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tečném a nadměrném počtu 
ambulantních specialistů, či 
v nedostatečném vstupu pri-
vátních financí do zdravotní-
ho systému.

Hrozící odchod lékařů však 
otevřel daleko důležitější re-
zervy/otázky, o kterých již 
Lékařský odborový klub tolik 
nehovoří. Potřebujeme sku-
tečně tolik medicíny, kterou 
v současné době disponuje-
me? Bude to velký problém, 

Pavel Kolář
přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní 
nemocnici Motol, proděkan II. lékařské 
fakulty UK

V Česku graduje až hysterie 
kolem odchodu lékařů z čes-
kých nemocnic. V agresivní 
kampani Lékařského odbo-
rového klubu, který převzal 
iniciativu za mladé lékaře, za-
niká původní důvod nespoko-
jenosti. Tím byla snaha změ-
nit a stabilizovat chaotický 
systém postgraduální přípra-
vy (jen za posledních pět let 
se způsob atestací změnil tři-
krát) a teprve v druhé řadě to 
byla nespokojenost s nízkými 
platy. Vyšší odměna za práci 
požadovaná sdružením mla-
dých lékařů byla odvozena 
z německé tabulky a vztahem 
k průměrné mzdě, která začí-
ná na 1,2 násobku. Požadavky 
tak začínaly na úrovni 28 tisíc 
korun.

Militantní kampaň
Převzetím kampaně Lékař-

ským odborovým klubem se 
způsob požadavků dostal do 
nesmyslné roviny hrozby od-
chodu lékařů z nemocnic, do-
šlo k upřednostňování plato-
vých nároků před rekonstruk-
cí a stabilizací postgraduální-
ho systému vzdělávání a od-
bory začaly ve svých požadav-
cích na mzdu trvat na zcela 
nereálném základu ve výši 
35 až 75 tisíc korun. Kampaň 
se stala militantní, začalo se 
používat často zkreslených 
a nepravdivých informací. Po 
republice začala jezdit sanitka 
s pohřebním vozem, který má 
vyvolávat strach z omezení 
zdravotní péče. 

V kontextu s řešením si-
tuace se začalo intenzivně dis-
kutovat o rezervách. Ty jsou 

spatřovány v chybné organi-
zaci péče, resp. v její špatné 
koordinaci, v chybně říze-
ných nemocnicích, v přebuje-
lých službách, v nadměrných 
požadavcích na přístrojové 
a personální vybavení jed-
notlivých pracovišť, ve zby-

když naši medicínu omezí-
me? V Lotyšsku díky půjčce 
MMF a jejímu diktátu skonči-
lo 35 nemocnic z 59 a žádný 
pohřební vůz doprovázející 
sanitku nebyl potřeba. Jak je 
tomu u nás? 

Výdaje na zdravotnictví 
vzrostly od roku 1990 expo-
nenciálně. Z toho byla pře-
vážná část prostředků použita 
na investice. V oblasti posky-
tování zdravotní péče vznikl 
obrovský nárůst spotřeby lé-
ků. Vznikla řada nových kar-
diochirurgií, spondylochirur- 
gií, neurochi rurgií, ortopedií, 
center bolesti apod., vše nad 
rámec již existujících tradič-
ních spe cializovaných praco-
višť.  Došlo ke značnému na-
výšení různého spektra léčeb-
ných výkonů, z nichž některé 
jsou ve svých výsledcích vel-
mi diskutabilní a některé jsou 
spíše v rovině experimentu. 

Zdravotní šílenství
Další otázky vznikají v sou-

vislosti s novými pracovišti, 
která vedle vysokých investič-
ních a finančních nároků na 
provoz potřebují samozřejmě 
odpovídající obrat pacientů.  

Pramen: OECD Health Data, 2009
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Kde se ti noví pacienti najed-
nou vzali? Současný problém 
tkví v tom, že i kdyby vznikla 
další pracoviště, tak se pa-
cienti opět najdou, protože 
to, co se normálně léčilo acyl-
pyrinem, klidem či cvičením, 
nebo si s tím prostě pomohl 
organismus sám,  je řešeno 
sofistikovanou diagnostikou 
(často invazivní) a zbytečně 
komplikovanou léčbou. 

Běžná bolest se stává důvo-
dem k léčení a u běžných pro-
blémů, se kterými bychom 
dříve k lékaři ani nešli, slýchá-
me o potencionálních velmi 
závažných důsledcích. Někdy 
stačí při bolesti jen moderně 
vyšetřit, postrašit a nabídnout 
řešení, které laik bohužel 
často nedokáže dostatečně 
vyhodnotit. Z druhé strany 
jsou indikovány různé velmi 
specializované nákladné vý-
kony, u kterých není zvažo-
vána následná kvalita života 
a je diskutabilní jejich smysl. 
Strach pacientů vyvolaný ze 
strany odborníků se tak stává 
zdůvodněním nutnosti dané-
ho léčebného postupu a také 
velmi výhodným obchodním 
artiklem.

Nutnou redukcí zbytečné 
medicíny pohřební vůz 
potřebovat nebudeme.

Vraťme se do nedávné mi-
nulosti. Jen z prodeje vakcíny 
proti prasečí chřipce vydělaly 
farmaceutické firmy až sedm 
miliard dolarů. Co je platné, 
že šéf zdravotní sekce Rady 
Evropy Wolfgang Wodarg  po 
skončení celé velmi drahé 
hysterie kolem prasečí chřip-
ky prohlásil: „Byl to podvod. 
Je to jeden z největších zdra-
votních skandálů století.“ 
Polsko se odmítlo této byzny-
sově motivované propagandě 
postavené na strachu podří-
dit a vakcínu nekoupilo, na-
opak Británie za vakcíny proti 
prasečí chřipce vydala až jed-
nu miliardu liber. 

Ještě horší to bylo v letech 
1995–1997 s nemocí šílených 
krav v Británii. Od odborníků 
přišla zpráva, že se může na-
kazit až deset miliónů Britů, 
a v této souvislosti byly po-
vražděny desetitisíce krav. 
V roce 2003 měla prý epide-
mie Sars 25procentní šanci 
usmrtit miliony lidí. Divme 

psychických, behaviorálních 
a sociálních na nezbytně nut-
nou míru a vytvořit hodnotné 
alternativní formy těchto pro-
cesů v nových životních pod-
mínkách. Medicína tak musí 
sloužit nejen léčebnému, ale 
i následnému procesu, který 
umožní, aby se handicapova-
ný člověk mohl dostat ke své 
rodině a do zaměstnání, na 
místo toho, aby zůstal zcela 
zbytečně definitivně na lůžku 
pro dlouhodobě nemocné, 
či na lůžku sociálním nebo 
mu byl vyplácen invalidní 
důchod bez alternativní mož-
nosti zaměstnání. To, že se to 
nevyplácí, jsme ještě dosta-
tečně nepochopili. 

