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Josef Škvorecký pro mne
vždycky byl a je i nyní zcela výjimečným fenoménem českého kulturního a společenského života 20. století. Záměrně
neříkám výjimečným spisovatelem, jakkoli nemůže být
sporu, že mimořádně kvalitním a českou veřejností milovaným a čteným spisovatelem
byl a je. Josef Škvorecký ale
v širším kontextu naší doby
a její kultury není jen lite
rátem. Je představitelem a do
jisté míry i symbolem všech
rozsáhlých společenských a
kulturních proměn naší země, kterými jsme v posledním
půlstoletí procházeli. Nebudu
se proto pokoušet analyzovat či hodnotit jeho literární
dílo, jeho romány, povídky
a eseje. To ponechám literárním vědcům. Řeknu pouze, že
Škvorecký je špičkovým spisovatelem, že je zárukou čtenářského zážitku, že četba jeho
knih přináší vzrušení, emoce
i moudrou skepsi.
Oáza nezávislého
myšlení
Podrobně nebudu komen
tovat ani Škvoreckého vskutku ojedinělé dílo nakladatelské, v němž mu během
prvních dvou desetiletí jeho
kanadského pobytu prošla
rukama nepřeberná řada
českých autorů a jejich děl,
která by bez Škvoreckého ‘68
* Projev na konferenci o životě a díle Josefa Škvoreckého,
Náchod, 22. září 2004.

Publishers těžko spatřila světlo světa. Není přehnané říci,
že Škvoreckého nakladatelská
práce připomínala rané obrozence s jejich soustavnou
snahou uchovat pro příští generace to živé, co v jazyce, ve
slovesnosti a v kultuře zůstává. Žil a pracoval sice v jiných
dobových a politických souvislostech než naši obrozenci,
ale to význam jeho činu nijak
nesnižuje.
Chci se na Josefa Škvo
reckého podívat z úhlu neběžného, nekaždodenního,
vzdáleného obvyklým univerzitním metodologiím. Chci se
na něho podívat pohledem
člověka, jehož kulturní orientace je dána obdivem a úctou
ke konzervativním hodnotám

Škvorecký je špičkovým
spisovatelem, je zárukou
čtenářského zážitku,
četba jeho knih přináší
vzrušení, emoce
i moudrou skepsi.
Josef Škvorecký je výjimečný tím, že do prostředí české
literární a kulturní obce, odchované zčásti katolickými
duchovními a kulturními tradicemi, zčásti, zejména v období kolem druhé světové
války, idejemi kulturní levice,
vnášel duch angloamerického konzervatismu a svobodos
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západního světa, k hodnotám, které lze – nepochybně
značně zkratkovitě – shrnout
jako snahu zajistit co možná
nejvyšší míru individuální
svobody, která však není zadarmo. Platí se za ní vysokou
cenou, od člověka nemálo vyžadující, platí se osobní odpovědností.
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myslnosti. Po celou dobu svého domácího působení, tedy
v 50. a 60. letech, představoval díky tomu osobitou oázu
nezávislého myšlení.

S touto svou duchovní
výbavou těžko mohl
zařadit do jednotného
rámce takzvané
socialistické kultury.
Svojí mnohobarevnou, vrstevnatou a žánrově i tématicky pestrou tvorbou Josef
Škvorecký vychází z nejtypičtějších tradic angloamerické moderní kultury – od
Chestertona, Henry Jamese
a Fitzgeralda po Hemingwaye
či Chandlera. Mimo jiné i díky Škvoreckému se u nás
etablovala kvalitní detektivka
jako žánr, který má na kulturní mapě nezastupitelné
místo.



