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Kompetence EU v oblasti
hospodářské politiky se v ná-
vrhu evropské ústavy výraz-
ně rozšiřují oproti současné-
mu stavu. Nejde zdaleka jen
o to, že návrh ústavy ruší
v mnoha oblastech hospo-
dářské a měnové politiky
jednomyslnost při hlasování
v Radě. Kromě dílčích změn
kompetencí oproti součas-
nému stavu otevírá Ústava
pole pro celoevropské říze-
ní hospodářství v nejširším
slova smyslu. Státy, které ne-
mají dojednanou trvalou vý-
jimku z přijetí eura, tedy
i Česká republika, budou
dříve či později podléhat
diktátu EU v široké oblasti
hospodářské a měnové poli-
tiky.

O tom, kdy se na nás pře-
stane vztahovat výjimka, se
nebude rozhodovat na naši
žádost, ale na návrh Komise,
a to o nás bez nás. Hlasovací
pozice ČR bude v oblasti hos-
podářské a měnové politiky
dokonce ještě mnohem horší
než při standardní hlasovací
proceduře hlasování kvalifi-
kovanou většinou podle po-
pulace stanovené Evropskou
ústavou. Rada má navíc právo
měnit jednotlivé články ústa-
vy a dále tak rozšiřovat vlast-
ní působnost.

Nové pravomoci EU v ob-
lasti hospodářské politiky da-
né Evropskou ústavní smlou-
vou je proto nutné považovat
za dalekosáhlé, ba dokonce

ských států, přičemž hospo-
dářská politika členských
států má být „slučitelná se
směry přijímanými pro ce-
lou Unii.“

Hospodářská politika
podle evropské ústavy

Počet lékařů na 10 000 obyvatel

Pramen: Eurostat, 2004

potenciálně za nekonečné.
Po schválení euroústavy bu-
de jen otázkou času, kdy se
pomocí interpretací Evrop-
ského soudního dvoru a po-
mocí změn jednotlivých člán-
ků Radou stane tato ústava
ústavou federálního super-
státu.

Určování hospodářské
politiky

Ústava dává Radě pravo-
moc určovat hospodářskou
politiku členských států, a to
tak, aby hospodářské politi-
ky byly v souladu s cíly EU.
Konkrétně článek III-194
umožňuje Radě většinovým
hlasováním přijímat opatře-
ní týkající se členských států
k „posílení koordinace jejich
rozpočtové kázně“ ale také
k „vypracování směrů hos-
podářské politiky“ člen-
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pro celoevropské řízení 
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Kromě toho, článek III-179
stanoví, že „Členské státy po-
važují své hospodářské politi-
ky za věc společného zájmu
a koordinují je v rámci Rady
v souladu s článkem III-178“
a článek III-178 říká, že „Člen-
ské státy směřují své hospo-
dářské politiky tak, aby
v rámci hlavních směrů uve-
dených v čl. III-179 odst. 2
přispívaly k dosahování cílů
Unie ve smyslu článku I-3.“

▲
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Hospodářská politika tak jed-
noznačně přestává být domé-
nou členských zemí.

Hospodářskou politiku na-
víc nemá určovat ani meziná-
rodní smlouva, ani mezivlád-
ní konference, ani volený
Evropský parlament, ale po-
litbyro v podobě Komise
a Rady. Jak praví článek 
III-179: „Rada na doporučení
Komise vypracuje návrh hlav-
ních směrů hospodářských
politik členských států a Unie
a podá o tom zprávu Ev-
ropské radě.“

Mantinely určování hos-
podářské politiky členských
zemí stanoví, jak ukazuje vý-
še citovaný článek III-178,
článek I-3 ústavy, který defi-
nuje obecné cíle EU: „Unie
usiluje o udržitelný rozvoj
Evropy, založený na vyváže-
ném hospodářském růstu
a na cenové stabilitě, vysoce
konkurenceschopném soci-
álně tržním hospodářství
směřujícím k plné zaměstna-
nosti a společenskému po-
kroku, s vysokým stupněm
ochrany a zlepšování kvality
životního prostředí. Podpo-
ruje vědecký a technický po-
krok. Bojuje proti sociální-
mu vyloučení a diskrimina-
ci, podporuje sociální spra-
vedlnost a ochranu, rovnost

žen a mužů, mezigenerační
solidaritu a ochranu práv dí-
těte.“

k vypracování směrů hospo-
dářské politiky členských
států“ je potenciálně neko-
nečně široká pravomoc.
Hospodářská politika je totiž
podle všech dostupných de-
finic jakákoliv politika řízení
hospodářství. O tom, jaké
definice by bylo možné na-
jít v politických dokumen-
tech pod hlavičkou „sociálně
tržní ekonomika“ ani ne-
mluvě!

I kdybychom byli chlácho-
leni, že si nemáme vykládat
pravomoc EU určovat hospo-
dářskou politiku v nejčerněj-
ších barvách, musíme pova-
žovat téměř za historií ověře-
ný zákon práva, že vágní
ústavní ustanovení se v čase
vyvíjejí vždy směrem k exten-
zivní interpretaci.

Sankce
EU má nicméně omezené

vynucovací nástroje. Pokud
by např. některý stát přijal
hospodářskou politiku (např.
rovnou daň či dokonce pří-
klon k politice laissez faire),
která by byla Komisí označe-
na jako politika, která je v roz-
poru s cílem „sociálně tržní-
ho hospodářství“ a „podpory
sociální spravedlnosti“, po-
strádá EU účinné sankce
k přinucení státu zjednat ná-
pravu.

