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Konference, 
jaká tu ještě nebyla



Privilegia a chudinská péče
Podle hlavního autora Vize, analytika ČMKOS Martina Fassman-
na, dochází k záměrné destrukci státu. Posilování privilegií – na
tom je postavený celý systém vládních reforem. Směřuje k vytvoře-
ní selektivních systémů, které způsobí, že mít slušný důchod
a dostatečnou zdravotní péči bude privilegiem. Dosáhnout na kvalit-
ní vzdělání pro své děti, mít kvalitní sociální služby, to vše bude ve
skutečnosti privilegiem pouze pro majetné. Pro ostatní budou k dis-
pozici záchytné systémy chudinské péče. To je vize Nečasova kabi-
netu nazvaná Programové prohlášení vlády. 

Feudální pravice aneb společnost
marných protestů
Prof. PhDr. Václav BĚLOHRADSKÝ, 
filozof a politolog
Dřív než se pokusím o jakousi diagnózu
historické doby, do níž patří program odbo-
rářské Vize, chtěl bych krátce komentovat
slovo „levicový“. Sebastian Haffner, jeden
z největších Němců minulého století, vypráví
ve svém životním příběhu scénu, kdy sedí
v knihovně, čte si a vtom se tam vřítí nějaký
esesák a zvolá: „Nejste Žid?“ A on řekne:
„Ne, nejsem Žid.“ A několik dní nato emigro-
val, protože si uvědomil, že začal kolaborovat
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Jaroslava Zavadila. Ten položil úvodem
otázku, jaká je bilance privatizace a kdo
na ní vydělal, když se při ní stát zbavil
majetku za 1,8 bilionu korun, přitom jeho
dluh nyní dosahuje obdobné výše
a budoucnost nedává naději na zlepšení.
Vydělali na tom spekulanti, korporace
a vysokopříjmové skupiny lidí. Vlády
rozpoutaly soutěž ve snižování daní
bohatým a naopak zvyšování daní chu-
dým, a to mělo a má dopady do veřej-
ných rozpočtů. Zavadil varoval, že vlád-
ním programem je další privatizace veřej-
ných statků – penzijního systému, zdra-
votnictví, úrazového pojištění. Dogmatem
této vlády se stalo programové prohláše-
ní, které nechce měnit. Mezi lidmi proto
vládne obrovská nespokojenost, která
však na stávku celostátního rozměru ještě
nestačí. Lidé by si měli peníze odkládat
spíš do slamníku, než aby je posílali do
soukromých penzijních fondů. 

Odbory jsou si vědomy, že celospolečenská diskuse o Vizi bez
účasti veřejnosti nemá naději na úspěch. Na mainstreamová
a veřejnoprávní média příliš spoléhat nemohou. ČMKOS se však
může spolehnout na svůj osvědčený časopis Revue Sondy, který
Vizi ČMKOS 2012 zveřejnil v mimořádné srpnové příloze
dvojčísla 10–11, a nejen to. 

Co chtějí odbory 
pro celou republiku
Pod tímto názvem se ČMKOS rozhodla uspořádat veřejnou konfe-
renci. Tato mimořádná událost, která svým významem daleko pře-
kročila nic neříkající a zavádějící televizní a mediální půtky poli-
tických matadorů, se uskutečnila 6. října. Pozvání k panelové dis-
kusi přijali přední politologové, ekonomové a filozofové, jejichž
věhlas je znám i za hranicemi této země. Mít pohromadě za dis-
kusním stolem politology Jana Kellera a Jiřího Peheho, filozofa
Václava Bělohradského, ekonomy Ilonu Švihlíkovou a Pavla
Mertlíka – to tu ještě nebylo! Jejich diskusní příspěvky vyvoláva-
ly v auditoriu zaplněného konferenčního sálu zamyšlení a obavy
z dalšího vývoje této země i Evropy, ale i osvobozující smích
ze vtipných replik politologa Kellera, které, jak sám říkal, myslí
naprosto vážně.  
Sondy, vědomy si této výjimečné události, nabízejí veřejnosti ales-
poň zkrácené záznamy z vystoupení uvedených osobností. 
Jako prvního vyzval k diskusnímu vystoupení moderátor kon-
ference Antonín Zelenka hlavního hostitele, předsedu ČMKOS

