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Ladislav Jakl
tajemník prezidenta republiky

Napsal mi kamarád Vláďa 
Košárek z Kutné Hory tuhle 
SMS, zrovna ve chvíli, kdy dav 
útočil na pražskou radnici: 
„Horší scénář si Havel nemohl 
ani představit, zneuznaný gé-
nius a ředitel světa v čele hul-
vátů a výtržníků demonstruje 
na magistrátu proti naprosto 
regulérnímu zasedání na zá-
kladě výsledku standardního 
demokratického vyjednávání 
politických stran. To jsi vy-
myslel Ty, ho vlákat do pasti?“ 
Odpověděl jsem mu, že nevy-
myslel, že na to si pan Václav 
Havel stačil sám. Ale ten scé-
nář byl opravdu pro mocenské 
a zájmové uskupení havlovců 
(omlouvám se za tento zjedno-
dušený pojem) velmi tragický.

Pravda a láska
Že koalice ODS a ČSSD 

na pražské radnici leckomu 
zkřížila plány, je evidentní. 
Že leckdo si přál jiné politic-
ké řešení a toto se mu nelíbí, 
je zcela normální a legitimní, 
stejně jako projevovat tako-
vý názor i formou protestu. 
Jenže protest se svou argu-
mentací a pak i průběhem 
demonstrace vymkl z rukou 
a obrátil se proti iniciátorům 
v pozadí. Jednak to útočníci 
na schůzi pražského zastupi-
telstva přestřelili, svou agre-
sivitu přehnali a tím ztratili 
podporu značné části veřej-
nosti, která si také přála jiné 
uspořádání radnice. A jednak 
tím, že havlisté tento protest 
tak okatě adoptovali (jak pří-
slušnou petici tak násilné 
vniknutí do zasedací síně), že 
přišel o podporu další značné 

části veřejnosti, která pro ne-
souhlas měla jiné motivy než 
pomáhat pravdě a lásce.

Nejvíce na této protestní ak-
ci prodělala TOP 09. Nejenže 
nebyla schopna vyjednat pro 
sebe výhodnější uspořádání 
(protože své partnery pouze 
tlačila ke zdi, jista si tím, že 
oni nebudou schopni posta-
vit se tlaku médií), ale ještě 
se reakcí na vznik koalice vy-
profilovala jako jeden z dal-
ších havlistických projektů. 
Jsem si jist, že mnoho členů, 
aktivistů, kandidátů i podpo-
rovatelů TOP 09 se angažo-
valo v prospěch této strany, 
protože uvěřilo, že tentokrát 
jde o tu pravou pravici, dů-
slednou a ne oportunistickou 
jako ODS, nezapletenou do 
přízemních zájmů. A najedou 
zjistili, že z lodi, na kterou na-
stoupili a která vyplula na po-
litické moře, opadává čerstvý 

nápis TOP 09 a pod ním vy-
stupují špatně zamalovaná dří-
vější písmena Děkujeme ode-
jděte, Impuls 99, Dřevíčská 
výzva, Lípa, Unie svobody, 
Čtyřkoalice, Česká televize – 
věc veřejná, sarajevský aten-
tát… Musím říci, že tohle pro-
citnutí mnohým z pasažérů 
nepřeji. Možná si dnes myslí 
cosi o užitečných idiotech.

Nevolil jsem ve volbách do 
pražského zastupitelstva žád-
nou ze zúčastněných stran. 
Nejsem tedy žádným fan-
dou ani jednoho z možných 
uspořádání. Faktem ale je, že 
výsledek voleb umožňoval 
čtyři zcela legitimní varianty 
uspořádání. Legitimní v tom, 
že všechny vycházejí z voleb-
ního výsledku, nemohou být 
jeho popřením a hrají pou-
ze s tím, co komu dali voliči 
k dispozici. TOP 09 získala 26 
mandátů, ODS 20, ČSSD 14 
a KSČM 3. Komunisty klidně 
můžeme vynechat. Ne proto, 
že to jsou komunisti, ale pro-
stě proto, že jejich tři hlasy 
nemohou znamenat žádnou 
změnu povolební matemati-
ky, nikdo je nepotřebuje.

Pramen: Economist, 2. 12. 2010
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Argumenty proti koalici
V úvahu připadají při zmí-

něných počtech tyto varian-
ty: 1. Široká koalice TOP 09, 
ODS a ČSSD (celkem 60 man-
dátů); 2. Koalice TOP 09 
a ODS (46); 3. Koalice TOP 09 
a ČSSD (40); 4. Koalice ODS 
a ČSSD (34).

Hlavní mediální proud, 
havlovští intelektuálové a po-
uliční kraválisté křičí, že 
jedna z nich je zakázána. Ta 
čtvrtá. A proč? Zde jsou jejich 
argumenty.

a) Voliči chtěli změnu. Ano, 
a také jí dosáhli, poměry v za-
stupitelstvu jsou zcela jiné 
než před čtyřmi lety. ODS již 
nemá většinu a nemůže vlád-
nout sama. V zastupitelstvu 
určitě bude (kromě varianty 
1) silná opozice, což dosud 
nebylo. Voliči poskytli daleko 
lepší pozici ČSSD, bez které 
se nemohou uskutečnit tři ze 
čtyř variant, z nichž jedna na-
konec uskutečněna byla a na-
rozdíl od minulého období 
dostala ČSSD do rady. A nako-
nec poprvé výsledky umožňo-
valy i variantu rady bez ODS. 
Umožňovaly, ne nařizovaly.

b) Vítězná strana má ná-
rok na primátora a zásadní 
pozice v radě. Pak ale měli ti-
tíž demonstranti protestovat 
proti jarnímu vyšachování ví-

těze sněmovních voleb Jiřího 
Paroubka z koalice. To jim ale 
nevadilo, naopak vláda po-
ražených se jim zdá správná. 
Stejní lidé protestovali v roce 
1998 proti tomu, aby vládl ví-
těz voleb – ČSSD – a požado-
vali vládu poražených – ODS, 
KDU-ČSL a US.

c) Varianta 4 má korupč-
ní potenciál. Kouzelná slova. 
A která varianta ho nemá?

d) tato koalice spojuje nej-
větší ideové oponenty a riva-
ly z kampaně. Je zajímavé, že 
s touto myšlenkou přicházejí 
ti, co nám léta tvrdí, že pra-
volevý politický koncept je 
přežilý a že na komunální 
úrovni se nedělá politika, ale 
přece to konkrétní dobro pro 
lidi a stranické dresy jsou tam 
tedy zcela nedůležité. Ano, 
varianta 4 znamená složitý 
kompromis málo kompatibil-
ních programů, ale to ostatní 
varianty možná ještě silněji: 
TOP 09 se v pražské kampani 
vymezovala nejvíc proti ODS 
a ve vládě zase proti ČSSD. 
Její spojení s některým „ne-
přítelem“ by nevadilo? 