individuálně, svobodně cítí svou hudbu a svůj život.
A se stejnou jazzovou svobodou, lehkostí a vzletem, ale
i smutkem a soucitem psal
Škvorecký své knihy, a to i takové, jejichž námětem byly
největší hrůzy moderních
dějin – druhá světová válka,
židovská tragédie či totalitní
režimy.
Je jen logické, že se s touto
svou duchovní výbavou těžko
mohl zařadit do jednotného
rámce takzvané socialistické
kultury. A to za všech období: jak v poúnorových časech
předepsaného budovatelského nadšení, tak v oteplujícím
se klimatu 60. let, kdy řada
spisovatelů – ještě včera opěvujících Stalina – náhle začala
objevovat Franze Kafku, ale
kterým zůstala nejen jejich
původní černobílá optika, dělící svět na spojence a nepřátele, ale i jejich pocit elitářské
výlučnosti a spasitelské vyvolenosti.
Škvorecký zůstal solitérem. Uchoval si svou osobitost, svou nekonfliktní
jazzovou letoru, svůj hravý

smysl pro suchý anglický
humor. Obrazně řečeno –
zůstal tím zdánlivě naivním,
velmi shovívavým a docela
moudrým Danny Smiřickým
nebo i některým z dalších
nezapomenutelných postav
Zbabělců, Sedmiramenného
svícnu, Legendy Emöke, Kon
ce nylonového věku, Prima
sezóny, ale i Miráklu či Tan
kového praporu.

Škvorecký zůstal solitérem.
Uchoval si svou osobitost,
svou nekonfliktní jazzovou
letoru, svůj hravý smysl
pro suchý anglický humor.
Záměrně jsem jmenoval
tak tematicky i žánrově rozdílné knihy. Každá z nich
má odlišné historické kulisy,
procházejí jimi různě tragické dějinné události. Zůstává
ale hlavní hrdina, Danny
Smiřický z Kostelce – vlastně z Náchoda. Svobodný
muž v nesvobodném světě.
A právě tím je pro mne Josef
Škvorecký. Je pro mne ctí, že
mu to při dnešní slavnostní
příležitosti mohu říci.

nabízíme

CEP nabízí sborník č. 91/2011 „David Hume – 300 let
od narození“, do něhož přispěli Robert Holman,
Zuzana Parusniková, Josef Moural, Zdeňka Jastr
zembská, Ján Pavlík, Marek Loužek (editor sborníku), Zdeněk Novotný, Lukáš Kovanda, Ondřej
Čapek a Tomáš Krištofóry. V příloze jsou ukázky z díla
Davida Huma. Předmluvu ke sborníku napsal prezident
Václav Klaus.
146 stran, 100 Kč.

CEP nabízí sborník č. 92/2011 „Viktor Dyk – osmdesát
let od smrti“, do něhož přispěli Robert Kvaček, Josef
Tomeš, Jaroslav Med, Jiří Brabec, Libuše Benešová,
Jan Kopal, Jaroslava Honcová-Libická, Lukáš Petřík,
Jan Hübsch, Radim Panenka a František Čanda.
V příloze najde čtenář ukázky z díla Viktora Dyka.
Editorem je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident
Václav Klaus.
126 stran, 100 Kč.
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Tvůrčí svoboda
Hledáme-li další podstatné vlivy na jeho autorskou
osobnost, pak je asi třeba
zmínit i jazz, který se stal
jedním z hlavních vyjadřo-

vacích jazyků hudební kultury 20. století, jazz se svou
improvizací a nevázanou
tvůrčí svobodou, tak vzdálenou každé svazující ideologické klauzuře. Právě díky
Škvoreckému a několika málo jeho generačním druhům
se u nás i v době hudebního
temna, v častuškových letech
padesátých, jazz v různých
formách a často i na zapřenou nejen udržel, ale postupně stal neodmyslitelnou
součástí moderní hudební
řeči, z níž čerpáme dodnes.
Byl to Josef Škvorecký, kdo
u nás popularizoval jazzové hudebníky ze Spojených
států a kdo vydával antologie černošských textů. Byl
to on, kdo upozorňoval na
vynikající jazzmany české,
kdo psal o českém jazzovém
životě, kdo skládal ódy na
„Fitzpilarku“. Myslím, že tuším, co Škvorecký u jazzu
hledal a co tam i nacházel:
byla to právě ona odpovědná svoboda, která dává jazzovému sólistovi prostor
pro to, aby se předvedl, aby
ukázal, jak on sám, osobitě,
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Rozpočtová unie je pseudořešení

