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Předmluva

Čtvrtý sborník Centra pro ekonomiku a politiku ukazuje, že svižné

tempo naší činnosti, které jsme nasadili v roce 1999, pokračuje i v ro-

ce 2000. Je to více než potřebné, nebo� mediální debata v ČR se stá-

le utápí v malichernostech, není schopna odlišit podstatné od nepod-

statného a mnohdy jí chybí věcný a fundovaný pohled na společen-

ské a ekonomické problémy. Pokud CEP v kultivaci veřejné diskuse

alespoň trochu přispívá, budeme rádi.

Sborník 4/2000 zahrnuje přednášky a referáty pronesené na semi-

nářích od prosince 1999 do března 2000. Akce, kterou jsme zařadili

na první místo, byla věnována nositeli Nobelovy ceny za ekonomii

z roku 1999, Robertu Mundellovi. Se slavným Mundell-Flemingovým

modelem se dnes setkává každý český student ekonomie na vysoké

škole, ale o teoretických východiscích Mundella zpravidla mnoho ne-

ví. Seminář proto nabídl pohled do Mundellova teoretického odkazu

- jak na jeho názory k účinnosti měnové a rozpočtové politiky při fix-

ním a flexibilním měnovém kurzu, tak o jeho koncepci optimálních

měnových zón. 

Za poslední rok vláda navrhla a parlament projednával dva důleži-

té mediální zákony: tiskový zákona a zákon o rozhlasovém a televiz-

ním vysílání. Rozhodli jsme se proto uspořádat seminář s názvem

„Nezávislost médií v demokratickém státě“. Řečníci zkoumali - každý

ze svého úhlu pohledu - legislativu v oblasti médií, která - jak se zdá

- směřuje u nás k čím dál silnější regulaci. Seminář se snažil upozor-

nit na teoretická i praktická úskalí přehnané regulace médií a de-

monstrovat, že soukromá média jsou podnikáním jako každé jiné,

a že je není třeba svazovat žádnými dalšími předpisy, vyhláškami,

směrnicemi a kvótami, které v konečném důsledku otravují život jak

provozovatelům vysílání, vydavatelům a vlastníkům, tak divákům, po-

sluchačům a čtenářům. To se samozřejmě netýká veřejnoprávních mé-

dií, kde by měl stát naopak jasně definovat, co rozumí veřejným zá-

jmem, který by pak veřejnoprávní rozhlas a televize měly plnit.

V únoru 2000 jsme se opět věnovali ekonomické teorii: na půdě

VŠE jsme upozornili na první českou učebnici ekonomie z pera pro-

fesora Roberta Holmana. Účastníci, které tvořilo fundované auditori-

um profesorů, docentů, asistentů, ale i řady pilných studentů, si klad-

li zajímavé otázky: Jak by měla vypadat učebnice ekonomie? Existuje
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ekonomie jedna, nebo je jich více? Má být výklad pro studenty zalo-

žen na abstraktních grafech a vzorcích, nebo spíše na příkladech ze

života, které každý zná ze zkušenosti? Má učebnice vychovávat, mů-

že (a má) být hodnotově neutrální? Nejen na tyto, ale na i řadu dal-

ších teoretických i praktických otázek spojených s výukou ekonomie

na českých vysokých školách, seminář hledal (a doufejme že našel)

fundované odpovědi.

Kritici nás často povrchně označují za euroskeptiky, vyčítají nám, že

podceňujeme evropský integrační proces, někdy dokonce tvrdí, že

vstup ČR do EU zpomalujeme. Seminář „My a EU: Argumenty místo

iluzí“ se pokusil některé z těchto zažitých předsudků vyvrátit. Pokud

se podařilo alespoň trochu ukázat, že Evropská unie není homogen-

ní, nýbrž vysoce heterogenní útvar, že jednotlivé země EU mají své

vlastní národní zájmy, že prohlubování unie na jedné straně a její roz-

šiřování na straně jsou cíle do značné míry konfliktní (nikoli kom-

plementární), pak setkání rozhodně nebylo zbytečné. Nezbývá než

doufat, že věcný, realistický a analytický pohled na evropskou inte-

graci jednou pronikne i do našich médií, která jsou zatím v zajetí růz-

ných „euronadšeneckých“ klišé a idealistických  a snílkovských po-

hledů na Evropskou unii.

Ve čtvrtém sborníku CEPu samozřejmě nemohl chybět ani „gene-

rační“ ekonomický seminář. Konal se v prosinci 1999, kdy jsme k dis-

kusi pozvali ekonomy střední generace. Ačkoli byli přítomni zástupci

všech názorových proudů uvnitř naší ekonomické obce, příjemným

překvapením bylo, že se ani jeden z nich neuchýlil k lacinému nega-

tivismu a pesimismu. Dnes, kdy se česká ekonomika pomalu zotavu-

je z recese, zůstává většina národohospodářských ukazatelů sice roz-

porných, ale světélko na konci tunelu již opět nesměle poblikává.

Přejme si, aby hospodářství nastartovalo dráhu úspěšného a stabilní-

ho růstu, který nebude bržděn umělými a drastickými zásahy centrál-

ní banky či vlády. 

Po přečtení textů z tohoto sborníku by mělo být zřejmé, že se CEP

úspěšně rozvíjí, že se okruh autorů i tématický záběr rozšiřuje, a že

se kvalita příspěvků prohlubuje. Dovolujeme si také upozornit na prá-

vě vydávanou, další autorskou knížku CEPu od Jana Zahradila

„Realismus místo iluzí“ a těšíme se na setkání s Vámi na našich dal-

ších akcích.

Václav Klaus, 23. května 2000
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Robert A. Mundell - průkopník moderní mezinárodní
makroekonomie

Robert Holman, Vysoká škola ekonomická

V roce 1999 udělila Královská švédská akademie Nobelovu cenu za

ekonomii profesoru Robertu A. Mundellovi za jeho analýzu měnové

a rozpočtové politiky při různých kurzových režimech a za jeho ana-

lýzu optimálních měnových zón. Cílem tohoto příspěvku je 1) přiblí-

žit život Roberta Mundella, 2) shrnout jeho teoretický přínos, 3) načrt-

nout základní kostru Mundell-Flemingova modelu, 4) vyvodit závěry

pro optimální mix měnové a rozpočtové politiky při fixních a flexi-

bilních měnových kurzech, 5) nabídnout aplikaci modelu na českou

realitu a 6) zmínit Mundellovo dilema, zda jsou výhodnější pevné ne-

bo pružné měnové kurzy.

1. Život Roberta Mundella

Robert Mundell se narodil v roce 1932 v Kanadě. Po ukončení studií

na Universitě Britské Kolumbie a na Washingtonské universitě započal

postgraduální studium na London School of Economics. V roce 1957

získal doktorát na americkém Massachusets Institute of Technology na

základě své doktorské práce o mezinárodních kapitálových tocích

a měnových kurzech. Poté vyučoval na Stanfordské universitě. 

V roce 1961 se stal výzkumným pracovníkem Mezinárodního měno-

vého fondu a právě zde plně vykrystalizoval jeho zájem o mezinárod-

ní měnové problémy, na které se pak plně zaměřil. V letech 1966–1971

byl profesorem ekonomie na Chicagské universitě. Byl poradcem

Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Evropské komise,

amerického ministerstva financí a kanadské vlády. Od roku 1974 je

Robert Mundell profesorem na Kolumbijské universitě v New Yorku.

2. Mundellův teoretický přínos

Mundellův teoretický přínos je mnohostranný. K nejdůležitějším

příspěvkům patří jeho analýza stabilizační měnové a rozpočtové po-

litiky v podmínkách mezinárodně pohyblivého kapitálu, která jej na-

konec přivedla až k teorii optimálních měnových zón, díky níž je po-

važován za jednoho z ideových otců společné evropské měny - eura.

Je průkopníkem monetárního přístupu k platební bilanci a podílel se

též na vzniku ekonomie strany nabídky (supply side economics), kte-
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rá doporučovala radikální snížení daní a která na začátku 80. let znač-

ně ovlivnila hospodářskou politiku presidenta Ronalda Reagana. 

K nejznámějším Mundellovým publikacím patří jeho knihy

Mezinárodní měnový systém: konflikt a reforma (The International

Monetary System: Conflict and Reform 1965), Člověk a ekonomie

(Man and Economics 1968), Mezinárodní ekonomie (International

Economics 1968), Měnová teorie: úrok, inflace a růst ve světové eko-

nomice (Monetary theory: Interest, Inflation and Growth in the World

Economy 1971) a Výstavba nové Evropy (Building the New Europe

1992).

Mundell se problémem měnových kurzů začal intenzivně zabývat

již v letech 1956-57, kdy na London School of Economics psal pod ve-

dením Jamese Meada svou disertační práci. Přestože v té době vládl

ve světě Bretton-Woodský měnový systém založený na fixních kur-

zech, byly teoretické spory o vhodnosti fixních nebo flexibilních kur-

zů již v té době velmi živé jak na London School of Economics tak

i na Chicagské universitě. James Meade, jak Mundell vzpomíná, byl

zapáleným obhájcem flexibilních kurzů, stejně tak jako Milton

Friedman v Chicagu. 

Co společného zde měli keynesiánec Meade a libertarián

Friedman? Friedman viděl ve flexibilních kurzech způsob, jak se

zbavit regulací v zahraničním obchodě a v mezinárodních pohybech

kapitálu, kdežto Meade si od flexibilních kurzů sliboval automatic-

ký nástroj dosahování vnější rovnováhy, který uvolní státu ruce pro

regulování „vnitřních“ ekonomických veličin jako je zaměstnanost

a inflace. Oba ekonomové přitom ve flexibilních kurzech viděli ná-

stroj k dosažení flexibility reálných mezd (ve světě, kde jsou nomi-

nální mzdy ztrnulé). Oba také své úvahy zasadili do „klasického svě-

ta“ mezinárodně pohyblivého zboží a mezinárodně nepohyblivého

kapitálu. 

3. Mundell-Flemingův model

To Mundella přivedlo na myšlenku, aby problematiku měnových

kurzů zasadil do podmínek mezinárodně pohyblivého kapitálu. V ro-

ce 1958 vytvořil na Stanfordské universitě model, který se později stal

známým jako Mundell-Flemingův model (v roce 1962 dospěl totiž

k podobným závěrům jako Mundel také Marcus Fleming. Mundellův

přínos však byl hlubší a dalekosáhlejší). V tomto modelu je kapitál
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v mezinárodním měřítku velmi pohyblivý. Takový model přitom vů-

bec neodpovídal tehdejšímu světu, nebo� mezinárodní pohyby kapi-

tálu byly tehdy ještě silně regulovány. Mundel-Flemingův model tedy

předběhl svou dobu. Dnes, kdy žijeme již ve světě velmi pohyblivých

mezinárodních kapitálových toků, je již nanejvýš aktuální a pro svou

přesvědčivou jednoduchost je nepostradatelnou součástí všech po-

kročilejších učebnic makroekonomie. 

Mundell svůj základní model využil jako odrazový můstek k analý-

ze vnější a vnitřní nerovnováhy, k hledání žádoucího „mixu“ měnové

a rozpočtové politiky a nakonec i k teorii optimálních měnových ob-

lastí. Pokusil se shrnout všechny své poznatky v článku, který poslal

do Economic Journal. Když tehdejší redaktor časopisu Roy Harrod

článek odmítl, vzpomíná Mundell, že to bylo pro něj nejen zklamání,

ale i poučení: „Toto odmítnutí mne naučilo, abych nezahlcoval článek

příliš mnoha myšlenkami. Tinbergenův princip je zde dobrým vodít-

kem tak jako v hospodářské politice: jeden cíl - jeden nástroj, jedna

myšlenka - jeden článek.“

Mundell-Flemingův model objasňuje účinky stabilizační měnové

a rozpočtové politiky v podmínkách mezinárodně pohyblivého kapi-

tálu. Mundell jej představil ve svém článku Kapitálová mobilita a sta-

bilizační politika v režimu fixních a flexibilních měnových kurzů

(Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible

Exchange Rates, Canadian Journal of Economics 29, 1963). Do té do-

by byla stabilizační měnová a rozpočtová politika analyzována v rám-

ci modelů uzavřené ekonomiky, kde jsou mezinárodní pohyby kapi-

tálu silně omezeny. Spory ohledně účinnosti té které politiky se pak

vedli zejména v kontextu teorie peněz. 

Nejznámějším byl spor z padesátých let mezi keynesiánci a americ-

kými monetaristy ohledně relativní účinnosti měnové resp. rozpočto-

vé politiky, v němž keynesiánci zdůrazňovali větší účinnost rozpočto-

vé politiky a nízkou účinnost měnové politiky, zatímco monetaristé

tvrdili pravý opak. Spor se vedl zejména o to, do jaké míry je po-

ptávka po penězích citlivá na změny úrokové míry a do jaké míry pů-

sobí tzv. efekt vytěsňování (crowding out effect) soukromé poptávky

vládní poptávkou. Mundell-Flemingův model však postavil tyto spory

do zcela nového světla. Ukázal totiž, že relativní účinnosti měnové

resp. rozpočtové politiky závisí rozhodujícím způsobem na tom, zda

jsou měnové kurzy fixní nebo flexibilní. 
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4. Měnová a rozpočtová politika při fixních a flexibilních
měnových kurzech

Mundell-Flemingův model zachycoval krátkodobé účinky měnové

a rozpočtové politiky za předpokladu neměnné cenové hladiny.

Proto bylo možné demonstrovat jej graficky jako rozšíření Hicks-

Hansenova modelu IS-LM o mezinárodní obchod a mezinárodní po-

hyby kapitálu. Vycházejme z předpokladu dokonalé kapitálové mo-

bility v mezinárodním měřítku. Tento předpoklad jinými slovy zna-

mená, že domácí a zahraniční finanční aktiva jsou dokonalými sub-

stituty. Pak ve všech zemích existuje jediná světová úroková míra.

Nyní model odlišuje dva případy: fixní měnové kurzy a flexibilní

kurzy. 

V případě fixních kurzů model ukazuje, že je měnová stabilizační

politika zcela neúčinná - není schopna vůbec ovlivňovat výši reálné-

ho produktu a zaměstnanosti. Naopak rozpočtová politika je v tomto

směru plně účinná. Neúčinnost měnové politiky při pevných kurzech

je dána tím, že centrální banka je nucena pomocí devizových rezerv

bránit odchylkám měnového kurzu od deklarované parity.

Představme si, že by banka chtěla za těchto podmínek stimulovat eko-

nomický růst a zaměstnanost měnovou expanzí. Zvýší peněžní záso-

bu například nákupem vládních dluhopisů. Tato měnová expanze

však sníží domácí úrokovou míru pod úroveň světové úrokové míry,

což motivuje investory k tomu, aby prodávali domácí finanční aktiva

a kupovali zahraniční aktiva. Na měnovém trhu v důsledku toho ros-

te nabídka domácí měny a poptávka po zahraničních měnách. V dů-

sledku toho vzniká tendence k depreciaci domácí měny. Ale centrál-

ní banka nemůže depreciaci dopustit a proto nakupuje domácí měnu

za devizové rezervy. Proto se peněžní zásoba v zemi opět snižuje.

Konečným důsledkem takového pokusu o měnovou expanzi by tedy

nebylo zvýšení peněžní zásoby. Došlo by pouze ke změně struktury

aktiv centrální banky, v nichž by se zvýšil podíl vládních dluhopisů

a snížil podíl devizových rezerv. 

Rozpočtová politika je naopak v režimu fixních kurzů plně účinná:

například zvýšení vládních výdajů může zpočátku zvýšit domácí úro-

kovou míru, avšak investoři okamžitě reagují prodejem zahraničních

aktiv a nákupem domácích aktiv. V důsledku toho vzniká tlak na

apreciaci, které však centrální banka musí bránit prodejem domácí

měny za zahraniční měny. Dochází k akumulaci devizových rezerv
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a k růstu peněžní zásoby. Domácí úroková míra se neodchýlí od svě-

tové, vytěsňovací efekt je potlačen a konečným důsledkem rozpočto-

vé expanze je tudíž vyšší peněžní zásoba a vyšší agregátní poptávka

v zemi. 

Zcela opačná je účinnost obou politik v režimu flexibilních kurzů.

Když nyní chce centrální banka zvýšit peněžní zásobu například ná-

kupem vládních dluhopisů, dochází opět k poklesu domácí úrokové

míry a k tlakům na depreciaci. Nyní však banka nemusí na měnovém

trhu intervenovat. Depreciace zvýší čistý export čili i agregátní po-

ptávku a domácí produkt. Konečným důsledkem měnové expanze je

tedy vyšší kurz domácí měny (depreciace), vyšší domácí produkt

a vyšší zaměstnanost.

Naopak rozpočtová stabilizační politika je v režimu flexibilních kur-

zů zcela neúčinná. Například chce-li vláda zvýšit agregátní poptávku

vyššími vládními výdaji, vzroste domácí úroková míra nad úroveň svě-

tové úrokové míry. Následný příliv zahraničního kapitálu pak vyvolá

apreciaci domácí měny, která sníží čistý export. Agregátní poptávka

zůstane na stejné úrovni jako dříve, pouze se změní její struktura: pří-

růstek vládních výdajů je plně kompenzován poklesem čistého ex-

portu. Vytěsňovací efekt je úplný. 

V 50. a 60. letech, když se vedli diskuse o optimálních „mixech“

měnové a rozpočtové politiky, se ještě rozumělo jaksi samo sebou, že

vláda a centrální banka orientují svou politiku na dosahování stejných

cílů. Mundellova teorie opět postavila tuto otázku do nového světla:

v podmínkách vysoké mezinárodní kapitálové mobility a fixních mě-

nových kurzů musí existovat „dělba práce“ mezi měnovou a rozpo-

čtovou politikou - měnová a rozpočtová politika ekonomicky vzato

musí sledovat odlišné cíle (dokonce bez ohledu na to, zda je centrál-

ní banka politicky závislá či nezávislá na vládě). 

V režimu fixních kurzů je vláda schopna sledovat pouze vnitřní

rovnováhu (nezaměstnanost, inflaci), zatímco centrální banka je

schopna sledovat pouze vnější rovnováhu (měnový kurz, platební bi-

lanci). V režimu flexibilních kurzů však centrální banka může sledo-

vat jedině vnitřní rovnováhu, nebo� vnější rovnováha (rovnováha pla-

tební bilance) je záležitostí flexibilního kurzu. Rozpočtová politika

pak není v režimu flexibilních kurzů schopna ovlivňovat ani vnitřní

rovnováhu ani vnější rovnováhu. 
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5. Poučení a aplikace modelu na Českou republiku

Poznatky Mundell-Flemingova modelu lze ověřit na české ekono-

mice a hospodářské politice po roce 1995, kdy byla u nás dokonče-

na liberalizace mezinárodních kapitálových toků. Silný příliv kapitálu

v roce 1995 vyvolával tlak na revalvaci koruny. ČNB však k revalvaci

nesáhla (pouze rozšířila fluktuační pásmo z 5 % na 15 %). Neustávající

příliv kapitálu nutil banku akumulovat devizové rezervy, což tlačilo

na zrychlení růstu peněžní zásoby a hrozilo zvýšit inflaci. Centrální

banka musela sterilizovat příliv zahraničního kapitálu prodejem dlu-

hopisů, aby zabránila inflačním tlakům. Takto se pro ni stále více do-

stával do konfliktu cíl vnější rovnováhy a cíl vnitřní rovnováhy. 

Režim fixního kurzu koruny by byl za této situace býval udržitelný

jen v případě, kdy by se centrální banka důsledně orientovala jen na

vnější rovnováhu (měnový kurz) a cíl vnitřní rovnováhy plně přene-

chala vládě. V takovém případě by ČNB byla musela v roce 1995 ko-

runu revalvovat a vláda, aby zabránila vlivu revalvace na hospodář-

ské zpomalení, by byla musela vytvořit deficit ve státním rozpočtu. 

V roce 1997, kdy hrozil odliv kapitálu ze země, by naopak ČNB by-

la musela devalvovat a vláda by byla musela dosáhnout přebytku ve

státním rozpočtu. Protože ČNB ani vláda nebyly ochotny či schopny

tyto „mixy politik“ provádět, logickým východiskem byl přechod na

režim flexibilního kurzu. Ten je výhodný, protože je daleko méně ná-

ročný na hledání adekvátních „policy mixů“: centrální bance uvolňu-

je ruce ke sledování pouze vnitřní rovnováhy a vládu pak „osvobo-

zuje“ od stabilizační politiky úplně. 

6. Pevné, nebo pružné měnové kurzy?

Robert Mundell byl také průkopníkem tzv. monetárního přístupu

k platební bilanci a k měnovým kurzům. Před druhou světovou vál-

kou používali ekonomové v teorii platební bilance tzv. přístup pruž-

ností (elasticities approach). Podle něho je příčinou vnější nerovno-

váhy změna zahraničních cen v poměru k domácím cenám a rovno-

váha se obnovuje změnou domácích cen. V padesátých letech se do

módy dostal tzv. přístup absorbce, připisovaný Sydney S. Alexandrovi

(Effect of a Devaluation on a Trade Balance) a ovlivněný keynesián-

skou ekonomií. Podle něho je příčinou vnější nerovnováhy změna

sklonu k investicím resp. k úsporám a rovnováha se obnovuje změ-

nami reálného důchodu. 
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Mundelův monetární přístup (který měl svého předchůdce

v Davidu Humovi) chápe platební bilanci i měnové kurzy jako ryze

monetární jevy. Příčiny nerovnováhy platební bilance jsou vyvolává-

ny pouze změnami peněžní zásoby doma nebo v zahraničí a mecha-

nismy obnovení rovnováhy jsou opět pouze příslušné změny ceno-

vých hladin popř. měnových kurzů. Například vyšší růst peněžní zá-

soby v zemi (v porovnání se zahraničím) nejprve sníží domácí úro-

kovou míru a poté dojde k odlivu kapitálu do zahraničí. V režimu fle-

xibilních kurzů se nová rovnováha platební bilance ustálí při vyšším

kurzu a vyšší domácí cenové hladině. Dojde tedy jen ke změnám pe-

něžních veličin, avšak k žádným změnám reálných ekonomických ve-

ličin. Není nutná žádná bolestná kůra v podobě poklesu reálných

mezd nebo reálného důchodu, jak to předpokládaly dřívější teorie.

Mundellovo dílo pak stimuloval některé jeho žáky, například

Harryho G. Johnsona, k hlubšímu rozpracování monetaristické teorie

platební bilance a měnových kurzů. 

Během svého působení v Mezinárodním měnovém fondu v letech

1961–1963 byl Mundell ještě stoupencem flexibilních měnových kur-

zů. Teprve později, v průběhu šedesátých let, začal své názory měnit.

V roce 1964 byl členem tzv. Bellagio-princetonské skupiny, organizo-

vané Fritzem Machlupem, Robertem Triffinem a Williamem Fellnerem,

která připravovala stanovisko k mezinárodní měnové reformě.

Mundell se však odmítl připojit k její petici z roku 1966, požadující fle-

xibilní měnové kurzy. Opustil tak skupinu stoupenců flexibilních mě-

nových kurzů jako byli James Meade, Milton Friedman, Harry Johnson,

Fritz Machlup, Gottfried Haberler nebo Lloyd Metzler a dostal se „na

jednu lo
“ s obhájci pevných kurzů, mezi něž patřili například Lionell

Robbins, Roy Harrod, Robert Triffin nebo Charles Kindleberger. Již let-

mý pohled na tato jména nám ukazuje, že dělící čára mezi obhájci

a odpůrcí flexibilních kurzů nebyla dělící čárou mezi monetaristy a ke-

ynesiánci ani dělící čárou mezi liberály a intervencionisty.

7. Závěr

Je velmi obtížné zařadit Roberta Mundella do některé z ekonomic-

kých škol nebo proudů ekonomického myšlení. Jeho obhajoba fix-

ních kurzů by jej snad řadila mezi keynesiánce. Jeho monetární poje-

tí platební bilance a měnových kurzů by jej zas řadilo spíše mezi mo-

netaristy. Mundell je přitom považován také za stoupence ekonomie
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strany nabídky. Ale podívejme na názory několika skalních liberálů -

příslušníků dnešní rakouské školy, kterým Institut Ludwiga von

Misese položil otázku, co si myslí o udělení Nobelovy ceny

Mundellovy. Joseph Salerno odpověděl, že „rakušané“ mohou být po-

těšeni udělením ceny Robertu Mundellovi, protože vrátil do akade-

mických kruhů diskusi o obnovení zlatého standardu a protože roz-

bil původní keynesiánskou makroekonomii. Podle Salerna byl přínos

Mundella v tomto ohledu dokonce větší než přínos Miltona

Friedmana. Jiný „Rakušan“, Walter Block, oceňuje Mundella jako stou-

pence svobodných trhů, ale s politováním připomíná, že Mundell ni-

kdy nechtěl skutečné oddělení peněz od státu. A podle Samuela

Bostapha z University of Dallas zůstal Mundell v podstatě státním in-

tervencionistou, který obhajuje silnou roli centrální banky i její mani-

pulaci s úrokovými sazbami a měnovými kurzy. Mundell chce, aby

nejlepší mozky řídily mezinárodní měnový systém. Ale ani nejlepší

mozky nemohou nahradit tržní síly.
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Robert Mundell a optimální měnové zóny

Václav Klaus

Jak můj předřečník, Robert Holman, správně připomněl,

prof. Robert Mundell (z Kolumbijské university v New Yorku) dostal

Nobelovu cenu za ekonomii za rok 1999 za „analýzu měnové a fis-

kální politiky při různých režimech měnových kurzů a za analýzu

optimálních měnových zón“. Alespoň tak znělo formální oznámení

Švédské královské akademie věd z 13. října 1999.

Aniž bych chtěl dlouze opakovat některé základní teoretické pouč-

ky a poznatky, rád bych v úvodu zdůraznil slova, která si ekonomo-

vé v posledních desetiletích spojují s Mundellem, protože si myslím,

že tato slova mluví za všechno:

– otevřená ekonomika

– mezinárodní makroekonomie

– fixní nebo flexibilní měnové kursy

– stabilizační politika státu

– zahraniční obchod a mezinárodní pohyby kapitálu

– monetární pohled na platební bilanci

– optimální měnové zóny.

Plně souhlasím s Rudigerem Dornbuschem, který nedávno řekl, že

je Mundell „bez sebemenších pochybností v této oblasti ekonomie

nejkreativnějším ekonomem v celé druhé polovině dvacátého století“

(viz 5). 

1. Optimální mix měnové a rozpočtové politiky a česká 
realita

Zdá se, že zejména v ekonomii - studujeme-li pozorně dějiny eko-

nomických teorií - není nic nového pod sluncem, že už všechno by-

lo někdy a někým řečeno, ale občas je třeba připomenout, kdy ono

slunce zasvítilo určitým směrem poprvé. V tomto smyslu chci připo-

menout zásadní učebnicovou poučku, že je v systému pohyblivých

měnových kursů fiskální politika státu více méně bezmocná, zatím-

co měnová politika je „všemocná“, ale že v systému fixních kursů

je tomu naopak. Tam je téměř bezmocná měnová politika, zatímco

dominuje politika fiskální. Mluvíme samozřejmě o stabilizační politice

v krátkém období. 

Tato, dnes už samozřejmá poučka je spojena právě s Robertem
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Mundellem. Pro znalce ekonomické teorie připomínám, že se jedná

o závěry tzv. Mundell-Flemingova modelu, který byl rozšířením ele-

mentárního Hicksova IS-LM modelu o zahraniční obchod a o kapitá-

lové pohyby a který byl publikován v roce 1963. Nechci tyto závěry

příliš lacině používat na interpretaci naší reality, ale o relativní bez-

mocnosti naší měnové politiky v období let 1991-96 a naopak o jejím

obrovském významu v období po roce 1996 víme, alespoň někteří

z nás, a špatné je jen a jedině to, že nám to někteří nechtějí věřit. A že

říkají, že věci nadměrně politizujeme.

Za pečlivou akademickou analýzu by stálo i to, proč naše centrální

banka v polovině devadesátých let tolik chtěla kursovou flexibilitu:

bylo to z přesvědčení, že pohyblivý kurs české ekonomice právě v té-

to chvíli maximálně prospěje (a vyřeší její narůstající deficit běžného

účtu platební bilance), nebo to bylo ze snahy, aby se už konečně

centrální banka chopila otěží české ekonomiky, resp. její krátkodobé

dynamiky, a nenechávala to na vládě? O této otázce u nás bohužel

moc analýz provedeno nebylo (a proto připomínám svůj, u nás do-

sud nepublikovaný anglický text z léta 1997 - viz 6 - který byl vy-

stoupením na konferenci Federal Reserve Bank of Kansas City

v Jackson Hole ve Wyomingu, a který polemizuje s tezí, že by pohyb

kursu sám o sobě mohl odvrátit narůstající vnější nerovnováhu té do-

by). Tyto věci by bylo třeba více odborně diskutovat.

2. Teorie optimálních měnových zón

Vra�me se však k prof. Mundellovi. Ten se stal mimořádně aktuální

i v devadesátých letech, tedy v období vytváření měnových zón a mě-

nových unií (jako je EURO) a v období zavádění institutu currency bo-

ard v některých tranzitivních ekonomikách. Právě v této souvislosti je

třeba připomenout Mundellův přínos. Již v roce 1961 publikoval

v American Economic Review článek s názvem „Teorie optimálních

měnových zón“ (viz 1), který se stal jedním z jeho nejvíce citovaných.

Musím ihned dodat, že je tento článek možné citovat s velmi růz-

norodými úmysly. Mundell v něm - vedle toho, že zavedl nesmírně

plodný termín optimální měnová zóna (dále OMZ) - uvádí jako zá-

sadní definiční aspekt problém mobility výrobních faktorů. Podle

Mundella je optimální měnovou zónou geografická oblast, která

má vysokou míru mobility faktorů uvnitř a naopak imobilitu faktorů

navenek. Z těchto důvodů má mít jednu měnu uvnitř a navenek má
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mít flexibilní kurs. Je to snad až příliš jednoduché, ale znamená to, že

mobilita práce je náhražkou variability měnového kursu. Již

v roce 1961 Mundell s vysokou předvídavostí napsal: „otázka se zu-

žuje na to, zda může být západní Evropa označována za jeden regi-

on a to je v podstatě výlučně empirický problém“ (tamtéž, str. 23).

Proto mohou Mundella citovat i dnešní přívrženci jednotné evrop-

ské měny i její dnešní odpůrci. Jde totiž opravdu jen a jedině o em-

pirickou otázku, je-li dnešní Evropská unie regionem ve smyslu OMZ

či nikoli. Jedni říkají, že v EU mobilita faktorů (a flexibilita mezd

a cen) neexistuje, a proto je podle nich měnová unie omylem, druzí

si myslí, že takovým regionem EU je, nebo rychle bude. (Tím zatím

úplně abstrahuji od toho, zda se jednotlivé státy vědomě a dobrovol-

ně chtějí či nechtějí zbavit vlastní měny jako jednoho z definičních

prvků národní suverenity a zda si přejí vytvoření nejen měnové, ale

i fiskální a politické unie.)

V roce 1996 Mundell ke svému původnímu článku napsal jakýsi do-

datek a nazval ho: „Updating the Agenda for Monetary Union“ (viz 2).

Mimo jiné nám v něm dovysvětluje genezi svých názorů na tento pro-

blém. Upozorňuje, že všechno pro něho vždy bylo součástí debaty

o fixních a flexibilních kursech. Jeho vlivní učitelé James Meade

a Milton Friedman ho - každý z jiných důvodů - již ve druhé polovi-

ně padesátých let tlačili do obhajoby flexibilních kursů, což bylo

v tehdejší době velmi odvážným bojem s ekonomickou ortodoxií. 

Mundell - původem Kana
an - proto začal zevrubně zkoumat ná-

sledující otázku: když už je tolik dobrých důvodů pro flexibilní kur-

sy, proč je např. nemá mít i jeho rodná Britská Kolumbie vůči zbytku

Kanady? Z jeho strany v tom ani v nejmenším nebyl zájem vytvořit

v Britské Kolumbii novou měnu, byl v tom hluboký teoretický zájem

hledat podmínky, kdy platí a kdy neplatí známé argumenty ve pro-

spěch flexibilních kursů. Ač se to tak někdy říká, Mundell nebyl pro-

ti systému flexibilních kursů aprioristicky, ale snažil se ukázat, že ne-

ní pravda, že je tento kursový systém vždy a v každé situaci tím nej-

lepším přizpůsobovacím mechanismem, zajiš�ujícím v zemi rov-

nováhu a růst.

Aby to nebylo tak jednoduché, Mundell nebyl zastáncem fixních

kursů, ale byl i proti všeobecnému systému flexibilních kursů

(který se ve světě prosadil po roce 1973). Již v sedmdesátých letech

předvídal, že tento systém povede ke vzniku měnových zón a mě-
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nových unií pro jeden typ zemí a ke vzniku currency boards pro

druhý typ zemí a že právě z tohoto důvodu budou fixní kursy spíše

pouhou dočasnou výjimkou.

Pro nás mají všechny tyto věty velmi hmatatelný rozměr. Prožili

jsme rozpad jedné měnové zóny, zvané Československo, a nedaleko

nás jsme zažili vznik jiné měnové zóny, zvané Německo. Jsme si pro-

to dobře vědomi důvodů neudržitelnosti zóny jedné a enormních ná-

kladů vzniku a přetrvávání zóny druhé. A v neposlední řadě pozorně

sledujeme evropskou diskusi o jednotné evropské měně, která je vy-

soce relevantní i pro nás.

3. Argumenty pro i proti členství v EMU

Mundell v tomto svém druhém textu - napsaném 35 let po vzniku

prvního - uvádí argumenty pro a proti vstupu země do měnové zóny

(MZ). Je zcela empirický a pragmatický a uvádí 17 argumentů pro

a 17 argumentů proti (viz 2, str. 43). Je hezké, že je jeho skóre přes-

ně 17:17. Uve
me si některé z jeho argumentů:

a) argumenty PROTI:

– zeme chce mít míru inflace odlišnou od té, která převládá v MZ.

(Mohu-li to komentovat, domnívám se, že některá země pro to ro-

zumný důvod má, jiná však nikoli. Pro relativně homogenní zónu

dnešního EURO (E-11) to pravděpodobně až zas tak velkým pro-

blémem není. Jsem ale přesvědčen o tom, že míra inflace trans-

formující se země (o tom byl můj text již z roku 1995, viz 7) mu-

sí být vyšší než míra inflace v zemi netransformující se a že niko-

li náhodou pokus naší centrální banky srazit inflaci k téměř „ev-

ropské“ úrovni vedl v posledních letech k obrovské destrukci ce-

lé naší ekonomiky);

– země nechce přijmout vysokou míru integrace dalších typů hospo-

dářské politiky, nechce společné technické, zdravotní, sociální

a ekologické standardy, nechce nebo nemůže přijmout legislativu

společenství jako celek;

– země chce používat měnový kurs jako nástroj své vlastní hospo-

dářské politiky;

– země chce používat vlastní měnu k financování deficitu státního

rozpočtu;

– země považuje vlastní měnu za klíčový symbol národní nezávislosti.
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b) argumenty PRO:

– země si chce domů importovat nižší míru inflace, existující v mě-

nové zóně;

– země nechce udržovat vlastní měnu, nechce provádět nezávislou

měnovou a fiskální politiku a chce mít „výmluvu“ pro udržování

přísné měnové a fiskální disciplíny před domácími nátlakovými sku-

pinami;

– země se chce „schovat“ do měnové zóny před nepříjemnými vlivy

přicházejícími ze zahraničí;

– země nevěří racionalitě své vlastní kursové politiky a ráda se jí zbaví.

Musím se přiznat, že bych ještě lecjaká pro a proti přidal. Zejména

bych diskutoval nebezpečný řetězec souvislostí, které naznačují ne-

možnost vzniku měnové unie jako takové bez nezbytného doprovo-

du unie fiskální a politické. Dobře víme, že v České republice přeži-

la měnová unie rozpad unie fiskální a politické jen o 5 týdnů.

Ve svém projevu na konferenci v Luxemburgu (na níž jsem byl pří-

tomen) z prosince 1998 (viz 3) Mundell považuje vznik společné ev-

ropské měny za významný bod obratu celého mezinárodního měno-

vého systému. EURO se podle něho stane významným narušením

dnešního postavení dolaru a to povede ke změně celé konfigurace

měnového systému. Mundell dokonce říká, že „zavedení EURO může

být nejdůležitější změnou od okamžiku, kdy dolar - po vypuknutí

1. světové války - nahradil anglickou libru ve funkci dominantní svě-

tové měny“ (viz 3. str. 3). Předvídá vznik bipolárního systému (dolar -

EURO) a současně s tím i obrovské zvětšení nezbytnosti koordinace

hospodářské politiky USA a Evropské unie. Měnový kurs mezi dola-

rem a EURO považuje „za nejdůležitější cenu na světě“ (viz 3, str. 19).

Předvídá i postupný nárůst velikosti dnešní Eurozóny (E-11), před-

pokládá brzké přistoupení zbývajících 4 zemí dnešní EU a kolem ro-

ku 2005 očekává i připojení pěti dnešních kandidátských zemí, včet-

ně České republiky. Musím citovat, že „za nejlepší cestu pro tyto ze-

mě jak docílit potřebnou konvergenci k Eurozóně považuje zavedení

currency board s EURO“ (str. 21) a i to, že výhružně říká, že „není-li

země schopna zvládnout currency board, nemůže být členem měno-

vé unie“ (tamtéž).

V podobném duchu Mundell pokračoval ve své nobelovské před-

nášce (viz 4) v prosinci loňského roku ve Stockholmu. Hledal pouče-
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ní v měnovém vývoji posledních 2000 let, podrobně analyzoval me-

zinárodní zlatý standard a jeho neslavný konec v průběhu velké kri-

ze třicátých let tohoto století, diskutovat bretton-woodský dolarový

standard, který skončil neméně neslavně na počátku sedmdesátých

let a kriticky zhodnotil i systém flexibilních kursů a měnových zón,

který trvá od roku 1973 až dodnes. Při čtení tohoto textu jsem si zno-

vu uvědomil neuvěřitelnou šíři Mundellova teoretického záběru i je-

ho inspirativních příspěvků k hospodářské politice. Nevěděl jsem, že

na počátku šedesátých let přispěl k zásadní změně kombinace měno-

vé a fiskální politiky v USA v průběhu Kennedyho administrativy (kte-

rá znamenala snížení daní a zpřísnění měnové politiky), že již v pro-

sinci 1969 předložil v Bruselu první plán jednotné evropské měny

a že na konci sedmdesátých let spolu s Arthurem Lafferem a Jude

Wanniskim spoluvymýšlel tzv. „supply-side revolution“, kterou o pár

let později uvedl v život prezident Reagan.