Legitimní řešení
Varianta 4 je prostě stej-

ně legitimní jako ostatní tři. 
Pokud tedy nebudeme roz-
lišovat jejich legitimitu, mů-
žeme je rozlišovat podle vý-

hodnosti či nevýhodnosti pro 
jednotlivé aktéry.

Varianta 1 sice dává dohro-
mady největší sílu, nevýhod-
ná je ale pro všechny aktéry, 
protože o místa v radě se mu-
sejí podělit tři a ne dvě strany. 
Podíl každé z nich bude tedy 
menší než při dvojkoalici.

Varianta 2 je výhodná pro 
TOP 09 a dosti nevýhodná 
pro ODS, která by dostala jen 
menší počet míst v radě a zce-
la jistě ne primátora. TOP 
09 s vlivovými skupinami za 
zády a s ohromnou mediální 
podporou by z ODS uděla-
la statisty, pracující leda na 
svém zániku.

Varianta 3 je nejvýhodnější 
pro TOP 09, mizí její hlavní 
terč v kampani a s početně 
slabší sociální demokracií 
získá ještě více prostoru než 
u varianty 2.

Varianta 4 je nejvýhodnější 
jak pro ODS, tak pro ČSSD. 
ODS může sáhnout po postu 
primátora a větším zastoupe-
ním v radě, ČSSD se slabším 
z možných partnerů získává 
lepší pozici. Nevýhodou to-
hoto uspořádání je jen slabá 
většina, což může působit 
komplikace.

Z toho plyne, že pouze va-
rianta 4 je výhodná pro dva 
politické subjekty, varianta 

1 pro nikoho a varianty 2 a 3 
jsou výhodné pouze a jen pro 
TOP 09. Vyřešení povolební-
ho rébusu na radnici je tedy 
docela logické.

Nevím, jestli bude Bohuslav 
Svoboda dobrým primáto-
rem. A už vůbec nevím, jestli 
koalice ODS a ČSSD na praž-
ské radnici je řešením ideál-
ním. Je to ale řešení zcela legi-
timní a dokonce vlastně nejlo-
gičtější. Koalice ODS a ČSSD 
je jedno z možných uspořá-
dání, jedna z možných kom-
binací, které volební výsledek 
v Praze dal. Není to „podvod 
na voličích“, není to „popření 
výsledku voleb“.

Nervozita kritiků ukazu-
je spíše na něco jiného. Byl 
projekt TOP 09 v Praze jed-
noúčelovým projektem na 
získání zcela konkrétního 
postu pro zcela konkrétního 
člověka a na získání pozic 
pro konkrétní zájmové cíle? 
To nám napoví příští měsíce. 
Dívejme se na Zdeňka Tůmu, 
jak důsledně bude plnit v za-
stupitelstvu roli lídra opo-
zice. Šlo mu přece o zájmy 
Prahy a Pražanů, ne? Nebo 
mu už od rezignace v ČNB 
šlo jen o jeden post a bez 
jeho získání ho nějaká praž-
ská politika vůbec nezajímá? 
Uvidíme.

Vzpomínání na budoucnost

Petr Hájek
zástupce vedoucího  
Kanceláře prezidenta republiky

Základním znakem první 
dekády jedenadvacátého sto-
letí je rozpolcenost. Tedy vše 
při starém. Jako dříve, jako 
vždycky, co svět světem stojí.

Na jedné straně se opět 
nevídaným způsobem mobi-
lizovaly šiky sociálních inže-
nýrů, velekněží moderních 
náboženství člověkoboha. 
Svou moc a celosvětové ta-
žení staví na přesvědčení, že 
nic není člověku nedosaži-
telné. A tedy také, že vše je 
dovoleno. To mlčky předpo-
kládá odmítnutí Bohočlověka 
Ježíše Krista, na němž ovšem 
celá euro-atlantická civiliza-
ce stojí, z něhož je odvozena. 
Jehož narození si každoročně 

docela velkolepě připomíná. 
Už to je znak hluboké rozpol-
cenosti.

Jenže tlak budí protitlak. 
Čím více unifikátoři všeho 
myslitelného pracují na de-
strukci „starého světa“ a ve 
jménu Pokroku odstraňují 
všechny jeho znaky, zvyky 
a tradice, tím více křísí při-
rozený odpor stále větší části 
veřejnosti. Právě té veřejnos-
ti, která ve své blahobytné zle-
nivělosti užuž byla ochotna 
nechat se sevřít chomoutem 
nového typu totality. Vánoce 
tuto rozpolcenost dokonale 
symbolizují. 

I v dobách moskevského, 
chceme-li „bolševického“ so-

cialismu (přestaňme už mluvit 
o komunismu, žádný nikdy 
nebyl) představovaly vánoce 
paradox: Bůh byl sice násilím 
vykázán do exilu, ale oslava 
jeho tajemného vtělení v Synu 
zůstala bezkonkurenčně nej-
většími svátky v roce.

Jen víra se materializovala. 
Víra ve spotřebitelský ráj, kte-
rá v teologii plánovaného hos-
podářství ovšem nevědecky 
spoléhala na zázrak. Na váno-
ce se proto dovážely banány 
a pomeranče a ženy za pultem 
vytahovaly podpultové zboží. 
Vánoce měly být symbolem 
víry v budoucí dostatek, na 
okamžik zhmotnělým snem 
o vítězství hmotného blaho-
bytu nad čímkoli duchovním. 
Na místě prvním nad ideou 
individuální lidské svobody – 
základním poselstvím, které 
Bůh prostřednictvím Ježíše 
Krista člověku nabídl.

V dobách socialismu bru-

selského má tato paradoxní 
rozpolcenost ještě hlubší kon-
tury. Zboží je v obchodech 
více, banány a pomeranče lze 
koupi celoročně, spotřebitel-
ský ráj explodoval – a zase to 
není ono. Zase čím dál větší-
mu množství nespokojenců 
vadí ubývání něčeho tak ne-
hmotného, jako je – svoboda. 

Jestli ono to nebude v ně-
čem jiném. V něčem původ-
ním. V něčem co žádný lidský 
plán nepostihne. V tajemství, 
které přesahuje fantazii všech 
plánovačů všech dob. V tom, 
co se nedá vyrobit, ani koupit, 
změřit ani spočítat, nařídit, 
ani zakázat. 