Neduhy eura
Nesmíme však zapomenout
na tu vychvalovanou společnou měnu, na euro, které celému jižnímu křídlu eurozóny
přineslo nízké reálné úrokové sazby, neodpovídající
výkonnosti jejich ekonomik.
Dnes už málokdo pochybuje,
že to bylo právě euro, které
vládám těchto zemí neuvěřitelně usnadnilo jejich zadlu-

Politická unie
Po tomto výčtu hlavních
příčin vládních dluhů se musíme ptát: je snad součástí připravované rozpočtové unie
také zásadní revize evropského sociálního modelu? Není
– nanejvýš se v nejzadluženějších zemích má více šetřit ve
vládním sektoru.
Je součástí smlouvy o rozpočtové unii ústup od zele-

Stanislava Janáčková
poradkyně prezidenta republiky
Má si Česká republika vzít
příklad ze snahy Bruselu
omezit do budoucna vládní dluhy jasně stanovenými
mantinely? Zcela určitě ano.
Má se Česká republika připojit k rozpočtové unii, která
se připravuje pro eurozónu
a další případné nadšence
mezi zeměmi EU? Zcela určitě ne. Rozpočtová unie není
lékem na vládní zadlužování
a na problémy eurozóny – je
to pseudořešení, jehož cílem
je vzít zemím další část suverenity a dotlačit EU k politické unii.
Sociální model
Vzdát se rozpočtové suverenity kvůli léku, který dokonce ani neléčí podstatu
choroby, ale jen její příznaky,
by bylo nerozvážné, zbytečné a krátkozraké. Skutečné
příčiny vládních dluhů totiž zdaleka nespočívají jen
v nedostatku rozpočtové kázně – i když tato nekázeň je
politický zlozvyk (návyk, nešvar, zločin – další slova ať si
čtenář doplní), proti kterému
je nutno bojovat. Populistické
rozdávání „ze státního“ před
každými volbami je cesta do
pekel. Bohužel ale rozpočtová nekázeň vlád není jedinou,
ani hlavní příčinou obrovského nárůstu vládních dluhů,
které dusí celý vyspělý svět.
Ponechme stranou Spojené
státy s dolarem jako hlavní
rezervní měnou, která zadlužování podněcuje, a zaměřme
se na Evropu, přesněji řečeno
na Evropskou unii.
Co je v EU hlavním zdrojem neustálého růstu mandatorních výdajů státních
rozpočtů? Je to evropský
sociální model, který se už
dávno rozrostl do neudržitelných rozměrů. Všechny ty
listiny práv, sociální charty
a podobné dokumenty mají
jediný důsledek: přesvědčují
občany, že odpovědnost za jejich spokojený život nese stát,
že mají na všechny vymože-
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ných regulací a dodací? Ne,
naopak. Po zákazu žárovek
nás čeká tažení za „domy
s nulovou spotřebou energie“ a „energetické průkazy
budov“, což se ve veřejném
sektoru bude platit z veřejných peněz – tedy nepřímo
z našich daní – a zbytek zaplatí podniky a domácnosti
přímo, za své byty a domy.
A to je pouze jeden příklad
z mnoha zelených nápadů,
které se v Bruselu na nás ještě
připravují.
Je součástí přípravy rozpočtové unie rozhodnutí
o rozpuštění eurozóny, nebo
alespoň o vystoupení těch zemí, které pro společnou měnu nemají ekonomické předpoklady? Ne, naopak. Právě
rozpočtová unie má sloužit
k udržení eurozóny v nynějším složení za každou cenu.
Je to ale podivný lék. Léčí budoucí a ne současné problémy, a léčí příznaky, přičemž
skutečné příčiny dluhové nemoci zarytě ignoruje.
Smysl rozpočtové unie je
totiž někde zcela jinde – pod
záminkou „řešení krize“ posunout EU dále směrem k politické unii. Do takto zacílené
rozpočtové unie nemáme důvod vstupovat. Berme si příklad ze snahy dát mantinely
pro vládní dluhy – ale nezbavujme se zbrkle své rozpočtové suverenity.
A co říci k obavám, že to sníží význam naší země v rámci
EU, a že se ocitneme na okraji
evropského integračního procesu, že „nebudeme sedět za
stolem, kde se rozhoduje“?
Copak si nikdo nevšiml,
jaká je skutečná mocenská
struktura Evropské unie?
Že na okraji už dávno jsme
a vždy jsme byli? Že za stolem, kde se rozhoduje, sedí
pouze dvě země – Německo
a Francie? Dva lidé – Angela
Merkelová a Nikolas Sarkozy?
Že všechny ty drahé, složitě
strukturované a smluvně zajištěné orgány Evropské unie
jen stojí stranou s otevřenými ústy a čekají, co skutečná
moc rozhodne?
Publikováno ve zkrácené
verzi v týdeníku Euro
č. 4/2012.
n