Mohli bychom ještě dlouho pokračovat. Dornbusch ve svém oslav-

ném eseji (viz 5) připomíná, že Mundell - ve svých 67 letech - malu-

je, že v Toskánsku, nedaleko Sieny, přestavěl středověký hrad a že je

otcem dospělých dětí a současně i dvouletého syna. Já bych dodal, že

je i intelektuálně mimořádně plodnou osobností a už se moc těším na

konferenci, která se bude konat v březnu letošního roku v Bologni

s tématem „EURO a dolar a budoucnost mezinárodního měnového

systému“, na kterou mne Robert Mundell pozval jako jednoho z řeč-

níků. Pozval mne ještě před tím, než dostal Nobelovu cenu. Doufám,

že Vás i můj dnešní příspěvek přesvědčil o tom, že ji dostal právem. 

Literatura:

1. R. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, American Eco-
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2. R. Mundell, Updating the Agenda for Monetary Union, ve sborní-
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6. V. Klaus, Promoting Financial Stability in the Transition Economies

of Central and Eastern Europe, projev na konferenci organizované

Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, 29. srpna 1997;
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Malá otevřená ekonomika, kurzové režimy a měnově
politická autonomie

Stanislava Janáčková, Česká národní banka

Robert Mundell je nesporně velmi významný ekonom, což si od-

borná veřejnost uvědomuje již dlouho a udělení Nobelovy ceny je

jen potvrzením této skutečnosti. Osobní setkání s ním - v Praze v ro-

ce 1999 - působilo velmi inspirativně, i když ne všichni z českých

i zahraničních účastníků s jeho názory v dané chvíli souhlasili.

Doporučoval totiž pro Českou Republiku a další evropské tranzitivní

ekonomiky, usilující o vstup do Evropské unie, měnové uspořádání

nazývané „currency board“ (což se, z nedostatku výstižnějšího termí-

nu, překládá jako „měnový výbor“). Řada jeho tehdejších poslucha-

čů si patrně od té doby klade otázku, co ho k takovému doporuče-

ní přivedlo. 

1. Teoretická podoba Mundell-Flemingova modelu

Většina z nás se s myšlenkovým přínosem Roberta Mundella setka-

la především prostřednictvím tzv. Mundell-Flemingova modelu, který

je dnes standardní součástí učebnic makroekonomie a hospodářské

politiky. Jeho hlavní postuláty výstižně shrnul ve svém vystoupení

profesor Robert Holman. Učebnicová podoba Mundell-Flemingova

modelu postuluje pro situaci volného mezinárodního pohybu kapitá-

lu, že v systému pohyblivých měnových kurzů je měnová politika

účinná, zatímco fiskální politika je bezmocná, neúčinná. V systému

fixních kurzů je tomu naopak. 

Profesor Václav Klaus se pak zaměřil i na Mundellův další myšlen-

kový vývoj a ukázal na bohatost a stukturovanost Mundellova pohle-

du na kurzová uspořádání, která jej přivedla až k formulaci teorie

optimálních měnových zón a k doporučování „currency boards“ pro

některé typy ekonomik. Mundell k tomu píše (ve volném překladu):

„Nezapomněl jsem na Mundell-Flemingův model; ale šel jsem za jeho

rámec a překonal ho. Volba mezi fixními a flexibilními kurzy je faleš-

ný a předpojatý způsob pohledu.“1

Mundell-Flemingův model byl konstruován pro krátké období, kdy

1) Mundel, R. A. Updating the Agenda for Monetarz Union, in: Optimum
Currencz Areas, IMF, 1997
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cenová hladina je stabilní, a zkoumal vliv měnové politiky na reálný

produkt. Stal se však základem pro zkoumání účinnosti měnové po-

litiky i ve středním a dlouhém období, kdy se do centra pozornosti

dostává vliv měnové politiky na inflaci. Také pro tento případ by-

lo odvozeno, že účinnost autonomní měnové politiky vyžaduje flexi-

bilní kurzový režim. Při fixním kurzu a mezinárodně pohyblivém ka-

pitálu je měnová politika natolik svázána potřebou intervenovat na

kurz, že nemůže účinně řídit peněžní zásobu a ztrácí autonomii (ne-

závislost na zahraničí) při řízení úrokových sazeb. Sterilizace inter-

vencí ztrácí v delším období účinnost nebo se stává neudržitelnou,

protože tlačí úrokové sazby vzhůru a je velmi nákladná. 

2. Praktická omezení použití Mundell-Flemingova modelu na
českou realitu

Představa, že flexibilní měnový kurz poskytuje domácí měnové po-

litice autonomii, však také vyžaduje značnou korekci v případě ma-

lých a vysoce otevřených ekonomik. Z díla Roberta Mundella by-

chom se podle mého názoru měli inspirovat i jeho schopností vnímat

ekonomický rozměr zemí, rozlišovat situace malých a velkých

ekonomik a ekonomik s různou mírou otevřenosti nejen pro kapitá-

lové, ale i pro zbožové toky.

Praxe české ekonomiky dosti výrazně zpochybňuje tezi o účin-

nosti měnové politiky při pohyblivém měnovém kurzu pro pří-

pad malé otevřené ekonomiky. Příčinou je vysoký, někdy až převa-

žující vliv cen dováženého zboží (a proto i úrovně měnového

kurzu) na domácí inflaci. To, co bude dále řečeno o účinnosti mě-

nové politiky při ovlivňování inflace, platí v příslušně modifikované

podobě i pro její možnosti řešit vnější nerovnováhu (deficit obchod-

ní bilance). Vnitřní a vnější nerovnováha se mohou chovat jako spo-

jené nádoby, v nichž se jen různě přelévá celková nerovnováha

v ekonomice.

Je pravda, že v systému flexibilních kurzů může měnová politika ří-

dit peněžní zásobu nebo ovlivňovat ekonomiku úrokovými sazbami

přes vnitřní transmisní mechanismy, aniž by byla vázána závazkem

udržovat fixní kurz. Omezením její účinnosti již není fixní kurz - ale

stávají se jím právě kurzové změny. Měnová politika - a� už se snaží

ovlivňovat inflaci řízením peněžní zásoby, nebo se pohybuje v dnes

rozšířeném systému přímého inflačního cílení - nemá v malé, vysoce
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otevřené ekonomice zaručenu schopnost kompenzovat dopad, který

by měly na míru inflace výrazné kurzové změny, vyvolané spontán-

ními tržními silami. 

Kurz navíc v krátkém a středním období netíhne k vyrovnávání

obchodní bilance, nýbrž řídí se především kapitálovými pohyby.

Flexibilní kurz tak může ohrozit vnitřní rovnováhu, aniž by zajiš�o-

val rovnováhu vnější. V malé ekonomice mohou k výrazným kurzo-

vým výkyvům vést i takové kapitálové toky, které jsou svým obje-

mem z hlediska světových kapitálových trhů nevýznamné. Nicméně

jsou velmi významné v poměru k HDP malé ekonomiky (např. v ro-

ce 1995 příliv kapitálu přesáhl v ČR šestinu HDP). Kurzové pohyby

jsou těžko předvídatelné a dopadají na míru inflace relativně rychle

- v řádu měsíců - zatímco pokusy měnové politiky o kompenzaci je-

jich vlivu narážejí na známá rozpoznávací, rozhodovací a imple-

mentační (transmisní) zpoždění, která se běžně pohybují v řádu jed-

noho až dvou let. 

3. Měnová politika může být neúčinná i při flexibilním kurzu

Velkou citlivostí na kurzové změny je autonomie a účinnost měno-

vé politiky malých ekonomik výrazně omezena i při flexibilním

kurzu. Měnová politika, pokud si chce klást autonomní cíle, se ko-

neckonců musí snažit výrazným výkyvům kurzu předcházet a bránit.

Kromě devizových intervencí (vyvolávajících problém sterilizace)

k tomu má jediný významný nástroj - a to je úroková politika. Jde

o podřízení úrokové politiky vývoji úrokového diferenciálu vůči ostat-

ním měnám, a odhadovanému dopadu tohoto diferenciálu na kurz

(dopad se mění podle rizikové prémie, kterou momentálně dané eko-

nomice přisuzují kapitálové trhy). Úrokové míry však nemohou slou-

žit zároveň autonomním vnitřním cílům i cílům kurzové politiky - čas-

to se tyto cíle dostávají do rozporu. 

Měnově politická autonomie se tak i v systému pružných kurzů mů-

že v malé ekonomice stát iluzí. Navíc míra této autonomie - a účin-

nosti měnové politiky - kolísá podle síly vnějších vlivů na kurz a ne-

dá se dobře předpovídat. Správné dávkování měnově politických kro-

ků je pak velmi obtížné - přičemž nesprávné dávkování může mít pro

ekonomiku velmi nepříznivé dopady. Nepříznivé nejsou jen inflační,

ale i deflační pohyby cenové hladiny a vysoké náklady může mít i pří-

liš rychlé stlačení inflace na dlouhodobou cílovou hladinu.
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Stejně bezmocná může být měnová politika v malé otevřené eko-

nomice i vůči výrazným změnám zahraničních cen, za něž se na-

kupuje dovážené zboží. Tyto změny by se v systému flexibilního kur-

zu daly kompenzovat kurzovou politikou - záměrným ovlivněním

kurzu - ale na to nemá malá ekonomika vždy dostatek síly. Pokud

o to bude usilovat, znamená to opět podřízení úrokové politiky poli-

tice kurzové, a tím i možný rozpor s autonomními domácími cíli, kte-

ré chce měnová politika pomocí úrokových měr dosáhnout.

Modelové pohledy na otevřenou ekonomiku, které se zaměřují na

vliv kapitálových toků v různých kurzových režimech, je třeba pro-

pojit s vlivem kurzu (a zahraničních cen) na domácí inflaci. Názor, že

tyto vlivy jsou jen krátkodobé a lze je účinně kompenzovat měnovou

politikou, patří spíše do doby, kdy se věřilo ve všemocnost regulace

peněžní zásoby. Samozřejmě, důležitá je robustnost a stabilita trans-

misního mechanismu měnové politiky - což je předpoklad, který zda-

leka neplatí pro malé tranzitivní ekonomiky. Co je však podstatné: za-

tímco velké - a většinou také relativně uzavřenější - ekonomiky jsou

vystaveny masivnímu vlivu vnějšího prostředí převážně jen v podobě

občasných vnějších šoků, na malé otevřené ekonomiky působí

vnější prostředí jako permanentní, silný determinující faktor,

jehož vliv navíc kolísá a je těžko predikovatelný. 

K omezení externích vlivů na inflaci, přicházejících přes dovozní

ceny (tedy přes běžný účet platební bilance), používají někdy cent-

rální banky malých otevřených ekonomik režim tzv. řízeného plo-

vání kurzu. Jde o hybridní systém, kdy si centrální banka stanoví ur-

čité limity, v nichž se snaží plování kurzu udržet, aniž by však ofici-

álně nějaké pásmo vyhlásila. Režim řízeného plování má za cíl spojit

výhody obou případů, které rozebírá Mundell-Flemingův model - fix-

ního a flexibilního kurzu. Za určitých podmínek však může řízené

plování - z hlediska pohybů na kapitálovém účtu - trpět obdobnými

problémy, jaké přináší fixní kurz. Nechrání ekonomiku dost efektivně

před nadměrným přílivem kapitálu a následným přehřátím. Omezený

pohyb kurzu nezabrzdí některé formy kapitálových toků a nezabrání

jejich dopadu na růst peněžní zásoby. Omezené kurzové riziko také

plně nerozvazuje centrální bance ruce pro autonomní úrokovou poli-

tiku. Pokud centrální banka neodhadne správně, jakou míru autono-

mie v daných podmínkách má, hrozí i při řízeném plování nebezpe-

čí kontraproduktivních kroků. Příkladem může být situace, kdy by
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centrální banka bojovala zvyšováním sazeb proti přehřátí ekonomiky,

ale ve skutečnosti by tím jen živila původní příčinu přehřátí - příliv

kapitálu. 

4. Závěr

Uvedli jsme některé problémy, které souvisejí s ekonomickým roz-

měrem zemí a relativizují výhody flexibilního kurzu. Pokud flexibilní

kurz neposkytne centrální bance malé otevřené ekonomiky dostateč-

ný prostor pro účinnou, správně dávkovanou autonomní měnovou

politiku - a pokud ani hybridní systém nezaručí optimální řešení - pak

stojí v jiném světle i otázka, proč pro některé ekonomiky může být

výhodné vzdát se měnově politické i kurzové autonomie a vstoupit

do režimu „currency board“ nebo do měnové unie.

Výhody a náklady takového kroku je ovšem nutné posuzovat

v podstatně širším kontextu. Nevystačíme pak ani s původní

Mundellovou koncepcí optimálních měnových zón. Celou šíři tohoto

problému lépe naznačuje novější Mundellův příspěvek, citovaný

v úvodním vystoupení profesora Klause a také zde.2 Našel-li Mundell

17 důvodů pro vstup do měnové zóny a 17 argumentů proti vstupu,

je tato jeho práce vysoce relevantní pro každou ekonomiku, která

vstup do měnové unie nejen zvažuje, ale chce se na něj i dobře při-

pravit. Dodejme, že kurzová politika před vstupem významně spolu-

rozhoduje o úspěchu připojení malé země k měnové unii.

2) Viz pozn. 1.
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Nezávislost médií a její úskalí

Jan Jirák, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Nezávislost jako pojem má své historické kořeny. V zásadě lze kon-

statovat, že nezávislost médií v demokratickém státě existuje ve dvou

základních polohách: V první rovině jde o způsob myšlení, tedy o ur-

čitý typ profesionálního jednání (především v oblasti naplňování in-

formační, tedy žurnalistické funkce), o naplňování určitého - na ostat-

ních společenských systémech nezávislého - jednání médií. V druhé

poloze pak jde o pojem společenský resp. ekonomicko-právní. Toto

rozdělení je velmi důležité a užitečné, protože dochází k velmi časté-

mu zaměňování jednotlivých významů tohoto slova. 

1. Nezávislost médií na státu

S jistou dávkou zjednodušení lze říci, že nezávislost jako historický

jev znamená nezávislost na státu v jakékoliv podobě. Původně to by-

la nezávislost na panovníkovi. Jedná se o nezávislost především eko-

nomickou, ale takovou, jež je garantována zpravidla nějakým legisla-

tivním opatřením. To je věc daleko závažnější a na ní bychom mohli

další úvahy o nezávislosti médií v demokratickém státě postavit. 

Pokud byla skupina těch, kteří hodlali média vydávat (v té době po-

chopitelně tištěná média), připravena mentálně a společensky k ne-

závislému vystoupení, různými společenskými procesy začali dosaho-

vat toho, aby se stát zřekl kontroly nad médii. Aby se zřekl kontroly

nad jejich obsahy i kontroly nad jejich ekonomickým chováním. Z to-

ho lze dále vyvodit, že nezávislost médií v demokratickém státě je

především záležitostí státu a jeho vztahu vůči médií, nikoliv médií sa-

motných a jejich chování.

Stát je institucí, která garantuje nezávislost médií, která je způsobi-

lá ji zajistit. V ostatních případech naplňování svého vztahu vůči mé-

diím jde o nejrůznější formy regulačních opatření a zásahů. Média

z podstaty své existence si sama svou nezávislost nezajiš�ují. Mohou

ji naplňovat, ale mohou ji naplňovat jen sama o sobě a sama sebou.

Paradoxní je, že ji také naplňovat nemusí, ale přesto zůstávají svým

postavením nezávislá.

2. Úskalí úplné nezávislosti médií

Současnost je pochopitelně v konkrétním naplnění daleko složitěj-

ší a má některé rysy, v nichž se tato klasická liberální podoba nezá-
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vislosti těžko uplatňuje. Především je zjevné, že existují média, která

by bez nějaké formy podpory, a tudíž určité formy ekonomické zá-

vislosti, nepřežila. Taková média se u nás vyskytují, jedná se o různé

menšinové tiskoviny nebo kulturní časopisy, které přežívají díky pod-

poře a pomoci státu, a� již grantovou politikou nebo jiným způsobem. 

Druhá významná komplikace, která zesloži�uje relativně čistou po-

dobu nezávislosti -jak jsem ji naznačil výše - média na státu, je fakt, že

tento „čistý“ model vyrůstá především z podoby ustavování národního

státu, vyrůstá ze situace, kdy stát je relativně nejsilnější institucí výko-

nu moci, a média, jakož i třída s nimi historicky spojená, si vynucují

určitou formu nezávislosti (pokud možno maximální) právě na tomto

státu jako relativně nejsilnějším partneru. Tím vlastně vytvářejí se stá-

tem určitou formu „dohody“, nebo� se stávají významným zpětněva-

zebným faktorem fungování a korekcí fungování národního státu. 

Proměny doby a postupující globalizace vedou k tomu, že stát už

zdaleka není nejsilnějším subjektem, s nímž se média mohou potýkat.

Nabízí se otázka, zda nezávislost, jak ji klasicky pojímáme, může v té-

to podobě přežívat. Je zřejmé, že v momentálním uspořádání sil je

právě stát, a� už je v něm moc distribuována jakýmkoliv způsobem,

tím subjektem, který potřebuje nezávislá média nejvíce, který z nich

může nejvíc vytěžit a který se také o jejich existenci v současné po-

době může nejvíce zasloužit. 

3. Stát by měl vytvářet podmínky

V současné době víc než kdy jindy je stát tím subjektem, který mů-

že a má vytvářet podmínky, aby média mohla být zodpovědná sama

za sebe (což je koneckonců princip jakékoliv nezávislosti). Nemá spo-

jovat toto své konání s jakýmkoliv závazkem týkajícím se obsahu mé-

dií, protože to je automaticky omezování deklarované nezávislosti. 

Pokud tak učiní, pak pouze a výhradně prostřednictvím legislativních

opatření má si přitom být vědom, že nezávislost médií v původním li-

berálním slova smyslu je otázkou jejich společenského postavení, jejich

zakotvení jako společenského systému, nikoliv otázkou jejich obsahu. 

Přijme-li stát za konstitutivní prvek své existence princip nezávis-

losti médií a od něj odvodí svou mediální politiku, pak je nutnou sou-

částí takového přístupu rezignace na posuzování naplnění tohoto skr-

ze samotné obsahy médii distribuované. Je totiž velmi sporné, zda se

nezávislost jeví v médiích jako kvalita jejich chování. 
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Zákon o vysílání - vynikající klacek na televizi

Vladimír Železný, jednatel CET 21

Žijeme v době, kdy se svět a zejména západní Evropa díky rozvoji

elektronických médií prudce sune k éře liberalizace a deregulace.

Důvodem, proč byla regulace ve dvacátých letech zaváděna v roz-

hlasech, byl omezený počet frekvencí. Tato překážka však nyní padá

díky novým přenosovým cestám (zejména digitalizaci), které samy

o sobě umožní znásobit počet frekvencí na čtyřnásobek. Kromě toho

existuje internet, který během následujících dvou let dosáhne tzv.

„broadcast kvality“, ve které bude schopen přenášet obraz v kvalitě

přijatelné pro současného televizního diváka. 

Vývoj ve světě otevírá obrovské možnosti pro broadcastery (vysílate-

le), jejichž počet je už tak vysoký, že je není třeba (ani možné) regulo-

vat. Model, kdy určitému vybranému elitnímu vyselektovanému okru-

hu broadcasterů stát poskytuje něco velmi cenného - totiž přenosovou

cestu v podobě frekvence - se stává pomalu leč jistě anachronismem. 

Bohužel, v rozporu s tímto celosvětovým trendem liberalizace a de-

regulace u nás nastává trend opačný, o čemž svědčí poslední novela

zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Cílem tohoto příspěvku

je 1) analyzovat formy závislosti médií, které se v demokratickém stá-

tě objevují, 2) poukázat na kontext, v němž je novela zákona o roz-

hlasovém a televizním vysílání schvalována a 3) upozornit na nejvidi-

telnější nedostatky vládní novely.

1. Čtyři typy závislosti médií v demokratickém státě

Závislost médií v demokratickém státě může mít čtyři zdroje.

Prvním zdrojem je úředník, druhým regulátor, třetím politik a čtvrtým

různé vnější vlivy - nejčastěji zahraniční úředníci, regulátoři či politi-

ci. Jak tyto čtyři druhy závislosti fungují v praxi?

a) Úředník. V době, kdy politik - poslanec, ministr, náměstek mi-

nistra - je zahlcen ohromným množstvím informací, nabývá jeho roz-

hodování stále více expertní povahy: je tudíž závislý na okruhu nej-

bližších spolupracovníků - poradcích, úřednících, vedoucích odborů

a sekcí - kteří mu předpřipravují informace. Ti jsou díky tomu velmi

vlivná skupina. Pouze to, co projde úředním sítem nejbližších spolu-

pracovníků, projde k politikovi. A protože pouze to dospěje k politi-

kovi, úředník na dotaz: „Jak jste si toto vymyslel?“ odpoví magickou
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větou: „Je to politická vůle.“ Politická vůle se vznáší nad úředníkem

jako cosi nepojmenovatelného, co je mimo jakékoliv uchopení a on

se nepřizná, že on reprezentuje tu politickou vůli tím, jaký typ infor-

mací posouvá dál. 

b) Druhý typ závislosti médií vytváří regulátor. Regulátor je okruh

vyšších úředníků nebo veřejných činitelů (podle toho, jaký mají v ur-

čité zemi statut), kteří byli ustaveni na základě dosavadního vývoje

společnosti a médií. Regulátoři s pochopitelnými rozpaky sledují

dnešní vývoj k deregulaci, protože oni reprezentují stát - regulaci.

Ocitají se tak ve dvojím ohni: na jedné straně jsou partnery médií, na

druhé straně reprezentují zájem státu a veřejnosti, aby média nepře-

kročila ustanovení, která si stát zadává. 

c) Třetím zdrojem závislosti médií je politik. Politik, který je díky ne-

zbytnosti expertně rozhodovat stále více závislý na úřednících a re-

gulátorech, ovlivňuje média v demokratickém státě značným způso-

bem. Mít nástroj je přitom pro politika daleko důležitější nástroj než

jej použít. Politici z určitých kruhů, kteří spolurozhodovali o podobě

vládního návrhu, nám bez skrupulí říkají, že nástroj stejně nepoužijí.

Proč tam tedy takový nástroj je? Klacky tam politici chtějí položit je-

nom proto, aby měli jistotu, jak se budeme chovat jako elektronické

médium kolem roku 2002, kdy budou volby. Prosím, abyste si tento

návrh zákona přečetli a prostudovali, abyste věděli, co je možné vy-

dat v dnešní České republice.

d) Čtvrtý typ závislosti médií je závislost na vnějších vlivech - na ob-

dobných strukturách, jako jsou naši úředníci a naši regulátoři, avšak

sedí jinde - např. v Bruselu. Vytvářejí rozsáhlé komplexy regulačních

představ, které se postupně snaží prostřednictvím svého vlivu v jed-

notlivých zemích prosadit. Velmi záleží na politické sféře, na decisní

sféře, nakolik si dokáže poradit s úředníkem, který přichází z Bruselu,

Rady Evropy apod. Z Bruselu přicházejí požadavky, které jsou teore-

tické a vysněné. 

Evropští byrokraté dobře vědí, že na teritoriu svých zemí nemají

sebemenší šanci prosadit tyto vysněné okruhy regulací. Proto to

zkouší tam, kde je půda panenská. Největší spojenec těchto byro-

kratů je domácí úředník či regulátor. Ale zejména úředník, protože

on doufá, že se vstupem do EU se stane také bruselským úředníkem.

Umí přece cizí jazyk a připravoval mediální zákon. Hádejte: koho asi

tak ČR pošle do Bruselu, aby seděl na příslušném odboru mediální
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politiky v těch velikých domech, které jste už možná v centru

Bruselu viděli?

2. Kontext schvalování novely zákona o rozhlasovém a tele-
vizním vysílání

Novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která prošla

vládou a v prvním čtení i Poslaneckou sněmovnou, přichází v krajně

nevhodnou dobu. Popišme stručně kontext, v němž je novela schva-

lována:

a) Novela přichází dva roky před volbami, kdy různí politici chtějí za-

vést nástroje, kterými by vylepšili své šance na zvolení. V důsledku to-

ho se dostala do novely řada ustanovení, které snižují nezávislost sou-

kromých médií, zavádí se řada nesmyslných regulací, a to s jediným

cílem: vytvořit klacek, kterým by se dala vydírat soukromá média.

b) Novela přichází v době, kdy vrcholí problémy s jedním význam-

ným elektronickým médiem - televizí Nova. Novela kuriózně ref-

lektuje stav ještě před sporem, kdy bylo třeba ukázat Američanům,

zač je toho loket. A později do toho byly naroubována ještě další

ustanovení, kdy je třeba ukázat, zač je toho loket i těm, kteří to na-

dali Američanům.

c) Novela přichází v době, kdy roste tlak na rychlý vstup do EU, aniž

by politická elita dokázala řádně hájit zájmy ČR. Zavádění kvót na

evropské filmy je vděčným důkazem lobbingu, který vyvíjejí ev-

ropští, zejména francouzští, producenti, aby mohli snadněji konku-

rovat neevropským firmám. 

d) Novela přichází v době, kdy roste pokušení českého úředníka uká-

zat, jak je mocný. Žijeme, nezapomínejme, v zemi, kde psal Franz

Kafka, který dokonale popsal pražského úředníka (i v Procesu

i v Zámku jsou pražští úředníci!). To se to týká závislosti médií ve

stejné míře. 

3. Nejzávažnější chyby vládní novely zákona

Ustavení, které vládní návrh přináší, jsou naprosté kuriozity. Není

náhodou, že zákonu přibylo 150 paragrafů a zákon je tak záměrně

zmotaný a nepřehledný, abychom v něm již nenašli původní struktu-

ru. Zastavme se však alespoň u nejnápadnějších zvrhlostí, které zákon

přináší:

a) Zákon hovoří o vyváženosti, objektivitě a pluralitě. Všechny tyto

pojmy jsou dostatečně vágní na to, aby měl regulátor neomezenou
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možnost rozvažovat, zda je to tak či onak a uvalil sankce. Díky to-

mu může být televize trestána, aniž tuší za co. Zákon neprovádí jed-

noznačný taxativní výčet prohřešků, provádí výčet namátkový.

Důsledkem je, že my nevíme, za co budeme trestáni a dozvíme se

to, až budeme trestáni. Dopustíme se „neobjektivnosti“ a budeme

potrestáni.

b) Sankce, které zákon zavádí, jsou zcela přemrštěné a naprosto nes-

rovnatelné s Evropou. Nejhrůznějším příkladem je přerušení vysílání.

Opatření, kdy na dva měsíce stát přeruší vysílání, je smrtící. Televize

se v takovém případě zhroutí okamžitě, protože musí vyplatit zpět

předplatné na reklamu, což povede k okamžitému bankrotu. 

c) Zákon zavádí možnost Rady zrušit licenci. Představte si, že firma

proinvestuje několik miliard korun a Rada nebo regulátor zruší li-

cenci. To je klacek, že prostřednictvím něhož vlastník televize vy-

hoví jakémukoli politického tlaku. Chrání přece svoji investici, chrá-

ní své podnikání. 

d) Zákon prohlubuje rozdíl mezi veřejnoprávní televizí a komerční te-

levizí - v neprospěch komerční televize. Komerční televize je regu-

lována nesrovnatelně více než veřejnoprávní. Dohled nad hospo-

dařením podnikatelské televize je mnohem preciznější a tvrdší než

vstup jakéhokoliv regulátora do televize veřejnoprávní (dokonce

existuje ustanovení, že musíme do naší budovy kdykoliv pustit re-

gulátora, který smí cokoliv proš�árat, vejít dovnitř). 

e) Úplná kuriozita zákona je ustanovení, že kdokoli prodává film, bu-

de regulován stejně jako provozovatel. To znamená, že když např.

německá Kirchova firma vlastní společnost Eurokim, jejíž převažu-

jící funkcí je dodávka programů pro televize, pak bude-li pan Kirch

chtít změnit v této společnosti jakékoliv majetkové poměry, bude se

muset dotázat nejprve naší Rady. Regulátoři budou na něj pohlížet

jako na provozovatele, budou moci jít k němu dovnitř do budovy,

do jeho úřadoven, proš�árat mu dokumentaci atd.

f) Kvóty, které se zavádějí, jsou nesmyslně drahé a jsou schopny po-

ložit kromě Novy všechny komerční televize na našem území. Tyto

kvóty čirou náhodou díky zásahu úředníka neobsahují čtyři magic-

ká slůvka, která jsou v úmluvě: „je-li to možné“. Vypustíme-li tato

slůvka, pak jsou kvóty povinné. Za nedodržení kvót vás mohou vel-

mi krutě potrestat pokutou pět miliónů korun. To je pro menší te-

levizi naprosto zničující. 
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To jsou všechno klacky, které zřejmě nebudou použity. My víme,

že nebudou použity, ale v zákoně zakotveny jsou. A vždy stačí zved-

nout telefon a říct: „Ony mohou být použity“. To je skutečná závislost

médií, která se díky této novele prohlubuje. Velmi si proto ceníme po-

stoje politiků podnikatelsky orientovaných stran, které velmi dobře

chápou, co se tu připravuje. 

4. Závěr

Nezávislost médií je nádherné slovo, nicméně provozovatelé vysí-

lání cítí problém opačný. Televize je závislé, těžce závislé médium

a zákonem, který se dnes připravuje, bude závislá dvojnásobně či de-

sateronásobně. Přestože žádný z klacků nebude použit (ono se to ob-

tížně používá, protože poškodíte v první řadě diváka, což je zase po-

litické rozhodnutí, zda mu za trest přerušíte Esmeraldu), sankce visí

nad provozovatelem vysílání jako Damoklův meč. Prozíraví poslanci

by měli novelu odmítnout a neotravovat legislativní prostředí v zemi

dalším socialistickým experimentem.
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Zákon o tom, že voda teče do kopce

Petr Šabata, šéfredaktor MF Dnes

V první části příspěvku upozorním na neš�astnost českých mediál-

ních zákonů - a� už tiskového nebo zákona o rozhlasovém a televiz-

ním vysílání. Druhá část analyzuje poslední trendy na Západě, které

jdou v rozporu s novelami českých mediálních zákonů. Třetí část se

zaměřuje na nesmysl s povinnými výtisky vydavatelů a čtvrtá část zdů-

razňuje, co je důležité pro nezávislost médií.

1. Neš�astnost českých mediálních zákonů

Desetiletému snažení politiků zkrotit média nasadil patrně korunu

ministr kultury Pavel Dostál, když pojal nápad přejmenovat tiskový

zákon v jeho nejhorší podobě (kde byla hrozba třímilionové pokuty

nebo až zastavení titulu) na zákon o svobodě tisku. V návrhu se ten-

krát říkalo, že bude-li vydavatel ve svých novinách hrozit násilím, vy-

volávat nenávist, podněcovat k nesnášenlivosti, kdokoliv ho může za-

žalovat a vydavateli hrozí vysoká pokuta, nebo dokonce zákaz vydá-

vání titulu. Tak si navrhovatel tiskového zákona představoval svobo-

du slova.

Tiskový zákon se naštěstí ve sněmovně hodně změnil. 

Předpokládám, že k tomu přispěly také připomínky profesora

Voorhoofa z Univerzity v Ghentu, které k tiskovému zákonu zformu-

loval na žádost Rady Evropy. Na tu se - jak si jistě vzpomínáte - ob-

rátila česká vláda. Pan profesor proti původnímu znění uvedených

zneužitelných paragrafů argumentoval především precedenční roz-

sudky Evropského soudu pro lidská práva. Připomněl, že chrání ne-

jen šíření informací a idejí, které jsou přijímány s uspokojením, nýbrž

i takové informace nebo ideje, které urážejí šokují, nebo rozčilují stát

nebo kteroukoli část jeho populace. Podle názoru Evropského soudu

„takové jsou požadavky kladené na pluralitu, snášenlivost a otevře-

nost názorům jiných“ a bez jejich splnění by se nejednalo o „demo-

kratickou společnost“.

V tiskovém zákoně bylo nebezpečí zažehnáno, te
 máme na stole

zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a co tam není? Paragraf 56

říká: Zakazuje se vysílat pořady podněcující k nenávisti nebo k násilí

proti skupině obyvatelstva určené na základě rasy... zakazuje se vysí-

lat pořady znázorňující kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem,
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který takové jednání oslavuje, schvaluje nebo zlehčuje... zakazuje se

bezdůvodně zobrazovat umírající... Jinými slovy je tu formulován

onen slavný gumový a zneužitelný paragraf z návrhu tiskového zá-

kona. Rada může za porušení tohoto zákazu udělit pokutu až 10 mi-

lionů, dočasně zakázat vysílání, nebo zrušit licenci! Člověk nevěří

vlastním očím.

Čekám jen, až někoho napadne nazvat tento paskvil zákonem

o svobodě rozhlasového a televizního vysílání. Žijeme v období, kdy

nezávislost médií výrazně ovlivní legislativa, která se právě připravu-

je. Proto se i v dalších poznámkách zaměřím především na absurdity

v připravovaných zákonech.

2. Křížení vlastnictví v médiích je pseudoproblém

Když vloni 1. listopadu zemřel v 45 letech na onemocnění jater

slavný hráč amerického fotbalu Walter Payton, začaly se dít v Chicago

Tribune věci. A to nejen v deníku Chicago Tribune, ale také v dalších

částech multimediálního domu - čili také v Internet Tribune, v tele-

vizní stanici WGN-TV, na jejich zpravodajském kabelovém kanálu

CLTV a v jejich rádiu WGN. 

Obě televize a rádio ihned začaly vysílat zpravodajství, stejně tak

Internet Tribune, který používal obrázky svých TV sester. V živém te-

levizním vysílání vystupovali zkušení sportovní redaktoři Chicago

Tribune, kteří zasvěceně hovořili o Paytonovi, americkém fotbalu

v Chicagu a dalších věcech, které ten den zajímaly sportovní příznivce.

Druhý den věnovaly tištěné noviny legendě několik stran a rozebraly

téma do nejmenších podrobností. Lidé z Chicago Tribune - mám na

mysli všechna zmíněná média - si navzájem pomáhali s obsahem, zpra-

cováním i propagací. Na kvalitě všech sdělení to bylo hodně vidět.

A ještě jeden příklad z téže firmy - investigativní skupina reportérů

v Chicago Tribune se po většinu roku 99 zabývala prověřováním 285

rozsudků smrti udělených za uplynulých 22 let, kdy byl tento trest ve

státě obnoven. Ve 40 procentech případů zjistili větší či menší právní

pochybení. Tuto několikaměsíční práci zúročili v pětidílném seriálu,

který vycházel v novinách v listopadu. Zásadně se ale také podíleli na

publicistických pořadech a sérii interview pro obě televizní stanice

a rádio patřící do multimediální skupiny Chicago Tribune. Stejný ob-

sah měli k dispozici uživatelé Internet Tribune, kteří na to téma ob-

sáhle diskutovali v chatu...
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Howard Tyner, starší editor z Chicago Tribune, líčil tyto příklady na

nedávném semináři Newsroom v digitálním věku a vypadalo to jako

velmi snadná a přirozená cesta. Lidé, kteří potřebují informace, je

chtějí dostávat v různém balení a různými cestami. Nedělí se na jasně

ohraničené skupiny televizních diváků, posluchačů rozhlasu, uživate-

lů internetu či čtenářů novin. Zdá se, že není pro vydavatele nic snaz-

šího, než jim informace také v různých formách nabízet. Ale zdání

klame - je to velmi obtížné kvůli financím i nárokům na novináře, ma-

nažery, vizionáře v čele vydavatelství. Ale je to budoucnost oboru.

V Čechách budeme mít - na rozdíl od zbytku civilizovaného světa - pa-

trně další velkou překážku - zákaz křížení vlastnictví v médiích.

Starší editor Tyner už při multimediální práci v Chicagu Tribune za-

žil leccos, musel řešit způsob placení informací mezi médii v jedné ro-

dině, různé etické standardy, nechu� novinářů poskytnout komukoliv

vlastní exkluzivní případy. Ale se zákonem, jaký se nyní projednává

ve sněmovně, se nikdy potýkat nemusel. Asi by mu ani nerozuměl. Je

to totiž zákon pro minulá desetiletí.

Samozřejmě že parlament může přijmout například zákon o tom, že

voda v řece musí téct do kopce, může stanovit sankce, že všechna vo-

da, která neposlechne, bude zadržena v přehradách. Ale moudrý par-

lament takový zákon neschválí.

3. Nesmyslné ustanovení s povinnými výtisky

Senát navrhl k tiskovému zákonu schválenému sněmovnou několik

pozměňovacích návrhů. Doporučuje například, aby vydavatelé bez-

platně a na svoje náklady dodávali různým institucím ne šest, ale 14

povinných výtisků - rozšířil se výčet knihoven, při čemž ze seznamu

vypadla Městská knihovna v Praze. 

Kolem toho se rozvinula pěkná diskuse. Tak starosta Prahy 13 Petr

Bratský (ODS) minulou středu prohlásil: „a tak může nastat absurdní

situace, že vědecká knihovna v Kladně povinné výtisky dostane

a Městská knihovna ve více než miliónové Praze nikoli.“ A vyjádřil na-

ději: „doufám, že pražští poslanci naši knihovnu podrží“.

Není vám na té argumentaci něco podezřelého?

Noviny a časopisy určitě do knihoven patří, a to i do okresních, jak

správně zaznělo v senátní debatě. Ale proč to má být za peníze vy-

davatelů? Není to nehorázné omezení soukromého podnikání?

V Evropě je institut povinného výtisku chápan jako - zákonem - pří-
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pustné omezení vlastnického práva, ale jen v případě, že je přiměře-

né. V Nizozemí ale vydavatelé takovou zákonnou povinnost nemají,

dávají ale pár výtisků dobrovolně, v Německu jde centrálně o 2 vý-

tisky, Švédsko 3, Británie 1 ze zákona.

MF DNES by přišlo oněch 16 výtisků na půl milionu korun ročně,

vydavatele s nejvyšším počtem mutací pak na 1,5 milionu. Doufám,

že nás i v tomto detailu rozumní poslanci podrží.

4. Závěr

V závěru bych chtěl stručně shrnout, co je pro nezávislost médií

v České republice podstatné:

1. dobré zákony (alespoň takové, jaké po nás chce EU), zákony,

které berou v potaz dění ve světě. Největšími nepřáteli svobody mé-

dií jsou prokazatelně tvůrci zákonů, kteří jednak málo vědí o dění

v mediální Evropě a světě, jednak mají v krvi touhu regulovat, ome-

zovat, nasazovat médiím náhubek.

2. dobré rychlé, moudré soudy, aspoň jako je ten ES pro lidská prá-

va - které by chránily občany před nezodpovědnými médii a média

před nezodpovědnými politiky a státem.