V přirozenosti zázraku, kte-
rý se narodil v Betlémě, aby 
světu sdělil jedinou možnou 
podstatu jeho blahobytu, svo-
body a vnitřní nerozpolce-
nosti: Lásky, jako univerzální-
ho principu lidské existence. 
Milostiplné vánoce!

n
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Před několika lety by niko-
ho nenapadlo dávat za dvoji-
ci slov „budoucnost Evropy“ 
otazník. Dnes je to věcí nikoli 
neobvyklou, dokonce to patří 
k bontónu. Odlišme však in-
telektuálské mudrování, v ně-
mž je skepse, pesimismus, 
varování (těch moudřejších 
nás hloupější) povinností, od 
skutečné starosti o kontinent, 
který je naším osudem.

Výjimečnost Evropy
Mne budoucnost Evropy 

trápí. Evropa už dlouho zapo-
míná na to, co bylo příčinou 
její několik století trvající vý-
jimečnosti. Nevšímá si, že pří-
činy své výjimečnosti napůl 
cílevědomě, napůl svou nepo-
zorností likviduje.

Evropa byla založena na 
svobodě a demokracii, na 
úctě k různorodosti (nejen sý-
rů, ale i systémových charak-
teristik svých konstitutivních 
složek), na pochopení, že mu-
sí mít více rozhodovacích cen-
ter (ne jedno imperiální hlav-

Budoucnost Evropy?

Václav Klaus

ní město), na křesťanských zá-
kladech vystavěného pohledu 
na lidský život, který přijímá 
desatero i zodpovědnost vůči 
něčemu, co přesahuje jednot-
livce (což si je ve svých nábo-
ženských i ateistických varian-
tách bližší a podobnější, než si 
fundamentalisté na obou stra-
nách myslí), na pochopení, že 
pro fungování společnosti je 
klíčová vazba mezi zásluhou 
a odměnou, nebo jinak, že 
prostředky zajišťování života 
svého (a své rodiny) závisí na 
tom, co člověk vykoná. Není 
to dar, almužna či pouhá po-
moc. 

Určitě by bylo možné ten-
to výčet „evropských“ (my si 
myslíme normálních, samo-
zřejmých, všem srozumitel-
ných) charakteristik rozšířit, 
ale toto jsou asi ty hlavní. 
Utvářely se dlouhá staletí, 
někteří výjimeční jedinci se 
o ně zasloužili více než my 
ostatní, ale v žádném přípa-
dě to nebyl žádný autorita-

tivní projekt, nýbrž produkt 
spontánního, evolučně se 
utvářejícího systému. Mises 
s Hayekem měli pravdu, že 
žádný složitý systém nesmí 
být projektován a že vždy 
vznikne velký problém, když 
takový pokus nastává. 

Centralizace 
a glajchšaltování

Všechno nasvědčuje tomu, 
že tato evoluce byla v Evropě 
narušena. Začalo to francouz-
skou revolucí, kdy se vynořila 
lidská práva bez jakéhokoli 
zakotvení, práva nároková či 
pozitivní, tedy zlomek, kte-
rý má jen čitatele a prázdný 
jmenovatel. Bylo to zesíleno 
revolucí „velkou říjnovou“, 
která zrušila svobodu, de-
mokracii i tržní ekonomiku, 
a v mnohém podobnou, ale 
o rasismus „bohatší“ revolucí 
Hitlerova nacismu. Ve stínu 
těchto velkých revolucí pro-
bíhalo „drolení“ Evropy (ni-
koli jako kontinentu, ale jako 
systému), které pod novými 
„ismy“ pokračuje i dnes.

Je opouštěn westfálský sys-
tém národních (nebo občas 
i vícenárodních) států, který 
ne náhodou umožnil svobodu 
a demokracii. Přes fráze o tzv. 
subsidiaritě nastává stále tuž-
ší centralizace a glajchšalto-

vání Evropy a tím i likvidace 
její systémové různorodosti. 
Skutečný přínos s křesťan-
stvím spojených hodnot je 
karikován spory typu, byl-li 
svět stvořen za sedm dní či 
nějak jinak. Modla „sociálně-
tržní“ ekonomiky rozbila ne-
jen ekonomický, ale i sociální 
systém. Nové zelené nábožen-
ství je drtivým útokem na tra-
diční evropskou racionalitu. 
Francouzská revoluce je dovr-
šována dnešním „humanrigh-
tismem“. 

Zabývat se ekonomický-
mi jednotlivostmi má smysl 
jen při vědomí těchto širších 
souvislostí. S touto výhradou 
říkám, že v roce 2011 euro vy-
drží (ale česká koruna také), 
eurodluhová krize á la Řecko 
či Irsko postihne další země, 
ekonomický růst ČR bude 
nad průměrem eurozóny, 
ekonomika USA bude zklamá-
ním. Země BRIC budou po-
kračovat – díky svým rychlým 
tempům růstu – v dohánění 
„vyspělé“ Evropy. Evropská 
unie udělá výrazné kroky 
v přechodu od unie měnové 
v unii fiskální a tedy k omeze-
ní suverenity členských zemí. 

Psáno pro Ekonom  
a the Economist,  

ročenka World In 2011.

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, e-mail: cep@cepin.cz
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Proti novému světovému řádu

Adam B. Bartoš
novinář, zakladatel webu www.freeglobe.cz

Evropský „prezident“ Her-
man van Rompuy v listopa-
dovém projevu k 21. výročí 
pádu berlínské zdi vyhlásil 
konec národních států a eu-
roskepticismus označil za no-
vé nebezpečí a jeho předsta-
vitele za nepřátele. Americký 
prezident Barack Obama jen 
o pár dní později v projevu 
v indické Bombaji nazval 
zase nepřáteli ty, kteří ne-
podporují globalizaci a ote-
vřenou jednotnou světovou 
ekonomiku. 

Třebaže podobných zpup-
ných prohlášení už byla 
spousta a spousta jich ještě 
bude, jsem přesvědčen, že by-
chom je neměli podceňovat. 
Jsme totiž svědky zásadního 
střetu, ke kterému v příštích 
měsících a letech dojde. Ti, 
kteří odmítají nadšené budo-
vání jednotné Evropy či ještě 
nadšenější budování globál-
ních politických a ekonomic-
kých struktur, jsou označeni 
za nepřátele. Nikdy nekon-
čící zápas o lidskou svobodu 
začíná nabírat netušených 
 rozměrů.

Co se ale děje na české po-
litické scéně? Zvedá se v pra-
vicových stranách nějaký od-
por či nesouhlas? Uvědomují 
si čeští konzervativci, co tyto 
na první pohled nenápad-
né výroky ohlašují? Zamýšlí 
se někdo v českých politic-
kých stranách (záměrně ří-
kám „stranách“, protože na 
Hradě se nad tím zamýšlejí) 
nad politickým programem, 
který by byl alternativou 
k současnému politickému 
 mainstreamu? 

