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Téma Vaší významné kon-
ference, kterou máme tu čest
přivítat zde v Praze, je „Role

informačních technologií a

znalostní ekonomiky ve ve-

řejné správě“. Akceptuji jej,
i když to – bohužel – není té-
ma, o kterém jsem schopen
pozitivně promluvit. Místo
toho musím klást otázky.

Nikoli o informačních
technologiích a jejich nedáv-
ném, skoro neuvěřitelném
a závratném rozvoji, ale o růz-
ných snech a utopiích, které
s nimi souvisejí nebo je do-
provázejí. Záměrně to formu-
luji takto, protože si nemys-
lím, že tyto sny či utopie jimi
byly bezprostředně vytvoře-
né nebo vyprovokované. 

Abych to zkratkovitě vyjád-
řil, mám, za prvé, vážné pochyby
o pojmu „znalostní ekonomika“.
Za druhé, nevidím žádnou aprio-
ristickou roli pro jakoukoli tech-
nologii (včetně IT). Za třetí, jsem
přesvědčen, že se musíme analy-
ticky dívat na všechny byrokratic-
ké organizace státu a na všechny
jejich aktivity, včetně náku-
pu IT.

Aby byly mé námitky srozu-
mitelnější, termín „znalostní
ekonomika“ považuji za prázd-
ný, nedefinovaný a nedefino-
vatelný. Je to více či méně
propagandistický či lobbys-
tický termín, který se nemůže

v minulých letech v mnoha
vlivných intelektuálních kru-
zích hodně mluvilo o posunu
k informační či znalostní eko-
nomice, ale při vší své fanta-
zii netuším, odkud bychom
se tam měli posouvat. Od ja-
kého typu ekonomiky? Od
neinformační, neznalostní
ekonomiky?

To možné není. Každá
komplexní ekonomika, což
znamená každá ekonomika,
kterou známe, každá ekono-
mika založená na rozsáhlé
dělbě práce, na specializaci
a na extenzivní směně zboží
a služeb, musela – v každém
momentě lidské historie –
optimálně využívat existující,
avšak ve společnosti rozptý-
lené znalosti (zde používám
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Informační technologie 
a nebezpečné utopie*

Počet daňových úředníků

Pramen: OECD 2004.

stát předmětem žádné vážné
diskuse. Stejně tak nemůže
existovat obecná, nespecific-
ká, čistě technická nebo tech-
nokratická diskuse o užití
různých typů informačních
technologií v různých institu-
cích veřejné správy v různém
časovém období a s velmi roz-
dílnými a proměnlivými ná-
klady a výnosy z jejich kon-
krétního užití. Je také nezbyt-
né říci pár neromantických
slov o „veřejné správě“ nebo,
řečeno standardní terminolo-
gií, o státu a jeho chování, kte-
ré vždy není racionální a bo-
hatství zvyšující.

Mýtus znalostní 
ekonomiky

Jsem si samozřejmě více
než dobře vědom toho, že se

Václav Klaus

* Projev na konferenci společ-
nosti Microsoft v Praze, Pražský
hrad, 1. února 2005, překlad
z angličtiny.
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název slavného, dnes už kla-
sického článku Hayeka:
„Užití znalostí ve společnos-
ti“, který byl prvně publiko-
ván již v roce 1945).

Záměrně jsem použil a
zdůraznil spojení existující,
avšak rozptýlené znalosti. Po-
dle Hayeka a celé rakouské
školy ekonomické teorie pro-
blém spočívá v nutnosti vy-
pořádat se s nutně rozptýle-
nými znalostmi, tedy se zna-
lostmi, které – ze své vlastní
podstaty – nemohou být ani
přemístěny na jedno místo,
ani na tomto místě shromaž-
ďovány a skladovány – bez
ohledu na to, jak vyspělá je či
v té chvíli bude informační
technologie. Jako reakce na
tento problém byl vývoj lid-
ské společnosti vždy spojen
s hledáním cest jak zajistit,
aby byla ekonomika infor-
mačně efektivní a jak mini-
malizovat nevyhnutelné tran-
sakční náklady, to znamená
náklady sdílení a používání
informací.

Metodou pokusů a omylů
a za cenu vysokých nákladů
v podobě lidského štěstí či
častěji strádání a utrpení bylo

prokázáno, že: informačně
nejefektivnějším ekonomic-
kým systémem je svobodná
tržní ekonomika; informační
efektivita společenského sy-
stému vzrůstá s její svobodou
a otevřeností; informační efek-
tivita není nutně spojena
s tou či onou technologií.

adjektivum „tržní“? Obávám
se, že někteří z nich to s tímto
záměrem dělají a nerozumím
tomu. Předpokládají – tak ja-
ko socialisté starého ražení –
že čím komplexnější ekono-
mika je, tím více potřebuje vi-
ditelnou ruku státu a tím mé-
ně stačí neviditelná ruka tr-
hu? To by byl jejich další
omyl, protože právě opak je
pravdou. Doufají snad, že mo-
derní a sofistikované infor-
mační technologie mohou
nahradit trh? Jestli si to myslí,
jejich neporozumění podsta-
tě lidské společnosti je ještě
větší.

Ekonomické zákonitosti
Musím proto zopakovat, že

termín tržní ekonomika je
vhodný, zcela patřičný a plně
dostačující, což znamená, že
– i přes současný enormní
technologický pokrok přede-
vším ve Vašem oboru – tento
termín nepotřebuje žádné in-
ovativní předefinování. Více
než patnáct let po pádu ko-
munismu bychom neměli za-
pomínat na to, na čem byl za-
ložen, neměli bychom se vra-
cet do světa předekonomic-
kých, neekonomických nebo

antiekonomických myšlenek
a opakovat minulé, velmi dra-
ze zaplacené zkušenosti
s ekonomickými systémy, kte-
ré chtěly zrušit nebo radikál-
ně potlačit tržní mechanis-
mus. Nechci tvrdit, že se do
tohoto světa posouváme prá-
vě teď, ale bující nezodpo-
vědná nekonzistentnost post-
moderního myšlení mě varu-
je – a měla by varovat všech-
ny z nás – že jde o možný bu-
doucí scénář.