Zatímco sankce pro vynu-
cování limitů pro rozpočtové
deficity obsahují možnost po-
kut a omezení úvěrů od
Evropské investiční banky,
sankce pro vynucování směrů
hospodářské politiky takto
specifikovány nejsou. Článek
III-179 pouze říká: „Zjistí-li
se..., že hospodářské politiky
členského státu nejsou v sou-
ladu s hlavními směry, může
se Komise na dotyčný členský
stát obrátit s varováním. Rada
může na doporučení Komise
podat dotyčnému členskému
státu nezbytná doporučení...
Evropský zákon může stano-
vit podrobná pravidla pro po-
stup při mnohostranném do-
hledu.“

NABÍZÍME

V tomto cíli se EU hlásí ke
konkrétní doktríně, „sociál-
ně tržnímu hospodářství“
a k aktivismu v sociální poli-
tice („boj proti sociálnímu
vyloučení“) a průmyslové
politice („podpora technic-
kého pokroku“). Zde ústava
překračuje rámec, jenž ústa-
vy obvykle mívají (definice
pravidel rozhodování a pra-
videl soutěže koncepcí na
politickém trhu) a jednu
konkrétní koncepci („sociál-
ně tržní ekonomiku“) zabu-
dovává jako ústavní princip.
Zastánci názoru, že stát ne-
má „podporovat společen-
ský a technický pokrok“ ne-
bo že stát nemá „bojovat pro-
ti sociálnímu vyloučení“, se
tak ocitají v neústavní po-
zici.

Pravomoc v článku III-179,
že Rada přijímá „opatření

Po schválení euroústavy 
bude jen otázkou času, 

kdy se pomocí interpretací
Evropského soudního dvoru
a pomocí změn jednotlivých

článků Radou stane tato
ústava ústavou federálního

superstátu.
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Musíme považovat téměř 
za historií ověřený zákon 
práva, že vágní ústavní 

ustanovení se v čase vyvíjejí
vždy směrem k extenzivní 

interpretaci.

▲

Mají se členské státy bát
„varování“ a „mnohostranné-
ho dohledu“? Jak tvrdí uzná-
vaný profesor ekonomie z Vel-
ké Británie, Tim Congdon,
„Slova jako „cíle“, „nezbytná
doporučení“ a „varování“ ne-
byla do ústavy dána z plezíru
nebo na okrasu. Něco zname-

CEP nabízí druhé,
doplněné vydání kni-
hy Úskalí evropské
integrace, jejímž au-
torem je Petr Mach.
Probíhající evropská
integrace má příno-
sy i náklady, přičemž
náklady mohou pře-
vážit. Polovina knihy
se zabývá důsledky
zavádění jednotné
evropské měny eura
a polovina dalšími
aspekty politického
a ekonomického sjed-
nocování Evropy. Au-
tor se mimo jiné vě-
nuje finančním to-
kům mezi členskými
zeměmi a Bruselem

či možnosti vystoupení z Evropské unie. K publikaci napsal
předmluvu Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran.

CEP nabízí knihu fi-
lozofa Miloslava
Bednáře „Evropan-
ská tyranie“. Kniha,
k níž napsal před-
mluvu Jan Za-
hradil, nese podti-
tul „Česká státní
idea, Evropská unie
a demokratická civi-
lizace“. Je souborem
autorových publiko-
vaných i nepubliko-
vaných statí, jež na-
psal od roku 1995 až
do současnosti. Čle-
ní se do tří bloků:
I. Česká státní idea,
II. Filozofické zákla-
dy Evropy, III. Poli-
tické komentáře.

Publikace by neměla chybět v knihovně žádného odpůrce
ani obhájce Evropské unie. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 230 stran.
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nají.“ a připomíná, jak na ana-
logickém základě v roce
2000 Komise vydala varování
Irsku, aby nesnižovalo daně,
byť Irsko hospodařilo s roz-
počtovými přebytky. Tento
příklad ukazuje, jak mohou
být ustanovení o hospodář-
ské politice pojímána.

Novinkou v oblasti sankcí
je článek III-190, odst. 3:
„Rada přijme postupem pod-
le čl. III-187 odst. 4 evropská
nařízení, kterými stanoví me-
ze a podmínky, za nichž je
Evropská centrální banka
zmocněna ukládat podni-
kům pokuty či penále za ne-
plnění povinností vyplývají-
cích z jejích evropských naří-
zení a rozhodnutí“. Toto usta-
novení činí z Evropské cent-
rální banky a z národních
centrálních bank, které jí
podléhají, nástroje k vybírání
pokut firmám za neplnění
evropské legislativy. Odst. 3
je přitom nejasný a není zřej-
mé, zda slova „jejích naříze-
ní“ znamenají „nařízení Ra-
dy“ nebo „nařízení ECB“. Po-
kud by nastal interpretační
spor, řešil by jej Evropský
soudní dvůr, a nikoliv české
soudy.

Toto ustanovení tak otevírá
Evropské unii možnost inka-
sovat pokuty za nedodržová-
ní předpisů EU firmám pří-
mo z jejich účtů. Ústava hovo-
ří doslova o pokutách a pená-
le, ale neupřesňuje, o jaké po-
kuty a za co by mělo jít. Zcela
jistě to mohou být např. pod-
le článku 19 protokolu č. 5
o statutu Evropského systé-
mu centrálních bank a Evrop-
ské centrální banky, pokuty
za nedodržení povinných mi-
nimálních rezerv finančních
institucí u ESCB. Mohou to
ale asi být třeba i pokuty ban-
kám za nedodržování ceno-
vých regulací EU, která např.
reguluje výši poplatků bank
za převody peněz.

Pokuty vůči státům ale mo-
hou být uvaleny jen podle
článku III-197, a to pro země
porušující limit schodku roz-
počtu. Nicméně, jak ukážeme
dále, tyto sankce mohou být
snadno Radou (skrze pravo-
moc měnit text jednotlivých
článků Ústavy) rozšířeny na
další ustanovení a prohlou-
beny.

Hospodářská a měnová
unie bez Británie

a Dánska
Podstatné části citovaných

ustanovení o hospodářské
politice členských států se
nicméně nevztahují na všech-
ny členské země. Podle člán-
ku III-197 členské státy, které
mají výjimku na euro nepod-
léhají mj. „přijetí těch částí
hlavních směrů hospodář-
ských politik, které se obec-
ně týkají eurozóny“ (odst. III-
179, odst. 2) a „donucovacím
opatřením k nápravě na-
dměrných schodků“ (článek
III-184, odst. 9 a 10).

Znamená to, že se ustano-
vení o hospodářské politice
nebudou vztahovat na Čes-
kou republiku? Nikoliv. ČR
totiž nemá, na rozdíl od Velké
Británie a Dánska dojednánu
výjimku.