V Poslanecké sněmovně se stále nedaří prosadit
majetková přiznání pro lidi s vyššími příjmy
a objemnějším majetkem. Přitom se jedná už
o letitou trvalku, která je opakovaně shazována
pod stůl. Jen ve stávajícím volebním období už
pohořely dva návrhy ČSSD, nyní jsou ve hře další
dvě normy – jedna z dílny Věcí veřejných, druhá od
KSČM. I k těm však vláda ODS, TOP 09 a nezařaze-
ných poslanců LIDEM vydala odmítavá stanoviska.

jde správným směrem

Bělohradský, Pehe, Keller, Švihlíková, Mertlík:
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se systémem. Protože jestliže cítil potřebu se omluvit za to, že je Žid,
tak už je součástí toho systému. A podobně, když se budeme bát slova
levicový, už jsme součástí toho systému, který je nedemokratický ve
své podstatě.
Po roce 1989 se podařilo nastolit jakýsi sémiotický teror, podle kterého
jakákoli kritika je komunistická nebo je pokračováním minulosti, a co
je levicové, je překonané a neplatné. Naopak bych řekl, že odbory jsou
levicové, i když samozřejmě ne v té míře, v které byly jedním z hlav-
ních nástrojů realizace sociální demokracie, v níž žijeme. A to sociální
demokracie s malým „s“, ne s velkým „S“. To je demokracie, která
není jenom svobodou od útlaku, ale která je také svobodou k realizaci
životních projektů. A proto mi dovolte krátké zamyšlení nad tím, co je
to dnes levice.
Historii posledních tří století můžeme popsat takto: století ústavy
a občanských práv neboli století omezené moci, století politických práv
čili účast na moci a pak století sociálních práv, kde není člověk jenom
svobodný od, ale je také svobodný – k tomu, aby se učil, k tomu, aby
studoval, aby žil, aby realizoval své projekty, aby se uplatnil ve společ-
nosti.
A čím se liší levice od pravice? Levice interpretovala tyto tři fáze dějin
jako růst. Je to růst našich práv. Politická práva realizují to, co bylo
načrtnuto v právech občanských, a sociální práva dotahují do konce to,
co je účast na politické moci. Levice považuje růst práv za něco, co je
obsahem moderních dějin, kdežto naopak pravice považuje vždycky tu
následující vlnu práv za ohrožení práv předcházejících. Takže politická
demokracie ohrožuje občanské svobody, protože nastane vláda mas
a populistický teror proti právům, vláda lhostejnosti ke svobodám a tak
dále. A pak zase v další vlně – vlna sociálních práv, sociální stát –
ohrožuje demokracii, ohrožuje politická práva. Takže rozdíl je právě
v této mentalitě.
Levice je – práva rostou a množí se. Pravice naopak hájí předcházející
práva proti nastávající vlně jako něco, co je ohrožuje. Je třeba uznat, že
zčásti má pravice pravdu. Vždycky to tak je, že nová vlna, která přichá-
zí, má v sobě cosi ohrožujícího. Ale je třeba hájit slovo „levice“
a zejména v českém kontextu. V českém historickém kontextu nebylo
slovo „pravice“ nikdy slušné slovo. Levicový byl například Masaryk,
jeho první článek v Přítomnosti byl o tom, že dějiny jdou doleva. Jeho
anonym byl brzy prolomen, takže byl nazýván „levičákem“. Stejně tak
Ferdinand Peroutka byl levicový. Víme, co prožil Voskovec v Americe.
Byl obviňován pravicí, udávali ho Češi, že byl levicový. Podobně Karel
Čapek byl štván jako levicový. Takže v našem prostředí slovo pravice
není dobré slovo.
Četl jsem v novinách takovou absurditu, že komunismus v naší zemi
nastal už v roce 1918, kdy jsme narušili strukturu vlastnických práv
velkou pozemkovou reformou. Takže tady vidíte, že v podstatě naše
pravice je až feudální. Ona vlastně hájí až jakousi feudální strukturu
v této zemi.
Takže uvědomme si, v jakém kontextu používáme slovo levice a že
není třeba se proti tomu bránit. Je třeba naopak hájit sémantiku slova
levicové. Levicové je v tomto smyslu obsahem dějin 20. století. Je to
cesta k sociální demokracii, kterou dnes musíme hájit. Opakuji, že
sociální demokracii s malým „s“. Jde o demokracii, která je sociální,
nejenom politická, nejenom občanská.
A nyní pár slov o diagnóze doby. Jsem společenský vědec na konci své
kariéry a současně na začátku doby, kterou bych nazval „dobou, v níž
neexistuje společnost, ale jen jednotlivci“. Je to zvláštní situace, kdy
společnost se stala nereprezentovatelnou.
Jaroslav Zavadil se v rozhovoru v Právu zmínil o tom, že protesty v této
společnosti nerezonují a že Češi stále nejsou zvyklí protestovat. Ta otáz-
ka je důležitá v celé Evropě, v celém světě. V italské společnosti se pro-
testovalo velmi ostře, nepředstavitelně ostřeji než v této zemi, a přesto
protesty neměly žádný výsledek, nerezonovaly ve společnosti. 
Diagnóza doby – známe tolik slov, například „společnost hojnosti“,
„vzdělanostní společnost“, „postindustriální společnost“, dokonce „spo-