nosti moderního světa, které
kolem sebe vidí, nárok bez
ohledu na to, jak sami přispívají k jejich tvorbě. Nárůst
podílu těch, kdo užívají větší
díl bohatství, než sami vytvářejí, však nemůže pokračovat
do nekonečna. Stát jsme my –
a my se tímto pohledem na
„sociální spravedlnost“ beznadějně zadlužujeme. To my,
voliči, vedeme politické strany k nereálným slibům, které
se pak plní na dluh. Evropský
sociální model bobtná až do
okamžiku, kdy mnohé země
EU zjišťují, že jim už nikdo
nechce na další sociální blahobyt půjčit za nižší než zničující úrok.
Dalším zdrojem zadlužování vlád jsou nesmyslné „zelené“ regulace, které mají se
skutečnou ochranou životního prostředí společný jen
název, a neudržitelné dotace
na „programy boje s klimatickými změnami“. Vzpomeňme
si na solární boom a jeho
kruté důsledky pro náš státní
rozpočet, na dotované lány
řepky, a připravme se na to,
že další hrozbou bude dotovaná výroba bioplynu. Na
těchto programech vydělávají
lobbistické skupiny podnikatelů, zato zbytek soukromého
sektoru zvyšující se „zelená“
zátěž škrtí a likviduje. My se
kvůli „boji s klimatem“ zadlužujeme – tedy náš stát nás
zadlužuje, přitom klima se
vyvíjí nerušeně dál podle svého a zbytek světa, nezatížený
zelenými omezeními a výdaji,
nás předbíhá v růstu.

žování. Ale to není všechno.
Prostřednictvím hypotečních
bublin a úvěrových boomů
vyvolalo euro v řadě zemí také neudržitelné zadlužování
soukromého sektoru – podniků i domácností. Soukromé
dluhy, které se později ukázaly jako nesplatitelné, se přenesly do problémů bankovního sektoru – a byl to opět stát,
který k odvrácení rozvratu
celé ekonomiky musel nakonec tyto soukromé dluhy bankám sanovat ze svých zdrojů,
tedy ještě více se zadlužit. Zde
se jasně ukazuje, že „zakázat“
vládní dluhy nestačí – některé vlády jen hasily dluhový
požár, který euro vyvolalo
v soukromém sektoru. A tato tendence se bude, při další existenci společné měny
v tak nesourodé skupině ekonomik, nevyhnutelně znovu
opakovat.
Zakázat vládní dluhy opravdu nestačí. To je hlavní problém celé připravované rozpočtové unie. Jediné, co se
dělá proti přelévání soukromých dluhů do dluhů vlády,
je tažení proti bankám a snaha zavést daň z finančních
transakcí. Banky jsou ale jen
tak zdravé, jak zdravý je zbytek ekonomiky. Chyba je vždy
na obou stranách – na těch,
kdo půjčují, i na těch, kdo si
berou úvěry a hypotéky. Obě
strany jsou v tom zároveň tak
trochu nevinně – doplácejí
totiž na chybné signály, které do ekonomiky vnáší právě
euro a jeho společná měnová
politika. Zdanění bankovních
transakcí pouze vyžene část
finančního byznysu do zahraničí – a je otázka, čím ho
chtějí nahradit vlády, které
často považovaly průmysl za
zastaralý sektor a libovaly si
v orientaci země na služby.
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Nekrolog – William A. Niskanen
výše jeho platu, počet podřízených a s tím spojená moc
a prestiž byrokrata, snadnost
řízení úřadu apod. Není důvod myslet si, že je byrokrat
výjimečným subjektem, který na rozdíl od všech ostatních ekonomických subjektů
nesleduje svůj vlastní zájem
a preference a jehož cílem je
například maximální počet
obsloužených klientů.
K maximalizaci rozpočtu
napomáhá byrokratovi řada
dalších podmínek typických
právě pro byrokracii a veřejnou správu. Řada úřadů má
na poskytování svých služeb monopol, neexistuje tak
možnost srovnání efektivity
činnosti jednotlivých úřadů,
neexistuje prostor pro soutěžení a růst kvality. Monopol
je ale i na straně poptávky
neboli kupujícího. Tím nejsou primárně občané využívající služeb úřadů, ale ten,
kdo činnost úřadů sponzoru-

