nárůst za  tříleté období mezi val-
nými hromadami – 1 562 051 Kč – svědčí 
o  velmi  rychle  se  rozvíjející  činnosti 
ČMA.  „Nyní  máme  daleko  vyšší  cíle 
a ideje. Uvědomili jsme si, že duch doby 
je  jednou  velkou  transformací  od  prů-
myslového ke znalostnímu rozvoji a svou 

roli  spatřujeme  v  pomoci  podnikatelům 
především  v  řízení  znalostní  ekonomiky. 
A na to, co udělat, aby i u nás převážily 
v podnikání intelektuální faktory, na to by 
měla dát otázku tato naše valná hromada,“ 
uvedl Jiří Stýblo.

  Že  to  nebude  snadná  práce,  o  tom 
pohovořil  vicepresident  ČMA Ing. Jiří 
Majer. Posteskl si, že manažeři mají vět-
šinou zájem o praktická řešení a znalostní 
řízení se jim zdá neuchopitelné. A právě 
proto  zde  spatřuje  právě  do  budoucna 
významnou roli ČMA.

Podle  slov  profesora Jaroslava A. 
Jiráska si  manažeři  musejí  uvědomit, 
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„Existují dva motory růstu podniku – být 
lepší  než  konkurence  nebo  určit  dobrý 
výrobní způsob. Nynější podniky profitují 
na porážce svých rivalů a současně sami 
sebe zdokonalují. Ne každá novota je ale 
inovací. Tak se dostává mnoho podniků 
sice do popředí, ale netěží z teorie. Přitom 
v ČR existuje již od roku 1926 český komi-
tét pro vědecké řízení. Měl by se oživit a 
ČMA by mu měla nabídnout schopné lidi 
s vysokou úrovní a praxí. Hlavní inovační 
centra by měla být mezinárodní a celoev-
ropská,“ uvedl Jirásek.
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kam se nyní dostal světový mana-
gement  a  jak  využívá  teorii.  Ten, 
kdo  podniká,  nešíří  kolem  sebe 
klid a neustále vše tvořivě destru-
uje.  „Podnik  musí  se  znalostmi 
nakládat jako s aktivem. Dříve se 
mělo za to, že když se nasadí kapitál, 
ten vytlačí práci. Od sedmdesátých 
let  začaly  ale  znalosti  vytlačovat 
i  kapitál.  Podniky  proto  musejí 
zavádět  stále  nové  technologie 
a  v  důsledku  toho  spolupracovat 
s IT společnostmi. Musejí  si dále 
uvědomit,  že  znalosti  nejsou  jen 
školení,  ale  i  nápaditost,  výzkum, 
vývoj,  bádání.  Každý  podnikatel 
musí  ukládat  nový  intelekt  jako 
poklad,“  říká  profesor  Jaroslav  A. 
Jirásek. 

Ivo Gajdoš,  který  je  vicepre-
sidentem  ČMA  pro  mezinárodní 
vztahy  ČMA,  si  posteskl,  že 
Evropská  manažerská  konference 
(CEC), která působí od října  roku 
2001  v Bruselu,  nedělá  celoživotní 
vzdělávání, ale především se zamě-
řuje na sociální otázky. ČMA je pro-
to jen jejím přidruženým a nikoliv 
řádným  členem,  neboť 
vzhledem  k  velkému 
členskému poplatku se jí 
členství v ní nevyplácí. 

Ředitel Manažerského 
svazového  fondu  (MSF) 
PhDr. Bohuslav Holub, 
který nejprestižnější akci 
ČMA  soutěž  „Manažer 
roku“  již  14  let  zajišťuje 
po  stránce  technické 
a organizační, se zamýšlel 
nad tím,  jak využít MSF 
k  řízení  stavu  českého 
managementu.