Jsem přesvědčen, že nut-
nou redukcí zbytečné medi-
cíny pohřební vůz potřebovat 
nebudeme. Na druhou stranu 
bych byl také nerad, aby se 
necitlivou kampaní z diskuze 
vytratily některé z oprávně-
ných požadavků lékařů a lé-
kaři neztratili své postavení 
u veřejnosti. Platí totiž, že 
vztah vzájemné důvěry lékaře 
a pacienta je základním před-
pokladem úspěšné léčby. n

Pramen: MZ, ČSÚ, ÚZIS ČR
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Graf 1: Výdaje na zdravotnictví v ČR

se, ale nezemřel nikdo. V roce 
2006 následovalo stejné šílen-
ství s ptačí chřipkou. V ob-
dobných příkladech bychom 
mohli pokračovat. 

Moderní medicína
Nicméně by bylo velkým 

zjednodušením všem těm-
to trendům připsat pouze 
úmysl.  Implicitně je v nich 
zahrnuta i další příčina, a tou 
je vývoj současné medicíny. 
Moderní medicína se díky 
novým technologiím hodně 
změnila. Zredukovalo se v ní 
empirické vědění a stále více 
převládá pojetí medicíny jako 
aplikované vědy bez respektu 
k individuálním biologickým, 
psychologickým a sociálním 
aspektům. 

Její současný vývoj charak-
terizuje také to, že v ní pře-
važuje nepoměr mezi obrov-
ským množstvím dílčích po-
znatků na jedné straně a mezi 
váznoucím budováním teorií, 
které umožňují jejich efek-
tivní integraci do systému na 
straně druhé. Taková rozsáh-
lá základna dílčích poznatků 
lépe slouží úzce specializova-
nému odborníkovi na jediný 
aspekt. 

Superspecializace je určitě 
nutná, ale je třeba si uvědo-
mit, že má své zásadní dů-
sledky. Přináší omezenost vě-
domostí v celém oboru, únik 
představy o člověku jako cel-
ku a tím nabízí sice složitá, ale 
v rámci systému paradoxně 
někdy zcela zjednodušená ře-
šení. Z léčení se tak stává jen 
léčebná technika. Tento trend 
bohužel „kopíruje“ výuka. 
Vyučující profesoři jsou často 
více specializovaní vědci než 
pedagogové. Student se tak 
dozví více o mechanismech 
vzniku vzruchu na buněčné 

 novinKA

CEP nabízí sborník č. 86/2010 „Fotovoltaika a růst cen 
elektřiny“, do něhož přispěli Martin Kocourek, Jan 
Světlík, Josef Fiřt, Pavel drobil, vladimír Tomšík, 
Pavel Bém, Petr Mach, Miroslav Zajíček, Karel Zeman, 
Pavel Páral, Pavel Kohout, luboš Smrčka, Tomáš 
Munzi, lukáš Kovanda, lubomír lízal, Jiří Hanzlíček, 
Tomáš ehler, vojtěch Matějček, Jiří Svoboda a Zuzana 
Kubátová. Editorem je Marek loužek. Předmluvu napsal 
prezident václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 140 stran.

objednávky na www.cepin.cz

membráně nežli o působení 
chronické bolesti na tělesné, 
psychické, behaviorální a so-
ciální procesy. 

V kontextu možných rezerv 
ve zdravotnictví je třeba zmí-
nit ještě jeden důležitý pro-
blém.  S rostoucí úrovní akut-
ní medicíny se zvýšil počet 
trvale poškozených. Současná 
medicína tedy musí kromě 
vysoce investované akutní 
léčby zajistit také cílené inves-
tice do institucí, schopných 
dlouhodobě řešit následky 
(handicap). Musí omezit roz-
sah s nimi spojených změn 
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Nepřehlédnutelným vý ro-
čím letošního roku je osmis-
té výročí narození Anežky 
Přemyslovny. Narodila se 
v Praze jako poslední z deví-
ti dětí druhého manželství 
Přemysla Otakara I. Její mat-
kou byla Konstancie, sestra 
uherského krále Ondřeje II. 
Podle tehdejšího zvyku do-
stala Anežka dvojí vzdělání. 
V klášterech znalosti literní 
a rukodělné, na dvorech prů-
pravu společenskou a znalos-
ti genealogické. 

Jako královská dcera byla 
osudem odsouzena, že bu-
de hrát roli ve sňatkové po-
litice svého otce. Už tříletá 
byla zasnoubena se stejně 
starým synem slezského kní-
žete Jindřicha Bradatého a vy-
chovávána proto v Třebnici 
v Polsku. Snoubenec zemřel 
asi šestiletý na záškrt. Po 
dvou letech velmi utěšené-
ho a přínosného pobytu 
v premonstrátském klášteře 
v Doksanech byla zasnoube-
na synu císaře Friedricha II. 
Jindřichovi a vychovávána ve 
Vídni na dvoře Babenberků. 

Tyto zásnuby byly zruše-
ny. Důvodem bylo odmítnutí 
smlouvy snoubencem. Mladík 

Anežka Přemyslovna – 800 let od narození

Petr Piťha
profesor filozofie a bývalý ministr školství

bez valné vůle se tehdy stal 
nástrojem politických od-
půrců svého otce. Anežka 
se vrátila do Prahy a byla 
opět volnou kartou v ruce 
obratného politického hrá-
če. Zájem pražského dvora 
se obrátil do Anglie a živě se 
jednalo o sňatku s Jindřichem 
III. Anglickým. To by ovšem 
vážně ohrozilo pozici císaře 
Friedricha. Čelil tomu způ-
sobem tehdy běžným, pro 
nás dosti bizarním. Protože 
právě ovdověl, ucházel se 
o Anežku sám. Že ji před ča-
sem nešlechetně odmítl je-
ho vlastní syn, mu nevadilo. 
V době těchto jednání zemřel 
Anežčin otec a nastoupil její 
bratr, Václav I.

Klášterní život
Zatímco vznikají a zase se 

hroutí všechny uvedené poli-
tické plány, Anežka sama tak-
řka přímočaře dospívá k vlast-
nímu řešení. Od dětství byla 
zaujata duchovním životem 
klášterů a zájmem o potřeb-
né. Inspirovala ji i činnost je-
jích příbuzných, její vychova-
telky v Třebnici, sv. Hedviky 
(její vlastní tety) a později sv. 
Alžběty Duryňské, sestřenice 

z matčiny strany. Ostatně i je-
jí matka měla silný sociální 
cit. Ve Vídni byla ovlivněna 
myšlenkami tehdy zcela nové-
ho řádu sv. Františka z Assisi. 
Stranila se přepychu dvora 
a navštěvovala chudinu ve 
městě. 