Co se týče moderních in-
formačních technologií sa-
motných, jsem přesvědčen,
že předpokládat, že jejich
aplikace je a priori „dobrá“
a proto vhodná vždycky, je
podobnou myšlenkovou chy-
bou. Rozhodnutí investovat
do jakékoli technologie (či
implementovat jakoukoli tech-
nologii) by se mělo řídit
osvědčenými, dobře známý-
mi pravidly a principy. In-
formační technologie nejsou
výjimkou, i když je mnoho
sporů a nejasností ohledně
ekonomie informací, ohled-
ně ekonomie nestandardní-
ho zboží, i ohledně síťových
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CEP vydal v listopadu 2002 knihu Václava Klause o veřej-
ných financích. Těžiště publikace tvoří studie „Problémy
českých veřejných financí na počátku nového deseti-
letí“, v níž autor analyzuje problém finančního aktivismu,
rozpočtového deficitu, problém vytlačování, rozsahu veřej-
ných rozpočtů a daňové zátěže, problém daní a kvazidaní,
struktury daňového výnosu, problém mandatorních výdajů
i veřejných statků. V příloze knihy čtenář najde Klausovy
novinové články s rozpočtovou tematikou. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 57 stran.

CEP nabízí knihu Václava Klause „Občan a obrana jeho
státu“. Jde o soubor uveřejněných autorových textů, které
jsou rozčleněny do čtyř tematických bloků: Demokracie
versus občanská společnost, ideová východiska a progra-
mové zásady, volby a zodpovědnost politika, o posvátnosti
práva a problematičnosti jeho vytváření. Předmluvu na-
psal a texty sestavil Jiří Weigl. Knihu doplňují dva rozho-
vory Petra Hájka s Václavem Klausem z knihy „Naro-
vinu“. Vydal CEP v květnu 2002. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 326 stran.

Byly tyto závěry do důsled-
ků pochopeny? Nemyslím si
to a nejsem si jist ani tím, že
my všichni, kteří jsme dnes
zde, tento závěr akceptuje-
me. Musím se proto ptát, jest-
li autoři a propagátoři termí-
nu informační nebo znalost-
ní ekonomika mají úmysl
v sousloví tržní ekonomika
nahradit právě ono klíčové

Mám, za prvé, vážné 
pochyby o pojmu „znalostní 

ekonomika“. Za druhé, 
nevidím žádnou aprioristickou
roli pro jakoukoli technologii

(včetně IT). Za třetí, jsem 
přesvědčen, že se musíme 

analyticky dívat na všechny
byrokratické organizace státu
a na všechny jejich aktivity,

včetně nákupu IT.



Jsme díky tomu svědky
vzniku další vlny progresis-
mu, scientismu, technologic-
kého futurismu a dokonce
i antiliberálního mysticismu.
Neříkám, že mezi moderními
informačními technologiemi
a těmito politickými, kultur-
ními a ideologickými postoji
a utopiemi existuje vztah pří-
činy a následku, ale protože
IT je vrcholem ledovce mo-
derních technologií, její role
nesmí být podceňována. Z to-
hoto důvodu musím varovat
před nadužíváním IT spíše
než před jejím užíváním ne-
dostatečným. Mluvit o tom,
a zvláště mluvit o tom na vaší
konferenci, ale znamená fou-
kat proti větru.

*
Nicméně, pevně věřím, že

právě ve dnech 400. výročí
vydání Dona Quijota de la
Mancha, musíme „foukat“
proti všem líbivým mýtum
naší doby. A musíme se také
pokusit porozumět rozdílu
mezi informacemi, znalostmi
a moudrostí. T. S. Eliot, zná-
mý anglický básník americké-
ho původu, se jednou zeptal:
„Kde je moudrost, kterou
jsme ztratili znalostmi? Kde
jsou znalosti, které jsme ztra-
tili informacemi?“ Věřím, že
Vaše konference nám dá od-
povědi i na otázky tohoto
typu.
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odvětví. Sama technologie
ale nic neznamená.

IT je jedna z technologií
a její použití či nepoužití je
standardním problémem vol-
by, standardním problémem
ekonomie. Její přínos k out-
putu (či meznímu produktu)
jakéhokoli typu závisí na
mnoha dalších věcech. Její
použití podléhá stejnému zá-
konu klesajících mezních vý-
nosů, tak jako použití každé-
ho jiného produktu. Její pří-
padné příliš rozsáhlé použití
přináší nízké a někdy dokon-
ce negativní mezní výnosy,
což naznačuje neplatnost po-
pulárního hesla: čím více IT,
tím lépe. Doufám, že vaše
konference dospěla k jiným
závěrům.

IT nejsou spásonosné
Na závěr bych chtěl říci pár

slov o těch, kteří informační
technologie kupují a použí-
vají. Odborníci na IT mluví
o veřejné správě (nebo o vlá-
dě) neutrálním nebo neutra-
listickým způsobem a já chá-
pu, že to tak dělat musí.
Jejich přístup je založen na
obvyklém vztahu k zákazní-
kovi, neboť IT je obchodova-
telná komodita stejně jako
každá jiná. Jako každý jiný zá-
kazník je veřejná správa pova-
žována za racionálně se cho-
vající entitu, maximalizující
produkt (jakkoli definovaný)

IT je jedna z technologií a její
použití či nepoužití 

je standardním problémem
volby, standardním 

problémem ekonomie. 

■
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CEP nabízí sborník
č. 35/2004 „Velká de-
prese“, do něhož při-
spěli Robert Holman,
Pavel Kohout, Milan
Sojka, František Ven-
covský, Burton Fol-
som, František Stell-
ner, Radek Soběhart
a Ladislav Tajovský.
Editoři Marek Loužek
a Ladislav Tajovský
zařadili do příloh proje-
vy Franklina D. Roo-
sevelta a Herberta
Hoovera a informaci
o deseti největších bur-
zovních krizích ve

20. století. Předmluvu ke sborníku napsal prezident
Václav Klaus. Rozsah: 110 stran.