ČmA udělila 
Čestná členství

N a   z á v ě r   v a l n é 
hromady  ČMA  udě-
l i la  Čestná  členst v í 
Ing.  Zdeňku  Kubínovi, 
CSc.,  Doc.  Ing.  Dagmar 
M a r h u l o v é ,   C S c . 
a  Ing.  Janu  Preclíkovi. 
Ten také České manažer-
ské  asociaci  poděkoval 
slovy, která jsou uvedena 
v textu k obrázku vpravo.
Snímky  Fragmenty:  Jiří 
Pancíř 

„ČMA  pomocí  soutěže  „Manažer  roku 
(MR)“ vyzdvihuje každoročně z anonymní 
masy  vedoucích  pracovníků  právě  tyto 
vynikající manažery rovnající se svými kvali-
tami manažerům zahraničním. Představuje 
občanům  representanty  nejschopnějšího 
řízení, které máme, a i kdyby neudělala již nic 
víc, patřilo by jí za to poděkování. Přesto se s 
tímto nespokojuje a chce v příštím volebním 
období 2006-2009 po patnácti letech činnosti 
rozšířit svoje aktivity,“ říká prezident ČMA 
Ing. Ladislav Macka

„Spolupracujeme raději s Britskou obchodní 
komorou, Španěly a  frankofonním fondem. 
V poslední době  i  s obchodními komorami 
arabskými, čínskou a indickou. Zahraniční 
mise  v  důsledku  toho  podnikáme  spíše  do 
Madridu, Číny a nyní, kdy o nás projevila 
velký  zájem  Indická  ambasáda,  pojedeme 
do Indie. Je to protiklad k byrokratické EU 
a neúspěšné spolupráci s její CEC,“ uvedl Ivo 
Gajdoš a jako vicepresident odpovídající za 
presentaci  ČMA  vyzdvihl  mj.  roli  soutěže 
Manažer roku, pomocí níž se ČMA nejvíce 
medializuje

„ČMA  si  zaslouží  dík  za  práci  prosazovat  ty  „nej-“ 
manažery, co naše země nosí. Bez ní bychom neznali 
firmy jako KOVOKON, DDL, Kobit a další. Jsem rád, 
že jejich zastupitele tu máme mezi sebou a můžeme 
od  nich  získávat  zkušenosti.  Hodnotitelská  komise, 
jejímž jsem předsedou, je vybírá transparentně, férově 
a objektivně a mezi tak vynikající, čestné a pracovité 
lidi, které jsem v ní poznal, se budu vždy rád vracet,“ 
uzavřel Jan Preclík. Vpravo prezident ČMA Ladislav 
Macka

„Soutěž MR vyhledává vynikající osobnosti v 
ČR. Bez této soutěže by nikdo neznal jméno 
Koníček,  Grund,  Nožička,  Kohout,  Pfeifer, 
Kulovaný, Majer a stovky dalších, které jsme 
za  14  let  trvání  soutěže  objevili.  Abychom 
jejich  zkušenosti  mohli  šířit,  musíme  je 
nejdříve  nalézt,  protože  jsou  to  většinou 
velmi skromní lidé a ani si neuvědomují, že 
není  samozřejmé  to,  co  dokázali.  Našim 
společným cílem by ale měla být i medializace 
těch nejlepších. Aby se náš národ dozvěděl, že 
kromě tunelářů, o nichž se neustále píše, jsou 
zde i  tito skvělí a obdivuhodní  lidé. A také 
musíme zajistit seznámení ostatních s nimi 
na neformálních setkáváních. Jedním slovem 
zajistit šíření  informací o nich a předávání 
jejich  zkušeností  dalším  manažerům,“ 
zdůraznil PhDr. Bohuslav Holub



Zvolili jste Strom roku 2006. Gratulujeme!

www.stromzivota.cz
www.skanska.cz

19. øíjna vyhlásila Nadace Partnerství vítìze veøejné ankety Strom roku 2006. Vítìzný strom èeká odborné 
dendrologické ošetøení a výtìžek ankety bude použit na jarní sázení stromù po celém území ÈR.
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