Práce mezi nejchudšími 
v Praze ji nakonec přivedla 
k rozhodnutí založit špitál 
a klášter a zasvětit svůj ži-
vot péči o nemocné. V cestě 
k provedení tohoto životního 
plánu ovšem stál politický 
zájem státu. Anežka situaci 
řešila s diplomatickou prozí-
ravostí. O vstupu do kláštera 
informovala papeže a vyžá-
dala si ochranu pro své roz-
hodnutí. Císař nemohl být 
uražen odmítnutím, protože 
Anežka podala svou ruku 
Kristu, Králi králů, z jehož 
milosti byl císař císařem. 
I když se jeho plány zhati-
ly, poslal do Prahy vcelku 
přátelský pozdrav a Anežce 
cenné dary pro její klášterní 
život.

O svatodušních svátcích 
roku 1234 vstoupila Anežka 
Přemyslovna do řádu a zavře-
la se za ní brána dosud roze-
stavěného kláštera, u něhož 
fungoval špitál. Den obláčky 
byl okázale oslaven a udá-
lost, které se zúčastnilo velké 
množství biskupů, prelátů 
a předních šlechticů, se stala 
evropskou senzací. V té době 
odcházelo jistě mnoho členů 

panovnických rodů do ústra-
ní kláštera, ale bývaly to buď 
královny vdovy nebo dcery, 
pro něž se nenalezl vhodný 
rovnocenný partner. V tom-
to případě šlo o odmítnutí 
nejvyšší možné světské pozi-
ce. Navíc zapůsobila slavnost 
i svým vnějším projevem. 
Anežka totiž vyšla z hradu 
v královsky honosném prů-
vodu oděna jako princezna 
nevěsta. Za pár hodin uviděli 
ji svědkové slavnostního aktu 
oblečenou do režného pyt-
lovinového roucha s černým 
závojem. Legendy i kroni-
ky to popisují silnými slovy. 
Radikálnost odmítnutí kon-
zumního stylu života, které 
Anežka učinila, působí silně 
dodnes.

Anežka prožila v klášteře 
48 let, tj. více než dvě třeti-
ny života. V době Anežčině 
to byl život naplněný prací 
a střídmostí blízké nouzi, 
s důmyslným rozvržením 
času členěným na pracovní 
nasazení, oddech s vysokou 
kulturní náplní (modlitba 
a četba) a úvahy zahrnující 
moderně řečeno autoevaluaci 
a psychickou hygienu, pláno-
vání a hodnocení výsledků. 
Pro nás děsivá soustavnost 
přinášela klid a pracovní vý-
sledky, o nichž se nám ani 
nesní. Zároveň přinášel cyk-
lus liturgického roku klidnou 
linii proměnlivých slavností 
a svátků, takže život vůbec ne-

s

nABíZíMe
CEP nabízí sborník „Jan 
Kalvín – 500 let od na
rození“, do něhož přispěli 
Jakub Trojan, Miloslav 
Bednář, Stanislav Přibyl, 
Marek loužek (editor 
sborníku), Paul Johnson, 
Robert Hart, Tomáš 
evan, Pavel Keřkovský, 
Pavel Kohout a Roman 
Míčka. V přílohách jsou 
úryvky z díla Jana Kalvína 
– výňatek z „Institucí učení 
křesťanského náboženství“ 
(1536) a kapitola z „Malého 
pojednání o večeři Páně“. 
Předmluvu napsal prezident 
václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 142 stran.

Centrum pro ekonomiku 
a politiku nabízí sborník 
číslo 31/2004 „vztah církví 
a státu“, do něhož přispěli 
Pavel do stál, domi nik 
du ka, Jiří Hanuš, Marek 
loužek, Rudolf Bubik, 
Miro slava něm cová, Sta
ni slav Přibyl, Jin dřich 
dejmek, Jana Řepová 
a Robert Jan Hřebíček. 
Do příloh je zařazena mimo 
jiné ne ratifikovaná smlouva 
mezi ČR  a Sva tým stolcem 
a výhrady prezidenta ke 
smlouvě s Vati kánem. Před-
mluvu ke sborníku napsal 
prezident václav Klaus.

Cena 70 Kč, 154 stran.

objednávky na www.cepin.cz, tel. 222 814 666, email: cep@cepin.cz
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byl ani jednotvárný ani málo 
naplněný událostmi.

Boj o ideál
Anežka znala z dětství chod 

kláštera a toto vše věděla. 
Věděla i to, že klášter nikdy 
není úplně oddělen od vnější-
ho dění a přes veškerou sna-
hu o zachování vnitřního kli-
du je strháván do dějinného 
proudu. Co nemohla předví-
dat, byla dramatičnost událos-
tí, jichž se později zúčastnila. 

Anežku v jejím nejvlastněj-
ším duchovním životě čeka-
lo velké překvapení a těžký 
zápas. Do jejího kláštera po 
nějakém čase přišly také sest-
ry z Assisi. Od těch se dozvě-
děla, že zakladatelka ženské 
větve františkánů, sv. Klára, 
vede marný zápas o povolení 
původní Františkovy řehole, 
kterou papež pro nereálné po-
jetí chudoby zakázal, a sestrám 
vnutil řeholi změněnou. Když 
Anežka vstupovala do kláštera, 
znala jen tu. Ihned pochopila 
sílu původního ideálu a dvacet 
let o něj zápasila. Z té doby se 
nám zachovaly čtyři listy sv. 
Kláry, s níž byla v živém styku. 
Z korespondence s Římem 
pak poznáváme Anežčin poli-
tický rozhled a diplomatickou 
zdatnost, se kterou dovedla 
využít své hlavní síly – vlivu na 
českého krále.

Vydobýt původní řeholi se 
Anežce nepodařilo. Ve všem, 

co mohla sama udělat, aby 
se jí přiblížila v praxi, ovšem 
postupovala striktně. Klášter 
původně koncipovala jako 
bohatý s tím, že statky budou 
zajišťovat chod špitálu. Špitál 
oddělila, veškerý majetek na 
něj převedla a založila samo-
statný rytířsko-špitální řád 
křižovníků s červenou hvěz-
dou, činný dodnes. Tento řád 
s jejím přispěním a podle je-
jích intencí vytvořil v českém 
království první ucelenou síť 
sociální péče (jedenáct vel-
kých špitálů a na dvě stě men-
ších stanic). 