lečnost mas“, „společnost masové spotřeby“, „společnost spektáklu“ –
to jsou všechno pokusy o diagnózy doby. Kdybych se skromně zařadil
do této řady, řekl bych, že toto je „společnost marných protestů“ a že
marnost těch protestů je nejdůležitější rys této doby.
Proč to tak je? Protože slovo „společnost“ nic neznamená. To se musí-
me dohodnout na tom, co je to společnost. Ale co je to společnost?
Představa, která je zčásti vytvořena našimi historickými předsudky. Ně-
které předsudky jsou pravdivé, navazují na nějaký příběh, který jsme se
naučili ve škole, kde figuroval nějaký Hus a nějaký Masaryk a nějaký
Havel a tak dále. Toto je v podstatě společnost. A jiné slovo pro společ-
nost tedy je „společnost je to, proč protesty rezonují ve společnosti“,
protože máme nějakou představu o společnosti. To je důvod, proč pro-
testy rezonují, protože posilují, navazují na ni a jaksi reprezentují naši
představu o společnosti tak, jak ji chceme.
Proč nerezonují protesty? Protože nám chybí tento projekt, který běžně
nazýváme společnost. Chybí nám projekt našich společných životů,
chybí nám projekt naší společné identity a ten projekt se rozpadl někde
v té době, kterou jsme nazývali „postmoderní“ a globalizací.
V jaké žijeme společnosti? Žijeme ve společnosti antipolitického
individualismu. Připomenu dvě reakce na protesty v dubnu v Praze.
Jednu reakci jsem četl v Mladé frontě – tam novinář popisuje, že prů-
vod protestujících šel kolem nějakého zedníka, který dál pracoval
a díval se na průvod. A on řekl: „Ano, tito lidé, kteří pracují a neprotes-
tují, zachrání tuto společnost; nebo podnikatelé, kteří místo aby protes-
tovali, sedí v letadle a snaží se dohodnout nějaké obchody.“ Přijmout
tento slovník, že všechny krize se řeší větší individuální pílí, je antipoli-
tický individualismus, který nahradil v hlavách školní mládeže i dospě-
lých pojem společnost. Proto protesty nerezonují, protože nemohou
navázat na žádnou představu o společnosti, proto se každý program
odsuzuje jako levicový. Škrty a reformy se přijímají. Žijeme ve společ-
nosti, v níž každý projev o budoucnosti je považován předem za levico-
vý neboli za nelegitimní.
Odbory ve Vizi správně brání veřejné statky. Co je to veřejný statek? Je
to kvalita vlády, správa veřejných statků. Je třeba bránit se proti privati-
zaci veřejných statků, protože jejich privatizace vždycky způsobuje
redukce těchto statků. Veřejné statky vlastně nelze privatizovat. Je to
demagogie, když se ustupuje od veřejných statků. 
Vyzývám odbory k jakési opatrnosti v boji proti korupci. Pravice po-
užívá boj proti korupci jako jakousi žábu na prameni. Až se jí zbaví-
me, tak systém prý bude konečně fungovat. Ano, korupce existuje.
Skandálem není to, že se někdo obohacuje na veřejných dodávkách.
Skandálem je to, že se to dnes děje legálně. Finanční krize je výsled-
kem legálních postupů bank. Tato krize nevnikla proto, že tento
systém je zkorumpovaný, ale proto, že legální struktura je špatně
nastavená. Problémem je to, co se děje legálně a jakou funkci
v tomto systému korupce hraje. Proč je nelegalita legitimní? Je
nastolena legitimní ilegalita? 
V okamžiku, kdy je v krizi celá naše představa o společnosti a kdy ne-
umíme ani říct, co je to společnost, se člověk dívá s nadějí na organiza-
ce, jakými jsou akademická obec, profesní komory, odbory a jako jsou
dokonce i politické strany, že se jim podaří v jakési obecné negociaci
prosadit nějaký projekt společnosti. Bez něho ani program odborový,
ani protesty nebudou rezonovat ve společnosti a nezískají dostatek kon-
senzu k tomu, aby nezůstaly jen na papíře.