3. profesionální novináři, kteří jsou oddaní svobodě slova. 

To poslední je podle mého názoru podmínka nejdůležitější a žád-

ný sebegeniálnější zákon ji bohužel zajistit nedokáže.
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Nezávislost médií, nebo závislost na médiích? 

Ladislav Jakl, publicista a poradce předsedy
Poslanecké sněmovny

Pojem nezávislost médií se stal skoro zaklínadlem. Proti němu stojí

druhé zaklínadlo: moc médií. Pravdivé není ani jedno. Média nemo-

hou být nezávislá. Jejich činnost závisí jak na vlivech okolního klima-

tu, tak na moci veřejných institucí. Sama média pak moc mít nemo-

hou, nebo� nemají rozhodovací kompetence. Mají pouze šanci být

jedním z vlivů.

Problém je dvojí: 

a) nezávislostí argumentují především ti pracovníci médií, kteří by

rádi upřeli mandátem veřejnosti disponujícím institucím uplatňovat

zájem veřejnosti i v jejich oboru (především v tzv. veřejnoprávních

médiích), 

b) mocí médií pak naopak ti, co v údajném veřejném zájmu chtějí

kontrolovat mediální svět (především vůči soukromoprávním médiím). 

Je třeba se potýkat s obojím nebezpečím. V tom nám může pomo-

ci odstraňování dosavadních mýtů a zaklínadel. Nástrojem může být

zdánlivě banální přirovnání, trivializující pohled. Lidé, odvozující svůj

vliv ze svého „patentu“ na problematiku médií, potřebují, aby tato

problematika měla nádech čehosi speciálního, vymykajícího se obec-

ným či dokonce obyčejným kritériím. Proto nemají banalizaci svého

oboru rádi. Přesto, či právě proto se jí na této půdě dopustím. 

1. Média jsou o lidech

“Co je to důl? To je taková díra v zemi, ten vám nemůžou vzít.“ Tuto

větičku z populární Cimrmanovy hry si všichni dobře pamatujeme.

Také víme, jaká zápletka této hry posléze ukázala, že ono to tak úpl-

ně jednoduché nebylo, protože i tu díru v zemi nakonec dotyčnému

vzít mohli. 

Podobný příměr bych s jistou nadsázkou mohl použít na oblast mé-

dií. Co to jsou masová média? To je taková roura od něčeho k něče-

mu, na jednom konci poněkud rozšířená. Ze samotného faktu onoho

rozšíření této roury odvozují někteří lidé její zvláštní kvality a z nich

pak dále odvozují některé zásadní konsekvence, včetně údajné nut-

nosti regulačních opatření. Jenže tato roura nemá sama o sobě žádné

vlastnosti, sama nepřináší ani žádnou kvalitu, ani riziko.
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Banální přirovnání k rouře používám právě proto, abych zdůraznil,

že média jsou pouze prostředníkem, jak už plyne z jejich názvu.

Tvrdí-li někdo, že třeba televizní reklama má nějaký zvláštní manipu-

lativní efekt, pak by si měl uvědomit, že tento efekt nemá ono médi-

um, ale lidské sdělení. Daleko větří přesvědčovací vliv má kupříkladu

podomní obchodník či pojiš�ovací agent. Jenže těm zase schází pat-

řičné rozšíření „roury“, tedy masová multiplikace. Lépe řečeno, maso-

vá multiplikace touto cestou by byla nesrovnatelně dražší než běžný-

mi prostředky masové komunikace - tedy médii. 

Ona roura, o níž mluvím, má na obou stranách lidi, jde od lidí k li-

dem. Čili celá problematika je o lidech: 

a) jako o subjektech působení, 

b) jako o objektech, které působení vyvíjejí. 

Na obou stranách nejsou andělé ani 
áblové, což je představa, které

také někdy propadáme. Myslíme si někdy, že ti, kteří jsou na tom už-

ším konci roury, mají 
ábelské a někdy i velmi „železné“ úmysly, jak

vnutit lidem na širším konci roury některé své standardy, svoje myšle-

ní, priority apod., a že na druhé straně jsou jen oběti tohoto zvěrského

tlaku. Není pravdou ani vize opačná: že na jedné straně jsou šiřitelé

dobra, moudra, pravdy a lásky a na druhé straně pak hlupáci a tupci,

kteří musí být k těm pozitivním médiím nejlépe připoutáni řetězy. 

Ona roura samozřejmě není vždy jenom rourou. Nabývá ve speci-

álních situacích charakteru subjektu, sama se nějak chová, například

když novináři bojují za zvláštní přístup k informacím, jako kdyby no-

vinář byl něco víc než každý jiný občan. Spojují se v různá lobby tam,

kde mají společné zájmy. I tady můžeme podobně jako

v Cimrmanově hře říci, že to je také trochu jinak, že důl není vždy jen

nezcizitelná díra a že médium není vždy jen inertní roura bez vlastní-

ho vlivu přenášející sdělení z jednoho svého konce na druhý. 

2. Média a moc

O specifikách bychom však měli začít přemýšlet až tehdy, když si

uvědomíme znaky společné, znaky jednoduché. Celé debatě o médi-

ích velmi prospívá zcivilnění a zjednodušení, možná, slovy některých

autorů knihy „Média a moc“, i trochu bagatelizace, i když to není moc

vděčné vůči třídě tzv. mediálních odborníků. Ti totiž právě z bagate-

lizace problému obviňují tak zvané mediální magnáty a politiky, kte-

ří si prý chtějí jenom zvýšit moc. 
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Ocituji z této knížky jednu větu novináře Karla Hvíž
aly. Ten napsal:

„Média totiž v tomto světě výrazně spolurozhodují o tom, co budeme

jíst, jaké výrobky si koupíme, koho zvolíme za politického reprezentan-

ta a jakým směrem se bude rozvíjet naše společnost.“ Zapamatujeme si

to slovo spolurozhoduje. Myslím, že právě to je jeden z vážných de-

fektů celé této debaty, protože přeskakuje definici slova rozhodovat,

rozhodování, spolurozhodování a s ním související násilí a vynucení.

Podomní obchodník či pojiš�ovací agent má rozhodně efektivní pře-

svědčovací metody, ale rozhodnutí přece vždy udělá zákazník. 

Pan Brezina v této knize píše: „Pokud to záměrně trochu přežene-

me, můžeme konstatovat, že v Americe píšete článek a druhý den pad-

ne vláda. V Čechách můžete o nějaké lumpárně stokrát napsat a ne-

stane se vůbec nic.“

Viktor Dobal píše ve stejném sborníku: „Bylo mnoho případů, kdy

média podloženými a přesvědčivými argumenty zpochybnila bezú-

honnost těch nejvýznamnějších politiků, aniž by to přineslo nějaké zá-

važnější důsledky.“

Martin Fendrych popisuje svoji zkušenost s člověkem, který říká: „Já

už nemůžu Respekt číst. Myslím stejně, psal bych stejně, vadí mi stejný

věci, ale ta bezmoc, že něco napíšeš a nic se nezmění. Šílený.“

Je zvláštní, že všechny tyto úvahy o frustraci z nedostatku moci mé-

dií mají společný ideový základ se svými zdánlivými protiklady. Totiž

s těmi, kteří naopak fantazírují o mediální obludě, která, nebude-li

spoutána, všechny nás sežere. Oba pohledy totiž berou média jako

zvláštní samostatnou sílu. Bu
 bohužel málo silnou, nebo bohužel sil-

nou až moc. 

Jako příklad druhé varianty poslouží věta, kterou napsal do tohoto

sborníku Tomáš Škrdlant: „V demokratické společnosti je principem

kontrola každé vzrůstající moci, proč to neplatí také o moci televize?“

Čili vyslovil předpoklad - a ten už dál bohužel neanalyzoval - že mé-

dium není roura od někoho k někomu, ale že to je subjekt, který má

vlastní hlavu, kusadla, pařáty a tudíž se chová v této pohádce jako sa-

mostatná bytost, samostatný partner a my s ním nějakým zvláštním

způsobem musíme počítat. 

3. Vliv a moc není totéž

Tento defekt je závažný a pomíjí jeden závažný rozměr. Tím je roz-

díl mezi mocí a vlivem. Ve sborníku jsem našel celé pasáže, kde se
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slova moc a vliv střídají naprosto plynule v jedné větě a autor mezi

nimi nerozlišuje. Dnes zde mluvím k velmi moudrému auditoriu a od-

pus�te mi proto, když možná zbytečně řeknu několik vět k tomu, jak

vidím tento rozdíl já. 

Moc totiž souvisí s rozhodováním, a to rozhodováním kolektivním.

Kolektivní rozhodování, jehož jednou součástí je demokracie, bývá

vždy vynucováno násilím. Výsledek tohoto rozhodování - tedy samo

rozhodnutí - je totiž platné pro všechny členy. Někoho z vás by mož-

ná napadlo, co je na tom špatného Když ono rozhodnutí bude přija-

to podle demokratických pravidel, tak přece zásadně nikomu nehro-

zí jakékoliv omezení svobody. Jenže hrozí. 

Uvedu příklad. Když tuto naši místnost dobře zamkneme, zavedeme

si samosprávu a budeme o všem možném rozhodovat pouze společně,

brzy zjistíme, že máme všichni jeden problém. Asi tušíte jaký - budeme

si potřebovat odskočit. A te
 si představte situaci, kdy i o této věci se

bude hlasovat. O této tak privátní a subtilní věci. Možná byste se divi-

li, že v konkrétní chvíli reálné zájmy některé části publika povedou ke

snaze někomu zabránit, aby tu svou potřebu odešel vykonat.

Z toho pramení jedna jednoduchá věc. Moc vynutitelná násilím je

pro svobodu z jistého hlediska špatná vždycky, ne pouze v případě,

je-li nedemokratická. Je špatná tehdy, je-li uplatněna na procesy či

činnosti, u kterých není dostatečný důvod k užití násilí. V případě,

který jsem použil, důvod k použití násilí není a je to na první pohled

viditelné. Bohužel žijeme ve světě, kdy se požívá násilí v případech,

které vůbec nejsou odůvodněny, protože to tak viditelné už není.

Možná to vypadá, že tu někoho plaším nebo děsím, ale za násilí

je samozřejmě nutné považovat například placení televizních po-

platků za veřejnoprávní televizi, protože nebudeme-li je platit, bu-

deme sankcionováni. Když těm sankcím budeme odporovat, může-

me řazením a vrstvením sankcí nakonec skončit i ve vězení. A to je

již docela jasný příklad násilí. Proto vždy přemýšlejme, zda ta či ona

hodnota je sama o sobě dostatečným důvodem, aby kvůli ní bylo

použito metod kolektivního rozhodování, protože to je vždy spoje-

no s násilím, s mocí. 

4. Regulátorům se mýtus o moci médií hodí

Když se zamyslíme nad tím, jestli média mohou mít moc a mohou

(v tom smyslu, jak jsem před chvílí citoval) spolurozhodovat, zjistíme,
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že lidé, kteří to tvrdí, mají ambice prosazovat svoje vlastní zájmy pro-

střednictvím pák a regulativů, které mohou existovat a jsou obhajitel-

né jenom tehdy, když nám jejich autoři vnutí představu, že média moc

mají. Proto podle autorů této představy mají média podléhat takové-

mu režimu, jako skutečné mocenské struktury. 

Jestliže jsem řekl, že „roura“ mezi námi a jinými lidmi má na obou

koncích živé lidi, pak nás samozřejmě zajímá subjekt, který všechna

sdělení putující touto cestou vytváří. Činnost tohoto subjektu podléhá

různým motivacím, určitému prostředí, různým vztahům. Jedním

z těch vztahů je i stav závislosti.

Stav závislosti je definován v různých právnických kategoriích jako

stav, kdy subjekt si může vynutit chování na objektu závislosti. V tom-

to smyslu chápeme, že vztah závislosti může být uplatňován nejen

prostřednictvím celkového klimatu byznysu a institucionálních vzta-

hů, ale právě legislativou formou tisíců různých regulativů. 

Co k tomu regulátor potřebuje? Jednu velmi důležitou věc - označit

to, o které se rozhoduje, za veřejný statek. Totiž to, co není veřejným

statkem, o tom se nehlasuje, to je každého z nás privátní věc. Jako ono

mnou popisované odskočení si. Pokud to označíme za veřejný statek,

pak teprve o něm můžeme rozhodovat. Rozhodovat formou kolektiv-

ního rozhodování a rozhodnutí pak vynucovat za použití násilí. 

5. Multiplikované sdělení není veřejný statek

Na dnešním semináři se již hodně mluvilo o zákoně o rozhlasovém

a televizním vysílání. Můj názor na něj je ještě kritičtější než názory,

které tu dnes padly. Ale protože mi téma rozhlasového a televizního

vysílání přišlo trochu předimenzované a nespravedlivé vůči tvůrcům

tištěných médií, tak řeknu, že i tzv. tiskový zákon mlčky počítá s tím,

že samotné pouhé multiplikování (tedy že ta roura je na jednom kon-

ci široká) je veřejným statkem, a že tudíž vyžaduje zvláštní zacházení.

Ptáte se jak? Jako jednoduchý příklad může sloužit institut práva na

odpově
.

Institut práva na odpově
 automaticky vychází z předpokladu, že

médium je veřejným statkem, jinak by se přece nikdo nemohl tako-

vým právem zabývat. Udělá-li si přece někdo nástěnku a vyvěsí na ní

svůj privátní materiál, na kterém tvrdí o někom jiném, že je trouba,

pak se dotyčný jistě muže bránit žalobou, prostě formami soukromé-

ho práva. Pokud někoho napadá, že by si dotčený mohl vynutit, aby
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majitel nástěnky musel vyvěstit příslušnou reakci, pak podléhá před-

stavě, že nástěnka, by� privátní, má jaksi sloužit všem, že má povahu

veřejného statku. Z jakého jiného popudu by bylo možné vynucovat

si právo, že já do svého majetku nechám zasahovat někoho jiného,

než z označení mé věci za veřejný statek? 

Důkazem, že těmto lidem uvízla v hlavě představa soukromého mé-

dia coby veřejného statku, je jejich argumentace, že je potřeba zajistit

nám čtenářům, občanům, veřejnosti v přístupu do médií stejná práva

jako novinářům, kteří tam (o nás) píšou. Z toho by přece evidentně

plynulo, že médium je subjekt mimo ně, mimo autory a vlastníky, a že

se k němu všichni vztahujeme jako k veřejnému statku.

Logiku to má přitom asi podobnou, jako když půjdeme do restau-

race v této budově a budeme chtít stejné právo na sestavení jídelního

lístku jako ten, kdo tam vaří, kdo restauraci vlastní. Tato banální myš-

lenka bohužel nenapadla nikoho z těch zákonodárců, kteří institut

práva na odpově
 prosazovali. Mlčky předpokládali, že každé médi-

um je veřejným statkem a k tomu získali „oprávnění“ pouze na zá-

kladě mylného tvrzení, že média mají moc.

6. Všichni jsme tvůrci, mediátory i objekty informačního 
působení

Samozřejmě, že média nemají moc. Mají pouze vliv a samy jsou ta-

ké pod vlivem. To je samostatná kategorie, která by zasluhovala sa-

mostatné povídání. Mě v knize „média a moc“ velmi zaujal citát

Bohumila Pečinky, který říká: „Jen mrtví jsou nezávislí.“ A v tomto du-

chu tím myslí nezávislí na vlivech, na hodnotách, na kontaktech. 

V tomto smyslu jsme i my všichni zde v tomto sále také nejen ob-

jekty tohoto působení, jsme i mediátory tohoto působení a jsme i je-

ho tvůrci. Mluvíme, píšeme, tvoříme, ovlivňujeme své okolí. V tomto

smyslu se naše komunita neliší od působené médií. Není tedy důvod,

abychom média (na rozdíl od našich běžných komunikačních aktivit)

považovali za veřejný statek. Ta umějí jen přenášet a multiplikovat na-

še ideje, názory, myšlenky, argumenty.

Skončil bych jednoduchou větou: Svět nebude zničen nestvůrou

médií, ale nebude ani spasen regulátory této údajné nestvůry.
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Ekonomie je antiutopickou vědou

Václav Klaus

Jsem přesvědčen, že dnes máme dobrý důvod se sejít, a to nad no-

vou - první skutečně domácí - učebnicí ekonomie, jejímž autorem je

profesor VŠE Robert Holman, a pohovořit si o ekonomii, o jejích

učebnicích a o její výuce.

Mluvíme-li v dnešní době o naší společnosti, klademe si často otáz-

ku, zda a v jakém smyslu už transformace naší země skončila, příp.

jak daleko tato naše transformace pokročila. Podobná otázka je na-

místě i v oblasti ekonomie a její výuky: Skončila už u nás její trans-

formace? Proběhla už u nás skutečná přeměna paradigmatu ekono-

mické vědy? Byla už dominantně přijata a byla skutečně domyšlena

do všech svých důsledků? Na tyto a podobné otázky by se měl po-

kusit dát svou odpově
 i náš dnešní seminář.

Z formálního hlediska je odpově
 asi jednoduchá. Po vnější strán-

ce u nás změna paradigmatu ekonomické vědy a její výuky jistě pro-

běhla. Nevyučuje se zde již optimální plánování, marxistická politická

ekonomie, teorie nadhodnoty, ani problematika financování zásob so-

cialistického podniku. Mám však strach, že změna tohoto typu před-

stavuje jen jakousi vnější slupku, vnější schránku celého problému.

V komunistické éře byl student na VŠE vyučován velmi zvláštní

ekonomii: jádrem učiva byla prázdná, neautentická a díky tomu i ne-

přesvědčivě vyučovaná marxistická ekonomie a za touto fasádou byl

student vyučován - a to velmi neteoreticky - centrálně plánované,

resp. centrálně administrované ekonomice, nikoli však jako předmě-

tu analýzy, ale jako předmětu jakéhosi normativního ideálu, kte-

rý samozřejmě nikde a nikdy nebyl realizován a který proto ani nee-

xistoval. 

Rozpor mezi touto zvláštní teorií a realitou země, ve které

jsme žili, ekonomii jako vědní disciplínu nesmírně diskredito-

val. Proto jí také nebylo důvěřováno a proto nebyla respektována ani

ekonomy samotnými, a o to méně neekonomy. Co se od té doby

změnilo? Nejsem si jist, zda se změnilo to podstatné. 

Marxistická ekonomie nepochybně zmizela v propadlišti dějin.

Objevily se renomované (i když ne příliš dobře přeložené) západní

učebnice a podle nich po domácku vyráběná - tu lepší, tu horší -
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skripta. Na první pohled, při listování (nikoli při čtení) vypadají dob-

ře. Předvádějí se v nich některé základní prvky standardního ekono-

mického instrumentária, ale chybí v nich nejen protknutí s naší reali-

tou, ale hlavně v nich chybí sdělení, že je ekonomie více než její

instrumentárium. Tím pro studenty vzniká nemalý problém pocho-

pení skutečné ekonomie, pochopení ekonomie jako vnitřně prováza-

ného celku, jako řádu, jako ucelené disciplíny, jako metody myšlení,

jako velmi produktivního způsobu dívání se na realitu kolem nás. 

To je strašlivá chyba a vada. Máme totiž - jako ekonomové - velké

množství protivníků. Za prvé, je to ideologická, chcete-li socialistická

či socializující opozice, která nemá ráda trh a soukromé vlastnictví.

Proto standardní ekonomii nechce. Za druhé, je to kritika našeho způ-

sobu uvažování těmi, kteří - bu
 skutečně z hlubin své vznešené as-

ketické duše nebo jenom jako politickou hříčku - odmítají materiální

statky a o našem, údajně „hokynářském“ pohledu na svět nechtějí nic

slyšet. Za třetí, je to i obrovská antipatie k velmi nestejnoměrnému vy-

tváření bohatství, které nutně doprovází tržní mechanismus (což je

kritika ze strany egalitářských pohledů). Za čtvrté, je to autoritářská

vize o tom, že řízená ekonomika zabezpečuje potřebné ekonomické

efekty lépe než ekonomika neřízená. 

Právě o tom - jak se těchto ataků na ekonomii vyvarovat a jak se

jim ubránit - bychom dnes chtěli z různých úhlů hovořit. K tomu nám

vydání učebnice prof. Holmana dává dobrý základ. Chtěli bychom

všechny přesvědčit, že je ekonomie antiutopickou a antiideologickou

vědou, ale platí to jen tehdy, když ji jako takovou pěstujeme.
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Ekonomie - věda o chování člověka

Robert Holman, Vysoká škola ekonomická

Cílem mého příspěvku je ukázat, že učebnice ekonomie se nemo-

hou příliš odlišovat svým obsahem, mohou se však odlišovat metodou

výkladu. Struktura příspěvku je následující: První část se zamýšlí nad

tím, co je vlastně předmětem ekonomie, druhá část pojímá ekonomii

jako pozitivní vědu. Třetí část je věnována metodě výuky ekonomie

a čtvrtá část upozorňuje na nezastupitelnou roli příkladů při výuce.

1. Předmět ekonomie

Co je předmětem ekonomie? Ekonomie není věda o společensko-

ekonomických systémech. Není to ani věda o institucích. Není to do-

konce ani věda o trzích (jak bývá často interpretována). Je to primár-

ně věda o člověku - o jeho ekonomickém rozhodování. 

Ekonomie je věda axiomatická a její axiómy - principy lidského

chování - jsou všude stejné. Proto nemohou existovat různé „ekono-

mie“ pro různé systémy. Neexistuje „ekonomie tržní ekonomiky“,

„ekonomie socialistické ekonomiky“, „ekonomie rozvojové ekonomi-

ky“ nebo „ekonomie tranzitivní ekonomiky“. Může jít jen o dílčí sub-

disciplíny, které však stále vycházejí z jediné obecné ekonomie.

Ekonomie má své paradigma, které se mění pozvolna a vykazuje

značnou odolnost vůči snahám o revoluční změny. Před lety jsem če-

tl knížku Johna Eatwella a Joan Robinsonové, která měla být poku-

sem o keynesiánskou učebnici ekonomie. Autoři v ní mimo jiné od-

stranili teorii mezního užitku i teorii mezní produktivity. Byla to zají-

mavá knížka pro pochopení keynesiánského myšlení a keynesiánské-

ho přístupu k ekonomickým institucím. Ale byla to špatná učebnice

ekonomie, protože z ní student nepochopil principy ekonomického

jednání člověka. Také se jako učebnice nikdy neprosadila. 

Tento a jiné neúspěšné pokusy o alternativní učebnice ekonomie

přesvědčivě ukazují, že sice vedle sebe mohou existovat odlišné ško-

ly ekonomického myšlení, ale nemohou vedle sebe existovat alterna-

tivní učebnice ekonomie, které by se lišily obsahem a základními vý-

chodisky. Nemůže existovat „neoklasická učebnice ekonomie“, „key-

nesiánská učebnice ekonomie“, institucionální učebnice ekonomie“

nebo „rakouská učebnice ekonomie“. Opět platí, že ekonome je jen

jedna a nelze ji učit podle obsahově a myšlenkově různých modelů.
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2. Ekonomie jako pozitivní věda

Jednou ze základních charakteristik ekonomie je, že je vědou bez

hodnotících soudů (value - free) neboli positivní vědou. Dokáže nám

říci, co je efektivní, ale nedokáže nám říci, co je spravedlivé. Sama

snaha používat v ekonomii pojem „spravedlnost“ v jakémkoli smyslu

je metodologicky chybná (odkazuji zde například na díla Johna

Nevilla Keynese, Lionella Robbinse nebo Johna Hickse). 

Ekonomie není vědou o hodnotách, protože ty jsou individuální,

subjektivní. Neřekne vám, zda máte preferovat spotřební statky nebo

přírodu, ani vám neřekne, jaký je „nejlepší“ způsob života. Dokonce

ani svobodu nechápe ekonomie jako hodnotu „samu o sobě“, pouze

učí, jaký vliv má svoboda na motivace lidí a na prosperitu. Ekonomie

vám neřekne, jaké máte mít hodnoty a preference. Chcete-li vodítko,

jak volit své hodnoty, studujte filosofii. Ekonomie dává pouze vodít-

ko, jak dosáhnete svých hodnot s nejmenšími náklady. Proto se ani

ekonomické učebnice nemohou lišit v „preferovaných hodnotách“. 

Je též dosti rozšířeným omylem říkat, že ekonomie je věda o tom,

jak fungují trhy. Dříve se ekonomové omezovali na analýzu trhů, za-

tímco například politika a státní správa se považovaly za domény ji-

ných věd. Dnes je tento přístup překonán. Ekonomie neanalyzuje

chování trhů, nýbrž chování člověka, a� se nachází v jakékoli roli -

v roli spotřebitele, podnikatele, politika nebo byrokrata. V tom je eko-

nomie univerzální : nepojednává o jedné výseči společnosti (o lidech

na trzích), ale o všech lidech v jakýchkoli společenských institucích. 

Když se podíváte do kterékoli moderní učebnice ekonomie, najde-

te tam kapitolu o veřejné volbě čili o ekonomickém chování politiků

a státních úředníků. Zjistíte, že například podnikatel a státní úředník

maximalizují užitek a minimalizují náklady podle stejných principů,

pouze každý z nich volí jinou taktiku, protože se nacházejí v odliš-

ných institucích. Z toho důvodu také nemůže být „ekonomie protrž-

ní“, „ekonomie etatistická“, „ekonomie liberální“ nebo „ekonomie so-

cialistická“. 

Různí autoři učebnic mohou sice zakrytě či nezakrytě sympatizovat

více s neviditelnou rukou trhu nebo naopak více s viditelnou rukou

státu, ale tyto jejich sklony nemohou ovlivnit obsahové jádro učebni-

ce. Ekonomie není souborem doktrín, je nástrojem myšlení. Z toho,

o čem jsem mluvil, plyne, že ekonomie je jen jedna, tak jako je na-

příklad jen jedna fyzika. 
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3. Metoda výuky ekonomie

Ačkoli se učebnice ekonomie nemohou podstatně odlišovat obsa-

hem, mohou se podstatně odlišovat metodou výkladu. Zřejmě první

moderní učebnicí ekonomie byla učebnice Paula Samuelsona z roku

1948. Výklad byl jednoduchý, srozumitelný, prokládaný grafy a ta-

bulkami. Byla to první učebnice, která intenzivně využívala grafické

modely a učila na nich. Postupně se v zahraničních učebnicích zača-

ly prosazovat příklady - obecný text je prokládán množstvím příkla-

dů, které usnadňují pochopení teorie. Myslím, že k nejlepším v tom-

to směru patří učebnice Paula Heyneho „Ekonomický styl myšlení“,

kniha Roberta Franka „Mikroekonomie a chování“ a také „Zásady

ekonomie“ Gregory Mankiewa. 

Překlady amerických učebnic mají ale pro nás jednu podstatnou

nevýhodu: jejich příklady a aplikace jsou pro naše studenty poněkud

odtažité. Ukazují americké protimonopolní zákonodárství, diskrimina-

ci černochů na pracovním trhu, Greenspanovu éru v americkém

Fedu, keynesiánce v Bílém domě nebo mzdy v amerických automo-

bilkách. Jenže pro českého studenta jsou užitečnější takové příklady

jako - dejme tomu - česká dovozní cla na cukr, platy českých soud-

ců, schodky českého státního rozpočtu nebo desinflační politika Čes-

ké národní banky. 

Během 90. let začaly na našich vysokých školách postupně vychá-

zet skripta, která se inspirovala zahraničními učebnicemi. Většinou ale

mají charakter výtažku ze zahraničních učebnic. Obsahují abstraktní

teorii, ale většinou postrádají dostatek příkladů a aplikací, které by

studentovi ukázaly, že ekonomická teorie má vztah ke každodennímu

životu, že je spjata se situacemi, v nichž se běžně ocitá, s událostmi,

o nichž čte v novinách, že mu pomáhá se v nich orientovat a dělat si

vlastní názory. 

Studenti se pak setkávají s ekonomií už od prvního ročníku jako

s formálně - abstraktní vědou. Ekonomické problémy mají pro ně po-

dobu grafických demonstrací. Monopol je několik protínajících se kři-

vek. Hospodářský růst je funkce o několika proměnných. U státních

zkoušek nám studenti již léta na otázku, co je to měnová politika, od-

povídají, že je to posun křivky LM doprava nebo doleva. Tak ve skrip-

tech najdete grafické modely oligopolů nebo bilaterálních monopolů,

ale zřídka tam najdete příklady takových trhů. Existují vůbec, nebo jde

jen o umělé konstrukce teoretiků? 
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V učebnicích najdete Paretovo optimum jako technicky složitý kra-

bicový diagram, ale nenajdete žádnou jeho aplikaci. Přitom by jej by-

lo možné aplikovat na takové zajímavé a aktuální problémy jako jsou

dovozní cla, subvence nebo cenové regulace. Učíte se, že výnosy

z rozsahu mohou být rostoucí, konstantní nebo klesající, ale už se ne-

dozvíte, k čemu je vlastně dobré to vědět. Teoretické poznatky nejsou

dováděny do praktických ani politických závěrů. Takovému výkladu

se říká vytváření „prázdných krabic“: tady jsou prázdné krabice, na-

plň si je, čím chceš. 

Takto student už od úvodních kurzů získává dojem, že ekonomie

vlastně pojednává o protínání a posouvání křivek. Učitelům připadá,

že výklad na grafických a matematických modelech je velmi názorný.

Jenže student ztrácí schopnost realistického vidění ekonomiky. Tím

nechci říci, že jsou modely zbytečné. Já sám je ve výuce běžně pou-

žívám. Ale nestačí to. Ekonomie není o křivkách ale o lidech. 

4. Nezastupitelná role příkladů

To vybízí k tomu, abychom teoretické poznatky ihned aplikovali na

dnešní politické a společenské problémy. Ekonomie má studenta na-

učit, jak se má dívat například na fúzi českých pivovarů, na monopol

Českého Telecomu, na státní výkupy pšenice, na recesi české ekono-

miky nebo na schodek české obchodní bilance.

Vzpomeňte si, jak se běžně setkáváte s výkladem látky. Začíná se

definováním pojmů a vazeb mezi nimi. Student v té chvíli ještě neví,

k čemu je to dobré a co z toho vzejde. Všechno je to pro něj ab-

straktní, nudné, jde to špatně do hlavy. Pokusil jsem se proto výklad

pozměnit. Nepojímám látku primárně jako soustavu pojmů ale jako

soustavu problémů. 

Začínám příkladem, na kterém vyložím problém prozatím jen „laic-

kým jazykem“ bez přesných pojmů a definic. Příklad vzbudí u stu-

denta zájem a naznačí mu, že jde o aktuální věc, s níž se může běž-

ně setkat, a že stojí za to udělat si na ni názor a naučit se ji zvládnout.

Teprve pak pokračuji obecným výkladem. Student tedy pochopí pro-

blém nejprve intuitivně a teprve poté exaktně. 

Během své učitelské praxe jsem dospěl k závěru, že příklad je nej-

efektivnějším prvkem výkladu. Začal jsem proto ve svých přednáš-

kách intenzivně používat to, co nazývám výukovým příkladem. Nabyl

jsem dojmu, že takto pojaté přednášky studentům umožňují snáze
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proniknout do problému, studium usnadňují a činí jej méně abstrakt-

ní. Rozhodl jsem se proto napsat tímto stylem učebnici ekonomie.

V ní jsem použil tento způsob výkladu: vyložím problém nejprve na

výukovém příkladě, pak jej zobecním na modelu a nakonec (je-li to

možné) jej dokumentuji na faktech. 

V mé učebnici se vyskytují dva typy rámečků. „Šedé rámečky“ jsou

výukové příklady, které jsou vymyšlené. „Červené rámečky“ doku-

mentují teorii na faktech. Souhrn „šedých“ a „červených“ rámečků

představuje zhruba 50 % celkového textu mé učebnice. Domnívám se,

že tento způsob výkladu lze efektivně použít nejen v ekonomii, ale

v každé společenské vědě.



58

Ekonomie i pro neekonomy

Václav Jurečka, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Během přemýšlení o svém vystoupení mi soustavně splývala otáz-

ka významu učebnice ekonomie pro pochopení světa s širší otázkou,

kterou je význam ekonomie samotné pro takové chápání. Pokud

bychom se přiklonili k úžeji pojaté otázce, tedy k významu učebnice,

pohybovali bychom se myšlenkově jednak ve sféře ekonomie, jednak

ve sféře pedagogiky. 

Nakonec jsem se rozhodl, že o nějaké násilné oddělování užšího

a širšího pohledu nebudu usilovat, a že prostě naznačím některé své

pohledy na problém učebnic ekonomie s tím, že na něj budu pohlí-

žet jako na součást širší problematiky pedagogizace poznatků o prin-

cipech, na nichž funguje hospodářství. 

Přestože se setkáváme u příležitosti vydání konkrétní učebnice eko-

nomie konkrétního autora, půjde o poznámky obecnější povahy. Ke

klíčovým rysům, jednotlivým obsahovým momentům a k organizaci

učebnice profesora Holmana jsem se již vyjádřil, a to převážně pozi-

tivně, ve svém recenzním posudku.

1. Komu je učebnice určena

Důležitou otázkou, kterou by si měl každý potencionální autor

učebnice vyjasnit, je, komu je jeho dílo určeno. Čtenářská resp. stu-

dijní obec využívající učebnice ekonomie je velmi segmentovaná, což

mohu bezprostředně pozorovat v prostředí Vysoké školy báňské -

Technické univerzity Ostrava, kde působím. Vyučujeme zde ekono-

mii, jak pro budoucí profesionální ekonomy, tak i pro studenty tech-

nických fakult, a aby věc nebyla tak jednoduchá, i pro studenty eko-

nomických oborů na technických fakultách.

Pedagogická situace z hlediska ekonomie je na technických fakultách

zcela odlišná od situace na fakultě ekonomické. Zatímco na ekono-

mické fakultě je ekonomie víceméně vnímána jako přirozená esenciál-

ní součást budoucí kvalifikace, na fakultách technických je většinou

studentů vnímána jako cizorodý prvek. Zejména v nižších ročnících jen

málo studentů chápe, že „ekonomie je příliš důležitá, než aby byla po-

nechána jen ekonomům“.1 Zdá se však, že vlivem určité ekonomizace

1) Thatcher, M.: The Path to Power. New York. HarperCodins Publischer 1995, 
s. 656
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života společnosti, přibývá i na technických fakultách studentů, kteří

výuku a studium - řekněme „základů ekonomického myšlení“ vnímají

jako účelné dokompletování a nikoliv jako rozmělňování technické

kvalifikace. Zejména ve vyšších ročnících studia si začínají uvědomovat,

že úspěch i technicky sebedokonalejšího produktu bývá podmíněn

ekonomickým kontextem jeho produkce, prodeje a užívání.

Učební texty, a� již ve formě učebnic nebo skript, by v zájmu peda-

gogického úspěchu měly být přizpůsobeny specifickým rysům myšle-

ní a vnitřní motivace jednotlivých skupin studujících. Učebnice pro pří-

pravu profesionálů (případně i silně zaangažovaných a vášnivých ama-

térů) se nutně musí lišit jak obsahem, tak i didaktikou od učebnice ur-

čené pro širší veřejnost, u níž vždy půjde jen o základní poznání toho,

jak funguje mechanismus hospodářského života. Koneckonců - každá

věda má své těžko přístupné vrcholy a své nížiny“. (J. Janiš v doslovu

k učebnici svého druhu „Peníze jsou dobrý sluha“.)2 Rozdílnost by se

měla odrážet i v přístupnosti textu, ne však za každou cenu. Tak tře-

ba učebnice ekonomie v podobě comicsových obláčků (či bublin?) ne-

doporučuji, by� vím, že v zahraničí takové „učebnice“ existují.

U učebnice ekonomie pro širší veřejnost - tedy „ekonomie pro ne-

ekonomy“ - bych se chtěl zastavit, nebo� se domnívám, že její potře-

ba je akutní. Pokud máme zájem na tom, aby občané samostatně eko-

nomicky mysleli, měla by učebnice pro laiky být napsána. A to tak,

aby u čtenáře probouzela zájem o národohospodářské otázky, a ne,

aby je od ekonomické problematiky (třeba indiferenčními křivkami či

izokostami) odpuzovala. Myslím, že vhodnou inspirací pro potencio-

nální autory takové učebnice by mohlo být Pimperovo „Národní hos-

podářství pro každého“ z předválečné doby.3 Snad je v dané souvis-

losti účelné, když z Pimperovy předmluvy k 5. vydání jeho knihy uve-

du jednu myšlenku:

„Čím více budeme míti hospodářsky vzdělaných lidí, tím více bu-

de u nás smyslu pro veřejnou a politickou odpovědnost a tím více

bude zároveň čeleno úzkoprsé stranické demagogii politické. Ve

znalosti základních pojmů národního hospodářství je nejlepší zá-

ruka výchovy občanů k demokracii a ke správné kritice veřejných

věcí“.4

2) Hartl, B., Born, A.: Peníze jsou dobrý sluha. Praha. Mladá fronta etc. 1963, s. 321
3) Pimper, A.: Národní hospodářství pro každého. Praha. Pražská akciová tiskárna 1939
4) Pimper, A.: cit. práce, s. 7
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Vím, že doporučovat v této zemi a v této době nějakou ekonomic-

kou osvětu je nevděčné, nebo� to vyvolává nepříjemné asociace. Ší-

ření poznatků alespoň o základních principech ekonomického života

v zemi s tržním hospodářstvím, je však zcela evidentně potřebné.

Ekonomie by měla pronikat za hranice ekonomické veřejnosti a být

„imperiální“ vědou i v tomto sociokulturním a nejen ve „stieglerov-

ském“ smyslu slova.

2. Má učebnice ekonomie vychovávat?

Nedávno jsem se zúčastnil obhajob závěrečných prací na ostravské

Pedagogické fakultě. Jednalo se o závěr distančního bakalářského stu-

dia v oboru učitelství odborných předmětů a mne tam zaujal po-

vzdech jednoho mistra výrobního výcviku: Stěžoval si, že nové učeb-

nice pro kuchaře a pekaře říkají, jak se co vaří a peče, že v nich však

není nic o tom, že by se přitom nemělo šidit a krást … 

Dovolte, abych tutu prožitkovou miniaturu, která možná může

evokovat postavy ze slavného výroku, v němž Adam Smith vyjadřuje

význam osobního zájmu druhých pro uspokojení našich potřeb, vy-

užil coby logického můstku k přechodu do problematiky, o níž vím,

že je v Česku z důvodů historických, ale i gnoseologických značně

citlivá.5

Má být součástí pedagogizace ekonomických poznatků formou tex-

tového učení i výchovná složka? V souvislosti s touto otázkou jsem

uvažoval, jak to asi myslí M. Parkin v prvé větě předmluvy ke své

Ekonomii, když říká: „Změnit způsob, jakým studenti pohlížejí na

svět: To je můj cíl při výuce ekonomie a při psaní této knihy“.6

Nedospěl jsem k jednoznačné interpretaci Parkinova výroku, zda má

na mysli informativní nebo formativní vliv svého díla, ale dospěl jsem

k názoru, že učebnice ekonomie vychovávají, i kdyby to jejich tvůrci

nechtěli. 