Jan Skopeček
Centrum pro ekonomiku a politiku

Stát v ekonomice
W. A. Niskanen se jako autor věnoval celé šíři témat
spojených s působením státu
v ekonomice, od analýz důsledků zdanění, vývoje penzijních a zdravotních systémů
až po kritiku současné podoby boje proti globálnímu
oteplování. Ve svých analýzách vládních politik je proslulý precizním používáním
čisté metodologie ekonomické vědy. Dokázal formulovat
nezpochybnitelné
předpoklady, spojit teoretické znalosti s empirickými daty a pomocí důkladné cost-benefit
analýzy pak vyhodnotit skutečné přínosy jednotlivých
vládních intervencí a regula-

cí. Pravidelně tak přicházel
s přesvědčivými argumenty
hovořícími pro menší vliv
státu v ekonomice, nižší míru
regulací a větší roli volného
podnikání.
W. A. Niskanen si totiž
dobře uvědomoval, že vedle občasných a selektivních
tržních selhání, jež jsou argumentem pro zásahy státu
do ekonomiky, existují i tzv.
vládní selhání, která jsou
všudypřítomnou a inherentní součástí vládní aktivity.
Upozorňoval na racionálně
neznalé voliče, kteří volí bez
dokonalé znalosti volebních
programů, jejichž studium by
pro ně bylo nákladné vzhledem k možnosti ovlivnit volební výsledek, na problém
pána a správce aplikovaný na
vztah voliče a politika, na monopolní strukturu vládních
úřadů, na stát jako tvůrce řady externalit apod.

s

V říjnu loňského roku zemřel ve washingtonské nemocnici ve věku 78 let americký ekonom a významný
představitel školy veřejné
volby William A. Niskanen.
Nejen ekonomická obec tak
přišla o jednoho z nejvlivnějších ekonomů dneška a přesvědčivého kritika přemíry
vládních zásahů a regulací.
Ekonoma, který jako jeden
z mála dokázal výrazně uspět
nejen na akademické půdě
v rovině teoretické ekonomie, ale i jako hlavní ekonom
americké automobilky Ford,
významný spolutvůrce hospodářské politiky z pozice
ekonomického poradce prezidenta R. Reagana či jako
dlouholetý předseda vlivného pravicového think-tanku
CATO Institute.
W. A. Niskanen získal vzdělání na Harvardu a University
of Chicago, kde mezi jeho
učitele patřil i slavný ekonom a nositel Nobelovy ceny
Milton Friedman. Profesorem
ekonomie se stal v roce 1972
na University of California
v Berkeley. Za svoji kariéru
získal řadu akademických
ocenění včetně čestného doktorátu Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2008.

je, tedy politická reprezentace přerozdělující prostředky
v rámci veřejných rozpočtů.
V tomto bilaterálním monopolu dochází ke směně slíbeného celkového produktu úřadu za celkovou výši
rozpočtu, namísto prodeje
služeb úřadu za cenu vyjádřenou na jednotku produkce.
V tomto vztahu je informační
výhoda na straně byrokrata,
který na rozdíl od politika
zná skutečné náklady poskytování svých služeb, a dokáže
tak od politika získat prostředků více, než by bylo třeba. Politik jen těžko a složitě
bude monitorovat využívání
poskytnutých
prostředků,
těžko bude schopen přicházet s alternativním rozpočtem, úsporami apod.
Výsledkem výše zmíněného je pak větší než optimální množství produkce úřadů
a s tím spojené bujení byrokracie, které ve standardních



