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Financování zdravotnictví je celosvětovým problémem, protože na-

bídka medicínských technologií překračuje ekonomické možnosti

každé země. Výsledkem musí být kompromis postavený na

ZDRAVOTNÍ PÉČI ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH (evidence based he-

alth care). Jde o metodu pokoušející se objektivizovat vliv použitých

preventivních a terapeutických postupů na lidské zdraví (Podrobněji

u nás Holčík, 1998). Zdravotní politika, která vede k financování a tím

k realizaci těchto postupů má odborný i ideologický rozměr. 

Základem je kvantifikace dopadů preventivních a terapeutických

postupů na zdraví. Existuje soubor ukazatelů, který popisuje zdraví

populace. Nejdůležitější jsou dva: očekávaná doba života při naroze-

ní (life expectancy at birth – LE) a standardizovaná úmrtnost (standart

mortality rate – SMR).

Výpočet očekávané délky života vychází z křivky přežívání.

U všech živočišných druhů a také u člověka v prehistorickém obdo-

bí měla tvar exponenciely. S rozvojem civilizace se její tvar mění, na-

ším cílem v budoucnosti je dosáhnout tvaru obdélníka vysokého

100 % a dlouhého 115 let. Očekávanou délku života zjistíme tak, že

plochu křivky převedeme na obdélník o výšce 100 %, délka obdélní-

ku odpovídá očekávané délce života. Křivka přežívání má ale také ce-

lou řadu modifikací. Například ji můžeme zkonstruovat tak, že 100 %

odpovídá jakékoliv hodnotě věku (např. 20 let, 40 let, 65 let nebo

80 let). Můžeme ji sestrojit zvláš� pro diabetiky, zvláš� pro kuřáky

a podobně. 100 % nemusí znamenat pouze určitý časový bod vztaže-

ný k době narození. Může to být na příklad okamžik stanovení diag-

nózy a to se děje při klinických studiích hodnotících vliv terapie na

podkladě MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH (evidence based

medicine). Našim cílem však není pouhé prodloužení života, ale pro-

dloužení kvalitního života. Nemá význam prodlužovat život člověku,

Financování zdravotnictví 
je celosvětový problém

Bohumil Fišer

ministr zdravotnictví ČR
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který upadl do komatu a už se z něho nikdy neprobere. Proto pou-

žíváme raději než index očekávané délky života index očekávané dél-

ky zdravého života (disability-adjusted life expectancy – DALE) což

odpovídá očekávanému průměrnému počtu roků prožitých ve zdraví

od narození do smrti. Při konstrukci křivky pak bereme v úvahu ne-

jen úmrtnost, ale také podíl osob se zdravotním postižením význam-

ně omezujícím aktivní život. Jak ukazují empirické studie DALE je

v různých zemích vždy menší než LE asi o 7 let nezávisle na absolut-

ní hodnotě LE (World health report, 2000). Očekávaná délka kvalitní-

ho života (quality-adjusted life expectancy – QALE) je podobný index,

který v sobě zahrnuje subjektivní složku kvality života (European he-

alth care reform, 1997). 

Pod pojmem standardizace mortality pro Českou republiku rozumí-

me výpočet, kdy SMR je mortalitou hypotetické populace, která má

stejné složení jako evropská populace a úmrtnost v jednotlivých vě-

kových kategoriích stejnou jako v naší zemi. Pokud má Švédsko SMR

u mužů 806 a Česká republika 1203 pak to neznamená, že na stejný

počet obyvatel umře u nás o 50 % více lidí za rok (Zdravotnická ro-

čenka 1999). Znamená to jen, že u nás umírají lidé mladší.

DALE (respektive QALE) a SMR měří něco jiného. Pokud zachrání-

me život dítěte zvýšíme DALE mnohem více než když zachráníme ži-

vot starce. Dopad obou zásahů na SMR je stejný. DALE a SMR se vzá-

jemně doplňují.

Ekonomický dopad preventivního nebo terapeutického zásahu vyčís-

líme jako cenu 1 roku kvalitního života (quality-adjusted life year – QA-

LY). Různé typy terapie podle Světové zdravotnické organizace (SZO)

jsou různě finančně náročné. Diagnosa a léčení hypercholesterolemie

dietou u osob 40–69 roků starých přijde na 8800 Kč na 1 QALY, léčení

anemie u dialysovaných nemocných erytropoetinem na 2,17 mil Kč na

1 QALY. Podobně 1 QALY při neurochirurgické léčbě poranění přijde

na 9600 Kč, 1 QALY u neurochirurgické léčbě zhoubného nádoru na

4 mil. Kč. Cena 1 QALY preventivního testu na okultní krvácení k pre-

venci kolorektálního karcinomu je podle našich výpočtů 14 200 Kč.

(Údaje jsou přepočteny na Kč podle European health reform, 1997 kro-

mě testu na okultní krvácení, kde jsou využity údaje Mandela, 1993.)

Vidíme enormní rozdíly a také, že preventivní programy, jako je test na

okultní krvácení, nejsou levné. Prevenci dáváme vždy přednost před lé-

čením, ale musíme si uvědomit, že je ekonomicky náročná. 
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Na závěr tohoto odstavce můžeme říci, že jsme na Ministerstvu

zdravotnictví přijali opatření, že podmínkou doporučení nové terapie

k financování je předložení ekonomické studie. Neznamená to, že

jsme určili hranici ceny QALY, ale jen to, že cenu použijeme jako je-

den z argumentů pro diskusi.

Dostáváme se k problémům financování zdravotní péče. Ta může

být předplacena (pre-paid) na základě povinného nebo komerčního

zdravotního pojištění nebo placena přímo (out-of-pocket payment),

nebo kombinací obou způsobů (copayment). Zavedení spoluúčasti

má vždy za následek snížení kvality péče o občany s nižšími příjmy,

jak dokumentují příslušné studie (V přehledu u nás Kalina, 1998, no-

vější studie platící pro Západní Evropu: Annual meeting of EUPHA,

1999). Stoupenci spoluúčasti argumentují hlavně potřebou ochrany

před nadužíváním péče (moral hazard). Jsou ale tři mechanismy po-

tlačující nadužívání. Vedle finanční spoluúčasti je to kapitační platba

pro lékaře primární péče a úloha lékaře primární péče jako koordi-

nátora péče (gatekeeper). Dávám přednost prvnímu termínu, protože

předpokládá, že lékař primární péče nebude odměňován za tlumení

přístupu pacienta ke specialistovy. Kapitační platbu máme, pro „gate-

keeping” není vůle ve společnosti. Sám sdílím obavu, že příliš strikt-

ní „gatekeeping” by mohl ohrozit kvalitu péče. Příliš často se setká-

váme s chybami lékařů a alternativní vyšetření pravděpodobnost

chybné diagnózy snižuje.

Objevily se názory, že spoluúčast nemocných musí být alespoň 15 %,

aby mohly do systému vstoupit komerční pojiš�ovny nabízející připo-

jištění. V současné době je spoluúčast asi 8 %, k dosažení 15 % je tře-

ba asi 10 miliard Kč navíc. To je 1000 Kč na občana. V případě ro-

zumně stanovené sociální klauzule (pod ní spadají osoby s nízkými pří-

jmy, pro které je péče bezplatná) na příklad na úrovni minimální mz-

dy 5000 Kč za měsíc, by musel být příspěvek pacienta, aby se dosáhlo

příjmu 10 miliard, několik tisíc Kč na pacienta ročně. Vzhledem k roz-

ložení výdajů ve zdravotnictví se převážně jedná o důchodce. Pro ni-

velizaci starobních důchodů by pod sociální klauzuli patřila většina dů-

chodců. Rozpor mezi těmi, co patří pod sociální klauzuli a těmi co ne,

není v současné době podle mého názoru možné spravedlivě řešit. 

Nivelizace důchodů také brání, aby vysoce příjmoví občané vy-

stoupili z veřejného zdravotního pojištění a uzavřeli pojištění ko-

merční. V západoevropských zemích, kde se starobní důchody blíží



12

platům více než u nás, mohou zaměstnanci s vysokými platy platit ko-

merční pojištění i ze starobních důchodů.

Zbývá odpovědět na otázku spravedlnosti ve financování. Shoduji

se s představou SZO, ze které vychází kalkulace indikátoru

„Spravedlnost ve financování systému péče (Fairness of financial con-

tribution to health systém)“. Základem je formulace Aneurina Bevana

z padesátých let. Každá domácnost má přispívat do zdravotnictví stej-

ným procentem svých příjmů, která jí zbude po odečtení výdajů za

stravování. Z tohoto hlediska posuzovala SZO jednotlivé země. Zde

jsme na 71.–72. Místě spolu s Papua Nová Guinea. Před námi jsou

všechny vyspělé státy včetně USA. Na posledním místě je Sierra Leone

(World Health Report 2000). Myslím, že bychom měli reflektovat toto

nevhodné postavení mezi zeměmi. Zavedení spoluúčasti pacientů by

nás zavedlo ještě dále dozadu. 

Základní je otázka, zda dáváme do zdravotnictví příliš mnoho ne-

bo příliš málo peněz? SZO rozdělila země světa podle několika uka-

zatelů do devíti skupin. V délce zdravého života patříme do druhé

nejlepší skupiny. Stejně je to s celkovým výkonem zdravotního systé-

mu. Ve výdajích na zdravotnictví patříme až do čtvrté skupiny. Žádná

země na světě, která je před námi, nevydává za zdravotnictví méně

peněz. Napětí je přirozeným výsledkem tohoto stavu. (Údaje podle

World Health Report 2000).

Někteří autoři zdůrazňují, že nadbytečná kapacita zdravotnictví je

příčinou nadbytečné nabídky zdravotnických služeb. Mezinárodní

srovnání nám pomohou odpovědět na otázku, zda nabídka zdravot-

nických služeb je ve srovnání s ostatními evropskými státy nadbyteč-

ná. Relevantními ukazateli jsou v prvé řadě počty lékařů a sester a vý-

daje za léky a zdravotnický materiál. Podle posledních dostupných

statistik SZO počet lékařů v ČR je 3,0 na 1000 obyvatel (1998). Více

než my vykazuje Itálie (1997 – 5,5), Španělsko (1997 – 4,2), Norsko

(1998 – 4,1), Belgie (1998 – 3,9), Řecko (1995 – 3,9), Izrael (1998 –

3,9), Německo (1998 – 3,5), Island (1997 – 3,3), Švýcarsko (1998 –

3,2), Portugalsko (1998 – 3,1) a Švédsko (1997 – 3,1), stejně jako my

Francie, Rakousko a Finsko. Sester máme 8,9 na 1000 obyvatel, více

má Norsko, Belgie, Německo, Finsko, Malta a Holandsko. Statistika

počtu sester je méně ilustrativní než u lékařů, protože hodně záleží

na způsobu dělby práce mezi sestrou a méně kvalifikovanou pomoc-

nicí. U nás sestry konají i méně kvalifikované ošetřovatelské práce
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(krmení, umývání a převlékání nemocných). Zdrojem údajů je WHO

Regional Office for Europe health for all database 1998 (citováno pod-

le Health care systems in transition, Germany, 2000). Výdaje za léky

uvádím podle údajů SZO a ÚZIS přepočteny na US dolary. V roce

1999 výdaje za léky na osobu a rok byly v ČR 98 dolarů, zdravotní

pojiš�ovny proplatily 75 (ÚZIS,2000). Z ostatních zemí uvádím Norsko

(1997 – 230), Belgii (1997 – 286) a Německo (1996 – 286). Údaje jsou

podle Health care systems in transition, Norway 2000, Belgium 2000

a Germany 2000. (U ostatních Západoevropských zemí jsou hodnoty

obdobné, ale nemám je k dispozici podle statistiky SZO a proto je ne-

uvádím, protože nemám jistotu stejné metodiky výpočtu.) 

Údaje o zdravotnickém materiálu také neukazují na větší spotřebu

u nás. Z výše uvedených údajů nevyplývá, že zdravotní péče je nad-

bytečná. Ostatní ukazatele mají mnohem menší vypovídací schopnost.

V počtu lůžek existují v zemích s přibližně stejnou péčí enormní roz-

díly (v zemích EU jedna ku třem). Moderní medicína nahradila něko-

likadenní pozorování v nemocnicích rychlou moderními přístroji pod-

porovanou diagnostikou, která umožní přesné stanovení plánu léčby.

Ta je ale enormně drahá na rozdíl od následného pobytu na lůžku,

který se může přenést do domovů důchodců nebo do domácností

v zemích, kde jsou k tomu podmínky. Z toho vyplývá, že zkrácení po-

bytu přináší v nemocnici minimální rozdíly v nákladech. Tento závěr

podporuje i fakt, že počet lůžek nekoreluje s náklady v mezinárodních

srovnáních zemí s přibližně stejnými výsledky zdravotní péče. K rela-

tivně nízkým nákladů zdravotnictví přispívají také nízké mzdové ná-

klady. Zdravotničtí pracovníci přes stupeň dosaženého vzdělání a nut-

ností práce ve stížených podmínkách o nocích, sobotách a nedělích

a svátcích vydělávají méně než je průměr ve společnosti a výrazně mé-

ně než zaměstnanci ve finančnictví (Tab. 1, údaje jsou podle ČSÚ, Čes-

ká republika v číslech 2000). Podle mého názoru tato skutečnost, kte-

rá není v zemích EU, a je proto zdravotnickými pracovníky cítěna ja-

ko nespravedlivá, ohrožuje kvalitu pracovní síly ve zdravotnictví v bu-

doucnosti a je faktorem, který vede čas od času ke stávkové aktivitě. 

My dáváme do zdravotnictví asi 7,4 % HDP. Celý svět v souhrnu

7,9 % z celosvětového HDP včetně nejchudších zemí. Moje představa

je postupně zvyšovat podíl HDP určený zdravotnictví o 0,3 % za rok

tak, aby po roce 2010 dosáhl 10 % a na této úrovni zůstal pak po de-

sítiletí stabilizován. Hlavní zdroj vidím ve veřejném zdravotním pojiš-
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tění a ve zvýšení příspěvků státu za pojištěnce, za které platí pojiště-

ní stát (děti, důchodci) a které jsou kryty daněmi. 

Pro nás je zajímavé srovnání s Ma�arskem a Polskem (Tab. 2, úda-

je podle ÚZIS a WHO 2000). Zatím co očekávaná délka života u nás

v posledních letech roste tak, že se přibližuje k hodnotám v EU,

v Polsku a Ma�arsku stagnuje stejně jako u nás stagnovala až v letech

1970–1990. Pokud nezvedneme výdaje do zdravotnictví, pak nezave-

deme nové moderní technologie a budeme si moci vybrat mezi péčí

nízké úrovně dostupnou pro všechny nebo kvalitní péčí dostupnou

pro někoho. To by se dotklo hlavně lidí s nízkými příjmy, protože

i v bohatých zemích vrstvy s nižšími příjmy mají horší péči. 

TABULKA 1
Odchylky průměrné mzdy ve vybraných odvětvích 

od průměru ČR (12 810 Kč) 1. Pololetí 2000

Zemědělství – 3 250 Kč

Průmysl + 190 Kč

Stavebnictví – 250 Kč

Obchod + 500 Kč

Peněžnictví + 11 750 Kč

Školství – 2 070 Kč

Zdravotnictví – 1 550 Kč

TABULKA 2
Očekávaná délka života v jednotlivých letech 

a výdaje na zdravotnictví na osobu a rok

1970 1990 US dolarů (1997)

Evropská unie 71,8 76,5 77,8 (1996) 1771

Ma�arsko 69,2 69,5 70,6 (1998) 236

Polsko 70,0 71,0 72,4 (1996) 229

ČR 69,6 71,6 74,9 (1999) 391
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Dostal jsem nelehký úkol. Představit svůj názor na tak složitý pro-

blém, jakým je financování zdravotnictví.

Z mnoha bodů, které bych chtěl na tomto místě zmínit, jsem vybral

tři:

1. zhodnocení reformy financování zdravotnictví nebo lépe zdravot-

nictví jako takového

2. systém financování zdravotnictví, jeho základní rysy a úvaha o po-

třebě změny systému

3. model řešení financování zdravotnictví

Ačkoli je tématem financování zdravotnictví, mnohdy budu hovořit

spíše o zdravotnictví jako takovém. Způsob financování zdravotnictví,

nebo chcete-li způsob úhrady zdravotní péče totiž více než cokoli ji-

ného (a nejen v našich podmínkách) ovlivňuje vlastní poskytování

zdravotní péče, vlastní zdravotnictví.

1. Zhodnocení reformy

Velmi stručně tedy několik bodů ke zhodnocení reformy financo-

vání zdravotnictví.

1.1 Oddělení od státního rozpočtu

Jedním z cílů reformy bylo oddělení financování zdravotnictví od

státního rozpočtu a vybudování systému vícezdrojového financování

zdravotnictví.

Financování zdravotnictví 

Milan Cabrnoch

poslanec PSP ČR



18

GRAF 1 
Celkové výdaje na zdravotnictví

Oddělení od státního rozpočtu proběhlo v roce 1993, kdy začalo

fungovat veřejné, tehdy všeobecné zdravotní pojištění.

Vícezdrojovost financování se zavést sice podařilo, ale zásadně ne-

jsme spokojeni s proporcemi jednotlivých zdrojů. Jako zdroje fungují 

1. pojistné vybrané od plátců pojistného,

2. státní rozpočet cestou platby pojistného za státní pojištěnce a ces-

tou především investičních dotací ze státního rozpočtu,

3. komunální rozpočty především jako dotace zdravotnickým zaříze-

ním zřizovaným obcemi,

4. přímé platby občanů.

Graf 1 zobrazuje pro ilustraci vývoj celkových výdajů na zdravotnic-

tví v letech 1990 až 1999. Z grafu je parné, jak se vyvíjí výdaje státní-

ho rozpočtu, veřejného zdravotního pojištění i přímé soukromé platby

obyvatel. Pro upřesnění je třeba poznamenat, že do přímých soukro-

mých plateb obyvatel se započítávají platby za zdravotní péči, za zdra-

votní prostředky a nejvíce platby za léky, a to především za léky, kte-

oddělení od státního rozpočtu
celkové výdaje na zdravotnictví v mld. Kč 
zdroj UZIS ČR, 2001
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ré si občané zakoupili bez lékařského předpisu. Z grafu je dále patr-

né, že soustavně klesá relativní podíl výdajů ze státního rozpočtu.

1.2 Pluralita vlastnických vztahů

Vytvoření plurality vlastnických vztahů k zdravotnickým zařízením

bylo dalším cílem reformy.

Během několika málo let proběhla privatizace podstatné části am-

bulantních zdravotnických zařízení. Spolu s tím byla především pře-

vodem zřizovatelské funkce na města (obce) odstátněna také vý-

znamná část nemocnic.

Pestrost vlastnických vztahů je jednou z podmínek konkurence

a možnosti volby. Sama o sobě je však nedostačující a nemůže půso-

bit bez dalších prvků volnosti, jako možnost přímé úhrady péče, svo-

bodná volba lékaře nebo dostupnost informací.

řízená MZ

řízená OÚ, MěstÚ, ObÚ

soukromá

Ilustrační graf ukazuje mimořádný nárůst počtu zdravotnických za-

řízení především v letech 1992 až 1994, tedy v letech zahájení veřej-

ného zdravotního pojištění. Došlo především k nárůstu počtu malých

ambulantních zařízení.

GRAF 2 
Počet zdravotnických zařízení

privatizace – plularita vlastnických vztahů 
počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele 
zdroj UZIS ČR, 2001

5000                       10 000                   15 000                       20 000
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1.3 Dostupnost zdravotní péče

Reforma financování zdravotnictví v souvislosti se změnami v celé

společnosti přinesla dramatické zvýšení dostupnosti zdravotní péče,

především v oblasti dostupnosti nových a nákladných vyšetřovacích

i léčebných technologií.

Tento bezesporu úspěch, posílený zvolením výkonového systému

úhrady péče, s sebou pochopitelně jako přirozené riziko přinesl stej-

ně dramatický růst nákladů. 

GRAF 3 
Počty přístrojů

Na ilustračním grafu vidíte vývoj počtu některých finančně nároč-

ných medicínských přístrojů. Je samozřejmé, že zvýšení dostupnosti

vedlo ke zvýšení celkové kvality péče. V řadě případů však došlo ke

zbytečnému nadměrnému vybavování především státních nemocnic.

Nevyužívané technologie jsou potom pochopitelně zátěží v hospoda-

ření nemocnice. Velmi vhodným ukazatelem se zdá být poměr mezi

majetkem nemocnice a jejím obratem. Čím je tento poměr vyšší, tím

obtížnější je pro nemocnici udržet vyrovnané hospodaření.

zvýšení dostupnosti péče
vývoj počtu někteých přístrojů
zdoj UZIS ČR, 2001
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Podobně se výrazně změnila dostupnost léčiv. Zatímco před rokem

1990 nebylo možné některé léky legálně či skutečně vůbec sehnat,

v současné době je k disposici v ČR více léčiv, než v mnoha zemích

Evropské unie.

Nové vyšetřovací a léčebné technologie včetně nových léků jsou

jednou ze dvou příčin extrémního tlaku na rozpočty zdravotnictví ve

všech zemích. Čím je systém otevřenější a informace dostupnější, tím

více je třeba zvažovat administrativní nebo rozpočtové bariéry, které

se postaví proti tomuto nárůstu nákladů.

1.4 Zvýšení kvality zdravotní péče

Pod tímto nadpisem se skrývá zvýšení kvality poskytované zdra-

votní péče, ale i (především) zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Je

známo, že zdravotnictví se podílí na zdravotním stavu obyvatel pou-

ze přibližně (nebo méně než?) jednou pětinou. Dalšími faktory jsou

stav výživy, životní prostředí, sociální úroveň obyvatel a další.

Změny ve zdravotnictví, především v jeho financování, spolu s dal-

šími změnami ve společnosti, přinesly nepochybné zvýšení kvality

zdravotní péče a projevily se v pozitivním vývoji základních ukazate-

lů zdravotního stavu.

GRAF 4 
Kojenecká úmrtnost

Zvýšení kvality zdravotní péče
Kojenecká úmrtnost
zdroj UZIS ČR, 2001
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Jsem dětský lékař, neonatolog, a třeba i proto jsem si pro ilustra-

ci vybral jeden z nejvýznamnějších ukazatelů zdravotního stavu

a úrovně zdravotní péče současně. Je jím kojenecká úmrtnost, tedy

počet dětí zemřelých do jednoho roku věku ne tisíc živě naroze-

ných.

Na kojenecké úmrtnosti se podílí především sociální stav společ-

nosti, tedy kvalita životních podmínek matek, věk matek, stav jejich

výživy, užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření. Současně

se projevuje úroveň péče o matku i úroveň péče o novorozence.

Mezinárodní srovnání vývoje tohoto ukazatele dobře popisuje zlep-

šení kvality zdravotní péče i zdravotního stavu obyvatel jako takové-

ho. Kojenecká úmrtnost v České republice byla mírná již v roce 1970.

I dále klesá srovnatelně s okolními zeměmi, na konci devadesátých

let je srovnatelná s Rakouskem a Švýcarskem.

2. Systém financování zdravotnictví

Zamysleme se nyní nad naším systémem financování zdravotnictví,

nad jeho základními principy, a nad tím, zda chceme změnit systém

nebo provést změny v systému stávajícím. Současně navrhuji v blízké

době tyto principy neopouštět.

OBRÁZEK 1 
Principy financování

Systém finacování zdravotnictví principy

■ svobodná volba lékaře

■ veřejné zdravotní pojištění
– povinné a solidární

■ svobodná volba pojiš�ovny

■ smluvní volnost 
poskytovatel – pojiš�ovna

Na snímku jsem vybral čtyři základní principy, na kterých je zalo-

ženo veřejné zdravotní pojištění v ČR.

2.1 Svobodná volba lékaře

Chceme zachovat svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zaří-

zení nebo zavést spádovost? 
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Přesto, že svobodná volba lékaře je pokládána právem za výrazný

projev svobody pacienta, je u nás překvapivě často diskutováno zpo-

chybnění této svobody. Tato diskuse se obvykle uvádí jako návrh na

definování spádového území konkrétního zdravotnického zařízení.

Takové návrhy bývají odůvodňovány problémy v dostupnosti zdra-

votní péče pro občany. Uvádí se, že některé zdravotnické zařízení od-

mítne převzít konkrétní pacienty do péče.

Stanovení spádového území však v žádném případě není účinným

řešením problému. Uvědomme si, že stanovením spádového území

uložíme zdravotnickému zařízení povinnost poskytnout péči obyvate-

lům tohoto území, tedy stejnou povinnost, kterou má dnes pro všech-

ny občany. Pokud by bylo určeno spádové území, bylo by současně

určeno i nespádové území, tedy území, jehož obyvatele zdravotnické

zařízení ošetřit nemusí. Takový průlom by znamenal podstatné ome-

zení svobody pacienta.

2.2 Povinné pojištění

Chceme zachovat povinné a solidární zdravotní pojištění nebo

chceme pojištění dobrovolné či nesolidární?

Otázka má dvě části. První z nich je otázka povinného pojištění.

Diskutuje se o tom, že by za určitých podmínek mohl pojištěnec ve-

řejné zdravotní pojištění opustit. Důležité je definovat podmínky, za

kterých by to bylo možné, ale především podmínky, za kterých by byl

možný návrat zpět do veřejného zdravotního pojištění. V tuto chvíli

nepokládám řešení nepovinného pojištění za prioritu.

2.3 Svobodná volba pojiš	ovny

Chceme svobodnou volbu pojiš�ovny, tedy více otevřených pojiš�o-

ven nebo chceme uzavřené pojiš�ovny či jednu nebo dokonce žád-

nou pojiš�ovnu?

České veřejné zdravotní pojištění provádí několik zdravotních po-

jiš�oven. Všechny zdravotní pojiš�ovny jsou otevřené, tedy nemohou

odmítnout žádného pojištěnce, který se k nim v termínech daných zá-

konem přihlásí.

Alternativami otevřených pojiš�oven jsou uzavřené pojiš�ovny (pro

zaměstnance určitých podniků, pro obyvatele určitého regionu). Dále

je alternativou jediná nebo dokonce žádná zdravotní pojiš�ovna.

V našem prostředí je rozhodně správné zachovat systém více otev-

řených vzájemně si konkurujících zdravotních pojiš�oven.
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2.4 Smluvní volnost 

Chceme zachovat smluvní volnost poskytovatele a pojiš�ovny a od-

povědnost pojiš�ovny za zajištění dostupnosti péče pro její pojištěnce

nebo chceme zavést smluvní povinnost a odpovědnost přenést na stát?

Zákon přenáší odpovědnost za zajištění dostupné zdravotní péče

na zdravotní pojiš�ovnu. Pojiš�ovna realizuje tuto povinnost prostřed-

nictvím smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Ani zdravotnické zařízení, ani pojiš�ovna nemají povinnost tuto

smlouvu uzavřít. Pojiš�ovna tak má možnost volit tolik a takové po-

skytovatele, aby co nejlépe a nejefektivněji zajistila dostupnou a kva-

litní péči pro své pojištěnce.

Ponechat odpovědnost za zajištění dostupné a kvalitní péče na

zdravotních pojiš�ovnách je správné. 

Další dva principy již nabízím ke zvážení. 

OBRÁZEK 2 
Principy

Systém financování zdravotnictví 
principy – variant

■ státem pevně 
stanovené pojistné

■ dohodnuté (státem)
(pevně) stanovené
ceny

■ pohyblivé pojistné se
státem stanovenými
mantinely

■ dohodnuté (státem)
(pevně) stanovené
MINIMÁLNÍ ceny

2.5 Jednotná výše pojistného

Je výhodnější stanovit státem jednotnou výši pojistného nebo při-

pustit, aby jednotlivé zdravotní pojiš�ovny stanovily, by� ve státem ur-

čených mantinelech, vlastní výši pojistného?

Navrhuji umožnit variabilní pojistné. Technická cesta je stanovení

mantinelů, ve kterých se může pojistné stanovené zdravotní pojiš�o-
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vnou pohybovat. Je možná varianta minimálního pojistného, maxi-

málního pojistného i kombinace obou. Také je možné ponechat po-

jiš�ovnám možnost stanovit příplatek k pojistnému. Je třeba zvažovat,

jak se vypořádat s variabilním pojistným vzhledem k přerozdělení.

Je třeba vědět, že variabilní pojistné způsobí přesun solventní kli-

entely k pojiš�ovně, která vyměří nižší pojistné. Taková tendence ve-

de k postupné diferenciaci pojiš�oven na pojiš�ovny bohaté a pojiš-

�ovny chudé. Je totiž zřejmé, že ti, kdo platí pojistné, obvykle nečer-

pají zdravotní péči. Diferenciace pojiš�oven by mohla být zpomalena

zavedením zástupné platby, kdy by z pojistky zdravého a vydělávají-

cího člena rodiny čerpaly i jeho malé děti či staří a nemocní rodiče

a prarodiče.

2.6 Jednotné ceny

Je výhodnější, aby byly v dohodovacím řízení dohodnuté nebo ne-

dohodnuté ceny stanoveny státem jako jednotné, nebo by bylo vý-

hodnější je stanovit jako ceny minimální a umožnit jednotlivým pojiš-

�ovnám nabízet ceny vyšší?

Navrhuji umožnit variabilitu cen zdravotní péče hrazené z veřejné-

ho zdravotního pojištění. Možnost dohodnout různé ceny umožní na

jedné straně zdravotnickým zařízením nabídnout pojiš�ovnám a paci-

entům služby za nižší ceny, na druhé straně umožní pojiš�ovnám na-

bídnout poskytovatelům vyšší ceny. Rozdílné ceny přispějí k lepší ori-

entaci na trhu zdravotních sužeb především pro pacienta. 

Je třeba vědět, že rozdílné úhrady způsobí pohyb pojištěnců, a to

především nemocných, tedy těch, kdo čerpají zdravotní péči, směrem

k těm zdravotním pojiš�ovnám, které nabízí vyšší ceny. V tomto pří-

padě rozhoduje o přesunu ne sám pojištěnec, ale jeho ošetřující lé-

kaři. Ti mají pochopitelně zájem získat co nejvyšší úhradu za posky-

tovanou péči a proto k dobře platící pojiš�ovně přesunují především

často a významně nemocné pacienty. Pokud si riziko uvědomujeme,

známe mechanismy, jak jej využít či minimalizovat. 

3. Problémy stávajícího stavu

Dovolte, abych nyní zkusil vybrat problémy a chyby v současném

stavu financování zdravotnictví. Pokusím se vybrat ty nejvýznamnější.
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3.1 Role pacienta

Role pacienta se od socialistického zdravotnictví nezměnila. Pacient

je objektem, nikoli subjektem rozhodování, má jen iluzorní možnost

volby, nemá informace o kvalitě ani ceně péče a především nemá

žádný důvod na tom cokoli měnit.

Stávající systém předstírá, že všichni občané, všichni pacienti, mají

stejné potřeby a stejné nároky. Pacient není omezen cenou, tedy vlast-

ním rozpočtem. Omezují jej jiné mechanismy, například čekací doby

nebo nemožnost legálního dosažení žádaného zákroku. Pacient nemá

dobře dostupné informace pro svá rozhodnutí. 

Pacient realizuje své požadavky nelegálně, typicky socialistickou

cestou známých a úplatků. Nemá však dostatek informací pro to, aby

by� tímto způsobem vybíral skutečnou kvalitu. Současně nemá žádné

korektní mechanismy pro kontrolu toho, co si objednal.

Změna rola pacienta z toho, o kom je rozhodováno a kdo nekon-

troluje, protože neplatí a neví, do role toho, kdo rozhoduje, ví a kon-

troluje, je zásadním a dlouhodobým úkolem reformy zdravotnictví.

3.2 Informace

V systému nejsou dostupné informace o kvalitě ani informace o ce-

ně péče a není důvod na tom něco měnit.

Malé důvody pro volbu a rozhodování jsou příčinou malé nabídky

informací, které by měly přesvědčit a získat klienta. Pacient se sice

může zajímat o informace o kvalitě péče v jednotlivých variantách té-

to péče. Informace jsou však obtížně dostupné nebo prakticky nedo-

Systém financování zdravotnictví
problémy a chyby

■ malá možnost volby
a malá odpovědnost pacienta

■ špatná dostupnost informací
■ malý prostor pro konkurenci

■ malý prostor pro přímé platby
nebo komerční (při)pojištění

OBRÁZEK 3 
Problémy a chyby
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stupné. I pokud pacient informace získá a rozhodne se podle nich, je

obtížné takové rozhodnutí legálně prosadit a účinně kontrolovat.

Nejsou k disposici ani informace o cenách péče a o nákladech spo-

jených s jejím poskytováním. Poskytovatelé nezveřejňují své náklady.

Pacient obvykle neví, jaká péče je mu poskytována, jak je hrazena

a kolik za něj pojiš�ovna uhradí. I pokud pacient hradí část péče sám,

obvykle se nezajímá o správnost ceny ani o rozdíly v ceně mezi jed-

notlivými poskytovateli.

3.3 Konkurence

Není vytvořen potřebný prostor pro konkurenci poskytovatelů

zdravotní péče ani pro konkurenci zdravotních pojiš�oven. Výsledkem

je plochá nabídka a trvale klesající kvalita.

Poskytovatelé si nekonkurují. Přímé platby od pacientů prakticky

neexistují, tedy není důvod konkurovat si při získávání pacienta.

Pacient se tak nedozvídá, které zdravotnické zařízení jaké služby po-

skytuje, které je v čem lepší a proč.

3.4 Přímé platby

Není vytvořen prostor pro přímé platby, tím je znemožněn jeden le-

gální zdroj financování a přetěžován solidární systém.

Pacientovi stávající systém přímo zákonem bere právo zaplatit si

část péče nad rámec péče hrazené z pojištění. Přesto právě zaplace-

ním určité části nákladů je pacient motivován k lepší péči o zdraví, ke

kontrole poskytnuté péče i kontrole cen. 

Využití přímých plateb jako zdroje pro financování zdravotnictví je

významné pouze v některých oblastech. Ve všech oblastech je však

nástrojem ke zvýšení efektivity využívání prostředků.

4. Návrh řešení

Pokusím se ve stručnosti navrhnout hlavní principy možného řeše-

ní. Tyto principy shrnu do skupin pro pacienta, pro poskytovatele

zdravotní péče a pro zdravotní pojištění.

4.1 Pacient

Řešení v oblasti pacienta můžeme pojmenovat hesly svoboda, od-

povědnost, individualizace a informace.
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OBRÁZEK 4
Model pacient

Musíme zvětšit prostor pro odpovědné rozhodování pacienta. Je ne-

zbytné zcela obrátit role. Pacient rozhoduje o svém zdraví a o zdra-

votní péči, kterou čerpá, lékař je jeho poradcem a realizuje paciento-

va rozhodnutí.

Vytvořením individuálního vztahu pacienta k poskytovateli péče i ke

zdravotní pojiš�ovně umožníme popsat a dále také ovlivňovat proces

poskytování péče jako celek, nikoli pouze jeho jednotlivé epizody.

Pro rozhodování jsou třeba informace. Konkurenční prostředí vy-

tvoří poptávku po informacích, systém motivací a zpětných vazeb bu-

de důvodem pro získávání těchto informací.

Je nezbytné legalizovat prostor pro uspokojování různých očekává-

ní a potřeb. Vždy� je tak snadné a srozumitelné říci, že každý pojiště-

nec má nárok na péči hrazenou a současně má právo, tedy smí si, le-

gálně koupit péči jinou nebo další. Současný stav, kdy nesmí, je svě-

tovou i historickou raritou. 