Ani sebevětší převaha pozitivismu nad normativními přístupy nee-

liminuje výchovné prvky v učebnicích, nebo� ty jsou v nich implicit-

5) „že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře,
nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti,
nýbrž jejich sobectví, a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o vý-
hodách, které z toho budou mít“. Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu
bohatství národů, sv. 1. Praha. SNPL 1958, s. 38

6) Parkin, M.: Economics. Reading, Massachussetts etc. Addison-Wesley
Publishing Company 1990, s.V
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ně obsažené. Obsah sdělovaný učebnicí vždy působí na přesvědčení

studentů, na jejich hodnotovou orientaci a emocionalitu. A� si to pře-

jeme nebo nepřejeme. Studium ekonomie přitom neovlivňuje jen

vlastní chování jednotlivců poznamenaných tímto studiem, ale i jejich

očekávání, pokud jde o chování jiných lidí. 

R. Frank ve své učebnici „Mikroekonomie a chování“ připomíná

studii, kterou publikoval se svými kolegy a z níž je zřejmé, že „eko-

nomové se s mnohem vyšší pravděpodobností než jiní lidé chovají

v případě společenských dilemat poněkud „vypočítavě“. Například -

pravděpodobnost, že vysokoškolsky vzdělaní ekonomové patří do

skupiny lidí, kteří nepoukazují žádné peníze na soukromé charitativ-

ní činnosti, je více než dvakrát vyšší než u dotazovaných odborníků

z jiných disciplín“. Frank dále uvádí, že z experimentu, který proved-

li, vyplynulo, že „rozdíly v míře sobeckosti jsou tím větší, čím déle do-

tazovaný ekonomii studoval“.7

A� již přisoudíme výsledkům výzkumů profesora Franka a jeho

druhů větší či menší validitu, neměli bychom pochybovat o tom, že

popularizované, tedy „do lidu vnášené“ teoretické modely lidské po-

vahy ovlivňují vzorce jednání občanů i jejich očekávání, jak se bu-

dou chovat spoluobčané. Z tohoto hlediska má mimořádně velký vý-

znam způsob, jakým je představována a vysvětlována úloha vlastní-

ho zájmu ve fungování a vývoji ekonomiky a společnosti. Bude-li se

do nekonečna desetitisícům studentů vrývat do jejich psychologie te-

zi o sebezájmu, jakožto jediné motivační síle, aniž se přitom pečlivě

vysvětlí, že - zde cituji P. Heyneho - „vše skutečně závisí na tom, co

lidé považují za svůj vlastní zájem“, pak zde budeme mít vrstvu vzdě-

laných sobců, ospravedlňujících si, a� již vědomě či podvědomě, ma-

ximalizačním paradigmatem i to nejegoističtější jednání.8 V souladu

s vnitřní logikou Smithova konceptu motivace je třeba pečlivým vy-

světlením předcházet zúženému chápání „vlastního zájmu“ a ukazo-

vat, že třeba i počínání matky Terezy bylo motivováno jejím zá-

jmem pomáhat druhým …

Samozřejmě, že formativní vliv, a� již v tom či onom směru, nema-

jí jen pasáže vztahující se ke kategorii zájmu, nýbrž velká část témat,

které jsou součástí standardních kursů ekonomie. Dovolte mi, abych

7) Frank, R. H.: Mikroekonomie a chování. Praha. Svoboda 1995, s. V–VI
8) Heyne, P.: Ekonomický styl myšlení. Praha. VŠE 1991, s. 16
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ještě jednu takovou oblast připomenul: Jde o explicitní rozlišování

společenskovědní a přírodovědní materie a v této souvislosti o zdů-

razňování stochastičnosti ekonomických zákonů a relativní neurčitos-

ti vztahů mezi ekonomickými proměnnými. Duchovní odchovanci

zjednodušujících „protínačů křivek“ mohou mít pocit, že dávkováním

peněz, povolováním či uzavíráním „ventilů“, oživujícími a utlumující-

mi injekcemi je možné ekonomiku poměrně snadno mechanicky tva-

rovat, přesně v duchu onoho von Hayekovského řemeslníka z jeho

„nobelovské“ přednášky.9 Zejména při používání grafických modelů

(třeba v souvislosti s monetární nebo fiskální politikou), které již sa-

my o sobě vzbuzují touhu jich aktivisticky využít, by mělo být zdů-

razňováno, že - slovy W. Baumola a A. Blindera - „jde o střelbu na

nevypočitatelně pohyblivý cíl z velmi nepřesné pušky, a to ještě za

husté mlhy“.10

Snad jsem byl pochopen: Vůbec mi nejde o to, abychom do učeb-

ních textů vkládali nějaká mravoučná přikázání, nýbrž o to, abychom

si byli vědomi formativních efektů, které jsou v těchto textech impli-

citně obsaženy.

3. Obecná učebnice konkrétního života?

Často se říká, že je jen jedna ekonomie. Přesto se vnucuje otázka,

zda a do jaké míry by měla učebnice ekonomie odrážet specifika ur-

čité doby a konkrétního místa. V českém kontextu jde o to, zda a do

jaké míry by se v soudobé české učebnici ekonomie měl projevit tran-

zitivní charakter českého ekonomického prostředí. Občas lze zazna-

menat názor, že právo na život má relativně autonomní disciplína pra-

covně označována jako „tranzitivní ekonomika“. Vyskytují se však

i názory, že konstituování takové disciplíny je zbytečné, nebo� eko-

nomie korupce, klientelismu a podobných jevů je již dostatečně roz-

pracována v rámci „development economics“. 

Sledujeme-li život známé Samuelsonovy učebnice od jejího zrodu

v r. 1948 do dnešní doby, jsme schopni zaznamenat značné posuny dů-

razu v souladu s tím, jak se měnily ekonomické problémy Spojených

států.11 Business Week v r. 1959 v souvislosti s obsahovou genezí této

9) Oslava ekonomie. Editoři: Jonáš, J. a kol.: Praha. Academia 1994, s. 194
10) Baumol, W. J.: Economics. Principles and Policy. San Diego, New York etc.

Harcourt Brace Jovanovich Publischers 1988, s. 233
11) Samuelson, P. A. Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha. Svoboda 1991
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učebnice napsal: „Prvnímu vydání dominoval poválečný strach, že by se

mohla vrátit masová nezaměstnanost … pozdější vydání kladla rostou-

cí důraz na fiskální a monetární kontrolu inflace. V pozdějších vydá-

ních Samuelson směřoval k rozpracování toho, co nazýval, „neoklasic-

kou syntézou“ starých a moderních ekonomických poznatků“.12

Také v dalších vydáních Samuelsonova učebnice odráží vývoj a no-

vé trendy (poškozování životního prostředí, rasovou diskriminaci,

úlohu vojensko-průmyslového komplexu atd.). Tuto obsahovou

adaptaci interpretuje M. Linder ve své práci „Anti-Samuelson“ jako

„komerční reakci na rostoucí závažnost těchto jevů, jejímž cílem bylo

konsolidovat Samuelsonovu pozici na lukrativním trhu učebnic“.13

Kdo však přistupuje k věci nezaujatě a uznává, že „ekonomie je uži-

tečná jen tehdy, jestliže vysvětluje reálný svět“ (R. J. Ruffin,

P. R.Gregory), považuje takový vývoj učebnice za zcela přirozený.14

Určitou souvztažnost vývoje obsahu učebnic ekonomie s vývojem

konkrétní ekonomické reality je možné ilustrovat také na reflexi eko-

nomického rozměru země v těchto učebnicích. Po dlouhou dobu

ekonomická pedagogika ekonomický rozměr země ignorovala. Bylo

to možná způsobeno tím, že kolébkou ekonomie byla ekonomicky

velká země - Británie, a že i pozdější ohnisko rozvoje ekonomické te-

orie se nacházelo v ekonomické mocnosti - ve Spojených státech, kde

ona „svěrací kazajka“ národních politických hranic nehrála význam-

nější roli. Tamější teoretické ekonomy problematika ekonomického

rozměru země příliš nepřitahovala.

Dnes je situace zcela jiná a v učebnicích ekonomie, a to i od ame-

rických autorů, se setkáváme s kapitolami věnovaným malým otevře-

ným ekonomikám. Pokud jde o americké autory, v nich tento posun

není dán jen otevíráním americké ekonomiky, ale také snahou učinit je-

jich práce zajímavějšími a užitečnějšími pro čtenáře v menších zemích.

Domnívám se, že i české učebnice ekonomie by měly nést znaky

českého ekonomického prostředí, aniž by přitom docházelo ke zne-

přehlednění výkladu obecných ekonomických zákonitostí. Robertu

Holmanovi se takové organické „počeštění“ jeho učebnice podařilo.

12) Citováno dle: Oslava ekonomie. Jonáš, J. a kol.: editoři: Praha. Academia
1994, s. 81

13) Linder, M.: (In collaboration with J. Sensat, Jr.): Anti-Samuelson. New York.
Urizen Books 1997, s. VI

14) Principles of Economics. Glenview, Illinois, London. Scott, Foresman/Little
Brown Higher Education 1990, s. VIII
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4. Má být ekonomie „počeš�ována“?

Naše setkání je věnováno významu učebnic ekonomie pro pocho-

pení světa. Efekt učebnice, jak říká teorie učebnice - ano, i taková te-

orie existuje, závisí také na komunikační charakteristice učebního tex-

tu.15 Se sdělitelností učiva souvisí i používaná terminologie.

Když přednáším nebo píši skripta, probíhá ve mně vnitřní boj mezi

„odborníkem“ a „národním buditelem“. Na jedné straně chci učinit vý-

uku či psaný text co nesrozumitelnější a zároveň tak alespoň trochu

napomáhat prevenci proti důsledkům globalizace pro identitu národa.

Na straně druhé coby vysokoškolský učitel chci vypadat jako odbor-

ník, a zároveň seznamovat studenty s mezinárodním vědeckým jazy-

kem v daném oboru. Přiznám se, že se chovám v této lingvistické ob-

lasti schizofrenicky a velmi nekonsistentně, nebo� na sebe nechávám

působit konkrétní mikroklima, v němž právě pedagogicky působím.

Má být terminologie našich učebních textů co nejdůsledněji „poče-

š�ována“ by� ne zrovna ve smyslu nějakého přehnaného purismu),

aby tak byly tyto texty co nejpřístupnější - a to i laikům? Anebo má-

me používat terminologii zahraniční a učinit z ní hráz, chránící naši

disciplínu před vpádem nevzdělanců? Vždy� o komentáře a ekono-

mické analýzy se často pokoušejí i ti, kdož přicházejí z oblastí eko-

nomii značně vzdálených. Máme si vzít příklad z medicíny nebo ně-

kterých jiných disciplín, vyvolávajících u outsiderů respekt a pocit ne-

přístupnosti již svou používanou terminologii?

Proč věnuji této víceméně formální záležitosti takovou pozornost? Je

to vyvoláno tím, že působím na technické univerzitě, v jejímž rámci je

ekonomická fakulta jedinou fakultou společenskovědní, a jsem s výše

naznačeným dilematem často konfrontován. Například při předávání

diplomů a dekretů v souvislosti s ukončením doktorského studia nebo

habilitace. Zatímco nominální označení ekonomických prací vyvoláva-

jí u outsiderů svým zněním dojem banálnosti, názvy prací z technických

a přírodních oborů vzbuzují dojem ezoteričnosti a nedosažitelnosti.

Problém importované terminologie v tom smyslu, v jakém jsem jej

zde připomenul, se samozřejmě týká jen komunikace mezi akade-

mickou ekonomií a vnějším prostředím. Nicméně, kdo z nás nikdy ne-

zaváhal, má-li použít termín „celkový“ anebo „agregátní“, „mezní“

anebo „marginální“?

15) Průcha, J.: Teorie, tvorba a hodnocení učebnic. Studijní příručka. Praha.
Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků 1988, s. 4
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Ale abych vyjádřil své skutečné stanovisko: Je v souladu s tezi, kte-

rou jsem zahlédl před chvíli za výkladní skříní Fišerova knihkupectví,

kde představovala název nějaké knihy: „Co je poznáno, budiž sděle-

no“. Pedagog, a� již píše či mluví by měl usilovat o co nejsrozumitel-

nější předávání poznatků své disciplíny a to způsobem „Komenskému

- přátelským“.

5. Tržní cena učebnice

Na závěr poznámka k aspektu, který by neměl unikat pozornosti

žádného autora učebnice a jejího vydavatele, pokud oba chtějí, aby

jejich učebnice skutečně napomohla k pochopení světa. Mám na mys-

li aspekt cenový. Aby učebnice byla široce používanou, k tomu ne-

stačí jen dobrá odborná úroveň jejího obalu a pedagogické vybavení,

ale i ekonomická dostupnost pro čtenáře, kterým je určená. 

Také na našem trhu učebních textů v oblasti obecné ekonomie exi-

stuje konkurence, by� ne tak ostrá, jako v anglosaských zemích.

Cenový prvek, by� se nám to z hlediska samotného procesu poznává-

ní nemusí líbit, v ní hraje nezanedbatelnou roli. Na rozdíl od odborné

úrovně učebnice, která by měla víceméně odpovídat dosažené světo-
vé úrovni ekonomického poznání, cena učebnice měla odpovídat roz-

počtovému omezení, jejího typického čtenáře. Nezapomínejme při-

tom, na to, že republika není jen Praha, a že možnosti studentů posu-

nout onu rozpočtovou linii „severovýchodním směrem“ pomocí něja-

kého částečného pracovního úvazku jsou značně omezené.

Zmíněné omezení cenou predeterminuje do značné míry možnosti

autorů a vydavatelů, pokud jde o grafickou úpravu textů a jejich pe-

dagogické vybavení. (Svou roli zde hraje i malý demografický rozměr

naší země a s ním spjaté omezené možnosti pro využívání úspor

z velkovýroby.) Anebo je třeba počítat s tím, že se nákladné a drahé

učebnice ocitnou ve výprodeji (viz např. učebnice Dornbusche

a Fischera, Franka, McCloskeyho), což zas z hlediska studenta, ale

často i učitele, není tak nepříjemné. Ostatně, když jsem se studenty

1. ročníku hovořil o nedávno vydaných „Zásadách ekonomie“ N. G.

Mankiwa a o jejich ceně (cca 1 200 Kč), spontánně a z hlediska teo-

rie adoptivních a racionálních očekávání přímo ilustrativně, reagovali

tak, že „počkají až zlevní“.
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Co je to učebnice

Milan Žák, Vysoká škola ekonomická

Struktura mého příspěvku je následující: v první části Vám prozra-

dím, co o učebnicích říkají encyklopedie. Druhá část si klade otázku,

jaký svět učebnice popisují. Třetí část se zabývá vztahem ekonomie

a hospodářské politiky, čtvrtá část upozorňuje na rozdíl mezi anglo-

saským a kontinentálním (německým) přístupem. Konečně pátá část

zkoumá ekonomii podle Roberta Holmana.

1. Co říkají o učebnicích encyklopedie

Zní to překvapivě, ale nahlédneme-li do Ottova slovníku nauč-

ného z roku 1896, pak ten heslo učebnice vůbec nezná. 

Ilustrovaný encyklopedický slovník ACADEMIA (1982) je o ně-

co sdílnější: Základní textová pomůcka pro Žáka při vyučování a opo-

ra práce učitele. Obsahuje výklad učiva předepsaného učebními osno-

vami; slouží k jeho procvičování a opakování i ke kontrole, jak si Žák

učivo osvojil. 

Encyklopedie DIDEROT z roku 1999 konstatuje: Knižní publikace,

která je informativním zdrojem pro žáky i učitele, základní textová

pomůcka. Obsahuje výklad učiva předepsaného učebními osnovami.

Po roce 1989 jsou užívány kromě učebnic standardních i učebnice al-

ternativní.

2. Jaký svět popisují učebnice ekonomie?

V první řadě jde o svět, ve kterém se „den osobní svobody“ neú-

prosně blíží datu mých narozenin (5.7.), a u některých zejména ev-

ropských zemí toto magické datum překonává. Podívejme se, jak se

vyvíjel podíl vládních výdajů 12 nejrozvinutějších evropských zemí

(USA uvedeny v závorce) ve výše uvedených datech.

1896 1982 1999

8,8 (2,8) 43,3 (31,8) 47,1 (32,8)

Pramen: MMF a vlastní výpočet

Nabízí se provokativní otázka: Souvisí spolu encyklopedické heslo

„učebnice“ s růstem vládních výdajů? O čem hovoří tyto jednoduché

příklady?
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Oba tyto příklady dokumentují skutečnost, jak tragicky prosakuje

stát do života nás, občanů. Existují-li předepsané osnovy, je možno se

ptát, KDO je předepsal, KDO je schválil a KDO bude jejich dodržo-

vání kontrolovat. Odpově
 je jednoduchá - státní byrokrat z rozpo-

čtových prostředků. 

Podobných a mnohem méně za vlasy přitažených příkladů prosa-

kování státu do našich životů si dokážeme představit přehršel.

Pokusím se uvést ještě jeden. Chci se zabývat tím, jak na tuto skuteč-

nost reaguje ekonomická věda a jako příklad uvedu skutečnost, že se

z ekonomie pomalu vyděluje nový obor - hospodářská politika - sa-

mozřejmě v souladu se zadaným tématem - významem učebnic.

3. Vztah ekonomie a hospodářské politiky

Je hospodářská politika součástí ekonomie? Je hospodářská politi-

ka samostatná disciplína?

Podívejme se na to, jak na tyto problémy nazírají různé učebnice.

Učebnice mají (podle výše uvedených definic) odpovídat osnovám.

Vyjděme ze zjednodušené skutečnosti, že ve svobodné společnosti si

osnovu určuje vyučující (bu
 výběrem učebnic nebo tvorbou učebni-

ce vlastní). 

Pouhým rozborem stručných obsahů kurzů, ve kterých je proble-

matika hospodářské politiky řešena, dojdeme k závěru, že existují dva

směry, kterými ekonomická teorie a pedagogická praxe reagují na ne-

ustále rostoucí prosakování státu do našich životů. 

4. Anglosaský a kontinentální (německý) přístup

Oba směry vycházejí z odlišných východisek: 

• odlišné tradice a historie

• evropský kolektivismus a americký individualismus vedou k odliš-

né hospodářské politice

• odlišný vývoj hospodářské politiky (americká více založená na

pravidlech, kontinentální se kromě toho více orientuje na stimula-

ci rozvoje) 

Kontinentální model formuje hospodářskou politiku jako samo-

statný předmět, který navazuje na makroekonomii. Autoři učebnic

(zejména v německy mluvících zemích) jdou cestou zahrnování po-

znatků s ekonomií souvisejících vědeckých disciplín do celkového

obrazu hospodářské politiky. Jde zejména o politologii, sociologii,
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částečně psychologii, historii, jejichž výklad se stává samostatnou - ví-

ce či méně organickou - součástí učebnic.

Anglosaský model předpokládá, že hospodářská politika není vy-

učována samostatně, nýbrž je součástí obecné ekonomie. Předmětem

samostatných kurzů jsou spíše její dílčí problémy (fiskální politika,

monetární politika, antitrust, apod.), většinou však na základě mno-

hem vyšších znalostí ekonomie, než jsou běžné v Evropě.

Problematika vznikající s rostoucí rolí státu je geniálně řešena školou

veřejného výběru, nejvýznačnějším přínosem ekonomické teorie

v posledních letech do analýzy politického rozhodování.

Z metodologického hlediska je anglosaský model více konzistentní

viditelnou snahou o aplikaci metodologického přístupu ekonomické

teorie do oblastí stojících „mimo“ předmět ekonomie hlavního proudu. 

5. Ekonomie podle Roberta Holmana

Učebnici ekonomie Roberta Holmana jsem recenzoval pro

Politickou ekonomii - „Ekonomie pro všechny a kuchařka pro učite-

le“ (viz PE 1/2000), a tak jen stručný výtah hlavních konstatování:

• Souhlasím s tvrzením autorů předmluvy, že Holmanova Ekonomie

je zcela srovnatelná se svými na Západě vzniklými protějšky a do-

dávám - jako výrazná pozitiva - metodu výkladu založenou na

výukových příkladech a její ČESKÝ charakter. 

• Autor napsal učebnici nejen pro studenty různých druhů škol

a tím i pro velmi široký okruh dalších zájemců o ekonomii, ale zá-

roveň poskytl návod celé řadě autorů, jak (dobře) může vysoko-

školská učebnice vypadat. 

• Pro výuku a pochopení hospodářské politiky je významné, že Robert

Holman vykládá ve svém textu i základní otázky dosahování kon-

sensu, pojednává o zájmových skupinách, o chování politiků, apod.

Častokráte jsem - asi jako každý z tohoto auditoria - byl žádán o vy-

světlení „něčeho z ekonomie“. Poslední dobou to řeším tak, že od-

povím „přečti si to v Holmanovi a kdybys to nepochopil, tak si o tom

popovídáme.“ Jsem si téměř jist, že valná část těch, co se mě ptali, si

to přečetla, s nepochopením však nepřišel už ani jeden.
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Ekonomie, fyzika a společnost

Dušan Tříska, předseda představenstva CD-F

1. Úvodem

K porovnávání fyziky a ekonomie mne inspiroval referát Paula

A. Samuelsona „Principy maxima v analytické ekonomii“, přednesený

dne 11. 12. 1970 u příležitosti předání Nobelovy ceny.1 

Protože citovaný ekonom je navíc i autorem asi nejslavnější a nej-

vlivnější učebnice ekonomie, dovolil jsem si i některá srovnání s tím,

co se odehrává v oboru „didaktika fyziky“.

2. Učebnice

Zmatek do naší diskuse snadno vnesou nejasnosti ohledně jejího

základního pojmu. K tomu tedy přičiním několik poznámek.

2.1. Obsahová stránka

Na našich vysokých školách společenského směru se za učebnici

často považuje soupis jakýchkoli soukromých názorů autora na tu či

onu „společensky aktuální otázku“. Mnohé školy se dokonce chlubí

tím, že si pro své potřeby vydávají nestandardní učební texty.

První zde předložená teze proto zdůrazňuje, že do učebnic patří

pouze standardizované, ne-li přímo kanonizované pojmy a poznatky.

To, co se včera zrodilo v hlavě pana profesora, lze snad přednášet na

odborných seminářích, nikoli však nebohým studentům v rámci řád-

né výuky.

Problém je zde ovšem v tom, že mnohé společenské obory neob-

sahují nic jiného než volné úvahy nezávislých intelektuálů. Z definice

takové nezávislosti pak plyne, že každý z těchto myslitelů používá

svébytné pojmosloví a na řešení problému cítí potřebu vyslovovat

vlastní názor. 

Testem výše uvedené teze může být schopnost prezentovat základ-

ní pojmy pomocí matematických formulí a geometrických obrazů.

Pokud se nějaký obor výzkumu těmto nástrojům vzpírá, lze s vyso-

kou mírou určitosti tvrdit, že si ještě žádné základní pojmy nevytvo-

řil, že jeho protagonisté se na nich „zatím nedohodli“.

Abych poněkud méně jízlivě dokreslil, co mám na mysli:

1) J. Jonáš a kolektiv. „Nobelova cena za ekonomii“. Academia, Praha 1993, 
str. 77.
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Uvedenými nedostatky trpí i takový mně mimořádně sympatických

obor, jakým je institucionální ekonomie. Jakkoli rád čtu její jednotlivé

příspěvky, na standardní učebnici to zatím zjevně není.

2.2. Formální stránka

Uvedený obsahový požadavek má své formální důsledky, ovlivní

už samotný vzhled učebnice - její rozsah a strukturu. Před nezávis-

lými intelektuály se asi zesměšním, ale skutečná učebnice (bez ohle-

du na to, zda je dobrá, či špatná) se pozná i podle toho, že v ní lze

dobře rozlišit její výkladové a nevýkladové složky, často označova-

né jako:

● základní text, dokumentační materiál, vysvětlivky,

● otázky a úkoly, nadpisy a výhmaty, obrazy.

Texty, které mají jinou strukturu, které například neobsahují „kon-

trolní otázky“ a „cvičení“, mohou být zajímavé a podnětné, nicméně

za učebnice bychom je považovat neměli.

2.3. Stupně učebních textů

Obor, který je schopen předložit svou učebnici, by měl být scho-

pen tak učinit diferencovaně pro úrovně výuky, které si dovolím pro

jednoduchost označovat jako basic, intermediary a advanced.

Zkušenost fyziky vede k tomu, že úrovní basic se rozumí základní

škola. 

Tvrdím, že s využitím práce pana profesora Holmana může vznik-

nout „Ekonomie pro 5. ročník základních škol“. Dokážu si tedy

představit text, který dětem na základní škole vysvětlí pojem nabíd-

ky a poptávky, či dokonce indiferenční čáry a produkční funkce.

(Sám jsem kdysi o mezní míře substituce přednášel středoškolá-

kům.) Není to jistě jednoduché zadání, ale obtížnost takového úko-

lu jen dokládá, že napsat basic učební text je vždy obtížnější než na-

psat text advanced. Problém každého autora je zde zejména to, že

na základní škole se nepřipouští žádný balast - pouze jasná a zře-

telná sdělení.

To je i důvod, proč nic takového zatím nelze očekávat od jiných

společenských oborů. Nedokážu si představit, jak by vypadala napří-

klad učebnice sociologie pro „5. ročník základních škol“ a jak by se

asi lišila od učebnice pro sedmý postupný ročník. Neboli: pouze vy-

sokoškolák asi unese bezbřehé a vysoce nezávislé filosofování našich

sociologů.



71

Obdobně je to v právu. To, co se zde považuje za učebnici, je zpra-

vidla manuál pro interpretaci toho či onoho zákona. Tzv. teorie prá-

va zatím nebyla schopna definovat ani svůj předmět.

3. Věda jako vynucování discipliny

Schopnost mít svou učebnici (na všech třech výše uvedených stup-

ních) je nepochybně dokladem úrovně příslušné vědní discipliny. Při

této příležitosti si dovolím připomenout tezi, kterou u nás sdílí jen má-

lokdo: Věda stojí a padá s tvrdou kázní, čímž se ovšem nemyslí do-

cházka na pracoviště, ale respektování základních pojmů, východisek

a zákonů.

Každý den se asi každý fyzik dostane do kontaktu s jevem, který ja-

koby vynucuje opustit „příliš těsné sevření“ například schematu

F = m.a (síla je rovna součinu hmoty a zrychlení). Stejně tak každý,

jen trochu zručný fyzik by dokázal za jedno odpoledne pro onen „no-

vý“ jev vymyslet desítky alternativních, na míru ušitých „vlastních“ po-

jmů a formulí. Fyzika ovšem již dávno ví, že takový postup je nepří-

pustný, protože úkolem fyziků je pravý opak - zařadit každý nově na-

lezený jev do existujícího, pracně a často bolestně vybudovaného

rámce vědy. Ty jevy, u nichž se to nepodaří, jsou pak evidovány ja-

ko trvající výzva.

Jakékoli jiné postupy, tak dobře známé ze společenských věd, je

třeba považovat za obyčejnou nekázeň, která brání rozvoji poznání.2

Bude to znít asi tvrdě, ale vědci tím, že budují vědeckou obec, ve

skutečnosti staví chrám, do kterého dovolují vstoupit pouze těm, kdo

respektují „jejich víru“ a ze kterého je nemilosrdně vyobcován každý

kacíř. Učebnice, zejména ty basic, jsou pak hlavním nástrojem šíření

a obrany této víry.

4. Respekt okolí

Všechny přírodovědní obory bez řečí uznávají, že fyzika je tvrdým

jádrem zkoumání přírody. Všichni si přitom uvědomují, že fyzikové za

tento svůj primát nesou cenu, kterou by v jiných oborech asi nikdo

nebyl ochoten platit.

Uvnitř společenského bádání jsme se zatím nenaučili takové hie-

2) Nedávno jsme se v tomto smyslu vyjádřili k známému ma
arskému mysliteli J.
Kormaiovi. Viz Klaus, V. Tříska, D. Review Article of János Kornai's „The
Socialist System: the Political Economy of Socialism“. Buksz, Budapest Winter
1994; Finance a ůvěr, jaro 1995.
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rarchie rozpoznat, natož respektovat. Jakákoli zmínka o primátu eko-

nomie, ve smyslu její formální propracovanosti, vyvolává proto nená-

vistné reakce, a to od lidí, kteří nemají nejmenší tušení o podstatě

a významu učebnic Samuelsonova nebo Holmanova typu.
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Vstup do EU je v životním zájmu ČR

Jan Kavan, ministr zahraničí České republiky

Nad názvem dnešního semináře „My a EU: Argumenty místo iluzí“

visí otazník. O jakých iluzích má být řeč? Aby bylo možné o nějakých

iluzích diskutovat, je třeba tyto iluze konkrétně pojmenovat. A vy-

cházíme-li z různých názorových přístupů - jak jsem to vnímal po

příspěvku pana Bednáře - bude obtížné se shodnout na tom, co vlast-

ně za iluze považujeme.

Struktura mého příspěvku je následující: v první části provedu struč-

nou rekapitulaci procesu přičleňování ČR k EU. Ve druhé části nastí-

ním postoj ČSSD k evropské integraci. Třetí část zkoumá postavení ČR

ve vztahu k EU. Čtvrtá část popisuje pokrok ČR v procesu přičleňo-

vání k EU. Pátá část zdůrazňuje nutnost politického konsensu o při-

bližování k EU. Šestá část se zabývá termínem vstupu ČR do EU a se-

dmá kapitola nabízí závěr.

1. Rekapitulace procesu přičleňování ČR k EU

Základní politické diskuse o tom, zda do EU vstoupit nebo ne, by-

ly ukončeny v lednu 1996, kdy tehdejší předseda vlády pan Václav

Klaus odevzdal v Římě oficiální přihlášku České republiky do

Evropské unie. Pozice ČR byla tehdy jasně vyjádřena v doprovodném

memorandu k této přihlášce, který bych rád připomněl:

“Vláda České republiky si uvědomuje prospěšnost a nevratnost pro-

cesu evropské integrace a jeho unikátní aktuální vyjádření v koncep-

tu institucí Evropské unie, uvědomuje si i perspektivnost a budoucí po-

tenciál příležitostí, který tento koncept nabízí. Oceňuje odvahu a vizi

jeho zakladatelů a jejich pokračovatelů, jejich trpělivost, houževnatost

a realismus. Projevovat stejné vlastnosti ukládá sama sobě tváří v tvář

historické výzvě.“

Význam zmíněného memoranda je i v tom, že tehdejší česká vláda,

v jejímž čele stál Václav Klaus, se vypořádala s některými závažnými

argumenty, které se ptaly, proč je účelné do EU vstupovat. V memo-

randu připustila tehdejší vláda určitá váhání a jisté výhrady, které pro-

vázely její rozhodnutí požádat o členství v EU: 

„Nebylo lehké porozumět principům fungování složitého a někdy

i nedostatečně transparentního mechanismu EU, v němž jsou princi-

py liberalizující, které rozšiřují svobody, doprovázeny nezbytnými prv-

ky regulujícími, disciplinujícími a organizujícími.“
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Zásadní význam mělo politické prohlášení, že „Česká republika ak-

ceptuje pro své budoucí členství Evropskou unii takovou, jaká je a ja-

kou ji bude dotvářet kolektivní moudrost členských států v nejbližších

měsících a letech. Vláda České republiky budu připravena akceptovat

acquis commuautaire, úroveň spolupráce členských států na všech

úrovních, na kterých bude Evropská unie stát v době vstupu České re-

publiky. Tuto spolupráci bude Česká republika vnímat jako spolupráci

rovných partnerů. Bude přitom připravena se plně podílet na dalším

rozvoji a posilování Evropské unie. Vytváření evropského díla bylo

vždy záležitostí poučené představivosti, politické odvahy, trpělivé kaž-

dodenní práce, kritičnosti, střízlivého realismu, solidarity a umění

spolupráce, vstřícnosti a kompromisu. Se stejnými přístupy hodlá

k Evropské unii přistupovat i Česká republika.“

Podání přihlášky do EU ukončilo etapu, kdy byly váženy dlouho-

dobé přínosy i náklady českého členství v tomto integračním sesku-

pení. Bylo přijato politické rozhodnutí, s nímž vřele souhlasím -

vstoupit do EU jako plnoprávný členský stát. Nyní se nacházíme v eta-

pě, kdy konkrétní jednání o vstupu do EU dosáhla již pokročilého sta-

dia. Naším hlavním úkolem je posoudit konkrétní krátko- a středně-

dobé přínosy i nepříznivé dopady členství v EU na náš stát a náleži-

tě se na členství připravit.

2. Vztah ČSSD k evropské integraci

Nemůžeme přecházet skutečnost, že ne všechny politické strany

v naší zemi se shodují v hodnocení dosažených výsledků integrační-

ho procesu. Část českých politických stran - a mezi ně patří i ČSSD -

vidí v EU snahy o naplnění představ Evropy míru, Evropy prosperity,

Evropy solidarity. Není mi známo - a tím reaguji na poznámky pana

Bednáře - že by se EU vzdala či byla připravena se vzdát principu so-

lidarity, který vnímám jako jeden ze základních principů, na kterých

je EU postavena. Není mi známo, že by se toho principu chtěla vzdát

ani kvůli rozšíření o postkomunistické státy. 

Co se týče ČSSD, odkazuji na koncepci zahraniční politiky České

republiky, kterou jsme publikovali, kde jsme popsali naši evropskou

vizi. V této koncepci říkáme: „Česká republika podporuje evropský in-

tegrační proces a hlásí se k vizi sjednocené, demokratické, sociálně

spravedlivé, prosperující a mírové Evropy bez napětí, Evropy svobod-

ných občanů a spolupracujících regionů. Podporuje všechny kroky,
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které povedou ke společenství, v němž jsou plně respektována lidská,

občanská i sociální práva jednotlivců, včetně práva na důstojný život

ve zdravém prostředí. Usiluje o vznik společenství, v němž budou ob-

čané demokraticky rozhodovat o správě věcí veřejných.“

ČSSD vychází z toho, že v zájmu dosažení těchto cílů je účelné vy-

tvořit společné evropské instituce a prosazovat v jednotlivých oblas-

tech společnou evropskou politiku. Aby toho bylo dosaženo, je ne-

zbytné, aby jednotlivé členské státy EU byly připraveny postupně sdí-

let větší část své státní suverenity. Zdůrazňuji, že tak činí dobrovolně,

bez jakéhokoliv donucení a ve vlastním zájmu. Vychází přitom z rea-

listického hodnocení sociálních procesů ve světě a zejména z globa-

lizačních procesů, které nepochybně sféru suverenity národního stá-

tu omezují (bez ohledu na to, zda určitý stát je členem integračního

seskupení nebo stojí mimo ně). 

Nevnímám Evropskou unii jako seskupení, které by si stanovilo fe-

deralizaci jako svůj cíl, ani jako seskupení, které by popíralo roli ná-

rodního státu nebo by omezovalo svobodu rozhodování těchto států,

jak to zde naznačoval pan Bednář.

ČSSD hodnotí Evropskou unii jako unikátní výsledek dlouhodobé-

ho programového poválečného úsilí všech rozhodujících evropských

politických sil - sociálně demokratické, konzervativní i liberální ori-

entace. Je si vědoma toho, že EU jako každý výsledek lidského sna-

žení - má řadu nedostatků a slabin. 

Jde o zcela přirozený výsledek kompromisů mezi národními člen-

skými státy, které i nadále hrají důležitou roli při určování tempa

i charakteru integračního procesu. Dokonce bych řekl, že národní stá-

ty hrají rozhodující úlohu. Předpokládám, že nedostatky a slabá mís-

ta je možné společným úsilím odstraňovat. Nemá však valného smys-

lu o těchto nedostatcích mluvit, strašit se jimi bez možnosti se na je-

jich odstraňování aktivně podílet. 

3. Postavení ČR ve vztahu k EU

Jakou roli by ČR v integračním procesu měla hrát či hraje? V oblas-

ti ekonomiky je ČR už prakticky součástí EU. 65 % českého zahranič-

ního obchodu se realizuje se státy EU. Evropská unie se v loňském

roce podílela na českém vývozu 69 %. To je mimochodem více než

v případě některých členských zemí EU. 

Je dobrou zprávou, že v loňském roce zaznamenala ĆR poprvé od
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začátku devadesátých let aktivní saldo v obchodní bilanci s EU. Čes-

ká ekonomika a český průmysl jsou schopny obstát na náročných tr-

zích EU, aniž ještě čerpáme výhod z členství. Přitom jsme v minu-

lém roce plně nevyužívali možnosti, které poskytuje Evropská do-

hoda o přidružení. Teprve v roce 2002, kdy dojde ke zrušení zbyt-

kových cel na automobily, bude plně liberalizován obchod s prů-

myslovými výrobky. 

Základním problémem české pozice je, že při těchto těsných vaz-

bách na EU nemáme možnost jako přidružený člen rozhodování EU

ovlivňovat. Jsme ve stejné pozici, v níž byly země Evropského spole-

čenství volného obchodu včetně Velké Británie, když se rozhodovaly

o své další ekonomické a politické strategii. Jak známo, tenkrát se roz-

hodly přistoupit k EU a vystoupit z Evropského společenství volného

obchodu. 

V zájmu ČR je, aby co nejdříve došlo k odstranění tohoto deficitu

politického vlivu a toho lze dosáhnout pouze na bázi plnoprávného

členství v EU. Obdobně jako my uvažují i ostatní kandidátské země.

Stojí za pozornost, že o našem přistoupení k unii nejednáme s orgá-

ny unie, nýbrž s 15 členskými státy EU. 

4. Pokrok ČR v procesu přičleňování

Lze konstatovat, že jsme v procesu přičleňování k EU značně po-

kročili. Naše republika předala Evropské unii 29 pozičních dokumen-

tů k jednotlivým kapitolám acquis communautaire z celkového počtu

31. Jednání byla zahájena o 23 kapitolách a 10 z nich bylo již před-

běžně uzavřeno, mezi nimi i velmi náročná kapitola týkající se volné-

ho pohybu zboží. V počtu předběžně uzavřených kapitol patří ČR me-

zi nejúspěšnější kandidátské země. Očekáváme, že v letošním roce

bude otevřeno i zbylých 6 kapitol. 