Je stěžejní zasadit VIZI
do celoevropského kontextu
JUDr. Jiří Pehe, politolog
Vizi odborů se podaří prosadit pouze za předpokladu, že odbory
budou efektivněji komunikovat s veřejností. Co mám na mysli?
Vládě se zatím daří rozdávat nálepky. Odborům dala nálepku, že
jsou levicové a tím pádem může ministr financí odbýt Vizi slovy, že
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je to program nějaké levicové skupiny.
V tomto společenském diskursu by bylo
i pro odbory užitečnější tyto věci dostat
z kontextu pravolevého dělení a uchopit
výzvu vládní koalice, která mluví o tzv.
modernizaci, a bavit se tedy raději o moder-
nizaci. O tom, zda je vůbec modernizací to,
co dělá vláda, tj. privatizace státu, která
vyúsťuje do řady problémů, nebo zda je
modernizací zpružnění a oživení koncepce
sociálního státu, který má dnes v Evropě

problémy. Je velmi důležité, aby odbory toto téma také zasadily do
celoevropského kontextu, a to ve Vizi 2012 postrádám. Řadu opatře-
ní navrhovaných ve Vizi totiž není možné v dnešní globalizované
Evropě prosadit bez toho, aby se odehrávaly na nadnárodní úrovni. 
Odbory by se měly pokusit ukázat, že nenabízejí veřejnosti alter-
nativu levicovou, nebo pravicovou, ale alternativu určité moderni-
zace, tak jak o ní vláda mluví. 
Odbory jsou u nás vnímány jako něco, co do moderní doby nepatří,
což není samozřejmě pravdivé vůči skutečnosti, jakou roli hrají odbo-
ry v západních společnostech. Dokážu si docela dobře představit, že
dnešní konference a diskuse budou v médiích opět odbyty s tím, že
vycházejí z dílny organizace, která prezentuje zastaralé levicové
zájmy. I proto bude velmi těžké prosadit tuto Vizi, se kterou mohu ve
velké míře souhlasit.  
Víme, že existuje řada politologických pohledů na různé politické
modely. Evropskou scénu můžeme rozdělit na tři základní modely. Je
to jihoevropský model, který je velice polarizovaný ve všech směrech
a těžko se tam hledá nějaký konsenzus přes politický střed. Druhým je
model severoevropský neboli demokraticko-korporativistický, jak se
mu někdy říká, kde se mnoho aktérů včetně odborů, občanských
a profesních organizací podílí spolu s politickými stranami na hledání
řešení, ať už vládne kdokoliv. Třetí model je anglosaský, který se u nás
nedá dost dobře aplikovat. Geograficky bychom měli patřit do toho
druhého modelu, ale bohužel nepatříme. Náš model se podobá mno-
hem více tomu jihoevropskému. V tomto kontextu je pro odbory důle-
žité, aby Vizi uchopily i touto optikou. Aby se pokusily veřejnosti
vysvětlit, že to, co tato vláda nazývá řeckou cestou, čímž má na mysli