4.2 Poskytovatel

Systém financování zdravotnictví
model – pacient

■ svoboda a odpovědnost jednotlivce
■ individualizace vztahu k poskytovateli péče

i ke zdravotní pojiš�ovně ( a naopak)
■ dostupnost informací o kvalitě i ceně péče
■ systém (pozitivníc)h motivací
■ legální a systémový prostor pro uspokojení 

různých nároků

Systém financování zdravotnictví
model – poskytovatel

■ pluralita vlastních vztahů
■ individualizace vztahu k plátcům
■ motivace k produkci informací
■ motivace ve způsobu úhrady poskytnuté

zdravotní péče

OBRÁZEK 5 
MODEL poskytovatel
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Je třeba i nadále udržovat a prohlubovat pluralitu vlastnických vzta-

hů ke zdravotnickým zařízením.

Vedle soukromých zdravotnických zařízeních jsou obecní a také

státní zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je a velmi pravděpo-

dobně i dále v některých případech ještě dlouho bude obec nebo stát

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví či krajských úřadů.

Je nezbytné individualizovat smluvní vztahy poskytovatele zdravot-

ní péče a zdravotních pojiš�oven. Při zachování smluvní volnosti

a současném dodržení stanoveného rámce je potřeba nasmlouvat in-

dividuálně jak objem tak ceny péče. To je příležitost ke konkurenci

mezi zdravotnickými zařízeními směrem ke zdravotním pojiš�ovnám.

Konkurence je motivem k produkci informací o kvalitě poskytova-

né péče. Vyšší dostupnost těchto informací povede k větší možnosti

pacienta realizovat svobodnou volbu a odpovědně se rozhodnout

o čerpání péče.

V soustavě úhrad zdravotní péče je třeba vytvářet motivační prvky

k efektivnímu chování poskytovatelů zdravotní péče. Zpětnovazební

motivace musí vést poskytovatele k jeho i systémovému prospěchu.

4.3 Veřejné zdravotní pojištění

OBRÁZEK 6 
Model veřejné zdravotní pojištění

Systém financování zdravotnictví
model – veřejné zdravotní pojištění

■ organizace poskytování zdravotní péče
- prevence, primární péče, subsidiarita

■ motivace ke kontrole nákladů pojištěncem

■ rozsah hrazené péče – širší prostor pro 
přímou úhradu a komerční pojištění

■ prostor pro konkurenci zdravotních pojiš�oven
– pojistné, ceny, rozsah hrazené péče

K efektivnímu financování patří i správná organizace poskytování

péče. Důraz na prevenci se vyplatí. Role primární péče je klíčová.

Subsidiarita v poskytování péče zvyšuje efektivitu využití zdrojů.



30

4.3.1 Subsidiarita

Základem celého systému zlepšování zdravotního stavu obyvatel je

zdravý způsob života a péče každého občana o zdraví vlastní a dru-

hých. Zvláště důležitou a u nás pomíjenou roli hraje komunita, ko-

munitní péče, která spojuje péči zdravotní a sociální v místě bydliště

pacienta. Patří do ní rodina, okolí i obec pacienta. 

První kontakt se zdravotnictvím představuje primární péče a s ní těs-

ně spolupracující domácí zdravotní péče. Primární péče řeší velkou

část problémů. V určitých případech, kdy již problém přesahuje mož-

nosti lékaře primární péče, nastupuje ambulantní specializovaná péče,

které poskytuje konziliární službu lékaři primární péče, nebo přebírá

na kratší či delší dobu pacienta pro určitý problém do své péče. Stavy,

které nelze řešit ambulantně, přebírá lůžková péče, která je vnitřně

členěna na resuscitační, intenzívní, akutní a následnou. Zvláštní posta-

vení státní zakázky má záchranná služba a služba první pomoci.

Ve veřejném zdravotním pojištění je třeba vytvořit podmínky pro to,

aby sám pojištěnec aktivně kontroloval náklady na péči, která je mu

poskytována. Současně bude ihned kontrolovat i její kvalitu. Nejlepší

cestou k tomu je jistá míra paušální spoluúčasti na úhradě vybrané

čerpané péče.

Je nezbytné provést novou definici rozsahu péče hrazené z veřej-

ného zdravotního pojištění. Je třeba soustředit se na péči nepředví-

datelnou a nákladnou. Zdravotní péči běžnou, předvídatelnou a ce-

nově dostupnou je možné z balíku hrazené péče vyjmout. Tak vznik-

ne prostor pro přímé platby, tedy prostor pro jiný zdroj financování,

a omezí se čerpání zdroje veřejného.

Definice rozsahu hrazené péče musí být nutně dynamická, musí

umět reagovat na vývoj jak v medicíně, tak v hospodářství a ve spo-

lečnosti.

Je zřejmé, že by měla primární péče zůstat plně hrazenou a tak pří-

stupnou bez jakýchkoli zábran. Ukazuje se, že případná regulace

v péči prvního kontaktu indukuje neúměrně vyšší náklady v další pé-

či. Pro primární péči je tedy třeba vytvořit zvláštní způsoby úhrady,

které budou akceptovat zastřešující charakter primární péče s celou

její kontinuitou a stimulovat poskytovatele primární péče k přebírání

širší role a hospodaření s indukovanou péčí.
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Pro zlepšení funkce zdravotních pojiš�oven je nezbytné vytvořit

prostor pro jejich vzájemnou konkurenci. Stávající model, kdy všech-

ny pojiš�ovny za stejné pojistné hradí stejnou péči ve stejných cenách

je nemotivující. Je možné, s vědomím důsledků, dovolit rozdílné vý-

še pojistného, rozdílné ceny zdravotní péče případně i rozdílný roz-

sah hrazené péče.

Mnohdy diskutované úplné přerozdělování vybraného pojistného

a další mechanismy směřující ke stírání rozdílů mezi pojiš�ovnami ma-

jí nutně negativní dopad na kvalitu systému.

5. Závěr

Reforma, která byla správně zahájena, byla pozastavena, podle mé-

ho názoru z obavy o narušení sociálního smíru. Neřešení existujících

problémů vede k nárůstu nerovnováhy a nemůže skončit jinak než

výbuchem, provázeným opět porušením sociálního smíru. Je třeba

v pozastavené reformě pokračovat s korekcí pojmenovaných chyb.

Neposlouchejme hlasy volající po systémové změně. Založený

systém není vůbec špatný, pouze postrádá některé prvky, bez kterých

prostě nemůže úspěšně pracovat. Proto je potřeba potvrdit správné

prvky a doplnit prvky chybějící. Které to jsou?

• Změna role pacienta – pojištěnce. Posílení odpovědnosti občana za

zdraví i za čerpání péče se zachováním solidarity.

• Individualizace vztahu pacient – poskytovatel, pojištěnec – pojiš-

�ovna, poskytovatel – pojiš�ovna.

• Konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče i mezi zdravotními

pojiš�ovnami.

• Informace o nabídce zdravotní péče, o její kvalitě, o poskytnuté pé-

či, o jejích výsledcích, o nákladech na tuto péči i informace o mož-

nostech a alternativách v péči i pojištění. Současně s informacemi

také mechanismy regulace na straně pacienta.
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Vážené dámy, vážení pánové,

problematika, kterou lze pod téma dnešního semináře zahrnout, je

problematikou stále aktuální, velmi složitou a rozsáhlou. V jednotli-

vostech by bylo možno o financování zdravotnictví hovořit mnoho

hodin. Vzhledem k tomu, že nelze do odborných podrobností zabí-

hat, chci k tématu dnešního semináře přispět krátkým pohledem 

• na systémy, které byly nebo jsou v České republice používány

k provádění úhrad za zdravotní péči poskytnutou občanům 

• na motivace, které používané systémy úhrad u managerů zdravot-

nických zařízení a zvláště pak u lékařů vzbuzují

• na možnosti využívání vzbuzovaných motivací k ovlivnění chování

managerů, lékařů a chodu zdravotnických zařízení

• na několik problémů, které máme před sebou.

Nelehkým úkolem politiků i vlád všech ekonomicky rozvinutých

zemí je řešení dopadů či důsledků interakcí, ke kterým dochází mezi

třemi základními zdroji problémů spojených s poskytováním a úhra-

dou zdravotní péče. Obsahem této triády je 

• dostupnost zdravotní péče

• rozsah a kvalita poskytované zdravotní péče

• velikost výdajů na zdravotní péči.

Někteří autoři, zabývající se všestranně problematikou péče o zdra-

ví, znázorňují interakci základních zdrojů problémů zjednodušeně, ale

výstižně, pomocí trojúhelníku. Ten totiž vyjadřuje nejenom souvztaž-

nost mezi uvedenými okruhy problémů, ale i to, že stanou-li se před-

Mohou být používané systémy úhrad 
za zdravotní péči využívány 

k prosazení záměrů zdravotní politiky?

Jiřina Musílková

ředitelka Všeobecné zdravotní pojiš�ovny
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mětem snažení – či politikem – pouze dva ze tří uvedených okruhů

(což vystihuje jejich umístění na základnu trojúhelníku), zbývající

okruh problémů se ocitne na vrcholu trojúhelníku, který symbolizuje

nedosažitelnost a obtíže. 

Stručně řečeno: je-li v systému poskytování a úhrady zdravotní pé-

če preferováno poskytování velkého rozsahu kvalitní a finančně ná-

ročné zdravotní péče, vznikají – při limitovaných výdajích – vážné

problémy s tím, jak zajistit dostupnost takové zdravotní péče pro veš-

keré obyvatelstvo.

dostupnost 

limitované výdaje                 rozsah – kvalita

Je-li v systému poskytování a úhrady zdravotní péče tolerována

značná dostupnost zdravotní péče, vznikají – při limitovaných výda-

jích – vážné problémy se zajištěním poskytování většího rozsahu kva-

litní a finančně náročné zdravotní péče pro veškeré obyvatelstvo.

rozsah – kvalita

výdaje  dostupnost  

výdaje

dostupnost                 rozsah – kvalita

A konečně je-li v systému poskytování a úhrady zdravotní péče pre-

ferována dostupnost a tolerováno neomezené čerpání většího rozsa-

hu kvalitní a finančně náročné zdravotní péče, vznikají vážné problé-

my v oblasti jejího financování. A to je – podle mého názoru – zřej-

mě případ České republiky.
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K uvedeným problémovým okruhům je zpracována řada studií, za-

bývajících se způsoby a instrumenty, kterými je možno dilemata – da-

ná existencí „magického“ trojúhelníku – řešit. Jedněmi z těchto in-

strumentů jsou systémy používané k provádění plateb zdravotnickým

zařízením za zdravotní péči poskytnutou občanům. A o těchto systé-

mech se chci zmínit, nebo� jsem přesvědčena, že není úkolem zdra-

votních pojiš�oven zajiš�ování komplexního financování zdravotnictví,

ale že jejich úloha spočívá v hrazení zdravotní péče poskytnuté – le-

ge artis – jejich klientům.

Lze považovat za zajímavost, že od roku 1992, kdy vznikl systém

veřejného zdravotního pojištění, v České republice byly či jsou využí-

vány všechny známé hlavní způsoby úhrad za poskytnutou zdravotní

péči. Už to samo o sobě svědčí o tom, že žádný z těchto systémů ne-

ní systémem, který by současně splňoval 4 bazální kritéria: 

• systém by neměl motivovat lékaře a zdravotnická zařízení k posky-

tování „nadbytečné“ péče či k neracionálnímu chování tak, jak to-

mu bylo do 30. června 1997, kdy se používal výkonový způsob

úhrad

• systém by neměl motivovat lékaře a zdravotnická zařízení k „nedo-

statečnému“ poskytování péče tak, jak tomu bylo v době od 1. čer-

vence 1997 do 30. června 1999, kdy se namísto výkonového způ-

sobu úhrady přešlo na úhradu pomocí paušálních plateb

• systém by měl zaručit, že lékařům a zdravotnickým zařízením bude

poskytnutá zdravotní péče uhrazena tak, aby byly pokryty její

„oprávněné“ náklady. („Oprávněnými“ náklady mám na mysli nut-

né, pokud možno však co nejnižší finanční vstupy, které povedou

k dosažení maximálního výstupu či výsledku, tj. k vyléčení či zlep-

šení zdravotního stavu pacienta využitím současných možností me-

dicíny.) 

• systém musí být aplikovatelný při existenci většího počtu zdravot-

ních pojiš�oven. 

Až do poloviny roku 1992 byl používán dobře známý socialistický

rozpočtový způsob financování, který spočíval v distribuci limitova-

ných přídělů ze státního rozpočtu zdravotnickým zařízením, která za

ně musela zajiš�ovat plnění „vytýčených“ zdravotních úkolů.

Rozpočtový systém, který jsme nakrátko zdědili, byl systémem neprů-

hledným, ovlivněným iracionálními a mocenskými zásahy a deforma-
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cemi. Tuto skutečnost jsme poznali již v průběhu roku 1992 a zejmé-

na v roce 1993, kdy se začal používat tzv. výkonový systém úhrad. 

Sám rozpočtový systém úhrady není špatný, a to zejména jde-li

o systém prospektivních rozpočtů, k jehož stanovení se používají me-

tody pomáhající stanovit budoucí rozpočet zařízení na základě jeho

„poctivé finanční minulosti“, přesně definovaných okolnosti (např.

plánovaného rozvoje zařízení) a s využitím vývoje makroekonomic-

kých ukazatelů a cen. Výhodou rozpočtů je to, že umožňují rozdělit

pouze ty finanční prostředky, které jsou k dispozici. 

Nevýhodou rozpočtů jsou neustálé finanční licitace a nátlaky ze-

jména managementů nemocnic na správce veřejných prostředků.

Mezi nejzávažnější nevýhody rozpočtových systémů patří dohady

o obsahu úhrad, tj. jakou péči a v jakém rozsahu jsou jednotlivá zaří-

zení za získané peníze povinna poskytovat, nebo� příjemce rozpočtu

může snížit z finančních důvodů rozsah a kvalitu poskytované zdra-

votní péče, aniž to plátce rozpočtu – pro nedostatek validních infor-

mací – ihned rozpozná. 

Při existenci většího počtu soukromých zdravotnických zařízení

a při větším množství zdravotních pojiš�oven rozpočtový systém

úhrad není dobře použitelný. Zejména malé zdravotní pojiš�ovny by

těžko mohly platit rozpočtové platby nemocnicím, do kterých jejich

klienti zavítají spíše náhodou či vůlí osudu. 

Systém plateb za ošetřovací den je odvozen od rozpočtového systé-

mu. Jednotkou platby je zde tzv. ošetřovací den, tj. den, ve kterém je

jedno lůžko zařízení obsazeno jedním indikovaným pacientem. Sazby

za ošetřovací den rostou většinou pomaleji, nebo� jsou ovlivňovány

předvídatelným růstem cen vstupů. Tento systém přispívá k finanční

stabilizaci výdajů zdravotního pojištění. 

Systém plateb za ošetřovací den je vhodný pro ta lůžková zařízení,

která kromě léčiv poskytují pacientům omezenější rozsah zdravotních

výkonů a mají standardní léčebné výstupy a současně mají – z ekono-

mického hlediska – vyšší podíl fixních provozních nákladů a nižší po-

díl nákladů spojených s pobytem pacienta v zařízení. Systém je v sou-

časnosti používán k placení zdravotní péče poskytované psychiatric-

kými léčebnami, rehabilitačními ústavy, léčebnami pro dlouhodobě

nemocné a pod. Systém je vhodný i v případě, že ve zdravotním po-

jištění působí větší počet zdravotních pojiš�oven.
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Nevýhody jsou v podstatě tytéž, jako u systémů rozpočtových.

Výkonový systém (Fee For Service), je systémem, ve kterém je jed-

notkou platby zdravotní výkon. K ocenění zdravotních výkonů byl

v České republice používán kombinovaný způsob úhrady. To zna-

mená, že část ceny zdravotního výkonu byla a je stanovena v bodech

a část v korunách. Do ohodnocení výkonu jsou zahrnuty nejenom ná-

klady spojené s provedením zdravotního výkonu, ale i režijní nákla-

dy zařízení, odpisy atp. Ohodnocení zdravotních výkonů je zveřejně-

no v tzv. Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, který

byl vydán jako právní předpis vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

V omezené míře se tento systém úhrad používá dodnes, a to v oblasti

úhrad poskytovaných ambulantním zdravotnickým zařízením.

Výkonový systém patří mezi nejvíce tržní systémy úhrad za zdravot-

ní péči. Motivuje lékaře i managery zdravotnických zařízení ke zdvo-

řilosti i vstřícnosti, k vynalézavosti, a zejména ke zvyšování nabídky

zdravotnických služeb. Snaha o dosažení vysokých příjmů však vede

až ke zbytečnému i neúčelnému poskytování diagnostických, komple-

mentárních a léčebných zdravotních výkonů a posléze i k jakési „vál-

ce informačních systému“ poskytovatelů a zdravotních pojiš�oven.

V podmínkách České republiky systém veřejného zdravotního po-

jištění spolu se systémem „platby za výkon“ přivedl do zdravotnictví

větší množství peněz (ještě v roce 1992 to bylo 34 mld. Kč, v roce

2000 jen v rámci VZP 87 mld. Kč) což odstartovalo vlnu privatizací

činností i zdravotnických zařízení a vyvolalo rozvoj i modernizaci pří-

strojových kapacit. 

Provádění úhrad výkonovým systémem bylo v České republice spo-

jeno s celou řadou chyb. Systém byl používán bez omezujících opat-

ření či limitů. Již v roce 1994 (tedy rok po „spuštění“ výkonového

systému) začaly náklady předbíhat výnosy, což se počalo projevovat

napětím ve finanční bilanci veřejného zdravotního pojištění. Tento

stav se až do roku 1997 postupně zhoršoval.

Vzhledem k debetu systému veřejného zdravotního pojištění byly

v roce 1997 – po dohodě s představiteli zdravotnické veřejnosti – za-

vedeny nové způsoby hrazení poskytnuté zdravotní péče a to systé-

my paušálních plateb. Systém paušálních plateb se opírá o pevné plat-

by poskytované zdravotnickým zařízením, podmínkou poskytnutí

úhrady je vykazování pacientům provedených zdravotních výkonů.
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Pokud jde o praktické lékaře pak k úhradě jimi poskytované zdra-

votní péče je používán systém kombinovaných kapitačně výkonových

plateb. Systém spočívá ve vyplácení pevné korunové částky za kaž-

dého pojištěnce zdravotní pojiš�ovny, který se u praktického lékaře

zaregistroval. Stanovená korunová částka je korigována věkovým in-

dexem lékařovy klientely („platba „za hlavu“ je nižší za mladší a pro-

to pravděpodobně pracovně méně „náročné“ pacienty, vyšší za starší

a proto pracovně více „náročné“ pacienty). Za pevnou korunovou

částku je lékař povinen pacientovi poskytnout dohodnutý standard

zdravotních výkonů. Zdravotní výkony poskytnuté mimo dohodnutý

standard nebo pacientům, kteří byli lékařem ošetřeni např.nahodile,

jsou placeny zvláš� a to výkonovým způsobem. Systém nemotivuje

praktické lékaře ani k zájmu o pacienta, ani k poskytování většího

spektra zdravotní péče. Objevuje se (narozdíl od předchozího „výko-

nového“ období) snaha přesouvat řadu vyšetření a šetření, provedi-

telných v ordinacích praktických lékařů zbytečně k ambulantním spe-

cialistům.

Pro nemocnice byl a svým způsobem i nadále je používán systém

paušálních plateb odvozený od „minule vyplacených“ celkových

úhrad (tj. vyplacených ve stejném kalendářním období v předchozím

roce), avšak valorizovaných o dohodnuté procento meziročního růs-

tu úhrad. 

Dva roky používání systému úhrad spočívajícího v poskytování

paušálních plateb odhalily jeho nedostatky. Podmínky poskytování

pevných plateb vedly – logicky – zejména ve skupině malých a „fle-

xibilnějších“ nemocnic – řečeno slovy „klasika“ – „ke snaze zachovat

si nadhodnotu své práce pro sebe“ a k šetření vlastních nákladů. To

se projevovalo záměrnou minimalizací poskytovaného počtu zdravot-

ních výkonů pacientům, nečerpáním paušálních plateb na léčiva

a zdravotnické pomůcky, k odmítání finančně náročných pacientů

a k jejich přesouvání do nemocnic vyššího typu. V těch pak většinou

docházelo a dochází k vytváření pořadníků na odkladné a „plánova-

telné“ hospitalizace.

Paradoxem je, že právě v této době, kdy se objevily mediálně zve-

ličené výroky o „ekonomické likvidaci nemocnic“ a o nutnosti ome-

zení poskytování zdravotní péče pro nedostatek peněz, řada nemoc-

nic za získané peníze rekonstruovala svá zařízení či pořizovala např.

nákladnou zdravotnickou techniku. 
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Změna chování lůžkových zařízení si vynutila od druhého pololetí

roku 1999 provedení určité modifikace systému paušálních plateb,

která spočívá ve stanovení tzv. výkonového bodu. Jeho hodnota se –

řečeno velmi zjednodušeně vypočte jako podíl sumy peněz a sumy

bodů získaných a vykázaných zařízením v referenčním období (kte-

rým je příslušné období předchozího roku). Metoda umožňuje – ales-

poň částečně – lépe honorovat nemocnice, které prokazatelně po-

skytly pacientům v referenčním období větší objem zdravotní péče. 

Systém DRG (Diagnosis Related Groups) – jehož použitelnost ově-

řujeme v experimentu, kterého se účastní cca 80 lůžkových zařízení –

je jeden z analytických a třídících systémů, který se zabývá přiřazo-

váním nákladů ke skupinám nemocných s obdobnými diagnózami

a dalšími shodnými rysy. Takovýchto třídících systémů je více.

Souhrnně se nazývají CASE-MIX systémy a sledují různým způsobem

definované skupiny podobných medicínských případů. 

Výhodou systému je mnohostrannost jeho využití. Velmi cenná je

možnost jeho využití pro racionální a fakty podložené řízení provozu

i ekonomiky nemocnic. Systém může být využit k platbám lůžkovým

zdravotnickým zařízením za léčené případy nebo může být použit pro

tvorbu prospektivního rozpočtu nemocnic nebo i například k rozpo-

čtování pouze některých medicínských oborů nebo léčebných postu-

pů. Protože systém DRG je tč. celosvětově uznáván jako jediný ob-

jektivní nástroj k měření činnosti (produkce) nemocnic, hraje také

značnou roli v možnosti vzájemného srovnávání činností různých ne-

mocnic. 

Systém DRG samozřejmě nepřináší do zdravotnictví nové peníze,

ale je nástrojem k jejich přerozdělení. Při použití tohoto systému „jdou

peníze za pacientem“. Přerozdělením uvolněné finanční zdroje umož-

ňují provádění vyšších úhrad nemocnicím, které poskytují složitějším

nemocným komplexnější léčbu.

Slabina systému vychází paradoxně z jedné z jeho silných stránek

tj. z toho, že systém vede lůžková zařízení k racionalizaci a ekono-

mizaci vlastních provozů i léčení jednotlivých pacientů. Vzniká totiž

potřeba vytvoření velmi účinného systému pro sledování kvality po-

skytované zdravotní péče. Navíc: pokud by byl tento systém použí-

ván samostatně, vedl by ke vzniku těch problémů, které provázely

používání výkonového způsobu úhrad. Podíváme-li se po ostatních

zemích Evropy, Austrálie, USA a části Asie, zjistíme, že systém DRG
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pro úhradu poskytované nemocniční péče zavádějí. Sice velmi opatr-

ně, postupnými kroky, ale důsledně.

Pokud jde o přímé platby nelze tvrdit, že v České republice neexi-

stují. Existují a to v několika podobách. Existuje řada zdravotních vý-

konů – stomatologických, kosmeticko chirurgických, z oblasti aku-

punktury či prováděných pomocí laserových technik – které nejsou

hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena těchto

výkonů je určována ceníky poskytovatelů nebo dohodou dvou stran. 

Téměř bez povšimnutí zůstává skutečnost, že i při snižování tempa

meziročního růstu mezd rostou tendence lidí – zdůrazňuji na základě

nabídky – k vyššímu dobrovolnému utrácení za léčiva, za zdravotní

pomůcky či za homeopatika atp. Např. za léčiva (včetně léčebně kos-

metických přípravků) lidé dobrovolně zaplatí za jejich pořízení více,

než na doplatcích k léčivům, která jsou částečně hrazena ze zdravot-

ního pojištění. Odhaduje se, že objem finančních prostředků dobro-

volně vynakládaných bude v letošním roce činit cca 8 – 10 mld. Kč.

Nelze si také nevšimnout, že sílí tendence občanů k placení alterna-

tivních léčebných materiálů či zdravotnických pomůcek nebo k čer-

pání zdravotní péče v komfortnějších podmínkách. Tyto zkušenosti

učinily i další země a snaží se je využít.

Třetí formou je finanční spoluúčast pacientů na požitcích částečně

hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tato spolu-

účast se nejčastěji týká léčiv a zdravotnických pomůcek. Zkušenosti

ukazují, že spoluúčast pacientů, zejména tak jak je tč. nastavena, vý-

razně a zejména dlouhodobě nesnižuje spotřebu zdravotní péče. 

Je logické, že uvedené motivace, které jednotlivé systémy úhrad

vzbuzují, vyvolávají u lékařů a managerů zdravotnických zařízení po-

hnutky, které je možno využít při tvorbě zdravotní politiky, kterou

prozatím postrádáme. Pro tvůrce této politiky je velkou výhodou, že

v České republice jsou tč. používány prakticky všechny hlavní systé-

my úhrad za zdravotní péči, kterými lze ovlivnit nejenom chování jed-

notlivých druhů zdravotnických zařízení, ale i preferovat nebo potla-

čovat poskytování určitých skupin zdravotních výkonů, činností a slu-

žeb. Obecně platí, že výkonnost a pozitivní chování zdravotníků

a rozvoj zdravotnických zařízení zvyšují systémy úhrad, ve kterých

„peníze jdou za pacientem“. Racionalizaci provozů i činností a prů-
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měrnou aktivitu lékařů i průměrnou úroveň poskytované péče navo-

zují paušální nebo rozpočtové systémy úhrad. Chování občanů a po-

ptávku po zdravotní péči či léčivech snižuje – alespoň na určitou do-

bu – finanční spoluúčast pacientů. Spoluúčast zvyšuje poptávku po

informacích a tím i povědomí občanů o nezbytnosti osobní odpo-

vědnosti za své zdraví.

Při zavádění finanční účasti je nezbytné pro občany definovat smy-

sl spoluúčasti: tj. jestli je zaváděna proto, že je třeba nalézti další fi-

nanční zdroj nebo zda se jí má omezit dostupnost nebo rozsah čer-

pané zdravotní péče.

Je zřejmé, že uplatnění finančních instrumentů k rychlému dosaže-

ní žádoucích cílů ve financování zdravotnictví bude nezbytné, nebo�

existuje řada ekonomických, politických i etických problémů, které

bude nutno v blízké budoucnosti řešit. Dovolte, abych se alespoň

o několika z nich zmínila.

1. Poptávka po zdravotní péči stále roste. Je to dáno řadou faktorů.

Jedním z nich je očekávání naší populace, že jí bude poskytována

„správná“ zdravotní péče, která v sobě bude zahrnovat – kromě pé-

če obvyklé – jak složité a nákladné lékařské či chirurgické zásahy

u život ohrožujících chorob, tak i ty zákroky, o kterých se lidé do-

zvědí např. z médií, že jsou proveditelné. Lze to ilustrovat zájmem

o „medicínu životního stylu“. Objevují se požadavky a tlaky na

úhradu léčení obezity, plešatosti, antikoncepce a potence. 

2.Dalším významným faktorem je očekávání stárnoucí populace. Ta

považuje za zcela samozřejmě, že jí bude poskytnuta účinná léčba

u chronických nemocí, která prodlouží délku jejich života a sou-

časně zvýší jeho kvalitu. 

3.Objevují se nová léčiva či medicínské technologie (založené např.

na vývoji genetiky), schopné zvládat důsledky řady civilizačních i ji-

ných chorob a přinášející pacientům větší léčebný efekt. Zvyšuje se

poptávka po těchto léčivech, nebo� část populace jejich přínosu vy-

užívá (obyvatelstvo ve městech), část doposud ne. Cenový vývoj

však vede k tomu, že výdaje na tato léčiva jsou mnohdy vyšší než

činí tč. výdaje na zákroky, které nahrazují.

4.Existují jasné prvky plýtvání v podobě neracionálního využívání slu-

žeb a léčiv. Jak jsem již uvedla, část výdajů jde na úhradu neurčité,
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méně vhodné, někdy nebo dokonce na špatnou a poškozující péči.

To by mělo být odstraněno kontrolováním kvality. Odstranění zby-

tečné péče zlepšuje její kvalitu a šetří výdaje. 

5.Je zřejmé, že řada ordinací (zejména ve městech) i lůžkových ka-

pacit je nadbytečná. Jejich využití je nedostatečné, zařízení produ-

kují nepotřebnou a zbytečnou zdravotní péči. (Lze to dokumento-

vat např.i grafy, které říkají, že mezi 20 hodnocenými zeměmi

v Evropě jsme na 4. místě, v délce hospitalizace a se 67% využívá-

ním lůžkového fondu na 17. místě.) 

Celková spotřeba léčiv v ČR v mld. Kč v letech 1992 až 1999

6.Můžeme pozorovat zarážející rozdíly v praxi lékařů, které se týkají

jak rozdílů v použití diagnostických prostředků či volby léčebných

postupů, tak i rozdílů v samotných výsledcích léčení. Divíme se,

jestli to, co se praktikuje na některých místech je stejná a vědecky

podložená medicína. To platí také na skutečnost velmi delikátní, ja-

kou jsou poslední týdny života smrtelně nemocných pacientů, na je-

jichž léčení je správně i nesprávně vynakládána velká část vysokých

výdajů.

7.Větší poptávka po zdravotní péči a neužitečné poskytování zdra-

votní péče znamená větší potřebu a spotřebu korun, v jiných ze-

mích šilinků, marek, liber, franků či dolarů. Zejména v systémech

založených na solidárním zdravotním pojištění vzniká z této situace

finanční stres. Jeho hlavní příčinou je dualita občanů: zatím co ob-

čané jako pacienti požadují pro sebe jenom to nejlepší, co může

zdravotní péče nabídnout, jako plátci pojistného a daní se brání vše-

mi možnými způsoby proti jejich zvyšování.

8.Také zavedení Eura bude mít na zdravotnický sektor značný dopad.

Dojde k vyrovnání cen u zdravotnického materiálu, léčiv a lékař-
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ských služeb. Dojde k vyššímu narušení územního principu při po-

skytování a čerpání zdravotní péče. Zvýší se migrace pojištěnců za

zdravotní péčí zejména v blízkosti hranic. Více se budou uplatňovat

tržní mechanizmy. Systémy úhrad za poskytnutou zdravotní péči by

měly být s Evropou kompatibilní.

Využití akutních lůžek v %

Průměrná doba hospitalizace ve dnech
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Jsem přesvědčena, že v naší zemi – stejně tak jako v zemích našich

sousedů – bude nezbytné stávající i budoucí problémy řešit změnou

financování zdravotnictví. Mnoho věcí změní náš vstup do Evropské

unie a platnost jejích direktiv (např. direktivy číslo 92/49/EEC) i na na-

šem území. Určitě i na nás dopadne výklad Evropského soudního

dvora v pověstných kauzách Kohll a Decker, který se týká volného

pohybu zboží a služeb, jemuž nemohou stát – dle názoru soudu –

v cestě např. národní omezení, spočívající v povolování či schvalová-

ní čerpání služeb, léčiv či zdravotnických pomůcek. 

Na jedné straně proto bude zřejmě nezbytné upravit vícezdrojový

systém financování zdravotnictví, na druhé straně pak rozvinout na-

bídku pojiš�ovacích služeb a pojistných produktů. Mnoho dalších či-

nitelů vyvolá nutnost definovat rozsah zdravotní péče, který bude za-

ručen a poskytován za prostředky povinného solidárního zdravotního

pojištění. Nelze vyloučit ani možnou modifikaci okruhu osob, které

budou tomuto solidárnímu pojištění povinně podléhat. 

K předpokládanému rozvoji pojiš�ovacího trhu nepochybně musí

přispět i výchova našeho obyvatelstva k pochopení větší osobní od-

povědnosti a smyslu i významu pojištění. V rámci intenzívní edukace

pak třeba bude možné naše občany přesvědčit i o tom, že není prav-

divý Millerův zákon pojištění z novodobé murphologie, který říká:

„Pojistka se vztahuje na vše kromě toho, co se doopravdy stane“.

Dámy a pánové,

doufám, že jsem vám poskytla alespoň několik námětů k zamyšle-

ní či informací, které vás zaujaly. Děkuji vám za pozornost.
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1. Úvod

1.1 Vymezení problému

Základem problému, kterému zde říkáme financování zdravotnictví,

je vztah z obr. 1, kde:

• symbol zp reprezentuje tzv. zdravotní péči, tj. službu, kterou ZDRA-

VOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Z poskytuje PACIENTOVI P, 

• symbol X reprezentuje proti-hodnotu, kterou subjekt P poskytuje, či

naopak neposkytuje subjektu Z za péči, kterou u něj spotřeboval.

Rozpočtové omezování pacienta 
a jeho informovanost

Dušan Tříska

CD-F, a.s.

Uvedený vztah lze analyzovat z nejrůznějších hledisek, my se zde

rozlišíme jednak přístupy normativní a deskriptivní (viz tato úvodní

kapitola), jednak ekonomický a právní (viz kapitoly 2 a 3).

1.2 Deskriptivní přístup

Naším cílem je předložit „hodnotově neutrálně“ (value-free), tj.

deskriptivní analýzu problému financování. Maximálně se tedy snaží-

me vyhnout normativním (value-loaded) soudům, a� již by byly moti-

vovány politicko-ideologicky, či podnikatelsko-zájmově.1)

1) V obou směrech je ovšem třeba deklarovat konflikt zájmů. Zejména je třeba přiznat
že autor zastupuje CD-F, a.s., která se zabývá informačně-technologickými systémy
v pojiš�ovnictví.

OBRÁZEK 1

PACIENT
(„P“)

ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ („Z“)

zp

X
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Dosáhnout skutečné hodnotové neutrality je ovšem těžší, než se

mnoha autorům zdá. My dosažení takového cíle opíráme o použití:

• standardních nástrojů ekonomické teorie (viz kapitola 2) a

• důsledně analytických, by� zatím ne zcela standardizovaných pro-

středků právní nauky (viz kapitola 3).

1.3 Normativní přístup

Své hodnotové postoje se pokusíme omezit na tyto tři poznámky:

1) existující systém financování zdravotnických zařízení vyžaduje re-

formu, tj. politický program a jeho realizaci,

2) politický program je spojen s transformačními náklady, které jsou

vyvolány zejména odporem zájmových skupin, tj. především:

• státního a „veřejného“ byrokratického aparátu,

• profesních sdružení (zejména lékařské obce),

• obchodníků s informačními technologiemi.

3) zájmové skupiny svůj odpor proti reformám často skrývají za poli-

ticko-ideologické argumenty.

2. Ekonomická teorie

2.1 Nabídka a poptávka

Ekonomie pohlíží na obr. 1 jako na vztah mezi nabídkou a po-

ptávkou, tj. vztah mezi těmito subjekty:

a)poskytovatelem statků a služeb (zde zdravotní péče), tj. subjektem,

který zdravotní péči nabízí, 

b) uživatelem uvedených statků a služeb, tj. subjektem, který zdra-

votní péči poptává.