Ačkoli dosavadní bilance našeho jednání o přistoupení k EU je po-

měrně pozitivní, nemůžeme, a také to nedělám, vyvozovat z toho

předčasně optimistické závěry. Tvrdou skutečností je, že nejobtížněj-

ší úsek cesty je teprve před námi. Čeká nás jednání o těch nejtěžších

kapitolách - např. o volném pohybu kapitálu, o životním prostředí,

o zemědělství apod. Teprve koncem letošního roku bude zřejmé, jak

obtížná jednání nás budou ještě čekat a v jakém časovém horizontu

budeme moci další kapitoly uzavřít. 

Předpokládáme, že jednání o přistoupení by mohla být dokončena
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v příštím roce. Zároveň však musíme výrazně pokročit v přípravách

na vstup do EU. Kritickým obdobím z tohoto hlediska je zejména prv-

ní pololetí letošního roku. Není nadsázkou, když řeknu, že nyní se

rozhoduje o tom, zda se naše republika zařadí mezi první skupinu ze-

mí, které se stanou členy EU. Vláda vypracovala pro toto období ná-

ročný program legislativních i nelegislativních prací. Jeho uskutečně-

ní závisí do značné míry na vstřícném postoji opozičních politických

stran, zejména ODS, a na spolupráci vlády s parlamentem. 

5. Politický konsensus o přičleňování k EU

Považuji za potřebné připomenout, že naši partneři v EU s velkým

zájmem a uspokojením zaregistrovali dohodu o přípravě ČR na vstup

do EU uzavřenou 26. ledna letošního roku mezi ODS a ČSSD.

Důležitým signálem pro ně bylo prohlášení, že obě strany považují

vstup ČR do EU za otázku národního zájmu a že strategickým cílem

je vstup naší země do EU v příští vlně rozšíření, jakož i shoda na po-

třebě urychlení harmonizace českého právního řádu tak, aby ČR mo-

hla vstoupit do EU po 1. lednu 2003. 

Zde přítomný pan Zahradil se mnou tyto věty formuloval. Máme

shodný názor na nutnost vykázat konkrétní výsledky před přijetím

další hodnotící zprávy v reakci na loňskou hodnotící zprávu Evropské

komise. Tuto dohodu jenom v několika posledních málo týdnech

ocenili např. ministr zahraničí Velké Británie Robin Cook a komisař

EU, který má na starosti rozšíření, Günter Verheugen. Pan Verheugen

mi napsal, že tuto dohodu vítá, a že tento nový konsensus pomůže

odstranit nedostatky konstatované v hodnotící zprávě Evropské ko-

mise. Zdůraznil, že posílení opoziční smlouvy - tento termín sám pou-

žil - má v tomto kontextu “vysokou cenu“. 

Pozitivně bylo našimi partnery v EU přijato i společné hodnocení

a závazek obou politických stran, že považují vstup ČR do EU za za-

hraničně politickou prioritu, a závazek v maximální míře vysvětlovat

průběh tohoto procesu občanům ČR a poskytovat jim přitom infor-

mace o všech aspektech dopadu našeho členství v EU. Dostali jsme

příslib našich partnerů v EU, že nám v těchto věcech pomohou a sdě-

lí nám své zkušenosti z těchto oblastí. Řada politiků ještě letos přije-

de do ČR a bude se účastnit i veřejných shromáždění, kde budou vy-

světlovat svou politiku a důvody, proč se domnívají, že je pro ČR vý-

hodné vstoupit do EU.
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6. Termín vstupu ČR do EU

Otázkou, o níž se často diskutuje, zní: kdy má Česká republika při-

stoupit k EU? Vláda vychází z toho, že Česká republika by měla být

připravena přistoupit k EU 1. ledna 2003. K tomuto termínu orientuje

své práce, tento termín uvádíme v pozičních dokumentech předaných

EU. Z tohoto termínu vycházíme jak při jednání s představiteli EU, tak

s představiteli jednotlivých členských států. 

Termín 1.1.2003 nebyl stanoven náhodně. Při jeho stanovení jsme

přihlíželi ke stavu EU a zejména k střednědobé prognóze vývoje, kte-

rá byla vyložena v dokumentu EU pod názvem Agenda 2000. Vzali

jsme v úvahu, že jednání České republiky o přistoupení k EU začalo

v březnu 1998 a mohla by být dokončena příští rok. Vycházíme z pře-

svědčení, že je reálné, aby Česká republika do roku 2003 učinila

všechny nezbytné přípravné práce. 

Nikdy jsem neskrýval, že termín 2003 je termínem velmi náročným,

často říkám i optimistickým, a že vyžaduje trvalé soustředěné úsilí ne-

jen vlády, ale i všech subjektů, které budou vstupem do EU bu
 pří-

mo nebo nepřímo ovlivněny. Je to termín velmi optimistický, ale mys-

lím si, že není nereálný. Je pro nás důležité, že obdobně jako my uva-

žují a postupují i další kandidátské země první vlny rozšíření. Všechny

si stanovily obdobné referenční datum, včetně Ma
arska, které si pů-

vodně kladlo za cíl vstoupit do EU začátkem roku 2002. 

Zaznamenali jsme hlasy doporučující se vstupem do EU nespěchat,

pořádně se připravit, hledat případně jiná variantní řešení, jako např.

uzavřít s EU smlouvu o bezcelní unii nebo vyjednat s EU něco na způ-

sob Evropského ekonomického prostoru. Na představu, že by bylo

možno vyjednat novou asociační dohodu, reagoval pan náměstek

Telička. Je srozumitelné, proč se vláda touto cestou nedala. 

Vycházíme z toho, že je v našem zájmu stát se členským státem EU

co nejdříve. Pro to mluví nejen důvody ekonomické, členský stát nejen

využívá výhod jednotného trhu EU, ale má i přístup k těm strukturál-

ním a kohesním fondům, které do určité míry kompenzují důsledky

zostřené konkurence. Nevšiml jsem si, že by se nám mělo v rámci při-

pravované reformy působení těchto fondů po vstupu vyhnout. 

Teoreticky lze sice uvažovat o tom, že by ČR do EU koncem toho-

to desetiletí vstoupila až po Polsku, Ma
arsku, Slovinsku, Estonsku,

Slovensku popř. dalších kandidátských zemích. Neumím si však před-

stavit, jak by jakýkoliv odpovědný český politik takovouto politiku
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před českou veřejností obhajoval. Nebudu se zabývat argumenty, kte-

ré mám pro stanovení takového jasného referenčního data. 

Jsem rád, že dohoda mezi ODS a ČSSD výslovně stanoví, že obě

strany si uvědomují nutnost “urychlit harmonizaci českého právního

řádu s evropským právem tak, aby ČR mohla vstoupit po 1. lednu

2003“. Neskrývám, že i tato dohoda posílila naši negociační pozici. EU

dala jasně najevo, že každá kandidátská země bude pokračovat v jed-

nání o členství svým vlastním tempem a bude uplatňovat princip di-

ferenciace, takže pokrok v jednání bude přímo záviset na připrave-

nosti každého kandidátského státu. 

To vytváří prostor pro urychlení negociací, jakož i pro rozdělení

jednajících států na několik skupin, ve kterých budou přijímáni noví

členové. Po helsinském zasedání Evropské rady je jasné, že do EU ne-

vstoupí najednou všechny jednající kandidátské země - dnes jich je

dvanáct - ale je možné, že najednou nevstoupí do EU ani země, kte-

ré společně zahájily jednání před dvěma roky. 

7. Závěr

Současná fáze evropské integrace nedovoluje zájemcům o členství

vybírat si, kterou část acquis převezmou a ze které bychom chtěli tr-

valou výjimku. V tomto aspektu je EU velmi tvrdá, vůči kandidátským

zemím prosazuje politiku “bu
 vše a nebo nic“. Česká republika a dal-

ší kandidátské země mohou žádat, a také žádají, o časově i rozsahem

omezená přechodná období, po která nebude část legislativy EU apli-

kována. Vycházíme ze zásady žádat o přechodná období pouze v ob-

lastech, kde je to z hlediska českých zájmů zcela nezbytné. 

V první polovině roku 2000 budou otevřeny všechny kapitoly s vý-

jimkou kapitol týkajících se institucí EU. Očekávám, že Evropská ra-

da v Nice na konci francouzského předsednictví v prosinci letošního

přijme na základě pokroku v jednáních a na základě další hodnotící

zprávy z podzimu letošního roku harmonogram rozšiřování EU. Bylo

by žádoucí, aby stanovila i cílová data pro ukončení jednání nejlépe

připravených kandidátských zemí. Pro ČR je důležité, abychom stáli

mezi zeměmi první skupiny, která přistoupí do EU. 

Záměrně jsem ve svém příspěvku nemluvil o iluzích. Vstupovat

kamkoliv s iluzemi bych považoval za nerealistické. Tvrdím, že poli-

tika současné vlády k EU je velmi realistickou. Nedopus�me, aby šar-

vátky na naší politické scéně ohrozily náš vstup do Evropské unie.
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Vstup ČR do EU jako „poznaná nutnost“

Jan Zahradil, místopředseda zahraničního výboru a vý-
boru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny

Svůj příspěvek začnu konstatováním, které je výrazem jakési obec-

né shody: Vstup České republiky do EU se jeví jako nezbytný a ne-

vyhnutelný. Hlavní důvod k této shodě je jasný: Česká republika je re-

lativně malá otevřená země ležící uprostřed Evropy, a proto stranou

integračního procesu nemůže obstát. Velikost, počet obyvatel, geo-

grafická poloha ani ekonomický potenciál jí to prostě neumožňují.

Česká republika, stojící stranou integračního procesu, se nemůže po-

dílet na čtyřech základních svobodách (tedy volném pohybu osob,

zboží, služeb a kapitálu) ani spolurozhodovat o evropských politic-

kých procesech. Tomu je třeba zabránit.

Struktura mého příspěvku je následující: první část upozorňuje na

fakt, že jednotliví členové EU mají v řadě oblastí odlišné zájmy. Druhá

až čtvrtá část se zabývá problémy, které jsou nejobtížnější při pláno-

vaném rozšíření EU na východ: společnou zemědělskou politikou,

strukturální politikou a sjednocením daní a sociálních systémů. Pátá

část analyzuje přebírání komunitárního práva. Šestá část zkoumá

křehkou politickou nadstavbu EU a sedmá část se zaměřuje na refor-

mu institucí. Osmá část se ptá, jak by měla Eu vypadat v dlouhodo-

bém horizontu a devátá část přináší závěr.

1. Evropské země mají odlišné zájmy

Povšimněte si, že jsem k odůvodnění, proč by ČR měla vstoupit do

EU, použil negativního vymezení. Myslím, že to celkem odpovídá

důvodům, proč byl vynález jménem Evropská společenství téměř

před 50 lety zřízen. Bylo to také na základě negativního vymezení -

tedy aby se po zkušenosti dvou světových válek cestou ekonomické

spolupráce a úzké kooperace evropských států zabránilo dalším mož-

ným mocenským konfliktům. Zmíněný cíl byl v zásadě úspěšně spl-

něn, Evropa již přes půlstoletí nepoznala válku. 

To by nás však nemělo vést k mylným závěrům, že Evropská unie

je dnes jakýmsi všeobecným charitativním spolkem, usilujícím pouze

a výhradně o obecné blaho, a že uvnitř takové struktury neexistují

„měkčí“ formy konfliktů a rivalství mezi státy či jejich uskupeními.

Integrační proces podléhal v průběhu desetiletí různým dobově pod-
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míněným ekonomickým, právním a politickým školám a z nich vy-

plývajícím tlakům. Mnohé z těchto názorových škol a teorií nepřežily

svou dobu, přesto však stále leží ukryty někde mezi stavebními ka-

meny Evropské unie. 

Tyto skutečnosti musí Česká republika, ale i jakákoliv jiná asocio-

vaná země, brát na vědomí, aby nežila ve světě iluzí z názvu našeho

semináře, ale ve světě faktů. Vstup do EU je pro nás spíše „poznanou

nutností“ než čímkoliv jiným. Dovolte, abych uvedl tři konkrétní

ukázky střetávajících se zájmů, které jsou poněkud alarmující ve svět-

le plánovaného rozšíření EU na východ: společnou zemědělskou po-

litiku, strukturální politiku a sjednocení daňových sazeb a sociálních

systémů.

2. Společná zemědělská politika

Začnu společnou zemědělskou politikou, jednou z výdajových

nočních můr EU. Zvýšení jejích ročních nákladů v případě vstupu

celé tzv. „první vlny“ žadatelů se odhaduje mezi 12-15 mld euro roč-

ně, což je téměř čtyřicetiprocentní nárůst oproti nákladům např.

v loňském roce. To jistě Evropské unii nahání hrůzu. Proto také ze-

mědělský komisař Fischler opakovaně zmínil dlouhodobější suspen-

zi nových členů EU z CAP. 

Pokud k tomu dojde, budou poškozeny ekonomiky nových členů,

protože by musely čelit protekcionistickým a restriktivním opatřením,

financovaným v rámci CAP, zatímco veškerá protiopatření by musela

být financována z jejich národních rozpočtů. Bude to znamenat také

popření jedné ze čtyř základních svobod volného trhu EU, tedy vol-

ného pohybu zboží, protože bude muset být zaveden dvojí režim uv-

nitř jednoho systému včetně geografické diferenciace a hraničních

kontrol. 

Především však jsou tyto úvahy nedůstojné a prozrazují, jak málo

politické předvídavosti a odvahy a naopak, jak mnoho setrvačnosti se

skrývá v evropských politických kuloárech. Ukazuje se, jaké nebez-

pečí je v tom, když malé zájmové skupiny, vybavené silnými nátla-

kovými prostředky, prosazují své zájmy. 

Nikdo není ochoten říci, že skutečným problémem evropského ze-

mědělství je rozsah jeho produkce, který je bez dotací neudržitelný.

Nesmělé snahy o částečné odbourání tohoto komplexu jsou masko-

vány argumenty o ekologii a krajinotvorbě. Můžeme směle říci, že po-
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kud CAP nebude reformována před dalším rozšířením EU, dojde

k exportu výrazně deformovaného tržního prostředí ze západu na vý-

chod a to do prostředí, v němž právě na východě platí mnohem pří-

močařeji tržní principy. 

3. Strukturální politika

Strukturální politika úzce souvisí s teorií „Evropy regionů“, admi-

nistrativně rozdělené na menší „podstátní“ jednotky, které se - za hoj-

ného skloňování principu subsidiarity - stávají základními stavebními

kameny EU, místo národních států. Strukturální operace představují

druhou největší výdajovou položku rozpočtu EU, která přesahuje tře-

tinu všech výdajů. 

Strukturální politika je vydávána za praktickou aplikaci principu so-

lidarity. Tato politika ve skutečnosti nemá jednotnou koncepci ani jas-

ně definované cíle. Je to záležitost poměrně neproniknutelného poli-

ticky motivovaného rozhodování, kde nejdůležitější je snaha utrhnout

si co nejvíce ze společného koláče při využívání či spíše zneužívání

vyjednávacích pozic. 

Při strukturálním přerozdělování hrají roli i jiné ukazatele, než ob-

jektivně ekonomické. To snadno zjistíme při studiu tzv. cílů (objecti-

ves) strukturálních fondů. Řada kritérií pro přerozdělování je věcí vý-

kladu, který je zase věcí politické dohody. Výsledkem je, že podpora

není rozdělena jen mezi státy s podprůměrným HDP, ale i průměrným

a nadprůměrným HDP. 

Pokud by dnes došlo k rozšíření EU, došlo by k radikální realoka-

ci strukturálních fondů ve prospěch nových členů. Už jenom z toho

důvodu - pokud nedojde k reformě - budou některé členské státy vá-

zat svůj souhlas s rozšířením EU na uchování jejich současných vý-

hod, plynoucích ze strukturální politiky. 

Pro ty, kteří rádi argumentují ve prospěch EU právě strukturálním

financováním nových členů, uvádím, že pro kandidáty na plné člen-

ství je již dnes vyčleněna částka, která je hluboko pod úrovní součas-

né podpory pro Španělsko, Portugalsko a Řecko. 

4. Sjednocení sociálních systémů a daňových sazeb

V oficiálním dokumentu německé CDU - nikoliv nevýznamné ev-

ropské politické síly - z loňského roku, se praví: „…z důvodu trans-

parentnosti a srovnatelnosti by mělo být cílem postupně ve všech člen-
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ských zemích prosadit stejné druhy daní a daňové základy…“ a dále

„…harmonizace systémů sociálního zabezpečení a trhů práce sice je

přechodně bolestivá, ale přitom je rozhodující podmínkou solidárního

společenského řádu…“. 

Lze očekávat, že pod touto unifikací budou země s drahými a ex-

tenzivními sociálními systémy, s vysokou mírou zdanění, s vysokou

cenou práce, s vysokými nepřímými mzdovými náklady rozumět ni-

koliv redukci těchto svých parametrů, ale naopak dorovnání ostatních

zemí na jejich úroveň - to znamená odbourání jakýchkoliv existujících

komparativních výhod mezi jednotlivými členskými státy EU. To by

se dotklo především nových členů, na jejichž straně se nyní tyto kom-

parativní výhody nacházejí.

5. Komunitární právo

Častým předmětem kritiky je pomalé přebírání komunitárního prá-

va. Není pochyb o tom, že zavedení jeho podstatné části do českého

právního řádu napomůže zlepšení právního prostředí v ČR, napomů-

že liberalizaci ekonomiky, napomůže dokončení transformace. 

Nicméně EU si položila jeho plnou harmonizaci jako „conditio sine

qua non“ dalšího rozšíření. Přidružené země se tedy pachtí, aby pře-

vedly do svého národního práva všechna nařízení, směrnice, doporu-

čení a různé podzákonné technické normy, přičemž tento cíl se jim

dalším rozšiřováním balíku acquis stále vzdaluje. 

Navíc nejde jen o harmonizaci práva, ale i o jeho implementaci.

To bude klást další nároky jak na veřejnou tak na soukromou sféru

v asociovaných zemích. Existují různé studie - provedené před ně-

kolika lety např. polskou vládou - z nichž vyplývá, že náklady na

zavedení sociálních nebo ekologických standardů EU by mohly být

( bráno podle procenta z HDP) vyšší, než částky, které země CEE

dostanou v rámci předvstupní pomoci nebo ze strukturálních fondů

po svém vstupu. 

To paradoxně znamená, že země CEE by si na svůj vstup minimál-

ně ve střednědobém horizontu připlácely. Pro veřejné rozpočty těch-

to zemí nebo pro podnikovou sféru by to znamenalo další zátěž.

6. Politická nadstavba EU

Nejvíce prostoru pro realizaci nejrůznějších politických střetů - a� již

jde o střety národních zájmů jednotlivých států, střety jednotlivých po-
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litických sil, skupin či elit, střety regionálních sil či zájmových skupin

- vzniká při vytváření politické nadstavby EU a na to navazující insti-

tucionální reformy EU. Také je zde - bohužel - nejvíce prostoru pro

sociální a politické konstrukce, maskované bu
 pod pláštíkem zdán-

livě smělých a neotřelých vizí budoucnosti nebo pod vágně pojatými

úvahami o evropanství a evropských hodnotách. 

Politická integrace, do níž se právě v poslední etapě investuje nej-

více prostředků, je přitom nejzpochybnitelnější. Je prokazatelné, že

moderní dějiny Evropy jsou dějinami diverzity, diverzifikace, plurality

a mnohotvárnosti, ne naopak. Představa Evropy jako „světové moc-

nosti“, jednoho celku, vedeného společnými zájmy, znamená - přes

veškerá zpochybňování tohoto tvrzení - erozi takzvaného národního

státu, jeho rozmělnění v nadnárodních strukturách. 

Nehájím princip národního státu z emocionálních či sentimentál-

ních důvodů. Rozhodující podle mne je, že národní stát je evolučním

produktem společenského vývoje, který může být užitečný pro sprá-

vu věcí veřejných i v dnešním světě propojené ekonomiky, bezpro-

středně sdílených informací a lokálně omezených konfliktů. K pří-

padnému odumření národního státu může opět dojít pouze spole-

čenskou evolucí. 

Nemůže to být ani na základě inspirací, odvozených např. z mar-

xismu o zániku státu v důsledku objektivního dějinného vývoje.

Nemůže to být ani na základě jiných inspirací, odvozených např.

z politického katolicismu o obnovené univerzalitě jakési novodobé

Svaté říše římské. Urychlená, nepřirozená, umělá, politicky motivova-

ná demontáž národního státu může kromě toho vyvolat v dlouhodo-

bějším horizontu například vlnu etnického či regionálního nacionalis-

mu izolacionistického a xenofobního typu. 

7. Reforma institucí

Tyto myšlenky jsou podle mne pro úvahy o EU zásadní. Pokud by-

chom měli hovořit o skutečné reformě EU, bylo by nutno se nad ce-

lou myšlenkou integrace znovu vážně zamyslet. K tomu však samo-

zřejmě nedojde, na to je Evropská unie již příliš mohutným komple-

xem. Proto jakékoliv změny v budoucnu budou především dílčími

změnami stávající struktury a náplně EU. To se týká i reformy insti-

tucí, především Rady a Komise. 

Ve hře je jednak počet komisařů, ale především způsob hlasování
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v Radě, tedy konstrukce většiny a kvalifikované většiny, která má zá-

sadní význam. V této oblasti se ovšem schyluje ke střetu mezi malý-

mi a velkými státy. Každá členská země je v Radě obdařena určitým

počtem hlasů, kdy se uměle vyrovnává nerovnováha mezi velkými

a malými státy. 

Plánované rozšíření bude znamenat přistoupení především tzv. ma-

lých států, s výjimkou Polska. Proto jedna z nabízených alternativ ho-

voří o tom, že je nutno vnést do systému vážených hlasů ještě prvek

počtu obyvatel. Totéž platí o úvahách o změně tzv. blokovací menši-

ny, kde je možno soustředěním hlasů určitého počtu malých států za-

blokovat přijetí rozhodnutí. 

Tady jasně vidíme obrysy budoucího sporu mezi malými a velkými

státy, sporu, který opět obnažuje základní rozpor ohledně představ

o EU - zda je EU souborem alespoň formálně rovnocenných národ-

ních států, nebo zda je jakousi svrchovanou jednotou s různým stup-

něm populační hustoty ve svých jednotlivých správních jednotkách,

ke které by se mělo přihlížet.

8. Evropská unie v dlouhodobém horizontu

Zvnějšku nelze ovlivňovat ani podobu EU ani podmínky našeho

vstupu. Nezbývá než plnit daná kritéria a snažit se dojednat přijatel-

né podmínky vstupu - tedy především přechodové lhůty v nejrůzněj-

ších oblastech. Česká republika ovšem musí umět artikulovat svoji

představu o EU v dlouhodobém horizontu. Nabízím několik základ-

ních tezí.

1) Jediný reálný model budoucí EU s 25 či více členy je „více-

rychlostní Evropa“, tedy EU, v níž nebude možné ani potřebné do-

sáhnout úplného, totálního sjednocení ve všech oblastech, ale kde se

mnohem více, než doposud bude uplatňovat princip dobrovolnosti

a flexibility. To ovšem znamená výrazné přehodnocení všech dosa-

vadních představ. 

První náznaky k flexibilitě se objevily již v Amsterdamské smlouvě,

kdy byly prvky flexibility zavedeny do prvního a třetího pilíře. Určitě

je to krok správným směrem a měl by být v budoucnu posílen, roz-

šířen a zaveden i ve druhém pilíři. Zatím platí pro flexibilitu relativně

tvrdé podmínky. Pokud jde o flexibilitu v prvním pilíři, je účelné je

udržet, naopak pro druhý a třetí pilíř tyto podmínky je třeba výrazně

změkčit. 
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2) Nebál bych se tzv. „technokratického“ nebo „ekonomistního“

charakteru EU, o kterém se často mluví opovržlivě a jako jeho proti-

klad je stavěn bu
 jakýsi panevropský transcendentalismus nebo idea

všeobjímajících kolektivních práv. „Technokratičnost“ chápu jako ra-

cionální návrat k principům jednotného trhu, volného trhu, který mu-

sí zůstat jádrem celého integračního procesu. 

Ekonomické představy, ekonomická efektivita musí dominovat nad

politickými vizemi. Proto „technokratičnost“ znamená odbourávání

welfare state, nikoliv jeho posilování. Znamená udržení komparativ-

ních výhod, soutěžního prostředí uvnitř EU včetně možnosti diverzity

daňových a sociálních struktur, nikoliv jejich unifikace. Znamená li-

beralizaci, to je odbourání CAP. Znamená snížení redistribuce, to jest

revizi strukturální politiky. 

3) Pokud jde o instituce, není účelné posilovat ty, které nejsou od-

vozeny od národních politických reprezentací - tedy komisi a už

v žádném případě zmatené těleso jménem Evropský Parlament. Rada

je z demokratického hlediska nejreprezentativnějším a nejlegitimněj-

ším orgánem EU, protože je tvořena zástupci národních vlád, za ni-

miž stojí voličstvo národních států. Úprava vážení hlasů uvnitř Rady,

by měla směřovat k zrovnoprávnění všech členských států EU - tedy

nikoliv k prohlubování rozdílů malý vs. velký. Není to v rozporu

s principy demokratické reprezentativnosti, pokud vycházíme z teze

o rovnoprávnosti a suverenitě jednotlivých členských států.

4) Je v životním zájmu ČR podílet se na politickém a ekonomickém

propojení transatlantického prostoru, nikoliv se podílet na budování

„pevnosti Evropa“, postavené na kulturní a obchodní konfrontaci

s USA. Musíme umět uvnitř EU identifikovat své partnery a to ve dvou

skupinách:

a) jednak ty, s nimiž nás mohou pojit obdobné názory na budoucí po-

dobu EU. Můžeme a máme je hledat především mezi evropskými

státy srovnatelné „váhové kategorie“ - jmenoval bych především

skandinávské země.

b) jednak ty, s nimiž nás může pojit podobný důraz na transatlantic-

kou bezpečnostní vazbu a obavy z její nebezpečné relativizace

v rámci rozvoje ESDI. Tady bych jmenoval např. Portugalsko,

Nizozemí, z velkých států Velkou Británii, v obou skupinách

Polsko a Ma
arsko. 
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9. Závěr 

Řekl jsem, že vstup do EU je pro ČR „poznanou nutností“. To platí

ale i naopak. Jak vážně to myslí sama EU se svým rozšířením, po-

známe velmi brzy, do konce roku 2000. Pokud rozšíření nebude pro

samotnou EU „poznanou nutností“, pokud je bude nadále odkládat

do daleké či blíže neurčené budoucnosti, či pokud se bude pokoušet

vymyslet pro nové členy institut druhořadého členství - pak je třeba

jednat. Jak? 

Nabízím několik tezí této alternativní strategie, která by samozřejmě

vyžadovala užší společný postup více asociovaných zemí, minimálně

ČR, Polska a Ma
arska.

a) vyvolat renegociaci asociačních dohod.

b) zahájit jednání o plnoprávném vstupu do evropského ekonomic-

kého prostoru.

c) prozkoumat by� dočasnou možnost užších ekonomických vztahů

v rámci NAFTA.
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Pět iluzí o přičleňování ČR k EU

Pavel Telička, hlavní vyjednavač ČR pro vstup do EU

Účelem dnešního semináře je podívat se na některé iluze či deziluze

ve vztahu k Evropské unii. Ve svém příspěvku bych se chtěl analyzo-

vat pět z nich: 1) že evropský integrační proces zničí národní státy, 2)

jsme poslušní žáčci, kteří plní úkoly EU, 3) že rozšíření lze provést bez

reformy institucí, 4) že o našem vstupu rozhodne čas uzavírání kapitol

při jednání a 5) že rozšíření EU je snadnou a již hotovou záležitostí.

1. iluze: Evropská unie zničí národní státy

O Evropské unii se u mluví hovoří hodně, avšak relativně povrch-

ně. Často slyšíme nejrůznější klišé, unie je někdy démonizována, jin-

dy přeceňována, občas je vnímána jako umělá entita, která chce brát

národním státu suverenitu apod. Ve skutečnosti EU vždy byla, je a bu-

de společenstvím národních států, které mají své zájmy. Vše, co v EU

vnímáme, vzniká na základě vůle členských států EU, a� už před de-

setiletími, nebo v poslední době. 

Evropská unie je entita nesmírně složitá a - přiznejme si to - i znač-

ně heterogenní. Není třeba se bát, že by směřovala k úplné unifikaci.

V poslední době ostatně vnímáme spíše opačný trend: v konkrétní re-

alizaci politiky EU vidíme snahu členských států přitáhnout zpět na

sebe část pravomocí, které byly původně delegovány na bruselské

centrum. 

Klíčovými subjekty evropské integrace jsou a zůstanou členské stá-

ty. Osmdesátá a první polovina devadesátých let byly dobou, která

byla hodně o vizích, které ale nebyly zasazeny do realistického časo-

vého rámce, nebo to byly vize, které se utrhly od realistických zákla-

dů. Dnes se ukazuje, že národní stát v sjednocující se Evropě neza-

nikne, že stále většina kompetencí - legislativních i exekutivních - zů-

stane v rukou členských zemí.

Podobně jako samotná EU vzniká společnou vůlí členských států,

i přičleňování k EU je jasný politický proces, kde máme na jedné stra-

ně členské země (a jejich národní zájmy), na druhé straně kandidát-

ské země (a jejich národní zájmy). Kandidátské země se z důvodu

svých národních zájmů chtějí integrovat do tohoto seskupení a člen-

ské země z důvodů svých národních zájmů tyto země přijímají, pří-

padně proces rozšiřování modifikují.
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2. iluze: Jsme poslušní žáčci, kteří plní úkoly EU

Řada mýtů a iluzí převládá i o jednáních. V prvé řadě - o čem ve-

deme jednání? Jednání jsou založena na principu, že máme možnost

i povinnost říci, s jakými problémy se na cestě do EU potýkáme, při-

znat, které z nich jsme schopni řešit k termínu předpokládaného vstu-

pu do EU, a které schopni řešit nejsme (protože mají ekonomické či

finanční dopady). 

Není tedy pravda, že poslušně přijímáme všechno, co nám

Evropská unie předloží. Existuje široká paleta otázek, kde si chceme

ponechat (a také si ponecháváme) časový prostor, po který nebude-

me implementovat a vynucovat plnění příslušných komunitárních

norem. 

To, že se nám některé normy acquis nelíbí, je přirozené. Řada lidí

by si asi dokázala představit jinou zemědělskou politiku. Důležité

však je, že případnou reformu evropských politik nemůžeme ovliv-

ňovat či podněcovat z vnějšku (ostatně bylo to i kontraproduktivní).

Můžeme ale - zvláště pokud najdeme spojenectví se zeměmi, které

mají obdobné názory - tyto změny iniciovat zevnitř. Právě proto je pro

nás vstup do EU tak důležitý.

3. iluze: Rozšíření lze provést bez reformy institucí

Na co máme brát zřetel v nejbližším období z hlediska jednání?

Skutečnou prioritou EU v tomto roce je mezivládní konference o in-

stitucionální reformě. Jakákoli ujištění, že rozhoduje výhradně kandi-

dátská připravenost, aniž by se cokoli dodalo o reformě institucí, ne-

jsou pravdivá. 

Je důležité sledovat, kdo zrovna předsedá EU. V současné době

předsedá Portugalsko. Sledujeme jeho první kroky, díváme se, jak

jsou stavěny problémy k jednání atd. Je veřejným tajemstvím, že

Portugalsko se soustře
uje právě na prioritu reformy institucí. Jakkoliv

vnímá rozšíření celkem vstřícně, musí brát v úvahu své národní zájmy

- tzv. úspěch předsednictví, protože každé předsednictví je o tom, že

musí být pro dotyčnou zemi úspěšné. 

V druhé polovině roku 2000 bude předsedat Francie. Francie má

příležitost smazat ze sebe - a� už opodstatněnou či neopodstatněnou

- nálepku země, která sice navenek podporuje rozšíření, ale v kon-

krétní praktické rovině se chová trochu zdrženlivě. Ve Francii (a ko-

neckonců nejen v ní) existuje řada skupin, které se obávají, že se
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změní proporce sil uvnitř unie, zda nové země nejsou jakousi za-

hrádkou SRN, zda bude Francie schopna uplatňovat vliv na tomto te-

ritoriu. Pro Francii je to příležitost etablovat se politicky i ekonomic-

ky v našem regionu. 

Jistou neznámou je potenciální dopad situace v Rakousku. Na jed-

né straně může být rakouská vnitropolitická situace být pro nás pozi-

tivní, protože lze očekávat jistou zdrženlivost v zahraničně politických

prohlášeních rakouské vlády, která si chce usmířit Evropskou unii. Na

druhé straně ve spolkově vládě sedí Svobodní (ačkoli nedrží minis-

terstvo zahraničí), což se dříve nebo později může projevit na i na je-

jí politice.

4. iluze: O vstupu do EU rozhodne čas uzavírání kapitol

Čtvrtá iluze, která se často opakuje, zní, že je v zájmu ČR uzavírat

jednotlivé kapitoly při jednání s EU co nejrychleji, abychom byli v po-

rovnání s ostatními kandidátskými zeměmi hodně vepředu.

Za portugalského předsednictví otevřeme všechny kapitoly k jed-

nání včetně zemědělské politiky. Opomíjet nelze otázku metodiky,

jak detailní bude zkoumání jednotlivých kapitol. To, zda uzavřeme

nebo ne nějakou kapitolu v prvním pololetí, však není důležité. 

Možná bychom nalezli kapitoly, které bychom mohli za cenu vzá-

jemných ústupků uzavřít, ale musíme si klást otázku, zda právě dru-

há strany toto nechce využívat. Určitě chceme kapitoly uzavírat, ale

nikoliv za každou cenu. 

Byli bychom rádi, kdyby se za francouzského předsednictví uděla-

la jakási „inventura“ negociačního procesu, z níž by vzešel další scé-

nář jednání. V těchto jednáních bychom měli vyřešit problémy v těch

nejsložitějších kapitolách. Jako limit pro ukončení těchto jednání vi-

dím konec švédského předsednictví. 

Z hlediska dalšího osudu negociačního procesu je pro nás mnohem

důležitější ona „inventura“ či scénář a také schopnost více uplatnit

princip diferenciace ze strany EU v přístupu k jednotlivým kandidát-

ským zemím. Scénář bude připraven Komisí. My se domníváme, že

v době, kdy teoreticky vyjednává již dvanáct zemí, nelze jiný než di-

ferencovaný přístup použít.

5. iluze: Rozšíření EU je snadnou a již hotovou záležitostí

Mezivládní konference o institucionální reformě se koná letos. EU

vložila do reformy institucí tolik politické váhy, že vyvine maximální
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úsilí k tomu, aby tuto konferenci uzavřela do konce roku 2000 nebo

nejpozději v prvních měsících roku 2001. Rozhodně to ale není nic

daného, nemáme tudíž absolutní jistotu. 

Smlouva, která bude muset být ratifikována, může v té či oné člen-

ské zemi narazit na odpor. Je přitom zřejmé, že cím širší přitom bude

agenda mezivládní konference, tím těžší bude z hlediska ratifikace

v členských zemích, obzvláště v zemích, kde probíhá referendum.

Politicky jsou vedle Rakouska nejisté i další členské země - stačí se

podívat do volebních kalendářů. Už nějaký čas před volbami se ob-

jevují momenty, které mohou jednání o přistoupení komplikovat. 

Problém je složitější ještě tím, že ČR není jedinou zemí, která vy-

jednává. A� chceme či ne, jednání o přičlenění s jednotlivými zeměmi

budou spojována a propojována. Za předpokladu, že si Česká repub-

lika bude stát v některých oblastech lépe, budeme spojováni se ze-

měmi, které si budou stát hůře, zvláště bude-li jejich geopolitická vá-

ha větší než naše. 

Pro nás je klíčové, abychom v druhé polovině roku 2000 zajistí

monitoring, který vyjasní schopnost plnit naše závazky. Transpozice

legislativy není jen o tom, abychom ji převzali. My už totiž při jed-

nání přijímáme na základě resortních pozičních dokumentů kon-

krétní závazky. Bude-li docházet k posunu např. účinnosti či před-

ložení zákona, bude se to promítat na výsledkové listině. S tím sou-

visí nebezpečí znovuotvírání kapitol: kdykoli může nastat situace

(a můžeme mít na tom zájem i my), že se určitá kapitola znova 

otevře. 

Přes všechny uvedené potíže se zdá, že proces rozšíření je již na-

startován, a zdaří-li se reforma institucí, dojde příští rok k jeho výraz-

nému zintenzívnění rozšiřování EU. Nechci hovořit o termínech, ale

nedojde-li k neschválení výsledků mezivládní konference či k něče-

mu obdobnému, pak zde nevidím prostor a důvod k obavám, jaká

zde vyslovil pan Zahradil. 

K renegociaci asociační dohody bych chtěl uvést, že sjednání nové

smlouvy a její ratifikace by trvaly stejnou dobu, kterou si vyžádá na-

še jednání o dohodě o přistoupení a její ratifikace. Co se týká mož-

nosti účastnit se jen evropského hospodářského prostoru, je třeba si

uvědomit, že bychom byli podstatně nevýhodnější situaci - jsou přijí-

mány normy, mají na nás dopad a my je nemůžeme ovlivnit. Stačí

o tom hovořit s Nory.
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6. Závěr

O EU se hovoří často, ale málokdy se jde do hloubky problému.

O unii i procesu přičleňování panují různé iluze a klišé. Jsem velmi

rád, že tento seminář přispěl k odkrytí některých z nich, a že dnes

u nás existuje výrazná politická shoda na cíli vstupu do EU, která se

projevovat stále více i v praxi. 

Lze vyslovit obavu, že se integrujeme do něčeho, co lze nazvat po-

hyblivým cílem - nejen z hlediska acquis ale např. i z hlediska vý-

sledků mezivládní konference. Souhlasím proto s tím, že je na místě

určitá pružnost či flexibilita. Ti, kdo nebudou flexibilní, budou pasiv-

ním příjemcem určitých politik, ale nebudou mít možnost ovlivňovat

to, na čem se ostatní hbitější země shodnou. 

Analýza národních zájmů je jistě užitečnou věcí. Dnes však už na-

zrál čas přemýšlet nikoli o tom, zda do EU ano a kdy, nýbrž hlavně -

co v ní. EU bude více uplatňovat princip flexibility, bude se měnit,

bude vícerychlostní a chceme-li obhájit a ošetřit své národní zájmy,

musíme si o těchto věcech udělat jasno už před vstupem. Za minis-

terstvo zahraničí prohlašuji, že si svou odpovědnou úlohu uvědomu-

jeme a hlásíme se k ní.