Ekonomie byrokracie
Do dějin ekonomického
myšlení se však zapsal především díky svému modelu
chování byrokracie. V něm
navazuje na některé dříve rozpoznané charakteristiky byrokracie, jako je skutečnost,
že byrokraté poskytují služby
neohodnocené v peněžním
vyjádření, na což upozornil
už Ludwig von Mises, nebo
že disponují informační převahou vycházející z dokonalé znalosti procesů uvnitř
svých úřadů. W. A. Niskanen
byl však prvním, kdo vyložil
chování byrokracie systematicky, a proto je teorie byrokracie spojována právě s jeho
jménem. Ústřední myšlenkou
jeho modelu je byrokrat s cílem maximalizovat rozpočet
svého úřadu. Tak jako firma
maximalizuje zisk, spotřebitel
svůj užitek nebo politik počet
voličských hlasů, byrokratovou cílovou funkcí je právě
maximalizace rozpočtu jeho
úřadu. Mezi parametry cílové
funkce byrokrata pak patří

nabízíme

CEP nabízí sborník č. 94/2011 „Kůrovcová kalamita –
více než spor přírodovědců“, do něhož přispěli Tomáš
Chalupa, Jan Stráský, Ivan Brezina, Milan Lstibůrek,
Tomáš Jirsa, Jiřina Rippelová, Radomír Mrkva,
Vladimír Krečmer, Petr Martan, Jiří Mánek, Pavel
Drobil, Jiří Hanzlíček, Pavel Kalina, Jitka Marková,
Vilém Podrázský, Jiří Štich, Vojtěch Kotecký a Tomáš
Krištofóry. Editorem je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident Václav Klaus.
150 stran, 100 Kč.
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evropský stát vytvoří evropskou politickou identitu.“

zainteresovanost na úsporách
dosažených v jejich instituci.
Příspěvek do festschriftu
William A. Niskanen však
nebyl v žádném případě ekonomem jednoho tématu.
To ilustrují i texty věnující
se evropské integraci, což
je od amerického ekonoma
spíše výjimkou než pravidlem. Jedním takovým textem s názvem „Alternativy
politické a ekonomické bu
doucnosti Evropy“ přispěl
W. A. Niskanen i do tzv.
Festschriftu, tedy sborníku
textů zahraničních a českých
autorů k příležitosti sedmdesátých narozenin prezidenta republiky Václava Klause.
V něm mimo jiné obhajuje
existenci národních států.
Doslova píše: „Politická loajalita většiny lidí patří takovému státu, který zahrnuje oblast společného jazyka, kultury a historie. Tuto podmínku
bychom neměli zavrhovat jen
na základě zbožného přání, že

V nikdy nekončícím souboji
o svobodu člověka versus
rostoucí roli státu nám
bude tento vynikající
ekonom velmi chybět.
Pokračuje tím, že „by systém nezávislých národních
států otevřených selektivním
dobrovolným
integračním
procesům měli Evropané
brát jako jednu ze seriózních
alternativ vůči tomu, co Klaus
s odkazem na myšlenku evropského státu označil za
nákladnou unifikaci doprovázenou omezením svobody.“
Ekonom se v něm nezapře ve
chvíli, kdy odmítá myšlenku,
že větší integrovaný celek
znamená i vyšší ekonomické přínosy. Upozorňuje, že
existuje jen málo vládních
služeb, které mohou dosahovat podstatných úspor z rozsahu a na příkladu Singapuru
a Švýcarska poukazuje na

neexistující vztah mezi příjmem na hlavu na straně
jedné a velikostí a počtem
obyvatel státu na straně druhé. V těchto intencích uvažujících ekonomů o evropské
integraci je velmi málo a skonem Williama A. Niskanena
přicházíme o jednoho z nejdůležitějších.
Přicházíme i o poctivého
intelektuála v tom dobrém
slova smyslu, pro něhož byl
vlastní vyargumentovaný názor nepřekročitelný. Dokázal
to svým odchodem z automobilky Ford i z administrativy
Ronalda Reagana poté, co se
jeho jasné a často velmi ostře
formulované názory neshodovaly s těmi, pro které pracoval. Především ale přicházíme o osobnost, jež svými
přesnými analýzami dokázala
přesvědčivě
argumentovat
proti rozpínajícímu se státu.
V nikdy nekončícím souboji o svobodu člověka versus
rostoucí roli státu nám bude
tento vynikající ekonom velmi chybět.