Cena na dobírku: 89 Kč.

objednávky na www.cepin.cz 
tel. 222 192 406, e-mail: cep@cepin.cz

NOVINKA

CEP nabízí sborník
č. 36/2005 „Proč sko-
mírá evropská ekono-
mika“ s předmluvou
Václava Klause. Do
sborníku, který shrnuje
texty ze čtyř ekonomic-
kých seminářů, přispěli
Robert Holman, Da-
vid Marek, Luděk
Urban, Eva Zamra-
zilová, Martin Jahn,
Kamil Janáček, Vla-
dimír Tomšík, Hy-
nek Fajmon, Petr
Mach, Filip Drapák,
Josef Jílek, Miroslav
Ševčík a Dušan Třís-

ka. Editorem sborníku je Marek Loužek. Rozsah:
126 stran. 

Cena na dobírku: 89 Kč.

objednávky na www.cepin.cz 
tel. 222 192 406, e-mail: cep@cepin.cz

aby se chovali proti svým
vlastním zájmům a aby dodá-
vali méně, než kolik mohou,
by samozřejmě byla zbytečná
a iracionální aktivita a já se ji
nebudu věnovat. Tento pro-
blém demokratické společ-
nosti tu ale je a vědomi by-
chom si ho být měli.

Moderní informační tech-
nologie bezpochyby svět
změnily a měnit budou a mé
poznámky neznamenají, že si
toho nejsem vědom nebo že
vystupuji proti jejich použí-

vání a proti jejich dalšímu
rozvoji. Jsem proti něčemu ji-
nému. Jsem proti pseudo-vě-
deckým klamům, které slibují
jednoduchá řešení složitých
lidských problémů. Víra ve
všemohoucnost moderních
IT je jedním z nich. Nic nové-
ho a objevného v tom není, je
to opakování starých zná-
mých věcí. Nedaří se nám se
jich však zbavit, protože inte-
lektuální prostředí naší doby
spolu s hluboce zakořeněný-
mi zájmy techniků, techno-
kratů a „veřejných intelektuá-
lů“ nás k nim stále vrací.

s tvrdým rozpočtovým ome-
zením. Předpokládá se tedy,
že je poptávka po IT ze strany
veřejné správy založena na ri-
gorózních ekonomických
kalkulacích. Obávám se, že
tomu tak není.

Veřejná správa je ve své
podstatě typickou byrokra-
tickou organizací, která ne-
maximalizuje žádný „pro-
dukt“, ale své přežití a své
zvětšování a která funguje
s měkkým rozpočtovým ome-
zením. Víme – alespoň od
Janose Kornaie – že měkké
rozpočtové omezení vede
k převisu nabídky a nadužívá-
ní všech vstupů (a zdrojů).
Pro dodavatele to samozřej-
mě vytváří ráj. Je pro ně snad-
né přesvědčit zákazníka, aby
koupil, protože neutrácí své
vlastní peníze. Množství pe-
něz, které má k dispozici je
výsledkem líbivých politic-
kých her, které mají za cíl ma-
ximalizovat množství voličů,
což je chování, které nevy-
hnutelně doprovází každý
standardní demokratický par-
lamentní systém. To ukázala
ve svých pracích velmi prů-
kazně zejména škola veřejné
volby (Public Choice School),
která se – v posledních dese-
tiletích – stala jednou z nej-
produktivnějších odnoží eko-
nomické vědy.

Motivovat dodavatele IT,



4

NEWSLETTER – únor / 2005

Jiří Weigl
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Irácké volby – nejistota přetrvává

Volby v Iráku, které pro-
běhly poslední lednový ví-
kend za poměrně značné
účasti voličů, jsou většinou
politiků a médií prezentová-
ny jako velký úspěch a zásad-
ní krok na cestě ke stabilizaci
této rozvrácené země. Vzniká
dojem, jako by cíl americké
intervence byl konáním vo-
leb téměř naplněn a Iráku se
otevírá cesta k demokracii
a budoucí prosperitě. Tak to-
mu zdaleka není a ani být ne-
může.

Cíl invaze
Spojené státy a jejich spo-

jenci neintervenovali vojen-
sky v Iráku proto, že Saddá-
mův režim nedodržoval de-
mokratické volební procedu-
ry. Intervenovali s cílem pře-
měnit Irák ohrožující své sou-
sedy a terorizující vlastní oby-
vatelstvo v politickém i eko-
nomickém smyslu v moderní
zemi, která bude stabilizují-
cím faktorem na Blízkém vý-
chodě a příkladem pro po-
dobně zaměřené změny
v dalších arabských zemích.

Tento cíl se rozhodli usku-
tečnit zvnějšku, aniž by se
opírali o domácí dostatečně
silné a respektované síly, kte-
ré by tento cíl sdílely a byly

ochotny jej společně s nimi
realizovat. Tato absence vnitř-
ní politické opory s celoirác-
kou autoritou stojí v pozadí
všech dosavadních problémů
okupační správy. Její naleze-
ní či vytvoření je hlavním
problémem Iráku od ukonče-
ní války a závisí na ní úspěch
celé irácké operace.

Je proto zcela mylné vyklá-
dat konání voleb jako zásadní
průlom v této věci. Volby
jsou prostředkem, metodou,
nikoliv cílem samotným. Sa-
my o sobě neříkají vůbec nic
o tom, zda touto cestou vznik-
ne okupačním silám skuteč-
ně všeobecně respektovaný,
silný a věrohodný partner,
sdílející západní představy
o budoucnosti Iráku.

Irák totiž není zemí, která
odpovídá strukturou své spo-
lečnosti standardům západ-
ních demokracií. Není spo-
lečností organizovanou na
občanském principu, v níž je
volební procedura celospole-
čensky respektovaným me-
chanismem ke zformování
politické reprezentace s celo-
národní autoritou. Irák je
společností rozdělenou na
náboženském, národnostním
a kmenovém principu, kde

volby spíše než k výběru celo-
národní politické reprezenta-
ce slouží k potvrzení nábo-
ženské či národnostní loajali-
ty voličů.

Rozdělení země
Hlasují-li tito voliči nikoliv

na občanském, ale na konfe-
sním či národnostním princi-
pu, nemohou volby sehrávat
tu roli, na níž jsme zvyklí ve
vyspělých zemích. Jejich vý-
sledky jsou předem dány po-
četní silou jednotlivých ná-
boženských či národnost-
ních entit a v konečném dů-
sledku spíše potvrzují rozdě-
lení země než aby vytvářely
všemi akceptovanou společ-
nou politickou reprezentaci.
Proto samo konání voleb ne-
říká vůbec nic o tom, zda se
USA a jejich spojencům touto
cestou skutečně podaří na-
lézt dostatečně silného do-
mácího spojence sdílejícího
jejich představy o budouc-
nosti Iráku.