jakési bezhlavé zadlužování státu a utrácení státních peněz, před čímž
nás varovala a díky tomu vyhrála volby, ve skutečnosti spočívá
v mnoha směrech v tom, co odhaluje Vize ČMKOS. To znamená
obrovské odtoky státních peněz do korupčních děr, neefektivní daňové
systémy, zadlužování. Spousta věcí, které lze ve Vizi nalézt, je důka-
zem toho, že se právě tato vláda ubírá řeckou cestou.
Jsme na začátku několika zásadních politických změn, které by mohly
naplnění této Vizi pomoci. Osobně se domnívám, že o tom, jaký bude
mít charakter česká politika na jaře 2013, rozhodnou tři zásadní událos-
ti. Jsou to nejenom krajské a senátní volby, ale také hlasování o důvěře
Nečasově vládě v souvislosti s daňovým balíčkem a volba prezidenta
v příštím roce. Může se stát, že tato vláda nějakým způsobem ustojí jak
krajské volby, tak krizi v koalici, a může se stát, že bude zvolen prezi-
dent, který půjde vládě na ruku. Pak samozřejmě prosazení dobrých
myšlenek ČMKOS bude velmi nereálné a budeme svědky pokračování
rozkladu české politiky a pokračující privatizace státu. 
Druhou možností je, že vláda nepřežije a opět bude hodně záležet
na tom, kdo bude zvolen prezidentem na začátku příštího roku. Proč
si myslím, že volba prezidenta je tak důležitá? Ona také zasadí další
směřování české politiky do určitého širšího kontextu, do evropské-
ho kontextu. Pokud bychom pokračovali v tom, co vidíme teď, ani
Vize odborů nebude mít otevřené dveře do Evropy a Česko bude
pokračovat v cestě izolace uvnitř Evropy. Další problém, který
vidím, bude spočívat v tom, jestli na Hradě bude prezident, který
bude spíše rozkládat levici, nebo jí házet klacky pod nohy. Podle
mého soudu se házení klacků pod nohy může paradoxně nejpravdě-

podobněji stát v případě, že za prezidenta bude zvolen kandidát,
který sám sebe prezentuje jako kandidáta levice, protože ten by
zcela spolehlivě rozložil sociální demokracii. 
Mám ještě optimistický scénář, který bych rád osobně viděl. Tedy
jakýsi účet za to, jak si vláda počíná, a který by po krajských a senát-
ních volbách započal pád kabinetu. Ten by mohl být nahrazen pro
občany stravitelnější vládou, aby se společnost přestala vařit ve vlast-
ní šťávě. Rád bych viděl na Hradě prezidenta, který uvolní velmi dus-
nou atmosféru, otevře Českou republiku evropským záležitostem
a přestane se plést do politiky způsobem, jak to vidíme nyní.
Mohou nastat i pesimistické scénáře, kdy Vize zůstane na papíře
a bude dále označována jako levicové blouznění. V těch lepších pří-
padech se řada věcí z Vize může prosadit. A já si myslím, že kdyby
se tak stalo, tak to bude pro tuto zemi dobře.