Ekonomie pro takovou dvojici subjektů používá označení výrobce

a spotřebitel. Pro ekonomii je totiž vztah z obr. 1 téhož druhu jako

jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pronajímatelem a nájem-

cem, pojistitelem a pojistníkem, universitou a studentem. Z hlediska

ekonomické analýzy jde ve všech uvedených případech o to, že je-

den ze subjektů (jako výrobce) něco nabízí a druhý (jako spotřebitel)

totéž poptává. 
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2.2 Vyjednávací síla

2.2.1 Vyjednávání

Pro vztahy typu nabídka-poptávka je charakteristické zejména ná-

sledující:

• výrobce i spotřebitel mají vzájemně odlišné (často protichůdné)

zájmy,

• výrobce i spotřebitel jsou si formálně rovni; komunikace ohledně

jejich odlišných zájmů má proto povahu vyjednávání, jehož cí-

lem je dohoda, kompromis,

• faktická (neformální) nerovnost výrobce a spotřebitele se projeví

tím, že výsledný kompromis leží blíže výrobci nebo spotřebiteli

v závislosti na jejich relativní vyjednávací síle,

• vyjednávací síla výrobce, resp. spotřebitele je tím vyšší, čím je lé-

pe je informován, tj. čím dokonalejší má informace o předmětu

vyjednávání. 

Charakteristika sub e) říká, že čím více relevantních informací má-

me k dispozici, tím méně jsme při vyjednávání nuceni ustupovat.

Odtud lze snadno dovodit, proč mají informace pro vyjednávající sub-

jekt hodnotu.2)

2.2.2 Asymetrie informací

Ekonomii mimořádně zajímají všechny případy, kdy jedna ze stran

vyjednávání je informována výrazně lépe než strana druhá. Takovou

„asymetrii informací“ můžeme ilustrovat na těchto již kanonizovaných

příkladech:

• při koupi-prodeji ojetého auta má kupující, jako strana poptáv-

ky, o jeho kvalitě (např. technickém stavu) zpravidla horší in-

formace než prodávající (původní majitel),

• u pojistných smluv je to naopak strana poptávky, tj. klient po-

jiš�ovny (tzv. pojistník), kdo je zpravidla lépe informován o po-

jiš�ovaném „riziku“, než pojiš�ovna (tzv. pojistitel).

Asymetrie obsažené ve vztahu z obr. 1 je tedy dána tím, že Z je

o zdravotní péči zpravidla lépe informováno, než P. Trochu provo-

2) Do učebnic se toto pozorování dostalo zejména zásluhou George J. STIGLERA
(Nobelova cena za rok 1982) a Gary S. BECKERA (Nobelova cena za rok 1992).
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kativně tedy můžeme poznamenat, že ten, kdo nabízí zdravotní péči,

je na tom, z hlediska informovanosti, obdobně jako ten, kdo nabízí

ojetý automobil.

Kromě toho, a to je naše další provokace, vztah mezi ZDRAVOT-

NICKÝM ZAŘÍZENÍM a PACIENTEM silně připomíná vztahy, které

jsme v reálném socialismu analyzovali pro socialistické výrobce a je-

jich spotřebitele.3)

2.3 Zdravotnické zařízení

2.3.1 Motiv zisku; zdroje financování

Výrok, že ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ je specifickým typem výrob-

ce, není vždy přijímán s porozuměním. Často například vadí, že eko-

nomie připisuje každému výrobci takové motivy (zájmy), které jsou

primárně odvozené od pojmů „náklad“, případně „zisk“. To je pak ně-

kdy považováno za degradaci vlastního poslání medicíny.

Těmto kritikům věnujme následující historickou poznámku:

Ziskový motiv byl často upírán i socialistickému výrobci. Rovněž

o něm se kdysi tvrdilo, že má „vyšší poslání“, či že má dokonce se

svými spotřebiteli společné zájmy, že s nimi hraje kooperativní hru.

My jsme naopak dokládali, že odhalení skutečné ziskuchtivosti socia-

listického výrobce vyžaduje jen trochu píle a možná i talentu.4)

Obdobně složité může být říkat, že „pokrytí nákladů“ je centrálním

zájmem ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (a tedy i lékaře, který pro ně

pracuje). Snad tedy bude pro čtenáře lépe přijatelná teze, že i ZDRA-

VOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ se vždy musí nějak postarat o nájem, mzdy

a poplatky za telefon. 

2.3.2 Více-zdrojové financování

Začněme popisem těchto dvou mezních situací:

a) Prvním extrémem je takové uspořádání, kdy výrobce své nákla-

dy pokrývá (a případný zisk vytváří) výhradně z toho, co inka-

3) Těmto otázkám jsme se věnovali v 70. a 80. letech – viz například: V. Klaus
a D. Tříska: Ekonomické centrum, přestavba a rovnováha. Politická ekonomie,
Praha 1988; D. Tříska: Model rozhodování spotřebitele při trvalém převisu poptáv-
ky. Politická ekonomie, Praha 1989. 

4) Shrnutím těchto metodologických závěru je například: V. Klaus a D. Tříska:, Review
Article of János Kornai's „The Socialist System: the Political Economy of Socialism“
Buksz, Budapest Winter 1994; Finance a úvěr, Praha jaro 1995.
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suje od svých spotřebitelů. Pokud takový výrobce nepřesvědčí

o své kvalitě dostatek spotřebitelů, nepokryje své náklady, ne-

obstojí na trhu, čeká jej exit.

b) Druhým extrémem je takové uspořádání, kdy výrobce nacháze-

jí zdroje svého financování zcela mimo spotřebitele – typicky ve

státním (či tzv. veřejném) rozpočtu.

Na obr. 2 je zakresleno hybridní (smíšené) uspořádání, kdy příjmy

výrobce pocházejí z několika vzájemně odlišných zdrojů. Zvláštní po-

zornost věnujme poskytovatelům tzv. povinně smluvního pojištění

(VZ-POJIŠŤOVNA) a komerčního zdravotního pojištění (SZ-POJIŠ-

ŤOVNA). Symbolem „X“ na obr. 2 rozumíme tzv. přímé platby.

Smíšené financování výroby najdeme nejen ve zdravotnictví, ale

i v mnoha dalších oblastech, a to i podnikatelských. Příkladem je ne-

jen hutnictví železa, dobývání nerostů a železniční doprava, ale třeba

i pivovarnictví (viz daňové úlevy pro tzv. malé pivovary).

2.3.3 Vyjednávání o plán, úlevy a dotace

Výrobce, jehož financování (výnosy) pochází z více zdrojů, tyto

zdroje nutně uspořádá podle významnosti. Připisuje jim „váhu“ a v zá-

OBRÁZEK 2

VZ-POJIŠŤOVNA
SZ-POJIŠŤOVNA

STÁT
BANKA

SPONZOR

VÝROBCE/Z SPOTŘEBITEL/P
X

statky, služby

spoření

sz-pojistné

vz-pojistné

daně
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vislosti na ní pak jednotlivým zdrojům věnuje příslušně „váženou“ po-

zornost. Tím se přinejmenším rozře�uje jeho zájem jinak určený spo-

třebitelům.

Ilustrativní je zde socialistický výrobce, který většinu času tráví na

STÁTNÍ PLÁNOVACÍ KOMISI. Jeho ziskuchtivost se zde promítá do vy-

jednávání o co nejměkčí plánové ukazatele, nebo� „čím měkčí plán,

tím vyšší prémie“. Dnes lze obdobné chování pozorovat u ZDRA-

VOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, která se, opět zcela logicky a racionálně,

obracejí především na toho, kdo je živí, tj. na příslušné ministerstvo

a VZ-POJIŠŤOVNU.5)

2.4 Pacient

2.4.1 Prostor rozhodování

PACIENT P je zde (zatím) předváděn jako svobodný, samostatně se

rozhodující subjekt. Jeho rozhodování má podobu výběru (volby)

z množiny M = (A, B, C), kde: 

a) A jsou variantní postupy (diagnostické a léčebné),

b) B jsou variantní ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, 

c) C jsou variantní odborníci (lékaři).

Obecné pravidlo rozhodování říká, že situace každého rozhodova-

tele se vždy zlepší, rozšíří-li se množina variant, z níž si může vybrat.

Prvním úkolem PACIENTA je tedy vytvořit co nejmohutnější množi-

nu M = (A, B, C).

2.4.2 Spotřebitelské preference

Druhým úkolem PACIENTA P je prvky množiny M uspořádat co do

jejich „výhodnosti“ („kvality“), tj. provést tzv. ocenění variant.

V extrémním případě ovšem může P dojít k závěru, že co do kva-

lity zdravotní péče jsou pro něj všechny prvky tvořící M nerozlišitel-

né. Takto indiferentní je například takový PACIENT vyhledávající pro

své tlusté střevo operatéra, pokud:

a) očekává dokonalou standardizaci zdravotní péče, nebo

b) předpokládá dokonalou nedostupnost informací o schopnostech

středoevropských chirurgů.

5) Tzv. výkonová motivace má zřejmě ještě perverznější důsledky – viz dále.
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2.4.3 Ekonomie informací

2.4.3.1 Transakční náklady

Dostupnost či nedostupnost informací reprezentujeme pomocí ná-

kladů, které je třeba vynaložit na jejich obstarání. Neboli, již samotné

sestavení množiny M není zadarmo. Vyhledání výše uvedených in-

formací něco stojí – a� již jsou to přímo PACIENTOVY peníze nebo je-

ho čas.

Ještě nákladnější je však pro spotřebitele oceňování množiny M, tj.

vymezení, které její prvky jsou lepší a které naopak horší.

Komplikovanost úloh, které zde má PACIENT řešit, ilustrujme na pří-

kladu, kdy:

• použití diagnostického postupu A+ je uživatelsky příjemnější než

A++,

• diagnosticky jsou ale A+ a A++ ekvivalentní pouze v případě, že

A+ je provedena lékařem C*.

2.4.3.2 Signalizace kvality

Z hlediska oceňování variant je pro spotřebitele mimořádně kom-

fortní taková situace, kdy jejich kvalita je spolehlivě reprezentována

jediným indikátorem. Vrchol takového komfortu zajiš�uje cenová sig-

nalizace, kdy v zásadě platí, že „co je dražší, je lepší“ (viz trh se spo-

třební elektronikou). Naopak, nekomfortně se jistě cítí:

• socialistická domácnost, která kvalitu spotřebního zboží často

pouze odhaduje podle velikosti fronty či úplatku, 

• portfoliový investor, který se často musí spolehnout na takové

signály kvality, jakými jsou tzv. ratingy.

Již jsme naznačili, že PACIENT (a jeho rodina) se z uvedených hle-

disek ze všeho nejvíce podobá socialistické domácnosti.

2.4.3.3 Ne-informovatelnost spotřebitele

Bližší analýza uvedeného tématu vede k zavedení pojmu spotřebi-

telská vyhledávací funkce. Neboli: vzhledem k předurčenosti dostup-

ných technik vyhledávání je spotřebitel při vyhledávání informací a je-

jich vyhodnocování „technologicky omezen“.

V citovaných analýzách o socialistickém spotřebiteli je ukázáno, že

každé technologické omezení lze převést na omezení nákladové a te-

dy i rozpočtové. Socialistický spotřebitel často dojde k závěru, že na
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vyhledávání nemá dost peněžních prostředků, že jeho rozpočet neu-

možňuje ověřovat, kdo a co „na trhu“ ve skutečnosti nabízí. 

Extrémem je tedy situace, kdy spotřebitel je ne-informovatelný, tj.

neunese náklady na informace, které by mu umožnily kvalifikovaně

se rozhodnout. Takový spotřebitel se tedy vždy rozhodne „špatně“,

svým rozhodnutím se poškodí a dále tak zvýší náklady, které mu již

vznikly při vyhledávání (nepotřebných) informací.

2.5 Institucionální reformy

Neefektivnost, tj. nákladnost vyjednávání při asymetrické informo-

vanosti proti-stran lze obecně řešit dvěma cestami:

a) zrušením vyjednávání (viz dále „vertikální integrace“),

b) symetrizací informací (viz dále „rozpočtové omezení“).

2.5.1 Vertikální integrace

Z důvodů analytické úplnosti předpokládejme, že standardní PACI-

ENT je ne-informovatelný.

Takovému PACIENTU by ovšem neměla být vůbec dávána možnost

volby. Pokud taková možnost existuje, její zrušení by mělo být pod-

statou institucionální reformy zdravotnictví. V jejím důsledku je pak:

• horizontální vztah vyjednávání převeden na 

• vertikální, hierarchický vztah. 

Cílem takové reformy je tedy podřídit PACIENTA místně a věcně

příslušnému ZDRAVOTNICKÉMU ZAŘÍZENÍ.

Téměř anekdoticky zde může vyznít poznámka, že tento produkt li-

berálně-konzervativního myšlení by asi bylo možné použít na pod-

poru některých nápadů naší sociálně-demokratické vlády.6)

2.5.2 Rozpočtové omezení

Zabývejme se nyní hypotézou, podle které má smysl usilovat o vyš-

ší informovanost PACIENTŮ, přinejmenším v některých sektorech

zdravotnictví. Předpokládejme tedy, že alespoň někteří PACIENTI

unesou náklady na kvalifikovanou volbu.

6) Idea vertikální integrace byla rozpracována tzv. chicagskou školou v padesátých
a šedesátých letech. Jejím duchovním otcem je zřejmě Ronald H. COASE (Nobelova
cena za rok 1991).
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2.5.2.1 Informovaný spotřebitel

Informovatelnost PACIENTA může být sama o sobě nebezpečná –

má schopnost vyvolat i některé velmi vážné poruchy systému.

Ilustrujme to na příkladu, kdy všichni PACIENTI s problémem tlusté-

ho střeva požadují co nejširší paletu (uživatelsky nejpřívětivějších, nej-

účinnějších a nejdražších) vyšetření. Nech� opakovaně požadují, aby

léčebný zákrok ohledně jejich tlustého střeva byl proveden,

• (nejpřívětivějším, nejúčinnějším a nejdražším) postupem A++, 

• v (nejpřívětivějším) sanatoriu B++, 

• chirurgem C** (protože je nejlepší).

V uvedeném případě hrozí jednak to, že systém neunese náklady

na takto dokonalou péči, jednak to, že před sanatoriem B++ se bu-

dou tvořit fronty a ovládne jej korupce.

2.5.2.2 Vouchery a investiční body

Rozhodování informovaného pacienta je tedy třeba omezit, regulo-

vat. Zde ovšem platí, že:

a) administrativní regulace je v případě zdravotnictví asi ještě ab-

surdnější, než je tomu jinde a navíc silně připomíná vertikální in-

tegraci diskutovanou výše,

b) ekonomické, tj. rozpočtové omezování PACIENTA je politicky

mimořádně citlivé. 

Politické aspekty problému jsou často řešeny tak, že nástrojem roz-

počtového omezení nejsou přímo peněžní prostředky, ale zvláštní po-

ukázky, vouchery (vzpomeňme na limit 1 000 investičních bodů v ku-

pónové privatizace).

Tak či onak, vláda, která nedokáže (z důvodů politických, či pro-

vozních – viz dále) do systému zavést rozpočtové omezení PACIEN-

TŮ, musí vyřešit otázku, jak zabránit jejich vyšší informovanosti.

2.5.2.3 Ochrana proti výrobci

Tuto kapitolu zakončeme poznámkou, že rozpočtové omezení je

rovněž ochranou proti výrobcově hamižnosti. Ilustrujme to na auto-sa-

lonu, jehož cílem je nemilosrdně vnutit komukoli celou aktuální zá-

sobu aut. Jedné rodině je takový prodejce připraven prodat dvacet

kabrioletů – by� by fakticky nepotřebovala žádný automobil. Naštěstí

je tato rodina před každou podobnou marketingovou agresí chráně-

na stavem své peněženky.
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Příklad je to asi absurdní, nicméně již méně nereálná se může uká-

zat potřeba ochránit PACIENTA před nenasytností tzv. výkonového

systému zdravotnictví. Zejména proto, že na rozdíl od opakovaně do-

dávaných kabrioletů (které pouze překážejí v garáži) mohou opako-

vaně prováděná vyšetření být životu nebezpečná.

3. Právní nauka

3.1 Východiska 

3.1.1 Právo a ekonomie

Ekonomický a právní pohled na vztahy z obr. 1 a 2 navrhujeme

spojit pomocí pojmu smlouva (dohoda). Obecně lze podobnosti a od-

lišnosti obou pohledů shrnout takto:

1) ekonomie za smlouvu považuje pozitivní výsledek jakéhokoli

vyjednávání s tím, že, obsahem takového výsledku je směna ně-

jakých statků a služeb,

2) právo za smlouvu považuje (tak či onak formalizovaný) doku-

ment, který se obě strany rozhodly uzavřít s tím, že obsahem uve-

deného dokumentu jsou závazky dodat nějaké statky a služby. 

Právní nauka se tedy bude zejména bránit tomu, aby za smlouvu

bylo označeno to, co vzejde z vyjednávání mezi ZDRAVOTNICKÝM

ZAŘÍZENÍM a PACIENTEM.7)

31.2 Veřejno-právní problémy

Bylo již řečeno, že ve zdravotnictví je prvek svobodné volby mi-

mořádně silně potlačen. Právní vztahy jsou tedy ve zdravotnictví de-

formovány nejrůznějšími administrativními příkazy a zákazy.

Z ekonomického hlediska jsou tak původně soukromo-právní (ho-

rizontální, svobodné, smluvní) vztahy de facto transformovány na ve-

řejno-právní (vertikální, hierarchické, přikazovací). Neboli: původně

soukromý problém jednotlivce (jeho rodiny) je převáděn na veřejný

problém celé společnosti. Přísně institucionálně vzato: nemocný člo-

věk vadí společnosti obdobně, jako jí vadí jiný společensko patolo-

gický případ – kriminální živel.

7) Tento a mnoho dalších nesouladů se dnes pokouší překonat tzv. Law and
Economics. Viz autorův příspěvek na 1. výroční konferenci České společnosti eko-
nomické (viz též Finance a úvěr, ročník 50, 11/2000).
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Z čistě deskriptivního hlediska je jistě důležité, že reálný systém je

zahlcen změtí soukromo- a veřejno-právních vztahů, které na první

pohled odmítají rigorózní analýzu a ani na druhý pohled často nedo-

volují odlišit podstatu problému od lobbyistických zájmů. Je tedy jed-

ním z našich cílů zde naznačit postup při jasnějším vymezování:

a) individuálních závazkových vztahů vznikajících mezi individuál-

ně vymezenými subjekty typu Z a P,

b) individuálních důsledků vztahů sub a) pro ostatní právní vztahy

tvořící systém „financování zdravotnictví“ z obr. 2.

Souhrnně řečeno, naším cílem je ukázat některé možnosti pro vyš-

ší individualizaci systému financování zdravotnictví.

3.1.3 Vymezení analýzy

Pro přehlednost výkladu zjednodušíme obr. 2 tak, že z možných

zdrojů financování budeme dále uvažovat pouze VZ-P, tj. pojiš�ovnu,

která poskytuje PACIENTU P tzv. veřejné zdravotní pojištění – viz

obr. 3.

Individualizací tohoto systému rozumíme ekonomicky srozumitel-

nou právní charakteristiku „smluv“ SML*, SML1, a SML2, kde: 

1) Obsah SML* tvoří především (viz výše):

OBRÁZEK 3

zp

VZ-POJIŠŤOVNA („VZ-P“)

SML2

PACIENT
(„P“)

KLIENT
(„K“)

SML1

vzp
vzp

SML* X

ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ („Z“)
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• závazek zp poskytnout PACIENTOVI zdravotní péči,

• závazek X uhradit ZDRAVOTNICKÉMU ZAŘÍZENÍ proti-hod-

notu za spotřebovanou zdravotní péči.

2) Obsah SML1 tvoří především závazek vzp, na jehož základě má

VZ-P povinnost vstoupit do jednání se subjektem Z, a to jako

„zástupce“ PACIENTA. 

3) Obsah SML2 tvoří tzv. přímý nárok ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍ-

ZENÍ proti VZ-P, neboli závazek vzp pojiš�ovny VZ-P zaplatit za

PACIENTA to, co spotřeboval.

Již tento stručný popis prvků systému z obr. 3 je výsledkem znač-

né dávky naší tvořivosti. Pokusme se tedy naznačit, proč se zde uchy-

lujeme k nestandardním pojmům, či dokonce vlastním názorům.

3.2 Analytické nástroje

3.2.1 Stav právní nauky

Čtenáře obtěžujeme produkty vlastní fantazie především proto, že

právní nauka zatím nenabízí dostatek standardizovaných nástrojů ana-

lýzy. Příčiny jsou přinejmenším dvě:

• standardní právník dává před teorií přednost (relativně jednodu-

chým a lukrativním) interpretacím „platné právní úpravy“, tj. to-

ho, co se aktuálně smí, musí, či nesmí, a to zejména s ohledem

na nahodilost, či nekonzistenci těchto ustanovení,

• standardní právník do svého repertoáru dosud nezařadil formál-

ní (či dokonce matematické) nástroje; jeho analýza používá pře-

vážně přirozený jazyk, který, jak známo, nezvládne deskripci

žádných složitějších jevů (tím méně pak těch právně relevant-

ních).

3.2.2 Povinnosti ze zákona

Uvedené poznatkové deficity se projeví zejména při analýze závaz-

kových vztahů, které vznikají jakoby ze zákona, například při analýze:

• závazku ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ „obsloužit“ PACIENTA,

• závazku PACIENTA být pojištěn, tj. vstoupit do právního vztahu

s VZ-P,

• závazku VZ-P vstoupit do právního vztahu se ZDRAVOTNICKÝM

ZAŘÍZENÍM.
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Naším metodologickým východiskem je zde ovšem teze, podle kte-

ré je možné na tyto závazkové vztahy pohlížet jako na smlouvy v tra-

dičním slova smyslu.8)

3.3 Pojištění odpovědnosti

3.3.1 Komerční pojiš	ovnictví

Pro toky financí ve zdravotnictví se pokoušíme použít koncepty

známé z obyčejných, tj. komerčních, či pseudo-komerčních (povinně

smluvních) typů pojištění, tj. zejména pojmy zavedené:

• hlavou patnáct občanského zákoníku a

• zákonem č. 167/1999 Sb., o pojištění za škodu způsobenou pro-

vozem vozidla.

Jedním z našich cílů je zde vytvořit aparát, na jehož základě lze

sjednotit pojmosloví uvedených právních norem a zákona č. 48/1997

Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tentýž aparát by pak měl být

schopen propojit uvedené právní koncepty s tím, co za smlouvu po-

važuje ekonomická teorie.

3.3.2 Právní interpretace

Prvním výsledkem našeho úsilí je konstatování, že smlouva SML1,

která je jádrem financování systému z obr. 3, má všechny vlastnosti

tzv. pojištění odpovědnosti, kde: 

• tzv. škůdcem (tj. tím, kdo odpovídá za škodu) je PACIENT P

a tzv. poškozeným je ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Z.

• ZAŘÍZENÍ Z má, jako poškozený, tzv. přímý nárok vůči škůdcově

zdravotní pojiš�ovně VZ-P.

Na SML1 tedy pohlížíme tak, že pojiš�uje odpovědnostní závazek X

uhradit ZDRAVOTNICKÉMU ZAŘÍZENÍ proti-hodnotu za spotřebova-

nou zdravotní péči. 

Pojistnou událostí je zde vznik uvedené odpovědnosti, tj. splatnost

závazku X.

3.3.3 Ekonomická interpretace

Právní vztah odpovědnosti mezi škůdcem a poškozeným lze okamži-

tě porovnat s ekonomickým vztahem mezi spotřebitelem a výrobcem. 

8) Při popisu „smluv“ z obr. 3 navazujeme na výzkum, který jsme provedli v souvis-
losti s nově instalovaným informačně technologickým zajištěním provozu České po-
jiš�ovny, a.s. pod označením KDP (Kontraktační Digitální Parket).
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Standardní ekonom totiž za odpovědnost snadno označí každou si-

tuaci, kdy libovolný spotřebitel poškodí výrobce tím, že u něj něco

spotřebuje a nezaplatí. Pro ekonoma je silně ilustrativní příklad, kdy:

• majitel opraveného automobilu, který je odpovědný za to, že au-

to-servis dostane zaplaceno,

• převede tuto svou odpovědnost, například pomocí kreditní kar-

ty, na třetí osobu, například banku s tím, že

• na tuto banku se obrací auto-servis se svým „přímým nárokem“.

Pro ekonoma pak není nic mimořádného na tom, když se spotřebi-

tel místo kreditní karty prokáže číslem pojistky a auto-servis svůj „pří-

mý nárok“ adresuje příslušné pojiš�ovně.

3.3.4 Právní výhrady

Právní nauka bude příkladem z auto-servisu zmatena přinejmenším

z těchto důvodů:

• za „odpovědnost“ považuje standardní právník pouze to, co

vzniká „ze zákona“, nikoli tedy „ze smlouvy“; legálně lze pojistit

pouze zákonnou odpovědnost,

• PACIENTOVI nedokáže standardní právník připsat žádný záva-

zek typu X; sama ústava totiž každému občanovi jakoby garan-

tuje bezplatnou zdravotní péči.

Do těchto dvou námitek lze koncentrovat dnešní propast mezi eko-

nomy (kteří hledají podstatu problému), a právníky, které trápí rámec,

ve kterém je zdravotní péče fakticky poskytována.

Nikdo nepochybuje o tom, že naše zdravotnictví nelze finančně

ozdravit, pokud se nezmění celá řada zákonů, či dokonce ústava.

Problémem je výše naznačené neporozumění těch, kteří by měli na

této reformě pracovat.

3.3.5 Další charakteristiky

Analytickou složitost ilustrujme na některých dalších charakteristi-

kách právních vztahů ve zdravotnictví.

3.3.5.1 Příslušnost

Smlouva SML1 je často, resp. výhradně uzavírána:

• ve prospěch třetí osoby, tj. v uspořádání, kdy v rolích K a P vy-

stupují dvě odlišné osoby, tj. kdy plátcem pojistného K je osoba,

která ze SML1 jakoby nemá žádný přímý prospěch,
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• povinně, tj. na základě tak či onak vymezeného zákonného pří-

musu.9)

Obvyklá je samozřejmě kombinace obou těchto charakteristik, kdy

klient K má ze zákona povinnost zajistit, aby osoba P byla pojištěna.

Institucionální komplikovanost takového uspořádání nijak neoslabuje

frekvenci jeho výskytu; v uvedené roli je zejména každý podnik, kte-

rý musí platit pojistné ve prospěch svých zaměstnanců, a stát, který je

povinen platit pojistné ve prospěch „příslušných“ občanů.

3.3.5.2 Postih

Definičním znakem odpovědnostního pojištění je ta skutečnost, že

(na rozdíl od tzv. majetkového pojištění):

• pojiš�ovna, která za škůdce zaplatí poškozenému pojistné plnění,

• nemá proti tomuto škůdci nárok na postih.

Zvláště zajímavé jsou z uvedeného hlediska jakoby opačné situace,

kdy VZ-P, která uspokojí přímý nárok ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZE-

NÍ, je oprávněna vymáhat na PACIENTOVI alespoň část toho, co sa-

ma zaplatila.10) Analýzu shrneme na obr. 4, kde SML3 reprezentuje tzv.

postih a symbolem „příslušnost“ reprezentuje povinnost klienta

K uzavřít pojištění ve prospěch třetí osoby P.

9) Již podle názvu je zřejmé, že povinně-smluvní právní vztahy jsou samy o sobě
analytickou lahůdkou; automobilisté ji znají z tzv. povinného ručení - viz výše.

10) Z původně odpovědnostního pojištění činí přítomnost postihu pojištění majetkové.
Čtenář se pak může samostatně věnovat takovým případům, kdy naopak nomi-
nálně majetkové pojištění zakazuje postihovat některé škůdce, například jde-li
o rodinné příslušníky.
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4.1 Vymezení problému

Aplikačním cílem předloženého příspěvku je ukázat některé před-

poklady pro zavedení systému počítajícího s rozpočtovým omezením

vysoce informovaného PACIENTA.

Z metodologického hlediska jsme zatím zdůraznili nezbytnost pře-

konání některých nedorozumění mezi ekonomickým a právním pří-

stupem k pojmu „smlouva“.

Na tomto místě se vracíme k poznámce, že kromě metodologických

problémů narazí případný reformátor ještě na překážky technické

(provozní). Neboli: požadovaná individualizace systému z obr. 4 se

stane politicky zajímavou pouze v případě, nabude-li podoby dosta-

tečně levné, bezpečné a v reálném čase dostupné evidence.

4.2 Evidence systému smluv

Zde řešený provozní problém má dvě stránky:

OBRÁZEK 4

VZ-POJIŠŤOVNA („VZ-P“)

KLIENT
(„K“)

4. Provozní syntéza

SML2

přímý nárok

SML3

nárok na postih

●

nárok na pojistné

SML1

zp X
ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ („Z“)

PACIENT
(„P“)SML*

●

příslušnost
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a) z kvalitativního hlediska jde o to, že ohledně každé smlouvy

SML*, SML1, SML2, SML3 jsou požadovány údaje vymezující: 

• její minulé stavy, její aktuální stav, a rovněž i stavy, do kterých

se teprve může dostat,

• její vazby na ostatní smlouvy systému, kdy stav jedné smlouvy

může být podmínkou pro případnou změnu v některé jiné

smlouvě,

b) z kvantitativního hlediska jde o to, že obr. 4 je tvořen desítkami

milionů vzájemně odlišných závazkových vztahů.

Závažnost těchto technických problémů nás vede k otázce, zda to

nejsou právě obavy z případného provozního selhání, co je skutečnou

příčinou odkládání některých institucionálních reforem zdravotnictví –

zvláště těch, které počítají s vyšší mírou individualizace systému.

4.3 Účet pacienta

Na tomto místě jistě nemáme dost prostoru pro další diskusi o pro-

vozních náležitostech řešeného problému. Pouze tedy konstatujme,

že pouze vyřešení technických problémů otevírá cestu pro efektivní

evidenci těchto údajů:

1) typ a rozsah zdravotní péče, kterou PACIENT fakticky spotřebo-

val (v daném roce, v minulém roce, v období posledních pěti let),

2) platby PACIENTA ve prospěch ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(realizované, splatné, či po lhůtě splatnosti),

3) pojistné zaplacené ve prospěch PACIENTA, dlužené pojistné

(splatné, či po lhůtě splatnosti),

4) postihy (regresy) proti PACIENTOVI (realizované, splatné, po

lhůtě splatnosti).

5) limity, jež jsou pro PACIENTA vymezeny podle druhu péče11), či

typu plátce.

Místo, kde jsou údaje tohoto typu zaznamenány, lze označit jako

„účet PACIENTA“. Agregací těchto údajů lze získat počet „zdravotnic-

kých bodů“, které je tento PACIENT oprávněn (v tom či onom časo-

vém horizontu) utratit na trhu zdravotní péče.

11) Příkladem je §15 odst. 3 písmena a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, podle kterého se v případě mimotělního oplodnění hradí péče
ženám nejvíce třikrát za život (za tam uvedených podmínek).
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4.4 Informovanost pacienta

V zásadě tatáž individualizace vztahů z obr. 4 generuje údaje, kte-

ré mohou PACIENTOVI usnadnit (zlevnit) vyhledávání relevantních

informací, například těchto charakteristik našich, či středoevropských

ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ:

a) typy nabízených služeb (včetně přístrojového vybavení),

b) frekvence poskytování služeb,

c) úspěšnost provedených úkonů,

d) kvalifikace odborných týmů,

e) čekací lhůty,

f) profesní charakteristiky (učitel, dělník, prezident, lékař) léčených

PACIENTŮ.

Agregací těchto údajů lze snadno získat rating každého ZDRA-

VOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a služeb, které poskytuje. V návaznosti na

tento rating lze jistě očekávat i „ceny“, které má PACIENT v tom či

onom ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ „zaplatit“.



Doplňkové texty
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Pane prezidente, 

dámy a pánové,

děkuji za pozvání na váš sjezd, za pozvání, které jsem přijal sku-

tečně bez sebemenšího váhání a které chápu jako vzácnou příležitost

přispět, alespoň dílčím způsobem, ke zlepšení vzájemného pochope-

ní, k odstranění některých zbytečných nedorozumění či zjednoduše-

ných předsudků a hlavně k hledání elementárního konsensu o příči-

nách, projevech a důsledcích, ale i ozdravných krocích, nezbytných

k řešení dnešních problémů našeho zdravotnictví.

Mezi nedorozumění a předsudky zařazuji zjednodušené a zkresle-

né úvahy o mých názorech na poslání lékařské komory a lékařské

profese vůbec. Vaši organizaci považuji za nesporný, zcela přirozený

a díky tomu naprosto legitimní prvek demokratické struktury naší ze-

mě, za zprostředkující mezičlánek mezi lékařem – jednotlivcem na

straně jedné a nezdravotnickou veřejností a státními orgány na straně

druhé, za instituci, která má a musí hájit zájmy svých členů. O tom

nemohlo být nikdy pochyb a má jediná připomínka byla a je i nadá-

le ohledně povinného členství v lékařské komoře, což považuji

z obecného hlediska za chybný koncept a za důvod zbytečného sni-

žování její přirozené autority. Řada dosavadních aktivit komory – na

poli etiky lékařského povolání, postgraduálního vzdělávání, standar-

dů specializovaných zdravotních aktivit, při spolupráci na přípravě zá-

konů – je námi všeobecně kladně přijímána, ale její občasné aktivity

ve směru spíše odborářském však podle mne představují jistou zá-

měnu rolí. Nicméně, pozitivních aktivit komory jsem si plně vědom.

Zrovna tak jsem si velmi dobře vědom toho, že lékaři ve své převáž-

né většině nesli a dodnes nesou adekvátní část nákladů transformač-

ního procesu naší země a že zabránili tomu, aby tyto náklady dopadly

v plné míře na občany naší země, kteří by proti tomu neměli žádnou

Olomoucký projev 
na sjezdu České lékařské komory

Václav Klaus

(v prosinci 1995)
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obranu. Jestli tyto věty nezněly dostatečně silně z mých úst v minu-

losti, nebo jestli nebyly dostatečně slyšet, je to i proto, že nebylo fó-

rum, kde bych je tak zřetelně jako dnes mohl vyslovit.

Při zmínce o konsensu jsem váhal mezi slovy hledání nebo naleze-

ní a záměrně jsem zvolil slovo hledání. Na straně jedné nechci před-

stírat znalost hotových řešení a na straně druhé jsem přesvědčen

o tom, že se jedná o systémový problém, tedy o problém mnohodi-

menzionální, o problém, který nemá jednoduché, jednosměrné, jed-

norázové řešení, o problém, při jehož řešení musí jít o proces, tedy

nikoli o akt, krok, okamžitou změnu.

Díky tomu všemu jsem přesvědčen o tom, že je třeba na tento pro-

ces koncepčně a metodologicky aplikovat stejné postupy, jaké jsme

v polistopadovém období aplikovali na transformační proces naší

společnosti jako celku.

Ukazuje se, že:

– je třeba jasně, jednoznačně a srozumitelně zformulovat vizi bu-

doucího tvaru našeho zdravotnictví a celého systému zdravotní péče,

resp. je třeba vědět, jaký chceme mít v budoucnosti jeho cílový stav.

Realita může být v kterékoli chvíli kompromisem, model (vize) musí

být čistý a transparentní,

– je třeba vytvořit realistickou transformační strategii, jak tuto vizi

uvést v život. Ta už nesmí být absolutistická a fundamentalistická, na-

opak musí být pragmatická, realistická a flexibilní,

– je třeba pro tuto cílovou vizi i pro postup jejího uskutečňování

nalézt dostatečnou podporu, a to jak ve veřejnosti zdravotnické, tak

ve veřejnosti nezdravotnické.