Vzhledem k náboženské-
mu rozdělení na šíity a sunni-
ty a kurdsko-arabské polaritě
bude povolební Irák zřejmě
spíše než standardní demo-
kracii připomínat křehké
uspořádání libanonského ty-
pu složitě vyvažující národ-
nostní a náboženské poměry
a vyznačující se problematic-

kou autoritou vlády a ústřed-
ních orgánů. To vše v situaci,
kdy země nejvíce potřebuje
silnou a akceschopnou ústřed-
ní moc, schopnou zvládnout
bezpečnostní rizika i hospo-
dářskou obnovu země a po-
stupně se obejít bez podpory
okupačních vojsk.

Vůbec při tom nehovořím
o nejasnostech politických
záměrů hlavních většinou
nábožensky založených poli-
tických sil, které bez ohledu
na přesné výsledky jsou vítě-
zi voleb, a o jejich kompati-
bilitě s americkými předsta-
vami. Po volbách navíc hro-
zí, že Američané nebudou
mít v novém iráckém vedení
co do činění s loajálními
prozápadními politiky podle
svého výběru, jako tomu by-
lo dosud, ale s problematic-
kými navzájem se svářícími
předáky do jejichž sporů bu-
dou permanentně zataho-
váni.

Ze všech těchto důvodů
jsou volby riskantní a velmi
nejednoznačnou cestou k na-
lezení domácí opory pro
americkou politiku a pouze
těžko umožní napravit zá-
kladní omyl celé irácké ope-
race – její záměrnou počáteč-
ní odtrženost od vnitroirác-
kého vývoje.

NABÍZÍME

objednávky na www.cepin.cz,  tel. 222 192 406, e-mail: cep@cepin.cz

CEP nabízí sborník číslo
33/2004 „Mezinárodní
terorismus – starý ne-
bo nový fenomén?; De-
vadesát let od sarajev-
ského atentátu“, který
shrnuje texty ze dvou se-
minářů konaných v roce
2004. Do sborníku při-
spěli politolog Petr Ro-
bejšek, historik Jan Eich-
ler, islamolog Eduard
Gombár, politolog Mi-
roslav Mareš, historik
Jindřich Dejmek, histo-
rik Robert Kvaček, his-
torik Ivan Šedivý. Edi-
torem sborníku je Marek

Loužek. Předmluvu ke sborníku napsal prezident Václav
Klaus. 

CEP nabízí sborník
číslo 26/2003 s krátkým
ale úderným titulkem:
„1953“. Do sborníku při-
spěli Vladimír Nálevka,
Miloslav Ransdorf, Jiří
Svoboda, Jiří Weigl,
Václav Veber, Zdeněk
Jirásek, Miroslav Tu-
ček, František Vencov-
ský, Richard Salzmann
a Marcela Palíšková.
Editor Marek Loužek za-
řadil do publikace i přílo-
hy – životopis Stalina a je-
ho spolupracovníků, pro-
tokoly jaltské a teherán-
ské konference, pakty

Stalina s Hitlerem a československé bankovky z 50. let
20. století. 

Cena na dobírku: 50 Kč, 90 stran. Cena na dobírku: 89 Kč, 146 stran.

■
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Ferdinand Peroutka – liberál nebo socialista?
Petr Mužák
zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky

Stodesáté výročí narození
Ferdinanda Peroutky, první
kulaté výročí narození toho-
to vzoru české žurnalistiky
dvacátého století v novém ti-
síciletí, by jistě nemělo zůstat
nepovšimnuto. Peroutka je
dnes představován českými
novináři často velmi povrch-
ně – většinou pouze jako
symbol liberálního a nezávis-
lého žurnalisty. Ve skutečnos-
ti nelze ignorovat ani silné so-
cialistické vlivy, které se pro-
mítají v Peroutkově díle.

Peroutkovo poválečné sta-
tečné vystoupení proti komu-
nistické zvůli a její následná
agresivní reakce jsou natolik
všeobecně zažité, že někdy
téměř zakrývají jiné poněkud
méně známé rysy jeho osob-
nosti – především jeho názo-
ry národohospodářské. Ten-
to doplňující pohled na
Peroutkovu osobnosti nám
proto může pomoci nově na-
hlédnout i na jeho tradičně
známé postoje politické.

Odmítnutí bolševické 
revoluce

Pravděpodobně již samot-
ná skutečnost, že se Ferdi-
nand Peroutka narodil v Pra-
ze v rodině drobného úřední-
ka (6. února 1895) a že jeho
matka měla česko-německé
předky, předznamenává mno-
hé z jeho pozdější názorové
orientace.

Peroutkův pohled na svět
byl v období před první svě-
tovou válkou (vedle četby kla-
siků světové, především rus-
ké literatury – zejména A. P.
Čechova), formován na jedné
straně českým intelektuál-
ním, tehdy velice často levi-
cově orientovaným klimatem
(obrovský vliv měl na něj F.
X. Šalda), a na druhé straně
osobní zkušeností s rozvášně-
nými davy v ulicích 28. října
1918. A právě tato osobní, sil-
ně negativní „převratová“
zkušenost a z literatury získa-
né přesvědčení o naprosté
primitivnosti většiny obyva-
tel předválečného Ruska –
ruských mužiků, vedlo Pe-
routku k zásadnímu odmít-
nutí bolševické revoluce. Z fi-

losofů měl na něj velmi silný
vliv především A. Schopen-
hauer a později i F. Nietzsche.

Svou novinářskou dráhu
začal Peroutka v roce 1919,
když se jako šéfredaktor nově
založeného týdeníku Tribuna
proslavil publikacemi vlast-
ních statí, ve kterých se pole-
micky vyrovnával s tradova-
nými názory na smysl české
historie. Právě tyto, v zásadě
státně pozitivně laděné člán-
ky, se díky Antonínu Švehlovi
staly v roce 1923 podnětem
k Peroutkově osobnímu se-
známení s prvním českoslo-
venským prezidentem.

mu zvýšení podílu vlastních
článků, dosáhnout vedle širo-
kého ohlasu i nemalých zis-
ků. Stal se tak dokonce nejlé-
pe placeným žurnalistou prv-
ní republiky.