Protokol 13 „o některých
ustanoveních týkajících se
Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska
s ohledem na hospodářskou
a měnovou unii“, který je ne-
dílnou přílohou Ústavy, praví:
„Pokud Spojené království
Radě neoznámí, že má v úmys-
lu přijmout euro, není povin-

no tak učinit“ a že „Spojené
království si ponechá své pra-
vomoci v oblasti měnové poli-
tiky podle svého vnitrostátní-
ho práva.“ Obdobně je tomu
v případě Dánska v protokolu
o Dánsku: „Postup uvedený
v článku III-198 Ústavy umož-
ňující zrušení výjimky může
být zahájen jen na žádost Dán-
ska.“

Nic takového neplatí pro
ČR. Naše výjimka z podléhání
pravidlům Hospodářské a mě-
nové unie trvá do doby, než
o zrušení výjimky rozhodne
Rada (článek III-197). Výjim-
ka z opatření týkajících se jen
členů eurozóny se ruší niko-
liv na základě žádosti člen-
ského státu, který případně
usiluje o zavedení eura (jako
v případě Dánska a Velké
Británie), ale na základě do-
poručení Komise. Výjimka te-
dy může být zrušena i kdyby
si to ČR nepřála, a tato výjim-
ka může být zrušena i tehdy,
pokud nebudeme splňovat
tzv. maastrichtská kritéria
(článek III-198).

Jinými slovy, zatímco Britá-
nie podepsala návrh ústavy
jen po té, co si zajistila zařaze-
ní protokolu „o některých

ustanoveních týkajících se
Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska
s ohledem na hospodářskou
a měnovou unii“, Česká re-
publika začne – v případě ra-
tifikace euroústavy – podlé-
hat hospodářské a měnové
unii ihned, jak si to začne
přát většina členů eurozóny.

Při našem procesu „přijetí
eura“ tak nepůjde zdaleka jen
o nahrazení koruny eurem,
jak to je dnes často v médiích
zjednodušováno, ale o to, že
začneme podléhat široce defi-
novaným (a ještě šířeji defino-
vatelným) pravidlům pro hos-
podářskou politiku obecně.

O zrušení výjimky se bude
přitom hlasovat doslova
„o nás bez nás“. I na toto hla-
sování se bude uplatňovat
hlasovací procedura hlasová-
ní podle velikosti populace.
Kvalifikované většiny bude
přitom dosaženo bez účasti
zemí, které nemají euro.
Hlasování o euru bude tedy
nejen hlasování o nás bez
nás, ale i hlasování o nás bez
Velké Británie, která by po-
tenciálně byla naším spojen-
cem při ochraně před spad-
nutím do režimu centrálně
usměrňované ekonomiky
v rámci hospodářské a měno-
vé unie. Hlasování o zrušení
výjimky podle článku III-198
je nutno brát ne pouze jako
hlasování o zavedení eura, ale
i o tom, že se na nás začne
vztahovat široká množina
opatření v oblasti hospodář-
ské politiky obecně.

Dodatečné znevýhodnění
ČR při hlasování

Na tomto místě je třeba se
blíže zastavit u otázky větši-
nového hlasování. Je třeba si
uvědomit, že většinové hlaso-
vání v Radě bude mít v oblas-
ti EMU úplně jiný charakter,
než hlasování o jiných záleži-
tostech unie. Podle článku
III-194, odst. 2 se totiž na hla-
sování o těchto opatřeních
podílejí jen „členové Rady za-
stupující státy, jejichž měnou
je euro“. Váhy hlasů se tak
mění oproti současným prin-
cipům ještě výrazněji než
v případě hlasování o jiných
legislativních aktech Evrop-
ské unie.

Jak je vidět z tabulky, zatím-
co v EU má Francie a Ně-
mecko dohromady 31,6 %

▲

Německo 82,5 18,1% Německo 82,5 26,8%
Francie 61,4 13,5% Francie 61,4 20,0%
Velká Británie 59,5 13,0%
Itálie 58,2 12,8% Itálie 58,2 18,9%
Španělsko 40,3 8,8% Španělsko 40,3 13,1%
Polsko 38,8 8,5%
Nizozemí 16,2 3,6% Nizozemí 16,2 5,3%
Řecko 11,0 2,4% Řecko 11,0 3,6%
Česko 10,2 2,2%
Portugalsko 10,2 2,2% Portugalsko 10,2 3,3%
Belgie 10,1 2,2% Belgie 10,1 3,3%
Maďarsko 9,9 2,2%
Švédsko 9,0 2,0%
Rakousko 8,1 1,8% Rakousko 8,1 2,6%
Dánsko 5,4 1,2%
Slovensko 5,4 1,2%
Finsko 5,2 1,1% Finsko 5,2 1,7%
Irsko 3,9 0,9% Irsko 3,9 1,3%
Litva 3,7 0,8%
Lotyšsko 2,3 0,5%
Slovinsko 2,0 0,4%
Estonsko 1,4 0,3%
Kypr 0,6 0,1%
Lucembursko 0,5 0,1% Lucembursko 0,5 0,2%
Malta 0,4 0,1%

CELKEM 456,2 100,0% CELKEM 307,6 100,0%

EU-25 Eurozóna EU-12

Populace
(mil. osob) Podíl  

Populace
(mil. osob) Podíl  

Tabulka: Hlasovací podíly v EU a v eurozóně
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hlasů, v eurozóně zastupují
celých 46,8 % populace. I po-
kud se eurozóna rozšíří
o všechny země, které nemají
dojednanou trvalou výjimku,
budou mít Francie a Němec-
ko větší váhu, než kolik odpo-
vídá jejich váze v populaci ce-
lé EU.

To bude mít pro ČR zásad-
ní dopad, jak při hlasování
o zařazení České republiky
do hospodářské a měnové
unie, tak posléze při hlasová-
ních o jednotlivých opatře-
ních v rámci hospodářské
a měnové unie. Česká repub-
lika nemá dojednánu trvalou
výjimku a dříve či později bu-
de těmto opatřením podlé-
hat. Naproti tomu Velká
Británie výjimku má, euro pa-
trně nikdy nepřijme a hlaso-
vat tedy nebude. To zásadně
mění možné hlasovací koali-
ce a možnosti přehlasování

České republiky. Bez účasti
Británie bude pro Francii
a Německo ještě snazší pře-
hlasovat Českou republiku.

vět zemí, Španělsko, Nizo-
zemí, Řecko, Portugalsko,
Belgie, Rakousko, Finsko,
Irsko, Lucembursko by ne-
zmohlo proti velké trojce
nic, protože by tvořily nedo-
statečných 34,4 % populace
eurozóny.