Ačkoli jsme v řadě věcí vystřízlivěli, proces rozšiřování je úspěšně

nastartován. Vstup ČR do EU vnímám jako něco víc než jen pozna-

nou nutnost, necítím však potřebu glorifikovat toto EU. Evropská unie

je společenství, které má své silné i slabé stránky, je směsí politických

záměrů i spontaneity, a my do ní vstupujeme ne proto, že musíme,

nýbrž proto, že chceme. Chceme v unii žít i pracovat a ovlivňovat žá-

doucím směrem.
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Na počátku evropské integrace stáli muži s vizí

Cyril Svoboda, bývalý náměstek ministra zahraničí

Kde se nachází proces integrace? Stále platí moje zakořeněná skep-

se o tom, že evropská integrace se bohužel stále nachází spíše v ru-

kou diplomatů a expertů. Pro většinu občanů České republiky je

vstup do Evropské unie hodnotou, o kterou bychom měli usilovat, ale

zároveň je pro mnohé hodnotou značně neznámou a vzdálenou. Jde

o proces, který se pro občany odehrává kdesi v Bruselu - daleko od

jejich běžného života. 

1. Historická podmíněnost evropského integračního procesu

Na počátku evropské integrace stáli muži s vizí. Jejich rozhodnutí

a konání bylo historicky podmíněno. Až do počátku evropské inte-

grace byly stabilita, prosperita, mír a bezpečí založeny na smluvních

vztazích mezi suverénními státy. 

Metternichův koncept mírové Evropy - založený v roce 1815 na zá-

kladě rovnováhy sil evropských mocností - skončil nástupem Pruska

a vytvořením Trojspolku roku 1882 a poté Trojdohody v roce 1897.

Tato tzv. mírová Evropa prošla sedmnácti válkami a na konci celého

vývoje stála první světová válka. I versailleský mír ztroskotal na po-

rušování smluvních závazků mezi suverénními státy. Německo pouze

simulovalo vůli dodržovat smluvní podmínky a od simulace přešlo

k otevřenému porušování mezinárodních závazků. Výsledkem tohoto

procesu byla druhá světová válka. 

Po ní však přichází muži s novou vizí, s vizí jednotné Evropy,

Evropy homogenní. Podle Monneta šlo o vytvoření jednotné Evropy

dostatečně silné, aby byla nezávislá na obou světových mocnostech,

aby udržela USA i Sovětský Svaz stranou, dostatečně silné k udržení

světového míru. A ministr Schuman 9.5. 1950 řekl: “Evropa nevykoná

vše najednou, nebo podle jediného obecného plánu. Učiní tak na zá-

kladě jednotlivých úspěchů, které vytvoří defacto solidaritu.“

Počátek jejich počínání byl historicky podmíněn nejen zkušeností

světové války, ale též nástupem komunismu, bipolárního rozdělení

světa, rozdělení Evropy a existencí studené války. Na začátku bylo ne-

jen ohrožení (ačkoli bylo velmi významné), nýbrž především vůle vy-

tvořit novou Evropu založenou na sdílení moci a přenesení části su-

verenity na nadnárodní entitu. 
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Cílem evropské integrace bylo, aby se vyloučila pouhá simulace do-

držování pravidel, aby existovala společná autorita, která by byla sto

vynutit si chování podle dohodnutých pravidel - dokonce až tak, že

jednotlivý občan se může dovolávat spravedlnosti proti státu, jehož je

občanem. Jsem si jist, že bez těchto historicky podmíněných skuteč-

ností by tento projekt vůbec nevstoupil v život. 

Winston Churchill kritizoval tehdy váhavý přístup vlády Etlieho

k vznikajícímu Společenství uhlí a oceli slovy: “Kdybych byl tázán,

zda bych souhlasil s nadnárodní autoritou, která má moc říct Velké

Británii, aby přestala těžit uhlí nebo vyrábět ocel, ale na místo toho pě-

stovala rajčata, odpověděl bych bez váhání NE. Ale proč tam nebýt

a nedat tuto odpově�?“

2. Evropská integrace po pádu železné opony

Do pádu železné opony byla Evropa harmonickým klubem.

Evropské státy si uvědomily nutnost jít cestou liberalizace a ekono-

mické soutěže - jak uvnitř tohoto společenství, tak i za jeho hranice-

mi. Evropská integrace znamená vzrůst investování, obchodu a velký

přesun veřejného sektoru do sektoru soukromého - především v do-

pravě, bankovnictví a energetice. Přináší rozvoj nových technologií,

důvěru v ekonomickou soutěž a vytváření společného fungujícího

právního prostředí. 

Po dobudování jednotného vnitřního trhu vznikl koncem roku 1992

Evropský hospodářský prostor, zóna volného obchodu. Jeho před-

nosti jsou známy: volný pohyb zboží mezi jednotlivými členskými stá-

ty bez jakýchkoliv překážek, volný pohyb osob mezi členskými ze-

měmi s právem usadit se, žít a pracovat v kterékoliv členské zemi ES,

volný pohyb kapitálu bez jakéhokoliv omezení a překážek, volný

prostor pro budování služeb po celém území ES.

V roce 1989 se Evropa stává více demokratickou, ale přestává být

homogenní. Její heterogenita se projevila nejvíc v rozšíření Rady

Evropy. Ta se rozšířila - po mém soudu bohužel - na principu “na-

před přijmout, a pak kultivovat“. Výsledkem je výrazné oslabování au-

tority Rady Evropy. Z 23 členských států v roce 1990 jejich počet

vzrostl na 41. Sedmnáct z nich se stalo členy v posledních pěti letech.

V několika dalších letech má být přijato ještě pět až šest nových čle-

nů. Rada Evropy se stala méně heterogenní a méně harmonickou. 

Některé členské státy ještě dlouho po přijetí neplní kritéria na člen-
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ství vyplývající ze závazků plně aplikovat Evropskou úmluvu o lid-

ských právech. Tento faktor se silně odráží na rozšíření EU. Unie ne-

bude chtít opakovat tzv. řeckou zkušenost. EU klade zvýšený důraz na

právní prostředí jako nutnou podmínku vlastní funkčnosti. To zname-

ná, že je potřeba nejen sladit normy podle obsahu, ale zajistit jejich

stejnou akceptovatelnost, aplikovatelnost a především vynutitelnost. 

Možná právě selhání Rady Evropy v oblasti právního prostředí ve-

de k vážným úvahám EU přijmout vlastní chartu práv a svobod jako

právně závazný dokument pod jurisdikcí Evropského soudního dvo-

ra. A tím nejen defacto, ale i de-iure dotvořit dvojí politický, právní

a ekonomický standard. 

3. Vstup do EU je jedinečná šance

Postoj členských států EU můžeme pozorovat i z tohoto hlediska na

posledním vývoji v Rakousku. Tento vývoj jasně ukazuje, jak bude EU

trvat na plnění vstupních kritérií. Podle Amsterodamské smlouvy mů-

že Evropská rada označit členský stát, který se neřídí, nebo hrubě po-

rušuje základní zásady EU. (Těmito zásadami jsou svoboda, demo-

kracie, lidská práva a základní svobody - právní stát.). 

A takovému státu mohou být, za stálé platnosti povinností, poza-

stavena některá práva, zejména právo hlasovat v Radě EU. Rakousko

ještě neporušilo žádné ustanovení žádného ustanovení komunitární-

ho práva a Evropa už varuje a je připravena zavést sankce. Možná, že

i to je vzkaz k nám, žadatelům o vstup do EU v první vlně. 

Naše cesta je cesta domácí, je to cesta, jak mi vytvoříme prostředí,

které bude způsobilé býti kompatibilní s prostředím EU. Integrace,

která dala Evropě 55 let prosperity, bezpečí a míru, je přesto naší je-

dinečnou šancí. Jestliže ji neuchopíme a budeme stát stranou, pomů-

žeme jenom situaci dotváření dvojího evropského standardu a pove-

de to k tomu, že mi budeme stát stranou - a to velmi dlouho.
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Je přičleňování ČR k EU návratem do Evropy?

Miloslav Bednář, Filozofický ústav Akademie věd ČR

„To suppose that any form of government will secure liberty or hap-

piness without any virtue in the people, is a chimerical idea.“ (James

Madison)

1. Evropa z filozofického pohledu

Již samotný pohled na mapu Evropy a její srovnání s podobou ji-

ných světadílů naznačuje, v čem tkví podstata evropanství: Evropa

se jako zeměpisný celek, narozdíl od jiných kontinentů, nevymezu-

je oceánem. Je, přísně vzato, členitou západní částí Asie. Je tomu tak

proto, že odůvodněné přesvědčení o kontinentálnosti tohoto ne-

kontinentu vzniklo z ověřitelné evidence jeho zásadní, kulturně ci-

vilizační rozdílnosti v porovnání s východnějšími, resp. jižnějšími

územími. 

Onu vědomou diferenci poprvé uskutečnily svobodné řecké obce,

tj. městské státy, jako ověřitelný rozdíl mezi vládou politickou a ne-

politickou, aristotelsky řečeno, mezi vládou nad svobodnými a rov-

nými, a despocií.1 V následných dějinných zvratech se takto založe-

ná, ústavně demokratická podoba státu svobodných občanů projevo-

vala jako bytostně nesamozřejmá skutečnost, jež názorně demonstru-

je bytostnou nesamozřejmost reality vůbec. Proto se svoboda rozumu,

svědomí a z nich vyplývajícího jednání na filosofickém a religiózně

křes�anském základu přirozeného zákona a práva staly vůdčím prin-

cipem zásadní odlišnosti Evropy od neevropy, resp. evropanství od

neevropanství, a to bez ohledu na geografické hranice.

Politicky se tyto základní principy evropanství vývojově nakonec

vždy konkretizují a precizují do rozmanitých podob civilizace ústav-

ních demokracií na přirozenoprávním základě. Přirozenoprávně zalo-

žená nezávislá ústavnost, a to i nedemokratická, legitimizuje, a tím

v zásadě vytváří státní suverenitu jako absolutně nezpochybnitelnou

politickou autoritu bez ohledu na škálu faktických vlivů, jimž se ten

který stát vystavuje, a proto je ve svém suverénním, tj. svobodném po-

litickém rozhodování bere v úvahu. Státní suverenita je ústavní nezá-

1) Srv. Aristoteles, Politika, 1256a 19–20
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vislost státu, jež spočívá v přijetí práv a povinností, obdobně jako je

tomu u jeho občanů.

2. Instituce EU nemají demokratickou legitimitu

Státní suverenita liberálně demokratického ražení klade důraz na

ústavní vymezení prostoru svobody, kde se neustále rozehrávají

a řeší spory politických subjektů demokratické reprezentace svo-

bodných občanů. Liberálně demokratická státní, resp. ústavní suve-

renita proto zásadně nepřipouští unitaristicko - ekonomistní, ani

žádnou jinou tendenci nahradit svobodu politické soutěže dirigistic-

kou chimérou efektivního řízení společnosti. A je to právě tento 

principiální rozdíl, který vytváří bytostnou odlišnost evropanství,

a stále zřetelně převažující, ekonomistně dirigistické orientace

Evropské unie. 

To konkrétně znamená, že instituce Evropské unie, jimž zatím de-

mokraticky legitimní členské státy s výhradou možnosti vystoupení

z unie předaly státní suverenitu, zatímco členové Evropské měnové

unie tak již učinili nevratně, postrádají demokratickou legitimitu. Je

příznačné, že právě reforma institucí Evropské unie, jež má tento zá-

važný problém vyřešit spíše kosmeticky a zároveň podmiňuje možné

členství kandidátských zemí, se neustále odkládá. Evropská unie tak

jen zdánlivě paradoxně ohrožuje Evropu, resp. evropanství, ztotožní-

me-li evropanství s evropskou demokratickou civilizací, jež Evropu

zrodila. Hegel by tento současný klíčový problém evropských dějin ur-

čitě s potěšením analyzoval jako pozoruhodnou ukázku působení lsti

rozumu v dějinách. 

Dějiny v silném smyslu jsou vždy nezaměnitelným dramatem roz-

hodování mezi zásadními alternativami. Jak se Česká republika může

rozhodnout na dnešní osudové evropské křižovatce? Její dosud plat-

né rozhodnutí zní: Chceme vstoupit do takové Evropské unie, jaká

bude ve chvíli našeho vstupu. Klíčovou, nanejvýš oprávněnou otáz-

kou ale zůstává, zda si přinejmenším v dohledné době Evropská rada

jako nepochybně rozhodující politická instituce Evropské unie její, tj.

své rozšíření o nynější první vlnu kandidátských států skutečně přeje.

Zejména současné, stále velmi štědré dotační zabezpečení Společné

zemědělské politiky, regionálních fondů a obavy některých uskupení

průmyslu EU z konkurence příštích členů jsou zjevnou příčinou nyní

opět aktuálních odkladů dalšího rozšiřování Evropské unie sklonu
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přidělit příštím, vesměs postkomunistickým členům reálný statut dru-

hé kategorie. 

Neustále odkládaná politická reforma unijních institucí se nadto tý-

ká pro Českou republiku nesporně základního problému rovnopráv-

nosti velkých a menších členských států v případě systému vážených

hlasů v Evropské radě, počtu komisařů Evropské komise a rozšíření

hlasování kvalifikovanou většinou. Obavy z rozšíření mají proto zdán-

livě paradoxně i nynější malé členské státy, protože jim jako možný

výsledek institucionální reformy hrozí ztráta vlastních komisařů

v Evropské komisi a omezení vlivu na rozhodování Rady ministrů, po-

kud velké členské státy získají „větší hlasovací práva.“2

3. Ideové zakotvení Evropské unie

Česká republika stojí před branami politického a ekonomického

útvaru, jehož rozhodovací struktura má, a zřejmě i nadále bude mít

výrazně technokratický, zásady politické ústavní demokracie omezu-

jící a přehlížející ráz. Na druhé straně je ekonomická a v mnohých pří-

padech i právní úroveň prostoru Evropské unie na relativně vyšším

stupni demokratické civilizace než její dnešní český protějšek. Avšak

hlavní trend stále narůstající zákonné normotvorby Evropské unie je

v alarmujícím rozporu s principy liberálně demokratického zákono-

dárství. Tvorba zákonů a jim odpovídajících nařízení by měla v ev-

ropském duchu spočívat v co nejširším prostoru svobody vymezeném

zákonně stanovenými mezemi. Unijní normy a předpisy mají ale ves-

měs zcela opačný, příkazově donucovací podobu, jež eliminuje svo-

bodu rozhodování a jednání.

Zásadně problematický charakter hlavního ideologického zaměření

Evropské unie, jež se zpravidla označuje jako evropský federalismus,

má snadno zjistitelné historické příčiny. Při vzniku a v průběhu po-

válečného integračního procesu, jenž vyústil do vzniku Evropské

unie, se namísto existující Churchillovy, české tradici evropské politi-

ky nápadně blízké koncepce demokraticky založené, soustavné spo-

lupráce liberálně demokratických, volně spjatých Spojených států ev-

ropských s úzkou vazbou na Spojené státy americké prosadily demo-

kraticky značně problematické koncepční a politické směry výrazně

centralistické orientace. Šlo zejména o

2) Srv. O'Donnell, Tainted love, Business Central Europe, Březen 2000, (39–41),
s. 40
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• křes�ansko demokratický klerikalismus, někdy dokonce se zřetel-

nými vazbami na předválečné fašizující, fašistické a i s nacistickým

evropanským konceptem sympatizující vize evropského sjednoce-

ní, jak podrobně dokládá např.nedávná precizní monografie Johna

Loughlanda.

• marxistické projekty centralistické evropské federace u význačných

italských komunistů, 

• centralisticky administrativní tradici evropsky kontinentálního, pů-

vodně francouzsko-belgicko-německého liberalismu, jak se utvářel

hlavně po r. 1848. Jeho starší kořeny popsal Alexis de Tocqueville

ve vynikajícím pojednání „Starý režim a revoluce“ U nás ji soustav-

ně kritizoval hlavní kontinuální proud české liberálně konzervativ-

ní demokratické politiky reprezentovaný Františkem Palackým,

Karlem Havlíčkem a Tomášem G. Masarykem, právě tak jako vý-

značný česko-německý konzerativní liberál Lev Thun.

4. Neš�astný evropský federalismus

Hlavní ideologická orientace Evropské unie, tedy evropský federa-

lismus, se vyznačuje svébytným typem příznačně vágního evropan-

ského nadšení, jež zpravidla lpí na ideji jakési nacionalistické autarkie

budoucího evropského superstátu a jeho soupeření především se

Spojenými státy americkými. Vzhledem k tomu, že kontinentální myš-

lenka poválečné evropské integrace se vyznačovala a dosud vyzna-

čuje vůdčím motivem znemožnit opakování celoevropské válečné ka-

tastrofy, prozrazuje její souběžná nacionalistická averze ke Spojeným

státům nápadný kompenzační sklon pramenící z rozhodující zásluhy

USA na osvobození budoucích kontinentálních zakladatelských států

evropských společenství od nacistické totalitní diktatury. 

Odtud zjevně pochází charakteristická vágnost a iracionální evro-

panská naladěnost přetrvávající ideologie evropského federalismu.

Takto iracionální postoj je zároveň pochopitelným předpokladem

soustavného obcházení a ignorování základní povahy evropských dě-

jin a z nich vyplývající možnosti vytvořit skutečně zodpovědnou a pe-

vnou evropskou jednotu na jednoznačně demokratickém politickém

základě. 

Rozhodujícím rysem evropských dějin je totiž pluralita států, jež vy-

plývá z jejich po staletí a tisíciletí probíhajícího utváření. Demokra-

tická Evropa proto spočívá v bytostné rozmanitosti jednotlivých, histo-
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ricky dlouhodobě utvářených typů demokracií a jim neodlučně vlast-

ních demokratických politických kultur. 

Zde se ukazuje zásadní odlišnost vývoje demokracie v Evropě

a v USA, kde již v 17. století na počátku osidlování převážně britský-

mi kolonisty převládalo do značné míry jednotné kulturně politické

vědomí, jež se v první polovině osmnáctého století transformovalo do

výslovně sjednocujícího, nábožensko-politického sebevědomí

Američanů. Došlo k tomu v průběhu čtyřicet let probíhající první vl-

ny religiózně ekumenického, výrazně demokratického a zároveň ni-

terně tolerantního hnutí, známého jako Velké probuzení. 

5. Dvě koncepce liberální demokracie

V demokratizující se moderní Evropě ale místo toho od r. 1848 pro-

bíhá závažné střetnutí mezi dvěma principiálně odlišnými koncepce-

mi liberální demokracie. Na jedné straně stojí již připomenutý konti-

nentální liberalismus francouzsko-belgicko-německého původu, vyrů-

stající z krátkodeché materialistické víry v centrální řízení společnosti

prostřednictvím domněle osvícených a tolerantních institucí, jež ne-

podléhají náročnému systému ústavně demokratické kontroly. 

Byl to právě tento typ evropského liberalismu, jenž před první svě-

tovou válkou zejména v Německu a Rakousko-Uhersku soustavně

znemožňoval účinné prosazení demokratických ústavních principů,

a tak svou agresivitou a neschopností, resp. polovičatostí a slabostí

významně přispěl ke vzniku první celoevropské a následně světové

válečné katastrofy. Jeho staronovou zjednodušující vágnost a s ní ne-

odlučně spjatou dirigistickou orientaci dosud sdílejí mnozí intelektuá-

lové a politici.

Na druhé straně existuje alternativa zejména anglosaských útvarů

liberálně demokratické státnosti, jež vyrůstají z reformační tradice 

evropského myšlení, navazují na antické filosoficko-politické zdroje

evropanství a jsou zásadním protikladem materialistického spoléhání

na dirigistické bezpečí a zařizovací všudypřítomnost organizačních

aparátů. 

Této převážně anglosaské tradici se z historických důvodů nikoli

náhodou značně blíží již zmíněná česká tradice liberálně konzervativ-

ní politické filosofie a demokratické politiky reprezentovaná kontinu-

álním a návazným úsilím v první řadě Františka Palackého, Karla

Havlíčka a Tomáše Garrigua Masaryka.
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6. Utopické představy českého prezidenta

Zde je na místě kritická zmínka o nedávném stanovisku prezidenta

České republiky Václava Havla uveřejněném v německém deníku Die

Welt 7. března t. r.3 Prezident Havel se zde domnívá, že „v novém sto-

letí se začne většina států vyvíjet od jakéhosi „kultovního objektu“

k jednodušším administrativním jednotkám, jež jsou součástí kom-

plexní planetární organizace.“4

Lze ale odůvodněně pochybovat, zda je přinejmenším většina libe-

rálně demokratických států jakýmsi kultovním objektem. Je totiž svý-

mi občany pro svou ústavní nezávislost, tj. politickou suverenitu, vní-

mána jako nezastupitelná záruka přirozených lidských práv a svobod,

a proto i náležitě ctěna. Chtít tyto národní státy nahrazovat jakýmisi

jednoduššími administrativními jednotkami v rámci komplexně řídící

planetární organizace lze považovat za implicitní podceňování ústav-

ně, tj. státně zaručené vlády práva a jí účinně zajiš�ované nedotknu-

telnosti základních lidských práv a svobod. 

Jestliže Václav Havel ve svém pojednání dále říká, že „lidské svo-

body představují nepoměrně vyšší hodnotu než suverenita státu“,5 jde

již o zcela zřetelný protimluv v přívlastku. Je to právě státní suvereni-

ta, resp. ústavní nezávislost liberálně demokratického státu, jež vždy

zásadně a nezastupitelně umožňuje a zaručuje samotnou existenci

a uplatňování lidských svobod, včetně úcty k jedinečnosti lidské bytos-

ti, kterou má Václav Havel v první řadě na mysli.

Odtud rovněž vyplývá závažný omyl prezidentova stanoviska, že

„v zahraniční politice jednotlivých států by měla být překonána kate-

gorie „národních zájmů, jež spíše rozdělují“, ve prospěch principů lid-

ských práv, jež spíše spojují.6 Kromě již uvedených skutečností lze to-

tiž snadno prokázat, že soudobý globálně prosazovaný trend zahra-

ničně politické priority zásad lidských práv, který má Václav Havel

zjevně na mysli, je zřetelným projevem základního národního zájmu

a tradiční státní ideje Spojených států amerických a dalších liberálně

demokratických států. 

Zkušenosti jednotlivých státních útvarů demokratické civilizace

ukazují, že lidskost, její principy a věčnou platnost nelze zajistit

3) Václav Havel, Mensch, Staat und Gott, Die Welt, 7. 3. 2000
4) Tamtéž
5) Tamtéž
6) Tamtéž
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a uskutečňit žádným jednoduchým administrováním, nýbrž vždy ne-

zbytně složitými, vyvažujícími systémy ústavně zajiš�ované svobody,

která je realizací spravedlnosti na základě převažujícího, neustále ob-

novovaného mravního konsensu občanů. Tak je třeba rozumět např.

Jeffersonově zjištění, že věčná bdělost je cenou svobody.

Naše bdělost se proto musí zaměřit i na problematickou povahu

Evropské unie, do které se má Česká republika začlenit. Kromě již

zmíněných varovných rysů, jež způsobují, že současná Evropská unie

je v závažném rozporu s evropským pojetím spravedlnosti a s ním

spjaté demokratické civilizace, je třeba uvést problém skutečné vůle

Evropské unie k rozšíření o nové členy z postkomunistické Evropy.

Zde je třeba zdůraznit, že ve věci rozšíření Evropské unie nerozhodují

ona často citovaná, někdy také povzbudivá stanoviska Evropské ko-

mise, nýbrž stanovisko Evropské rady, k němuž by měla dospět bě-

hem letošního roku. 

7. Pravděpodobný scénář rozšiřování Evropské unie

Přes veškerá oficiální politická a žurnalistická očekávání, jež jsou

nyní v České republice málem povinným trendem veřejného diskur-

zu, je mnohem spíše na místě nezakrývat si nepříjemnou pravdu, jas-

ně ji vyslovit, a tak zavést skutečně věcnou, realisticky prozíravou po-

litickou debatu o skutečných perspektivách a smysluplných alternati-

vách dlouhodobého vztahu České republiky k současné a budoucí

podobě Evropské unie.

Je nezbytné vzít konečně plně v úvahu velmi pravděpodobně nad-

cházející scénář rozšiřování Evropské unie. Evropská unie v zásadě

nebude ochotna připravit své současné členské země, tj. sebe sama,

o dosavadní výhody štědrých finančních příspěvků v rámci Společné

zemědělské politiky a regionálních fondů ve prospěch spravedlivého

podílu předpokládaných nových členů. Na druhé straně je zřejmé, že

některé členské země budou na nových členech unie požadovat ome-

zení volného pohybu jejich pracovních sil a služeb, tedy dvou ze čtyř

základních svobod Evropské unie.7

Zejména proto jejich rovnoprávné začlenění unie bu
 odloží, ne-

bo s některými uvedenými omezeními plnoprávného členství přijme

jen nejlevnější uchazečské státy, anebo bude ochotna akceptovat při-

7) Srv. O'Donnell, tamtéž
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pravené uchazeče o členství z první vlny jedině pokud přijmou sta-

tut druhořadého člena. Problémy s rozšířením Evropské unie mohou

rovněž nastat kvůli možné interní institucionální nedohodě, např.

o rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou a při neshodě na po-

žadavku menších členských států zavést systém dvojí většiny, a tím

odvrátit nebezpečí jejich mechanického přehlasování evropskými

velmocemi. 

Nejpádnějším důvodem pravděpodobného odložení skutečného

rozšíření Evropské unie o státy středovýchodní Evropy ale zřejmě bu-

de onen čistě materialistický, svou povahou nepolitický a bytostně

neevropský, výrazně sobecký finanční zájem na udržení vysokých do-

tací do zemědělství, v rámci dalších fondů a oddálení nové konku-

rence v některých odvětvích průmyslu ve prospěch nynějších člen-

ských zemí. Tak je rovněž třeba posuzovat nynější rozepře Evropské

komise o tom, jak posuzovat pokrok kandidátských zemí a nedávné

varování komisaře Verheugena, že Evropská unie nemůže stanovit

žádná cílová data rozšíření dokonce ani pro tzv. lucemburskou šest-

ku, do níž patří Česká republika.8

8. Národní zájmy České republiky

Pro takový, velmi pravděpodobný vývoj situace je nezbytné, aby

Česká republika důrazně jednala podle svých národních zájmů, jejichž

základním zahraničně politickým elementem je soustavné úsilí o spra-

vedlivou demokratickou podobu evropské jednoty, resp. Evropské

unie jako přirozené organické součásti transtlantické demokratické ci-

vilizace, a v tomto duchu realizovala alternativní zahraničně - politic-

ký postup. Jeho strategicky rozhodujícím záměrem by mělo být účin-

né a soustavné ovlivňování politiky Evropské unie tak, aby

a) prioritně vycházela z nezastupitelné demokratické plurality jedno-

tlivých členských států a z ní důsledně odvozovala transparentní

demokratický mandát rozhodujících unijních institucí a jejich poli-

tik včetně principu rovnosti práv předpokládaných nových člen-

ských států

b) aby rovněž vždy rozhodovala a jednala se zřetelem na nezbytnou

soupatřičnost demokracií na obou stranách Atlantiku jako globál-

ně působícího jádra demokratické civilizace.

8) Srv. tamtéž
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Česká republika by proto v situaci zjevné politické nevůle Evropské

unie umožnit plnoprávné začlenění kandidátských zemí, jež zjevně

plní její původní vstupní kriteria, měla:

• trvat na novém projednání asociační dohody s Evropskou unií, jež

by našemu státu zajiš�ovala okamžitý plnoprávný vstup do ekono-

mického prostoru EU a přitom umožňovala další souběžné ekono-

micko-politické vazby České republiky, jako např.

• uzavřít dohodu a volném obchodu s jinými ekonomicko-politický-

mi uskupeními, jako je např. Severoamerická dohoda o volném ob-

chodu (NAFTA) a Evropská dohoda o volném obchodu (EFTA)

• ponechat v platnosti a dále prohlubovat jak celní unii se Slovenskem,

tak Středoevropskou dohodu o volném obchodu (CEFTA).

Takto koncipované jednání České republiky by za uvedené situace 

• nesporně posílilo evropskou, a nejen evropskou váhu naší země ja-

ko suverénního, ústavně demokratického státu, 

• dlouhodobě by nesporně přispělo k příznivé politicko-ekonomické

transformaci Evropské unie 

• neposlední řadě by prospělo dlouhodobé integraci transatlantické-

ho celku demokratické Evropy a Ameriky na klíčových filosoficko-

politických, svou povahou etických základech evropské demokra-

tické civilizace. 

Alternativní, systematicky rozvržená zahraniční politika České re-

publiky by v této podobě za uvedené, nikoli nepravděpodobné situ-

ace zřetelně odpovídala tradici české státní ideje, jejíž skutečně svo-

bodný, do politického jednání převedený výraz pokaždé význačně

obohacoval podobu a dynamiku evropské a nejen evropské demo-

kratické civilizace. 
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Česká transformace se zastavila na půli cesty

Vladimír Dlouhý, bývalý ministr průmyslu a obchodu

Cílem tohoto příspěvku je 1) popsat výchozí země v roce 1989, 2)

analyzovat počáteční úspěšné reformní období, 3) prozkoumat příči-

ny transformačního zpomalení v letech 1994-97, 4) najít příčiny krize

(1998-99) a 5) vyslovit shrnující závěry. 

1. Výchozí stav země v roce 1989

Na konci osmdesátých let představovala Česká republika, jako sou-

část bývalého Československa, standardní socialistickou zemi, i když

s určitými specifickými rysy. Ve srovnání s Ma
arskem a Polskem,

Česká republika téměř neprošla obdobím reforem „perestrojkového

typu“, soukromý sektor prakticky neexistoval, k systémovým změnám

v podstatě nedocházelo a většina klíčových představitelů, a to jak ve

státním aparátu, tak i uvnitř komunistické strany, zůstávala na svých

postech od normalizačních let po konci Pražského jara v roce 1968. 

V téže době trpěla ekonomika extrémní hypertrofií těžkého prů-

myslu, jehož výrobky mohly najít uplatnění většinou pouze na měk-

kých trzích zemí RVHP a jiných socialistických zemí. Tato hypertrofie

byla doprovázena poměrně vysokou energetickou a materiální nároč-

ností, extrémně vysokou mírou zaměstnanosti a pokřivenou struktu-

rou obchodu, a to opět ve větší míře, než tomu bylo v sousedících so-

cialistických zemích (Jonáš 1997). 

Na druhé straně bylo Československo zemí, jež měla hlavní mak-

roekonomické ukazatele pod kontrolou (Portes 1989). Skrytá inflace

a zahraniční dluh byly nižší než u jiných srovnatelných zemí a Čes-

koslovensko představovalo spolu s Ma
arskem dvě země s nejlepší

nabídkou spotřebního zboží, což mělo své důsledky pro politickou

prázdnotu v zemi.

Československo, a později Česká republika, se rychle stala favori-

zovanou reformní zemí v očích politiků, potenciálních zahraničních

investorů a mnoha expertů. Důvody se zdály být nasnadě:

1. Česká ekonomická reforma, která měla pevné ukotvení v ekono-

mické politice československé vlády po prosinci 1989, byla založe-

na na třech hlavních pilířích:

• rychlých systémových změnách (liberalizaci cen, zrušení státního
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monopolu zahraničního obchodu, podstatné změně právního rám-

ce, daňové reformě a mnoha dalších);

• makroekonomické stabilizaci (protiinflační politice, změně režimu

směnného kurzu apod.);

• privatizaci.

2. Česká vláda byla rozhodnuta provádět tyto reformní kroky rychle,

a to jak z hlediska ekonomického, tak i právního.

3. Země byla politicky i sociálně stabilní a vláda se těšila značně sil-

né podpoře obyvatelstva, dokonce i co se týče nepopulárních po-

litických kroků.

4. Česká republika byla považována za zemi se silnou průmyslovou

a kulturní tradicí a s kvalifikovaným a vzdělaným obyvatelstvem.

Hypertrofie těžkého průmyslu, jež se ukázala jako důležitá překážka

mikroekonomické restrukturalizace, byla do značné míry přehlížena.

V tomto období panovalo všeobecné přesvědčení, že Českosloven-

sko (a v jeho rámci především ČR) má šanci se co nejrychleji stát sou-

částí standardních evropských integračních procesů. Dnes, po deseti

letech, je situace zcela odlišná, jak dokladuje následující tabulka:1

Členství v EU Členství v EMU P-ost
Maďarsko 2003-04 2006-07 90
Polsko 2003-04 2006-07 75
Slovinsko 2003-04 2006-07 90
Estonsko 2003-04 2006-07 90
Malta 2003-04 2006-07 65
Kypr 2003-04 2006-07 65
Česká republika 2005-06 2008-09 50
Litva 2005-06 2008-09 50
Lotyšsko 2005-06 2008-09 50
Slovensko 2005-06 2008-09 50

Prognóza členství v EU a EMU

Zdroj: Goldman Sachs

1) Údaje v tabulce jsou převzaty z výzkumného materiálu investiční banky
Goldman Sachs; jiné významné investiční banky hodnotí postavení České re-
publiky v evropských integračních procesech podobně.

Pravděpodobnost
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Česká republika je dnes hodnocena jako země „druhé vlny“, navíc

s relativně nízkou pravděpodobností úspěšné integrace do EU. Nechci

hodnotit připravenost našeho vstupu do EU, ani nechci absolutizovat

výše uvedené hodnocení investičních bankéřů, kteří z definice své

profese jsou velmi konzervativní v jakýchkoliv hodnoceních. 

Na druhé straně, je zpoždění České republiky v procesu přípravy

na vstup do EU je dnes považováno za fakt, který je důsledkem zpož-

dění vlastního transformačního procesu v naší zemi. Z tohoto pohle-

du je dnešní postavení České republiky bezesporu mnohem méně

příznivé než před deseti lety.

Je tomu skutečně tak? Pokud ano, co bylo příčinou?

2. Počáteční reformní období - úspěch

Dnes vládne domněnka, že česká ekonomická reforma je založena

na přijetí tzv. politiky „washingtonského konsensu“ (Williamson 1990,

1997) a tehdejší rozhodující čeští představitelé jsou považováni za

hlavní příklady jejího neúspěchu. To je zavádějící, hned z několika

důvodů.

Za prvé, zde nebyl žádný explicitní konsensus, a to ani ve

Washingtonu, ani mimo něj (Stiglitz 1998) ve smyslu jednoznačného

souboru politických návodů pro bývalé socialistické ekonomiky

v přechodném období. 

Za druhé, soubor politických postupů, známý dnes pod označením

„washingtonský konsensus“, totiž rychlé systémové reformy doprová-

zené makroekonomickou stabilizací, byl nevyhnutelnou podmínkou

pro úspěch počáteční fáze reformy a v tomto příspěvku dále tvrdím,

že úspěšný ekonomický vývoj naší země v období let 1990 - 1993 je

jedním z dalších důkazů této skutečnosti. 

Za třetí, česká vláda nepřijala žádnou explicitní politiku, jež by od-

rážela známá „negativa washingtonského konsensu“, spočívající

v podcenění institucionálních aspektů reformy, otázek restrukturaliza-

ce ekonomiky a zlepšení zákonného a regulačního rámce.

V nedávné době (viz Stiglitz 1999 nebo Rodrik 1996) byl formulo-

ván pojem „nového washingtonského konsensu“, reflektující zkuše-

nosti uplynulých deseti let. Skutečnost, že se českým politickým před-

stavitelům skutečně do jisté míry nepodařilo vybudovat nutné institu-

ce a regulační procedury, nebyla důsledkem pochopení či nepocho-

pení jednoho nebo druhého konsensu ohledně hospodářské politiky. 
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Byl to především důsledek zhoršení politických vztahů uvnitř vlád-

ní koalice v kombinaci s tím, že země a její političtí představitelé by-

li ve srovnání s rychlým přijetím politiky stabilizace a liberalizace

v počátečním stádiu reformy mnohem méně připraveni na změnu zá-

konného a institucionálního rámce.2

Stejně jako další středoevropské země utrpěla i česká ekonomika

několik vnějších šoků. Kromě zhroucení trhů RVHP a ruské ekono-

mické krize musela česká ekonomika překonat důsledky rozdělení

Československa. Domácí trh se prakticky přes noc zmenšil o třetinu

a nové exporty na Slovensko byly dosti brzo zasaženy slovenským

otevřeným i skrytým protekcionismem.3

Přes vnější i vnitřní šoky však - po rychlých počátečních systémo-

vých změnách a klíčové liberalizaci cen a zahraničního obchodu - do-

sáhla česká ekonomická politika rychlého úspěchu jak v makroeko-

nomické stabilizaci, tak i v privatizaci (Aghevli, Borzensztein a van

der Willingen 1992).

2.1. Makroekonomická stabilizační politika

V otevřené české ekonomice hrál nejdůležitější roli režim pevné-

ho směnného kurzu, přijatý československou vládou ke dni 1. led-

na 1991. Pevný směnný kurz sloužil jako rozhodující kotva makroe-

konomické stabilizace během počátečního reformního období a pod-

hodnocená měna byla sama tím nejlepším mechanismem podporují-

cím export.

Monetární politika musela čelit silným inflačním tlakům po ceno-

vé liberalizaci na začátku roku 1991. Restrikce byla drastická (v první

čtvrtině roku se celkové úvěry podnikatelské sféry nominálně zvýšily

o 6,0 %, ale výrobní ceny se zvýšily o 47,6 %), avšak rychlá cenová

stabilizace umožnila následné uvolnění restrikce a na konci roku 1991

poklesl M2 pouze o 17 %, což se přibližně rovná poklesu HDP a od-

ráží snížení transakční poptávky po penězích. 

Opatrná monetární politika pokračovala v první polovině roku

1992, ale po červnových volbách byla postavena před nový problém:

2) Pro obzvláště zajímavé názory na problémy transformace viz Blanchard (1996)
a Winiecki (1995)

3) Není jednoduché kvalifikovat vliv rozdělení. Podle různých zdrojů se zdá, že
v následujících třech letech po roce 1992 mohl být ekonomický růst v České
republice větší o 0,5–1,0 %.
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možnou destabilizaci vzhledem k rozdělení Československa. To po-

kračovalo počátkem roku 1993 a skutečnost, že rozdělení nebylo do-

provázeno ani inflačními tlaky, ani růstem zahraniční zadluženosti,

může být považována za zásadní úspěch.

V prvních letech po zahájení transformace se fiskální politice daři-

lo plnit dva hlavní úkoly (Tanzi 1993): (i) snižovat podíl veřejných vý-

dajů na HDP na úroveň běžnou v rozvinutých tržních ekonomikách

a (ii) přispět k udržení makroekonomické stability, což - vzhledem ke

skutečnosti, že na počátku transformace bylo téměř nemožné finan-

covat rozpočtové deficity na mezinárodních trzích - vedlo k požadav-

ku vyrovnané rozpočtové politiky. Oba úkoly byly v Československu

a v České republice v počátečních stádiích reformy splněny.