Poučil se někdo z rok staré 
strašlivé porážky české su-
verenity a za oněch dvanáct 
měsíců, co Lisabonská smlou-
va platí, přišel s návrhy, jak ji 
odčinit a zvrátit? Nebo jsme 
veškerý odboj vzdali a nechá-
váme se jen unášet stále se 
zrychlujícími okolnostmi?

Jsem bohužel přesvědčen, 
že platí to poslední. Česká 

konzervativní politika si tyto 
soudobé nebezpečné tren-
dy nepřipouští, natož aby 
jim bránila. Rezignovala na 
 obranu hodnot, které by jí 
měly být nejdražší. Nachází 
se ve vážné krizi, kdy 
 nedokáže rozeznat znamení 
doby, neví, co je její poslání, 
nemá vizi. 

Místo toho, aby šla do se-
be a „zpytovala“, proč se jí 
před rokem nepodařilo uhá-
jit zbytky české nezávislosti 
a přemýšlela, jak by to mohla 
napravit, pokračuje i za sou-
časné vlády v probruselském 
kurzu. A právě lehkomyslná 
samolibost daná nečekaným 
výsledkem parlamentních 
voleb, který umožnil vznik 
pravicové vlády s historicky 
dosud největší většinou ve 
sněmovně, jakékoli vážnější 
sebereflexi a debatě o obrodě 
pravice brání. Pravice je spo-
kojená s tím, že vládne. Dál už 
ale nevidí.

Přitom právě dnes, více než 
kdykoli jindy, je třeba dohléd-
nout dál, než jen k dalším vol-
bám. Více než kdykoli jindy je 
třeba, aby konzervativci našli 
společnou řeč a začali mluvit 
silným hlasem. Tento text by 
proto chtěl být příspěvkem 
do debaty, jak českému kon-
zervatismu vrátit náboj a se-
bevědomí, ale i vizi, která by 
ho mohla sjednotit a zajistit 
mu do budoucna velké sym-
patie voličů. 

Ve skutečnosti jde ale o ví-
ce, než jen najít dostatečně 
originální a atraktivní téma 
do příštích volebních kampa-
ní. Jsem totiž přesvědčen, že 
v současnosti ani žádné jiné 
důležitější téma není a kon-
zervativci proto nemají na vy-
branou. 

Nový světový řád
Každé hnutí potřebuje ke 

sjednocení vnějšího nepříte-
le. Konzervativci si ho naštěs-
tí nemusejí vymýšlet, už ho 
přirozeně mají. Mají ho v po-
krokářském uvažování, které 

je staré jako lidstvo samo, ale 
které na sebe bere v čase růz-
né podoby. Největším problé-
mem konzervativců je, že tu 
nejnovější podobu nepřítele 
dosud neprohlédli a bojují 
pouze s jeho starými podoba-
mi. Bojují staré války. 

Dovolím si říci, že nepříte-
lem konzervatismu není dnes 
klasická levice, jak ji známe. 
Nejsou jím komunisté (různé 
antikomunistické struny ro-
zeznívané některými malými 
stranami působí směšně, pro-
tože skutečný boj se odehrává 
někde jinde), není jím ani so-
ciální demokracie Zemanova, 
dokonce ani Paroubkova 
 střihu. 

Budoucnost konzervatismu 
vidím v boji proti  

světové vládě a nové 
totalitě, ke které nutně 

povede.

Není jím vlastně žádná kon-
krétní politická strana, ale 
v politickém mainstreamu 
převažující ideologie, jakýsi 
konglomerát hned několika 

neblahých trendů a myšle-
nek, jejichž přesné vymezení 
a identifikace by mělo mezi 
konzervativci být předmětem 
debat a analýz.

Vyjmenuji namátkou jen 
některé. Korporátní fašis- 
mus, který vidíme v Lisa- 
bonské smlouvě a v evrop-
ské integraci jako takové. 
Neokonzervatismus se svou 
touhou násilného šíření de-
mokracie po celém světě. 
Politika světových elit, které 
ve svých plánech už zcela 
odepsaly konkrétní národní 
státy. Globalizace ničící sta-
leté hodnoty ve společnosti. 
Brutální útok na lidské svo-
body pod pláštíkem různých 
smyšlených globálních hro-
zeb. Řízená migrace z islám-
ského světa, která má za úkol 
rozmělnit tradice hostitel-
ských zemí a změnit poměr 
složení obyvatelstva. Je toho 
více, ale toto vše vede ke ko-
nečnému cíli – zavedení svě-
tové vlády. 

Nazvěte tento soubor ne-
gativních trendů současnos-
ti jakkoli, já mu říkám „Nový 
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světový řád“, jakkoli má tento 
pojem v politologii už svůj 
pevně daný význam. Protože 
ale světové elity s tímto 
 termínem běžně (a stále 
častěji) operují, myslím, že 
se ho v tuto chvíli můžeme 
 přidržet.

Vysvětlit podstatu, historii 
a cíle Nového světového řádu 
je nad rámec tohoto textu. 
Chtěl bych se spíše soustře-
dit na to, proč si myslím, že 
právě v elitách, které ho pro-
sazují, musíme hledat toho 
nejpřirozenějšího nepřítele. 
A proč by se konzervativci 
měli cele zaměřit na boj s tou-
to  agendou.

Ochrana lidské svobody 
Přirozeným cílem konzer-

vatismu je hájit dosavadní řád 
před novým (ne)řádem. Ten 
příští nový řád má být rovnou 
světový. Konzervatismus by 
měl proto sjednotit všechny 
milovníky starých pořádků 
(nejen v eticko-morálním 
smyslu slova, ale i starých 
pořádků světových, geopoli-
tických) – proti těm, kteří si 
přejí jejich nahrazení pořád-
ky novými.

Světová vláda je pro kon-
zervatismus tím nejpřiroze-
nějším nepřítelem, protože 
ačkoli samotná její myšlenka 
je stará jako lidstvo samo, jde 
o ten největší zásah do přiro-
zeného řádu, jaký může být. 
Nemůže také fungovat na ji-
ném než totalitárním základě. 
A protože její protagonisté ni-
kdy dříve neměli takové pro-
středky k úspěchu, jako mají 
nyní, varování před novou 
totalitou se stává stále naléha-
vějším.