Zdá-li se někomu takováto osnova transformačního projektu příliš

obecná či málo konkrétní, příliš zdlouhavá či málo slibující, zdá-li se

někomu, že je možné některou z těchto částí přeskočit, pak se prav-

děpodobně lišíme nikoli v chuti, odhodlání, odvaze či razantnosti náš

současný zdravotní problém řešit (jak nám všem často bývá z různých

stran podsouváno), ale v analýze problému, v analýze jeho příčin,

resp. v názoru na skutečnou hloubku tohoto problému. Vím, že vy ví-

te lépe než kdokoli jiný, že úspěch léčení jakékoli choroby, se kterou

jste každodenně konfrontováni, vychází z diagnózy jejích příčin, a ni-

koli z odstraňování jejích průvodních či vnějších projevů. Věřím pro-

to, že v tomto ohledu mezi námi nemůže být příliš odlišný názor.
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Pokusím se proto využít dnešní příležitosti k naznačení své inter-

pretace příčin dnešních problémů i k nástinu směru jejich řešení.

Jsem přesvědčen, že je současná situace způsobena polovičatou

a v řadě aspektů chybnou transformací původního socialistického zdra-

votnictví. V minulých letech nebyla nastolena jasná, celistvá vize nové-

ho systému, nebyla analyzována stabilita a funkčnost systému, který do

dnešního dne pod vlivem různých koncepcí, iniciativ a tlaků vznikl,

a nebyla formulována srozumitelná a v čase provázaná transformační

strategie. Opuštění byrokratického, kolektivistického a centralistického

systému – ve směru oslabení standardních vertikálních regulačních me-

chanismů bez jejich důsledného nahrazení účinnými alternativními me-

chanismy – vytvořilo měkký, téměř samoobslužný systém, který fungo-

val bez velkých problémů do té doby, než narazil na jedinou možnou

(ale zato tvrdě postavenou) bariéru, kterou je celkový objem prostřed-

ků přicházejících do zdravotnictví. Tento měkký systém přesto jedno-

rázově umožnil výrazný vzestup kvantity i kvality nabídky zdravotní pé-

če. Protože v něm však neexistovaly (dosud neexistují) žádné účinné

mikrobariéry, které by vůči sobě navzájem stavěli jednotliví účastníci

našeho systému zdravotní péče, musel přijít dnešní makronáraz, pro

mnohé z vás poci�ovaný především jako opožděné či neúplné platby

zdravotních pojiš�oven poskytovatelům zdravotní péče, nebo jako neu-

spokojování vašich mzdových a platových představ.

Do jisté míry platí, že dnes už nemá až tak velký smysl pátrat po

tom, kdo tento systém navrhl, kdo ho uvedl v život a kdo ho mohl či

měl umět včas zrekonstruovat. I v tomto případě – jako u všech po-

dobných komplexních společenských jevů – platí, že šlo o kombinaci

názorů, vlivů, tlaků a tím i zodpovědnosti. Pro pořádek bych však

chtěl říci, že tento systém nebyl výtvorem oné hlavní reformní skupi-

ny ekonomů a politiků, soustředěné v počátcích na zcela jiné věci, a že

má díky tomu tento systém více rysů odvětvově specifických, v mno-

hém nesourodých a v jednotlivostech izolovaně transplantovaných od-

jinud, než rysů obecně transformačních, šitých „na míru“ na naše po-

měry. Nevím, mohlo-li tomu být v letech 1990–92 jinak a stejně tak ne-

vím, mohlo-li tomu být zcela jinak v letech následujících, při počínají-

cím postupném uplatňování tohoto systému a ve chvílích jeho prvních

dětských krůčků a dětských nemocí. To není výmluva, to je analytic-

ký soud. Můj osobní soud o těchto věcech by však byl v libovolné

chvíli v minulosti stejný jako dnes. Vznikajícího vakua v regulaci roz-
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sahu i struktury aktivity jednotlivých účastníků zdravotní péče a jisté-

ho rozbíhání se systému jsem si vědom byl od samého počátku, ale

v takovémto příkrém odsudku jsem byl tehdy osamocen, a to:

• jak ve sféře politické,

• tak – a nyní přichází má jistá výtka a vůči vám – ve sféře zdra-

votnictví samotného

• o sféře pacientů ani nemluvě, nebo� ti primárně poci�ovali jisté

zlepšení – v rozšíření nabídky zdravotní péče, v dostupnosti no-

vých léků, v dokonalejších přístrojích, v racionalizaci práce v řa-

dě zdravotnických zařízení, v konkurenci a osobní motivaci pri-

vátních lékařů.

K včasnému pochopení zásadních systémových chyb nepřispělo

ani nedávné přenesení důrazu kritiky od podstaty na některé jevové

stránky zdravotního problému. Vyostření problému úrovně mezd

a platů ve zdravotnictví nemohlo vést k dobrému řešení, protože by-

lo logické, že křehká společenská rovnováha nesmí být v složitém

transformačním období narušena příliš výrazným, jednostranným, jed-

norázovým vychýlením ve prospěch jedné profesní skupiny. Obávali

jsme se, že by to vedlo k mzdové a platové nákaze epidemického ty-

pu, a to jsme si prostě nemohli dovolit. Jestli jsme tím ztratili pár mě-

síců, je to škoda, a to škoda oboustranná.

Nyní se pokusím naznačit, v čem vidím hlavní problémy dnešního

systému zdravotní péče. Vidím je:

– v nerealizovaném a nerealizovatelném očekávání, že bude nahra-

zení v minulosti existujícího státního financování zdravotnictví no-

vým, v podstatě kvazipojistným systémem znamenat zlepšení, že do-

jde k zesílení působení peněz (a financí vůbec) na racionalizaci cho-

vání nejen pracovníků zdravotnictví, i celých zdravotnických institucí,

ale i pacientů. Systém nazývám kvazipojistným, protože se v něm jed-

ná o pojištění povinné (pro zaměstnance), o víceméně daňovou dáv-

ku, kterou je možné nazývat pojištěním jen s velkou nadsázkou (pro

zaměstnavatele, kteří sebe v žádném případě nepojiš�ují) a o faktické

nepojištění největších uživatelů zdravotní péče (dětí a důchodců).

Očekávání tvůrců tohoto systému nebylo v praxi realizováno, míra ra-

cionality systému nebyla tímto krokem výrazně změněna a ukazuje

se, že ve svém celku náklady tohoto kvazipojistného systému přesa-

hují jeho výnosy;
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– ve falešném očekávání, že je veřejno – právní zdravotní pojiš�ov-

na (zbavená jakéhokoli bezprostředního vlivu státu, resp. exekutivy,

ale i vlivu pojištěné veřejnosti) lepším a přirozenějším prosazovatelem

obecného zájmu, než pod drobnohledem veřejnosti a sdělovacích

prostředků fungující státní aparát. Myšlenka svěřit výběr a používání

kvazipojistného nestátnímu subjektu v situaci, kdy je občanům ústav-

ně garantováno právo na zdravotní péči, vytváří logicky neřešitelný

rozpor, jehož důsledky vy všichni (a my s vámi) dnes prožíváte na

vlastní kůži;

– v mylném očekávání, že je větší počet zdravotních pojiš�oven lep-

ší než počet menší (nebo než pojiš�ovna jedna). Tato podivná proti-

monopolně koncipovaná představa neplatí zejména tehdy, pohybuje-

me-li se ve světě povinného kvazipojištění, ač by mohla platit ve svě-

tě skutečného dobrovolného pojištění. Šlo-li by o nesolidární, ale in-

dividuální systém, o kapitálový princip a ne o průběžné financování,

demonopolizace by měla smysl. Dnes je drahým luxusem a zbyteč-

ným plýtváním;

– v očekávání, že je plně solidární systém tohoto kvazipojištění,

fungující bez jakékoli vazby mezi úrovní pojistné platby a úrovní kon-

zumování zdravotní péče pro kteréhokoli jejího jednotlivého účastní-

ka, něčím jiným než žitím ve světě, ve kterém neplatí vzácnost, a dí-

ky tomu ani žádné finanční rozpočtové omezení, tedy ve světě, ve

kterém je zdravotní péče „free good“, volný statek (se vším, co z to-

ho vyplývá). Poměrně složitou, a nikde na světě úspěšně nevyřeše-

nou rovnici vztahu mezi penězi nevyjádřitelnou hodnotou lidského

života a nespornou existencí finančního omezení jsme nevyřešili

(i když v tom nejsme na světě osamoceni);

– v zaměňování toho, že – i když konkrétní zdravotní porucha vy-

žaduje do jisté míry predeterminovanou léčebnou proceduru (abstra-

huji-li od vzájemných sporů různých lékařských škol a od tisíců od-

lišných doprovodných okolností každého individuálního případu) –

konkrétní chování lékaře co mu existující regulační systém umožňu-

je, či k čemu ho motivuje. Existuje-li relativní predeterminovanost

procedur, predeterminovanost chování neexistuje. Vím, že je nelehké

důsledky této odlišnosti docenit. Díky tomuto omylu či zaměnění byl

podceněn význam zavedení nezbytných regulačních mechanismů to-

hoto chování (opakuji nikoli regulačních mechanismů léčebných pro-

cedur);
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– v zaměňování neschopnosti (či omezené schopnosti) pacienta

chápat projevy a příčiny nemocí, léčebné metody a jejich souvislosti

a důsledky s autonomním, velmi vědomým a velmi nepasivním cho-

váním pacienta, daným stejně jako u lékaře systémovými okolnostmi.

(Obě tyto „záměny“ vedly k postulátu predeterminovanosti objemu

i struktury lékařské péče jakýmisi objektivními faktory, a tím i k jejich

předpokládané imunizaci od systémových okolností);

– v zavedení extenzívního „výkonového“ bodovacího systému (mís-

to předcházejícího systému více méně paušálního či kvalifikačního

hodnocení). Motivace na objem výkonů by mohla mít jistý smysl, kdy-

by bylo cílem motivovat lékaře (a celé zdravotnictví) ke zvyšování

rozsahu nabídky zdravotní péče, ale nemá smysl v situaci opačné, kdy

nabídka předbíhá poptávku a kdy jsme v oboru, kde má nabídka vel-

kou šanci ovlivňovat poptávku. Tento systém by snad mohl mít i jistý

diferenciační smysl, kdyby bylo naprosto přesvědčivé a nezpochyb-

nitelné ocenění jednotlivých zdravotních výkonů. Předpokladem by

navíc muselo být, aby mohl být tento systém důsledně kontrolován

(o jeho administrativních nárocích ani nemluvě);

– v nevytvoření přiměřeného regulačního mechanismu vůči vývoji

investičních, provozních i režijních nákladů zdravotnických zařízení;

– v nevytvoření přiměřené regulace předepisování a spotřeby léků

(jak na straně lékařů, tak na straně pacientů);

– v nedostatečné parcelaci a strukturalizaci zdravotnictví, v nehle-

dání specifických řešení pro jednotlivé segmenty zdravotní péče (na

nabídkové i poptávkové straně), což dlouhou dobu vedlo k uhýbání

před volbou rozumného řešení, protože se vždy ukázalo, že řádné

pro zdravotnictví jako celek nevyhovuje;

– a konečně v jisté kartelizaci nabídkové strany zdravotnictví v na-

dměrném – oproti všem dalším profesím – počtu organizací, které vy-

stupují se svými skupinovými zájmy a které tím medializují a politizují

celý problém.

V této analýze bych mohl pokračovat a nepochybuji o tom, že by

byla z vaší strany bohatě doplňována a rozvíjena. Nicméně, jsem pře-

svědčen, že hlavní systémové věci (nikoliv věci systémem indukova-

né) zmíněny byly.

Co z toho vyplývá? Chtěl bych zdůraznit, že v této chvíli neaspiruji

na rozbor krátkodobého či dlouhodobého programu ministra zdra-
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votnictví, s nímž diskutujete na jiných fórech a konec konců s nímž

zde budete diskutovat zítra. Dokonce by to bylo ode mne v jistém

smyslu nekolegiální. Zůstanu proto u základních obrysů systémového

řešení. Nezbytné se mi zdá:

– pokusit se zcela nově zkonstruovat základní vztahy mezi pacien-

ty, poskytovateli zdravotní péče, pojiš�ovnami a státem. V ideálním

případě pojiš�ovnám ponechat jen skutečné pojištěnce, zatímco státu

ty, za které sám platí pojistné. Příspěvek zaměstnavatelů vřadit do da-

ňového systému. Upravit statut všeobecné zdravotní pojiš�ovny i dal-

ších pojiš�oven. Významnou část klasického pojistného převést na in-

dividuální účty pacientů a z nich platit přesně definovanou část zdra-

votní péče. Motivační systém lékařů přeměnit do opačného gardu –

místo honorování růstu objemu výkonů honorovat paušály (různě de-

finované) či úsporu nákladů vůči jakési normované hodnotě. Zpřísnit

dohled nad pojiš�ovnami i nad státními zdravotnickými zařízeními.

Uvažovat o koexistenci základního pojistného systému se soukromým

pojištěním (s možností ze základního systému vystoupit). Přemýšlet

o vázání výše pojistného i na jiné veličiny než výlučně na velikost pří-

jmů;

– pokusit se o důsledné (zcela vodotěsné) rozsegmentování zdra-

votní péče, protože jedině tak se dá opustit nefunkční, nákladný, ne-

stabilní a nerovnovážný model, postavený na minimalizaci úlohy pa-

cienta a na jeho bezprostředním nepodílení se na rozhodování o ná-

kladech své vlastní zdravotní péče. Je-li úloha pacienta stejně nulová

v případě ošetření v bezvědomí po autohavárii, jako při rozhodování

o použití domácí či dovozní endoprotézy, nebo při výběru různě ná-

kladných léků proti chřipce či bolesti hlavy, pak se nedopočítáme ni-

kdy;

– dořešit problém optimální míry regulace (či deregulace) prosto-

rové alokace zdravotních zařízení. Zde bychom měli regulaci co nej-

více omezit (protože nejsme v situaci nedostatečné nabídky), ale na-

še postoje by neměly být fundamentalistické. Dominantními faktory

při tomto rozhodování musí být úspornost, efektivnost a flexibilita, ni-

koli konstruktivistické projekty ministerských úředníků nebo hájení

existujících pracovních míst těmi, kdo je dnes mají, za každou cenu.

Co nechceme ponechat v nejzákladnější síti, to privatizujme;

– je třeba maximálně omezit působení zájmové skupiny výrobců lé-

ků a lékařských přístrojů a zařízení na ty, kteří léky předepisují a pří-
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stroje kupují, i když vím, že tento úkol nebude snadný. I zde je však

prostor pro realizaci řady konkrétních nápadů.

Vrátím-li se k začátku, naším společným úkolem je dokreslit vizi

zdravotnictví, jaké bychom ho chtěli mít, získat pro tuto vizi dosta-

tečnou podporu a pustit se do hledání nelehké přechodové strategie.

Samozřejmě nedopus�me jakékoli ohrožení fungování zdravotnictví

ani te�, ani v průběhu dalších transformačních kroků. 
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Debata o reformě zdravotnictví nabírá obrátek souběžně s pokra-

čujícím údajným úpadkem zdravotnictví. Jde přitom o velmi složitý

komplex otázek, v jehož labyrintu se někdy ztrácí vědomí o základ-

ních otázkách našeho zdravotnictví i o možných odpovědích na ně.

Pokusme se některé z těchto otázek znovu položit i zodpovědět z po-

hledu člověka oscilujícího v systému mezi funkcí poskytovatele a pří-

jemce zdravotní péče. 

První takovou otázkou přirozeně nutně musí být, zdali se oprav-

du naše zdravotnictví ocitá ve stavu úpadku naznačeného úvo-

dem. A odpově� na tuto otázku je jednoznačně (i když snad v roz-

poru s míněním mnohých), že nikoli. Máme-li naznačenou otázku

rozebrat hlouběji a zdůvodnit i jednoznačnou odpově�, musíme si

nejdříve definovat kritéria pro takovou otázku. Primárním smyslem

zdravotnictví není upokojovat ekonomické zájmy kohokoli, avšak

především udržovat zdravotní úroveň občanů na co nejvyšší úrovni.

Že tuto úlohu naše zdravotnictví plní na úrovni srovnatelné s nejvy-

spělejšími státy prokazují jednoznačně příslušné statistiky. Není to je-

nom otázka průměrného věku dožití, který v posledních letech mi-

mořádně narostl. Jsou to i mnohé jemnější ukazatele o jednotlivých

druzích chorob, způsobech jejich léčení, čekacích dobách, diagnosti-

ce, používaných léčivech i léčebných prostředcích. Pro tvrzení, že

naše zdravotnictví svou roli neplní nebo ji plní nedostatečně

není žádného důvodu. Dokonce je opodstatněné tvrzení, že relativ-

ně vůči úrovni našeho HDP plní zdravotnictví svou úlohu mimořád-

ně dobře.

Otázku jsme však položili trochu jinak – zda se zdravotnictví ocitá

v úpadku. Tedy použili jsme spíše ekonomickou otázku. Ani na tak-

Několik poznámek 
na okraj reformy zdravotnictví

Michal Tošovský

Iscare IVF, a.s.

(v prosinci 2000)
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to položenou otázku však nemůžeme dát kladnou odpově�. Celkové

saldo, vyjádřené souhrnem sald všech zdravotních pojiš�oven se v zá-

sadě blíží nule. Systém jako takový tedy rozhodně v úpadku není.

Problémy různého stupně závažnosti se projevují pouze v jednotli-

vých jeho segmentech. Tak zatímco některá zdravotní zařízení doká-

ží pracovat víceméně ekonomicky vyrovnaně, jiná zařízení obdobné-

ho charakteru se potácejí v obtížně splatitelných dluzích. Tato teze

platí prakticky pro celé spektrum zdravotních zařízení – od velkých

fakultních nemocnic po malé nemocnice, od zařízení státních po sou-

kromá, vztahuje se i na menší soukromé praxe. Stejné platí i o pojiš-

�ovnách, kde ztrátová VZP stojí proti ziskovým pojiš�ovnám ostatním

(by� i ztrátovost VZP je ošidná – viz otázku nevýběru pojistného). Nic

na této skutečnosti nemění ani objektivně různé vstupní podmínky –

a� už se týkají zdravotních zařízení nebo pojiš�oven. Situace našeho

zdravotnictví je tak diametrálně odlišná od jiných segmentů veřejných

rozpočtů vyžadujících reformu, které dramatické ztráty vykazují (na-

př. důchodové zabezpečení, železnice). V agregátním vyjádření

funguje systém českého zdravotnictví bez většího schodku

a pro úvahu o jeho úpadku ani z tohoto pohledu není opod-

statnění.

Nicméně shnilý kořen českého zdravotnictví je právě ekonomické-

ho charakteru. Celková bilance systému je sice vyrovnaná, dosahuje

se toho však za cenu výrazně pokřivených vnitřních parametrů systé-

mu. Základním předpokladem pro dlouhodobou funkčnost jakého-

koli systému je ekonomické zhodnocování vložených prostředků. To

platí pro prostředky soukromé samozřejmě, pro prostředky státní by

to alespoň v dlouhodobější perspektivě a s vědomím zjednodušení

problému mělo platit rovněž. Soukromý sektor si nemůže dovolit niž-

ší návratnost vložených prostředků než je přiměřená velikost návrat-

nosti vloženého kapitálu (ROE). Samotná tato teze může být pro mno-

hé naše zdravotníky (i politiky) obtížně stravitelná. Obsahuje totiž

nutně tvorbu zisku (a to čistého, po započítání odpisů i daní) ve sluš-

né výši. To mnohým připadá přímo svatokrádežně jako „obohacová-

ní se na lidském zdraví“. Vymýcení postkomunistického mýtu

o exkluzívním postavení zdravotnictví mimo základní ekono-

mické kategorie vzhledem k jeho svatému poslání je jedním

z předpokladů jeho postavení na zdravé základy.

Naše zdravotnictví tedy vcelku funguje při nízkých nebo záporných
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hodnotách ROE. Je k tomu více důvodů, jak v soukromém, tak i ve-

řejném sektoru. Ve veřejném sektoru je hlavním důvodem, že je po-

staven na jiných principech. ROE nikoho nezajímá, hlavním cílem je

poskytovaná služba resp. spíše populistická prezentace této služby

voličům. Rozhodující autority (státní úředníci, místní zastupitelstva,

ale i ovlivnění místní zaměstnanci pojiš�oven) prostě službu zajiš�ují a�

to stojí, co to stojí. (Tento fenomén dostává zřejmě nový impuls v sou-

vislosti se vznikem krajů – vše te� bude muset být čtrnáctkrát, i když

optimum by bylo třeba pětkrát). Dostáváme se tak ke značnému plý-

tvání ve zdravotnictví. Jednou z příčin je obecná teze o daleko účel-

nějším využití vložených prostředků soukromým sektorem známá

z ekonomických a filosofických učebnic, která určitě platí i ve zdra-

votnictví. Plýtvání ve veřejném sektoru tak je jednou z hlavních příčin

obecně známých bolestí českého zdravotnictví, tedy nadměrných

kapacit, nadměrného přístrojového vybavení a jeho nedosta-

tečného využívání. Tyto skutečnosti na druhé straně rovněž vedou

k tvorbě dlouhodobé neudržitelnosti. Scházejí prostředky na řádnou

údržbu a hlavně obnovu příliš širokého spektra přístrojů. Platby zdra-

votních pojiš�oven nestačí ani na prostou obnovu. Zdravotní technika

však postupuje vpřed a nová zařízení bývají sice výkonnější, ale draž-

ší, objevují se zařízení zcela nová. Ve skutečnosti jsme tak v našich

veřejných zdravotních zařízeních svědky celkového chátrání, zaostá-

vání a vnitřního zadlužování. Existence silného veřejného sektoru

je tedy jedním z hlavních zdrojů dlouhodobého ekonomického

ohrožení českého zdravotnictví.

Problémy s návratností existují i v soukromém sektoru. Pokud tento

sektor ještě funguje, pak to má několik příčin. První je skutečnost, že

své prostředky vkládají sami lékaři, protože si tím zabezpečují své za-

městnání. Často si prostě jiné zaměstnání představit nedovedou, často

jsou jejich projekty postaveny na nereálných ekonomických propo-

čtech, často pak nakonec ani provoz manažersky nezvládnou. I pro ně

platí skutečnost, že platby pojiš�oven nepokryjí mnohdy ani odpisy na

investice. Tyto problémy nevyváží ani obecně podstatně vyšší zodpo-

vědnost v nakládání s prostředky na investice a spotřebovávaný mate-

riál. Výsledkem je skutečnost, že i v soukromém sektoru jako celku

lze předpokládat dlouhodobou ekonomickou neudržitelnost.

Navíc je jen otázkou času, kdy i lékaři objeví fakt, že jejich peníze lze

jinde zhodnotit lépe a často s menší námahou i rizikem.
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Dalším momentem vnitřního zadlužování jsou platy lékařů

a ostatního zdravotního personálu. Dnes jsou na relativně velmi

nízké úrovni a tento stav není dlouhodobě udržitelný. Počáteční

symptomy eroze již jsou patrny. Lékaři v nejlepších letech odcházejí

do soukromého sektoru (i když špičková zařízení jsou většinou stát-

ní), často i mimo své povolání. Celý proces je sice bržděn objektivní-

mi příčinami (přirozená lidská setrvačnost, často přesvědčení o svém

poslání), nicméně určitou dynamiku již nabývá. Pokud je lékař po-

staven před zásadní otázku uživit rodinu včetně tržních nákladů na

bydlení, pak často nemá jinou volbu než odejít. Anebo si přivydělat

bokem.

Tak se dostáváme k další významné složce pro funkčnost sou-

kromého i veřejného sektoru ve zdravotnictví, jíž jsou tzv. čer-

né nebo šedé peníze. Lékaři většinou popírají existenci tohoto fe-

noménu a je nutno přiznat existenci pracoviš�, kde opravdu neexistu-

je. Nicméně pro popis situace českého zdravotnictví je podstatný a je

nutno si jej přiznat. Tyto peníze mnohdy umožňují přežívání systému,

který by jinak musel zkolabovat, a to jek ve veřejném, tak i v sou-

kromém sektoru. Ve veřejném sektoru umožňují setrvat i lékaři, který

by jinak z rodinných důvodů setrvat nemohl. V soukromém sektoru

pak umožňují často i velmi slušnou existenci lékaři, který by jinak

z „čistých zdrojů“ (většinou z plateb pojiš�ovny) musel dávno zkra-

chovat. Netřeba dodávat, že tyto toky peněz probíhají v naprosté vět-

šině mimo dosah finančních úřadů.

Tím se dostáváme i k příčině „nečistých peněz“, a tou je nedostat-

kovost systému. Obecně přijímaný názor, že zdravotní péče je náro-

kovou záležitostí pro všechny, a to dokonce bezplatnou, potvrzený na-

víc nesmyslným zněním paragrafu ústavy tak v reálném životě nedo-

chází naplnění. Systém není schopen pokrýt zdravotní péči pro kaž-

dého nejen na špičkové úrovni, mnohdy však ani na úrovni vnímané

samotným příjemcem péče jako dostatečné. Projevuje se to v úrovni

léčiv, kvality ošetřujícího lékaře, použitých léčebných postupů, někdy

jen v termínu ošetření. Každopádně toto vše již dnes jsou záležitosti,

na které si pacienti připlácejí – někdy oficiálně, jindy neoficiálně. Teze

o nároku na rovnou a bezplatnou zdravotní péči pro všechny

tak dnes u nás ani zdaleka realizována není. Není ostatně jediné-

ho důvodu, proč by tato komunizující teze měla fungovat zrovna ve

zdravotnictví, když v obecné rovině již byla dostatečně prokázána její
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nesmyslnost a praktická nefunkčnost. Je jen věcí poltické odvahy tuto

realitu přiznat a legislativními úpravami ji legalizovat.

Této skutečnosti je si vědoma i lékařská komunita. Možným řeše-

ním, které nabízí, je standardizace péče poskytované na základě

veřejného povinného pojištění. Byla by tak stanovena jednak mi-

nima péče poskytovaná opravdu všem, jednak i obecně platné po-

stupy uplatňované plošně ve všech zařízeních. Nesporným pozitivem

tohoto přístupu by bylo oficiální přiznání skutečnosti, že nikoliv veš-

kerá péče je pro plátce povinného pojištění dostupná. Toto přiznání

by navíc bylo podpořeno lékařskou komunitou – což není samozřej-

mé a není pro reformu zdravotnictví bez významu. Nicméně takový

přístup má svá úskalí hned ve dvou rovinách. Jednak je velmi složi-

té veškeré léčebné postupy standardizovaným způsobem po-

psat a dále tyto popisy udržovat na úrovni při rychlém rozvoji lékař-

ské vědy. Celý systém by vyžadoval obrovské prostředky fi-

nanční i lidské. Přitom výsledek by pravděpodobně byl pochybný.

Zvláště ve zdravotnictví velmi silně působí různá lobby, každé by si

prosazovalo své a výsledkem by nakonec byla standardizace po-

stupů, které by systém vůbec nebyl schopen finančně pokrýt.

Výsledkem by tak stejně byl další vzestup finančních nároků systému,

nikoli jejich omezení. Kromě toho je povinná standardizace obec-

ně brzdou pokroku (na rozdíl od standardizace dobrovolné)

a v dlouhodobé perspektivě způsobí zaostání oboru. Velkou zkuše-

nost v tomto směru nám poskytuje povinná standardizace prováděná

centrálně za komunistického režimu, která měla právě tyto efekty

a kdy se výraznou měrou podílela na celkovém krachu systému. 

Zkušenost s touto komunistickou standardizací prokázala, že uspo-

kojivou úroveň výrobků nebo služeb nelze v delší perspektivě

dosáhnout rozhodnutím úředníka nebo jakékoli komise v cent-

ru, že jí lze dosáhnout pouze na základě svobodného rozhodo-

vání spotřebitele na svobodném trhu.

Máme-li shrnout popis příčin dlouhodobé ekonomické neudržitel-

nosti současného systému českého zdravotnictví, pak je to především

neexistence základních ekonomických kategorií, tržních vztahů

– zákazník poskytovatel, svobodné rozhodování pacienta o po-

skytovateli i druhu poskytnuté péče včetně svobodného rozho-

dování o rozsahu pojištění i jeho poskytovateli – pojiš	ovně.

Tržní kategorie jsou prostě účinným lékem všude, i ve zdravotnictví.



80

Na tomto místě je možno očekávat ostrou reakci z více stran. „Ve

zdravotnictví jde o život a zdraví, to nemůže řešit trh. Není možno pé-

či poskytnout jen tomu, kdo si ji zaplatí – maximum péče je posky-

továno nejchudším vrstvám společnosti. Pacient není schopen posou-

dit péči sám pro vysokou odbornou náročnost, někdy i pro svou

vlastní obtížnou situaci.“ Tento balík tradičních argumentů je třeba

rozplétat postupně, vrstvu po vrstvě. Především je třeba odmítnout ja-

kousi odbornou exkluzivitu lékařské vědy. Současné automobily ne-

bo televize jsou zajisté také pro většinu populace zcela nepochopitel-

né. Nicméně nikoho ani nenapadne, že by výrobci stanovili obecné

standardy a prodejci podle své úvahy jednotlivým zákazníkům své

produkty přidělovali. Úlohou lékaře je seznámit pacienta s jeho

stavem, možnostmi léčby a rozhodnutí ponechat na něm. Tento

přístup je dnes v civilizovaných zemích používán i v objektivně slo-

žitých situacích při neléčitelných chorobách. Stejně tak musí mít pa-

cient i možnost volby lékaře na základě objektivních kritérií.

Jinými slovy, musí mít k dispozici údaje o výsledcích jednotlivých pra-

coviš�. Nicméně je zřejmé, že možnost takové volby musí být spojena

i s finančním dopadem (včetně odstranění socializujícího systému

paušálních plateb) – jinak by dobrá pracoviště byla zahlcena. I v této

oblasti jsou tedy zapotřebí normální tržní vztahy vedoucí mj. k záni-

ku pracoviš	 špatných a rozvoji pracoviš	 dobrých pouze na zá-

kladě svobodného rozhodování konzumentů služeb a nikoli ně-

jakých úředníků nebo dokonce konkurence. Mimochodem všude mi-

mo zdravotnictví je teze o úspěšném bankrotu jako předpokladu pro

úspěšný rozvoj systému považována za samozřejmou. Přitom ani

zkrachovalou nemocnici (nejen zkrachovalou továrnu) by nikdo

z místa neodvezl. Pokud by existovala možnost jejího úspěšného pro-

vozování, určitě by se stejně jako v případě zkrachovalé továrny no-

vý vlastník našel.

Přes tuto úvahu se dostáváme k úhelnému kameni všech úvah

o opravdu tržní reformě zdravotnictví. Plné zavedení tržních kate-

gorií do zdravotního pojištění i poskytování péče v plné míře

by opravdu znamenalo nepřijatelné dopady sociálního charak-

teru včetně popření některých základních práv člověka jako je

právo na život. Tato skutečnost všechny autory reformních úvah ve-

de k zavedení určitých brzdiček, které by tyto extrémy odstranily.

Jsou jimi jak solidarita ve vlastním placení pojistného, tak i úvaha
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o určité síti státních (veřejnoprávních) zařízení, která by potřebnou

péči vždy poskytla. Problém zásadního charakteru u těchto úvah

však nastává v okamžiku kvantifikace těchto brzdiček. Reálný

dopad uvažovaných modelů by tak nakonec vždy znamenal zacho-

vání obludně velkého „bezplatného“ a stále krachujícího veřejného

nebo státního systému s jakýmsi menším přívěskem funkčního tržně

založeného systému. Vždy je velmi obtížná definice oné hranice, na

které by již podle tržního modelu chudší občan na potřebnou péči

nedosáhl (a nemohl by tak třeba i realizovat své právo na život), za-

tímco bohatší by si ji zaplatil. Pro společnost je zřejmě daleko při-

jatelnější, pokud tato hranice sice reálně existuje, je však roz-

mlžena a ukryta pod vrstvou falešného předstírání.

Je asi relevantní otázka, zdali právě úpadek veřejného systému

a přirozený rozeběh systému založeného na soukromém pojištění ne-

bude za několik let reálným výsledkem dalšího neřešení problému.

Politici totiž jsou a budou populisty a reálné ekonomické souvislosti

nikoli „bezplatné“, ale ve skutečnosti těžce placené péče se svým vo-

ličům předestřít neodváží. Vzpomeňme si jen na neprůchodnost ta-

kových minimalistických opatření jako je příspěvek pacientů na vlast-

ní jídlo v nemocnici, které by samozřejmě stejně i doma platili. Špat-

ná úroveň veřejného systému zdravotnictví tak nakonec může být tím

pravým hybatelem změn.

Zdá se tak, že úvahy o rasantní reformě systému zdravotní péče (ja-

ko jsou individuální účty, zásadní omezení rozsahu povinného pojiš-

tění apod.) jsou u nás dnes nereálné. Reforma by měla spočívat

spíše v drobnějších krocích vpřed uvolňující cesty tržním me-

chanismům by	 v omezené podobě, které by rychle přinesly ales-

poň relativně vyšší účast pacienta na rozhodování a teprve v dlouho-

dobější perspektivě pak přinesly žádoucí optimalizaci systému

a úspory v něm. Měla by tak usnadnit cestu pozitivním procesům za-

vádění tržních prvků založených na funkčních pojistných principech

při zpomalování a minimalizovaní procesu retardace veřejného zdra-

votnictví. Zachována by tak zůstávala i velká míra solidarity a pro po-

litiky únosná míra předkládání nepopulárních opatření veřejnosti.

Dnešní systém při existenci většího počtu pojiš�oven, vzmáhajícím

se soukromém sektoru a zásadní vyrovnanosti bilance poskytuje do-

statek prostoru pro otevření tržní soutěže jednotlivých pojiš	o-

ven a nikoli pro její omezování. Žádoucí je vytváření prostoru pro
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připojištění, kterým mohou zdravotní pojiš�ovny rovněž účelně o kli-

enty soutěžit. Pojiš�ovny jsou dnes již ve stavu, kdy jsou schopny roz-

šíření tržních mechanismů ve zdravotnictví po všech stránkách zvlád-

nout.

Z uvedených úvah lze vyvodit následující závěry pro přípravu re-

formy (změn) zdravotnictví. 

Je nutno připustit, že žádná velká dramatická opatření zavádě-

na nebudou, protože nejsou prosaditelná. Uvažovaná opatření tak

jsou jen částečná, nicméně snad reálná a přinášejí naději na udržení

funkčnosti systému v delší perspektivě.

1. Především je nutno zabránit jakýmkoli krokům, které by ved-

ly k rozšiřování netržních principů jako jsou povinná standar-

dizace výkonů, úředně stanovená sí� smluvních zařízení, paušální

platby.

2. Omezit plýtvání zavedením dalších tržních prvků vedoucích

ke zvýšení účasti pacienta na rozhodování – především určitou

spoluúčastí pacienta na nákladech (by� finančně nevelkou a tudíž

únosnou, vybíranou kupř. při každoročním vyúčtování pojiš�ovna-

mi), dále lepším informováním pacienta včetně zveřejňování údajů

o úspěšnosti jednotlivých zařízení.

3. Omezit plýtvání zavedením administrativních opatření – i to-

to je možné, především zavedením moderních systémů informač-

ních technologií vyloučit vícenásobné platby opakované péče.

4 .Zvětšit prostor pro komerční připojištění vyčleněním někte-

rých dosud plně hrazených výkonů a léků se současným snížením

povinného pojistného a zachováním možností zdravotních pojiš�o-

ven komerční připojištění provozovat (řádově však s ohledem na

veřejné mínění pouze do 10 %). Tento krok je rozhodující pro za-

vedení opravdové tržní soutěže v důležitém segmentu ve zdravot-

nictví.