Anežka jako aktér  
českých dějin

Anežka byla nejvlivnějším 
rádcem svého bratra Václava 
I. Upozornila např. na nut-
nost společného vystoupení 
evropských států proti ta-
tarské expanzi. Po náhlém 
zmizení Tatarů od obležené 
Olomouce byla všeobecně 
přijata za nejmocnější pří-
mluvkyni a ochránkyni země. 
Sjednala smír mezi Václavem 
I. a jeho synem Přemyslem 
Otakarem II., čímž ukončila 
víc než dvouletou občanskou 
válku. Varovala Přemysla 
Otakara II. před tažením 
do Rakous a po tragédii na 
Moravském poli usilovala 
o návrat vězněného kralevice 
Václava II. a dopomohla jeho 
matce k útěku. V době ne-

N
ak

la
da

te
ls

tv
í C

.H
.B

ec
k J IŘÍ  ŠPALEK

Veřejné statky
Teorie a experiment
Brožované

obj. č. BEK 35

ISBN 978-80-7400-353-0

✔ Klasická teorie veřejných statků

✔ Optimální produkce čistého
veřejného statku

✔ Alternativní mechanismy
produkce veřejných statků

✔ Charita jako veřejný statek

✔ Teorie klubů a klubové statky

✔ Experimentální ekonomie,
experimenty s veřejnými statky

✔ Alternativní mechanismy
soukromého přispívání na charitu

✔ Případová studie: Podoba
a výsledky výukového
experimentu s veřejnými statky

✔ Přílohy: Instrukce pro experiment,
Vybrané modely teorie her

✔ Literatura

✔ Jmenný a věcný rejstřík

Publikaci lze objednat s 5% slevou 

v e-shopu na adrese www.beck.cz, 

nebo písemně na adrese: 

Nakladatelství C. H. Beck, 

Řeznická 17, 110 00 Praha 1, 

tel.: 225 993 959, fax: 225 993 920,

e-mail: beck@beck.cz

Newsletter_cep_0111.qxd:newsletter cep  21.12.2010  15:50  Stránka 1

popsatelné bídy způsobené 
drancováním za braniborské 
okupace, neúrodou, živelný-
mi pohromami a následným 
hladomorem byla jediným, 
kdo reprezentoval kontinui-
tu rodu. Byla nekorunovanou 
královnou. Zemřela vysílením 
a hladem 2. 3. 1282 s naděje-
plným odkazem na rtech.

Naše země nepotřebuje 
najít Anežčin hrob, ale 
pozvednout její odkaz.

Při jejím pohřbu nikdo 
nepochyboval o Anežčině 
svatosti. Snahy o svatořečení 
opakovaně zhatily válečné 
události a mocenské tahani-
ce v Evropě. V Čechách byla 
vždy ctěna a jakoby vystupo-
vala, kdykoli národní situace 
byla skoro beznadějná (Bílá 
Hora, březen 1939, heydrichi-
áda, srpen 1968). Ztráta jejího 
těla přeneseného ze záplava-
mi ohroženého kláštera (zřej-
mě narychlo a neznámo kam) 
byla považována za tragickou 
a později vzniklo proroctví, 
že nalezení jejího hrobu ote-
vře dobu pokoje, hojnosti 
a svobody. 

Teprve papež Jan Pavel 
II. kanonizoval Anežku Pře-
myslovnu jako gesto podpory 
Desetiletí duchovní obrody 
národa vyhlášené kardiná-

lem F. Tomáškem. Vel koryse 
založená akce se rozrůsta-
la v široké hnutí protestů 
proti Husákovu reálnému 
socialismu. Ke kanonizaci 
došlo 12. listopadu 1989, ni-
koli v náhodné časové koin-
cidenci, ale v přímé věcné   
souvislosti s  listopadovými 
událostmi. Anežka Pře mys-
lovna se tak provždy stala 
aktérem pádu komunistické 
diktatury.

Světlá postava velké Pře-
myslovny je poněkud nedoce-
něným národním symbolem 
a nutí, či spíše zve k zamyšle-
ní. Jaké otázky nám klade? Je 
možné budovat stát a nemít 
ideál? Je možné mít ideál, ale 
nedbat na něj? Kam to vždy 
znovu přivede politická elita, 
když ztratí znalost všedních 
lidí a nadřadí se? Jak může ob-
stát stát vnitřně roz  polcený 
a nejednotný? K čemu je mo-
censká síla bez kulturní di-
menze? Je možná státní samo-
statnost bez vlastního názoru, 
bez národní hrdosti a presti-
že získané prací, vědeckým, 
hospodářským a kulturním 
přínosem? Je možné spokoje-
ně žít v doktríně, která hlásá 
osobní zájem na prvém  místě 
a vede k drzému sobectví? 
Naše země nepotřebuje najít 
Anežčin hrob, ale pozved-
nout její odkaz. n
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Státní rozpočet je v Po-
slanecké sněmovně koncem 
roku tradičním tahákem 
a jako zásadní ekonomický 
zákon v sobě ztělesňuje je-
den z ústředních sporných 
bodů mezi vládou a opozicí. 
Schvalování toho letošního 
bude navíc spojováno s chyt-
lavým pojmem škrtů a pro-
testům proti nim. Spíše než 
„rozpočet škrtů“ by však měl 
dostat přídomek „rozpočet 
udržovací“ – udržuje špatnou 
strukturu a stále čeká na nut-
né změny. 

Připomeňme, že rozpočet 
na rok 2011 byl sestaven s pří-
jmy 1044 mld Kč, výdaji 1179 
mld a schodkem 135 mld 
Oproti schválenému rozpoč-
tu na rok 2010 má plánované 
příjmy vyšší o 21,8 mld (2,1 
%), výdaje poprvé poklesnou 
o 5,9 mld (–0,5 %). Vývoj de-
ficitu navazuje na snižující se 
trend nastavený v minulém 
roce, přesto je třetím nejvyš-
ším v historii. Kumulovaný 
dluh za roky 2009–2011 bude 
atakovat děsivých 500 mld. 
Schválený schodek 135 mld 
by měl představovat 4,6 % 
hrubého domácího produk-
tu (HDP). Rozpočet drží před 
více jak dvěma lety schválený 
Střednědobý výdajový rámec. 
Vláda přijatými úspornými 
opatřeními dosáhla snížení 
deficitu o 30 mld (snížením 
platů státních zaměstnanců, 
úpravou porodného, soci-
álního příplatku, zdaněním 
stavebního spoření, změna-
mi v nemocenském pojištění, 
atd.). Bez nich by deficit pře-
vyšoval schodek schválený na 
rok 2010.

nižší schodek  
(jen) díky škrtům

Celkové plánované příjmy 
(1044 mld) mají strukturu: 
daňové příjmy 532 mld, po-
jistné na sociální zabezpeče-
ní 373 mld (z toho pojistné 
na důchodové poj. 332 mld). 
Nedaňové příjmy a transfery 
(139 mld) jsou z drtivé části 

tvořeny příjmy z rozpočtu EU 
ve výši 117 mld – tedy jedné 
desetiny celkových výdajů, 
při odvodech ve výši 35 mld. 
Složená daňová kvóta by mě-
la mírně klesnout na 35,3 %, 
avšak při zvýšení celkového 
daňového inkasa je pokles 
způsoben očekávaným růs-
tem HDP. S ohledem na jeho 
nadsazení se dá očekávat spí-
še mírná změna směrem na-
horu. Pro srovnání, tento uka-
zatel je za průměr EU, kde do-
sahuje hodnoty kolem 39 %.