Budoucnost konzervatis-
mu proto vidím v boji proti 
světové vládě a nové totali-
tě, ke které nutně povede. 
Konzervatismus hájí, ochra-
ňuje. Naším cílem tudíž musí 
být ochránit to nejcennější, 
co se ochránit dá a co je zá-
roveň dnes nejohroženější 
– lidskou svobodu a národní 
samostatnost. 

V tomto světle se stává vše 
ostatní podružným, proto-
že v tuto chvíli jde o přežití 
svobodného národa – a nebo 
jeho rozplynutí v evropském 
a posléze celosvětovém gu-
láši. A jde ještě o víc – o to, 
zda vůbec zůstaneme svo-
bodnými lidskými bytostmi, 

nebo se z nás stanou otroci 
novodobých pánů. Protože 
rozpuštěním našich států 
plán elit nekončí. Konečným 
 cílem je zotročení jednot-
livců. 

Budoucí politické spory 
tak budou probíhat mezi tě-
mi, kteří si Nový světový řád 
přejí a těmi, kteří mu budou 
vzdorovat. Bude to boj na ži-
vot a na smrt, jak už mezi řád-
ky poznamenal americký i ev-
ropský prezident. Proto bude 
potřeba všechny síly napřít 
k uhájení toho nejdůležitější-
ho – naší nezávislosti, svobo-
dy a důstojnosti. V konečném 
důsledku našich životů, pro-
tože pro „vzpurné“ v tomto 
novém světovém pořádku už 
nebude místo.

Český národ (a nejen on) 
nebyl nikdy v takovém ohro-
žení jako nyní. Likvidace jeho 
suverenity už započala a bude 
pokračovat. Je na čase tento 
proces nejen zastavit, ale vrá-
tit zpět (to například předpo-
kládá vystoupení z EU). Zápas 
o suverenitu ale neskončil 
s Lisabonskou smlouvou, tře-
baže ta jí zasadila silný úder. 
Každý další den přibývá unij-
ních návrhů, které jdou ještě 
dále. EU je přitom jen jakousi 
pokusnou laboratoří, kde ko-
nečný cíl je už zmíněná světo-
vá vláda.

Konzervativci zaspali
Konzervativci si to bohužel 

dosud neuvědomují, v tom 
horším případě se na přibli-
žování světovlády podílejí. 
Řada velkých pravicových 
stran v Evropě už v tomto 
směru selhala, což můžeme 
pozorovat i u stran českých, 
které opustily své ideje a ak-
tivně se podílejí na agendě, 
proti které by měly naopak 
vší silou burcovat. 

Konzervativci se necha-
li ukolébat dvěma mylnými 
myšlenkami. Jednou je jakýsi 
utopický fukuyamovský ko-
nec dějin. Mají pocit, že pravi-
ce porazila komunismus (což 
ale některým nebrání proti 
němu stále bojovat, což je 
pohodlné, protože to nic ne-
stojí), kapitalismus že se stal 
převažující doktrínou a nebýt 
pár problémů současného 
světa, panovala by všeobecná 
pohoda. 

S koncem Sovětského svazu 
to ale není tak, jak se v pravi-

cových mýtech tvrdí a je na 
čase přehodnotit určitá kli-
šé (jako třeba to, že některé 
pravicové ikony porazily Říši 
zla). Měli bychom si konečně 
přiznat, že šlo o dohodu obou 
bloků a vlastně o přípravu na 
zavedení zmíněného Nového 
světového řádu, který byl 
ohlášen těsně vzápětí. Za dru-
hé se zde formuje něco mno-
hem strašlivějšího, než byl 
SSSR.

Druhá, stejně scestná myš-
lenka (byť se tváří jako alter-
nativa k té první), je hunting-
tonovská vize střetu civilizací, 
které propadla zase jiná část 
konzervativců. Ti nadšeně 
podporují USA v jejich or-
wellovsky nekončící, proto-
že nekonečné, válce proti 
údajnému mezinárodnímu 
 terorismu.

Konzervativci by tak mě-
li provést zásadní revizi 
své myšlenkové výbavy a jít 
k hlubším kořenům, než se 
jen odvolávat na některé pra-
vicové osobnosti 20. století. 
Možná by pak zjistili, že mno-
hé věci, ke kterým se v prů-
běhu doby přihlásili, s kon-
zervatismem nic společného 
nemají.

Konzervatismus zkrátka 
není naivní podpora USA, ať 
ty učiní cokoli. Není jím bez-
výhradná podpora Izraeli, ať 
Izrael učiní cokoli. Není jím 
podpora demokracie vyváže-
né zbraněmi do zemí, shodou 
okolností bohatých na surovi-
ny. Není jím okouzlení sjed-
nocenou Evropou, ve které 
někdo chce vidět novodobou 
Svatou říši římskou. Není jím 
odsuzování Ruska a všeho, co 
je z východu. Není jím tleská-
ní nad svrženými „diktátory“ 
„nezbedných států“, boj proti 
komunistickým symbolům či 
teroristům, abych vyjmenoval 
jen některé módní (či naopak 
zastaralé) představy přízniv-
ců pravice.

Nové nebezpečí 
Namísto toho bychom si 

měli uvědomit, že stojíme na 
prahu zcela nové éry odstar-
tované vyhlášením Nového 
světového řádu 11. září 1990 
(který vstoupil do nové fáze 
11. září 2001 – už jen podoba 
těchto dvou dat je zajímavá). 
Nebezpečí představovaná 
stále totalitnější kontrolou 
lidstva a chystanou globální 
vládou, jsou nová a nemáme 
s nimi zkušenosti. Lidstvo už 
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zakusilo nespočetně diktatur, 
žádná ale nebyla celo světová 
a žádná nebyla tak totální 
a zároveň rafinovaně skrytá, 
o jakou se pokoušejí současné 
elity. 

Konzervativci by proto 
měli mnohé přehodnotit. 
Možná nás čeká i spolupráce 
s komunisty, podobně jako 
v době německé okupace. 
Partnerem nám může být 
i ČSSD, protože lidí, kteří si 
nebezpečí Nového světové-
ho řádu začnou všímat, bude 
přibývat ve všech stranách, 
stejně jako se do všech stran 
už nyní infiltrovali jeho za-
stánci. 

Jakkoli ale bude důležitá 
i spolupráce se starou levi-
cí, konzervativci by v tomto 
novodobém odboji měli být 
vůdčí silou, aby z toho do bu-
doucna mohli politicky pro-
fitovat. Jistě by pro ně bylo 
ponižující, kdyby boj za za-
chování národní svébytnosti, 
toto novodobé národní pro-
buzení, odstartovali jiní a oni 
jen přihlíželi. 

získat lidi na svou stranu
V tomto zápase bude klí-

čové získat na svou stranu 
obyčejné lidi. Konzervativní 
pravice by neměla hájit zá-
jmy jen „bílých límečků“, ale 
i těch modrých. Jsou to prá-
vě oni, kteří konzervativní 

hodnoty často nejvíce, byť 
možná nevědomky, udržují. 
Právě oni se svými rodinami 
mohou sehrát důležitou roli 
a stát se pevností proti zave-
dení Nového světového řádu. 
Rodina a národní stát mu stojí 
v cestě. Proto musíme vedle 
národa hájit i rodiny.