5. Uvolnit prostor jednotlivým pojiš	ovnám pro rozhodování

o rozsahu péče, plateb za léčiva i smluvních zařízení a také

bonusů k pojistném – tento krok by měl navazovat na předchá-

zející a může již být při větším rozsahu kontraverznější. Zajisté by

s ním měl být spojen systém přelévání prostředků mezi pojiš�ov-

nami v závislosti na struktuře pojištěnců. Umožnit by se mělo ve

větší míře diferencovat zdravotně pojistné plány jednotlivých
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pojiš	oven (kupř. s vyloučením banálních onemocnění a vyšší

úhradou náročnějších onemocnění, smlouvami s jinou – úsporněj-

ší strukturou zdravotních zařízení apod.)

6. Další zásadní privatizace zdravotních zařízení by byla velmi

žádoucí součástí reformy (soukromý sektor je výrazně efektiv-

nější), snad by alespoň v částečné podobě byla politicky prů-

chodná.

7. Veřejný sektor celkově podrobit důslednější kontrole pojiš-

	oven. Pro existenci zařízení v systému veřejného pojištění musí

být důležité nikoli rozhodnutí ministerstva nebo orgánu místní

správy, ale rozhodnutí pojiš�ovny o uzavření nebo neuzavření

smlouvy.

Tento příspěvek má za cíl spíše naznačit směry uvažování o refor-

mě zdravotnictví než reformu definovat. Základem změn (snad je lep-

ší nehovořit vůbec o reformě) by mělo být více tržně založeného

rozhodování pacientova promítnutého do tržního rozhodování

pojiš	oven a méně arbitrážního rozhodování úředníků i růz-

ných neprůhledných grémií a komisí.





Environmentalismus: 
Rozumná politika, 

nebo další pokus o omezování
svobody člověka?

(4. ledna 2001)
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Mám dojem, že celý tento seminář, jehož konání považuji za velmi

zajímavý pokus, by nemusel být zarámován do nějakých formulací, že

se scházíme v pohnuté době. Ostatně která doba, vážení přítomní, ne-

byla pohnutá. Lidé se odjakživa snažili o maximalizaci všeho, neje-

nom zisku, ale třeba i svobod. Takže určitě tady ostré, jasné, zřetelné

polohy zazní. Velmi příjemně mne překvapilo, že v přidávaných řa-

dách sedí i ministr kultury vlády ČR Pavel Dostál. Vidíte tedy, že vní-

mání problému ochrany životního prostředí, je věc meziresortní, a ur-

čitě mě potěšila úvodní slova moderátora pana profesora Klause, že

je to vlastně kmenové téma i pro něj.

Já bych chtěl na úvod upozornit, že ten název, který jste všichni do-

stali v rámci pozvánky, byl vybrán Centrem pro ekonomiku a politi-

ku, nikoliv mnou. Já bych možná zase volil v opačném gardu, třeba

Ekonomismus – rozumná politika, nebo další pokus o omezení svo-

body člověka? Ono to nemusí být nikdy takto jednoznačně vyhraně-

né, vždycky ten problém můžeme popisovat v různých mantinelech,

v různých konturách. To, co je ale důležité uvědomit si hned zkraje,

je, že naše zamyšlení, náš seminář se děje v nějakém čase, v kontex-

tu vývoje, v nějakých souvislostech, které mají vnitropolitický i za-

hraničněpolitický kontext. Rozhodně nemůžeme uvažovat tyto věci

odtrženě od okolního světa, od okolního života. Já bych chtěl kon-

statovat, že už tím názvem Environmentalismus – rozumná politika

nebo další pokus o omezování svobody člověka? je jakoby predesti-

nován celý ten budoucí zhruba dvouhodinový cyklus zčásti úvodních

slov či koreferátů a poté diskuse. Já osobně si velice mnoho slibuji od

diskuse a moderátor nás všechny vyzval k minimalizaci časových ná-

roků na naše úvodní slova a já se to pokusím splnit.

Pokud začneme uvažovat o ochraně životního prostředí, o tom, co

vlastně znamená dnes ochrana životního prostředí pro českou spo-

Ekologická politika svobodu neomezuje

Miloš Kužvart

Ministr životního prostředí ČR
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lečnost, tak je logické, že musíme do toho zakomponovat i jakýsi vý-

vojový stav, výchozí stav, vývojové trendy. Industriální revoluce, kte-

rá začala zhruba před dvěma sty padesáti lety, byla charakteristická

především exponenciálním růstem, růstem nejenom lidské populace,

nejenom čerpáním energetických a surovinových zdrojů, ale i pro-

dukcí emisí a odpadů. Právě proto environmentalismus může mít růz-

ný výklad. Pochopitelně, ten nejjednodušší je v tom nejširším slova

smyslu ochrana životního prostředí a racionální nakládání s přírodní-

mi zdroji, čili nejenom zúžená ochrana životního prostředí na nějaký

konzervativní styl, na konzervaci stávajícího stavu, ale i otázka tvorby

životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů, a� už obnovitelných

nebo neobnovitelných. Tak se dostaneme na tu správnou platformu,

u které bych si myslel, že bychom měli zůstat. 

Já jsem pochopitelně sledoval dřívější publikace tvůrců koreferátů

a vím, že pochopitelně v jejich pohledu je upřednostňováno něco ji-

ného, než je upřednostňováno v pohledu mém. Je to logické, je to na-

bíledni. Protože kromě těch pozitivních jevů, které přinesl industriál-

ní vývoj, tak jak už jsem naznačil, v těch posledních zhruba dvě stě

padesáti letech to znamená velký nárůst materiální úrovně obyvatel,

gramotnosti obyvatel. Na druhé straně přinesla tato éra řadu zásad-

ních vedlejších negativních jevů, které jsme si začali uvědomovat

v posledních několika desítkách let. A tady je ten první moment, že

jsme v nějakém kontextu časovém a geografickém. Kdyby například

zde, v těchto prostorách, před přesně pěti lety někdo diskutoval pro-

blematiku trvale udržitelného rozvoje, byl by patrně nucen tak disku-

tovat nikoliv na půdě tehdejší exekutivy, tehdejší vlády, tehdy prostě

tento pojem nebyl užíván, prostě neexistoval, ale pochopitelně pro-

blém ochrany životního prostředí tady existoval, existuje a existovat

bude. A je otázkou, zdali za deset či patnáct let se nebudeme o těch

věcech bavit s mnohem větším důrazem na to, co by se dalo nazvat,

nikoliv, jak je nazván tento seminář Environmentalismus – rozumná

politika nebo další pokus o omezování svobody?, ale právě ten eko-

nomismus. S tím důrazem na otázky, které se týkají především těch

materiálních záležitostí. 

To, co by asi bylo užitečné nyní diskutovat podrobně, je náš kon-

krétní stav, nyní zde, České republiky, odkud a kam jdeme. A tady

bych chtěl zmínit několik základních momentů. Před deseti lety, když

se uskutečnily zásadní společenské změny v České republice, nastala
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doba, kdy se zlepšování stavu životního prostředí stalo skutečností.

A tady bych chtěl konstatovat, že se tak nedělo na úkor rozvoje eko-

nomického, že se tedy neošidily investice do technologií, pochopitel-

ně, že se mohlo jít některými, řekl bych dosti slepými cestičkami, ja-

ko se bohužel šlo v oblasti velké energetiky. To znamená „end of pi-

pe technology“; pouze se odsiřovaly staré energetické jednotky, ale

energetika neprocházela zásadní restrukturací a intenzifikací. Ale zá-

roveň to znamená i to, čeho jsme byli svědky v posledních deseti le-

tech, především díky legislativě, která nutila jednotlivé subjekty, včet-

ně trhu pochopitelně, a hlavně trhu, k šetření, tedy otázka úspor.

Úspor energií, úspor konzumace materiálních zdrojů. A to je cesta,

kdy se dostáváme na úplně jinou rovinu v popisování problému, než

jak se často v minulosti říkalo a zdůrazňovalo: Ano, ochrana životní-

ho prostředí ano, ale až tehdy, až si na to vyděláme, až na to bude

jaksi připravená společnost ekonomicky. Ten vtip je v tom, že ten

problém je souběžný. Souběžný, to znamená, není možné něco dříve

a něco později. Tak jako není možné bez ohledu na ekonomiku chrá-

nit životní prostředí, tak není možný ani ten opačný postup s ignora-

cí té druhé oblasti. To si pochopitelně celá řada subjektů v České re-

publice, ale především v zahraničí, uvědomila v těch posledních zhru-

ba deseti letech. 

Pro nás je tento moment velmi důležitý, protože neudržitelnost jen

pouze exponencionálního růstu průmyslové civilizace je zřejmá a jsou

zřejmé i problémy, které přicházejí globálně, nejenom v České re-

publice. Uvnitř České republiky, tak jak jsme i diskutovali ve sně-

movně ve Zprávě o stavu životního prostředí za rok 1999, došlo za

těch deset let k obrovskému posunu, snížení emisí oxidu síry o 86 %

za deset let. To v zemích OECD prostě nikdo nikde nedokázal, za tak

krátké období o tolik procent snížit emise oxidu síry. To, co se ale

u nás nedaří, jsou jiné oblasti. Oblasti, kde pochopitelně po roce 1989

došlo k velmi výrazným změnám, například oblast, která se také týká

ochrany ovzduší, ale tentokrát z jiných zdrojů znečištění, z mobilních

zdrojů znečištění. A tam ta fakta jsou prostě jasná, daná, jsou daná

emisním monitoringem, jsou daná statistikami. A to je právě problém,

se kterým se budeme potýkat a kde bude na sebe ten pohled „ome-

zování svobody člověka“ a problém ochrany životního prostředí,

ochrany ovzduší pro všechny, neustále narážet. Je to problém ten, co

tedy dříve, co později, a jakým způsobem realizovat potřeby společ-
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nosti, veřejnou poptávku. A já bych zůstal u toho konkrétního příkla-

du dopravy. Pochopitelně můžeme platební bilanci řešit tím způso-

bem, že budeme omezovat dotace do veřejné dopravy, a pak se po-

chopitelně při požadavcích na dopravu, a� už hromadnou, nákladní,

bude dopravní výkon přesouvat především na ty druhy dopravy, kte-

ré pro ovzduší mají ty největší negativní dopady, na osobní automo-

bilovou dopravu, kamionovou dopravu. Bude naprosto logicky odu-

mírat to, co je dnes například pro EU jediným řešením, tzn. doprava

železniční, doprava hromadná, a� už osob nebo nákladu. To je pro-

blém, který pochopitelně má řešení především v rovině politické, na

čem se shodne exekutiva, zákonodárný sbor, kam půjdou peníze

v rámci státního rozpočtu. 

Ekologickou politiku je nutno chápat 
v mezinárodním kontextu

S tím problémem, který jsem tady naznačil jako jeden, svým způ-

sobem nejmarkantnější, tzn. problém ochrany ovzduší, kdy se na jed-

né straně máme čím chlubit (a chci zdůraznit, že v uplynulých letech

bohužel i Brusel – Evropská komise, nebyla informována o těchto vel-

mi výrazných posunech ve snížení znečištění ovzduší, právě z těch

stacionárních zdrojů), tak na druhou stranu jsme před problémem,

který je čím dále palčivější především pro velká města, tzn. nárůst do-

pravy a z toho plynoucí nárůst znečištění ovzduší ve městech, přede-

vším oxidy dusíku. 

Od toho ale je krok (od tohoto konkrétního příkladu, mohli by-

chom pokračovat v jiných složkách životního prostředí), k tomu, co

já považuji za nezbytné zde zmínit, ten kontext mezinárodní. To

znamená nejenom chlubit se tím, že jsme o 86 % snížili emise, ale

i tím, co my dokážeme dělat v oblasti, která je dnes již nějakým způ-

sobem formulována mezinárodními závazky, a� už Kjótským proto-

kolem o snížení emisí skleníkových plynů, nebo Montrealským pro-

tokolem v oblasti ochrany ozónové vrstvy. A tady bych chtěl kon-

statovat, že klimatické změny, o kterých také jsme se mohli v minu-

lých letech mnohé dočíst, jestli vůbec jsou, či nejsou, a zdali vědec-

ká sféra naopak nezneužívá těchto věcí, aby měla peníze na své dal-

ší výzkumy apod., jsme postaveni tváří v tvář situaci, kdy díky zvy-

šující se koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, může v příš-

tích zhruba sto letech globální teplota vzrůst o 2 až 4 ˚C. Problém
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je, že pokud se bavíte s klimatologem, tak ten se pochopitelně bu-

de v těchto intervalech pohybovat, a pro toho, kdo je zvyklý počí-

tat HDP na desetiny procenta, je tato nejistota 2 až 4 hrozně moc

procent. To již v jeho očích znevažuje takovouto úvahu a může při-

spět k relativizaci této obavy. Každopádně to, na čem se shodl svět,

a zdůrazňuji na podzim 1997, a přistoupila k tomu v Kjótu i Česká

republika tehdy za pravicové vlády, je skutečností. To, že se

v Haagu minulý rok v listopadu ta jednání nepovedla, že ztroskota-

la, je vliv jaksi trochu jiný, vliv velkých ekonomických a především

energetických lobby velkých zemí, jako jsou Spojené státy či

Japonsko. Kupodivu Rusko bylo s těmi, kteří bojovali proti konkre-

tizaci cílů z Kjótského protokolu. 

Možná by bylo užitečné na půdě Centra pro ekonomiku a politi-

ku se trochu zabývat záležitostmi, které se týkají pojetí a metod oce-

ňování životního prostředí. Předem bych chtěl upozornit ty, kteří

sem přišli za určitými pouze obecnými úvahami o tom, že něco je

naprosto neocenitelné apod., že tady patrně uslyší velmi různorodé

názory. Zapla�pánbůh za střetávání názorů, jenom na tom můžeme

nějaký systém, na kterém se dejme tomu Česká republika jako celek

shodne, nakonec založit. Každopádně oceňování životního prostře-

dí ani u nás, ani v zemích OECD, ani obecně ve světě, není ve sta-

vu, abychom byli schopni například stanovit hodnotu ekologických

nebo životodárných funkcí životního prostředí celého světa, čili ce-

lé biosféry. Ta hodnota je pro lidstvo nekonečná nebo nekonečně

vysoká, protože bez odpovídajícího životního prostředí by lidé

a ostatní živočišné a rostlinné druhy nemohli existovat. Já velmi

dobře vím, že je možné užívat nejrůznějších extrapolací, tzn. v mi-

nulosti také byly odhady, extrapolace, co by se dělo, kdyby zmizel

nějaký živočišný druh, co by se dělo, kdyby ta či ona část světa ně-

jakým způsobem byla postižena, například právě nekvalitním život-

ním prostředím. A vím, že tyto extrapolace narážejí na jeden zásad-

ní problém – nikdy nejsou uváděny v souvislostech. Velmi dobře si

pamatuji na úvahu zhruba před šesti lety, že pokud by se lidé za-

mýšleli před řadou tisíců let nad tím, zdali vyřeší bytovou krizi, mu-

seli by být deprimováni počtem obyvatel zhruba k tomuto roku,

protože by si spočetli, že evidentně nebude dostatek těch mamutích

klů a kůží na výrobu tehdejších obvyklých obydlí, nebude dostatek

jeskyň a ony navíc ještě často ty jeskyně jsou dnes chráněné, takže
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by se nedaly obývat asi úplně všechny. Pochopitelně ale tato úvaha

by byla systémově naprosto pochybená, protože by zvažovala tento

problém jednoprostorově, jednorovinně, bez uvážení dalších sou-

vislostí. A právě zde je ten základní problém a vlastně i odpově	 na

ten environmentalismus nebo omezování osobní svobody. Není to

vytrženo z kontextu. 

Ochrana životního prostředí musí být racionální nakládání s pří-

rodními zdroji (racionální nejenom ve smyslu „rozumné“ v pojetí po-

zvánky na dnešní seminář – ale jako rozumná, šetrná politika).

Všichni víme, jak například profesor Weizsäcker publikoval knihu

Faktor čtyři, dneska se ve světě užívá už terminus technicus faktor de-

set – na desetinu snížit spotřebu energií ke kýženému produktu, služ-

bě, výrobku, spotřebu materiálů. Pochopitelně můžeme se nyní bavit

nad tím, zdali faktor čtyři není příliš málo, faktor deset není příliš ná-

ročný. Ten základní problém je v jedné jediné věci – totiž v nevyrov-

nanosti rozvoje světa jako takového. My si musíme uvědomit, že úva-

hy o tom, že ochrana životního prostředí může dostat nálepku ne vě-

dy, ale pouze ideologie, že tato úvaha může mít u některých lidí

opodstatnění, prostě oni v tom jednoplošném světě těch nedostatko-

vých mamutích klů prostě žili, žijí a žít budou. To, co pro nás musí

být zásadní, je zvažovat problematiku ochrany životního prostředí

a přírodních zdrojů v kontextu celosvětovém a v kontextu, který má

i nějaký vývojový trend. Tady mi dovolte volně citovat z podkladů,

které EU připravuje v oblasti životního prostředí. 

Dopravní politika EU má část analýzy, tzn. popis stavu současného,

a předpokládané trendy. A jedna z těch vět je i pro nás naprosto zá-

sadní, totiž sdělení, že pokud Evropa, míněno západní Evropa, míně-

no ta, kde tržní hospodářství nebylo narušeno nikdy, pokud tato část

Evropy bude dodržovat ten svůj trend vývoje přepravních výkonů, tak

v roce zhruba 2010 dojde ke kolapsu. Je z toho jasný výstup, a já se

zase vracím k té dopravě, ta je nám nejblíž, těžko bychom si tady vy-

kládali nějaké velmi podrobné příklady např. z oblasti obecné biolo-

gie. Právě na oblasti dopravy můžeme demonstrovat, co je omezová-

ní svobody člověka. Omezit svobodu můžeme různými způsoby, na-

příklad i tím, že nutíme spoluobčany, aby žili v ovzduší, které není

ani pro lidi, ani pro zvířata dobré, jenom díky tomu, že se nám po-

dařilo rozvrátit hromadnou dopravu, jenom díky tomu, že jsme ne-

dokázali dát lidem svobodu výběru. 
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Environmentální politika dává lidem možnost 
spolurozhodovat

Svobodný člověk totiž nemá mít jen možnost si svobodně vybrat,

jakým způsobem, kde a v čem bude podnikat, ale má mít svobodu si

vybrat, jakým způsobem se bude dopravovat z místa na místo. Zda-li

využije hromadné dopravy – otázkou zůstává pochopitelně její kvali-

ta – nebo zdali bude nucen vzhledem ke stavu své kapsy nebo kon-

ta si kupovat auto, a� už ojeté ze zahraničí nebo nové moderní, mé-

ně exhalující. Ale vždycky tady spolu soutěží dva pohledy – svoboda

individua, sám se rozhodnout v rámci svobod daných mimo jiné svým

kontem, jakým způsobem se bude dopravovat a svoboda dýchat ex-

halace. A v tom je ta podstata environmentálního pohledu na svět,

tzn. odpovědnost nejen sám za sebe, ale odpovědnost za stav život-

ního prostředí, za stav přírody a za generace, které ještě teprve při-

jdou. Ty životně důležité služby ekosystému jsou zdarma, pro nás pro

lidi, pro lidstvo. A je pochopitelně logické, že se můžeme zamýšlet,

jakým způsobem by bylo lidstvo jako takové schopno zvládnout glo-

bální rozpad biosféry. Zdali by to zvládlo podobně jako de facto díl-

čí katastrofu při těžbě zlata kyanidy v Rumunsku. Tam „pouze“ došlo

k likvidaci šesti set kilometrů řeky, ale co by se dělo v případě sku-

tečně velkých globálních změn, změn klimatu, ale především i snižo-

vání diverzity světového ekosystému? Já mám za to, že ten posun, kte-

rý by bylo možné a užitečné zde na tomto semináři udělat, je opros-

tit se od těch zřetelných protipoloh, a zkoušet nazývat ty problémy

svými vlastními termíny, které jsou standardní. Které jsou standardní

pro oblast ochrany životního prostředí – environmentalismu, ale i pro

ekonomii. Je jasné, že například takovou cestou, která vede vpřed,

která řeší třeba ten problém exhalací z elektráren nebo exhalací z au-

tomobilů, je záležitost ekologické daňové reformy. 

To, co je často diskutováno v zahraničí, v zemích EU, je např. car-

bon tax – uhlíková daň, otázka, která vždy bude narážet na řadu pro-

blémů a na obrovský odpor. Ten odpor bude dán mnoha důvody.

Bude především dán důvody, proč vlastně toto dělat, když nutnost za-

vedení uhlíkové daně tady není nějaká explicitní, není jednoznačná.

Vždy můžeme relativizovat zjištění klimatologů, vždy můžeme relati-

vizovat to, co se děje se světovým klimatem. Na druhou stranu mno-

hem nebezpečnější výhrada proti např. zavedení tohoto nástroje, uhlí-

kové daně, je argument sociální. Pokud ho zavedete, bude pochopi-
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telně mnohem méně dosažitelnější energie. Vše se zdraží, bude to mít

dopad na zaměstnanost, na cenu výrobků, inflaci atd. Tady se už po-

hybujeme v té oblasti ekonomické. Problém tkví, a já jsem to už před

chvílí naznačil, v postupech, které mají za základ kvalitativní posun,

tzn. v těch faktorech – a� už faktor čtyři nebo faktor deset. A tímto

způsobem je možné nastartovat to, co nebude ani omezením svobo-

dy jednotlivce, svobody ve smyslu společenském, ale nebude to zna-

menat ani omezování rozvoje ryze ekonomického, sociálního, tzn.

dopady na zaměstnanost. 

Na závěr bych chtěl ještě zmínit ten kontext mezinárodní, evropský.

Často se říká, že tam, kde se upřednostní ochrana životního prostře-

dí, tak ekonomika je na tom špatně, společnost je na tom špatně, svo-

boda jednotlivce je na tom špatně. Jak všichni víme, tak v tomto po-

loletí je předsednickou zemí Evropské komise Švédsko. Stalo se člen-

skou zemí EU teprve v roce 1995 a tam právě ochrana životního pro-

středí byla na velmi vysoké úrovni ještě než se stali členy Evropské

unie. A bylo zajímavé, že ani přes onu velmi přísnou legislativu tam

nedošlo k omezení svobod, nedošlo k problémům v oblasti zaměst-

nanosti. Takže skutečná ochrana životního prostředí je o ochraně zá-

jmů veřejných, kdy lidé mají možnost mluvit do věcí veřejných, kdy

toho využívají a kdy nedochází k potlačení svobody jednotlivce, ale

přesně naopak. Lidé se stávají účastníky rozhodovacích procesů a ne-

jsou pouze těmi, kteří jsou pasažéry na té pomyslné lodi, která má je-

nom jeden jediný název – trh. 
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Omyly, které dosáhnou stadia obecného rozšíření, se stejně nakonec

stávají anonymními, a podrobnosti nebo nejasnosti, které najdeme

v pracích autorů nejvíce zodpovědných za jejich rozšiřování, jsou

smyty. 
H. Hazlitt

Nebojím se ani tak toho, že by někdo záměrně ničil data o teplotě

planety nebo s nimi podobně odporným způsobem fyzicky manipulo-

val. Bojím se jiné věci, že vědci – a tím spíše laikové – nebudou vůbec

brát v úvahu data, která nebudou v souladu s jejich zkresleným po-

hledem na věc. Opravdu nevím, co z toho je vlastně horší…

F. Singer

Hned na začátku svého vystoupení chci předejít případným výtkám

typu proč se ekonom věnuje vysoce odborným otázkám, kterým ne-

rozumí, proč nenechá promluvit skutečné odborníky. Jako by nebylo

dost teatrologů hovořících o kůrovci či sociologů tak nahlas a přitom

tak naivně diskutujících o povaze tržního hospodářství. 

Důvody, proč jsem přijal pozvání i s rizikem, že budu obviněn

z „nedovoleného překračování hranic svého žánru“, jsou dvojí.

Zaprvé mě velmi zajímá ekonomie politiky neboli teorie veřejné vol-

by a myslím, že tato část ekonomie má co zajímavého říci k analýze

jakékoli veřejné diskuse a může tudíž přispět i k analýze agendy, kte-

rou jsme si zvykli nazývat agendou ekologickou. Za druhé jsem ob-

jevil spoustu zajímavých postřehů, poznatků a argumentů týkajících

se mnoha témat „zelené agendy“, které jsou v jiných zemích (zejmé-

na v USA) již standardní součástí veřejné diskuse a není je možné po-

važovat za žádné úsměvné výstřelky. Z časových důvodů se budeme

muset věnovat pouze jedné oblasti. Zvolil jsem téma globálního otep-

Jak funguje veřejná diskuse: 
případ globálního oteplování

Mojmír Hampl

University of Surrey
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lování, se kterým se jistě většina z vás v té či oné podobě již setkala.

Na mnoho argumentů z odborných i populárních diskusí o globálním

oteplování v domácích diskusích, a ze své britské zkušenosti si trou-

fám říci i obecně evropských diskusích, téměř nenarazíte. Rád bych

přenechal jejich sdělení někomu jinému, ale nezaznamenal jsem za-

tím, že by někdo v Čechách argumentoval tak jako americký klima-

tolog Fred Singer, jako doktor Richard Lindzen z MIT nebo profesor

Frederick Seitz. Ale než se dostaneme k jejich konkrétnějším argu-

mentům, chtěl bych se nejprve zastavit u obecné otázky, která by mo-

hl znít: jak se libovolný problém může stát problémem veřejným, me-

diálním a politickým problémem?

Události jednorázové a průběžné

Známou vlastností médií je, že prodávají události. Událost je vý-

chylka z normálu, něco neobvyklého, odchylka od standardu. Běžné

fungování věcí není událostí, která stojí za zaznamenání. Nikdo ne-

bude sledovat zprávy informující o tom, že všechna letadla v pořád-

ku doletěla do svých destinací, nebo že se žádný vlak nesrazil na pře-

jezdu s autem. 

Události mohou být jednorázové (například úmrtí konkrétního

člověka nemůže proběhnout dvakrát) nebo kontinuální, průběžné.

Do kontinuálních událostí spadají i tzv. apokalyptické vize či katastro-

fické scénáře. Ty se mohou jako mediálně zajímavé události udržet

poměrně dlouho, protože ukazují ne skutečnou, ale potenciální vý-

chylku z normálu, většinou výchylku velmi závažnou s dlouhodobým

dopadem na mnoho lidí. Apokalyptické vize ukazující na nějaké per-

manentní riziko mají přitom důležitou mediální vlastnost, která je dů-

ležitá pro náš další výklad. Je snazší je vytvořit a mediálně je za-

psat do povědomí, než je vyvrátit. Tato mediální asymetrie, je

dána faktem, že apokalypsa je událostí, zatímco vyvracení apokalyp-

sy je pouze návratem k normálu, který událostí není. Kromě toho

samotná tvorba katastrofických hypotéz a teorií může být dílem oka-

mžiku, zatímco jejich vyvrácení je většinou časově, finančně a inte-

lektuálně náročnější. Kromě toho vyvraceč apokalypsy přichází logic-

ky na scénu až jako druhý.

Každý tvůrce apokalyptické vize tak má vždy z definice asymetric-

kou výhodu v přístupu k médiím a tudíž i k veřejné a politické dis-

kusi. Tato vlastnost apokalyptických scénářů je v ekonomii politiky
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dobře známa. Katastrofické scénáře poutaly proto vždy velkou po-

zornost, zvláště byly-li vyslovovány srozumitelným jazykem. To platí

pro antické teorie zkáz světa, které známe z historie, stejně jako pro

téměř dvě stě let starou Malthusovu katastrofickou populační teorii.1)

Totéž ovšem platí i pro apokalyptické vize v současnosti. Vždy ma-

jí spolehlivější přístup do veřejné diskuse jejich zastánci, tedy tvůrci

událostí, než jejich věčně druzí vyvraceči. Zdá se, že ekologisté ma-

jí dnes takřka monopol na vytváření a udržování apokalyptických vi-

zí při životě. Dokonce to je jeden z jejich identifikačních znaků. Proto

i dnes existují a jsou velmi populární teorie přemnožení lidí, vyčer-

pání fosilních paliv a mnozí klimatologové by do stejné řady postavi-

li i často zmiňované důsledky tzv. globálního oteplování. Ekologická

agenda se stala pravým rájem pro mnohé notorické předvídače zká-

zy světa. Je to jistě jedna z věcí, které tuto agendu do značné míry dis-

kreditují. 

Například teorie globálního oteplování má stejně jako mnohé apo-

kalyptické vize v minulosti tu vlastnost, že musí každému na první po-

hled učarovat svou jasností, logičností a zdánlivou nezpochybnitelnos-

tí. Stejně jako v minulosti jsou i dnes katastrofické scénáře vždy spo-

jeny s požadavky na tu větší, tu menší omezení svobody lidí a tu vět-

ší a tu ještě větší řízení osudu lidí z mocného národního či dokonce

mezinárodního centra. Stejně jako v minulosti i dnes stojí u vzniku

apokalyptické vize intelektuálové – zaplňovači prázdna, jak by zřejmě

řekl Václav Bělohradský. Někdy vědomě a někdy nevědomě.

Patrick Michaels (1992) definoval sekvenci několika kroků, které

umožňují uvést téma na první strany novin a do ohniska politické dis-

kuse. Říká jim apokalyptický stroj či intelektuálova apokalyptic-

ká kaskáda.

a) Vytvoř problém a definuj jej jako apokalypsu.

b) Prezentuj svou vizi ve vědeckých termínech a snaž se přesvědčit la-

iky, že tento pohled sdílí naprostá většina vědců v daném oboru.

c) Zveřejni strašidelné prognózy toho, co se stane v případě, že vlá-

1) Stejně jako v minulosti se i dnes zdá, že pro samé hledání nikdy nenaplněných apokalyps často
zapomínáme na ty nejhorší apokalypsy: válku, teror a všemožná omezení svobody a životů li-
dí, jejichž důsledky objevíme v celém rozsahu většinou až ex-post, nikdy ne předem.
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dy nepřijmou opatření, která navrhuješ – pamatuj: jen hrozivě zně-

jící vize přitáhnou pozornost médií.

d) Kontaktuj lobbyistické skupiny, které budou mít prospěch z opat-

ření, která prosazuješ a snaž se získat jejich podporu.

e) Stane-li se tvůj problém součástí politické agendy a veřejné disku-

se, vyber si ze dvou možností:

f) Vstup do politiky se svým problémem nebo vytvoř nový problém

a sled kroků opakuj.

Apokalyptická forma je jinými slovy jednou z účinných možností,

jak uvést téma do veřejné diskuse. Poněkud méně sarkasticky – ale

z obsahového hlediska obdobně – se na problém cyklu zájmu veřej-

nosti o dané téma dívá teoretik veřejné volby Anthony Downs (1998).

Podle Downse se pozornost médií i u kontinuálních událostí vyvíjí.

Prochází podle něj jakýmsi cyklem o čtyřech fázích: 

a) Předproblémové stadium – Pro toto první stadium je typická exis-

tence skutečného či domnělého problému, který je zatím mimo zá-

jem veřejnosti a znepokojuje pouze vybrané odborníky či zájmové

skupiny.

b) Euforické stadium – Ve druhém stadiu (které může, ale nemusí na-

stat) veřejnost objevuje problém a je jím znepokojena. V této tzv.

euforické fázi většinou dominuje přesvědčení, že existuje rychlá

a nenákladná cesta, jak problém vyřešit. V této situaci vzniká tlak

na politiky, aby toto domněle jednoduché řešení připravili.

c) Stadium vystřízlivění – Je spojeno s postupným uvědoměním si

nákladů na řešení problému, které by si vyžádalo mnoho obětí.

Některá opatření byla přijata a vznikly nové instituce, které budou

fungovat i v čase, kdy problém vypadne z oblasti veřejného zájmu.

d) Stadium ochabování zájmu – Problém postupně vypadává z ve-

řejné agendy a je „přerámován“ jinými problémy.

Pokud se téma týká velkého počtu lidí a je chytře udržováno při

životě, může podle Downse euforické stadium vydržet poměrně

dlouho. Případně může po fázi ochabování zájmu nastoupit velmi

rychle euforie u podobného nebo jen málo pozměněného tématu.

V USA se podle Downse například diskuse o globálním oteplováním

nachází ve fázi vystřízlivění.2) V Evropě jsou mnohé otázky „zelené
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agendy“ stále spíše v euforickém stadiu. Posun těchto fází byl dobře

vidět na jednáních v Kjótu nebo v Haagu.3)

Mediální asymetrie a diskuse o globálním oteplování

Zájem o diskusi o globálním oteplování ve mně vzbudil příběh dok-

tora Freda Singera, autora knihy Hot Talk, Cold Science: Global

Warming‘s Unfinished Debate, kterou silně doporučuji každému

k přečtení. Fred Singer je totiž člověk, který se významně ještě na

konci 80. let podílel na formulaci hypotézy globálního oteplování v té

formě, jak je dnes běžně prezentována. Důkladné zkoumání předpo-

kladů a závěrů této hypotézy jej ale postupně přivedlo ke skepsi a na-

konec k jejímu úplnému zavržení. Mnoho jiných vědců pochybovalo

o této teorii od počátku, ale na Singerovi je zajímavý právě onen obrat

od tvorby a prosazování této hypotézy k jejímu odmítnutí a přechod

z výsluní vědecké slávy téměř do badatelské ilegality, který byl v po-

čátku se změnou jeho názoru spojen.

Pro úplnost si připomeňme, že tato hypotéza stojí na třech základ-

ních předpokladech (viz Volný, 1999):

• Existuje skleníkový efekt, který způsobují především tyto plyny:

vodní pára, oxid uhličitý, metan, halogenové uhlovodíky a ozon.

• Člověk svou činností přispívá významně ke zvýšení koncentrace

těchto plynů v ovzduší a vychyluje tak jejich koncentraci mimo při-

rozené hodnoty.

• Lidská činnost tak přispívá ke zvýšení účinku skleníkového efektu

a tudíž i ke zvyšování průměrné teploty Země.

Tato hypotéza byla ještě před rokem 1970 ve světě klimatologie

zcela okrajová. Jak odborným, tak i populárním diskusím dominova-

ly úvahy zcela opačné. Předpokládalo se, že po zhruba 11 000 let

trvání doby meziledové se opět blíží další doba ledová a objevila se

záplava pořadů varujících lidstvo před globálním poklesem teploty.

Jak uvádí Volný (1999), „…klimatologové se poprvé dostali do cent-

ra veřejné diskuse“.

2) Jen v USA přišli Greenpeace v minulém roce o 30 milionů dolarů příjmů a celosvětově ztratili
více než 1,5 milionů členů. 22. dubna 2000 zůstalo neprodáno rekordních 500 tisíc výtisků ča-
sopisu Time, jehož hlavním tématem byl Den Země 2000.

3) USA prezentovaly výrazně chladnější postoj k radikálnímu omezení emise skleníkových plynů
ve srovnání s Evropou.



100

Brzy se však z tohoto hlavního proudu klimatologie začala vyčle-

ňovat do té doby naprostá popelka, teorie globálního oteplování.

Stala se pro veřejnou diskusi mnohem atraktivnější, protože nehovo-

řila o změně klimatu díky přirozeným posunům teplot, které člověk

nemůže nijak ovlivnit. Naopak tvrdila, že oteplování je dáno zejmé-

na činností člověka, a že změna jeho chování může nevyhnu-

telné katastrofě způsobené oteplováním zabránit. Takto formu-

lovaná hypotéza už nebyla zajímavá pouze mediálně, ale i politicky.

Přitáhla pod svá křídla spoustu intelektuálů, politiků a vědců, kteří

hledali nějaké silné ospravedlnění pro své nejrůznější snahy upravit

a regulovat činnost člověka na planetě Zemi ke svému obrazu. 