Podobně těžké hlasování
budou mít i noví členové eu-
rozóny po jejím chystaném
rozšíření, včetně ČR.

Nekonečná pravomoc
Rady měnit ústavu

Ústava dává Radě na něko-
lika místech pravomoc měnit
většinovým hlasováním jed-
notlivé články Ústavy. Nikde
přitom není stanoveno jak

moc je smí měnit.
Podle článku III-187 odst.

3 Ústavy mohou být čl. 5
odst. 1, 2 a 3, články 17, 18,
čl. 19 odst. 1, články 22, 23,
24, 26, čl. 32 odst. 2, 3, 4 a 6,
čl. 33 odst. 1 písm. a) a člá-
nek 36 statutu Evropského
systému centrálních bank,
který je součástí ústavy, změ-
něny evropským zákonem,
a to buď na návrh Komise ne-
bo ECB.

Znamená to, že pravomoc
podle článku III-187 odst. 3
Ústavy znamená pravomoc
měnit uvedené články dílčím

způsobem, nebo pravomoc
měnit je zcela?

Uvedené články se v návr-
hu ústavy týkají stanovování
pravidel a omezení v oblasti
hospodářské a měnové unie,
např. pravidel stanovování
povinných minimálních re-
zerv a sankčních úroků (čl.
19 Protokolu), klíče pro pře-
rozdělování výnosů z aktiv
ECB převedených na ni člen-
skými centrálními bankami
(čl. 32 Protokolu) či pravidel
prodeje devizových rezerv
(čl. 23 Protokolu).

Kdo zaručí, že pravomoc
měnit uvedené články nezna-
mená pravomoc měnit je
z gruntu? Extenzivní výklad
pravomoci podle článku III-
187 může být využit k libo-
volným změnám textu. Lze si
snadno představit, že pravo-
moc měnit tyto články může
být využita např. k doplnění
a rozšíření sankcí za porušo-
vání „směrů hospodářské po-
litiky.“

Opět platí, že kdyby někdo
zpochybnil případnou radi-
kální změnu těchto článků ja-

kožto změnu v rozporu s du-
chem ústavy, byl by to pouze
a jedině Evropský soudní
dvůr, kdo by měl konečné
slovo, a nikoliv české soudy.

Pravomoc Rady měnit jed-
notlivé odstavce je nesmír-
ným zásahem do suverenity.
Ústava dává Radě pravomoc
měnit odstavce, aniž by jí sta-
věla jakékoliv mantinely těch-
to změn. Striktně vzato by
Rada mohla změnit libovolný
článek vyjmenovaný v článku
III-187 prakticky jakkoliv!
Kdo zaručí, že změna článků
neposlouží např. k zavedení
evropských daní?

Cesta k superstátu
Tato pravomoc Rady měnit

samu ústavu existuje v ná-
vrhu ústavy na několika mís-
tech a představuje zásadní
průlom oproti dosavadním
smlouvám EU. Pravomoc mě-
nit ústavu běžnou hlasovací
procedurou je naprosto ne-
obvyklé ustanovení, které je
v rozporu s ústavními princi-
py práva jako takového.

Ústavy se normálně mění
procedurou se stejnou vá-
hou, jaká byla potřeba k je-
jich přijetí. Jestliže např.
Ústava České republiky byla
přijata třípětinovou většinou
zákonodárců, pak i na její
změny je potřebná třípětino-
vá většina. Dosud tomu tak
bylo i v zakládacích smlou-
vách EU – od Římské smlou-
vy po Maastricht, Nice a pří-
stupové smlouvy – procedu-
ra jejích změn podléhala stej-
nému režimu jako proces je-
jich přijímání, tj. daly se mě-
nit jen mezistátní smlouvou
všech zúčastněných zemí.
Porušení tohoto principu
v evropské ústavě jen doklá-
dá, jaký posun evropská ústa-
va znamená a že to jsou de-
mokraticky pochybné orgá-
ny EU, komu euroústava svě-
řuje do budoucna ústavodár-
nou pravomoc.

Pravomoc orgánů EU mě-
nit samu ústavu – bez ratifi-
kace členských států – zna-
mená, že na cestu k superstá-
tu – řídícímu centrálně hos-
podářskou politiku člen-
ských států – nepotřebuje EU
další mezistátní smlouvu.
Aby se vyvinula v ústavu fede-
rálního superstátu, stačí této
ústavě pouze využívání po-
stupů v ní stanovených.

NOVINKA

CEP nabízí sborník č. 37/2005 „Americké prezidentské
volby“, jehož těžiště tvoří vystoupení na semináři o listo-
padových volbách v USA. Do sborníku přispěli amerika-
nista Miloš Calda, publicista Jefim Fištejn, politolog
Radek Kohl, Jiří Payne ze sdružení Euroatlantis, Petr
Mach z CEPu, Jeremy Rifkin z Foundation on Econo-
mic Trends a Michael Mina Republikánské strany Ohio.
V příloze sborníku jsou uvedeny postavení prezidenta
USA, přehled všech amerických prezidentů a výsledky vo-
leb. Editory jsou Petr Mach a Dina Chmaitilliová.
Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran.

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

Při našem procesu 
„přijetí eura“ tak nepůjde 
zdaleka jen o nahrazení 
koruny eurem, ale o to, 

že začneme podléhat široce
definovaným pravidlům pro

hospodářskou politiku obecně.

Jak lze vyčíst z tabulky, ve
stávající eurozóně prosadí
Německo a Francie ve spoje-
ní s Itálií cokoliv, protože
„Blokační menšinu musí tvo-
řit nejméně tolik těchto čle-
nů Rady, kolik jich zastupuje
nejméně 35 % obyvatelstva
zúčastněných členských stá-
tů, a ještě jeden člen, jinak se
kvalifikovaná většina považu-
je za dosaženou.“ Zbylých de-

■
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Znárodnění českého zdravotnictví
Marek Lužek
Centrum pro ekonomiku a politiku

Všechny kroky ministryně
zdravotnictví Milady Emme-
rové za posledních půl roku
naznačují, že pokus znárod-
nit české zdravotnictví myslí
skutečně vážně. Děsivá kon-
cepce z podzimu 2004, nová
vyhláška o úhradách za ne-
mocniční i ambulatní péči
i skandální pokus propašovat
do zákona o regulaci hluku
zákaz privatizace nemocnic
nejsou náhodné kroky. Jde
o konzistentní uplatňování
centrálního plánování v čes-
kém zdravotnictví.