Vývoj jde doleva
Jestliže byl Peroutka někdy

považován pouze za jakousi
hlásnou troubu „hradní“ poli-
tiky, nebyla to, a to nejen
z pohledu Hradu, zdaleka
pravda. Masaryk, se kterým
se nadále vídal především na
proslulých pátečních seze-
ních u svého přítele K. Čapka
(toho s TGM seznámil právě
Peroutka), nakonec raději
pro prosazování vlastních ná-
zorů inicioval vznik nového
časopisu – konkurenční Čin.

S druhým nejvlivnějším
mužem Hradu, Edvardem Be-
nešem, se Peroutka z počátku
spíše střetával. Benešovu po-
litiku začal hodnotit kladně
až v souvislosti s prací na své
rozsáhlé publikaci o česko-
slovenské politice – slavném
Budování státu. V době mni-
chovské krize se pak dokon-
ce v úzké dohodě s preziden-
tem Benešem osobně anga-
žoval spolu s Karlem Čapkem
v jednáních s Ernstem Eisen-
lohrem, tehdejším němec-
kým vyslancem v Praze.
A právě tato osobní zkuše-
nost jej dovedla k zásadně
chápavému hodnocení Bene-
šova podrobení se Mnichovu.

Ihned na počátku nacistic-
ké okupace byl Peroutka za-
tčen Němci v rámci Akce

mříž, zaměřené proti význam-
ným osobnostem první re-
publiky. Po vypuknutí války
byl opět okamžitě internován
jako tzv. „národní rukojmí“
nejprve v koncentračním tá-
boře Dachau a později v Bu-
chenwaldu, kde se po šesti le-
tech dočkal i konce války.

Poválečný politický vývoj
Peroutku jenom utvrzoval
v jeho přesvědčení – ostatně
převzatém od Masaryka – že
vývoj jde doleva. Plně proto
souhlasí s celým košickým
vládním programem a pro-
hlašuje: „Ještě se nepodařilo
vysvětlit všem nutnost pádu
kapitalismu. Naše situace jest
taková: jen socialismus je
možný – ale jak je možný?“

Zásadně odmítal ale nedemo-
kratickou orientaci tohoto
vývoje tak, jak ji čeští komu-
nisté podporovaní Moskvou
svou dravou agresivitou po-
stupně prosazovali.

Z hlediska zahraniční ori-
entace však považoval naši
příslušnost do sféry ruského
vlivu, stejně jako Beneš, pro
tuto chvíli v zásadě za danou.
Ve svém deníku si 5.3.1946
sám pro sebe poznamenal:
„Vliv Ruska je v této části svě-
ta nevyvratitelný – na to tře-
ba v celé naší politice myslit.“
I když se za klub národně so-
cialistické strany krátce čle-
nem Prozatímního Národ-
ního shromáždění, svou akti-
vitu i nadále směřoval přede-
vším do oblasti žurnalistiky.

Vyvíjející se situace nako-
nec Peroutku identifikovala
spíše s „pravicí“ tehdejšího
našeho politického spektra.
To jen dokumentuje zásadní
ideovou nevyhraněnost a v ob-
lasti hospodářské vlastně pře-
važující socialistickou orien-
taci naší předúnorové politic-
ké pravice. Jeho článek „Od-
pověď levici“ (1946) z něj
v dané situaci nakonec udělal
pro mnoho demokraticky
a humanitně smýšlejících lidí
jakýsi prapor tehdejšího pro-
tikomunistického postoje.

Krátce po Únoru 1948
uprchl Peroutka raději do
exilu. Nejprve odjel do Anglie
a pokoušel se sehnat zde ně-
jakou trvalou práci (i u R. B. H.
Lockharta v BBC), ale neu-
spěl. Je jenom dalším parado-
xem, že se mu poválečná
Anglie najednou jevila jako
příliš levicová. V roce 1950
proto odjíždí do USA, kde po
dobu deseti let řídil českoslo-
venské vysílání rádia Svobod-
ná Evropa (RFE), do kterého
též přispíval pravidelnými
a zasvěcenými kritickými ko-
mentáři.

Po celou dobu svého poby-
tu v exilu se Ferdinad Perout-
ka (bohužel i jak sám cítil)
neúspěšně snažil především
o získání spisovatelských na-
místo žurnalistických ostruh.
V tomto směru nedoceněný
Peroutka zemřel 20. dubna
1978 v New Yorku na rakovi-
nu plic ve věku 83 let.

Téměř bezmezná víra 
v rozum byla i základem 

jeho praktického pragmatismu
a přesvědčení o prospěšnosti

kompromisů.

A to i přesto, že ve sporu
o smysl českých dějin se
Peroutka postavil spíše na
stranu Josefa Kaizla a Josefa
Pekaře než na stranu T. G.
Masaryka. Peroutka byl napří-
klad přesvědčen, že současní
Čechové mají mnohem blíže
k tradicím barokního katoli-
cismu, než k přísné a asketic-
ky netolerantní tradici refor-
mační.

Masaryka s Peroutkou pro-
to sblížilo spíše jejich shodné
hodnocení tehdejšího vývoje
v Rusku a Peroutkovo aktivní
novinářské usilování o doho-
du s německými spoluobča-
ny. Masaryk jej dokonce vybí-
dl k založení vlastního časo-
pisu, který měl být přede-
vším zaměřen proti rozklad-
nému komunistickému vlivu
a proti Kramářovu pravicově
vypjatému českému naciona-
lismu.

Tak vznikla v lednu 1924
Přítomnost, kterou zároveň
Masaryk na dlouhá léta fi-
nančně zabezpečil. Peroutka
pak tento svůj týdeník vždy
doslova a někdy podle vzpo-
mínek součastníků i do pís-
mene autoritativně řídil. Po
ne příliš komerčně úspěš-
ných začátcích se mu nako-
nec podařilo, i díky citelné- ▲
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Heretik liberalismu
Pro dnešního čtenáře bu-

de nejspíše překvapením, že
Ferdinand Peroutka, známý
velký humanista a politický
liberál, nebyl bezvýhradným
stoupencem liberalismu i v ob-
lasti ekonomické. Na základě
jeho názorů, prosazovaných
v Přítomnosti, které později
jen velmi pozvolna modifiko-
val, se naopak jednoznačně
ukazuje, že jeho pohled na
věci hospodářské byl zásadně
antiliberalistický a prosocia-
listický.