2.2. Privatizace

Všeobecně vládne domněnka, že československá vláda přijala ku-

pónovou privatizaci jako hlavní privatizační postup. To není zcela

přesné: z celkového privatizovaného majetku v přibližné účetní hod-

notě 760 - 780 miliard Kč byl kupónovou metodou privatizován ma-

jetek v hodnotě asi 350 miliard Kč. Byly použity všechny ostatní stan-

dardní metody, ale není pochyb o tom, že kupónová metoda hrála

klíčovou roli a zajistila politickou podporu programu privatizace

u obyvatelstva. Důvody a cíle byla jasné:

• vzhledem ke značně pokřivené struktuře cen, nedostatku domácího

kapitálu a prakticky absolutnímu státnímu vlastnictví ekonomiky

představovalo použití kupónů nejpřímější a nejrychlejší způsob pri-

vatizace a také způsob - přinejmenším v té době - nejvíce transpa-

rentní;

• cílem bylo privatizovat co nejrychleji převážnou část českého hos-

podářství. Použití kupónové privatizace je spojeno se známou dis-

kusí o načasování mezi privatizací a restrukturalizací firem.

Kupónová metoda dávala přednost privatizaci před restrukturalizací;

použitím jiných privatizačních metod bylo ze strany vlády však uči-

něno hodně i co se týká restrukturalizace.4

4) Skutečnost byla složitější i co se týká samotných kupónů: poptávková stránka
privatizace byla generována distribucí kupónů, zatímco nabídková stránka by-
la generována přípravou takzvaných privatizačních projektů a v tomto proce-
su byla role vlády velmi důležitá. Při výběru a schvalování privatizačních pro-
jektů dovházelo k implicitní rekrustualizaci mnoha společností.
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Následující léta 1993 a 1994 se zdála potvrzovat obecné povědomí

o tom, že Česká republika je zemí, jež je na čele ekonomické trans-

formace ve střední Evropě. Po silném poklesu ekonomické aktivity

(mezi lety 1989 a 1993 klesl český HDP o více než 20 %) a po počá-

tečních inflačních tlacích prošla ekonomika bodem obratu v roce 1993

(růst byl stále záporný ve výši - 0,9 %, ale to bylo pravděpodobně

způsobeno efekty vyplývajícími z rozdělení Československa) a dosá-

hla příznivé míry růstu v roce 1994 i 1995 (2,6 a 4,8 %). 

Inflace se stále snižovala (z 18,2 % v roce 1993 na 7,9 % v roce

1995). Rozpočet byl každým rokem v lehkém přebytku, devizové re-

zervy se prudce zvyšovaly (což bylo považováno za důležitý výsledek

vzhledem k nejistotám spojeným s rozdělením bývalé československé

měny) a nezaměstnanost zůstávala na nízké úrovni (což je vždy veli-

ce příjemná skutečnost dokonce i pro konzervativního politika). 

Vývozy, které ztratily důležité trhy v bývalém RVHP (a zejména

v bývalém Sovětském svazu, kde podíl na celkovém exportu klesl

z téměř 40 % v roce 1989 na 8,3 % v roce 1993), nalezly rychle nové

umístění na trzích Evropské unie i jinde.5 Dovozy byly nízké z důvo-

du potlačené agregátní poptávky a obchodní bilance byla kladná

(s výjimkou poslední čtvrtiny roku 1992) během celého období od ro-

ku 1989 do května 1994.

Vzhledem k příznivému vývoji se v průběhu roku 1994 Česká re-

publika jevila jako země, o níž se zdálo, že má hlavní transformační

kroky za sebou, země, jež je makroekonomicky stabilizovaná, s roz-

hodujícím podílem soukromého sektoru, s novou strukturou obcho-

du, země, jež je přitažlivá pro zahraniční investory. Ekonomický růst

se po hlubokém pádu v počátečním transformačním období (a po

negativním vlivu rozdělení Československa) dostal opět do atraktiv-

ních čísel. Česká republika zahájila jednání o vstupu do OECD

a v některých oblastech byla dokonce označována za příklad pro

ekonomiky EU. 

Tuto skutečnost potvrzuje i srovnání základních makroekonomic-

kých ukazatelů České republiky, Ma
arska a Polska, provedené na

obr. 1: při plně zvládnuté inflaci a při mnohem příznivějším stavu ve-

5) Důležitý vliv měla Asociační dohoda s tehdejším Evropským společenstvím,
podepsaná Československem, Polskem a Ma
arskem v Bruselu v prosinci
1991. Takzvané asymetrické úlevy umožnily středoevropským ekonomikám
rychlejší přístup na trhy EU než obráceně.
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řejných financí a běžného účtu platební bilance byl sice propad čes-

kého HDP počátkem 90. let nejhlubší, nicméně v průběhu roku 1994

se růstová tempa všech tří zemí přiblížila intervalu 3-5 % ročně. 

Při vyšší úrovni HDP na obyvatele na počátku reformního období,

při domácí politické stabilitě i při všeobecně očekávaných kvalitativ-

ních parametrech české pracovní síly se i v polovině devadesátých let

zdálo postavení České republiky velmi příznivé.

Obr.1: Základní data: 1990-1994

3. Zpomalení transformace - zpoždění

Od druhé poloviny roku 1994 se začaly objevovat první známky

zpomalení české transformace. Ekonomický růst byl doprovázen ex-

trémně nízkou nezaměstnaností, kterou někteří analytici spojovali

s pomalou (či téměř neexistující) mikroekonomickou restrukturaliza-

cí; tento pohled byl podepřen velmi nízkým počtem bankrotů, ze-
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jména v průmyslovém sektoru.6 Ve stejné době - od poloviny roku

1994 - byl růst doprovázen i zvětšujícím se obchodním deficitem.

Po vynikajícím startu bylo transformační úsilí české vlády od konce

roku 1994 téměř zastaveno. To se projevilo ve všech klíčových oblas-

tech ekonomické politiky.7

3.1. Privatizace a post-privatizační kroky

Jak bylo zmíněno výše, kupónová metoda byla jen jednou z metod

přijatých československou (a později českou) vládou a v České re-

publice byly použity i všechny ostatní standardní metody. Stejně jako

ve všech ostatních středoevropských ekonomikách měl každý přístup

své vlastní výhody a nevýhody. Rychlost, počáteční transparence a ve-

řejná podpora byly klady kupónové privatizace, zatímco její zápory

byly spíše spojeny s procedurami následujícími po její realizaci.

Po roce 1993 však česká vláda nepokračovala ani v úspěšně zapo-

čaté rychlé privatizaci. Vláda byla příliš ponořena do privatizace do-

slova tisíců státních podílů, jež zbyly z kupónové privatizace, ale při-

jala příliš málo strategických rozhodnutí co se týká privatizace větši-

nových státních podílů ve velkých průmyslových podnicích a zejmé-

na v bankách. Namísto toho byly s několika málo výjimkami státní

podíly kontrolovány státními úředníky z Fondu národního majetku

(a ve vybraných případech z vládních ministerstev) a celý proces

správy obchodních společností byl slabý.

Rozhodnutí neprivatizovat banky se projevilo jako pravděpodobně

největší samostatná chyba vlády v tomto období. Nicméně v souvis-

losti s diskusí o privatizaci je třeba kritické body spojovat spíše s post-

privatizačním obdobím, než s diskusemi o „správných“ privatizačních

technikách. Tyto kritické body je možné shrnout do dvou skupin:

• Silný vztah mezi bankami, investičními fondy, kontrolovanými

bankami, a podniky. Úzký vztah mezi bankami a podnikovým sek-

6) Nízká nezaměstnanost nebyla v žádném případě způsobena pouze pomalou
rekrusturalizací. Extrémně vysoká míra zaměstnanosti na konci centrálního plá-
nování spolu s úspěšnou privatizací v maloobchodním sektoru, ve službách
a v turistickém průmyslu byly hlavním důvodem pro nízkou nezaměstnanost,
přinejmenším v období let 1990–1994. Od této doby se však absorpční kapa-
cita nově vytvářených firem snižovala a nízká nezaměstnanost byla udržována
zejména z důvodů pomalé rekrustualizace.

7) Hlubinné, „skutečné“ důvody pro toto zpomalení jsou mnohé a komplexní,
a většina z nich je politické povahy a některé z nich byly založeny na faleš-
ných ekonomických předpokladech. Tyto striktně politické otázky nejsou
v tomto příspěvku diskutovány.
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torem je charakteristickým rysem mnoha evropských ekonomik a má

silnou historickou tradici zejména v Německu a ve střední Evropě.

České specifikum je v tom, že se tento vztah vynořil jako bezpro-

střední důsledek kupónové privatizace. Brzy po dvou privatizačních

vlnách zdegenerovala struktura nového vlastnictví v příliš mnoha pří-

padech do situace, kdy velké množství středních a velkých podniků

bylo vlastněno malým počtem investičních fondů, jež byly přímo kon-

trolované bankami. Každý z těchto činitelů na trhu (tj. banky, fondy

a podniky) měl své vlastní cíle a preference, ale souhra různých zá-

jmů nevedla k efektivnějšímu výkonu vlastnických práv, nýbrž spíše

k zachování stávajícího stavu s tím, že udržela nadměrný růst mezd

a nízkou nezaměstnanost.8 Tato skutečnost se dnes netíživěji promít-

la do situace českých bank - na obr. 2 je provedeno srovnání základ-

ních kvalitativních parametrů českých, polských, ma
arských a řec-

kých. Špatné postavení českých bank je zřejmé, i když jsem přesvěd-

čen, že polský bankovní sektor (stejně jako celá polská ekonomika)

stojí ještě před jedním obtížným obdobím své transformace.

• Nevýkonné finanční trhy a zejména nedostatek regulace na

kapitálových trzích. Začátek devadesátých let byl obdobím ob-

rovských změn ve světě finančních a kapitálových trhů a dokonce

i ty nejrozvinutější tržní ekonomiky získávaly dosti těžce zkušenosti

se odpovídajícími regulačními postupy. Je očividné, že reformní

ekonomiky střední a východní Evropy procházely takovými zkuše-

nostmi mnohem bolestivěji a kupónová privatizace byla pravděpo-

dobně náchylnější vůči tomuto nebezpečí. V českém případě byla

nedostatečná ochrana minoritních akcionářů, trpěla transparence,

procedury zveřejňování informací byly nejasné, což vedlo k narušo-

vání podnikatelské etiky a politický kredit privatizace v důsledku to-

ho nemálo utrpěl.

Jsem dnes přesvědčen, že kombinace právě těchto efektů z výše

8) To neznamená, že by měla být obhajována priorita rekrustualizace před pri-
vatizací. Všemocný centrální plánovač by před privatizací pokřivil rekrustuali-
zační proces na mikroekonomické úrovni, což by bylo kritické v otevřené eko-
nomice s nadměrným podílem těžkého průmyslu. Zároveň se v nedávné do-
bě objevily názory, že velké české banky nebyly ničím jiným než prodlouže-
nou rukou vlády. Ani to není pravda: vláda se nijak přímo nezapojovala do
rozhodování o úvěrech, jednalo se o synergii mezi zájmy bank, fondů a pod-
niků, spolu se slabým výkonem správy obchodních společností, a to bylo roz-
hodující pro pomalé přizpůsobení.



118

uvedených dvou skupin, byla základní (i když samozřejmě ne jedi-

nou) příčinou kritického vývoje české ekonomiky v letech 1997 -

1999. Mnohé další problémy, diskutované dále, byly do značné míry

odvozeny od těchto hlavních příčin.

3.2. Politika směnných kurzů

Pevný směnný kurz, jako nominální kotva a jako nástroj, který zá-

roveň podporuje vývozy, hrál nesmírně důležitou pozitivní úlohu.

Avšak od roku 1994, s pevným směnným kurzem, vysokou mírou

otevřenosti ekonomiky a se stále poměrně vysokou inflací, byly ČNB

a vláda stále méně schopny kontrolovat agregátní domácí poptávku

a vnitřní i vnější rovnováhu. 

S tím, že účinnost monetární politiky ČNB byla v tomto období

omezena jen částečnou účinností sterilizace (viz dále) a fiskální poli-

tika nepředstavovala nástroj natolik pružný, aby reguloval agregátní

domácí poptávku, začalo být jasné, že by mělo dojít ke změně v re-

žimu směnného kurzu. V únoru 1996 zavedla ČNB značně široké fluk-

tuační pásmo (nárůst z +/- 0,5 % na +/- 7,5 %), ale pozitivní účinky

byly opět jen omezené (Tůma a Kreidl 1996, Dědek a Derviz 1996). 

Okamžitě po této změně došlo k masivnímu odtoku spekulativní-

ho kapitálu (kolem 600 milionů Kč), ale pak se směnný kurz stabi-

lizoval spíše blízko horní hranice pásma, což umožnilo pokračová-

ní reálného zhodnocování koruny a dále podvazovalo konkurence-

schopnost exportů. Ani ČNB, ani vláda nebyly připraveny na hlubší

změny (plovoucí kurs, řízený plovoucí kurs, plovoucí pásmo a po-

dobně).

3.3. Monetární politika

Po velmi restriktivní monetární politice mezi roky 1990 a 1992 na-

stala expanze. Na konci roku 1992 představoval M2 12 % HDP a úvě-

ry z celého finančního sektoru soukromému sektoru představovaly asi

21 % HDP. Na konci roku 1996 byla stejná čísla 82 % a 62 %. 

Není pochyb o tom, že podíl monetárních agregátů na HDP musel

silně růst, vzhledem k potřebě re-monetizace ekonomiky a vzhledem

k reálnému růstu mezi roky 1994 a 1996. Avšak část těchto úvěrů by-

la alokována neefektivními cestami, vzniklými z provázanosti bank,

investičních fondů a podniků, a další část nárůstu monetárních agre-

gátů byla pohlcena firmami, přežívajícími kvůli málo účinným kon-

kurzním pravidlům.
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Se zvětšující se otevřeností české ekonomiky, s makroekonomickou

stabilizací a se zlepšeným investičním hodnocením se příliv zahranič-

ního kapitálu po roce 1993 podstatně zvýšil a vyvolal tlak na nabíd-

ku peněz v zemi. ČNB reagovala sterilizačními operacemi, jež byly ná-

kladné a jen částečně účinné.9

Zvětšující se inflační tlak, reálné zhodnocování měny a nedostateč-

né reálné přizpůsobení na mikroekonomické úrovni přiměl banky

k rozhodujícímu kroku s dalekosáhlými důsledky: nabídka peněz by-

la během roku 1996 drasticky omezena, jak je patrné z obr. 3. Jednalo

se bezpochyby o krok správným směrem, avšak míra omezení

(růst M2 v roce 1996 byl na úrovni jedné třetiny tohoto růstu v roce

1995) je dodnes předmětem mnoha sporů. 

Autor tohoto článku považuje omezení za silné přestřelení, usku-

tečněné v jediném kroku, bez toho, aby se vzala do úvahy tehdejší

česká realita, zejména pevný směnný kurz. Toto omezení nebylo pri-

márním důvodem následné krize, ale v každém ji napomohlo rychle-

ji odstartovat.

Obr.2: Růst M2 v ČR (v %)

9) Pro obecnou diskusi viz Calvo, Sahay a Végh (1995).
10) Je však třeba připomenout, že pojetí konsolidovaného vládního účtu - na zá-

kladě tlaku MMF - bylo formálně zavedeno až od roku 1996.
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3.4. Fiskální politika

Po velmi úspěšném příspěvku k makroekonomické stabilizaci se

vyrovnaná rozpočtová politika setkala i s některými problémy.

Různé složky konsolidovaného vládního účtu nevykazovaly nikdy
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tak dobré výsledky jako státní rozpočet samostatně.10 Místní rozpo-

čty vždy trpěly přemírou výdajů nad příjmy (přesto, že jejich příjmy

rostly v určitých obdobích rychleji než příjmy státního rozpočtu), mi-

morozpočtové fondy byly vždy v přebytku, který však neustále kle-

sal, systém sociálního zabezpečení se dostával hlouběji do deficitu

a státní finanční aktiva měla v roce 1996 deficit ve výši téměř 6 mi-

liard korun. 

Mzdy zaměstnanců ve státní správě se musely zvýšit, aby sledovaly

alespoň částečně růst mezd v soukromém sektoru tak, aby v admi-

nistrativě zůstalo rozumné množství kvalifikovaných a zkušených lidí.

Od roku 1994 byl nárůst rozpočtových výdajů na státní správu (včet-

ně mezd) rychlejší než inflace. Před parlamentními volbami v roce

1996 došlo dokonce k mírné fiskální expanzi.

3.5. Vztah mezi investicemi a úsporami

Hrubé domácí investice, jež v roce 1991 představovaly asi 30 %

HDP, klesly v roce 1993 na méně než 20 % a v roce 1996 se zvýšily

na 32 % HDP. Zatímco hrubé národní úspory v letech 1991–1993 vždy

převyšovaly hrubé investice, poté platil (a stále platí) opak. Pokles

soukromých úspor dominoval nad poklesem veřejných úspor. 

Struktura investování byla nepříznivá: dominovala infrastruktura

a ekologické investice, bez velkého přímého efektu na produktivitu

a zvýšení konkurenceschopnosti. Další negativní efekty byly gene-

rovány jednak skutečností, že podstatná část investic byla importo-

vána,11 a dále tím, že výše „produktivních investic“ byla poměrně

nízká.

3.6. Mzdová politika firem

V období let 1990 - 1996 se jednotkové pracovní náklady zvyšova-

ly rychleji než průměrná reálná mzda, jež se, přinejmenším od roku

1994, zvyšovala rychleji než produktivita práce. Po cenové liberaliza-

ci na počátku reformního období se domácí ceny zvyšovaly mnohem

rychleji než mzdy a podniky vydělávaly na domácím trhu dokonce

i když - v některých případech - se jejich růst produktivity nikdy ne-

vyrovnal reálnému růstu mezd. 

11) Podle některých odhadů může být v letech 1994 a 1995 až jedna desetina čes-
kého obchodního deficitu přičtena na vrub importům zahraniční technologie
na odsíření hnědouhelných elektráren a na výstavbu ropovodu MERO za úče-
lem diverzifikace ropných importů
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Zároveň mohla produktivita práce těžit z jednorázového odstraně-

ní největších nedostatků centrálního plánování. V důsledku toho ne-

byla vazba mezi reálnou mzdou a růstem produktivity práce, i když

sledována ekonomy, v centru pozornosti firem na domácích trzích,

a na zahraničních trzích se exportéři těšili pozitivním efektům pod-

hodnocené měny, takže nedostatek konkurenceschopnosti nebyl

před rokem 1995 tak viditelný.

3.7. Nízká efektivnost zákonů

Jedná se o všeobecně známou a stále opakovanou skutečnost, kte-

rou však nelze nezmínit. Přijetí nové obchodní a obecně komerční le-

gislativy bylo bolestivým proces, stejně jako například proces hledání

adekvátního regulačního rámce pro kapitálový trh či vytváření trhu

s elektrickou energií; v tomto byli zákonodárci stejně úspěšní (nebo

neúspěšní) jako ekonomové. 

Důsledkem bylo sice přijetí mnoha nových zákonů v relativně krát-

kém období let 1990-1994, avšak s nedostatky, které jen dále pro-

hloubily malý počet bankrotů, uchovávání přezaměstnanosti a v kom-

binaci se shora zmíněnou vazbou mezi bankami a vlastníky to pouze

zmnohonásobilo tlak, jenž vedl k nadměrnému růstu agregátní do-

mácí poptávky.

3.8. Antimonopolní politika a regulace přirozených monopolů

První vážná antimonopolní legislativa byla přijata během roku 1994,

zákon o veřejných zakázkách o rok později. Politika v oblasti soutě-

že, přesto že byla někdy kritizována, byla na úrovni jiných středoev-

ropských ekonomik. Avšak regulace přirozených monopolů, zejména

v energetickém sektoru, postupovala pomalu. 

Vládě se nepodařilo uspíšit deregulaci cen energií pro domácnosti,

a zachovala křížové dotace domácností z cen energií pro průmyslový

sektor. Byl pomalý pokrok byl v privatizaci regionálních distribučních

společností a přes snahu o zavedení modelu přístupu třetích stran by-

lo na trhu s elektřinou v podstatě udrženo monopolní postavení hlav-

ní elektrárenské společnosti ČEZ., včetně kontroly sítě vysokého na-

pětí. V telekomunikacích se dosáhlo většího pokroku, ale monopolní

pozice hlavního operátora pevné sítě bude udržena až do roku 2001.

Nepodařilo se vybudovat nezávislý regulační orgán.
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4. Krize a následná stabilizace

Shrneme-li fakta popsaná shora, můžeme vyvodit čtyři hlavní závěry:

1. Při režimu pevného směnného kurzu silný příliv spekulativního ka-

pitálu komplikoval makroekonomickou politiku a současně stimu-

loval inflaci a domácí poptávku a akceleroval dovozy se silnými do-

pady na rovnováhu platební bilance.12 V reakci na inflační tlaky,

ČNB masivně sterilizovala příliv „horkých“ peněz, udržovala však

pevný směnný kurz, což nestimulovalo růst exportů tak, jak si to si-

tuace v daném okamžiku vyžadovala.

2. Slabé podnikové řízení vedlo k výraznému předstihu růstu mezd

před růstem produktivity práce. To platilo jak pro polostátní spo-

lečnosti (banky a velké průmyslové podniky, kontrolované Fondem

národního majetku), tak pro společnosti v soukromém sektoru.

3. Míra investic byla poměrně vysoká, což ale do značné míry vychá-

zelo z investic do infrastruktury a životního prostředí (velmi často

mandatorní povahy).

4. Rychlý růst reálných mezd erodoval podnikové úspory, podpořil

spotřebitelské výdaje a všeobecná míra úspor se snížila.

Na začátku roku 1997 se deficit běžného účtu prudce prohloubil (až

na 7,5 % HDP) a inflace setrvávala na úrovních vyšších než u hlav-

ních obchodních partnerů. V důsledku toho poci�oval trh od března

1997 deficit běžného účtu jako neudržitelný, což vyústilo v devizovou

krizi v květnu, se spekulativním efektem, podníceným nákazou z roz-

vojových zemích (v té době se především jednalo o Thajsko). 

Vláda i ČNB reagovaly rychle. Byl přijat režim plovoucích směn-

ných kurzů, což vedlo ke znehodnocení české koruny o téměř 20 %.

Rozpočtové výdaje byly během dvou měsíců seškrtány téměř o 15 %,

monetární politika zůstala neutrální. Zároveň vláda přijala řadu krát-

kodobých systémových opatření na řešení alespoň těch nejožehavěj-

ších problémů.

Stabilizace po krizi byla rychlá a na rozdíl od některých dalších

ekonomů ji považuji z čistě technického hlediska za úspěšnou. Hlavní

makroekonomické ukazatele jsou dnes pod kontrolou: deficit běžné-

ho účtu se vylepšil na méně než 2 % HDP na konci roku 1998, infla-

12) Jonáš (1995) rozebírá tyto otázky pro „předkrizové" období.
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ce se snižuje a měna je stabilizovaná. Nic to však nevypovídá o hos-

podářském růstu.

Cena, kterou země musela zaplatit za stabilizaci po krizi, byla vy-

soká. Ekonomický růst byl v roce 1998 záporný (-2,7 %), zůstane zá-

porný v roce 1999 a zlepšení je možné očekávat až v příštím roce.

Česká ekonomická recese přišla v době, kdy se sousedící bývalé so-

cialistické ekonomiky těší příznivým mírám růstu.13

Základní srovnání je patrné z obr. 4, ze kterého je zřejmý jak zá-

porný ekonomický růst v České republice, tak velmi solidní úroveň

inflace i deficitu běžného účtu; saldo veřejných rozpočtů je pak jedi-

ným ukazatelem, kterému je nutno věnovat větší pozornost.

Obr.3: Základní data: 1994-1999

13) Ke zhoršení situace přispělo i to, že země byla v roce 1997 zasažena zápla-
vami.
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Principiálním důvodem krize z období let 1997–1999 bylo nedosta-

tečné mikroekonomické přizpůsobení způsobené důvody popsanými

shora. Problémy s makroekonomickým řízením mohou být bu
 po-

važovány za pouhá špatná rozhodnutí činěná pod tlakem zhoršující

ekonomické situace, nebo se jednalo vskutku o autonomní jednotlivé

omyly (jako přestřelení omezení nabídky peněz v roce 1996), jež však

nemohlo vést k hluboké krizi, kdyby nebylo nedostatečného přizpů-

sobení na mikroekonomické úrovni. 

Za zdroj problémů by neměla být považována ani vybraná privati-

zační metoda; jak již bylo zmíněno, i v České republice byl privati-

zační proces založen na kombinaci všech možných přístupů a ne

pouze na kupónové metodě. Byla to absence silných soukromých fi-

nančních institucí, nedostatečné mikroekonomické přizpůsobení a re-

strukturalizace v podnicích (jež vedla k nadměrnému růstu mezd),

chybějící regulace kapitálových trhů a dlouhodobá monopolní pozice

některých výrobců, jež způsobily recesi. 

Vzhledem k silné hypertrofii těžkého průmyslu na počátku trans-

formace muselo v každém případě dojít k bolestivé mikroekonomic-

ké restrukturalizaci a recese musela českou ekonomiku postihnout

v každém případě. Vládní politika po roce 1994 způsobila zpoždění

se dvěma negativními důsledky: jednak vyšší cenou za stabilizaci po

krizi v květnu 1997, jednak tím, že pozdější mikroekonomická re-

strukturalizace čelí mnohem nepřátelštějšímu politickému a sociální-

mu prostředí, než by tomu mohlo být před 3–4 roky.

Udržování státní kontroly v hlavních komerčních bankách je pro-

blém, který až dodnes silně ovlivňuje českou ekonomickou situaci.

Finanční pozice bank se neustále zhoršovala, což navíc bylo umocně-

Českou zkušenost z přechodného období lze rozdělit do tří období:

• 1990–1994, kdy země úspěšně uskutečnila počáteční reformní kroky.

• 1994–1997, kdy se reformní úsilí zpomalilo, později téměř zastavilo

a transformace nebyla dosud dokončena.

• 1997–1999, kdy došlo v reakci na měnovou krizi v květnu 1997

k rychlé stabilizaci, s negativními důsledky pro růst; dnes je pozice

bankovního sektoru velmi obtížná, během většiny období

• 1998–1999 převládá negativní růst, a politické síly nakonec začína-

jí realizovat zbývající reformní kroky a opatření.
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no politikou ČNB, která zpřísnila pravidla pro kapitálovou přiměřenost

a oprávky.14 Od roku 1998 banky podstatně omezily svou úvěrovou

politiku, což se časově shodovalo s obdobím recese jako výsledku sta-

bilizace po krizi. Recese tak byla ještě hlubší a bude trvat déle. 

ČNB vzhledem k situaci a politickému tlaku neustále snižuje úro-

kové míry, ale ekonomika je v pasti likvidity: banky nepůjčují peníze

a nebudou je půjčovat dokonce ani v případě „jakýchkoli“ úrokových

měr před svou privatizací a vyčištěním špatných aktiv. K pozitivním

transformačním krokům ze strany vlády dochází pomalu a jejich po-

zitivní efekty se projeví s podstatným časovým zpožděním.

5. Závěr

Česká ekonomika nyní prochází podivnou stabilitou při záporném

růstu. Tato stabilita základních makroekonomických parametrů je pa-

trná z obr. 5, který je doplněn o predikci na rok 2000.

Obr.4: ČR - základní data 1998-2000

14) Centrální banka zde může být stěží volána k zodpovědnosti, poněvadž tato
politika je nevyhnutelnou součástí přibližování se ke standardům Banky pro
mezinárodní vyrovnání.
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Rychlé stabilizace však bylo dosaženo pouze na základě makroe-

konomických opatření, vedoucích k omezení agregátní domácí po-

ptávky, zpomalení dovozů, zatímco pro vývozy bylo znehodnocení

domácí měny výhodou. K systémovým a strukturálním změnám

a k mikroekonomickému přizpůsobení dosud v dostatečné míře ne-

došlo a jakýkoli větší nárůst domácí agregátní poptávky, v důsledku

snah o prorůstovou politiku může přivést deficit běžného účtu opět

do kritických čísel.15

Z tohoto důvodu jsem velmi opatrný vůči argumentům, které spo-

jují obnovení hospodářského růstu v krátkém období s dalším snižo-

váním úrokových měr a se změkčením pravidel pro povinné mini-

mální rezervy bank a pro kapitálovou přiměřenost či pro povinné mi-

nimální rezervy. Institucionální a strukturální změny jsou jistě během

na dlouhou tra�, na druhé straně bez alespoň náznaku těchto změn

(a s tím spojených změn v očekáváních) každý rychlejší nárůst domácí

agregátní poptávky hrozí přerůst do vnitřní i vnější rovnováhy; ostat-

ně, již výše jsem zmínil obavy z vývoje v dnes tak oslavovaném

Polsku.

Nicméně, v druhé polovině roku 1999 se objevily známky zotavení

a je jasné, že česká ekonomická recese nebude trvat věčně. Země má

velký potenciál a má stále řadu důležitých dlouhodobých kompara-

tivních výhod. Konečně nastává proces učení se z vlastních chyb.

Vrátíme-li se ke kritice tzv. „washingtonského konsensu“ (který však

stejně nikdy neexistoval), pak to nebyl liberalismus v hospodářské

politice ani neadekvátní důraz na neomylnou neviditelnou ruku trhu,

který přivedl českou ekonomiku k současným problémům. Naopak,

liberalizačních opatření bylo málo, nebyla provedena včas, ale na dru-

hé straně, v řadě případů jim chyběl nezbytný, by� minimální regu-

lační rámec.

Skutečná krize hrozila české ekonomice pouze jednou a to v květ-

nu 1997 a vláda společně s ČNB ji byla schopna zažehnat. Dnešní si-

tuace není krizová, ekonomika pouze prochází (konečně) obtížným

obdobím mikroekonomického přizpůsobení, kdy její vnější i vnitřní

obraz je horší než realita (zatímco před několika lety tomu bylo nao-

15) Je správné říct, že současné politické síly v České republice činí určitý po-
krok, zejména co se týká privatizace bank, legislativního rámce, konkurzních
pravidel apod.
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pak). Ekonomika, vykazující parametry obr. 5, je považována i v dneš-

ní Evropě za poměrně zdravou, a problém spočívá v nastartování rů-

stu při udržení přijatelné vnitřní a vnější nerovnováhy. 

Další hlavní transformační kroky se zdají být jasné a jde jen o to je

rychle, s příslušnou politickou podporou realizovat. Politicky to zna-

mená jistý druh stability a tady rozumím jak jednoduché hovořit

o změně vlády a jak velká je přitom odpovědnost právě za pokračo-

vání alespoň hlavních dalších reformních kroků. Dokončení reformy

však znamená též zabránit vlivu radikální levice, kterou jsme pokro-

pili živou vodou z vlastních chyb. 

Dokončení reformy ale znamená též snahu o rychlé zlepšení obrazu

České republiky a společnosti; pesimistický závěr investičních bankéřů

o současné situaci České republiky, který se odráží v tabulce uvedené

na počátku mého vystoupení, je krátkodobý a lze jej relativně rychle

změnit. Zde naopak nerozumím neutuchajícímu pesimismu a sebe-zne-

hodnocování v dnešní společenské diskusi. Nic nepotřebujeme více

než sebevědomí a neuzavřít se do autarkie našich vlastních problémů.
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Měnová politika a hospodářský růst v ČR

Karel Dyba, bývalý ministr hospodářství

V rámci svého příspěvku se soustře
uji na otázku vztahu měnové

politiky a tempa hospodářského růstu v České republice ve druhé po-

lovině devadesátých let. Jde podle mého názoru o klíčový makroe-

konomický problém v daném období, a sice do jaké míry byla příči-

nou hluboké hospodářské recese v letech 1997 až 1999 příliš tvrdá

monetární politika. (Nezabývám se zpřísněním regulace bankovního

sektoru, které by nesporně do úplnějšího výkladu patřilo.)

1. Pohled do učebnic

Svůj analytický přístup bych rád ilustroval několika citáty, které jsou

převzaty z knihy známého amerického ekonoma Paula Krugmana

„Peddling prosperity“ (1994). Na str. 118 a 119 této knihy Krugman ří-

ká: „Historie recesí a zotavení /v USA/ v období 1979 až 1993 je v pod-

statě otázkou monetární politiky, kterou provozoval nestranický a ví-

ceméně nezávislý Federální rezervní úřad (FED).“

Druhý citát zní: „…aktivity FED mohou mít hluboký efekt na ekono-

miku. Jestliže FED nezodpovědně zvýší monetární bázi o 20 %, může

odstartovat obrovskou inflační vlnu. Jestliže se z nějakého důvodu roz-

hodne snížit monetární bázi o 10 %, může uvrhnout ekonomiku do

bolestné recese.“

Konečně třetí citát: „Co činí úlohu FED při recesích a zotaveních tak

významnou… je, jak rychle a snadno může udělat drastické změny

v (monetární) politice… Toto je v ostrém kontrastu s pomalostí s jakou

se dostavuje efekt ostatních hospodářských politik (změny daní a vlád-

ních výdajů)“.

Tyto citáty evidentně nevyžadují žádný dodatečný komentář, pou-

ze poznamenám, že ČNB je při nejmenším tak nezávislá jako FED.

2. Tempo hospodářského růstu

Podívejme se nyní na obrázek č.1, který zobrazuje meziroční tem-

pa hospodářského růstu HDP. Zajímá nás zejména jeho část po ro-

ce 1995 s evidentním poklesem tempa až hlubokou recesí v letech

98 a 99. 
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Tabulka 1: Růst reálného HDP v ČR
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Mimochodem, kdybyste tento graf konstruovali před dvěma či tře-

mi lety, byla by tam pro období do r. 1996 včetně úplně jiná čísla.

Např. pro r. 1995 bylo tempo růstu odhadované ČSÚ podstatně nižší.

To naznačuje, jak velkým problémem je dobré zachycení vývoje agre-

gátní ekonomiky v období transformace. 

I když se statistické úřady velmi snaží, dopouštějí se při měření eko-

nomických agregátů z objektivních důvodů chyb. Ty chyby jsou pod-

statné, protože když nemáte dobrá data, kalibrujete hospodářskou po-

litiku jiným způsobem, než jak by se v daném období kalibrovat mě-

la, s nechtěnými důsledky pro hospodářský vývoj. 

Vra�me se k otázce souvislosti ekonomické recese se změnou mo-

netární politiky. V souladu s Krugmanem přisuzuji zásadní význam při

vysvětlování poklesu a recese právě jednostrannému (t,j. s fiskální po-

litikou nekoordinovanému), relativně rychlému a výraznému zpřísně-

ní monetární politiky.

Pro další výklad bude však názornější, budeme-li pracovat se čtvrt-

letními daty. 

Tabulka 2: Růst reálného HDP (po čtvrtletích)
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Na obrázku č.2 máme čtvrtletní meziroční tempa hospodářského

růstu HDP znovu s viditelnou recesí a propadem růstu v uvedeném

období, kterému evidentně předchází šoková změna v monetární po-

litice. Je dokumentována na obrázcích č. 3 a 4.

3. Monetární politika

Tabulka 3: Růst peněžního agregátu M2
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Tabulka 4: Reálné úrokové míry (podle PPI)
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Na obrázku č. 3 je uvedeno meziroční tempo růstu peněžní záso-

by M2, které ve druhé polovině r. 1996 pokleslo z cca 20 % na cca 5-

7 %. Podobně je zpřísnění monetární politiky dokumentováno na ob-

rázku č.4. pohybem reálné úrokové míry na nově poskytnuté úvěry

(Jako deflátor je z evidentních důvodů použit index výrobních cen.) 

Z obrázku je zřejmé, že ve druhé polovině devadesátých let je hla-

dina reálné úrokové míry podstatně vyšší než v předcházejícím ob-

dobí, a její vzestup se opět datuje do roku 1996. (Jen na okraj: Zub

uvnitř r. 97 odráží krizi české koruny, která má podle mého názoru

rovněž kauzální souvislost s popisovanou změnou peněžní politiky.) 

Navíc je pozoruhodné, že i v r. 1998 , kdy, jak je z grafu č. 2 patr-

né, docházelo k prohlubování recese, pokračovala ČNB v přitvrzová-

ní monetární politiky. 



Když se podíváme na vývoj indexu uvnitř roku 1998, pak jeho vze-

stup v průběhu tohoto roku znamená přitvrzování měnové politiky.

Čili, když centrální banka měnila své úrokové sazby, reagovala vždy

se zpožděním a vždy málo. Nebo jinak řečeno, neustále nadhodno-

covala očekávanou inflaci a touto svou reakcí přispívala k prohlubo-

vání recese. 

To je pro mě nepochopitelná reakce, nepochopitelná z hlediska

standardního doporučení ekonomické teorie pro makroekonomickou

politiku v situaci trvajícího ekonomického poklesu i z hlediska obvy-

klé hospodářskopolitické praxe centrálních bank v takové situaci.

Opět bych v této souvislosti chtěl ocitovat Krugmana, který o po-

slední americké recesi v letech 1990–92 říká (str.123): „Avšak nejdůle-

žitějším faktem o recesi je to, že jí FED nedokázal zabránit, zejména

kvůli sérii špatných odhadů situace. Za prvé, FED přeceňoval nebez-
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4. Index měnových podmínek

Toto přitvrzování je dobře patrné na obrázku č.5. , kde je zobrazen

Index měnových podmínek a jeho vývoj v období, které nás zajímá.

(Index měnových podmínek je složen ze tří ukazatelů. Je to tempo rů-

stu měnové zásoby, úroková míra a kurz koruny. Index je konstruo-

ván ekonomy Patria Finance.) 
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pečí inflace a podceňoval riziko recese. A dále platí, že ačkoliv mone-

tární politika byla postupně uvolňována, FED ji konsistentně uvolňo-

val příliš málo a příliš pozdě.“ 

5. „Poučení z krizového vývoje“ 

Te
 mi dovolte, abych přešel k tomu, co z předchozího vyvozuji,

tedy k „Poučení z krizového vývoje“. 

Jak známo, v polovině 90. let docházelo k určitému přehřívání eko-

nomiky. Projevovalo se to v nárůstu vnější nerovnováhy (i když může

být otázkou, zda teprve pokles tempa růstu nominálního produktu vy-

volaný příliš tvrdou monetární politikou nevedl k tomu, že investoři

„objevili“ hlubší vnější nerovnováhu měřenou jako podíl deficitu běž-

ného účtu platební bilance na nominálním HDP a zaútočili na korunu)

a podle názoru ČNB také udržováním poměrně vysoké míry inflace. 

Na tuto situaci zareagovala ČNB pochopitelným zpřísněním mone-

tární politiky avšak jednostranně a příliš tvrdě. Ekonomika již zřejmě

samovolně (zejména pod vlivem západoevropské recese) vstupovala

do prvního „řádného“ cyklického poklesu a nadměrné a špatně časo-

vané přitvrzování politiky centrální banky natlačovala ekonomiku do

- podle mého názoru - zbytečně hluboké recese. 