OSN ustavila známý Mezivládní panel o klimatické změně (IPCC),

který vedl až k jednáním o omezení emise skleníkových plynů v Riu

v roce 1992 a v Kjótu o pět let později. Fred Singer byl jedním z vý-

znamných klimatologů spolupracujících s Mezivládním panelem. Díky

popsané vlastnosti médií se tato hypotéza velmi rychle celosvětově

rozšířila a samotná OSN ji označila za naprosto nejvážnější hrozbu,

před níž lidstvo stojí.

V průběhu let se s přibývajícími výzkumy a s rostoucím počtem vý-

zkumníků zabývajících se klimatologií začaly množit pochybnosti

o správnosti této hypotézy. Jedním z těch, kteří začali své pochybnosti

veřejně prezentovat, byl i Fred Singer (1998) jako jeden z členů

Mezivládního panelu. Podle něj každý další výzkum ukazoval, že hy-

potéza globálního oteplování není zdaleka tak silná, jak se původně

zdálo, a že mnohé argumenty a provedená měření hovoří dokonce

přímo proti ní. Stála na hliněných nohou, tvrdil Singer, který vystou-

pil z panelu, vrátil se ke své univerzitní práci a od té doby se věnuje

publikační činnosti v oblasti klimatologie, dnes už je však zcela na

opačné straně než jeho bývalí kolegové v Mezivládním panelu. 

Singer se však stal obětí oné mediální asymetrie, o které byla řeč

v předchozí části textu. Ještě jako stoupenec apokalypsy měl prý

mnohem snazší přístup do médií než nyní, kdy se snaží bojovat proti

apokalypse, kterou sám spoluvytvořil. Tvrdí přitom, že jeho dnešní po-

chybnosti o hypotéze globálního oteplování jsou mnohem silnější než

jeho přesvědčení o její správnosti v dobách, kdy byl členem panelu. 

Nezůstal však sám. Na stranu pochybovačů se postupně připojilo

mnoho vědců (zejména ve Spojených státech), mezi nimi i takové ve-

ličiny jako již zemřelý nositel Nobelovy ceny za chemii Geoffrey
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Wilkinson nebo profesor Frederick Seitz, první prezident Národní

akademie věd USA, badatel, který celý život pracoval pro vládní ad-

ministrativu USA, aby se v závěru života postavil proti ní a zorgani-

zoval sepsání známé petice vědců proti účasti USA na konferenci

v Kjótu. V této petici doručené přímo prezidentu Clintonovi sedmnáct

tisíc amerických badatelů z celých Spojených států vyjádřilo jedinou

základní myšlenku: „Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že oxid uh-

ličitý a další tzv. skleníkové plyny skutečně způsobují katastrofické

oteplování zemského povrchu a změnu klimatu na Zemi.“4) Nepře-

svědčivost důkazů o existenci oteplování povrchu Země by měla za-

bránit USA v participaci na nákladných programech omezování emi-

se skleníkových plynů, jejichž skutečný efekt na klima je zatím spíše

šarlatánskou a nikoli vědeckou otázkou. 

Argumenty napadající zaběhnutou představu 
o globálním oteplování

1. (pouze pro připomenutí) – Skleníkový efekt není důsledkem

činnosti člověka, jde o přirozený přírodní jev, který vůbec

umožňuje lidstvu přežít na této planetě. Bez jeho existence by

průměrná teplota na severní polokouli Země byla až o 15˚ C nižší.

2. Naše stávající znalosti nám neumožňují rozlišit změny v kli-

matu, které jsou způsobeny dlouhodobými autonomními

změnami podnebí planety (střídání glaciálů a interglaciálů)

od změn, které by mohly být způsobeny lidskou činností. Na

to nám zatím nestačí ani časové řady dat teplot ani znalosti proce-

sů vedoucích k přirozenému střídání teplejších a chladnějších kli-

matických period. Víme, že se doby ledové střídají, ale nevíme

přesně z jakého důvodu a jak často a nevíme ani, jak blízko pře-

chodu k jiné klimatické fázi se nyní nacházíme.

3. Víme pouze, že změny v klimatu byly v minulosti obrovské.

Před poslední tzv. malou dobou ledovou (před tisíci lety) byla pla-

neta teplejší než dnes – jako perlička se v této souvislosti uvádí, že

snad právě proto Vikingové nazvali Grónsko jako „Zelenou zemi“

(Greenland). V jejich časech tam nebyly převážně ledovce, ale ze-

lená vegetace. Proto také Vikingové nemuseli překonávat ledovce

v Atlantiku, aby se ke Grónsku dostali. 

4) Viz Robinson et al. (1998).
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4. Mnohá naše nedávná měření teploty planety byla zatížena

chybami, které dále komplikují jejich interpretaci. Jedná se o tzv.

„urban heating effect“ a „land-based bias“. První znamená, že mě-

řící stanice jsou většinou blízko měst, v nichž je přirozeně vyšší

teplota než mimo města, protože ve městech je snížená ventilace

a proudění vzduchu. Druhé zkreslení je způsobeno tím, že po-

zemské měřící stanice jsou umístěny z valné většiny na souši a ne-

dávají žádný obrázek o teplotě oceánů, které tvoří hlavní část po-

vrchu planety. 

5. Jako relativně spolehlivá jsou proto dnes již uznávána pouze sa-

telitní měření. Právě ta však zatím vůbec neukazují na signi-

fikantní změny teploty planety. Satelitní měření již například

pohřbila jeden z hrozivých modelových scénářů oteplování, který

již zmíněný Mezivládní panel (IPCC) publikoval. Podle tohoto mo-

delu měla být teplota planety dnes již téměř o 1˚C vyšší než v ro-

ce 1979. To dokumentuje obrázek. Rostoucí linie ukazuje modelo-

vou predikci růstu teploty publikovanou na začátku devadesátých

místopředsedou IPCC Johnem Haughtonem. Predikce je porovná-
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na se satelitním měřením skutečné teploty dolní atmosféry, které

Američané Christy a Spencer publikovali v časopise Nature v roce

1998. Oba tito vědci však na nerealističnost Houghtonova modelu

poukazovali v časopise Science už v roce 1990.5)

6. Nejsme si jisti v kauzalitě – teorie globálního oteplování mluví

o kauzalitě od vyšších emisí skleníkových plynů k vyšší teplotě

Země. Podle mnohých vědeckých výzkumů je ale pravděpodob-

nější, že zvýšení teploty planety způsobené exogenně, například

změnami v solárním magnetickém cyklu, vyvolává vyšší koncent-

race CO2 až následně. Jinými slovy, teplejší klimatické fáze jsou

vždy spojeny s vyšší koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.

Pokud by tomu tak bylo, jakékoli nákladné snižování emisí CO2

by bylo neodůvodněné. Přitom i IPCC připouští, že není možné

jednoznačně říci, jaká koncentrace skleníkových plynu je normál-

ní, tedy odpovídající dané fázi klimatických podmínek. Pak se ale

jeví jako velmi těžké určit, co je to koncentrace abnormální. Jinými

slovy:

7. Netušíme, jaká je přirozená koncentrace skleníkových plynů

v atmosféře, zejména pak oxidu uhličitého. Jen pro představu si

uve	me, že lidstvo vyprodukuje ročně asi 5,5 gigatun CO2. To je

jen asi 1,5 % objemu, který si mezi sebou ročně „vyměňují“ v při-

rozených procesech největší přírodní zásobárny tohoto plynu, te-

dy oceány, vegetace a atmosféra. Jediný výbuch sopky Pinatubo

vyprodukoval více oxidu uhličitého než je lidstvo svou činností

schopno vyprodukovat za několik let, viz Michaels (1992).

8. I kdyby skutečně docházelo k narůstání koncentrace sklení-

kových plynů v atmosféře a� už z jakékoli příčiny, nejsme si

jisti, zda to nakonec neznamená spíše pozitivní zprávu. Vyšší

koncentrace oxidu uhličitého znamená více „potravy“ pro rostliny

a rychlejší růst rostlin a bujnější vegetaci, která zase umožňuje in-

tenzivnější a méně nákladný rozvoj zemědělství. Podle kusých

zpráv z dějin naší planety se můžeme domnívat, že velikost celo-

světové populace se zvětšovala v teplejších obdobích a naopak

snižovala v chladnějších periodách.

5) Obrázek je převzat z Robinson et al. (1998). V tomto textu je také možné najít mnohé další od-
kazy na literaturu související se problémem satelitního měření teploty.
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Podle Singera (1998) a Michaelse (1992) je proto jakékoli vyvozo-

vání silných hospodářsko-politických opatření na základě této zcela

nejednoznačné evidence nezodpovědné. Singer tvrdí, že takové zá-

věry můžeme činit, jen pokud zapomeneme na všechna data a všech-

ny poznatky, které o klimatu máme k dispozici. Znamená to platit ná-

klady, aniž bychom vůbec tušili, jaké budou výnosy. Přesto mnozí

ekologisté stále volají po dalších a dalších opatřeních k „záchraně

Země“ a argumentují nejčastěji principem předběžné opatrnosti

a principem žádoucího nulového rizika. Ovšem žádná země není

tak bohatá, aby si mohla dovolit čelit jakýmkoli nedostatečně dolože-

ným hrozbám jen proto, že existuje nedefinované riziko, že by moh-

ly nastat. Nežijeme bohužel ve světě nulových rizik, ale pouze ve svě-

tě akceptovatelných rizik. Princip nulového rizika může vést až k ab-

surdním závěrům. Nulové riziko existence rozvodů vznikne v oka-

mžiku, kdy zrušíme sňatek jako institut. Princip nulového rizika by

také mohl znamenat, že preventivně zavřeme všechny občany státu

do věznice, protože existuje nenulové riziko, že by každý z nich po-

tenciálně mohl spáchat trestný čin. Princip nulového rizika není z to-

hoto světa a neměl by být akceptován v žádné oblasti života a tudíž

ani v oblasti ekologických problémů.

Věda a politika

To vše vzbuzuje otázku, jaká je vlastně role vědy a vědce v otáz-

kách, které se mohou stát nebo už staly předmětem veřejné diskuse.

Často se zapomíná na důležitý fakt, který připomínal Heisenberg

(1997), že totiž vědu dělají lidé. Věda je lidská záležitost, nikoli zále-

žitost nadpozemská, jak bývá často zejména laiky vnímána. I ve vědě

tedy rozhodují lidská kritéria a lidská pravidla. Stejně jako v politice

nebo v umění, i ve vědě rozhoduje většina. Většina určuje, co bude

považováno za hlavní směr bádání, za akceptovatelnou metodu či za

akceptovatelnou teorii. Stejně jako v umění nebo v politice i ve vědě

platí, že nerespektování pravidel většiny může znamenat žití na na-

prostém okraji akademické obce, na okraji zajmu jak kolegů, tak i ve-

řejnosti.

Vědci jsou však lidé, jako kteříkoli jiní. Chtějí často dosáhnout nor-

málních úspěchů, jako lidé v jiných povoláních, chtějí publikovat, být

známí, respektovaní, mít peníze na své výzkumy a být finančně i ne-

finančně ohodnoceni za svou práci. Ten, kdo nepřijímá daná a vět-
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šinově přijímaná pravidla ve vědě, nebo dané paradigma uvažování,

může být zbaven možnosti získávat granty nebo finanční podpory

pro svůj výzkum. Vzhledem k tomu, že významnou část výzkumů

v mnohých oblastech financují vládní či kvazi vládní instituce (OSN),

o jejichž rozpočtu rozhodují volení politici a tedy zprostředkovaně

veřejnost, je pro vědce často výhodné akceptovat ten pohled na svět,

tu teorii či hypotézu, která je v souladu s pohledem, který má ten,

kdo výzkum platí. Pokud je oficiální linií OSN a jejích hlavních čle-

nů snaha po omezení emise skleníkových plynů, bude pravděpo-

dobně většina vědeckých výzkumů produkovaných OSN více či mé-

ně podporovat smysluplnost takového cíle. To je na příkladu Freda

Singera zřetelné. Jakmile přestal akceptovat většinový pohled vědců

Mezivládního klimatického panelu, byl nucen odejít. Přišel tak

o podporu fondů OSN a stal se propagátorem menšinového pohle-

du na teorii globálního oteplování, který zatím neskýtá ani slávu ani

peníze. Alespoň zpočátku byl spíše zárukou opovržení. Jakmile se

totiž stane dané téma významnou politickou agendou konkrétní stra-

ny či politika, je pro stranu a politika nesmírně nákladné dané téma

opustit, či dokonce připustit, že bylo od počátku chybné.

Prezidentské volby v USA v roce 2000 byly do jisté míry také hlaso-

váním o postoji k regulacím prosazovaným stoupenci hypotézy glo-

bálního oteplování.

Pokud je významná část podpory vědy financována státem, může

to vést až k tomu, že si stát objednává výzkum tak, aby podpořil již

předem dané a očekávané závěry. Vědecká instituce, která je kriticky

závislá na podpoře státem by totiž sama sebe připravovala o pro-

středky, kterými by mohla naplnit svůj rozpočet, kdyby pracovala vý-

razně jinými metodami, v jiném paradigmatu či s naprosto rozdílnými

než očekávanými závěry.

Úřad produkující vědu se chová naprosto stejně jako jakýkoli jiný

úřad. Dobrým příkladem může být americký vládní Úřad pro letec-

tví a kosmonautiku – NASA. Některé americké think-tanky jako

CATO Institute nebo The Independent Institute z chování tohoto

úřadu v době pravidelné bitvy o rozpočtové prostředky vyvodily, že

nejvýznamnější objevy si NASA každoročně schovává právě na ob-

dobí, kdy se v Kongresu rozhoduje o jejím příštím rozpočtu. Stejně

tak mnozí komentátoři poukazují na to, že zprávy o životě na Marsu

NASA vypouští také výhradně před začátkem následujícího fiskální-
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ho roku, přičemž poté se tyto informace zanoří stejně rychle jako se

vynořily.

Významný metodolog vědy Paul Feyerabend (1993) proto navrho-

val, aby byla věda oddělena od státu stejně jako církev, nechce-

me-li se dostat do absurdní situace, že některé tzv. nezávislé vědecké

závěry budou určovány pouze politickou a nikoli vědeckou diskusí.

V souvislosti s hypotézou globálního oteplování se tato výzva může

zdát jako zvláště příhodná. 
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Běžný život každé společnosti s sebou přináší i neustálé intelektu-

ální diskuse o rozličných tématech. Je naprosto přirozené, že jedním

z těchto závažných témat je i otázka vztahů mezi ochranou a tvorbou

životního prostředí, tedy to, co se asi obecně dá nazvat „environ-

mentalismem“ a svobodným podnikáním či svobodným konáním

každého z nás. 

Téma, které je na první pohled neřešitelné, nebo� jak může pře-

hnaný environmentalismus (i když hned vyvstává otázka, co je pře-

hnaný) neomezovat prostor pro podnikání či rozvoj jedince? 

Zdá se, že toto téma je nanejvýše ožehavé a vytváří arénu pro širo-

kou škálu někdy i fatálně rozdílných názorů. Proto příspěvkem do té-

to diskuse budiž i zde prezentovaná snaha o utřídění zásadních ná-

zorů a o nalezení potenciálů možných cest vedoucích ke komple-

mentaci představ environmentálních a představ ekonomických.

Nezastírám, že příspěvek zde prezentovaný vykazuje rysy jisté nerov-

nováhy dané tím, že autor je vědecký pracovník v oboru ekologie.

Tudíž prezentovaný příspěvek je věnován jisté obraně ekologie ve

světle názorů „hard-ekonomů“. Obrana ekologie budiž dána na pre-

zentaci několika možných mýtů, které stále svazují mysl ekonomů.

Vedle toho se pokusím i o svůj pohled na skutečné problémy vztahu

ekologie a ekonomie.

Mýtus první: Ekologie není vědou, ale jakýmsi plagiátem biologie,

chemie, sociologie.

Znova je nutné připomenout základní definici ekologie: Ekologie je

vědní disciplina zabývající se vztahy mezi organizmy a jejich prostře-

dím, či studiem vzájemných vztahů organismů a jejich prostředím.

Obecně řečeno, ekologie studuje tok energie a látek daným ekosysté-

mem. 

EKOLOGIE versus EKONOMIE

Nesmiřitelný rozpor, či možný kompromis?

Michal V. Marek

Ústav ekologie krajiny AV ČR
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Ekonomie je věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají vzác-

né zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé

skupiny (Samuelson a Nordhaus, 1991).

Co je zřejmé, je to, že obě discipliny mají svojí poznatkovou bázi

danou používanými metodami, které jsou velice často stejné jak pro

ekologii tak pro ekonomii (např. statistický aparát, matematické mo-

delování) a mají své formulované otázky a hypotézy.

Příkladem formulace ekologického badatelského přístupu může být

strom v lese. Jedinec „strom“ lze zajisté popsat s pomocí botaniky,

dendrologie a fyziologie. Pohlížíme-li na tento strom ale jako na sou-

část lesního porostu, který je v neustálém kontaktu a výměně látek

a energie se svým atmosférickým a půdním prostředím, pak se již jed-

ná o studium čistě ekologické. 

Zdá se tedy, že v myslích mnohých pochybovačů o ekologii jako

vědě se zaměňuje pojem metoda a to, co je pro každou vědeckou dis-

ciplinu to esenciální, tj. formulace otázek, které mají být studovány

a formulace hypotéz, které mají být prověřeny či zamítnuty.

Mýtus druhý: Ekologie či ekologové je totéž co hnutí spojená s envi-

ronmentálními problémy lokálního či globálního charakteru uchope-

nými jakožto prostředek nátlaku či ideologizace.

To je potřeba důrazně odmítnout. Bohužel se stále dopouštíme fa-

tální „mixáže“ pojmů „ekologie a životní prostředí“ ! To prostě nejde!

Není to příklad nějaké mé akademické debaty, ale toto směšování je

právě příčinou mnohých nedorozumění a pokřivení. Na úrovni eko-

logického pohledu na svět nemůžeme ignorovat to, co je dané, te-

dy že člověk je jen a jen součástí ekosystému planety Země. Nad

úroveň ekosystému, tedy nad úrovní svého biologického bytí člověk

postavil to, co snad lze nazvat „socioekonomickou nadstavbou“.

Tato oblast je výhradní doménou člověka, je tedy v současnosti je-

diného prokazatelně tvořivě myslícího a činícího tvora naší planety.

Životní prostředí, jeho tvorba, či ochrana, tak jak bychom je měli

chápat v prostředí liberálního pohledu na svět, je výsledným průni-

kem výše uvedených kategorií, tj. ekologie a socioekonomické nad-

stavby.

Zásadním problémem vztahu mezi ekologií a ekonomií je to,

že přírodní prostředí pro ekonomiku neexistuje, pokud není defino-

váno bu	 jako zdroj, za získání kterého se musí zaplatit, nebo jako
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odpad, za jehož likvidaci je nutné také platit. Jinými slovy řečeno, pří-

roda (prostředí) samo o sobě pro ekonomiku neexistuje.

To je skutečně zásadní problém, který je příčinou toho, že mnohé

názory zarytých ekonomů se lidem zabývajícím se ekologií a envi-

ronmentalistům všeobecně, musí připadat jako barbarské a vulgární,

nepatřící do úrovně společnosti 21. století.

Základní principiálně odlišné přístupy k tomu, jak nalézt „kom-
promis mezi ekologií a ekonomikou“

• Pokus o ocenění přírody: zatažení přírody do ekonomických

úvah, nazývaný jako internalizace externalit. Zabývá se tím celý

obor ekologické ekonomie. Implicitně se přitom předpokládají

minimálně dvě věci: 

1/ ekonomický pohled na svět je dominantní a musí mu být pod-

řízeno i chápání přírody; přírodu vyjádříme pomocí kategoriálního

aparátu ekonomické vědy

2/ v principu jsou poznatelné i všechny nepřímé vazby v přírod-

ním systému.

Ochrana přírody se pak děje prostřednictvím „dosahování většího

zisku při provozování žádoucích aktivit“. Z hlediska pragmatického je

to taktický směr, který má však strategicky nežádoucí účinky v tom,

že v podstatě konzervuje existující přírodě nepřátelský hodnotový

systém povyšující ekonomii, a tedy i ekonomiku z prostředku na cíl

sám.

• Ekonomický pohled není dominantní. Ekonomika sama o sobě

není cílem, ale jen jedním z prostředků k dosažení cíle, který je de-

finován mimo ni. Prostředí (např. čistá voda, vzduch) má hodno-

tu samo o sobě. Jeho správa je „nadřazena“ ekonomickým cílům.

Funguje tady něco jako tabu, které není zdůvodněno bezprostřed-

ními ekonomickými argumenty. 

Možná, že je to strategický udržitelný směr, v současnosti ale

v Západní Evropě sotva prosaditelný díky již výše zmíněné hierarchii

hodnot. Existují názory, že konzumní způsob chování lze opustit po

dosažení určitého stupně saturace základních potřeb. Je to ale teze,

která je diskutabilní obecně. Je zřejmé, že v podmínkách mnoha slab-

ších ekonomik je velice daleko i k tomuto teoretickému bodu a tudíž

požadovat po těch „chudších“ a „méně úspěšných“ uskrovnit se je asi

velice těžké. 
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Vidíme tedy, že problematika vztahů mezi ekologií, ekonomikou,

environmetalismem a vůli po podnikání, je značně komplikovaná. Její

řešení vědeckými prostředky je v nedohlednu! Proto nezbývá nic ji-

ného, než se pokusit o jistý druh konsensu. Konsensu proto, že pře-

ce to, že když nemám po ruce absolutně pádné argumenty o rizicích,

nebudu tato rizika ignorovat. To zajisté neznamená to, že problémy

jež vidí například ekologie v problémech možných dopadů globál-

ních klimatických změn nebudou vulgárně zlehčovány z pohledu

ekonomů. Takovýto přístup ukazuje na jediné: pýcha a pozérské

zlehčování oponenta může svědčit i o nízké úrovni odbornosti a se-

bevědomí zlehčovatele. 

V daném stavu úrovně lidské společnosti vztah „ochrana a tvorba

životního prostředí a ekonomické konání“ často směřuje k jistým kon-

fliktům. Tyto konflikty vyvěrají z toho, že lidské konání je projevem

toho, že člověk je prvkem ekosystémů a na straně druhé jeho koná-

ní zřetelnou a cílenou socioekonomickou entitou. To s sebou nutně

musí přinášet řadu komplikací a konfliktů. Ovšem tyto okolnosti jsou

i objektivním faktem, s kterým se lidská společnost na sklonku 20. či

počátku 21. století musí umět vypořádat. Prostě je to jiná kategorie

problémů než měl pračlověk Janeček s udržováním ohně. Každá epo-

cha s sebou přináší své vyhraněné kategorie problémů, to nemůžeme

ignorovat. Důležitým faktem, který při postupném řešení těchto roz-

porů bude sehrávat stále významnější roli, je to, že se právě nachází-

me na prahu 21. století. Století, kdy úroveň lidstva, tedy jeho poznat-

ková a všeobecná kulturní úroveň, roste díky výsledkům vědy, tech-

nického pokroku a z kulturních tradic. Dochází k tomu, co je důleži-

té: obecná úroveň a schopnost „učení se“ problémům roste. Člověk

současnosti do návykových kategorií svého konání postupně a sám

od sebe začleňuje vztah ke svému životnímu prostředí. „Úspěšné pod-

nikání“ se více a více pojí s pojmem „rozumné podnikání“. Roste mí-

ra zodpovědnosti. Díky rychlému šíření informací člověk velmi brzo

a v celé nahotě vidí příklady důsledků nesmyslného drancování kon-

krétních lokalit a následného selhání sociálních a politických systémů

vedoucích ke katastrofám.

Rád bych chtěl zdůraznit to, že formování praktického vztahu me-

zi ekologií a ekonomií či mezi environmentalismem a pragmatickými

aktivitami svobodného jedince nemusí vycházet z něčeho zásadně

nového. Jedná-li se skutečně o zásadu svobodného a zodpovědného
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jedince, tak tento subjekt je moudrý, či chceme-li vzdělaný a tudíž

svobodný. Zodpovědný a svobodný jedinec, se chová jako moudrý

hospodář. Je veliká škoda, že jsme toto srozumitelné slovo pozapo-

mněli!

Vlastník, který nehospodaří ze svým majetkem není skutečný pod-

nikatel ale není v dlouhodobém časovém intervalu ani úspěšný! Ono

hospodaření s majetkem, kapitálem, není nic jiného než trvalé re-

produkování a rozšiřování kapitálu. Jen takový vlastník přece chápe

význam trvalosti přísunu vstupů a uplatnitelnosti svých výstupů na

poli trhu. Jen takový vlastník chápe efekty sousedství, pro které je

třeba vytvořit fundovaná a na základě všeobecného konsensu přija-

tá pravidla. Za těchto okolností nevidím důvodu proč bychom měli

zlehčovat či zesměšňovat nebo dokonce i odmítat teze trvale udrži-

telného růstu. 

Nemusí nás pak ani z pohledu environmentalismu možná méně po-

chopitelný výrok z Bible, který volně cituji „člověče jdi a bu� pánem

všeho živého na planetě této“. Ano, být pánem, to znamená panovat,

tedy nést „zodpovědnost“ a umět „hospodařit“! V tom není konflikt.

Věřím v tomto směru v člověka, a to ne z pohledu člověčí pýchy,

ale z pohledu lidské pokory k dílu stvořitele a dílu svému.
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Pod označením „environmentalismus“ se skrývá celá řada postojů,

životních filosofií, politických směrů ale také praktických návodů

a konkrétních činů. Tak jistě i bez hlubší analýzy cítíme rozdíl mezi

přístupem organizací jako jsou Hnutí Duha nebo Děti Země a Českým

svazem ochránců přírody. Jinak vnímají ochranu životního prostředí

„politizující“ ekologové (nebo „ekologizující“ politikové) jako Jakub

Patočka, Jan Keller, Vladimír Just či v poslední době Václav Havel,

a jinak vlády poslední dekády za kterých došlo – například – ke sní-

žení emisí tuhých látek a oxidu siřičitého na 10 resp. 14 procent sta-

vu v roce 1990. 

Česká environmentálně akademická scéna je po deseti letech

svobodného života pozoruhodně nevyvážená. Zatímco ve světě

– zejména anglosaském – dochází k bouřlivým střetům mezi

ekologickými pesimisty (doomsayers) a optimisty (převážně

z řad liberálních ekonomů), u nás na téma ekologie mají škaro-

hlídi téměř absolutní monopol. Takřka všechny vysoké školy pro-

vozují něco jako „ekologickou výchovu“ a mnohé založily zvláštní

ekologické instituty, jejichž činnost je na diskutabilních ekologických

teoriích založena jako na nezvratitelných axiomech. Dá se s povzde-

chem konstatovat, že u nás prakticky neexistuje pracoviště, které by

kriticky a nepředpojatě studovalo ekologické teorie. (Ilustrativní pří-

klad poskytne návštěva prestižního knihkupectví Academia na

Václavském náměstí. Několik regálů věnovaných ekologii je plné knih

počínaje časopisem hlubinných ekologů „Sedmá generace“, přes spi-

sy Jana Kellera až po překlady A. Gorea a ročenek World Watch

Institut. Možná, že tam někdy byla, ale já, ač poměrně častý návštěv-

ník tohoto oddělení ve 2. patře jsem zde knihu s opačnou argumen-

tací ještě neobjevil.) Liberální ekonomové, kteří po roce 1989 vstali

u nás z mrtvých, dohánějí desítky let zpoždění a tak jsme vděčni za

Ekologické myšlení

Martin Říman
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překlady Hayeků a Friedmanů, když na autory zabývající se speciali-

zovanými tématy jako např. ekonomika přírodních zdrojů nezbývají

čas ani peníze. 

Je přitom úkolem vědy, aby nezaujatě, bez zátěže apriorních pravd

zkoumala důsledky lidského počínání. 

Na otázku, zda současná věda a vědci přistupují k těmto tématům

skutečně kriticky a s neustálými pochybnostmi lze odpovědět kladně

jen s velkými rozpaky.

Například němečtí vědci se pokoušeli předpovědět hlavní trendy vý-

voje světa v první čtvrtině 21. století. Kladli otázky několika tisícům ex-

pertů – tedy lidem, kterým by alespoň základy kritické metody měly

být vlastní. Na otázku, zda technický pokrok zvýší nezaměstnanost od-

povědělo 74 % dotázaných ano. Na otázku, zda nedostatek fosilních

paliv bude znamenat (již v letech po roce 2010) energii na příděl od-

povědělo kladně 54 % respondentů. Výsledky byly široce publikovány. 

Katastrofické scénáře procházejí neuvěřitelně rychlým vývojem.

Scéna se dramaticky mění. Obavy z přelidnění jsou střídány strachem

z nedostatku energetických zdrojů, ztráty lesů, biodiverzity či z jader-

né energie. Nejnovějším tématem je globální oteplování a ozónová dí-

ra. Podívejme se nyní podrobněji na jeden z těchto fenoménů, který

na rozdíl od některých ostatních má již leccos za sebou. Totiž na oba-

vy z vyčerpání zdrojů. Staletá historie nám umožní lépe pochopit,

proč se lidé vždy znovu a znovu nechají vlákat do pasti iracionálního

strachu a především, proč se katastrofa téměř nikdy nenaplní. Přitom

pod pojem „zdroj“ lze dosadit širokou škálu prostředků nezbytných

pro fungování lidské společnosti – potraviny, suroviny obnovitelné

i neobnovitelné, ale také lidskou práci a sdílené přírodní bohatství ja-

ko voda či vzduch.

První prorok apokalypsy – Thomas Malthus

Příběh T. Malthuse je notoricky známý, ale tak ilustrativní, že jej ne-

můžeme vynechat. Na konci 18. století prožívala Anglie silný hospo-

dářský růst, který, jak se zdálo, je limitován pouze nedostatkem pra-

covních sil. Vláda proto iniciovala zákon, který podporoval chudé ro-

diny s více dětmi. Malthus, inspirován čísly, které mu dodával

Benjamin Franklin, na oplátku tvrdil, že počet obyvatel se má ten-

denci každých 25 let zdvojnásobit, možná ještě rychleji. Obecně do-

spěl k závěru, že počet obyvatel má tendenci růst geometrickou řa-
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dou, kdežto množství disponibilních potravin jen řadou aritmetickou.

Důsledky si každý umí spočítat. Vláda stáhla svůj zákon na podporu

chudých rodin s více dětmi. (Všimněme si – doplatili na to ti nej-

chudší. Se stejnou intenzitou to platí dodnes. Ekologičtí proroci ves-

měs pocházejí z dobře situovaného prostředí. Oni důsledky opatření

uskutečněných ve jménu jejich vizí nesou jen velmi málo).

Dnes víme, že všechno se odehrálo jinak.

Přesto považuje růst světové populace za dramatický problém

značná část veřejnosti. Nejedná se zdaleka jen o škarohlídské ekolo-

gy. V roce 1973 tehdejší šéf Světové banky Robert McNamara přirov-

nal hrozbu populační exploze k nebezpečí jaderné války. Generální

tajemník OSN Thant řekl v roce 1969, že lidstvo má deset let na za-

stavení populační exploze. Za deset přibylo na planetě jedna miliar-

da lidí.

Carterova administrativa (1980) nechala vypracovat studii „Global

2000 report“. Bez ohledu na to, že její závěry jsou nesrovnatelně stříz-

livější než vývody „Římského klubu“, i zde se to hemží větami „po-

kud nedojde k zásadnímu přelomu v technice, bude život pro větši-

nu lidí na Zemi v roce 2000 obtížnější než nyní ... pokud národy ne-

přijmou rázná opatření na zvrácení současných tendencí…“ 

Paul Ehrlich, ekolog ověnčený cenami, vydal v roce 1968 „zásadní“

knihu: Populační bomba. Začíná slovy: „Boj o nasycení lidstva je

u konce. V sedmdesátých letech čekají svět hladomory – stamilióny

lidí zemřou hladem“.

Dnes víme totéž jako v případě Malthuse – nic z toho se nestalo

pravdou. Odborníci se mohou přít, kolik hladu ještě zůstává v zemích

třetího světa, všichni se však shodují, že průměrný obyvatel této části

světa je lépe živen než v roce 1968. Produkce potravin stoupá rych-

leji než přírůstek obyvatel. (Např. v Číně, zemi s téměř největšími

populačními problémy se mezi léty 1950–1980 zvýšila denní průměr-

ná dávka z 1500 na 2500 kalorií. Jistě, je to málo, ale zadostiučiněním

nám může být, že téměř polovina tohoto růstu byla realizována v le-

tech 1979–81, kdy došlo k částečné privatizaci zemědělského sektoru).

Ani to však nebrání, aby poslední zpráva WWI „Stav světa na pře-

lomu tisíciletí“ neobsahovala větu: „Pokud se světu nepodaří rychle

stabilizovat svoji populaci, budou se s prvními lety nového tisíciletí roz-

šiřovat zástupy hladových a podvyživených“.
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Vyčerpaná planeta?

Jak to, že se proroctví Malthuse a jeho následovníků stále nenapl-

ňuje? Jak to, že se téměř každá z dosavadních předpovědí o vyčerpá-

ní zdrojů mýlila? Někdy se stalo, že zdroj došel, ale řešení se vždyc-

ky našlo. Civilizační pokrok se ještě nikdy nezastavil díky nedostatku.

Úvaha, že pokud množství nějakého zdroje nemůže být větší a jeho

spotřeba přitom roste, musí zákonitě dojít k soustavnému růstu ceny

zakončenému totálním vyčerpáním, se zdá být dokonale logická a od-

povídající vědeckému přístupu založenému na kausalitě jevů. Každý

uzná, že přírodních zdrojů (tzv. neobnovitelných) nemůže být více,

než kolik jich ukrývá naše planeta, zemědělské půdy nemůže být ví-

ce, než je celková rozloha souše. Pokud spotřeba těchto zdrojů stou-

pá, a� už v důsledku růstu ekonomiky nebo počtu spotřebitelů - oby-

vatel Země, musí dříve či později k takovému kolapsu dojít. 

V současné době je tato teze jednou z myšlenkových základen kon-

ceptu „trvale udržitelného rozvoje“, podle kterého je řízená, vědomá

transformace ekonomiky od „neobnovitelných“ k „obnovitelným“

zdrojům jedním z klíčových požadavků, aby lidstvo dlouhodobě pře-

žilo. „Trvale udržitelný rozvoj“ se stal postupem času takřka automa-

ticky přijímanou doktrínou, která je součástí strategických úvah vlád

i velkých firem, proniká do klíčových materiálů mezinárodních orga-

nizací a svým dopadem ovlivňuje stále více každodenní život nás

všech.

Přesto, že jeden z klíčových předpokladů je nesprávný.

K vyčerpání nedochází. Respektive nedochází k vyčerpání, které by

dlouhodobě omezovalo hospodářský růst. Naopak, ceny všech pri-

márních zdrojů mají trvalou tendenci klesat (ve stálých cenách). Jejich

význam na tvorbě celkového společenského bohatství vykazuje dra-

maticky sestupnou křivku. V roce 1890 se primární zdroje (včetně ze-

mědělství) podílely na HDP USA celou polovinou, ale v roce 1957 jen

13 % a v roce 1987 už jen 3,7 %.

Odpově	, proč tomu tak je, je méně přímočará než snadná aritme-

tika „teorie nedostatku“.