Spíše než „rozpočet škrtů“ 
by měl dostat  

přídomek „rozpočet 
udržovací“ – udržuje 

špatnou strukturu a stále 
čeká na nutné změny. 

V souvislosti s ohlašova-
nými reformami je užitečný 
bližší pohled na výdajovou 
stranu. To, že pokles schod-
ku byl způsoben „pouhými“ 
škrty s minimální námahou 
a nikoli systémovými změ-
nami, potvrzuje rozpočtová 
bilance i odvětvové členění 
výdajů. Pokles celkových vý-
dajů o 5,9 mld oproti minu-
lému roku je způsoben po-
klesem kapitálových výdajů 
o 10,9 mld. Zatímco běžné 
výdaje, které by právě měly 
poklesnout, narůstají o 5 mld.

Z odvětvového členění nej-
více poklesnou výdaje na do-
pravu o 29 mld na 57,4 mld 
korun a na bezpečnost a po-
řádek o 7,5 mld na 36,8 mld. 
Vypovídací hodnotu má 
i údaj, že až jedna čtvrtina 
běžných výdajů jde na čin-
nost vlastních úřadů. Je pozi-
tivní, že tyto provozní výdaje 
meziročně poklesly. 

Nejdynamičtější položkou 
se v posledních letech sta-
ly výdaje na obsluhu dluhu. 
V roce 2011 úroky narostou 
na 74,1 mld (o 10,4 mld re-
spektive 16 % oproti roku 
2010) a pro srovnání před-

stavují např. 60 % výdajů na 
školství. Ačkoliv se v souvis-
losti s úroky hovoří o určitém 
rozpočtovém polštáři, je zjev-
né, že vývoj dluhové služby 
je na dnešních turbulentních 
finančních trzích těžko před-
vídatelný a bylo by milým pře-
kvapením, pokud by alespoň 
nějaká část určená na úroky 
byla nakonec připsána na 
vrub nižšího schodku.

nadsazený výhled 
ekonomiky

Velmi podstatným výcho-
diskem pro rozpočet je od-
had ekonomického vývoje. 
Ač nelze předpokládat situaci 
z roku 2009, kdy vláda nedo-
kázala zareagovat na masiv-
ní změnu trendu ve vývoji 
naší a světové ekonomiky, je 
i tento rozpočet postaven na 
nadsazeném ekonomickém 
výhledu. To potvrzuje nejen 
srovnání s ostatními analytic-
kými institucemi, ale i posled-
ní makroekonomickou pre-
dikcí samotného Ministerstva 
financí (MF). Ta vidí růst reál-
ného HDP v roce 2011 místo 
rozpočtovaných 2,3 % jen 

o 2,0 %. MF rovněž snížilo od-
had růstu nominálního HDP 
(který má především vazbu 
na daňové výběry) z 3,7 % na 
3,4 %. To vytváří lepší situaci 
v příjmech státního rozpočtu. 

I tento rozpočet je 
postaven na nadsazeném 

ekonomickém výhledu. 

Otázkou rovněž je, jak 
se projeví negativní dopad 
schválených škrtů. Dle nejno-
vější predikce spotřeba vlády 
má klesnout o 4,5 %, což je 
o 3,6 p.b. více, než předpoklá-
dá schválený rozpočet. Tento 
restriktivní účinek rozpoč-
tové politiky má být z velké  
části kompenzován nejen 
výrazně rostoucí spotřebou 
domácností, ale zejména 
zlepšujícím se zahraničním 
obchodem, tedy rostoucí ev-
ropskou, zejména německou, 
ekonomikou. Poslední od-
hady však i zde dávají určité 
pochybnosti. Rovněž ostatní 
makroekonomické indikáto-
ry, na nichž rozpočet stojí, 
jsou až příliš optimistické. 

s

Státní rozpočet na rok 2011

Martin Slaný
poradce prezidenta republiky

 nABíZíMe

CEP nabízí knížku „Au to ři CEPu o euru“, do níž  přispěli 
václav Klaus, Mi roslav Sin ger, Mojmír Hampl, vladimír 
Tomšík, Jiří Weigl, Stanislava Janáčková, Petr Mach, 
Jan Skopeček, Wilhelm Hankel a Richard ebeling. 
Předmluvu napsal prezident václav Klaus. Úvod napsal edi-
tor Martin Slaný. Knížka by neměla chybět v knihovně žád-
ného ekonoma zajímajícího se o krizi eurozóny. 

Cena: 130 Kč, 135 stran.

objednávky na www.cepin.cz
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Nelze vyloučit, že v průbě-
hu roku budou muset být 
učiněna další úsporná opa-
tření k udržení schváleného 
 schodku.

Z příjmů jsou nadsazeným 
vývojem ekonomiky nejví-
ce ohrožené příjmy z DPH. 
Ty úzce závisí na tom, jak se 
vyvíjí spotřeba domácností 
i spotřeba vlády. Právě tyto 
dvě složky agregátní poptáv-
ky jsou však nejvíce nadsaze-
né, což naznačuje i zhoršení 
odhadu MF. Rozpočet napří-
klad počítá s růstem spotřeby 
domácností o 2 %, nejnověji 
ale již o 1,5 %. A i to je podmí-
něno předpokladem pokraču-
jícího nemalého zadlužování 
domácností. 

Rovněž se jako nadsazený 
jeví očekávaný výběr pojist-
ného na sociální zabezpečení, 
jakož nejvýznamnější složky 
příjmové strany rozpočtu 
(40 % bez příjmů z EU). Ten 
souvisí s vývojem objemu 
mezd a platů v ekonomice, 
který slouží jako vyměřova-
cí základ. I zde aktuální od-
had počítá s růstem v roce 
2011 o 0,4 procentního bodu 
 nižším.