Boj proti světovládě 
bude velkým bojem 

nadcházejících let. Čím 
dříve si to konzervativci 

uvědomí, tím lépe

Nemůžeme si už dovolit 
domnívat se, že „masa“ je mé-
něcenná. Ano, masa zfanati-
zovaná a zdálky neviditelně 
řízená elitami může mít niči-
vé účinky. Masa elitami udržo-
vaná v naivní blaženosti, otu-
povaná materiálnem a držená 
ve strachu před smyšlenými 
globálními hrozbami, je tím, 
co nástup světovlády vskutku 
umožňuje. Stejně tak ale mů-
že být jejím odpůrcem, bude-
li naopak probuzená a sebe-
vědomá. To, zda se světovládu 
nakonec podaří uskutečnit, 
tak vposledku záleží právě na 
tom, kdo získá obyčejné lidi. 
Když totiž elity davy lidí ztra-
tí, Nový světový řád nebudou 
moci završit. 

Abychom je ale na svou 
stranu získali my, musíme 

skončit se svým vlastním eli-
tářstvím a s přezíravým po-
hledem na lid, konzervativci 
často pejorativně označova-
ným za lůzu.

Jde o náš národ
Prvořadým úkolem je uhá-

jit naši vlast a národ, tedy 
politicky se střetávat přede-
vším s těmi, kteří jsou prota-
gonisty světovlády u nás. Tito 
se rekrutují jednoznačně 
z řad tzv. pravdolásky, která 
je v českém prostředí klíčo-
vým spojencem globálních 
elit. Součástí konzervativní-
ho probuzení by tak mělo 
být maximální odpoutání se 
od tzv. havlismu i všech jed-
notlivců, kteří s ním byť jen 
koketují. Konzervativní ODS 
například musí být ODS bez 
Alexandra Vondry, abych 
dal alespoň jeden příklad za 
všechny. 

V České republice dřímá 
ohromný potenciál k jaké-
musi organizovanému odpo-
ru. Na rozdíl od jiných zemí 
máme také ve funkci hlavy 
státu člověka, který si je výše 
popsaných nebezpečí dobře 
vědom a aktivně proti nim 
vystupuje. Citlivě vnímá, kde 
a na kterých frontách se dnes 
odvěký boj „osvícených“ elit 
proti lidské svobodě odehrá-
vá. Statečný boj prezidenta 
Václava Klause proti evrop-

ské integraci, povinnému oč-
kování proti prasečí chřipce 
nebo oteplovacímu alarmis-
mu dokazuje, že prezident 
agendu Nového světového 
řádu vnímá a varuje před 
ní. Zatím nejotevřeněji tak 
učinil ve svém letošním pro-
jevu 28. října. Jako vždy je 
o podstatný kus napřed před 
ostatními českými politiky 
a udává směr, kterým by se 
obrozená česká pravice měla 
vydat. 

V jeho postavě je navíc 
šance, že český odpor může 
přesáhnout i hranice čes-
kých zemí. Má-li někdo vá-
hu a sílu některé dílčí plány 
chystané světovlády zhatit 
a globální elity v jejich zámě-
rech  alespoň poškádlit, je to 
právě on. 

Boj proti světovládě bude 
velkým bojem nadcházejí-
cích let. Čím dříve si to kon-
zervativci uvědomí, tím lépe, 
protože času není nazbyt 
a nepřítel má docela slušný 
náskok. Elity se už rozhod-
ly, že zničí naše státy, naše 
národy, ve prospěch jedné 
unifikované celoplanetární 
totality. Svůj plán nejen pilu-
jí, ale uskutečňují. Na nás je, 
zda jsme ochotni postavit se 
na odpor. Je pozdě, ale ještě 
ne tak pozdě, abychom na boj 
 rezignovali.
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Josef Šiman / Petr Petera

Financování
podnikatelských
subjektů
TEORIE PRO PRAXI  

+CD p
říl

oha

JOSEF ŠIMAN, PETR PETERA

Financování
podnikatelských
subjektů
Teorie pro praxi

+ CD s modely 
na řešení
konkrétních 
situací 
finančního 
řízení podniku

Brožované

216 s.

obj. č. BP 86

ISBN 978-80-7400-117-8

490 Kč

EVA CIHELKOVÁ A KOL.

Regionalismus 
a multilateralismus
Základy nového světového obchodního řádu?
Brožované

400 s.

obj. č. BEK 33

ISBN 978-80-7400-196-3

540 Kč

Publikace 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
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Karel Kramář – 150 let od narození
V úterý 16. listopadu 2010 

uspořádalo Centrum pro 
ekonomiku a politiku se-
minář „Karel Kramář – 150 
let od narození“. Na pane-
lu, který moderoval prezi-
dent Václav Klaus, vystoupili 
profesor Filozofické fakul-
ty UK Robert Kvaček, Jana 
Čechurová z Ústavu českých 
dějin FF UK, vedoucí katedry 
politologie Fakulty sociálních 
studií MU Stanislav Balík, 
analytička České televize 
Martina Lustigová a redaktor 
Lidových novin Petr Zídek.

Robert Kvaček vyložil 
Karla Kramáře jako dlouho-
letého poslance Říšské rady, 
poslance českého zemské-
ho sněmu a československé-
ho Národního shromáždění 
a prvního československého 
premiéra. Kramář hledal smy-
sl existence menšího národa. 
Politiku prosazoval repre-
zentativní, nikoli funkcionář-
skou. Byl výtečným řečníkem. 
Atentát 8.1.1919 na něj naštěstí 
nevyšel. Vyznačoval se vědě-
ním, prací, oddaností a spoleh-
livostí. I na Západ Kramářovo 
jméno proniklo. Napadáno 
bylo jeho národní krédo, ze-
jména Masaryk na něj útočil. 
Národní demokracie se droli-
la a nadměrně ideologizovala. 
Kramář má zásluhu na posíle-
ní českého sebevědomí.

zPRÁVy zE SEMINÁŘE

Jana Čechurová zkou-
mala vůdcovský potenciál 
Karla Kramáře ve srovnání 
s Aloisem Rašínem. Ačkoli 
Kramář představuje symbol 
pravicové politiky, místo-
předseda národní demokra-
cie Alois Rašín jej nakonec 
zastínil. Karel Kramář byl jiný 
než Rašín, lidsky se nesblíži-
li ani ve vězení. Trest smrti 
z něj udělal národního mu-
čedníka, ale kapitál nakonec 
prohospodařil. Funkci pre-
miéra zastával Kramář odpo-
vědně, ale domácí politický 
rybník mu nestačil. Odjel na 
dlouhou dobu na pařížskou 
konferenci, čímž zkazil, co se 
dalo. Postupně zanevřel na 
Beneše, Masaryka i Rašína. 
Podle Čechurové je třeba si 
moc a popularitu odpracovat, 
jen ze vzpomínek se žít nedá. 
Kramář byl podle Čechurové 
reprezentativní ikonou české 
pravice, ale vůdce jen stěží.