Teoretickým fundamentem je samozřejmě Smithova „neviditelná ru-

ka trhu“, jejíž působení pro naše účely nejlépe ilustruje známá

Hayekova pasáž o cínu:

„Z nějakého důvodu došlo k nedostatku cínu. Je jedno, zda v dů-
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sledku vyčerpání jednoho z ložisek, nebo proto, že se našla nová mož-

nost pro jeho využití. Spotřebitelé cínu potřebují vědět jen to, že část cí-

nu, který až dosud užívali, je nyní s větším ziskem užita někde jinde

a že v důsledku toho musí cínem začít šetřit. Většina z nich ani nepo-

třebuje vědět, kde vznikla urgentnější poptávka po cínu. Jestliže o no-

vé poptávce vědí jen někteří z nich a své zdroje nasměrují právě tam

a jestliže dodavatelé, kteří si povšimli takto nově vytvořeného nezapl-

něného prostoru, jej začnou vyplňovat svými dodávkami z jiných

zdrojů, následek se rychle projeví a rozšíří po celém ekonomickém

systému a ovlivní nejen veškeré užití cínu, ale také všech jeho náhra-

žek a náhražek náhražek, jakož i nabídku všech věcí vyrobených z cí-

nu a jeho náhražek atd., a to vše se stane, aniž by převážná většina

těch, kdo se účastní procesu tohoto nahrazování měla nejmenší potu-

chu o původní příčině těchto změn.“

Hayek pomocí tohoto modelu neřešil náš problém, ale obhajoval

systém tržních cen jako základního informačního média díky kterému

funguje volný trh. Zároveň přesně popsal, co se stane v okamžiku, kdy

se začne projevovat nedostatek určité suroviny. V okamžiku, kdy ce-

na signalizuje hráčům na trhu změnu, dají se do pohybu tržní

mechanismy směrem k opětovnému dosažení rovnovážného

stavu. Nedostatek, jak řečeno, indukuje růst cen. Avšak vyšší ce-

ny znamenají růst příležitostí a investoři jsou povzbuzováni

k hledání nových naleziš�. Příkladem, na který jsme snad většinou

ještě nezapomněli, byla ropná krize v sedmdesátých letech. Ale nejen

oni hledají řešení. Koneckonců se do věci může vložit vláda a nějakým

ochranářským opatřením těžbu z nových naleziš� znemožnit (jak to té-

měř po celá sedmdesátá léta činila vláda USA svou regulací cen ropy).

Spotřebitelé pak začnou přemýšlet, jak eliminovat nebo úplně nahra-

dit drahý vstup. Před několika měsíci jsme si všichni mohli v novinách

přečíst reakci automobilových výrobců na výrazný růst cen platiny

a paladia, které jsou využívány v katalyzátorech. Růst tentokrát nebyl

způsoben vyčerpáním zdrojů, ale jak bývá daleko častějším jevem, kar-

telovou dohodu producentů. Varování General Motors znělo jasně:

„není pro nás žádný větší problém nahradit vaše drahé zboží jinou

technologií“. Kombinace obou přístupů, tedy hledání nových na-

leziš� a technologického pokroku, umožňující, jak říká Hayek

„použití náhražek a náhražek náhražek“ zabezpečuje, že otázka

fyzického vyčerpání kteréhokoliv zdroje je irelevantní. 
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Vidíme, že spojení tržních sil a lidské schopnosti inovovat po-

souvá problematiku přírodních zdrojů do úplně jiného světla,

než jak nám předkládají zastánci „sustainable economy“. Ekonomové

Charles Maurice a Charles Smithson podrobili ve studii „10 000 let

ekonomických krizí“ analýze klíčové okamžiky v dějinách lidstva, kte-

ré znamenaly přechod od jedné technologie k další. Počínaje přecho-

dem člověka – lovce k zemědělství, nahrazení bronzu železem, po-

čátek využívání vodní energie ve středověku, náhradou dřeva uhlím

v Anglii až po anamnézu ropné krize v sedmdesátých letech. Vždy

došlo – z různých příčin – ke krizi z nedostatku. Vždy byla tato kri-

ze vyřešena a to způsobem, který byl příznivější a výhodnější

než předešlé technologie. Ovšem pod jednou podmínkou – ale-

spoň částečně fungoval tržní mechanismus. 

Autoři popisují i krize, které skončily tragicky. Pád říše římské a ně-

kolik následujících temných staletí je tím asi nejvíce odstrašujícím pří-

kladem. 

To vše samozřejmě vůbec neznamená, že máme zdroji plýtvat.

Konečně, necháme-li volně působit cenový systém, nebude

nám to ani dovoleno.

Obdobně bychom mohli analyzovat i ostatní fenomény ekologie –

globální oteplování, ozónovou díru, jadernou energii, údajný zánik le-

sů, snižující se produktivitu půdy, nedostatek vody, atd., atd.

Prakticky vždy bychom došli k závěru, že problém existuje prá-

vě proto, že daná oblast je nadměrně regulovaná a tržní síly tak

nemohou pracovat. Paradoxem našeho světa je, že ve většině těch-

to případů je tato nefunkčnost označována jako „selhání trhu“ a jako

lék jsou ordinovány další regulace a navrhovány modely, které ceno-

vý mechanismus vylučují ze hry. Takto uvažují bohužel mnozí ekolo-

gové, i když si možná někteří opravdu upřímně myslí, že jimi navr-

hovaná opatření jsou tržně konformní. Například ekologické daně.

Globální nebo lokální?

Ekologové nechtějí vnímat, že problémy způsobené činností

člověka jsou vždy daleko spíše otázkou lokální průmyslové ne-

bo komunální hygieny než celoplanetárním problémem a jako

takové by měly být řešeny. Chtějí donutit lidstvo používat určité

druhy energie a jiné zakazovat z důvodů, které, jak jsme ukázali, jsou

naprostou fikcí. Naproti tomu se jen velmi málo zajímají o konkrétní
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problémy, které výroba a distribuce například elektřiny přináší a kte-

ré zde budou, a� bude primární zdroj energie jakýkoliv. Je kupříkla-

du známo, že na drátech elektrického napětí ročně uhynou desetitisí-

ce ptáků. Kdyby se tzv. zelený halíř, který byl navrhován především

pro podporu tzv. obnovitelných zdrojů, využíval právě na tuto ochra-

nu zvířat, byl bych první, kdo by za něj bojoval.

Nebo jiný příklad ukazující, že zájmem ekologů není konkrétní

zlepšení podmínek. Hledají všechny možné způsoby, jak potlačit au-

tomobilismus, řekl bych v globálním měřítku. Přitom negativní účin-

ky automobilismu mají více než cokoliv jiného právě znaky lokálních

deviací. Počínaje exhalacemi a hlukem, zásahy do krajiny, bezpeč-

nostními riziky nejen pro člověka, ale i pro zvěř, atd. Není zde čas,

ale asi každý by uměl vyjmenovat, jak se s nimi prostřednictvím ka-

talyzátorů, účinnějších a stále méně hlučných motorů, stavebních

opatření apod. dokáže tržní ekonomika vypořádat. To však mnozí ra-

dikálové považují za pouhé „technické flikování“ a žádají „zásadní

systémové řešení“. Samozřejmě metodami, které být skutečně apliko-

vány, znamenaly by takový zásah do tržního prostředí, že by nás osud

římského impéria asi skutečně neminul.

Prorokové zániku

Tento příspěvek si kladl za cíl ukázat, že environmentalismus

1) odmítá respektovat základní postuláty ekonomické vědy, ze-

jména schopnost tržních sil oceňovat vzácnost zdrojů a moti-

vovat tak k jejich správné alokaci, 2) namísto toho hledá a vy-

tváří náhradní modely fungování společnosti spočívající na ji-

ných, netržních principech a 3) toto „ideologické“ úsilí převa-

žuje nad úsilím přispívat konkrétními a každodenními opatře-

ními k čistotě svého vlastního okolí.

Environmentalismus se svou nedůvěrou ve volný trh podkopává

nejen individuální svobodu člověka. Usiluje především narušit přiro-

zený a funkční společenský řád a přibližuje tak zánik civilizace. Paul

Johnson považuje existenci takových sil za nevyhnutelnou – v eseji

„Ekologická panika“ píše: „Je důležité si uvědomit, že každá civiliza-

ce v sobě nese zárodky své vlastní zkázy. Každá civilizace vrhá svůj

stín, v podobě podezřelého dvojníka zavrhujícího její cíle, znevažují-

cího její úspěchy a osnujícího její zánik. Ke všem společnostem patří

nejen tvůrci a stavitelé, ale též vizionáři apokalypsy“.





Doplňkový text
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Ekologové říkají, že k přírodě se musíme chovat ohleduplně. Měli

bychom pečlivě zkoumat, zda činnost člověka nepoškozuje přírodu.

Měli bychom přírodu šetřit a s jejími zdroji nakládat hospodárně, aby-

chom je příliš brzy nevyčerpali. I když příroda je stále ještě nádherně

rozmanitá a bohatá, ukazuje se, že některých živočišných druhů ubý-

vá. Dokladem nebezpečného vlivu člověka na přírodu je např. ozóno-

vá díra nebo globální oteplování. Měli bychom tedy omezit rozvoj té či

oné lidské aktivity a obnovit tak přírodní „rovnováhu“. Stát by měl za-

sáhnout, měl by omezit a regulovat průmyslový a technologický rozvoj

dříve, než bude pozdě.

Tolik nejčastější myšlenky, které od ekologů slýcháme. Na první po-

hled jde o triviální a celkem přijatelné závěry. Není divu, že řada lidí

s nimi vřele souhlasí a ekologické hnutí podporuje. Stačí však jen tro-

chu více o této otázce přemýšlet (což mnozí lidé bohužel nejsou ochot-

ni dělat) a dospějeme k jinému závěru: „Lidstvo stojí tváří v tvář váž-

nému nebezpečí“, říká dr. Michael Berliner z The Ayn Rand Institute,

„nebezpečí nepochází z kyselých deš�ů, globálního oteplování, smogu

nebo kácení deštných pralesů, jak se nás ekologové snaží přesvědčit.

Hrozbou pro lidstvo je ekologie.“1)

Málokdo pochybuje o tom, že průmyslová civilizace přináší některé ne-

gativní vedlejší efekty. Environmentalismus však nespočívá v jejich pečli-

vém vědeckém zkoumání, nýbrž v jejich vytržení z kontextu lidského ži-

vota a zdůraznění. Všimněme si, že ekologové stále hovoří o negativním

vlivu činnosti člověka na přírodu. Nezmiňují se však o pozitivním vlivu

činnosti člověka na člověka. Hovoří o ubývání nejrůznějších obskurních ži-

vočišných druhů, ale obrovského životodárného vlivu vyspělých techno-

logií na jeden velmi známý živočišný druh si vůbec nevšímají. Nevšímají

si člověka. Podstata environmentalismu totiž spočívá v totálním ignorová-

Příroda bez člověka?

Jiří Kinkor

(autor publikuje na www.aynrand.cz)

1) Michael Berliner: Against environmentalism, The Ayn Rand Institute, Essays and Articles,
1995–1999 
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ní člověka jako nositele prospěchu ze své činnosti. Hodnotíme-li racionál-

ně jakoukoli činnost člověka, musíme poměřovat její výnosy a náklady, ni-

koli zcela pomíjet výnosy a zdůrazňovat náklady. Ekologové mlčí o tom,

že moderní průmyslová civilizace přinesla člověku obrovský nárůst život-

ní úrovně ve srovnání např. s primitivismem středověku. Nejde jim

o ochranu přírody pro člověka, nýbrž před člověkem. Kdyby ekologům

šlo o racionální a pravou ochranu přírody, museli by vítat moderní tech-

nologie a svobodný trh, protože jen ty jsou schopny nabídnout účinné

způsoby omezování negativních vedlejších efektů. Museli by hájit soukro-

mé vlastnictví přírody včetně lesů, řek, hor a moří, protože jen zájem člo-

věka o vlastní prospěch ze svého majetku a důsledné prosazování majet-

kových práv jsou jedinou skutečně účinnou a morální motivací k péči

o něj a ochranu před jeho případným poškozením. Absence soukromého

vlastnictví přírody (včetně řady městských a příměstských pozemků) jakož

i zoufalé selhání státu v jeho klíčové funkci prosazení práva, jsou hlavní-

mi faktory, proč skutečné poškozování přírody z nedbalosti či lhostejnos-

ti dosahuje dnešních rozměrů. 

Proč lidé tak pohotově přijímají ideologii, která prospěch pro člově-

ka považuje za něco tak nepodstatného, že se o něm ani nezmiňuje?

Právě proto, že vlastní prospěch člověka nepokládají za ušlechtilý dů-

vod. Myšlenky ekologů se veřejnosti dobře prodávají právě proto, že

dopadají na „úrodnou“ půdu jisté morálky a filozofie, které ovládají

tento svět. Je to zhoubná morálka altruismu, tj. sebeobětování, na niž

ekologové skrytě či bezděky apelují, morálka, která odsuzuje vlastní

prospěch, která požaduje, aby člověk hodnoty získával jen proto, aby

je mohl obětovat. Právě díky altruistické morální zkáze naší civilizace

si ekologové získali pověst prozíravých a ušlechtilých lidí, kterým ne-

jde o kapitalistický zisk, kteří vidí dále než ostatní a volají, abychom se

uskrovnili. Implicitním cílem ekologie je zničení člověka a průmyslové

civilizace. Samozřejmě, že žádný ekolog by nic takového nepodepsal,

a sotva někdo z nich takto vyhraněně uvažuje. To však nic nemění na

faktu, že jejich premisa (obětování člověka přírodě) je premisou smrti,

nikoli života. Zlo šířené ekology se nijak nezmírňuje tím, že své myš-

lenky hájí či uplatňují nedůsledně. Důsledným uplatňováním altruismu

logicky je, vždy bylo a bude (sebe)zničení a zotročení člověka. Tam,

kde se skládají oběti, vždy existuje někdo, kdo je přijímá. 

Dokladem skutečnosti, že ekologům nejde o ochranu přírody, je bo-

hatá historie nejrůznějších alarmujících „odhalení“, jež měla dokazovat

poškozování životního prostředí člověkem, ale o nichž se nakonec uká-
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zalo, že byla vědecky nepodložená.2) Na tom, že se na výrobě těchto po-

plašných ekologických bublin podílí řada vědců (čímž si ekologové zís-

kávají respekt veřejnosti a politiků), není nic překvapivého. Vždy� i věd-

ci jsou lidé a existují dobří vědci a špatní vědci.3) Špatný vědec zpravi-

dla používá chybnou metodologii, což je nezřídka důsledkem právě je-

ho motivace altruisticko-kolektivistickou filozofií a morálkou. (Např.

v ekonomii takových případů najdeme bezpočet.) Pseudovědecké bub-

liny nakonec splasknou, ale efektu bylo dosaženo. Veřejnosti se do

podvědomí ukládá strach z poškození přírody a je připravena přijímat

opatření k „nápravě“, tj. vyrovnávat se s nejrůznějšími ekologickými re-

gulacemi a omezeními. Jak? Obětováním svých cílů a hodnot. Ochrana

přírody není ekologům cílem, je pouhým nástrojem. 

Tradiční obavou ekologů, která si získala velkou pozornost veřej-

nosti, je starost o to, aby lidé příliš brzy nevyčerpali zdroje, které jim

země skýtá. Měli bychom myslet na budoucí generace, aby na ně

z omezených „darů přírody“ něco zbylo, říkají, a požadují omezení ne-

bo zastavení průmyslového rozvoje, demonstrují za omezování či zá-

kazy těžby surovin. 

Malthusiánské argumenty ekologů jsou falešné. Zdroje totiž neexis-

tují v přírodě již připraveny, aby je člověk přímo použil. Modelovat člo-

věka podle primitivního sběrače bobulí, jenž pouze trhá, co bezpro-

středně vidí, nebo podle zvířete, které loví to, co je již k dispozici,

znamená úplně ignorovat podstatu člověka jako myslící, rozumové by-

tosti. Právě rozum člověku umožnil, aby trvale opustil jeskyni a začal

přetvářet přírodu k rozvoji svého blahobytu. Rozum objevil vlastnosti

přírodních látek a způsoby jejich použití pro vytváření hodnot. Rozum

neustále vytváří zdroje tím, že poznává, jakým způsobem lze přetvářet

látky, o nichž se dříve netušilo, k čemu všemu jich bude možné vyu-

žít. Země je plná přírodních látek, z nichž teprve lidská mysl vytváří

zdroje – když objevuje způsoby, jak jich k prospěchu člověka využít.

Konečným zdrojem všech zdrojů je tak lidský rozum a poznání, které

přináší. Přírodní zdroje jsou tudíž nevyčerpatelné, protože jejich

zdroj, rozum, je nevyčerpatelný. 

Nejhlubším aspektem iracionality ekologických aktivistů je jejich

(implicitní) pojetí hodnoty. Mají totiž za to, že příroda má hodnotu sa-

2) Viz Julian Simon, The Ultimate Resource 2, Princetom University Press, 1998, kapitola 18.
3) Hovořím-li o vědcích, mám na mysli např. biology, klimatology, botaniky, zoology, fyziky, tj.

příslušníky jasně definovaných vědeckých oborů. Záměrně nezmiňuji tzv. ekology, protože se
domnívám, že ekologii nelze oprávněně přiznat vědecký status jako samostatnému oboru s jasně
vymezenou sférou výzkumu, která by ji odlišila od ostatních oborů. 
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ma o sobě – bez ohledu na člověka. I kdyby člověk neexistoval, bu-

dou podle nich mít lesy, řeky nebo velryby hodnotu, svou „vnitřní“

hodnotu. Příroda však nemá a nemůže mít hodnotu, aniž by existoval

hodnotící subjekt. Hodnota vždy existuje pro někoho, za nějakým úče-

lem. O jakémkoli objektu nelze říci, že má hodnotu, pokud neexistuje

hodnotitel. Hodnota bez hodnotitele není pojmem nýbrž prázdným ne-

smyslným zvukem. Stejně jako ropa neměla žádnou hodnotu před tisí-

ci lety, protože nebyla objevena a neexistovalo poznání, které by člo-

věku umožnilo ji pro svůj prospěch využít, nemá nic v přírodě hodno-

tu, pokud ji izolujeme od toho, kdo jí hodnotí. Hodnota nemá smysl

mimo vztah objektu a subjektu. Zkuste přesvědčit chromého člověka

na vozíku, který se navíc v životě nezajímal o sport, že nejnovější typ

lyží má velkou „vnitřní“ hodnotu. 

Příroda má hodnotu jen proto, že lidem přináší prospěch. Prospěch

však nepřináší jen tichý, pasivní pohled na panenské přírodní krásy

nýbrž (a zejména) aktivní hospodářské jakož i rekreační a turistické vy-

užívání přírody. 

Není náhodou, že ekologické hnutí získává své stoupence a podpo-

ru zejména v řadách socialistických intelektuálů a že je předním téma-

tem politické levice. Právě tam má totiž altruistická morálka největší zá-

zemí. Ekologie není ničím jiným než moderní odpovědí na otázku, ko-

mu je třeba se obětovat. Bůh už dávno nehraje dominantní roli jako váž-

ně braná autorita, před níž je třeba se sklánět a obětovat. A ve světle fa-

šistických a komunistických zkušeností 20. století už i „veřejný pro-

spěch“ a orientace na společnost ztratily mnoho ze své původní „při-

tažlivosti“. Komu se tedy obětovat? Už ne ve prospěch svých blažených

nebeských životů za hrobem, ani ve prospěch souseda či ugandského

dítěte, nýbrž ve prospěch trávy, kamenů, motýlů a řek. 

Racionální lidé jsou si velmi dobře vědomi některých negativních

efektů činnosti člověka. Žádný rozumný člověk nejásá nad nepřízni-

vým ovzduším velkoměst ani nad haváriemi ropných tankerů, ani nad

bezhlavým kácením lesů iracionálními lidmi. Boj proti ekologům není

neschopností či neochotou vidět tyto věci a hledat jejich rozumné ře-

šení, nýbrž zásadním odmítnutím jejich filozofického přístupu, zásad-

ním odmítnutím jejich nihilistické morálky, jejich nenávisti vůči úspě-

chu, bohatství a štěstí produktivního člověka. Je nejvyšší čas říci expli-

citně a nahlas to, co je v našich životech implicitní a co umožnilo ob-

rovský nárůst životní úrovně: morálka racionálního egoismu je dána

přirozeností člověka, je podmínkou š�astného prožití lidského života, je

objektivně dobrem.



Česká politika 
po listopadových volbách

(6. prosince 2000)





129

Na českou politiku po listopadových volbách lze pohlížet z více úh-

lů. Nabízejí se přinejmenším dva pohledy. Jeden, nejčastěji využívaný

a nejčastěji komentovaný přístup se soustře	uje na odraz volebního

výsledku v činnosti politických institucí. Tento „instutucionální“ po-

hled se zaměřuje na změnu v mocenském rozložení sil, na otázky po-

volebního vyjednávání, na schopnosti komunikovat mezi jednotlivý-

mi aktéry a politickými seskupeními, na střety zájmů uvnitř politické

elity. Tomuto aspektu se věnují politologové a jistě se mu budou vě-

novat i moji kolegové.

Zaměřím se nyní spíše na druhý možný pohled, který je blíže so-

ciologické disciplíně a mé vlastní profesi. Budu si všímat toho, jak vo-

lební výsledek vyrůstá z postojů, názorů a nálad veřejnosti a jak ten-

to volební výsledek jako společenský a politický fakt formuje dále ve-

řejné mínění. Pokusím se trochu obecněji zamyslet nad tím, co volby

vyjádřily a výrazem jaké situace vlastně byly. Podržím se své profese

ještě v jednom ohledu, a to tím, že si položím tři otázky a zároveň si

na ně odpovím.

Je nízká volební účast indikátorem celkového poklesu 
zájmu o politiku?

O nízké volební účasti se po volbách mnoho hovořilo a někteří ko-

mentátoři z tohoto faktu vyvozovali zásadní a dalekosáhlé důsledky.

Na základě subjektivního pocitu dovozovali, že nízká volební účast je

jasným výrazem a důkazem toho, že rapidně klesá zájem lidí o poli-

tiku, že lidé opět unikají od věcí veřejných ke svému soukromí, že

dochází ke zvnějšnění občana ve vztahu k politice a projevují se i ná-

znaky odcizení.

Z výsledků sociologických výzkumů STEM je zřejmé, že lidé jsou

otráveni a rozčarováni a nebudu zakrývat, že jsem byl velmi překva-

Česká veřejnost 
po listopadových volbách 2000

Jan Hartl

ředitel STEM
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pen propadem volební účasti zejména do krajských voleb. Oproti to-

mu mě vůbec nepřekvapila nízká účast v senátních volbách, predik-

ce tu dokonce byla horší. Pokud bych ale měl odpovědět na otázku,

zda je nízká volební účast indikátorem celkového poklesu zájmu

o politiku, musím na základě výsledků sociologických výzkumů říci,

že zájem o politiku významně nepoklesl. Podíváme-li se na zájem

lidí o politické dění a na jejich motivovanost politickými otázkami

prizmatem řady společenských a politických postojů a vývoje v ob-

lasti politických hodnot, zjiš�ujeme v podstatě dlouhodobě stabilní

trend. I po deseti nebo jedenácti letech transformace se dá hovořit

o tom, že společnost je stále poměrně silně politicky motivovaná a zá-

jem o politiku neupadá. Problém je v tom, že obecný nezacílený zá-

jem o politiku nenachází své adekvátní vyústění v konkrétním poli-

tickém jednání. Odtažitý je postoj nikoli k politice, ale spíše ke kon-

krétním reprezentantům politiky, a to napříč politickým spektrem.

Pokud má někdo zálibu používat nadsazené pojmy, pak mnohem spí-

še jde o krizi vedení (crisis of leadership) než o krizi důvěry. 

I když zájem o politiku je relativně setrvalý, veřejnost zastává jaký-

si vyčkávací postoj. Úspěch čtyřkoalice je do určité míry odrazem

hodnocení jednotlivých představitelů a jejich politických činů, méně

již konsistentní podporou dosud nezřetelného programu. Promítá se

sem i taktická negativní volba (proti ostatním subjektům). Úspěch

čtyřkoalice je třeba v první řadě vidět jako výraz očekávání zaměře-

ných do budoucna. Volbu čtyřkoalice v listopadu 2000 vidím tedy

především jako snahu dát svůj hlas ve prospěch jakési blíže neupřes-

něné a netušené změny. Je jasné, že úspěch čtyřkoalice je založen na

poměrně mělkém, málo intenzivním postoji, z hlediska kvalitativního

tedy není nijak pevný. Z hlediska kvantitativního také ne, uvědomí-

me-li si, jak malý počet lidí ve skutečnosti volil.

Zračí volební výsledek posun v rozložení politických sil?

Nyní si položím druhou otázku. Ta zní, zda volební výsledek zna-

mená posun v rozložení politických sil a sympatií veřejnosti.

Odpovím si: volební výsledek, neúspěch ČSSD a úspěch čtyřkoalice,

neznamená posun v názorech a preferencích veřejnosti, ales-

poň z pohledu našich dat a z pohledu sociologických výzkumů. Je

svým způsobem zarážející, že když jsme se přímo kolem voleb (vý-

zkum ve dnech 8. až 13. listopadu) ptali na volební preference do
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poslanecké sněmovny, dostali jsme téměř shodný výsledek jako

předchozí měsíce, tedy dlouhodobě relativně setrvalý. Onen výkyv

ve prospěch čtyřkoalice nebyl v názorech celé veřejnosti v podstatě

patrný. Volby ukázaly, že při nízké, zhruba třetinové volební účasti

je segment voličů zcela specificky složen z určitých politických stou-

penců, z určitých sociálních skupin. Analýza účastníků voleb ukáza-

la, že tentokrát to byli lidé vzdělanější, mladší, politicky motivova-

nější. Právě účast mladých a vzdělaných voličů není samozřejmostí.

I když se o politiku zajímají, mnohdy z různých důvodů se k volbám

nakonec nedostaví. Mladý a vzdělaný volič je vrtkavý, nespolehlivý

a nepředvídatelný – poznamenejme jenom, že jeho širší absence by-

la patrna ve volbách roku 1996 či například ve výkyvech podpory

ODA v polovině devadesátých let. Vra�me se však k letošním vol-

bám. Pokud by volební účast byla vyšší a předpokládám, že při vol-

bách do Poslanecké sněmovny by vyšší byla – něco přes šedesát pro-

cent, pak by v podstatě ani letos k nějakému výraznému překvapení

nedošlo.

Co ukázaly listopadové volby?

Tyto volby ukázaly, že podpora stran je relativně křehká a slabá,

s výjimkou ODS a KSČM. Tyto strany mají pevné a disciplinované vo-

ličské jádro, jež má ujasněno svůj aktivní politický postoj. Voliči těch-

to dvou stran pokládají účast ve volbách za svou občanskou povin-

nost a chtějí podpořit stranu, ke které mají poměrně pevná vztah.

Čtyřkoalice a Sociální demokracie jsou oproti tomu uskupení volná

a rozporná. Je u nich vždy otázka, jak se v okamžiku voleb volný

konglomerát vlažných příznivců zachová. Tentokrát příznivci sociální

demokracie zůstali většinou doma, nebo� jejich volební motivace ne-

byla příliš silná, zatímco voliči čtyřkoalice k volbám přišli, i když i je-

jich motivace byla poměrně chabá. Několik našich výzkumů těsně

před volbami ukazovalo, že vazba voličů ke čtyřkoalici je nepevná

a jejich skutečná účast ve volbách nejistá. Nescházelo mnoho a vý-

sledek voleb mohl být dramaticky jiný, přičemž rozložení názorů lidí

by i v takovém případě v obecné poloze zůstalo stejné. 

Věc je velmi zajímavá pro ty z vás, kteří se trochu zabývali polito-

logií a situací, která byla například ve Spojených státech v období,

kdy měly vstupovat do druhé světové války. Rozložení názorů ame-

rické veřejnosti tehdy bylo také velice mělké a v podstatě velmi vy-
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vážené. V situaci, kdy je to z hlediska intenzity přesvědčení čtyřicet

devět procent na jednu stranu a padesát jedna na druhou u velkého

množství lidí, mohou volby přinést i velmi silný a zřetelný výsledek.

I při nejistém rozhodnutí na poslední chvíli vhozením volebního líst-

ku volíte jednoznačně, i když pochyby třeba přetrvávají. V takové si-

tuaci si lze představit, že i velmi odlišné volební výsledky mohou být

výrazem stále stejného názoru veřejnosti. To znamená, že i přes jas-

ný výsledek může politická scéna zůstat křehká a zranitelná a pod-

pora politických stran slabá. 

Tyto volby ukázaly, že na naší politické scéně stále ještě nehrají

věcná témata důležitou roli. Podíváme-li se na obraz předvolební

kampaně, je nutno použít přívlastek „žalostný“. Plakáty a billboardy

byly vyvěšeny pozdě, špatně a nezacíleně. I pozdě a špatně umístě-

né nosiče kampaně však stojí nemalé prostředky. Položíme-li si otáz-

ku, co z věcných problémů naší země a naší politiky jednotlivé stra-

ny sdělily potenciálním voličům, je bilance velmi ubohá. Nevěcnost,

obecně ideologické ladění a spoléhání na mimoracionální motivy vo-

ličů, to vše je dlouhodobá bolest naší politické scény. Když už poli-

tické strany za volební kampaň utratí značné peníze a konec konců

kampani věnují určité úsilí, měly by se snažit komunikovat klíčové

politické obsahy, na kterých jim záleží. Bez ohledu na to, že Senát je

nemilovanou politickou institucí a že krajská zastupitelstva nejsou li-

dem jasná. Velká škoda je, že politické strany nevzaly volební kam-

paň jako příležitost k tomu, aby zaujaly veřejnost věcnými náměty

a věcnými řešeními. 

Tyto volby ukázaly, že silných politických osobností je na naší scé-

ně málo. Pokud se vyskytnou, tak na sebe strhují velkou mediální po-

zornost, což je posléze posiluje. V situaci, kdy je zajímavých tváří má-

lo, také na sebe s velkou silou strhují očekávání a naděje lidí. Silných

osobností bylo ve volbách jen pár a není třeba to patrně detailně ilus-

trovat. Zvýšený zájem o silné osobnosti projevila nejen média, ale pře-

devším veřejnost vyšší měrou volební účasti. 

Tyto volby také ukázaly, že rozpaky nad současnou politickou si-

tuací vyjadřují zejména mladší skupiny lidí a skupiny lidí s vyšším

vzděláním. Mladí lidé jsou nezakotveni takříkajíc z podstaty věci a je

to pro ně typické. Letos se mladí a vzdělaní voliči k volbám dostavi-

li, nicméně rozčarování a rozpaky u této skupiny lidí jsou poměrně

velké. Jelikož právě tato skupina představuje do budoucna tu nejper-
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spektivnější složku společnosti, nelze jejich rozčarování odbýt pou-

hým mávnutím ruky.

Ve výzkumech STEM se opakovaně ukazuje, že současné politické

strany jsou i po deseti letech stále nezakotveny ve veřejném prostoru

a mysli veřejnosti. Když jsme analyzovali výsledky poslaneckých vo-

leb v roce 1998, museli jsme s jistým posteskem konstatovat, že mezi

lety 1992 a 1998 jsme opsali velký oblouk a v nezřetelném zakotvení

elektorátů jednotlivých stran jsme se svým způsobem vrátili k počát-

kům výstavby naší demokratické scény. V letech 1994 a 1995 se ve

výsledcích našich výzkumů ukazovalo, že politická scéna krystalizuje,

politické strany získávají svoje přirozené elektoráty a jistý vyhraněný

sociální profil. Intenzita vztahu sympatizantů k vedení politických

stran se prohlubovala, strany zvolna získávaly své věcné, obsahové at-

ributy. Dalo se zkrátka říci, že politická scéna se stává přehledná, což

potvrzoval i dlouhodobý srovnávací mezinárodní výzkum, který jsme

k otázce krystalizace politické scény zaměřili. Tato situace skončila

přibližně v roce 1995. O rok později jsme se vrátili v nesrozumitelnosti

a nezřetelnosti (postojové inkonzistenci) politického spektra o krok

zpátky a v roce 1998 ještě více. S jistou nadsázkou mohu říci, že

z hlediska zakotvenosti politických názorů a postojů byla politická

scéna v roce 1998 bohužel stejně nezřetelná, jako byla na počátku

transformace v roce 1992. 

Na této situaci ani letošní volby mnoho nezměnily. Je velmi důleži-

té, zda lidé mají pocit, že jejich zájmy jsou stávajícími politickými stra-

nami dobře reprezentovány. Většina lidí si myslí, že ne. A to do bu-

doucna představuje řadu závažných otazníků.
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Jakýmsi fenoménem podzimních voleb 2000 se nepochybně stala

tzv. Čtyřkoalice. Získala 17 senátorských mandátů z 27 (volila se 1/3

Senátu). Další uskupení zůstala daleko vzadu. ODS zvítězila v osmi vo-

lebních obvodech, ČSSD obdržela jen jeden mandát a rovněž jeden

mandát vybojoval nezávislý kandidát. Jinými slovy Čtyřkoalice vyhrála

senátní volby. Podobně dobře dopadla i v krajských volbách. Zvítězila

v pěti krajích, ve dvou krajích skončila na druhém a v pěti na třetím

místě. Pouze v jednom kraji byla na čtvrtém místě. 

Tváří v tvář těmto faktům Čtyřkoalice nesporně zaslouží naší pozor-

nost. Podívejme se tedy na ni zblízka. Můj základní pocit je takový, že

jsem pokud jde o Čtyřkoalici celkem pesimistický. Mohlo by se zdát, že

Čtyřkoalice te	, když vyhrála volby, „je na koni“ a demonstruje svoji sílu

a jednotu, má před sebou skvělou budoucnost. Já si myslím, že není

všecko zlato co se třpytí a pod zářícím povrchem Čtyřkoalice vidím ji-

sté nedostatky a eventuální nebezpečí pro ní samou. 

Rozdělme si slovo čtyřkoalice na dvě části: „čtyř“ a „koalice“.

Nejprve se zaměřme na první část názvu, slovo „čtyř“. Myslím si, že

toto slovo nebo spíše tato číslice tak úplně neplatí. Můžeme se na to

podívat ze dvou pohledů: a) politického a b) politologického. Tak ja-

ko nepracujeme v tomto příspěvku se čtyřkoalicí jako s jedním slo-

vem, nepracujme s ní ani jako s jednou věcí, jednotným subjektem, ale

rozložme si ji na jednotlivé součásti. Tak tedy ty dva pohledy:

Jen velmi krátce politický pohled. Pokud vezmeme v úvahu vo-

lební výsledky a postavení na politické scéně, potom relevantními stra-

nami jsou uvnitř Čtyřkoalice v podstatě jen dvě – KDU-ČSL a US. ODA

má sice několik senátorů (v senátních volbách 2000 vyhrál jeden kan-

didát ODA (Josef Jařab), který však byl navržen Impulsem ‘99), ale ne-

má vlastní senátní klub (v Senátu existuje společný klub ODA-US).

DEU je úplně mimo parlament a nesplňuje navíc ani základní předpo-

Čtyřkoalice jako fenomén voleb 2000

Michal Kubát

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
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klady pro relevanci strany ve stranickém systému, ono klasické teore-

tické vymezení relevantních stran Giovanni Sartoriho, který považuje

za relevantní stranu disponující tzv. koaličním potenciálem nebo tzv.

vyděračským potenciál (to ve stručnosti znamená, že může nutit jiné

strany chovat se určitým způsobem). Zatímco když přimhouříme oko,

tak můžeme ODA přiřknout vyděračský potenciál, DEU však nemá ani

to. Zkrátka ODA a DEU nehrají téměř žádnou nebo jen minimální roli,

a proto z tohoto úhlu pohledu bychom Čtyřkoalici měli spíše nazývat

dvoukoalicí.

Politologický pohled je hlubší a trošku složitější a naše vymezení

se opírá o větší počet kritérií. 