Vládní reformy jsou korupcí
uskutečňovanou jinými prostředky
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog
Vize je už na papíře a já jsem přesvědčený, že je zde velice silná poli-
tická vůle, aby na něm také zůstala. Na rozdíl od kolegy Peheho mám
pouze jeden scénář dalšího vývoje. Je optimistický,
protože si myslím, že vláda padne a v tom případě je
zbytečné za ní s Vizí chodit. Domnívám se, že Vize
by měla být dána k vyjádření dvěma typům aktérů.
Všem parlamentním stranám s výjimkou uskupení
LIDEM, protože to není politicky svéprávný spolek,
a hlavním mimoparlamentním stranám. Všem těm
zemanovcům, paroubkovcům, a já nevím kolik těch
předsedů ČSSD měla, i straně podnikatele Babiše.
Všechny tyto strany jsou ze sociálního hlediska neči-
telné. Ať se vyjádří, co jsou z Vize ochotné realizovat, co nikoliv
a proč.
Po letošních demonstracích jsme se dozvěděli, že odbory nemají man-
dát, aby usilovaly o pád vlády, prý je to neslučitelné s demokracií. Je
to možné, ale určitě slučitelné s demokracií je, aby odbory otestovaly
před volbami jednotlivé politické strany a tím napomohly k tomu, aby
se nahoru zase nedostali ti, kteří si nic jiného než pád nezaslouží. 
Dá se předpokládat, že ať už budou volby v zimě, na jaře nebo v nej-
horším případě až v roce 2014, že je vyhraje ČSSD. Ocitne se však ve
složité situaci. Jednak s kým bude vládnout? Má dvě možnosti a obojí
mají řadu úskalí. Jednak jak zastavit rozvrat hospodářství, který, jak
jsme viděli, se dále prohlubuje. V této situaci by měly odbory podpořit
ČSSD, pokud se přihlásí k jejich návrhu. Přitom se nemají ohlížet na
brblání pravice. Ta prohlásí, že odbory nemají být modernizační, ale
naprosto apolitické, protože moderní je být apolitický. Odbory by
měly být apolitické, ale pouze v normální zemi, to každý uzná. Ovšem
my žijeme v zemi, kde vládnoucí strany naprosto otevřeně a bez závo-
je likvidují nejen sociální stát, ale stát jako takový. Vládní reformy
jsou v podstatě jenom korupcí uskutečňovanou jinými prostředky.
Jsme v zemi, kde čím dál obtížněji odlišíte, kdy který vládní poli-
tik realizuje program své strany a kdy plní zadání, které mu dala
mafie. V řadě případů se to už nedá poznat. Žijeme v zemi, kde se
politici zatím domnívají, že nenesou zodpovědnost za to, k čemu za
jejich vlády dochází. Během posledních tří týdnů tady bylo skoro 30
mrtvých, ale nikdo neodstoupil, nikdo necítí vinu, nikdo se ani názna-
kem lidem neomluvil. Taková politická elita nemá právo komukoliv
nařizovat, aby zůstal apolitický. K političnosti v těchto podmínkách už
člověka vede pud sebezáchovy. Odbory v těchto podmínkách by měly
jasně podpořit ty, kdo řeknou, že se s jejich Vizí ztotožňují.
Pokud si ČSSD neudělá pořádek s vlastními mafiány, tak by se o tom
mělo nahlas hovořit už v zájmu samotné ČSSD. 
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Pochopitelně že se těžko mluví nahlas k veřejnosti, pokud je velká část
médií, s výjimkou Práva, tak servilní vůči existující moci. Až vyhraje
levice volby, měly by mít levicové strany ujasněný postoj k odborářské
Vizi. Možná by bylo dobré doplnit ji v několika bodech. Ve výčtu boje
s korupcí mi chybí penzijní reforma, která je korupčnější než všechny
ostatní drobnosti, které se nosí v krabici od vína. Dále by tam měla být
soběstačnost v potravinách, která bude velice brzy hodně důležitou
otázkou. Je příznačné, že naši politici, kteří mají plnou pusu národních
zájmů, připustili, že dovážíme brambory, cibuli, česnek, jablka a další
plodiny, v kterých jsme dříve byli soběstační. Co by ve Vizi nemělo
být, je těžba zlata, nebo těžba břidlicového plynu. Zatím nám otrávili
rum a vodku, teď nám chtějí otrávit i vodu. 
Finanční instituce přestaly sloužit potřebám reálné ekonomiky a nasto-
lily diktát nad touto ekonomikou, a to není v silách Česka zvrátit, pro-
tože nás ovládají cizí banky. Tyto věci se dají změnit pouze na úrovni
celé Evropy. Pokud to Evropská unie nechce nebo nemůže změnit, tak
je z velké části zbytečná. Pokud je zbytečná, tak to není žádný důvod
k jásotu, protože by to byla obrovská tragédie s nedozírnými následky.
Musíme žádat, aby Evropská unie vytvořila takové podmínky, aby
nejen zaměstnanci, ale i drobní a střední podnikatelé byli chráněni
před dopady finančních spekulací, před diktátem velkých nadná-
rodních firem a před protektorátem ratingových agentur.