Troufám si tvrdit, že kdybychom neměli výše popsanou měnovou

politiku centrální banky, ale jen přiměřené zpřísnění, tak bychom se

v letech 97 až 99 nepohybovali v záporných tempech růstu HDP, ale

řekněme na úrovni zhruba dvouprocentního ekonomického růstu.

Což je samozřejmě obrovský rozdíl proti tomu, jakou situaci jsme za-

žívali a zažíváme. Hospodářský růst je vždy důležitý, ale pro transi-

tivní ekonomiku je obzvláště důležitý.

Ztráta hospodářské dynamiky má nesporně silný projev v růstu ne-

zaměstnanosti, která se v uvedeném období přiblížila k 10 %. (Ne-

chápu, jak ministr práce a sociálních věcí může říkat, že to je evrop-

ská míra nezaměstnanosti a že takovou míru jako evropská země mu-

síme mít. To je pro mě něco, s čím se nelze smířit, jde o zbytečné ztrá-

ty produkce a blahobytu.)

6. Kořeny chybné monetární politiky

Kde leží kořeny této chybné monetární politiky? Domnívám se, že

částečně existují objektivní příčiny chyb - či jinak řečeno - vidím jisté

polehčující okolnosti. O problémech relativně větších nepřesností

v měření agregátních ukazatelů v transformační ekonomice a jejich
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nepříjemných důsledcích pro správnou kalibraci hospodářské politiky

jsem se již zmínil. Dalším problémem je jistá nezkušenost tvůrců mo-

netární politiky, kteří se poprvé setkávají v praxi s hospodářským cyk-

lem v nově konstituované tržní ekonomice. Je to učení se za pocho-

du a chybám se nelze úplně vyhnout. 

Jinou záležitostí však je příliš tvrdá a doslovná interpretace cíle mě-

nové stability a tvrdohlavé setrvávání v omylu. Nechci to vkládat ně-

komu z tvůrců monetární politiky do úst, ale myslím si, že za jejich

jednáním jsou určité názorové představy ve smyslu výroku

„Hospodářský růst v krátkém období není důležitý, důležitý je dlou-

hodobě udržitelný hospodářský růst“. Toto nedovedu pochopit, pro-

tože dlouhé období se skládá ze sumy krátkých období. Pro mě je te-

dy krátké období vždycky důležité. 

Jak říká Krugman ve výše uvedené knize (str.121): „(FED) je insti-

tuce, jejíž rozhodnutí mají největší vliv na výkonnost ekonomiky

v krátkém období, v tom krátkém období, které se může snadno pro-

táhnout na celé období vlády daného presidenta….“

(V Evropě v období devadesátých let „vládlo“ učení až příliš přísné

monetární politiky, které se také zřejmě přeneslo k nám. Zejména

v tranzitivní ekonomice to, co se přijme zvenku, z jiných podmínek,

může být někdy velmi nákladné.V této ekonomice jak jsem již řekl vý-

še ztráta hospodářského růstu „bolí“ více.) 

7. Institucionálním problémem je i postavení centrální banky

Jestliže se u nás hovoří o potřebě zdokonalování institucí neměli

bychom z toho určitě vyjmout centrální banku. Ostatně diskuse na to-

to téma alespoň v odborné veřejnosti již jistou dobu běží, i když ješ-

tě před nedávnem byla téměř tabu. Je víc než pravděpodobné, že

k tomu přispěla nedávná zkušenost s monetární politikou.. 

Bylo by žádoucí, aby došlo ke zvýšení míry zodpovídatelnosti cent-

rální banky. Dále pak úpravu cíle monetární politiky způsobem, kte-

rý by vzal v úvahu působení monetární politiky na reálnou ekonomi-

ku. Snad nejdůležitější pro minimalizaci chyb v budoucnu však je, aby

se zajistilo “vícebarevné“ složení bankovní rady. Jistěže profesionalita

jejich členů je samozřejmým požadavkem, ale za velmi důležitou po-

važuji jistou názorovou diferenciaci jejich členů. Protože v ekonomii,

jak jistě dobře víte, existují různé školy, různé názorové nuance na tu-

též věc. 
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Kdybychom např. v rámci zvýšené zodpovídatelnosti měli parla-

mentní komisi, která by se výběrem důkladně zabývala (připomínám,

že na stole je návrh, že třetina členů bankovní rady by měla být vy-

bírána poslaneckou sněmovnou a třetina senátem), pak jednou ze za-

jímavých otázek vypovídajících o názorové orientaci kandidátů by by-

la otázka: “Má být dopad na tempo hospodářského růstu součástí dis-

kuse při kalibraci měnové politiky, jestliže neexistuje žádný důkaz

o tom, že mírná inflace na úrovni 7 až 10 % neohrožuje hospodářský

růst?“ Chtěl bych slyšet nejen odpovědi různých kandidátů na tuto

otázku, ale i to, zda podle jejich názoru jde o legitimní otázku. 

(Kdybychom nevěřili, že se naši centrální bankéři poučí, udělejme

rovnou “eurizaci“ ekonomiky a vezměme jim monetární politiku! I ta-

kový extrémní názor v návaznosti na chyby v monetární politice lze

v literatuře nalézt…) 

8. Závěr

Z předchozího textu vyplývá, že souhlasím s těmi ekonomy, kteří

říkají, že recesi 97–99 nevysvětlují různé systémové a institucionální

nedostatky v nově rekonstituované tržní ekonomice, ale že na vině je

především chybná monetární politika. Určitě platí, že mladá tržní eko-

nomika má X institucionálních resp. strukturálních nedokonalostí. 

Když dojde k recesi, tím víc jsou vidět a tím více je jim připisována

kauzální souvislost s recesí. To ovšem považuji za chybné. Z toho také

plyne, že když dojde k zlepšením v systémové oblasti a bude špatná

monetární politika, pak nebudou ani odpovídající růstové výsledky.

Na úplný závěr mi dovolte ještě jednu „perličku“s otazníkem. Na

obrázku č.6 je uveden vývoj tempa růstu HDP v bývalé NDR v obdo-

bí 1991 až 1999, který nápadně připomíná graf tempa růstu HDP v na-

ší ekonomice ve stejném období. 

Tabulka 6: Růst reálného HDP v bývalé "NDR"
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Prudké zpomalení tempa růstu ve druhé polovině 90tých let je však

určitě nevysvětlitelné systémovými resp. institucionálními nedostatky.

Vždy� nové spolkové země takřka přes noc převzaly perfektní zápa-

doněmecké instituce, právní systém, corporate governance, importo-

vali politiky, úředníky atd….

Tabulka 7
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Tabulka 8
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Česká transformace v historickém kontextu

Kamil Janáček, hlavní ekonom Komerční banky

Cílem mého vystoupení je připomenout některá základní fakta

uplynulého ekonomického vývoje a jejich zasazení do konkrétního

historického času, nebo� nerespektování historické dimenze transfor-

mačního procesu se v poslední době stalo spíše pravidlem než vý-

jimkou.

Struktura mého příspěvku je následující: první část zkoumá kritiku,

zda byla privatizace v ČR příliš rychlá. Druhá část se ptá, zda jsme se

při privatizaci měli (a mohli) přednostně orientovat na zahraniční ka-

pitál. Třetí část je věnována stížnosti, že české podniky jsou nekon-

kurenceschopné a nejsou připraveny na jednotný trh EU. Čtvrtá část

se zamýšlí nad makroekonomickou politikou, jejími úspěchy a ne-

zdary. Závěrečná část přináší shrnující závěry a táže se, v jaké fázi

transformace se nacházíme.

1. Byla privatizace příliš rychlá?

Nejen mezi českými ekonomy, ale i v mezinárodním měřítku se roz-

hořel spor, zda jeden z pilířů transformace - privatizace - měla být re-

alizována rychle a dříve, než je ustaveno standardní institucionální

prostředí tržní ekonomiky. 

Naposledy to byl Josef Stiglitz, šéfekonom Světové banky, který

zpochybnil jeden z pilířů tzv. Washingtonského konsensu (tj. zá-

kladních doporučení IMF a Světové banky transformujícím se post-

komunistickým ekonomikám, podle kterých přechod k tržnímu 

hospodářství musí obsahovat stabilizační makroekonomickou poli-

tiku, liberalizaci cen, obchodu a kapitálových toků a masovou 

privatizaci). 

Podobní kritici - ve zpětném pohledu - argumentují, že transformu-

jící se ekonomiky měly nejprve věnovat své úsilí ustavení a upevně-

ní základních institucí tržní ekonomiky a právního systému a teprve

poté zahájit masovou (a rychlou) privatizaci. Jejich teze zní: „Regulace

a instituce před privatizací.“

Ponechme stranou problém, zda je vůbec možné (jinde než ve vir-

tuálním světě teoretické koncepce) budovat tržní ekonomiku bez

konstitučně hlavního ustavujícího prvku, tj. soukromého vlastnictví,
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resp. soukromě vlastněných firem.1 Realistické je tedy uvažovat

o rychlosti privatizace při přechodu od centrálně plánované ekono-

miky k ekonomice tržní.

Nicméně ani zde kritici způsobu privatizace nenacházejí silné argu-

menty pro svůj přístup. Dvě nedávno uveřejněné studie2 dospěly

k následujícím závěrům:

• přes všechny problémy, privatizaci v transformujících se ekonomi-

kách je možno hodnotit jako úspěch - ty ekonomiky, které privati-

zovaly rychle a masově (např. Polsko, Ma
arsko, Česká republika,

Slovinsko, Estonsko), vykazují podstatně lepší makroekonomické

ukazatele než ty, které s privatizací otálejí a spoléhají na přežití stát-

ních podniků (např. Ukrajina, Bělorusko, Rusko).

• jakákoliv privatizace je lepší než žádná, nebo� obecně soukromé

podniky v transformujících se zemích jsou podstatně efektivnější,

ziskovější, více exportují a rychleji se restrukturalizují.

Samozřejmě slabým místem byl a je problém účinného manage-

mentu a corporate governance obecně. Zůstaneme-li u české cesty ry-

chlé privatizace, pak kupónová metoda, která pomohla řešit nedosta-

tek kapitálu na začátku privatizace (a pomohla tak získat většinu ob-

čanů pro koncepci radikální ekonomické transformace), tímto slabým

místem trpí.

Při plném uznání slabostí tzv. české cesty privatizace (corporate go-

vernance, slabý management, právní rámec atd.) však platí, že spole-

čenské a ekonomické ztráty plynoucí z čekání na ustavení stabilního

tržního rámce, jak ukazuje zkušenost různých zemí v uplynulém de-

setiletí, by byly určitě - a nesrovnatelně - vyšší.

2. Privatizace se měla orientovat přednostně na zahraniční
kapitál

Podkapitalizace československé (a české) ekonomiky při vstupu do

transformace je neoddiskutovatelný fakt. Kritici české cesty transfor-

mace argumentují, že pro její překonání měla být masově použita ces-

ta privatizace zahraničním kapitálem. 

1) Pro osvěžení paměti chci upozornit, že státní (veřejný) sektor se v Českoslo-
vensku v roce 1988 podílel na HDP téměř 98 %. 

2) Nellis, John: Time to Rethink Privatization in Transition Economies? IFC
Discussion Paper No. 38, 1999. Havrylyshyn, Oleg - McGettigan, Donal:
Privatization in Transition Countries: A Sampling of the Literature. IMF
Working paper WP/99/6
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Tento názor vychází z nerealistického předpokladu, že by Česká re-

publika v rozmezí dvou či tří let přilákala kapitál v rozsahu 30 či

40 mld USD, navíc zajímající se o všechny privatizované podniky.

Nereálnost takovéhoto názoru je ve světě údajů o kumulativním příli-

vu přímých zahraničních investic do čtyř středoevropských zemí 

CEFTA zřejmá.

Avšak existovala tu ještě další, v době rozhodování o formách

a rychlosti privatizace důležitější okolnost, a tou byly převažující po-

stoje politických stran a lobbystických skupin (podnikatelé, odbory).

V letech 1991 - 1993 (tedy v době, kdy se rozhodovalo o zásadní po-

době české privatizace) podnikatelské zájmové skupiny, odbory a vět-

šina veřejnosti podporovaly tezi „české podniky do českých rukou“. 

I někteří velmi liberální ekonomové zastávali názor, že tzv, rodinné

stříbro musí zůstat ve vlastnictví českého kapitálu. V této převažující

společenské atmosféře bylo úspěchem, že vláda prosadila zásadu rov-

ného přístupu všem - tedy ani diskriminace, ale ani nijak výrazné vý-

hody zahraničnímu kapitálu.

Teprve viditelné ekonomické úspěchy převážné většiny zahranič-

ních firem změnily tento postoj, nebo� se ukázalo, že zahraniční vlast-

níci přinášejí nejen kapitál, ale i know-how, manažerské zkušenosti,

přístup na trhy a udržují zaměstnanost. Přesto by bylo heroickou a na-

ivní abstrakcí se domnívat, že zahraniční kapitál může realizovat pře-

vážnou část privatizace v jakékoliv tranzitivní ekonomice.

3. Nekonkurenceschopnost českých podniků a jejich nepři-

pravenost na jednotný trh EU

Silně rozšířená teze, která ovšem není jednoznačně podložena em-

pirickými fakty, je, že české podniky jsou nekonkonkurenceschopné

a nejsou připraveny na jednotný trh EU. - Fakta však prokazují jiný,

strukturovanější a komplikovanější obraz o stavu české mikrosféry:

• je pravdou, že české podniky v důsledku podkapitalizace a silné

závislosti na bankovních úvěrech, tedy zadlluženosti, (která - díky

úspěšné stabilizační makroeknomické politice - nebyla hyperinflací

eliminována) jsou ve velmi křehké situaci, a často dokončení re-

strukturace brání nedostatek vlastních zdrojů

• na druhé stranně ovšem platí:

a) české podniky jsou nuceny podnikat v prostředí velmi otevřené
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ekonomiky (průměrná úroveň celých sazeb v roce 1998 byla v ČR

1,8 %, v PR 6,5 % a v MR 8,5 %)

b) na rozdíl od Polska či Ma
arska, kde systém plovoucího kurzu

s předem oznámenými devalvacemi vytvářel a vytváří (by� zmen-

šující se) polštář pro tyto podniky, české podniky tento polštář

nemají - kurz DEM/CZK se nominálně za posledních 9 let ne-

změnil, ačkoliv reálně koruna vůči DEM značně posílila.

To jsou dva faktory, které nutí české podniky k restrukturalizaci

a k pružnější adaptaci (přinejmenším ty z nich, které jsou závislé na

exportu). Tento segment podniků si i v mezinárodní konkurenci ne-

vede špatně, což dokazují následující údaje:

• v roce 1993 činil podíl vývozu ve skupinách SITC 7 a 8 (stroje, tech-

nologie a průmyslové spotřební zboží), tedy u produktů s nejvyšší

přidanou hodnotou, 38 %. K 31. 12. 1999 tento podíl vzrostl na 57 %.

• není pravdou, že v těchto dvou skupinách převážná část exportu je

tvořena několika dominantními vývozci (typu Škoda Volkswagen).

Podle údajů MPO ČR polovinu vývozů v těchto dvou skupinách re-

prezentují vývozy malých a středních podniků.

Realita je tedy taková, že v české ekonomice se stále více oddělují

dva segmenty v mikrosféře: segment podniků adaptovaných na mezi-

národní soutěž a segment podniků, které bu
 nejsou schopny v me-

zinárodní soutěži obstát, nebo vyrábějí výlučně pro domácí trh a ne-

setkávají se s mezinárodní konkurencí. Další otevírání ekonomiky te-

dy představuje závažný problém pro přežití prvé podmnožiny podni-

ků ve druhém segmentu.

4. Makroekonomická politika: Úspěchy a nezdary

Zcela oprávněné se za úspěch mixu fiskální a monetární politiky

uvádí udržení makroekonomické stability jak při liberalizaci cen a za-

hraničního obchodu, tak při dělení federálního státu a měny (dopro-

vázeného zavedením nové daňové soustavy). Udržení inflace na

dvouciferné úrovni po liberalizaci cen a její sražení na hranici okolo

10 %, kde se v letech 1992–1998 pohybovala, bylo pozoruhodným vý-

sledkem mezi středoevropskými zeměmi. 

Tento výsledek, který občanům uchoval podstatnou část kupní síly

jejich úspor, měl však jeden perverzní důsledek. Na rozdíl od Polska

a Ma
arska, kde hyperinflace prakticky smazala všechny dluhy pod-

nikové sféry (a zároveň vymazala úspory domácností), české podni-
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ky a banky vstoupily do transformace (a privatizace) s podstatnou zá-

těží minulých dluhů. Jde o problém, se kterým se složitě vypořádá-

váme doposud a který se bude řešit přinejmenším několik příštích let.

Deset let transformace nás též poučilo o složitém dosahování poli-

tického konsensu při formování hospodářské politiky a o existenci

tzv. „politického hospodářského cyklu“. Rozpuštění rozpočtového

přebytku z roku 1995 ve volebním roce 1996, který předznamenal

přechod státního rozpočtu z přebytku do latentně rostoucího schod-

ku, je toho důkazem.

Budování a zdokonalování právního a institucionálního rámce trž-

ní ekonomiky je trvalý a pravděpodobně nikdy nekončící proces.

Zažití přijatých zákonů v praxi vyžaduje nejen čas, ale též dostatek

kompetentních obdorníků. Tento proces lze v určitých aspektech

urychlit, nelze jej však krátkodobě (a jednou provždy) vyřešit. 

Avšak i zde bylo možné pro rozvoj soukromého podnikání udělat

více zefektivněním a zprůhledněním činnosti některých orgánů veřej-

né správy. Též větší pomoc malým a středním podnikům chyběla.

Nemám na mysli pomoc finanční - která řadu let existuje - ale pomoc

konzultační při zakládání firmy, vedení účetnictví, přípravě podnika-

telských projektů apod. Zde zkušenosti některých zemí EU prozatím

zůstaly nevyužity.

Při analýze měnové politiky se jako slabina ukazuje jak její nízké

respektování specificky transformující se ekonomiky, tak váhání při

realizaci některých opatření. Přílišné přestřelení měnové restrikce

v polovině roku 1996 bylo bezesporu jedním z faktorů, který zesílil

recesi, kterou v následujících dvou letech česká ekonomika prošla. 

Uplatňování některých regulačních opatření ihned a v plném roz-

sahu (např. nutnost tvořit oprávky v stoprocentní výši na nemovitost-

ní zástavy bank u nesplácených úvěrů), nikoliv postupně a více roz-

ložené v čase, spíše krátkodobě destabilizovalo hospodářské výsled-

ky českých bank, než by je posílilo. 

Také snížení sazby povinných minimálních rezerv na standardní ev-

ropskou úroveň až dva roky po zavedení inflačního cílení (ve kterém

institut PMR nemá žádný smysl) zbytečně zvyšoval náklady komerč-

ních bank, a vedl tak k vyšším úrokovým maržím, což zatěžovalo je-

jich klienty. Pochvala mezinárodních institucí (které se ČNB dostalo)

není v tomto případě nejlepším vysvědčením - pro ekonomy by mě-
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ly být prioritním měřítkem dopady na ekonomiku a vyvolané náro-

dohospodářské náklady.

Dalším problémem se ukázalo váhání při změně kurzového režimu.

Zavedení fluktuačního pásma CZK bylo provedeno pozdě (pět měsí-

ců po plné liberalizaci běžného účtu platební bilance); totéž platí pro

přechod na režim plovoucího kurzu. Pokud by tato změna byla rea-

lizována v dubnu 1997, v době přijímání tzv. prvého balíčku úspor-

ných opatření vlády, nemusel by útok na českou korunu v květnu

1997 mít tak závažné krátkodobé důsledky.

Jedním - jak implicitním, tak explicitním argumentem ČNB - bylo,

že změnu není třeba provádět, nebo� ani IMF nepovažuje změnu za

nutnou (ostatně pravidelné zprávy IMF o České republice to potvrzu-

jí). Nicméně okamžitě po provedených změnách byl opět názor IMF

souhlasný. Ukazuje se, že spoléhání se na stanovisko - by� renomo-

vaných - mezinárodních institucí může být ošidné - koneckonců, od-

povědnost za chybná či pozdní rozhodnutí nenesou, nicméně na ús-

pěších se chtějí podílet. 

Je pravdou, že formování hospodářské politiky v průběhu transfor-

mace často byla - a jinak ani nemohla být - cesta pokusů a omylů.

Analýza dosažených úspěchů a chyb by proto primárně měla sloužit

k poučení a k dosažení lepšího mixu fiskální a monetární politiky, ni-

koliv k zavádějícímu a mediálně povrchnímu hledání viníků.

5. V jaké fázi transformace se nacházíme?

Odpově
 na tuto otázku má dvě dimenze:

a) pokud hovoříme o základních krocích transformace - liberaliza-

ci, stabilizaci, privatizaci - všechny byly provedeny. Tato fáze

transformace je za námi.

b) mluvíme-li o dosažení plně fungující tržní ekonomiky, provede-

ní četných strukturálních změn, dosažení funkčních právních

a správních institucí, tak zde transformace nadále probíhá a zda-

leka neskončila.

Je velmi obtížné spekulovat o délce této druhé fáze transformace.

Budování a zdokonalování právního a institucionálního rámce tržní

ekonomiky je trvalý a pravděpodobně nikdy nekončící proces. Tento

proces lze v určitých aspektech urychlit, nelze jej však krátkodobě

(a jednou provždy) vyřešit.

Ve velmi obecné podobě lze říci, že transformace skončí, až česká
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ekonomika bude mít podobu standardní vyspělé tržní ekonomiky

a bude řešit obdobné problémy, které tyto země řeší. V uplynulých

deseti letech jsme bezesporu podstatnou část cesty ke standardní trž-

ní ekonomice absolvovali. Nyní je třeba - se stejnou razancí, kterou

se vyznačovala prvá léta transformace v naší zemi - zbývající fázi při-

bližování dokončit.



144

Česká ekonomika očima institucionálního kritika

Lubomír Mlčoch, děkan Fakulty sociálních věd UK

1. Generační úvod

Naše setkání má generační povahu, a to je také především ten dů-

vod, pro který jsem pozvání přijal. Dovolte tedy malou osobní po-

známku.

Naše generace se začala utvářet během Pražského jara 1968, kdy

jsme s zakládali Klub mladých ekonomů, jehož byl Václav Klaus před-

sedou. Krátce poté jsem měl tu čest zkoušet Kamila Janáčka z teorie

firmy na právě zahájené Graduační škole Ekonomického ústavu

ČSAV, ačkoli jsem byl asi o dva roky mladší. S Karlem Dybou jsem

nějakou dobu byl na katedře ekonometrie VŠE než jsem byl poslán

„do praxe“ skoro na dvě desetiletí. K naší generaci by určitě patřili

i výrazní představitelé a později „vládní ekonomové“, totiž Tomáš

Ježek, Jozef Zieleniec a Ivan Kočárník. 

Od konce 70. let se v Praze konaly dva polooficiální semináře:

„ekonomové“ se scházeli na bankovním semináři Václava Klause

a „prognostici“ na semináři Miloše Zemana. Je příznačné, že oba or-

ganizátoři těchto seminářů se v 90. letech stali čelnými politiky. Do

našeho generačního setkání by tedy patřil i nynější premiér…

Přiznávám, že své generační druhy naší již více než třicetileté zná-

mosti mám tendenci brát především podle dvou předcházejících de-

setiletí: v letech 90. jsme se totiž vídali již méně často. Bývalo tomu

tak o výročních schůzích České společnosti ekonomické, které před-

sedal v první polovině dekády Karel Dyba. 

Nemohu si stěžovat, míval jsem koreferát k hlavnímu projevu teh-

dejšího premiéra. Ten také byl ochoten asistovat při mé profesuře prá-

vě před 5 lety. Ačkoli musel vyslechnout mou přednášku (s níž sotva

mohl souhlasit), zachoval se rytířsky a mou profesuru podpořil.

Obávám se však, že mé názory jako politik na vědomí příliš nevzal. 

Podobně Ivan Kočárník: krátce poté přijal jako šéfredaktor Financí

a úvěru velice demokraticky můj článek o chování našich investičních

fondů vzešlých z kupónové privatizace. Článek poukazoval na to, že

toto chování se značně rozchází s obvyklým chováním učebnicovým.

Jako ministr financí však z toho nevyvodil žádné konsekvence.

Akademicky vzato si na uplynulé desetiletí nemohu stěžovat. Ne-
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trpím žádnými nenaplněnými aspiracemi, naopak. Byla mi dopřána

akademická kariéra, o níž jsem v minulých desetiletích nemohl ani

snít. Vědecká svoboda je v tomto desetiletí nesporná. Moje skepse

pramení spíše z občanského pocitu, že plody tohoto svobodného bá-

dání se málo promítly do koncepce transformace a do tvorby institu-

cionálního rámce ekonomiky.

Dovolte tedy, abych nabídl své výkladové schéma naší ekonomic-

ké situace. Bude se lišit od mých generačních druhů úhlem pohledu,

rozdílnou životní zkušeností, docela jinou rolí. Uvedu jen stručně

7 bodů, jakýchsi tvrzení, která zde nemohu příliš doložit. Naštěstí se

mohu odvolat na můj obsáhlejší článek „Post-suverénní stát v situaci

nedokončené transformace“, který právě vyšel v časopise „Finance

a úvěr“ (11/1999). 

2. Teze o české transformaci

1. Odstátnění mělo u nás zčásti formální a jen zdánlivý charakter.

Kvazi-privátní podniky a banky jsou nyní velkou zátěží pro eko-

nomiku. Jsme „smíšenou ekonomikou“ v daleko silnějším smyslu

než byly západoevropské země v 50.–70. letech, ale propletenost

státu a ekonomiky je méně transparentní. Do „standardní ekono-

miky“ nám ještě hodně schází. 

2. Teprve vzápětí poté, co byla transformace - v rozporu se skuteč-

ností- prohlášena za „v zásadě za ukončenou“ (a to už jsou 4 ro-

ky), slabost státu vyvstala s plnou naléhavostí. Potvrdilo se, že stá-

tu se podařilo odpoutat z ekonomiky jen zčásti a jen zdánlivě,

a přitom na dokončení skutečné transformace a restrukturalizace se

mu již nedostává zdrojů. 

3. Toto vyústění „české cesty“ privatizace má své vnitřní příčiny a ne-

ní důsledkem žádných tlaků z levé části politického spektra. Nový

státní paternalismus je evolučně se vyvinuvší formou dobývání ren-

ty na státu v našich podmínkách, v nichž se staronoví manažeři

a kvazi-vlastníci zakopávají ve svých pozicích a brání působnosti

normálních čistících mechanizmů. Bez účinného exitu ovšem trh

nefunguje efektivně. 

4. Jest se obávati, že podstatou dnešní politické scény je upevňující se

manželský svazek mezi mocí ekonomickou a mocí politickou. To

vede sice k mocenské stabilitě, ale nikoli k institucionální rovno-

váze, která by byla s to produkovat efektivní pohnutky pro alo-

kační a adaptivní efektivnost. 
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5. Potřebujeme naléhavě přejít od státu „kořistnického“ /Douglass

North/, který ustavuje své instituce a provádí své politiky přede-

vším v zájmu úzkých kompaktních zájmových skupin, ke státu

„smluvnímu“, tedy státu, jehož moc zákonodárná i výkonná sledu-

je především společné dobro a makroekonomickou funkci blaho-

bytu pro národní společenství. „Politické trhy jsou nedokonalé“

/Douglass North/: špatně fungující soutěž na našich politických tr-

zích je důsledkem nedokonalé diagnózy uplynulého desetiletí, ne-

existencí alespoň elementární shody na tom, co a jak se u nás ode-

hrálo. Tento neblahý stav není ani tak důsledkem nedokonalé ra-

cionality či myšlenkové impotence, jako spíše všudypřítomného

oportunismu partikulárních a osobních zájmů. 

6. Silný individuální sebezájem však leží v základu „české cesty“ trans-

formace od samotného počátku, a proto neumí nikdo najít výcho-

disko ze začarovaného kruhu propletence osobních partikulárních

- leč legitimních - zájmů. Prapříčinou našich problémů je slabě ar-

tikulovaná potřeba a chabě prosazovaná praxe společného dobra. 

7. Vážnost našich dnešních problémů by mohla být opodstatněním

i pro nestandardní řešení v politické oblasti. Podmínkou by však

musela být kritická sebereflexe všech potenciálních partnerů,

upřímné zamyšlení a veřejně projevená dobrá vůle k připuštění

vlastního podílu na vzniknuvší krizi. To by znamenalo návrat ide-

alismu na českou politickou scénu, jakýsi zázrak politické konver-

ze. Skeptik se takovému řešení vysměje. Moje osobní zkušenost

však je taková - m.j. i z období formování naší generace - že zá-

zraky se občas dějí.
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Institucionálně-právní analýza české transformace

Dušan Tříska, předseda představenstva CD-F

1. Východisko analýzy

Protože se chci zabývat institucionálně-právním rámcem naší trans-

formace, zdůrazním, že lze k němu přistoupit přinejmenším ze třech

hledisek:

• První je ideově-ideologické, a říká, zda jsme na pravici či na le-

vici, zda jsme liberálové nebo socialisté. 

• Druhým pohledem je tzv. mezinárodní „image“. Neboli: ten má

svou vlastní dynamiku - vzniká nebo nevzniká (je nebo není)

a navíc je podroben cyklickému vývoji se všemi příslušnými ti-

me-legy. 

• Za třetí jde o historické hledisko, kdy se snažíme vysvětlit, v ja-

kém konkrétním kontextu byly institucionální problémy řešeny,

jaká konkrétní omezení jsme před sebou měli. Tento pohled bu-

de v mém výkladu zřejmě dominantním. 

O prvních dvou aspektech si dovolím jen dvě poznámky:

a) Silně se hlásím k dělení ekonomů na „pravicové“ a „levicové“.

Sdílím tedy názor, že pokud takové dělení někdo popírá, je to

„levičák“. Problém mám snad jen se zařazením zde přítomného

Luboše Mlčocha. Například když jsme kdysi s Jiřím Hlaváčkem

prezentovali naši práci z teorie firmy, poznamenal na její adresu

Václav Klaus, že „ … kromě toho, co autoři opsali od Mlčocha,

tam vůbec nic není“. Na druhé straně on nás pořád jen někde

napadá a kritizuje.

b) Z hlediska image-tvorných efektů chci jen připomenout to, že

některá opatření účinkují se zpožděním T + 6 měsíců (jak bylo

řečeno u ČNB), zatímco jiná mohou mít reakční odezvu T + 6

vteřin.

Jádrem mého výkladu by tedy měl být historický, „objektivní“ rá-

mec transformace, rozdělím jej do tří částí označených příznačně jako

„minulost“, „současnost“ a „budoucnost“.

2. Minulost: Vynucený liberalismus

Začnu konstatováním, že bez ohledu na to, jste-li liberálové nebo

socialisté, v prvních týdnech a měsících transformačního procesu, mu-
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síte být liberálnější, než by bylo vaše případné optimum. Důvody jsou

zde dva a označil jsem je jako:

• právnická dvouletka (1990-92), 

• restrukturalizace vlády. 

2.1. Právnická dvouletka

2.1.1. Východiska

S bývalou NDR jsme měli společné to, že naše ekonomiky byly si-

ce vyspělejší než ekonomika polská a ma
arská, z institucionálně-

právního hlediska jsme však byli srovnatelní s Rumunskem

a Bulharskem. Zatímco v Ma
arsku přijali první privatizační zákon již

na konci osmdesátých let, my jsme se na jaře 1990 osmělovali slovo

„privatizace“ používat na veřejnosti.

Teprve v dubnu 1990 byl u nás vydán „zákon o soukromém pod-

nikání“ jehož jediným sdělením bylo, že soukromé podnikání už ne-

ní trestné. V návaznosti byl vydán zákon o akciové společnosti, kte-

rý užaslému národu sdělil, že existují „akcie“. Postupně, během

zhruba dvou let, vznikaly zcela nové daňové zákony, přijímaly se

novely občanského zákoníku a na zelené louce se psal obchodní 

zákoník.

Nemělo by nás tedy překvapit, že jsme neměli zákon o konkurzu

a vyrovnání - v té době totiž nikdo netušil, co by v takové normě mě-

lo být. 

2.1.2. Koordinace

Od počátku nebylo pochyb o tom, že jednotlivé činnosti právnické

dvouletky, nemohou být plně koordinované - že nově vznikající práv-

ní rámec bude obsahovat silné heterogenity a nekonzistence. Právě

proto jsme se snažili dosáhnout toho, aby nově vznikajících „obecně

závazné právní předpisy“ obsahovaly co nejméně „kogentních usta-

novení“. Pouze tak, nikoli odkladem uvedených činností, bylo možné

minimalizovat škody a náklady způsobené výše zmíněnými heteroge-

nitami a nekonzistencemi.

2.2. Restrukturalizace vlády

Ani pro sebe-lepší (sebe konzistentnější) právní rámec by však stej-

ně nebyl nikdo, kdo by jej v té době dokázal vynutit. Sama vláda

a další státní orgány procházely radikální transformací. V letech 1990

až 1992 došlo k výrazné personální obnově celého systému státní

správy, soudů, prokuratur, později státních zastupitelství apod. Z po-
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vahy věci tato obnova, pro danou chvíli, stát oslabuje - transformo-

vané orgány se přeci jen věnují víc samy sobě než jim svěřenému

okolí.

Kromě toho se nám k 1. 1. 1993 rozpadl stát s tím, že - jak si vzpo-

mínáme - vlastnímu rozchodu předcházelo soustavné mezi-republi-

kové dohadování o těch či oněch kompetencích a majetcích. Ani to

nemohlo zůstat bez vlivu na koordinaci legislativních a institucionál-

ních činností. 

2.3. Poučení

Provedený výklad nesmí být považován za „výmluvy“, tím méně

pak „omluvu“ toho či onoho opomenutí. Jde o analytický poznatek

adresovaný každé vládě, která se rozhodne pro zásadní transformač-

ní program - čím důslednější bude při jeho realizaci, tím liberálnější

by měla být, a to bez ohledu na své ideové zbarvení.

3. Současnost: blokace socialistů

Dnes (konec roku 1999) se nacházíme v etapě, která má své zjev-

né počátky na přelomu let 1995-96. Pro mne je toto období symboli-

zováno vzedmutím zájmu o tzv. ochranu minoritního akcionáře. 

Do té doby to byla opozice, kdo mluvil o loupežích století. Až pod

praporem minoritního akcionáře se zvedly útoky - tak říkajíc - z vlast-

ních řad a do vlastních šiků. (Ani slovem zde nenaznačuji, zda to by-

ly útoky oprávněné, či vymyšlené.)

Milníkem tedy pro mne byla novela obchodního zákoníku (červen

1996). Pod záminkou ochrany akcionářů došlo k fundamentální de-

tailizaci již tak nekonzistentní normy. Okamžitým důsledkem byly

zvýšené náklady podnikatelské sféry - zejména těch, kteří chtěli do

podnikání teprve vstoupit. Považuji se za kompetentního pro uvede-

né výroky, nebo� jsem jednou z obětí této novely. Někdy anekdotic-

ky říkám, že po jejím přijetí se fronty před obchodními registry ztroj-

násobily a úplatky tam placené zdesetinásobily. 

Další milník byl vytvořen znárodněním Agrobanky (podzim 1996).

Pachatelem nebyl, jak byste si snad mysleli, socialistický kabinet, ale

zde přítomní protagonisté tehdejší liberálně-konzervativní vlády. 

Nemohl ne-následovat pád vlády, který si pro sebe mapuji v po-

sloupnosti kroků: Rudlovčák (náměstek ministra financí) → Kočárník

(ministr financí) → Sarajevo/Klaus (premiér).

Startu popisované etapy jistě pomohla stabilizace lobbistů, jejichž
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zájmy nadále ze všeho najednou udělaly problém. Jakékoli opatření

v té době zasáhlo již dobře vymezenou sféru vlivu stabilizovaných

a pevně zabydlených lobbistů.

Na vlastní kůži jsme si prožili učebnicovou pravdu, že správný lob-

bista své zájmy skryje za „zájmy zákazníků“, „podporu menšinového

spolu-vlastníka“, či dokonce „ochranu životního prostředí“. 

4. Budoucnost: Evropská integrace

Lze se domnívat, že ještě tak do roku 2001 bude tato, jak se mód-

ně říká, zablokovaná etapa pokračovat. Tak dlouho se budou ty či

ony lobbyistické skupiny v oblasti politiky i podnikání dohadovat, ja-

kým směrem by se „to mohlo“ případně pohnout. 

4.1. Recepce práva

Pojistným ventilem a záchranným pásem je dnes, silně paradoxně,

evropská integrace a to, co lze, poněkud dramaticky, označit jako re-

cepce evropské legislativy. Tím se ovšem naše myšlení vrací někam

do roku 1990, kdy se nám zde zjevil náš společný přítel Richard

Portes a radil:

• od něj převzít direktivy, které přivezl z Bruselu, 

• přeložit je do češtiny a

• zanést do Federálního shromáždění. 

Tehdy jsme mu snadno vysvětlili, že:

a) nemáme dostatek překladatelů a

b) i kdybychom překladatele měli, našemu Federálnímu shromáž-

dění předkládat sumy dokumentů z Bruselu předložit prostě nel-

ze (kdybychom si náhodou mysleli, že ta jeho překladatelská

metoda je správná). 

Tenkrát jsme uvedený postup (správně!) považovali za čirý nesmy-

sl, za vyloučenou věc. I dnes, o deset let později, je zřejmé, jak ne-

smírně obtížné a riskantní je každé portesovské řešení. Všechny histo-

ricky známé pokusy o recepci cizí legislativy skončily katastrofou -

důsledky té poslední lze analyzovat v bývalé NDR. Nicméně se zdá,

že v dané chvíli je třeba toto riziko podstoupit.

4.2. Modely kapitalismu

Recipovat cizí instituce nelze, podle mého soudu, není-li dostateč-

ný konsensus ohledně národního zájmu. Jinak nelze uvedenou re-

cepci zvládnout a přežít. 
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Neboli: urychleně je třeba se dohodnout na tom, jaký typ kapitalis-

mu vlastně chceme. (Předpokládám, že už víme, že zde budujeme ka-

pitalismus!) Tady vystupující pánové, možná s výjimkou Luboše

Mlčocha, vždy usilovali o anglo-americký kapitalistický systém. 

Vzhledem k tomu, že naši dnešní odpůrci se původně snažili o „so-

cialismus s lidskou tváří“, může být výsledným kompromisem ne-

chvalně proslulý rakousko-německý Mitbestimung.
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