Prvním kritériem je program a ideologie. V západní politické vědě

se používá koncepce stranických rodin. Z členských stran Čtyřkoalice

je zřetelně identifikovatelná pouze KDU-ČSL, která patří do rodiny

křes�anskodemokratických stran (podskupiny stran katolického půvo-

du). Lidová strana se sama k této rodině důrazně hlásí a je s ní institu-

cionálně spjata – je totiž členkou Evropské unie křes�anských demokra-

tů (EUCD) a Křes�anskodemokratické internacionály (CDI). US a ODA

nelze přesně na základě tohoto kritéria přesně zařadit, jsou to ideově

nevyhraněné strany, které se spíše vymezují na základě momentální

společenské poptávky.

Druhým kritériem je dnes již klasická koncepce S. M. Lipseta

a S. Rokkana, tzv. štěpení. ODA a US by jako pravicové liberální či

konzervativní strany měly figurovat kolem štěpení zaměstnanci vs. za-

městnavatelé (z tohoto konfliktu vznikají buržoazní a dělnické strany).

Ve skutečnosti však tyto strany nemají konkrétní třídní apel a neřadí se

k žádnému konkrétnímu štěpení. Jinými slovy tyto strany neoslovují jen

určitý konkrétní segment společnosti, nýbrž se obrací na všechny soci-

ální vrstvy. Toto je charakteristické pro tzv. „catchall“ strany (strana

„pro všechny“). „Catchall“ strana ve snaze oslovit celou společnost mír-

ní svojí ideologickou vyhraněnost a zbavuje se organizační zátěže vý-

měnou za efektivní boj ve volebním ringu. KDU-ČSL se v tomto opět

odlišuje. S jistou dávkou opatrnosti lze konstatovat, že se řadí ke dvě-

ma překrývajícím se štěpením z nichž jedno je výraznější. KDU-ČSL vy-

chází ze štěpení církev vs. stát, z něhož se rodí křes�anské strany a la-

ické strany. Současně se lidovci částečně snaží vystupovat jako repre-

zentanti venkova a zemědělců, a proto je možné jim přiřknout podíl ve

štěpení primární ekonomika vs. sekundární ekonomika, z něhož po-

cházejí agrární strany.
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Dalším kritériem je organizační struktura a tradice (kontinuita).

Opět zjiš�ujeme, že se jednotliví členové Čtyřkoalice diametrálně liší.

KDU-ČSL je masovou stranou s vybudovanou, komplexní, dobře regi-

onálně zakotvenou a fungující organizační strukturou. Oproti tomu US

a ODA jsou nikoli masovými, ale kádrovými (nebo kartelovými) stra-

nami (tedy stranami s minimální atomizovanou členskou základnou

a slabou organizační strukturou, kdy veškerá rozhodnutí jsou přijímá-

na výhradně stranickým vedením – to co je zajímá jsou voliči a přede-

vším jejich hlasy; hlas je důležitější než volič, kterýkoli z těchto dvou je

důležitější než člen), které toto nemají a ani o to tolik neusilují, proto-

že jsou prostě jinými typy strany (viz předchozí odstavec). Dalším ne

nepodstatným rysem KDU-ČSL, který ji odlišuje od US, ODA a DEU je

její dlouholetá institucionální a ideová tradice sahající až do časů prvo-

republikové ČSR.

Čtvrtým kritériem jsou voliči a volební geografie. Již jsem zmínil,

že ODA a US se snaží oslovit všechny vrstvy společnosti – to se jim ne-

daří zcela (daří se to ODS), stejně tak se to nedaří KDU-ČSL, co je ale

podstatné, každá strana oslovuje úplně jiný segment společnosti. Co ví-

ce, obě skupiny stran, tedy KDU-ČSL a ODA a US mají jiný druh voli-

če. KDU-ČSL získává tzv. hlas sounáležitosti. Co to znamená? Jedná se

o stálou sociální a stranickou identifikaci voliče, která určuje jeho vo-

lební chování. Jednodušeji řečeno volič volí nikoliv na základě progra-

mů a kampaní kandidujících stran, ale podle toho „ke komu patří“, či-

li na základě subjektivní vlastní identifikace s jistou sociální vrstvou či

politickým uskupením. Tento případ lze v Česku vztáhnout právě na

KDU-ČSL, jejíž stálí voliči se rekrutují z určitých skupin ve společnosti

a z určitého geografického prostoru (jedná se o tzv. strukturalizovaný

elektorát). Oproti tomu tzv. hlas názoru je výrazem rozhodnutí voliče,

který se neřídí „stavovskými“ principy, ale sám podle vlastního uváže-

ní vybírá z mnoha nabídek. Volič reaguje na konkrétní a v daném mo-

mentě důležité (a tedy přechodné) politické okolnosti. Princip stálé

identifikace jako v případě hlasu sounáležitosti zde tedy chybí. To je

případ US a ODA. Volební geografie je jasná a není třeba ji tady blíže

specifikovat (východočeské a jihomoravské lidovecké okresy a kraje

atd.).

Poslední kritériem je postavení ve stranickém systému. Aniž by-

chom se pouštěli do pro většinu spíše únavných a suchých teorií na té-

ma postavení malých stran v parlamentech a ve vládních koalicích

(všechny členské strany Čtyřkoalice jsou malými stranami), přesto je
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opět zřetelně vidět úplná odlišnost KDU-ČSL od ostatních. Lidovci jsou

ve sněmovně tzv. stěžejovou stranou (působí v blízkosti středu a jsou

tedy umístěni mezi dvěma nebo více velkými stranami s dostředivými

tendencemi /v českém prostředí ODS a ČSSD/; mají velký koaliční po-

tenciál, protože jsou akceptovatelné jak pro pravici, tak i pro levici). US

převzala roli ODA jako tzv. marginální strany (nacházejí se na koncích

osy levice-pravice, jsou přívěškem velkých stran a programy a ideolo-

gie jsou podobné velkým stranám (v českém kontextu ODS), jejich sna-

hou je ale zachovat si svou svébytnost). 

To všecko vytváří jasný obraz o Čtyřkoalici jako o značně nesouro-

dé skupině sdružující tři odlišné politické síly. Jednu představuje KDU-

ČSL, druhou ODA a US a třetí DEU. Rozdíly mezi tradiční a svébytnou

KDU-ČSL (není náhodou, že právě lidovci jsou nejvíce proti spojování)

na jedné straně a ODA a US na straně druhé jsou zřejmé a byly výše

stručně vylíčeny. DEU je zcela jinou stranou než předešlé tři. Je to vel-

mi radikální strana dvojí negace (jak předlistopadového vývoje, tak

i polistopadového vývoje), která má (nebo aspoň měla) sklony k poli-

tickému populismu a k antisystémovosti. Integrací těchto čtyř stran 

dochází ke spojení sil se zcela odlišným ideovým viděním světa, poli-

tickým stylem, voličstvem, geografickou působností, tradicemi, vnitřní

organizační strukturou, principy vnitrostranického fungování atd. 

KDU-ČSL je zkrátka úplně jiná než ODA+US, DEU je úplně jiná než

KDU-ČSL a ODA+US jsou úplně jiné než DEU. 

Nyní se podívejme na druhé slovo 
z názvu Čtyřkoalice, slovo „koalice“

Podle mého názoru je vhodnější v kontextu tohoto příspěvku použí-

vat slovo aliance. Slovo koalice totiž evokuje vládní koalici (aliance je

podle mě příhodnější, ale jinak to může být synonymum). Aliance me-

zi stranami mají různé formy a stupně, od efemérních, neorganizova-

ných účelových aliancí až po trvalé a pevné aliance, tvořící jakousi su-

perstranu. Co vede k utváření aliancí? Jsou tři hlavní cíle – 1) uspět ve

volbách, 2) vládnout, 3) oponovat vládě. Základní rozlišení probíhá me-

zi příležitostnými (efemérními) aliancemi a trvalými aliancemi. Myslím

si, že se v případě Čtyřkoalice spíše jedná o příležitostnou alianci

(těžko použít slovo efemérní, když trvá tak dlouho). Myslím si to proto,

že se jedná o negativní alianci, která není založena na pozitivním souz-

nění programů a hledání podobností, ale spíše na vymezení se proti ně-

komu nebo něčemu – třeba novému volebnímu systému, některým stra-
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nám, některým politikům, jiným aliancím apod. Rozhodně to není typ

trvalé aliance jako třeba německá CDU/CSU.

Dále rozlišujeme volební, parlamentní a vládní aliance. První se týká

kandidátů, druhá poslanců, třetí ministrů. Čtyřkoalice je volební

aliancí, jinými slovy realizuje nejvolnější a nejjednodušší druh spoje-

nectví. Volební alianci je snazší uzavřít než parlamentní, parlamentní

snazší než vládní. Logika této věty je jasná a není třeba ji blíže vysvět-

lovat (k volební alianci stačí negativní dohoda proti odpůrci, zatímco

vládní aliance vyžaduje pozitivní shodu v programu, tedy hlubší pří-

buznost). Jak je vidět v praxi, volební aliance to je to jediné, na čem

jsou členové Čtyřkoalice se schopni dohodnout. V parlamentu nefun-

gují ani jednotné kluby, ani jednotná hlasování parlamentaristů člen-

ských stran Čtyřkoalice. Víme jaký problém mají se sestavením progra-

mu, hledáním lídra apod.

V sousloví Čtyřkoalice tedy jakoby ani jedno slovo neplatí. Není to ani

„čtyř“, ani vlastně „koalice“. To vše co jsem zmiňoval svědčí o slabosti

Čtyřkoalice a o jejích velmi vratkých základech do budoucna. Proč Čtyř-

koalice existuje, komu prospívá, pro koho je výhodná? Je jedna velká

výhoda pro všechny členy Čtyřkoalice, a to snazší prostupnost do par-

lamentu – tedy volební zájem. To je ale efemérní zájem. Navíc z dlou-

hodobého hlediska nemusí být pro všechny členy Čtyřkoalice plusem.

Mám na mysli zejména KDU-ČSL, která se přílišným „paktováním s li-

berály“ může poškodit v očích svých vlastních tradičních (a v mnohých

ohledech tradicionalistických) voličů. Navíc KDU-ČSL rozhodně nebude

poškozena volební reformou (uspěla by i ve většinovém systému), pro-

tože účinek volebního systému se projevuje na úrovni volebního obvo-

du, takže ve svých východočeských a jihomoravských obvodech má

vždy velkou šanci uspět) a Čtyřkoalici vlastně z tohoto úhlu pohledu ne-

potřebuje. V každém případě KDU-ČSL má přirozeně nejmenší zájem na

integraci v rámci Čtyřkoalice (svědčí o tom mj. neochota ustavit společ-

ný senátní klub). Zde je vhodné udělat malou odbočku a zmínit se o in-

formování o volebních výsledcích v některých médiích. Například

v Lidových novinách byly grafy senátních křesel, ve kterých Čtyřkoalice

figurovala jako jednotný subjekt a všechna její křesla byla vyšrafována

stejně. Vypadalo to sice impozantně (drtivé vítězství), ale jednalo se

o nepravdivou informaci. Realita je přece úplně jiná. Společný senátní

klub Čtyřkoalice neexistuje a asi ani existovat nebude (stejně jako

v Poslanecké sněmovně).

Žádné velké výhody nemají zatím ani ODA a DEU (minimálně do vo-
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leb do Poslanecké sněmovny) – akorát to, že se o nich mluví. Nebýt

ve Čtyřkoalici, nebyly by ve sdělovacích prostředcích, protože proč

psát o straně, která nemá žádné voliče a žádný vliv? Naopak velkou ne-

výhodou pro ně je to, že v rámci Čtyřkoalice úplně ztratily tvář. To se

týká hlavně DEU, která svou výraznou tvář měla (pro někoho hezkou,

pro někoho nehezkou, ale měla). Uvnitř Čtyřkoalice došlo k jejich ja-

kémusi totálnímu rozplynutí. 

Nejvýhodnější je Čtyřkoalice hlavně pro US. Volby do krajů vyhráli

především lidovci a ne Čtyřkoalice. Lidovci a Čtyřkoalice znamenaly pro

US jakýsi výtah, který je dostal nahoru. Navíc je otázka, nakolik tam, kde

jsou lidovci slabí, a přesto dosáhla Čtyřkoalice dobrých volebních vý-

sledků, byla pro voliče směrodatná značka Čtyřkoalice a nakolik značka

US. Ale i pro US má výhodnost být ve Čtyřkoalici své meze. Pokud by

začala Čtyřkoalice vládnout, vyvstanou rozdíly mezi jejími jednotlivými

členy a pravděpodobně by došlo ke změně postavení členů uvnitř Čtyř-

koalice. Je takové pravidlo, že ve volební alianci hraje prim radikálnější

člen aliance a ve vládní umírněnější člen aliance. Tento antagonismus

odráží antagonismus vládnoucích a ovládaných a souvisí s odpovědnos-

tí vládnutí. Umírněná strana se pod tíhou vládnutí stává ještě umírněněj-

ší a vzdaluje se od ostatních členů aliance. Zdá se, že nyní má tendenci

ovládat Čtyřkoalici (aspoň mediálně) US, která je tím radikálnějším čle-

nem aliance. To by se ale mohlo obrátit po eventuálním vstupu Čtyřko-

alice do vlády, kdy se umírněnější strana KDU-ČSL stane vůdčí silou Čtyř-

koalice a zatlačí US do pozadí. Navíc Čtyřkoalice, i když třeba vyhraje

volby 2002, nebude moci vládnout sama (volební systém to pravděpo-

dobně neumožní, ani ten nový) a bude muset uzavřít vládní koalici.

Kdyby uzavřela vládní koalici s ODS, potom se možná ukáže, že US má

daleko blíže k ODS než KDU-ČSL, která je opravdu po všech směrech

jiná, a to by pro Čtyřkoalici znamenalo další problémy. KDU-ČSL by ne-

jenže neztratila nic na svém významu, ale ještě by se její role jako tzv.

stěžejové strany zvětšila. Naopak US by jako tzv. marginální strana upad-

la do podružnosti.

Zkrátka, budoucnost Čtyřkoalice není podle mého názoru tak zářná

jak by se na první pohled vzhledem k dobrým volebním výsledkům

zdálo. Je pravda, že jsem se zabýval výhradně negativními a problé-

movými věcmi uvnitř Čtyřkoalice, ale myslím, že je vhodné upozornit,

že takové problematické body, kterých si nikdo nevšímá a na které ni-

kdo neupozorňuje, v pozadí reálně existují a je otázka, kdy vyplují na

povrch.
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Mojí snahou bude nakreslení základní situace na levé části českého

politického spektra po listopadových volbách do krajských zastupi-

telstev a Senátu.

Začnu stranou, která po krajských volbách a prvním kole senátních

voleb ráda opakovala hodnocení některých publicistů, že právě ona je

faktickým vítězem. Jde o Komunistickou stranu Čech a Moravy, která

právě po nepochybném úspěchu v krajských volbách začala doufat, že

spolu s dalším úspěchem v druhém kole voleb senátních bude moci

prolomit ghetto, v němž po deset let v české politice setrvávala.

Pod vlivem tohoto očekávání se najednou měnila poselství, která

komunistická strana adresovala voličům. Na jejich představitelích, kte-

ří se léta ve sdělovacích prostředcích a na veřejnosti tvářili, že akcep-

tují svou existenci v demokratickém prostředí, jsme mohli pozorovat

jiné výrazy a v jejich hlase zaznívaly jiné tóny, které neměly daleko

k agresivitě. Vrcholem byl účastník debaty za KSČM na TV Prima, pán

z Ostravy, jehož jméno si te	 nedokážu vybavit, který vizáží i slovní-

kem a způsobem vyjadřování nás jako by vrátil do doby před jede-

nácti lety.

Nakonec z toho všeho nebylo nic. Do Senátu kandidáti KSČM ne-

prošli. Úspěch komunistů v krajích zřejmě nepovede k jejich účasti

v krajských vládách, možná s výjimkou Ústecka, kde stále probíhají

jednání. Nehledě na jakýkoli osobní vztah k případnému vyvedení

komunistů z politického ghetta je podle mě nutné poznamenat, že

tento postup může v příštích volbách do Sněmovny pozici KSČM vel-

mi posílit.

Jediný, kdo teoreticky může podat KSČM pomocnou ruku, je však

levostředová strana, k níž komunisté mezi dvěma senátními koly

upřeli pozornost. Jde zároveň o stranu, která bezprostředně po vol-

bách byla ve středu zájmu nejen členů a příznivců KSČM a levicově

Situace na levici

Alexandr Mitrofanov

komentátor Práva
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smýšlejícíh občanů, ale mnoha dalších lidí, kteří cítili znepokojení

z případného nástupu komunistů a jejich ovládnutí celé levice, což by

mohlo vést k dlouhodobému porušení rovnováhy na politické scéně.

Řeč je samozřejmě o České straně sociálnědemokratické.

Představitelé této strany ihned po volbách nemohli než konstatovat,

že zažili tvrdou porážku. Bylo jasné, že před ČSSD stojí několik otá-

zek, na něž musí co nejdříve dát odpově	.

Musela se rozhodnout, nebo alespoň začít diskutovat, zda se chce

považovat za stranu s příklonem a tolerancí k radikální levici, stranu,

která by si uměla představit i případnou vládní spolupráci s komu-

nisty, anebo zda se hodlá orientovat v duchu evropských sociálněde-

mokratických stran, v duchu Blairovy Třetí cesty a Schröderova

Nového středu na levostředového voliče.

Musela urychleně projednat opatření, která by dokázala napravit re-

putaci ČSSD jako strany, v níž mají prostor lidé používající moc k ne-

kalým aktivitám.

Musela se neprodleně zabývat problémem opoziční smlouvy a udr-

žení své menšinové vlády.

Musela říci jasné slovo o vinících volebního krachu, přičemž zde

nemohla minout úlohu předsedy strany a premiéra Miloše Zemana,

jehož styl politiky byl všeobecně ztotožňován se stylem sociální de-

mokracie a vlády jako takové.

A nakonec musela ze svých řad vygenerovat nového lídra, který se

postaví do čela strany na sjezdu v dubnu příštího roku poté, co

Zeman tuto funkci opustí. 

Obecně řečeno, ČSSD se musela rozhodnout, zda sáhne k radikál-

ním změnám, nebo ke kosmetickým úpravám.

Ve chvíli, kdy se spolu setkáváme, již proběhla tři formalizovaná

jednání různých vedoucích orgánů ČSSD. Sešlo se politické grémium,

sestávající z předsedy, místopředsedů a šéfů parlamentních klubů, dá-

le jednalo předsednictvo strany a její ústřední výkonný výbor. Na zá-

kladě závěrů těchto jednání je možné udělat jednoznačný závěr, že

sociální demokracie si zvolila cestu nejmenšího rizika a konzervová-

ní poměrů.

Zvítězila snaha nehledat žádné viníky, dál spoléhat na práci vlády

a doufat, že v roce 2002 si voliči uvědomí, jak dobré bylo pro zemi

vládnutí ČSSD, a dají jí své hlasy. Zeman dostal důvěru jak předsed-
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nictva, tak ústředního výkonného výboru a zůstává v obou svých

funkcích, tedy předsedy strany a předsedy vlády. Rovněž tak byla za-

mítnuta jakákoli změna ohledně opoziční smlouvy a postavení men-

šinové vlády.

Jediným kandidátem na nového stranického lídra zůstal Vladimír

Špidla – člověk bezesporu autenticky levicového nekomunistického

přesvědčení, nadaný neobyčejnou pracovitostí, zároveň však muž,

který nepřemýšlí v kategoriích mediálního působení a vhodného

ovlivňování veřejného mínění. Špidla podle svých vyjádření je proti

jakékoli centrální spolupráci s KSČM, ale o orientaci strany patrně ješ-

tě proběhne debata na dubnovém sjezdu. 

Pokud jde o nápravu pověsti ČSSD, byla zatím od Špidly slyšet pou-

ze obecná slova. Když však na ústředním výkonném výboru útočně

vystoupil Miroslav Šlouf, člověk, který pochybné stránky činnosti ně-

kterých členů sociální demokracie symbolizuje nejen pro veřejnost,

ale i pro velké množství sociálních demokratů samotných, Špidla na

to nijak nezareagoval. Jediným počinem tak zůstává usnesení ústřed-

ního výkonného výboru, podle něhož se mají poslanci a senátoři

ČSSD do dubnového sjezdu vzdát svých placených funkcí v předsta-

venstvech a dozorčích radách obchodních společností.

Katarze v ČSSD tedy neproběhla a perspektivu její obnovy lze za-

tím vidět spíš pesimisticky. Nechtěl jsem apriori přijít k tomuto závě-

ru, ale logika událostí mi nedala jinou šanci. Pokud ale padnou k to-

muto tématu otázky v diskusi, dobereme se možná i optimističtějších

zjištění o české sociální demokracii.
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Většina analytiků se pozoruhodně shodla na jednom výsledku le-

tošních senátních voleb: ze stolu byly smeteny ústavní změny připra-

vované komisí dvou nejsilnějších stran v Poslanecké sněmovně, pro-

tože obě politická uskupení ztratila většinu v horní komoře parla-

mentu. Proti této tezi se chce říct: shozen ze stolu byl možná jeden

konkrétní návrh komise ODS-ČSSD, ale ústavní změny jsou stále na

stole.

Potvrdily to ostatně události posledních dní spojené se jmenováním

guvernéra a viceguvernérů České národní banky, které téměř pře-

rostly v ústavní válku prezidenta a vlády a tento spor bude možná ře-

šit Ústavní soud. Je to především důsledek neujasněných ústavních

postupů a zvyklostí, nedostatku elementárního politického konsensu,

což může časem přerůst až v ústavní krizi. Pokusme se shrnout do-

savadní ústavní konflikty v české politice a naznačit budoucí rizika,

kdy se „model ČNB“ může znovu opakovat.

Prezident versus vláda a parlament

Dominantní konfliktní linie o interpretaci ústavních postupů se od

přijetí ústavy v prosinci 1992 odehrávala na ose prezident na straně

jedné a vláda, respektive Poslanecká sněmovna na straně druhé. Tato

teze by se dala ilustrovat i na událostech v letech 1990–92, kdy na-

příklad prezident koncem roku 1991 svým veřejným projevem tlačil

na tehdejší federální shromáždění, aby přijalo jeho změny ústavy.

Respektujme ale, že šlo o jiný ústavní pořádek a navíc tehdejší politi-

ku štěpil ještě konflikt československý. Proto se ve výčtu omezme na

posledních osm let.

K prvnímu konfliktu mezi prezidentem a vládou došlo už na jaře

1993 a obsahem byly pravomoce při tvorbě zahraniční politiky.

Václav Havel už ve svém prvním vystoupení v Poslanecké sněmovně

Co nebylo shozeno ze stolu

Bohumil Pečinka

komentátor týdeníku REFLEX
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napadl českého ministra zahraničí Josefa Zieleniece s odůvodněním,

že české zahraniční politice hrozí „přízemnost, sobectví, ztráta vnitř-

ního étosu a také ztráta zajímavosti.“ Prezident Havel, který byl v le-

tech 1990–92 jednoznačně hlavním tvůrcem zahraničně politické kon-

cepce federativního Československa, tak reagoval na novou situaci

v novém státě, kde bylo jeho postavení značně limitované.

Následovala slovní přestřelka mezi Černínským palácem, Hradem

a Strakovou akademií, ve které se odrážela neujasněnost, kdo je

vlastně aktivním hráčem v zahraniční politice. V menší míře se tento

spor projevoval i uvnitř tehdejší vládní koalice. Nakonec byla vytvo-

řena mimoústavní instituce (Rada pro koordinaci zahraniční politiky),

která měla sjednocovat postoje vládní koalice a prezidenta. V menší

intenzitě pokračovalo napětí dál, ale přece jen se ustavily určité zvy-

klosti. Dodnes se projevují například existencí velvyslanců tří katego-

rií – hradních, vládních a expertů. Tam, kde česká vláda cítí své silné

zájmy navrhuje bu	to své kandidáty sama (Lom, Bašta, Černý), jindy

jde o návrhy lidí z prezidentova okruhu (Seifter, Vondra, Dobrovský).

Na odlehlejší a méně sledované zastupitelské mise pak většinou ces-

tují kariérní diplomaté.

Druhý střet, tentokrát mezi prezidentem Václavem Havlem a pre-

miérem Václavem Klausem se datuje do podzimu 1995 a souvisí s pre-

zidentskou pravomocí vyhlašovat volby, kterou musí premiér násled-

ně kontrasignovat. Václav Havel chtěl vyhlásit samostatné senátní

volby na podzim 1996, zatímco premiér a většina tehdejší vlády je

chtěla naopak spojit s volbami do Poslanecké sněmovny v červnu

1996. Prezident tehdy zvolil silové řešení: volby vyhlásil ve svém

termínu a postavil premiéra před hotovou věc. Ten toto jednání od-

soudil, ale rozhodnutí podepsal. Ústavní právník Zdeněk Koudelka

rozlišuje kontrasignaci politickou a právní. V případě kontrasignace

politické se „se vždy musí prezident a kontrasignující subjekt dohod-

nout,“ k čemuž v tomto případě nedošlo.

Třetí konflikt, který bylo možno zaznamenat, se udál krátce po vol-

bách v červnu 1996, by� se v tomto případě nejednalo přímo o poru-

šení nějaké právní procedury, ale opět o nepsanou zvyklost.

Prezident republiky tehdy dlouho váhal s pověřením předsedy vítěz-

né politické strany jednáním o sestavení vlády. Naopak sám iniciativ-

ně vstoupil do modelování možných povolebních koalic. Tehdy to

vyvolalo odpor, zvláště vítězné ODS, jejíž představitelé v čele s Vác-
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lavem Klausem a Josefem Zieleniecem měli dojem, že kdyby byla po-

volební vyjednávání probíhala více na mezistranické úrovni mohli

uhrát jak uvnitř vládní koalice (v rámci koaliční smlouvy), tak ve vzta-

hu k ČSSD, (která vládu za určité programové a mocenské ústupky

tolerovala), lepší výsledek. Nelze to potvrdit ani vyvrátit, ale to je ved-

lejší. Faktem je, že u relevantních politických sil vznikl pocit, že vo-

lební výsledek ještě nemusí být jediným stavebním kamenem nové

povolební politické reality a případný zisk politických konkurentů je

možné ještě následně eliminovat.

Určitě nejvážnější konflikt propukl na podzim 1997 v souvislosti

s demisí druhé Klausovy vlády a jmenováním vlády polopolitické.

Začalo to už tím, že žádný z ministrů zpočátku nepodal demisi pře-

depsaným způsobem. Byl to jen kuriózní začátek, uvozující celou sé-

rie dalších procedurálních nekorektností, kterých se proti duchu ústa-

vy dopustil zvláště prezident republiky. Vzpomeňme jen, jak odmítl

ústavní způsob jmenování tří vlád, jak si vynutil vyslovení důvěry vlá-

dě premiéra Josefa Tošovského sdělením, že v případě neschválení si

ČSSD může o předčasných volbách nechat jen zdát.

Reakcí na to byl stejně destruktivní ústavní zákon o zkrácení vo-

lebního období, jako odpově	 ODS a ČSSD, které zase nedůvěřovaly

prezidentovu slibu, že tyto volby skutečně vyhlásí.

Krátce nato Václav Havel veřejně prohlásil, že po volbách nemusí

jednáním o nové vládě pověřit předsedu vítězné politické strany. Tyto

prohlášení a pokusy o trochu umělé přestrukturování politické scény

významně přispěly ke sblížení dosud dvou největších politických ri-

valů, tedy ČSSD a ODS, a pozdějšímu vzniku opoziční smlouvy, kte-

rá si mj. dala za cíl utvoření komise pro změnu ústavy.

Spiknutí proti ústavě

Když si po dvou letech přečteme závěrečný text komise musíme

konstatovat, že se rozpadá na dvě části. Jejich větší část je obecně ak-

ceptovatelná pro většinu relevantních stran politického spektra.

Ostatně potvrdil to i předseda opoziční Unie svobody, Karel Kühnl,

když v listopadu 1999 na brněnské konferenci o aktuálnosti změn

ústavy ČR řekl: „Oblastí, kde je zcela legitimní zvažovat úpravu ústa-

vy je tedy dost. Když si důkladně pročítám soubor návrhů ústavních

změn od kolegů z ČSSD a z ODS a spočítám si, kde bych si udělal

znamínka plusová, čili kde je všeobecná shoda, nebo bych změny po-
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važoval za přínosné, tak těchto plusových znamínek mám podstatně

více než minusových. Jenom namátkou budu jmenovat rozpuštění

Poslanecké sněmovny za účelem vypsání předčasných voleb.

Samozřejmě otázka řešení „věčné imunity“ je naprosto v pořádku,

řada technických vylepšení nebo upřesnění je naprosto v pořádku.

Například upřesnění případu, kdy vláda s předložením nějakého zá-

kona spojuje otázku vlastní důvěry, který je dnes velmi nejasně for-

mulován. Důležité je, že i tento návrh je důkazem, že určitá a relativ-

ně široká shoda na potřebnosti ústavních změn existuje.“

Slova předsedy US a jednoho z hlavních kandidátů na lídra čtyřko-

alice relativizují obecně převládající mediální představu o těchto návr-

zích, jako svému druhu spiknutí proti ústavě.

I když například konstrukce zákona o ČNB ve stylu nejdříve změ-

níme ustanovení zákona a teprve potom ústavu, s nimiž jsou ustano-

vení zákona v rozporu, dává k těmto představám dobrou příležitost.

Stejně jako fakt, že například do výsledných jednání o návrzích na

změnu ústavy nebyly vtaženy také jiné poslanecké kluby.

Druhá, menší část těchto návrhů, je téměř doslovnou reakcí na udá-

losti z let 1996–98, které byly označeny za spor prezidenta s výkon-

nou a zákonodárnou mocí. Přestože tento konkrétní návrh komise

ODS-ČSSD nemá většinovou podporu, neznamená to, že tyto otázky

nepřijdou v té či oné podobě v budoucnu opět na stůl. Těžko si na-

příklad představit, že za rok a půl, kdy se budou konat nové volby

do Poslanecké sněmovny, půjdou politické strany a prezident rozdě-

leny v názoru, co se má dělat minutu po skončení voleb. Tedy, kdo

je pověřován sestavením vlády, v jakém časovém horizontu apod.

Ústavní rizika

V úvodu jsem použil nejasné sousloví „model ČNB“, takže jen struč-

ně, co si pod ním lze představit. Příběh ČNB můžeme vidět jako pří-

běh silné a nezávislé ústavní instituce, která byla v určitém období

vtažena politiky a v jednu chvíli dokonce tak, že je dodnes silně vní-

mána jako představitelka jednoho politického bloku. V posledních

dvou letech postupně došlo k destabilizaci této instituce. Záměrně ne-

specifikujme kým a proč – to a� už si každý dosadí podle svých poli-

tických preferencí. Popsali jsme výsledný stav, na kterém se asi větši-

nově shodneme.
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Motivů politizace bylo samozřejmě mnoho. Politika je jak známo

snad nejméně formalizovaná profese a vlivové zásahy toho či onoho

druhu do fungování jiných ústavních institucí nikdy nelze úplně vy-

loučit. Je to věcí právní a politické kultury v té či oné zemi, kterou

nelze změnit ze dne na den. Skutečná nezávislost institucí typu ČNB,

ale i například Ústavního soudu, především vychází a je především

založena na transparentních jmenovacích procedurách, které by měly

být pokud možno otevřené, měla by být známa kritéria a musí být za-

jištěno, že nedojde k převážení jednoho názorového proudu v čele ta-

kové instituce. Navíc, nemělo by vzniknout většinové mínění, že tyto

instituce jsou názorově jednobarevné. To se v případě nové bankov-

ní rady stalo, což nezpochybňuje odborné kvality jejich členů, přede-

vším guvernéra Zdeňka Tůmy, jak se toho byli nedávno svědky ze

strany politiků kolem Miloše Zemana.

Za nejvýznamnější příčinu politizace je v případě centrální banky

možné považovat neš�astný způsob navrhování a jmenování bankov-

ní rady soustředěný v rukou jednoho subjektu (prezidenta republiky),

který nepodléhal ještě jiné navrhovací, popřípadě schvalovací proce-

duře, v níž by se odrážely různé zájmy a ekonomické názory, jenž by

jmenování bankovní rady dostatečně legitimovala.

Podobný osud může potkal například i Ústavní soud, o jehož ne-

závislosti a současně zastoupení různých názorových proudů dnes

(snad kromě komunistů) nikdo nepochybuje, protože jsou tu přítom-

ni soudci orientace křes�ansko demokratické, liberální i socialistické.

Jen připomeňme, že Ústavní soud se skládá z patnácti soudců, kteří

jsou jmenováni prezidentem na dobu deseti let se souhlasem Senátu.

Rozhodovací je ovšem jmenovací pravomoc.

Významným momentem ohrožující nezávislost soudců Ústavního

soudu je jejich funkční období, stanovené na dobu deseti let. Většina

z dnešních patnácti soudců Ústavního soudu byla jmenována v čer-

venci 1993 a téměř jednotně končí za dva a půl roku. Jak bude výběr

probíhat, když nejsou dosud ujasněny způsoby jmenování? Půjde

opět o známý pokoutní a neveřejný způsob jako v případě bankovní

rady? Nebudou dnešní soudci v dalších dvou letech snažit lobbovat

v Senátu, popřípadě se snažit své ostruhy u politické moci vydobýt ji-

nak? A čím? Schválením nebo neschválením volebního zákona, který

dnes leží u Ústavního soudu? To, že lze tyto otázky vůbec pokládat

svědčí přinejmenším o rizikovosti současných procedur.



150

Předsedkyně Nejvyššího soudu, Eliška Wagnerová na téma podílu

Senátu na jmenování ústavních soudců v rozhovoru pro časopis

Proglas řekla: „Smyslem je, aby ústavní soud nebyl jednobarevný.

Měly by tam být zastoupeny názory, které se ve společnosti vyskytu-

jí a které jsou reprezentované politickými stranami. To je záruka, že

soud při rozhodování bude brát na vědomí názorovou pluralitu ve

společnosti.“

Proti požadavku názorové plurality, která je v různém období růz-

ná, stojí fakt, že ústavním soudcům končí funkční období prakticky

ve stejné době, což dává možnost pro velké uplatnění masového vli-

vu jednoho názoru. Proti tomu je jediný způsob – hledat mechanis-

mus zajištění názorové plurality. Jsou v zásadě dvě cesty: rozložit způ-

sob navrhování různými orgány, popřípadě zpřísnit dosavadní způsob

schvalování (z prosté většiny v Senátu na kvalifikovanou).

Nebezpečí názorové jednohlasnosti by minimalizovalo například

třetinové jmenování, jak ho na konferenci o změnách české ústavy

navrhoval Aleš Gerloch svou formulací: „Ústavní soud se skládá z pat-

nácti soudců, kteří jsou jmenováni na dobu devíti let. Každé tři roky

se jmenuje třetina soudců.“ Popřípadě stanovit věkový limit pro od-

chod od soudu, a tak posílit postupnou obměnu soudců.

Hledání procedur, které mají zajistit skutečnou nezávislost ústav-

ních institucí není problém právní, natož ekonomický, ale téměř vý-

hradně politický. Část rizik lze překlenout jednak interpretací ducha

ústavy (jmenování vlád po volbách) a shodou politiků na této inter-

pretaci. Jiná část zase zpřesněním ústavy a zákonů tak, aby byla za-

jištěna stabilita příslušných institucí v této zemi.

Nedělejme si samozřejmě iluze, že v politice lze boj o procedury

nějak oddělit od aktuálního mocenského kalkulu. Stejně jako je jasné,

že mlhavé procedury mohou vyhovovat jiným silám, které za ně do-

kážou mistrně skrýt svůj zájem. Faktem je, že přesně procedury a re-

spektované zvyklosti znemožňují přinejmenším tvrdou mocenskou

manipulaci.
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