Rostoucí  
mandatorní výdaje

Kritickou strukturu roz-
počtu asi nejlépe vystihuje 

pohled na mandatorní, tedy 
(zákonem) povinné, výdaje. 
Ve srovnání se schváleným 
rozpočtem na rok 2010 do-
chází k dalšímu navýšení po-
dílu mandatorních výdajů na 
celkových výdajích rozpočtu 
o 2,7 p.b. na 57,8 %. Ve srov-
nání s rokem 2007 to předsta-
vuje nárůst o téměř 7 p.b. 

Tento trend je zapříčiněn 
nejen pokračujícím absolut-
ním nárůstem mandatorních 
výdajů (z 653 mld v roce 
2010 na 681 mld, způsoben 
zejména valorizací důcho-
dů), ale i poklesem ostatních 
výdajů nemandatorní pova-
hy. Zohledníme-li ještě další 
tzv. kvazi-mandatorní výdaje, 
dosáhneme na více jak 80 % 
rozpočtu. To nebezpečně 
zužuje prostor pro jakoukoli 
vládní reakci na ekonomický 
vývoj.

Zastavme se ještě krátce 
u často diskutovaných výdajů 
na vědu a výzkum. Jejich po-
kles je minimální (o 0,5 mld), 
způsoben zejména pokle-
sem tohoto titulu v kapi- 
tole Ministerstva průmyslu 
a obchodu, poklesem pro-
středků z EU. Naopak v ka-
pitole Ministerstva školství 
dochází k nárůst o 1,4 mld, 
mírný je pokles u Akademie 
věd ČR.

Potřeba skutečných 
reforem

Je zřejmé, že Nečasova 
vláda s ohledem na časovou 
tíseň měla malý prostor pro 
výraznější a systémové sníže-
ní výdajů. Fischerova naopak 
málo podpory či odvahy před 
svým koncem (i rozpočtová 
situace je podstatný důvod, 
proč potřebujeme konečně 
silnou vládu). Na druhou 
stranu třeba dodat, že sou-
časná vláda při hledání úspor 
zvolila spíše jednoduché 
škrty, než opatření promyš-
lená a navázaná na (snad již) 
chystané reformy. Navzdory 
poklesu schodku oproti roku 
2010 není současný rozpočet 
lepší, v některých paramet-
rech je dokonce horší, než 
je ten loňský. Nižší schodek 
je při rostoucích sociálních 
výdajích způsoben poklesem 
běžných výdajů a vyšším oče-
kávaným daňovým výběrem. 
Celkově je rozpočet postaven 
na příliš optimistickém vývoji 
ekonomiky, což může zname-
nat nebezpečí, že dojde k do-
datečným výpadkům příjmů 
rozpočtu, a tím tlaku na opě-
tovné škrty.

Rozpočet více než dobře 
odráží naakumulované struk-
turální problémy a jen potvr-
zuje nutnost zásadních změn 

zejména u mandatorních slo-
žek. Přetrvávají ale i další pro-
blémy. Reformu nepotřebuje 
jen výdajová strana, ale i celý 
rozpočtový proces, včetně 
komplexního předkládacího 
materiálu se všemi příloha-
mi. Není to zrovna víkendové 
 čtení. 

Vláda si stanovila cíl mít 
deficit rozpočtu k HDP 

v roce 2013 pod úrovní 
3 %, s vizí vyrovnaného 

rozpočtu v roce 2016. Bez 
zásadních koncepčních 

změn jde o nereálný termín.

Navzdory mediálně chyt-
lavým výrokům o hloubce 
škrtů jsou jen slabým odva-
rem rozpočtových opatře-
ní Klausovy vlády z druhé 
poloviny 90. let i opatření 
většiny okolních zemí dneš-
ka. Úroveň vládního dluhu 
k HDP ke konci roku 2011 
dosáhne přes 42 %, neboli 
1600 mld korun. Vláda si sta-
novila cíl mít deficit rozpoč-
tu k HDP v roce 2013 pod 
úrovní 3 %, s vizí vyrovna-
ného rozpočtu v roce 2016. 
Bez zásadních koncepčních 
změn jde o nereálný termín. 
Věřme, že čekání na ně nebu-
de čekáním na Godota.

CEP nabízí sborník č. 62/2007 „Maas trichtská smlouva – 
pat náct let poté“, do něhož přispěli Hynek Fajmon, Jan 
Kohout, Petr Fiala, ivo Šlosarčík, václav Klaus,  Mi rek 
Topolánek, Petr Robejšek, Chris top  her Booker, Petr 
Mach, Tomáš Bři chá ček, lukáš Petřík a Marek loužek 
(edi tor sborníku). Před mluvu k publikaci napsal prezident 
václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 130 stran.

CEP nabízí sborník č. 84/2010 „vznik eFTA – padesát let 
poté“, do něhož přispěli Hynek Fajmon, Pavel Hnát, 
Petr Adrián, Petr Mach, victoria Curzon Price, Jan 
Skopeček, Jens eikaas, Martin erva, Tomáš Munzi 
a lukáš Kovanda. V příloze je smlouva o založení Evrop-
ského sdružení volného obchodu. Editorem sborníku je 
Marek loužek. Předmluvu napsal prezident václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 165 stran.

nABíZíMe

objednávky na www.cepin.cz, tel. 222 814 666, email: cep@cepin.cz
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Climate Hazard – Adaptation is the Key
CEP uspořádal ve středu 

8. prosince 2010 seminář, na 
němž vystoupil s přednáš-
kou emeritní spolupracovník 
Institutu pro veřejné záleži-
tosti z Melbourne a profe-
sor James Cook University 
z Townsville, Austrálie, Ro-
bert (Bob) Carter. Akci mo-
deroval prezident václav 
Klaus, který recenzoval Car-
terovu knihu „Climate: The 
Counter Consensus“ (Stacey 
International, 2010).

Bob Carter nabídl alter-
nativní pohled na klimatické 
změny, který zdůrazňuje pří-
pravu a přizpůsobení se změ-
nám, které se odehrávají. To je 
zásadně odlišné od důrazu kla-
deného západními politiky na 
zmírnění globálního oteplová-
ní omezováním emisí oxidu 
uhličitého. Odůvodnění pro 
výběr mezi politikami zmírňo-
vání klimatických změn nebo 
adaptace musí spočívat v ana-
lýze vědeckých důkazů o kli-
matických změnách.