Děsivá koncepce
Návrh, který se měl v říjnu

2004 stát podkladem pro
tvorbu nové koncepce minis-
tryně zdravotnictví, doporu-
čoval znárodnění nemocnic
a ordinací. Kdyby se prosadil,
znamenal by další z návratů
před listopad 1989 prosazo-
vaný Grossovou vládou.
Ačkoli Emmerová později tvr-
dila, že k plánu měla řadu vý-
hrad, materiál šel přesně
v duchu jejích výroků, že
zdraví není soukromý, nýbrž
veřejný statek, a že „se zdra-
vím se nekšeftuje“.

Plán na systémové znárod-
nění překvapil svou radikál-
ností. Nemusela by se za něj
stydět ani KSČM. Lékař, který
by nebyl ochoten prodat
svou ordinaci nebo nemocni-

ci za „prokazatelné výdaje
spojené s privatizací“, by ne-
čerpal zdroje od zdravotních
pojištěn a léčil by za přímé
platby pacientů.

né v síti veřejného zdravot-
nictví a zákona o financování
zdravotnictví“. Ačkoli ČR
v podílu veřejných výdajů na
zdravotnictví předstihuje vět-
šinu západních zemí, vláda
pokračuje v dalším posilová-
ní moci státu v této oblasti.

Zveřejnění materiálu byl
asi špatný předvolební tah,
o němž se snad ani nepřed-
pokládalo, že bude prosazen.
V horším případě šlo o sku-
tečný záměr, který by nás vrá-
til do hlubokého komunis-
mu. Z dikce programového
prohlášení vlády se zdá, že
platí to druhé. To, že minist-
ryně od návrhu koncepce
v únoru 2005 nakonec pod
tlakem veřejnosti i místop-
ředsedy vlády Jahna ustoupi-
la, je však štěstí jen dočasné.

Jak ukazuje rozpracované
„Desatero ke koncepci zdra-
votnictví ČR“, které visí od
února na webu ministerstva
zdravotnictví, ministryně po-
kračuje ve stále stejných šlé-
pějích. Emmerová bojuje pro-
ti „přístrojovému narcismu“,
„naivnímu liberalismu“ a „so-
ciální eutanázii“. Její návrhy
jsou regulačně ambiciózní,
brutálně socialistické a přiná-
ší nemalý morální hazard.

Nebezpečná vyhláška
Když v říjnu 2004 zastavila

ministryně Emmerová nove-
lu vyhlášky o úhradách léči-
vých látek a potravin pro
zvláštní lékařské účely, byla

to předzvěst daleko horších
právních norem, které tepr-
ve přijdou. Vyhlášku pozasta-
vila s odůvodněním, že „ve
svých důsledcích povede
s nejvyšší pravděpodobností
ke zvýšení doplatků pacientů
na léky“. To byla jen nevinná
kapka v hororu, který nastává
od roku 2005.

V lednu 2005 lednu přichy-
stala ministryně zdravotnic-
tví vyhlášku, kterou se stano-
ví výše úhrad hrazených z ve-
řejného zdravotního pojiště-
ní pro lůžkovou a ambulantní
péči. Tato norma má nedozír-
né finanční následky a způso-
bí rozvrat v systému financo-
vání zdravotního pojištění.
Ačkoli i legislativní rada vlá-
dy namítla, že k takové vy-
hlášce nemá ministryně
oprávnění, Emmerovou nel-
ze zastavit.

Vyhláška ruší prakticky
veškeré zákonné regulace vý-
dajů. Pojišťovny musí podle
vyhlášky zaplatit všechno, co
jim zdravotnická zařízení vy-
káží. To nakonec může vést až
ke zhroucení systému finan-
cování zdravotní péče, při-
nejmenším se prodlouží už
tak neúměrná doba splatnos-
ti faktur ordinacím. Jen zvý-
šení výdajů u VZP činí sedm
miliard korun, o něž se zvyšu-
je deficit v systému zdravot-
ního pojištění.

Ačkoli legislativní rada vlá-
dy namítla, že ministryně ne-

Všechny kroky ministryně
zdravotnictví Milady 

Emmerové za posledních 
půl roku naznačují, že pokus 
znárodnit české zdravotnictví

myslí skutečně vážně.

Lékaři, kteří zčásti či zcela
čerpají platby od zdravotních
pojišťoven za výkony, jsou
skoro všichni. Do zestátňova-
cí akce by se možná rádi při-
hlásili ti, kdo mají ekonomic-
ké problémy a nedaří se jim
splácet úvěry spojené s roz-
jezdem podnikání. Jejich ztrá-
tu by zaplatila státní poklad-
na. Ostatní, kterým se v pod-
nikání daří, a jež by za nor-
málních okolností nenapadlo
se do znárodňovací akce hlá-
sit, jsou v podstatě rukojmí,
protože bez plateb od pojišťo-
ven by většina z nich zazna-
menala citelný pokles tržeb.

Materiál šel bohužel v du-
chu programového prohláše-
ní vlády. V kapitole zdravot-
nictví se tam píše, že „vláda
předloží návrh zákona o zdra-
votní péči, zákona o zdravot-
nickém zařízení jako veřejno-
právní instituci, organizova-

▲

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Marka Louž-
ka „Populační ekonomie“,
která se zabývá aktuálním pro-
blémem: proč se rodí u nás i na
Západě málo dětí a zda může stát
tento fakt změnit. Studie nasti-
ňuje makroekonomické aspekty
porodnosti, mikroekonomické
základy reprodukčního rozho-
dování, historii populačních po-
litik a teoreticky a empiricky tes-
tuje účinnost pronatalitních po-
litik. Jejím závěrem je, že propo-
pulační politika je neúčinná, ne-
bo účinná pouze krátkodobě.

Předmluvu ke knize napsal Václav Klaus. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 152 stran.