Reformy formulují mafie 
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., ekonomka
Největším nedostatkem působení Nečasovy vlády je samozřejmě
korupce, která je ale nesmírně sofistikovaná. Je to situace, kdy se krá-

dež přímo institucionalizuje v systému zákonů
a již uvedená penzijní reforma je toho nejlepším
příkladem. Je třeba to mít na paměti, protože právě
u reformy penzí se pohybujeme v tak dlouhém
časovém horizontu, že pozdější úpravy by nebyly
možné. 
Znakem Nečasovy vlády je naprostá ignorace, a to
v několika oblastech. První z nich je naprosté igno-
rování dopadů reforem na občany. Pobavili mě
rádoby ekonomové, které zaráží, že lidé neutrácejí.
Spatřují to v tom, že lidé blbě šetří, a proto máme

recesi. Je to klasický příklad, jakým způsobem se projevuje ekonomic-
ká ignorance na nejvyšších místech. Druhým bodem je ignorování
mezinárodního prostředí. Jsem profesí mezinárodní ekonom, a tak se na
tuto oblast zaměřím. Třetím bodem je ignorování skutečnosti, z čeho
vlastně ekonomika bude žít, jestli nebude postrádat růstový motor. 
Mezinárodní situace není vůbec dobrá. Máme rok 2012 a já jsem od té
doby slyšela mnohokrát řeči o tom, že nějakých pět let se pořád křehce
oživujeme. Situace v Evropě ani v USA není dobrá navzdory tomu, že
za mořem dochází k velice netypickým opatřením v hospodářské poli-
tice. Připravuje se třetí kolo tzv. kvantitativního uvolňování, a to i přes
slabý ekonomický růst. To, co se děje, není globální krize, je to
systémová krize. Toto přijmout znamená uvědomit si, že je před
námi pravděpodobně období dlouhé stagnace, je to kreativní
destrukce, což je zásadní transformace ekonomiky zemí Západu.
Představuje to 10 až 15 let nízkého růstu ekonomiky, ale je to
něco, co lze ustát i sociálně. Co ale v žádném případě ustát nelze,
je za této stagnace ještě chtít splácet astronomické dluhy. To se
kombinovat nedá. A pokud bude vláda dál trvat na scénáři à la Španěl-
sko a Řecko, tak jediné co uvidíme, bude rozpad ekonomiky a společ-
nosti v měřítku srovnatelném s pádem Říše římské. 
Potřebujeme přestat být defenzivní, a to se týká odborů a ostatních
občanských a společenských organizací, ale naopak musíme být ofen-
zivní, mít požadavky a neomezovat se v žádném případě na zachování
starého. 