Jako přesvědčený vyznavač
politické demokracie pova-
žoval však Peroutka, konečně
s mnohými dalšími té doby,
vstup „demokracie“ – tj. ko-
lektivního rozhodování, i do
oblasti hospodářské za logic-
ké posilování demokratic-
kých principů jako takových.
Z těchto důvodů byl na poli
hospodářském zcela jedno-
značně pro vývoj doleva; ve
smyslu zavedení hospodář-
ské demokracie a osvobození
každého individua od diktátu
peněz.

V této souvislosti je nutné ■

vzít v potaz i hluboký du-
chovní otřes, kterým na Pe-
routkovu generaci zapůsobi-
lo v první polovině třicátých
let hospodářsko-společenské
„kataklyzma“, způsobené vel-
kou hospodářskou krizí, a
skutečnost, že hospodářský
chaos vykazovala i léta váleč-
ná a poválečná. Rovněž je
nutné zdůraznit, že socialis-
mus či spíše souhrn socialis-
tických idejí, myšlený Pe-
routkovým okruhem přispě-
vatelů, nebyl v žádném přípa-
dě socialismem leninského
typu.

Peroutka byl ke své před-
stavě socialismu doveden
mnohem více svým filosofic-
ko-politickým smýšlením, než
vlastními hospodářskými ar-
gumenty. V základech jeho
přesvědčení je pak možné na-
lézt, vedle niterného huma-
nismu a snad až platónské
touhy po ideální a spravedli-
vé – tedy i hospodářsky spra-
vedlivé – lidské společnosti,
především přesvědčení o spo-
lečenském pokroku, nese-
ném rozvojem rozumu.

Peroutka jako důsledný vy-

znavač mohutnosti lidského
rozumu a konzervativní ob-
hájce kategorií dobra a mo-
rálky odmítal jakékoliv zasa-
hování přírodního řádu do
těchto domén lidské společ-
nosti, a byl naopak zcela pře-
svědčen o nadřazenosti její-
ho řádu anarchii přírody:
„Člověk musí ovládat přírodu
i tu přírodu, která jest v něm
– chce-li býti více než částicí
nesmírné džungle.“

Ve svém „peroutkovském
dualismu“ vidí řád přírody
a řád lidský proto od sebe jas-
ně oddělen. Téměř bezmezná
víra v rozum byla i základem
jeho praktického pragmatis-
mu a přesvědčení o prospěš-
nosti kompromisů. Z této
směsi idealismu a pragmatis-
mu vycházel i jeho „neolibe-
ralismus“. Moderní liberalis-
mus má podle Peroutky za
povinnost rozšířit svůj boj
„proti tyranii krále, šlechty
a církve... také proti tyranii
kapitálu“. Takto domýšlený
politický liberalismus jej však
nakonec v oblasti hospodář-
ské dovedl k odmítnutí kapi-
talismu a k požadavku ekono-

mické reglementace, až soci-
alizace, protože „kapitalis-
mus již dávno nepodporuje
věc svobody“.

Kapitalistické hospodářství
bez jednotného plánu mu by-
lo anarchií a anarchie pro něj
byla vpádem „přírodnosti do
oblasti dobra a morálky.“
„Kapitál si“, podle něj, „počí-
ná v poměru k člověku s kru-
tou objektivností přírodních
sil.“ V tomto smyslu lze snad
Peroutku nazvat i jakýmsi „he-
retikem liberalismu“.

Závěr
Ferdinand Peroutka patřil

za první republiky k prohrad-
ní skupině českých demokra-
ticky smýšlejících a humanit-
ně cítících politiků, novinářů
a kulturních osobností, kteří
se ulekli poválečného směřo-
vání k anarchii a kteří se roz-
hodli dát se do služeb nového
státu. Svoji politickou orien-
taci většinou viděli někde na-
levo od středu, neboť v zása-
dě přijali Masarykovu tezi, že
„vývoj jde doleva“. A vývoj
takto opravdu šel a oni mu
přitom pomáhali.

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Jindřicha Dejmka „Československo,
jeho sousedé a velmoci ve XX. století“ (2002). Autor
v ní analyzuje zahraniční politiku Československa, vzestu-
py a pády politických utopií a vztah Československa k Pol-
sku, Německu, Rakousku, Velké Británii, Francii, USA,
Sovětskému svazu a Rusku. Součástí knihy je výběrová bib-
liografie k zahraniční politice československého státu a vý-
voj MZV a diplomacie Československa v letech 1918 až
1992. Kniha získala cenu Akademie věd ČR. 

Cena na dobírku: 239 Kč, 384 stran.

CEP nabízí sborník č. 24/2003 „Alois Rašín - český politik, práv-
ník a národohospodář“. Obsahuje texty ze semináře z 19. února
2003, na němž vystoupili Václav Klaus, Marta Ehlová, Jana
Čechurová a Robert Holman, a doplňkové texty Petra
Macha a Ilony Bažantové (editorky sborníku). Do publikace
jsou dále zařazeny výňatky z díla Aloise Rašína – politické a stá-
toprávní úvahy, texty k měnové odluce a pasáže z knihy
„Národní hospodářství“. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran.

objednávky na www.cepin.cz,  tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz
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Sto let od narození Ayn Randové

ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ

Dne 17. ledna 2005 uspořá-
dalo Centrum pro ekonomiku
a politiku seminář na téma
„Sto let narození Ayn Ran-
dové“. Na panelu, který mode-
roval Petr Mach, vystoupili fi-
lozofující ekonom Jiří Kinor,
student Vysoké školy ekono-
mické Vavřinec Kryzánek a vý-
konný ředitel Občanského in-
stitutu Roman Joch.

Jiří Kinkor pronesl svoji
tradiční přednášku: nejdříve
vysvětlil význam filozofie ja-
ko vodítka pro každodenní
rozhodování a posléze načrtl
základy tzv. objektivistického
systému: realita, poznání, člo-
věk, morálka, kapitalismus.

Kapitalismus je podle něj je-
diné racionální morálně-spo-
lečenské uspořádání: spočívá
na sobectví, které je lidské
a dobré. Víra je jen jinou for-
mou iracionality.