Stanislav Balík analyzo-
val vztah prvorepublikové 
a dnešní pravice. Na českém 
poli pozdní monarchie a celé 
první republiky působily tři 
doktrinální pravicové prou-
dy: nacionalistický konzerva-
tismus na počátku republi-
ky, jehož představitelem byl 
Karel Kramář, selský konzer-
vativismus agrárníků a kato-
lický konzervativismus. Karel 

Kramář zastával pravicový 
pohled na svět, který se pro-
jevoval v nacionalismu (ne 
šovinismu), slovanství, antik-
lerikalismu a střídmosti vzta-
hu občan a stát v ekonomické 
rovině. Kramářova politika je 
přitom aktuální dodnes.

Martina Lustigová na-
črtla Kramáře jako člověka. 
Kramář nestál o jinou než 
politickou kariéru, jako ředi-
tel podniku by nebyl šťastný. 
Kramář nedělal politiku pro 
peníze: nejenže na ní nezbo-
hatl, ale dokonce během ní 
zchudl. Kramář se nebál jít 
za svou pravdou proti prou-
du. Slovanská federace v čele 
s ruským carem byla pro něj 
na vrcholu snažení v meziná-
rodních vztazích. K Rusům 
byl shovívavý, k Němcům kri-
tický. Kramář byl politikem 
paradoxů: na jedné straně 
jeden z vůdců národa a sym-
bol národního boje, na druhé 
straně nebyl úplně stvořený 
pro stranický život. Když do-
stal ještě za Rakouska trest 
smrti, byl na vrcholu popula-
rity. Po založení republiky od-
jel do Paříže, dal přednost vel-
ké mezinárodní politice, ale 
vládu nechal svému osudu. Ve 
funkci premiéra jej ochotně 
nahradil Antonín Švehla. 

Petr zídek nastolil hypote-
tickou otázku, co by se stalo, 

kdyby T. G. Masaryk zemřel 
v době první světové války 
a Karel Kramář by se stal pre-
zidentem. První republika by 
se podle něj asi moc nelišila. 
Karel Kramář celý život za-
světil politice, proto byl zkla-
mán po odchodu z funkce 
premiéra a dokonce odmítl 
stát se předsedou Senátu. 
Kramářovský problém, zda 
se má politik věnoval velké 
mezinárodní politice, nebo 
působit v domácí politice, je 
věčně živý. Odchod z úřadu 
musí navíc dříve či později ře-
šit každý politik.

V diskusi Václav Klaus upo-
zornil, že by nepoužíval na-
cionalismus jako politologic-
ký pojem, protože není neut-
rální. Robert Kvaček vyzdvihl 
roli Kramářovy ženy Naděždy. 
Jana Čechurová upozornila, 
že Naděžda byla rozhazovač-
ná a nepřizpůsobila svá vy-
dání příjmům. Stanislav Balík 
potvrdil, že není důležité, ko-
lik vyděláš, ale kolik ušetříš. 

Petr Zídek nevidí Kramáře 
jako výkvět morálky, protože 
využíval státní zakázky pro 
své podniky.  Podle Martiny 
Lustigové si za svůj pád 
Kramář mohl beze zbytku 
sám. Později trpěl pocitem 
zneuznání, byl zahořklý a měl 
pocit, že jej národ nepochopil. 
 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. 

Cena: 100 Kč, 198 stran.

NABízíME

objednávky na www.cepin.cz, tel. 
222 814 666, e-mail: cep@cepin.cz

Předplatné na rok 2011
Předplatné zahrnuje pravidelný newsletter,  

sborníky a ostatní publikace,  
pozvánky na  semináře. 

Základní cena předplatného činí 660 Kč. 
Sponzorské předplatné je od 1000 Kč. 

Více o předplatném na: 

www.cepin.cz
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Jan Skopeček
Centrum pro ekonomiku a politiku

Významného životního 
jubilea – osmdesáti let – se 
dožívá jeden z nejvýznamněj-
ších ekonomů v historii této 
společenské vědy, nositel 
Nobelovy ceny za ekonomii 
Gary Stanley Becker. Nabízí 
se tak vhodná příležitost při-
pomenout si tuto unikátní 
osobnost a zejména neopako-
vatelnou šíři, originalitu a vý-
znam jeho vědeckého příno-
su ekonomické teorii.

Unikátní osobnost
Potřeba připomenutí si 

Beckerova přínosu neplyne 
ani v nejmenším ze zastara-
losti, překonanosti nebo ne-
užitečnosti jím rozvinutých 
teorií, modelů a metodolo-
gie. Právě naopak, Beckerův 
přínos se stal již natolik stan-
dardní součástí ekonomic-
ké teorie, nepostradatelnou 
výbavou instrumentária kaž-
dého skutečného ekonoma 
a obsahem už i základních 
učebnic ekonomie, že by si 
někteří – především začína-
jící – ekonomové nemuseli 
uvědomovat, komu za tak uži-
tečné nástroje ekonomické 
analýzy vděčí.

Největší Beckerův přínos 
ekonomické teorii bezesporu 
spočívá v použití standard-
ních nástrojů ekonomické 
analýzy na oblasti a témata, 
kterým do té doby domino-
valy jiné společenské vědy. 
Becker dokázal, že ekonomie 
– jako nejexaktnější spole-
čenská věda – je vhodná pro 
vysvětlení chování jednotliv-
ců nejen na tradičních trzích 
statků a služeb, pracovním 
trhu, či trhu kapitálu, ale do-
káže se stejnou mírou přes-
nosti a vypovídající hodnoty 
analyzovat a vysvětlit chová-
ní lidí v rodině, rozhodování 
zločinců, stejně jako existenci 
a důsledky diskriminace mezi 
různými rasami a pohlavími.