Jaké jsou základní priority? Je to především otázka vize potravinové
soběstačnosti. Ta je klíčovou agendou všech zemí, jejichž vládní
představitelé mají v hlavě ještě mozek. Zadruhé bude nesmírně důle-
žité dosáhnout energetické decentralizace. Bude nebezpečné být
závislým na jednom energetickém molochu, který je navíc paraziticky
propojen různými způsoby s politickými stranami. Musíme uvažovat
o nových formách účasti na podnikání, ať už to bude podnikání druž-
stevní, nebo přebírání podniků zaměstnanci. K tomu budeme potřebo-
vat úplně jiný ráz politické kultury. Od pádu Říma nás může zachránit
větší účast občanů na řízení státu a ekonomickém dění. To není žádná
utopie. Vše, co jsem uvedla, se už ve vyspělých zemích děje. Asi vás
nepřekvapí, že u nás se o tom vůbec neinformuje, u nás se o tom sys-
tematicky mlčí. 
Vize ČMKOS je nesmírně důležitý dokument v zemi, kde je vizí
opravdu hodně málo. Jestli chceme skutečně něco změnit k lepšímu,
tak se musíme víc dívat na to, co se děje kolem a učit se z toho. Jedině
tak se můžeme dostat dál nejen z hlediska hmotného, ale i lidského.
Česko má v řadě ohledů velké zpoždění. 

Český hospodářský zázrak z přelomu
tisíciletí se asi opakovat nebude
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., ekonom
Česká ekonomika prošla v letech 1995–2008 velmi úspěšným vývo-
jem. Na počátku tohoto období dosahoval náš hrubý domácí produkt
na osobu v ČR v paritě kupní síly 59,3 % Německa. Na konci roku
2008 dokonce 69,7 %. Od té doby klesá, v letech 2009 a 2010 se
naše kupní síla vůči Německé snížila o 2,3 %. Je otázkou, zda se
můžeme dočkat změny k lepšímu. Jednou z příčin toho, že ČR dnes
vykazuje pokles HDP, zatímco naši sousedé rostou, je stagnace
domácí spotřeby, způsobená nepromyš-
lenými vládními kroky a nedostatkem
investic do ekonomiky, což je způsob
současného vládnutí. 
Příčinu minulého úspěchu spatřuji ve
vstupu do EU a přizpůsobení se evrop-
ským civilizačním normám. Pozitivní
vliv na ekonomiku měl i masivní příliv
zahraničních investic. Ministr průmyslu
Říman však ve své době české ekono-
mice hodně uškodil, mj. i likvidací Cze-
chInvestu. Z hlediska budoucího vývoje si lze těžko dělat naděje, že
současný průmysl zajistí růst ekonomiky. Dynamika oživení je u nás
nižší než v sousedních zemích. Vláda by se měla zamyslet, co s tím
chce dělat.
Za klíč růstu osobně považuji znalostní ekonomiku, přechod od
střední míry přidané hodnoty k vyšší, investice do lidského a so-
ciálního kapitálu. Prvním krokem musí být transformace systé-
mu vládnutí, který je mezinárodně nekonkurenceschopným
sektorem. Současná vláda je bezesporu největším problémem
fungování ekonomiky. Za posledních 20 let prošly vlády vyspě-
lých zemí reformami, které vedly k profesionalizaci veřejné správy.
V této souvislosti je třeba říci, že pociťujeme absenci zákona o stát-
ní službě. V platnosti je od roku 2002, není však účinný. V politic-
kých garniturách nebyla a není dostatečná vůle tuto situaci změnit,
a to z různých důvodů. Pokud nedokážeme přejít nový růstový
model, který zajistí vyšší konkurenceschopnost ČR, tak naše země
s nezaměstnaností kolem 7 % se promění ve stát, který bude vyka-
zovat na konci dekády nezaměstnanost 15 i více procent. Faktem
je, že to bude znamenat posun k jihoevropským zemím. (redakčně
kráceno)