Příznivec objektivistické fi-
lozofie Vavřinec Kryzánek
navázal tezí, že kapitalismus je
úzce spojen se sobectvím. Už
Adam Smith podle něj načrtl
základy racionálního egoismu.
Řečník kritizoval etiku sebeo-
bětování, včetně náboženství
a environmentalismu. Díky
Ayn Randové podle Kryzánka
víme, že kapitalismus je nejen
praktický, ale i morální.

Roman Joch vyložil Ayn

Randovou jako úspěšnou imi-
grantku, která však nepocho-
pila, proč je Amerika svobod-
ná společnost. Řečník ocenil,
že Randová vyzdvihla hodno-
ty svobody a byla antikomu-
nistkou. Na druhé straně však
její etická teorie podle Jocha
diskredituje kapitalismus.
Rozdíl mezi rozumem a vírou
je falešný. Člověk má inhe-
rentní hodnotu, je materiál-
ně-duchovní bytostí.

V diskusi student gymnázia
Martin Froněk varoval, že
příznivci Randové vytvořili
sektu se seznamem zakázané
literatury a systémem exko-
munikace pro neposlušné

členy. Jaromír Sedlák z Futu-
rologické společnosti upo-
zornil na patrně nejznámější-
ho někdejšího amerického
stoupence objektivismu –
Alana Greenspana.

Jiří Kinkor poznamenal, že
Randová nebyla ateistkou,
nýbrž anti-teistkou; člověk
podle něj nemá žádnou vnitř-
ní hodnotu. Vavřinec Kry-
zánek odmítl, že by objekti-
vismus byl kult. Roman Joch
vyzdvihl religiózní myslitele
jako A. de Tocquivelle, M.
Novaka, R. Reagana jako stou-
pence lidské svobody. Člověk
má podle něj hodnotu, i když
se chová špatně. ML

Školský zákon – důvod k protestu?
Ve čtvrtek 3. října 2005 po-

řádalo Centrum pro ekono-
miku a politiku seminář s ná-
zvem „Školský zákon – důvod
k protestu?“. Na akci, kterou
moderoval kancléř Jiří Weigl,
vystoupili poradce ministry-
ně školství Martin Profant,
poslanec Parlamentu Walter
Bartoš, ředitel Prvního obno-
veného reálného gymnázia
Václav Klaus ml., ředitel gym-
názia Jana Keplera Jiří Rů-
žička a výzkumný pracovník
CERGE Daniel Münich.

Walter Bartoš označil
školský zákon za zákon z mi-
nulého tisíciletí. Školský zá-
kon nebyl výsledkem široké-
ho konsensu, opozice nebyla
přizvána k připomínkování.
Zákon petrifikuje podle něj
všechny nedostatky zákonů
předchozích, vytváří houšti-
nu podzákonných předpisů
a nadbytečnou byrokracii.
Proti vládní koncepci školství
postavil Bartoš Friedmanův

efekt sousedství. Podle řeční-
ka existují vážné důvody
k protestu proti školskému
zákonu.

Martin Profant, který na
panelu nahradil původně
ohlášenou ministryni školství
Petru Buzkovou, obhajoval
nový systém přijímacích
zkoušek. Za hlavní problém
českého školství označil špat-
nou strukturu nabídky. Po-
ptávka po studiu na gymná-
ziích převyšuje nabídku o 20
%, proto je třeba nastavit pra-
vidla, která nabídku s poptáv-
kou vyrovnají: k tomu podle
něj směřuje nový systém přijí-
macího řízení, kdy si lze po-
dat přihlášku jen na jednu
střední školu.

Jiří Růžička vyslovil ná-
zor, že školský zákon není ne-
přátelský pro uchazeče na
střední školy. Řečník zdůraz-
nil rozdíl mezi přijímacím ří-
zením a přijímací zkouškou:
většina středních odborných

škol už dnes nedělá přijímací
zkoušky, byť gymnázia větši-
nou ano. Školský zákon nedis-
kriminuje uchazeče, neome-
zuje volbu; už loni si studenti
podávali v prvním kole pouze
jednu přihlášku. Změny škol-
ského zákona se podle Rů-
žičky dramatizují.

Václav Klaus ml., autor
petice proti školskému záko-
nu, začal parodií na zákoník
práce: člověk by se mohl
ucházet pouze u jednoho za-
městnavatele, a to ve stanove-
ných termínech. Jde o systém
absurdní z hlediska alokace
zdrojů. Bohužel nejde o vtip,
nýbrž o pohled na realitu ve
středním školství. Školský zá-
kon podle Klause posiluje by-
rokracii ve školství, omezuje
suverenitu ředitelů škol a po-
kračuje v netransparentním
systému financování.

Daniel Münich načrtl zá-
klady ekonomie vzdělávání,
včetně teorie a praxe norma-

tivu. Kritizoval přílišnou roz-
vláčnost školského zákona, je-
hož délka za posledních dva-
náct let stoupla o 500 %. Kvó-
ty na žáky podle řečníka eli-
minují konkurenci. Vzniká za-
ostalá, rigidní struktura. Vel-
kou selektivnost v českém
školství posilují víceletá gym-
názia. Minulý školský zákon
byl špatný, nový je podle
Münicha ještě horší.

V diskusi Martin Profant
označil za hlavní žábu na pra-
meni českého školství kraje.
Walter Bartoš varoval před
školskými inspektory, kteří dá-
le omezí samostatnost střed-
ních škol. Václav Klaus ml. se
pozastavil nad státním „sbližo-
váním nabídky a poptávky“ po
studiu na gymnáziích. Podle
Jiřího Růžičky školský zákon
není problém. Daniel Münich
kritizoval přílišnou regulaci,
která je podle něj špatná jak
na úrovni státní tak regio-
nální. ML



vrchní materiály, je ale mož-
ná jedním z jejich plusů.
Kromě skutečnosti, že sbor-
ník přináší řadu zajímavých
postřehů a informací, se mu
totiž daří nutit čtenáře k pře-
mýšlení o předložených přís-
pěvcích a logicky o samotné
evropské integraci. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že řada
českých publikací o evropské
integraci na polemičnost
a úvahový rozměr rezignuje,
je Fajmonův sborník velmi
cenný příspěvkem pro tu-
zemskou evropskou debatu.
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RECENZE – „CESTA ČR DO EU“

Sborníky, které vytvoří ru-
kou společnou politologové
a politici, se recenzují obtíž-
ně. Na každou z obou autor-
ských skupin je totiž třeba
vztahovat jiná kritéria, proto-
že jinak ke smysluplné refle-
xi dojít nelze. Nejinak je to-
mu také v případě svazku
„Cesta České republiky do
Evropské unie“ (Brno, CDK,
2004), v němž se autorsky
potkali brněnští politologové
Markéta Pitrová, Miroslav
Mareš či David Müller s exmi-
nistrem hospodářství Karlem
Dybou či eurosposlancem za
ODS Hynkem Fajmonem.