Při analýze těchto – do té 
doby v ekonomii netradič-
ních – témat, nepřistupoval 

Becker ke každému z nich 
s odlišnými předpoklady, 
nástroji či metodologií. 
Nevytvářel oddělené a na 
sobě nezávislé subdisciplí-
ny, jak se o to dnes někteří 
pokoušejí v podobě nej-
různějších informačních či 
znalostních ekonomií, které 
svým „marketingovým“ ná-
zvem mají zakrýt obsahovou 
prázdnotu. Naopak, jeho pří-
stup byl unikátní právě v tom 
smyslu, že při svých analý-
zách různých témat důsledně 
používal stále stejný a stan-
dardní aparát ekonomické 
analýzy.

Ekonomie jako  
imperiální věda

Jeho přístup byl založen na 
předpokladu racionálně jed-
najícího jedince, který se za 
každých okolností rozhoduje 
na základě porovnávání ná-
kladů a výnosů (homo oeco-
micus). Racionalita jedince 
neznamená za každých okol-
ností bezchybné rozhodo-
vání s dokonalými informa-
cemi a bez možnosti omylu, 
ale případné chyby a omyly 
nečiní jednotlivec systema-
ticky a opakovaně a navíc 
se z nich dokáže poučit, což 
v konečném důsledku pou-
žití předpokladu racionality 
ospravedlňuje. Kritiky, kte-
ří nebyli s to smířit se s tím, 
že by se lidé v otázkách, jako 
je počet dětí, vstup do man-
želství či rozvod, provedení 
trestného činu apod., rozho-
dovali pouze podle porov-
nání nákladů a výnosů, uml-
čel Becker tím, že zmíněné 
náklady a výnosy nevnímal 
výhradně v peněžním vyjá-
dření. Do kalkulace výnosů 
a nákladů tak ve smyslu výše 
uvedeného  zahrnoval např. 
i radost rodičů z dětí, nebo 
naopak  morální odsouzení 
zločince ze strany většinové 
společnosti. 

Přístup, který byl na sa-
motném počátku odmítán, 

si tak následně získal široké 
uznání nejen mezi ekonomy. 
Becker tím učinil z ekonomie 
vskutku univerzální vědu. 
Díky němu získala ekonomie 
přezdívku imperiální věda. 
Díky Beckerovi tak umíme 
vysvětlit pozorovanou men-
ší rozvodovost u bohatších 
manželů tím, že je pro ně 
případný rozvod relativně 
dražší než u sociálně slabších 
manželů, nižší porodnost 
lze identifikovat u párů, kde 
žena zastává dobře placené 
místo a případný odchod 
na mateřskou dovolenou by 
tak pro ni znamenal vyšší 
náklady než u ženy s nižší-
mi příjmy. Jednoduše tak lze 
odmítnout argumenty někte-
rých levicových politiků, že 
za nižší porodnost dnes může 
pouze špatná příjmová situa-
ce mladých rodin nebo jejich 
strach z budoucího ekono-
mického vývoje. Altruistické 
sklony, které Becker v rámci 
rodin vypozoroval, jsou dle 
něj ničeny chybnými sociál-
ními politikami států, které 
tuto přirozenou solidaritu 
ničí. Inspirace pro uvažované 
změny v našem sociálním sys-
tému a především v připravo-
vané důchodové reformě se 
tak přímo nabízejí. 

zastánce volného trhu
Gary Becker mimo jiné roz-

vinul i teorii lidského kapitá-
lu. Ukázal, jak roste produkti-
vita lidského kapitálu v závis-
losti na investicích do vzdělá-
ní a zdraví. Vyšší produktivi-
tou pak lze vysvětlit i rozdíly 
v průměrných mzdách. Není 
tedy nutné, aby v oblasti 
zdravotnictví a vzdělání plnil 
výhradní a nezastupitelnou 
roli pouze stát. Naopak, lidé 
budou ochotni investovat do 
svého vzdělání a spolupodílet 
se na financování zdravotní 
péče, neboť tyto jejich inves-
tice jim v budoucnu přinesou 
vyšší důchod. 

Stejně tak dnes módní od-
suzování rozdílů ve mzdách 
mezi muži a ženami ve stej-
ných pracovních pozicích 
a jejich označení za diskrimi-
nační je možné jen díky ne-
znalosti ekonomické teorie. 
Jak Becker dokázal, při exis-
tenci konkurenčních pracov-

ních trhů je jakákoliv diskri-
minace iracionální a mzdové 
rozdíly jsou tedy vysvětlitelné 
pouze různou mírou produk-
tivity. Ať se nám to libí či ni-
koliv, ženy nemají v průměru 
vždy stejnou míru očekáva-
né produktivity jako muži 
– i např. díky odlišnému prů-
běhu profesní kariéry. Snaha 
o umělé srovnání mezd pak 
nevede k ničemu jinému než 
k horší šanci žen na pracov-
ním trhu uspět.

Becker je v duchu chicag-
ské tradice přesvědčeným za-
stáncem trhu. Odmítá příliš-
nou aktivistickou roli státu, 
což jej dnes vede mimo jiné 
ke kritice chování americké 
centrální banky (FED), kte-
rá se nedávno rozhodla pro 
další kolo tzv. kvantitativního 
uvolňování. Dle Beckera ne-
povede tato politika k růstu 
poskytnutých úvěrů, jejichž 
nedostatek je označován za 
viníka zpomalení americké 
ekonomiky. Příčinou méně 
poskytnutých úvěrů je totiž 
i vysoké riziko vnímané jak 
bankami, tak investory, kte-
ří s obavami hledí na plány 
vlády v oblasti zdravotní re-
formy, reformy finančního 
systému a plánů na zvýšení 
daní. Navíc Becker připomí-
ná i riziko budoucí vysoké 
inflace při uskuteční této 
 politiky. 

Gary Becker je význačný 
a originální ekonom, které-
ho si jeho kolegové napříč 
kontinenty váží. V roce 1962 
obdržel prestižní John Bates 
Clark Medal, udělovanou 
Americkou ekonomickou aso-
ciací. Tuto prestižní instituci 
později několik let vedl jako 
prezident. Působil na těch 
nejprestižnějších univerzitách 
a obdržel bezpočet čestných 
doktorátů, v roce 1992 pak 
Nobelovu cenu. Není jediný 
důvod nevěřit jinému veli-
kánovi ekonomie Miltonu 
Friedmanovi, který byl jeho 
školitelem během doktor-
ských studií a který jej označil 
za svého nejtalentovanějšího 
studenta. Není jediný důvod 
nemyslet si, že z nejtalen-
tovanějšího studenta vyzrál 
jeden z největších ekonomů 
vůbec. n

GARy S. BECKER OSMDESÁTILETÝ