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

CEP nabízí studii „Vyčerpání
zdrojů – skvěle prodejný
mýtus“ z pera známého české-
ho ekonoma Mojmíra Hamp-
la. Knížka se zabývá vztahem
ekonomie a přírodních zdrojů,
zkoumá skeptické názory o vy-
čerpání zdrojů a dokazuje je-
jich mylnost. Malthusiánství
a ekologismus jsou podle auto-
ra spojené nádoby. Na koncep-
tu „prověřených zásob“ a pod-
ceňování růstu poznání Hampl
ukazuje, proč vyčerpání nemu-
sí děsit. K publikaci napsal

předmluvu Václav Klaus. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 68 stran.
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má právo vyhláškou stanovo-
vat cenu bodu ani paušální
úhrady léčivých přípravků,
Emmerová byla neústupná.
Vyhláška byla připravena taj-
ně, za zády pojišťoven, které
k ní prakticky nemohly vznést
připomínky. Ministryně hro-
zí, že když pojišťovna nebude
„hodná“, může nad ní dokon-
ce zavést nucenou správu.

mické dopady nebyly dosta-
tečně projednány ani vyhod-
noceny. Některá její ustano-
vení jsou zmatená a mají až
tři právní výklady. Část vy-
hlášky je přímo nesmyslná –
např. pravidla pro bonusy
a penále.

Antihlukový skandál
Vrchol legislativní drzosti

představuje nedávný zásah
ministryně zdravotnictví do
nechvalně známého zákona
proti hluku. Záměrem zákona
bylo „na základě jednotných
standardů v celé Evropě zma-
povat stávající hlukovou situ-
aci a její rušivé dopady na
obyvatelstvo a v celé EU usta-
novit společná kritéria, prio-
rity a strategie k postupnému
snižování hluku podle přijí-
maných akčních plánů.“ Je
zřejmé, že tento zákon z or-

Její návrhy jsou regulačně
ambiciózní, brutálně 

socialistické a přináší nemalý
morální hazard.

Nucená správa pojišťoven
by byla dalším krokem ke ze-
státnění českého zdravotnic-
tví. Lednová vyhláška je zce-
la v rozporu se zdravotně-
pojistnými plány zdravot-
ních pojišťoven, její ekono-

wellovské dílny EU byl zby-
tečný, umělý, nesmyslný.

Do absurdního zákona
o hluku se však ministryni
zdravotnictví podařilo vložit
další neuvěřitelný návrh. No-
velou zákona o rozpočtových
pravidlech by bylo krajům
zakázáno zakládat obchodní
společnosti a převádět do
nich svůj majetek, který v tu-
to chvíli vlastní. Pak by bylo
porušeno právo vlastnické,
ale rovněž právo na územní
samosprávu. Šlo o legislativ-
ní zvrhlost prvního řádu.

Že šlo o ustanovení vložené
do zákona o snižování hluku
naprosto uměle a nepatřičně,
je jedna věc. Závažnější je, že
zákon by byl v takové podobě
pravděpodobně neústavní,
protože by omezoval samos-
právu krajů. Druhou část zá-

kona navrhl vypustit Senát
a vrátil zákon s pozměňovací-
mi návrhy, sněmovna návrh
přehlasovala. Kdyby nebylo
prezidenta, která zákon vrátil
sněmovně, dočkali bychom se
třetího kroku v rámci znárod-
nění českého zdravotnictví.

Závěr
Kroky ministryně zdravot-

nictví od července 2004, kdy
vstoupila do funkce, předsta-
vují socialistickou kanonádu,
za niž by se nemusela stydět
ani komunisté. Místo zvyšová-
ní spoluúčasti pacientů
a alespoň částečné privatiza-
ce zdravotnické sítě upevnila
Milada Emmerová moc státu
nebývalým způsobem. Zná-
rodnění českého zdravotnic-
tví, k němuž ministryně neo-
mylně směřuje, vrací naši ze-
mi před listopad 1989.

NABÍZÍME

CEP nabízí sborník číslo
34/2004 „Potřebuje české
soudnictví reformu?“, do
něhož přispěli Karel
Čermák, Jiří Pospíšil,
Jan Sváček, Dušan Třís-
ka, Ondřej Knot, Klára
Veselá-Samková a Jan
Bárta. Editoři Ilona Ba-
žantová a Marek Lou-
žek zařadili do příloh vý-
ňatky z ústavy ČR o soud-
nictví, výňatky ze zákona
o soudech a soudcích,
schéma soudního systému
v ČR a historie a postavení
nejvyšších soudních insti-
tucí ČR. 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

CEP nabízí sborník číslo
35/2004 „Velká deprese“,
do něhož přispěli Robert
Holman, Pavel Kohout,
Milan Sojka, František
Vencovský, Burton Fol-
som, František Stellner,
Radek Soběhart a La-
dislav Tajovský. Editoři
Marek Loužek a Ladi-
slav Tajovský zařadili do
příloh projevy Franklina
D. Roosevelta a Her-
berta Hoovera a infor-
maci o deseti největších
burzovních krizích ve
20. století. Předmluvu ke
sborníku napsal prezi-

dent Václav Klaus. Rozsah: 110 stran.

Cena na dobírku: 89 Kč.

CEP nabízí sborník č. 38/2005 „Patnáct let od 17. listopadu 1989“. Těžiště sborníku
tvoří texty ze semináře ze dne 16. 11. 2004, na němž vystoupili: Marek Benda,
Václav Klaus ml., Miroslav Singer, Bohumil Pečinka a Jan Vidím. Doplňové
texty napsali Stanislav Balík, Miloslav Bednář, Oskar Krejčí, Karel
Steigerwald a Marek Loužek. V příloze jsou uvedeny tři projevy prezidenta
Václava Klause o vyrovnání se s minulostí. Editorem sborníku je Marek Loužek.

Cena na dobírku: 89 Kč, 94 stran

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

NOVINKA

■
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PŘEDPLATNÉ
CEPU 

Nejjednodušší způsob, jak za výhodnou

cenu dostávat pravidelně Newsletter, 

sborníky CEPu a pozvánky na semináře

B L I Ž Š Í  I N F O R M A C E  N A :

www.cepin.cz
tel. 222 192 406

Celých pět let trvalo, než si
evropští politici uvědomili,
že střednědobý plán rozvoje
EU stanovený v Lisabonu v ro-
ce 2000 nebude v naznače-
ném časovém harmonogra-
mu splněn. O příčinách zao-
stávající výkonnosti evrop-
ských ekonomik bylo vypra-
cována řada studií, které je
jasně popisují. Mezi dlouho-
době nejkritizovanější fakto-
ry patří přílišná rigidita trhu
práce a vysoká míra regulace
hospodářství.