Posledně jmenovaný je edi-
torem sborníku a poznám-
kou o tom, že „ambicí nebylo
podat akademicky neutrální
analýzu a hodnocení našeho
„návratu do Evropy“, ale spíše
přinést dnešní pohled na ty-
to události ze strany těch, kte-
ří se v České republice poli-
ticky hlásí k pravému středu
a k eurorealistickému pohle-
du na evropskou integraci“
(s. 5), případnému kritikovi
situaci ještě stěžuje.

Na druhou stranu je ale
dobře, že se sborník netváří
jako suchopárná akademická
publikace aspirující na „prav-
du“ a že nabízí pestrost po-
hledů. Evropská integrace je
výsostně politické téma, ni-
koliv „politické dobro“, které
se nesluší zpochybňovat.
V tomto duchu jsou velmi
přínosné příspěvky zejména
druhé části publikace, která
se věnuje aktuální problema-
tice evropské ústavy a bu-
doucnosti Evropské unie.

„Ústavní“ sekce nabízí jak
faktografické příspěvky (M.
Pitrová a I. Pospíšil), tak hod-
notící a kritické statě (M.
Loužek, M. Bednář). Čtenář
tak získává komplexní obraz
přijímání tzv. evropské ústa-
vy, a to včetně ústavní disku-
se v České republice, který je
doplněný o hodnotový roz-
bor tohoto dokumentu.
Vzhledem k faktu, že všichni
autoři se na svá témata dlou-
hodobě koncentrují, nabízí
ústavní část souvislý, erudo-

vaný a kompaktní blok. Na-
příklad Markéta Pitrová navíc
ve svém příspěvku „Kandi-
dátské země na Konventu
o budoucnosti Evropské
unie“ ukazuje, že vědecký
text si může zároveň zacho-
vat jak sdělnost a čtivost, tak
informační hodnotu.

Zatímco blok ústavních
textů lze bez výhrad ocenit
jako přínosný, v souvislosti
s první části knihy, která se
věnuje vztahům České re-
publiky a Evropské unie do
roku 2004, může být vznese-
no několik námitek. Je otáz-
kou, proč je do sborníku za-
řazen jinak zajímavý text
Miroslava Mareše „Protitero-
ristická politika České repub-
liky v kontextu vstupu do
Evropské unie“. Chtěl-li edi-
tor ilustrovat česko-unijní
vztahy na některé z politik,
měl si vybrat reprezentativ-
nější a významnější oblast.
Přes přihlédnutí k stávající-
mu významu boje proti tero-
rismu se dá o závažnosti prá-
vě této politiky pro český
vstup do EU a o jejím dlouho-
dobém dopadu na vztahy ČR
a EU úspěšně pochybovat.

Druhá výtka se vztahuje ke
skutečnosti, že některé texty
zainteresovaných aktérů,
konkrétně pak Karla Dyby,
jsou o něco slabší. Dybův
příspěvek „Česká republika
a Evropská unie 1989 – 2004:
Zapomínaná cesta“ překrývá
erudovaný úvodní text D.
Müllera „Cesta České republi-
ky do Evropské unie“.
Zatímco Müller se věnuje pří-
nosné a vyčerpávající rekon-
strukci vztahů ČR a EU, Dyba
jej v některých momentech
dubluje a navíc sklouzává
k žurnalistickému žargonu
typu „koaliční vláda socialis-
tického mládežnického pre-
miéra Stanislava Grosse“
(s. 90).

Stejně tak text „Cesta ODS
do EPP – ED“, jehož autorem
je H. Fajmon, nepřináší
v podstatě nic nového a pří-
nosného. Pro oba zapojené
aktéry se přitom nabízel pří-
stup, který zvolil diplomat

Josef Kreuter. Bývalý vedoucí
Stále mise ČR u Evropských
společenství se ve svém textu
„Nedorozumění a zájmy na
cestě České republiky do roz-
šířené Evropské unie“ vydal
cestou osobních vzpomínek.
Kreuterův text je proto čtivý
a v porovnání s Fajmonovým
a Dybovým příspěvkem zda-
leka nejzajímavější.

Polemický a trochu rozpo-
ruplný dojem z knihy, která
na jednu stranu obsahuje čti-
vé, přínosné a erudované tex-
ty a na druhou stranu po-

Petr Kaniok
Fakulta sociálních studií MU v Brně

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu filozo-
fa Miloslava Bednáře
„Evropanská tyranie“.
Kniha, k níž napsal před-
mluvu Jan Zahradil,
nese podtitul „Česká
státní idea, Evropská
unie a demokratická ci-
vilizace“. Je souborem
autorových publikova-
ných i nepublikovaných
statí, jež napsal od roku
1995 až do současnosti.
Člení se do tří bloků:
I. Česká státní idea, II. Fi-
lozofické základy Evro-
py, III. Politické komen-
táře. Publikace by nemě-

la chybět v knihovně žádného odpůrce ani obhájce EU. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 230 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

CEP nabízí druhé, dopl-
něné vydání knihy Úska-
lí evropské integrace,
jejímž autorem je Petr
Mach. Probíhající evrop-
ská integrace má přínosy
i náklady, přičemž nákla-
dy mohou převážit. Polo-
vina knihy se zabývá dů-
sledky zavádění jed-
notné evropské měny
eura a polovina dalšími
aspekty politického a
ekonomického sjedno-
cování Evropy. Autor se
mimo jiné věnuje finanč-
ním tokům mezi členský-

mi zeměmi a Bruselem či možnosti vystoupení z Evropské
unie. K publikaci napsal předmluvu Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran.