Veřejná debata o nebez-
pečném, údajně lidmi způso-
beném globálním oteplování 
je zavádějící ve dvou věcech. 
Za prvé, nesprávností měře-
ní historické teploty, které 
jsou užívány při rekonstrukci 
statistiky průměrné globál-
ní teploty. A za druhé, zájmy 
lobbistů a médií, díky nimž 
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vznikají nešťastné emoce me-
zi skupinami osob, které jsou 
zobrazovány jako klimatičtí 
„alarmisté“ nebo „popírači“. 
Ve skutečnosti velká většina 
vědců nespadá ani do jedné 
z těchto škatulek a zastává vy-
vážený názor na složité téma 
klimatických změn.

Všichni kompetentní vědci 
akceptují, že globální klima 
se vždy měnilo a bude měnit, 
že lidské aktivity (ne jen emi-
se oxidu uhličitého) určitě 
ovlivňují lokální klima a do 
určité míry mohou ovlivňo-
vat globální klima, a že oxid 
uhličitý je mírný skleníkový 
plyn. Skutečná vědecká deba-
ta neprobíhá o žádné z těchto 
věcí, ale spíše o významu a ve-
likosti globálního lidského 
účinku a jeho pravděpodob-
ném významu v kontextu pří-
rodních klimatických změn.

Teplotní záznamy načrtá-
vají jen přibližnou historii 
průměrné globální teploty za 
uplynulých 150 let. Přesný od-
had průměrné globální teplo-
ty udávají satelitní záznamy, 
které však existují jen od ro-
ku 1979. Druhý spolehlivý 
zdroj průměrné globální tep-
loty představují radiosondy, 
které sahají až do roku 1958. 
Oba tyto spolehlivé záznamy 
nenaznačují žádné význam-
né oteplování. Momentálně 

klidné slunce a nedostatek 
oteplování v posledních dese-
ti letech naznačují, že největ-
ším klimatickým nebezpečím 
příštích desetiletí by mohlo 
být ochlazování.

Změny klimatu probíhají 
v geologických dobách po ti-
síce až miliony let. Je pozoru-
hodné, že za uplynulých šest 
milionů let dochází k mír-
nému ochlazování. Kvalitní 
paleoklimatické záznamy ne-
naznačují žádné neobvyklé 
změny v klimatu, které by se 
odehrály ve 20. a raném 21. 
století. Navzdory více než sta 
miliardám dolarů od roku 
1990 investovaných do zkou-
mání globální teploty neexis-
tuje žádný geologický důkaz, 
který by potvrzoval měřitelný 
lidský vliv na průměrnou glo-
bální teplotu.

Teze, na niž se všichni vědci 
shodnou, je, že přirozené kli-
matické události a klimatické 
změny přinášejí lidské a en-
vironmentální náklady. Tato 
nebezpečí zahrnují bouřky, 
záplavy, sucha, lesní požáry 
a teplotní skoky a dlouhodo-
bější trendy ochlazování ne-
bo oteplování. Je jisté, že tyto 
klimatické události a změny 
budou pokračovat a že čas od 
času způsobí lidské a environ-
mentální škody. Mimořádné 
události v počasí a jejich dů-

sledky jsou přírodní katastro-
fy jako zemětřesení, tsunami 
a sopečné erupce, které ne-
mohou být ani předvídány, 
ani jim nelze zabránit.

Obtíže vzniklé zaváděním 
obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových ply-
nů nebo zdaněním ukazují, 
že takové mechanismy jsou 
drahé, ničivé a neúčinné. 
Omezování oxidu uhličitého 
není ani správná národní kli-
matická politika, ani nutně 
její žádoucí část. Změny kli-
matu jako přírodní riziko je 
stejně geologické jako mete-
orologické téma. Mělo by se 
s ním zacházet podobně jako 
s jinými zemskými nebezpe-
čími, tj. například pokusit se 
monitorovat nástup nebez-
pečných událostí a mít obra-
nu proti nim, když nastanou.

Politici by se měli vzdát 
iluzorního cíle „zabránit glo-
bálnímu oteplování“ omezo-
váním emisí oxidu uhličitého. 
Místo toho by měli přijmout 
klimatickou realitu, jak se vy-
víjí, a najít nejvíce rozumné, 
praktické a efektivní přizpů-
sobení se globálním změ-
nám klimatu. Taková politika 
adaptace je nejlepší obranou 
proti domněle nebezpečným, 
lidmi způsobeným klimatic-
kým trendům, které by mohly 
v budoucnosti nastat. ML

 
CEP nabízí sborník 
č. 85/2010 „Trianonská 
smlouva – devadesát 
let poté“, do něhož při-
spěli Jindřich dejmek, 
Jan Koukal, Jiří němec, 
Štefan Šutaj, Jiří Weigl, 
oskar Krejčí, ignác 
Romsics, eva irmanová, 
Jan Sechter a Martin 
ehl. V přílohách najde 
čtenář mírové smlouvy 
s Maďarskem. Editory sbor-
níku jsou Marek loužek 
a Jindřich dejmek. 
Předmluvu napsal prezi-
dent václav Klaus. 
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STo leT od nARoZení GeoRGe STiGleRA

Letošního 17. ledna by se 
dožil sta let velký ekonom – 
nositel Nobelovy ceny za eko-
nomii za rok 1982, dlouholetý 
profesor Chicagské univerzi-
ty – George J. Stigler. Nejsem 
jistě sám, kdo ho považuje za 
jednoho z nejvýznamnějších 
a nejvlivnějších ekonomů 
druhé poloviny 20. století. 
Stál vždy na straně trhu, nikoli 
státu, byl – spolu s Miltonem 
Friedmanem – ztělesněním 
pojmu „chicagská ekonomic-
ká škola“. Byl obdivován, ale 
socialisty všeho druhu rezo-
lutně odmítán. Myslím, že 
oprávněně. 

imperiálnost ekonomie
Nebudu se pouštět do 

podrobných biografických 
údajů, mimo jiné proto, že 
sám Stigler kdysi řekl, že 
„biografie zkresluje – spíše 
než osvětluje – pochopení 
podstaty vědeckého díla“. 
To je neobvyklý, ale velmi 
rozumný názor. Několik dat 
však uvést musím: svůj první 
významný článek napsal v ro-
ce 1939, první knihu vydal 
v roce 1941, profesorem na 
katedře ekonomie v Chicagu 
se stal v roce 1958 a setrval 
tam až do konce svého živo-
ta. Zemřel 1. prosince 1991. 
Měl jsem příležitost se s ním 
setkat v září roku 1990 na 
konferenci Montpelerinské 
společnosti v Mnichově, kde 
se posadil do první řady a po-
slouchal můj projev na téma 
kolapsu komunismu ve střed-
ní a východní Evropě. Řekli 
jsme si potom pár slov. 