Zaměstnanecké 
spolurozhodování

O tom, že se vývoj ani
v uplynulých měsících nepo-
hnul k lepšímu, svědčí i na
konci minulého roku vydaná
směrnice o přeshraničních
fúzích. Vzpomínaná směrni-
ce přispívá k dalšímu zne-
pružnění trhu práce a sama
o sobě je dalším příspěvkem
do regulace ekonomických
činností. Oč jde?

Směrnice představuje práv-
ní rámec pro společnosti, kte-
ré mají sídlo v různých evrop-
ských zemích a chtějí vytvořit
jeden společný podnik pro-
střednictvím fúzí. Na první
pohled by se zdálo, že se mi-
nistři dohodli na smyslupl-
ném zákoně, který usnadní
fúzování firem na kontinen-
tu. Není tomu tak.

Německo dokázalo do
směrnice prosadit svůj systém

Mitbestimmung – spoluroz-
hodování odborářů v pod-
nikových radách. Jestliže je
část zaměstnanců nově vznik-
lé společnosti krytá systémem
spolurozhodování, toto pra-
vidlo se přenese na celou no-
vě vzniklou společnost
(v SRN zástupci zaměstnanců
tvoří třetinu členů dozorčí ra-
dy v podnicích s více než 500
zaměstnanci a až polovinu
členů dozorčí rady v podni-
cích s více než 2000 zaměst-
nanci).

Na druhé straně v Británii,
Španělsku a Itálii nemají pra-
covníci žádná práva v rozho-
dovacích podnikových orgá-
nech. V praxi by to mohlo
znamenat, že britská anebo
česká firma, která plánuje fú-
zi s německou, by po fúzi mu-
sela vzít zástupce zaměstnan-
ců do vedení firmy.

Podnik není demokracie
Principiálně je jasné, že

žádný podnik nemůže být de-
mokracií. Právě naopak po-
třebuje přísně definovanou
vertikální strukturu s jasně
stanovenými vazbami nadří-
zenosti a podřízenosti. Úspěš-
né společnosti operující
v globálním prostředí vyžadu-
jí nekompromisní vedení,
které si dokáže poradit s kaž-
dodenním bojem o přežití
a rozvoj.

Jedině takový podnik za-
bezpečí svým zaměstnancům

Varovná směrnice o fúzování
Marek Mičúch
působí na VŠE v Praze

práci. Snahy o dělení moci
a vytvoření možnosti vyjadřo-
vání se zaměstnanců k podni-
kovým strategiím se jeví jako
socialistický anachronismus,
který v dnešní době nemá
místo. Celá směrnice je dá-
le naplněná ustanoveními
o maximální ochraně zaměst-
nanců a nedotknutelnosti je-
jich sociálních výhod.

Aby mohli být evropské
podniky globálně konkuren-
ceschopné, musí snížit nákla-

dy realizováním úspor z roz-
sahu, což je možné dosáh-
nout efektivně právě pro-
střednictvím fúzování. Jen vý-
konné podniky zabezpečí vý-
konnost jednotlivých národ-
ních ekonomik a udržování
zaměstnanci. Přijatá směrni-
ce naopak představuje silnou
překážku vyšší výkonnosti
a zaměstnanosti, protože
účinně odrazuje podniky od
jejich spojování a dosahování
vyšší efektivnosti. ■
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CEP nabízí sborník
č. 36/2005 „Proč sko-
mírá evropská eko-
nomika“ s předmlu-
vou Václava Klau-
se. Do sborníku při-
spěli Robert Hol-
man, David Ma-
rek, Luděk Urban,
Eva Zamrazilová,
Martin Jahn, Ka-
mil Janáček, Vla-
dimír Tomšík, Hy-
nek Fajmon, Petr
Mach, Filip Dra-
pák, Josef Jílek,
Miroslav Ševčík
a Dušan Tříska.
Editorem sborníku
je Marek Loužek. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 126 stran.

objednávky na www.cepin.cz 
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CEP nabízí sborník
č. 33/2004 „Mezi-
národní teroris-
mus – Devadesát
let od sarajevské-
ho atentátu“, který
shrnuje texty ze
dvou seminářů ko-
naných v roce 2004.
Do sborníku přispěli
Petr Robejšek, Jan
Eichler, Eduard
Gombár, Miroslav
Mareš, Jindřich
Dejmek, Robert
Kvaček, Ivan Šedi-
vý. Editorem sborní-
ku je Marek Lou-
žek. Předmluvu ke
sborníku napsal Vác-
lav Klaus. 

Cena na dobírku: 50 Kč, 90 stran.



sílení mezinárodní finanční
pomoci chudým zemím světa
a na nové formy zdanění růz-
ných aktivit bohatého světa,
což se stalo dalším hitem le-
tošního Davosu. Snažil jsem
se mu vysvětlit, že Česká re-
publika po roce 1989 pro
svou fundamentální systémo-
vou změnu žádnou finanční
pomoc od nikoho nedostala
a že jsem jako tehdejší ministr
financí „vyběhal“ stand-by
půjčku, tedy peníze k dispozi-
ci, nikoliv peníze čerpané, ve
výši zhruba 2,5 miliardy dola-
rů, zatímco země bývalé NDR
již 15 let dostávají každý rok
řádově 150 miliard – původ-
ně marek, nyní euro – a že
jsou dnešní výsledky východ-
ního Německa a České repub-
liky přesto velmi srovnatelné.
Peněžní dary proto v ničem
nepomohly a nepomohou ani
rozvojovým zemím. Nemlu-
vím samozřejmě o humanitár-
ní pomoci v katastrofických
situacích, ale o finanční po-
moci jako ekonomickém fe-
noménu. Říci něco takového
v letošním Davosu opět vyža-
dovalo odvahu a u homo da-
vosensis to bylo považováno
za nepřístojnost. Mohl bych
ještě dlouho pokračovat.