O Stiglerovi jsem mluvil 
již dvakrát. Poprvé to bylo 
v Praze, na semináři poboč-
ky ČSVTS ve Státní bance 
Československé v lednu 
1983, měsíc poté, co mu by-
la udělena Nobelova cena. 
Text je k dispozici v mé kni-
ze Ekonomická věda a eko-
nomická reforma (Praha, 
Gennex &Top Agency 1991). 

Později narozeným připo-
mínám, že v roce 1983 u nás 
oslavovat Nobelovu cenu pro 
amerického, vysoce konzer-
vativního, agresivně protrž-
ního a samozřejmě nemarxis-
tického ekonoma chicagské 
školy bylo velmi výjimečné. 

Letošního 17. ledna by 
se dožil sta let velký 

ekonom – nositel Nobelovy 
ceny za ekonomii za rok 

1982, dlouholetý profesor 
Chicagské univerzity – 

George J. Stigler.

O patnáct let později, v ro-
ce 1998, jsem byl nesmírně 
poctěn pozváním, abych na 
University of Chicago před-
nesl poslední ze tří George 
Stigler Memorial Lectures 
(dostupnou na www.klaus.cz) 

s tím, že dvě předcházející 
pronesli jeho neméně slav-
ní kolegové George Shultz 
a Milton Friedman. Mé dnešní 
zamyšlení ke stoletému výro-
čí jeho narození je tedy z mé 
strany pokusem již třetím. 

George Stigler byl více eko-
nomem pro teoretické ekono-
my než pro politiky a vládní 
úředníky nebo pro laiky. Tím 
nechci říci, že by jeho učeb-
nice The Theory of Prices 
z roku 1946 (pro vnitřní po-
třeby Ekonomického ústavu 
ČSAV přeložená do češtiny 
a vydaná v závěru šedesátých 
let) nebyla jednou z nejvíce 
používaných učebnic mikro-
ekonomie vůbec, ale klíčové 
jsou – a to dodnes – jeho teo-
retické práce. Ekonomii věřil 
a příslušníky dalších spole-
čenských věd zlobil tvrzením 
o oprávněnosti „imperiální-
ho charakteru ekonomie“, 
neboť byl přesvědčen, že ze 
všech společenských věd jedi-
ně ekonomie je vědou.

ekonom a stát
Byl mikroekonomem a teo-

rii ceny považoval za „hlavní 

kořen ekonomické teorie“. 
Chování ekonomických sub-
jektů (jednotlivců i firem) se 
důsledně snažil vysvětlovat 
dvěma základními ekonomic-
kými faktory – příjmem a ce-
nou. V tomto ohledu šel až na 
samotnou mez – ekonom má 
pokračovat „v hledání rozdílů 
v cenách a příjmech tak dlou-
ho, dokud nevysvětlí všechny 
změny v chování“. 

Ekonomická teorie byla pro 
Stiglera deduktivním uvažo-
váním na bázi jednoduchých 
behaviorálních předpokladů. 
Proto bylo nezbytné, aby byla 
vytvořena jako formální, abs-
traktní a konzistentní systém. 
Věnoval se jí celý svůj život. 
Za nejdůležitější považoval 
zkoumání důsledků státní re-
gulace a státních zásahů na 
fungování ekonomiky a proto 
si v roce 1964 pro své vystou-
pení ve velmi prestižní funkci 
prezidenta Americké ekono-
mické asociace zvolil téma 
„Ekonom a stát“. Vysvětloval 
v něm – na straně jedné – dů-
vody nedůvěry ekonomů vůči 
motivům státu a – na straně 
druhé –  důvody nedůvěry 
ekonomů vůči schopnosti stá-
tu jakékoli státní zásahy pro-
vádět. Toto odlišení je kon-
cepčně zcela klíčové.  

Za nejdůležitější považoval 
Stigler zkoumání důsledků 
státní regulace a státních 

zásahů na fungování 
ekonomiky.

Stigler nechtěl, aby se eko-
nomie věnovala filozofová-
ní a amatérské politologii, 
a proto se zabýval empirickou 
analýzou kvality a efektiv-
nosti hospodářské politiky. 
Nobelovu cenu v podstatě 
dostal hlavně za svou práci 
v oboru teorie ekonomic-
ké regulace, za článek z ro-
ku 1971 v Bell Journal of 
Economics, ve kterém revo-
lučně argumentoval, že státní 
regulace konkurenci na trhu 
obvykle snižuje (nikoli zvy-
šuje), je většinou dělána ve 
prospěch regulovaných firem 
(nikoli ve prospěch spotřebi-
telů) a vede k horším výsled-

kům, než jaké by nastaly bez 
jakýchkoli regulací. 

Standardní mikroekonom
Stigler byl obhájcem stan-

dardní mikroekonomie (mak-
ro ekonomii neuznával vů-
bec), byl stoupencem em-
pirické analýzy, nikoli však 
ekonometrie. Nevěřil, že 
ekonomie může přinášet uži-
tečné návody pro provádění 
hospodářské politiky stá-
tu, ale vtipně říkal, že – ať si 
o ekonomické teorii myslíme 
cokoli – „nelze popřít, že je 
ekonomická teorie ekonomů 
lepší, než ekonomická teorie 
kohokoli jiného“. Mám strach, 
že si i dnes u nás veřejnost 
i politici často myslí opak. 

Již dvacet let není  
mezi námi a jeho  

hlas chybí.

Bylo by možné  dlouze 
popisovat řadu dalších Stig-
lerových teoretických pří-
spěvků – k teorii trhu, k teorii 
oligopolu, k teorii firmy, k dě-
jinám ekonomických teorií, 
ale za klíčový považuji jeho 
přínos k teorii informací, 
a to zejména díky článku The 
Economics of Information 
z roku 1961. Pro Stiglera infor-
mace – jako jakékoli jiné zbo-
ží – mají své náklady, a proto 
si ekonomické subjekty ob-
starávají jen tolik informací, 
kolik je pro ně ekonomicky 
racionální. Používal jsem to 
vždy jako argument proti ob-
divu k nekonečnému množ-
ství dat a faktů, kterými jsme 
dnes zaplavováni díky novým 
technologiím, protože spo-
lu se Stiglerem vím, že každý 
z nás vždy hledá (a využívá) 
optimální velikost informací, 
nikoli jejich jakési maximum. 

Stigler byl neuvěřitelně vtip-
ný a jeho texty jsou plné glos 
typu „používání matematiky 
není zárukou dobré ekono-
mie, neboť řecká i římská abe-
ceda nabízejí mnoho symbolů 
pro zmatené myšlenky“. V češ-
tině máme jeho nobelovskou 
přednášku (v knize Oslava 
ekonomie, Academia, Praha 
1994). Již dvacet let není mezi 
námi a jeho hlas  chybí.