Davos je samozřejmě i ně-
co jiného, je tam spousta lidí,
se kterými stojí za to mluvit.
Duch Davosu bohužel určují
ti druzí.
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HOMO DAVOSENSIS

Na straně jedné je každo-
roční Davoské fórum unikát-
ním setkáním tisíců osobnos-
tí celého světa z nejrůzněj-
ších oblastí lidských aktivit.
V tomto smyslu je nepochyb-
ně obohacující pro každého,
kdo má tu výjimečnou příle-
žitost být přítomen. Dodá-
vám, že pro nepozvané je to
záležitost nesmírně drahá
a jen málokdo si ji může do-
volit; pozvaní, tedy řečníci, to
mají zdarma.

Jsou tam lidé, kteří toho ve
svých oborech mnoho dosáh-
li, kteří v nich patří na samot-
nou špičku a kteří se v obo-
rech, ve kterých vynikli, cho-
vají naprosto racionálně
a pragmaticky. Když přijedou
do Davosu, kde nemají kon-
kurenci svého oboru a kde se
proto vzájemně poplácávají
po ramenech, začínají se mě-
nit. Svou původní racionalitu
ztrácejí a začínají radit světu,
šířit dobro, pronášet prázdné
floskule, které nemají žádný
obsah.

S tímto pocitem jsem se
v Davosu trápil už mnoho-
krát, letos ale snad ještě více,
než kdykoliv jindy. Když jsem
si na to v Praze stěžoval Billu
Gatesovi, připustil nejen to,
že i on má tento pocit, ale že
se dokonce i on v Davosu tak-
to chová. (Dodal bych, že člá-
nek Bono Voxe a Billa Gatese
„Chceme lepší úděl pro chu-
dé světa“, který vyšel i u nás
v MfD dne 4. ledna 2005, byl
toho téměř dokonalým výra-
zem i bez Davosu).

Troufám si říci, že jsem se
já takto nechoval a že jsem
byl naopak atmosférou letoš-
ního Davosu velmi frustro-
ván. Skoro by se dalo říci, že
Davoské fórum přeměňuje
většinu z nás z homo sapiens
do homo davosensis, což je
velmi zvláštní lidský druh.
Jde o to, jestli je omezen na
pár dní Davoského fóra nebo
jestli se vyskytuje častěji.
Mám strach, že je to druh
obecnější.

Věří v rozporu s Hayekem
v „human design“ (ve shora,
od moudrých přicházející
projekty) a ne v „human acti-
on“ (v konání miliónů obyčej-
ných lidí), věří v obrovskou
moc politiky, věří v plány
a projekty, věří v mezinárod-
ní pomoc, věří v mezinárodní
instituce a myslí si, že právě
on je povolán k tomu, aby
ony plány tvořil, pomoc orga-
nizoval, mezinárodní organi-
zace řídil. To je strašlivá nes-
kromnost a nepokora. To je
nová varianta lidské ambice
řídit svět, ovlivňovat ho více
než jenom svým vlastním či-
nem, než svou vlastní aktivi-
tou. Nás, kteří jsme prožili
komunismus, to asi trápí víc
než ty, kteří objektem takové-
ho pokusu nebyli.

tos desítky vážných panelo-
vých diskusí o tomto heslu.

A že jsem byl jediný, který
si troufal nahlas říkat, že prá-
vě toto do nás bylo „vtlouká-
no“ v komunistické éře s do-
větkem, že kapitalistická eko-
nomika slouží ziskům kapita-
listů a teprve komunistická
ekonomika lidu. Někteří se
pousmáli, ale mám veliký
strach, že celá hrůza tohoto
hesla pro člověka typu homo
davosensis jasná není. Netuší,
že je v tomto heslu skryta am-
bice právě těchto homo da-
vosensis určovat, co je to
ono, co je pro lidi dobré.
Přesně na tom byla založena
ekonomika centrálně pláno-
vaného typu.

Na řadě panelových disku-
sí se diskutovala tzv. Lisa-
bonská agenda a opět šlo
o to, zda je král nahý či niko-
liv. Lidé typu homo davosen-
sis v rétorických cvičeních
předváděli nádheru jeho
oděvu a bylo málo těch, kteří
si troufali říci, že žádné šaty
nemá. Pan komisař Verheu-
gen nádheru těch šatů do-
hnal do krajnosti výrokem, že
Lisabonská agenda do Evropy
přináší „kulturní revoluci“.
Na mou připomínku, že má
tento termín své velmi nebez-
pečné historické konotace,
nereagoval.

Švýcarský prezident se mne
při bilaterálním setkání ptal,
co si myslím o návrzích na po-

Václav Klaus

Davoské fórum přeměňuje
většinu z nás z homo sapiens

do homo davosensis.

Je velmi obtížné být v Da-
vosu, nedopouštět se příliš
nestandardního chování a do-
statečně se od homo davo-
sensis distancovat. Člověk ne-
může diskutovat na okraji
problému, ale musí jít k jeho
podstatě. Dělá-li to, vypadá
podivně, odlišuje se, boří vše-
obecně přijaté principy, dotý-
ká se uznávaných osobností
současného světa, i když mu-
sím zdůraznit, že osobností
uznávaných za něco úplně ji-
ného. Za něco, kde by se tako-
vých nedomyšleností nikdy
nedopustily, resp. kdyby se
jich dopustily, tak by ve své
disciplíně uznávanými osob-
nostmi nebyly.

Uvedu několik příkladů.
Základním mottem celého le-
tošního fóra bylo: „The eco-
nomy should serve the peo-
ple“, česky „ekonomika by
měla sloužit lidem“. Všem ob-
čanům naší země nad 30 let
(tedy všem, kteří prošli ko-
munistickým školstvím) mu-
sím říci, že v Davosu byly le-

CEP nabízí knihu Václava
Klause „Občan a obrana jeho
státu“. Jde o soubor uveřejně-
ných autorových textů, které
jsou rozčleněny do čtyř tema-
tických bloků: Demokracie
versus občanská společnost,
ideová východiska a progra-
mové zásady, volby a zodpo-
vědnost politika, o posvátnos-
ti práva a problematičnosti je-
ho vytváření. Předmluvu na-
psal a texty sestavil Jiří Weigl.
Knihu doplňují dva rozhovory
Petra Hájka s Václavem Klau-

sem z knihy „Narovinu“. Vydal CEP v květnu 2002. 
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