nabízíme



Centrum pro ekonomiku a politiku nabízí sborník č.
90/2011 „Evropská unie v pasti centralizace“, do něhož přispěli Tomáš Břicháček, Lukáš Petřík, Alexandr
Tomský, Václav Klaus, Benjamin Kuras, Doug
Bandow, Miloslav Bednář, Petr Mach, Jan Skopeček,
Mojmír Hampl, Martin Slaný, Ivo Strejček, Lukáš
Kovanda, Ondřej Krutílek a Dušan Šrámek. Editorem
je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident Václav
Klaus.
116 stran, 100 Kč.

CEP nabízí sborník číslo 93/2011 „11. září 2001 –
deset let poté“, do něhož přispěli Ladislav Jakl,
Jan Eichler, Roman Joch, Oldřich Bureš, Petr
Robejšek, Benjamin Kuras, Pavel Kohout, Pat
rick Bernau, Marek Loužek, Petr Vilímek,
Miroslav Mareš, Eva Duřpektová, Václav Lavička,
Lubomír Heger a Dominik Stroukal. Editorem
sborníku je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident
Václav Klaus.
130 stran, 100 Kč.
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demokraciích v posledních
desítkách let můžeme pozorovat. Pro nápravu tohoto
trendu se bezesporu musíme vydat jiným směrem, než
který nám opakovaně nabízejí levicové strany a odbory
v podobě tzv. definitivy pro
úředníky, nebo – a to zaznívá i z pravicového spektra –
centralizací některých činností úředního charakteru do
jednoho místa.
Tam, kde je to možné, bychom se měli naopak vydat
cestou, kdy si jednotlivé instituce budou v poskytování
určité služby konkurovat.
Úředník – alespoň ten, který
úřad řídí – by naopak místo definitivy měl pracovat
na základě časově omezené
pracovní smlouvy, tak jako je
tomu u řídících pracovníků
v soukromé sféře, kterým je
kontrakt prodloužen pouze
tehdy, pokud se v uplynulém
období osvědčili. Větší motivací pro šetrnost úředníků
by pak byla jejich finanční
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Recenze – V. Tomšík: Ekonomie a zdravý rozum
daň – přímou daň, z níž by
stát splácel výlučně úroky
z veřejného dluhu. To je zajímavý návrh, který představuje alternativu k fiskálním
pravidlům zaměřeným na
vyrovnanost státního rozpočtu. Škoda, že autor nezkoumal zkušenosti například
Švýcarska, které má ústavní
pravidlo strukturálně vyrovnaného rozpočtu – mohla to
být cenná pozitivní analýza.

Robert Holman
profesor Národohospodářské fakulty VŠE
v Praze
Už samotný název knížky
Ekonomie a zdravý rozum
upoutá zájem čtenáře. Sveden
tímto názvem slibuje si od ní
obecné zamyšlení nad ekonomickou vědou. Obsah knihy
však tak jednotný není. Jedná
se o několik odlišných témat,
aktuálních, ale jinak spolu nesouvisejících, která autor spojuje, jak píše, ekonomickou
metodou zkoumání. Čtenáře
musí napadnout: proč si autor vybral právě tato témata – homogenitu eurozóny,
veřejné finance, investiční
pobídky, globální oteplování
a českou energetiku? Na to
v knize odpověď nedostane,
a tak se musí spokojit s tím, že
autor byl zřejmě veden svým
zájmem o tyto problémy.
Ačkoli autor v úvodu naznačuje, že uplatňuje pozitivní
ekonomickou metodu, v knize se toho ne vždy drží a najdeme tam celou řadu jeho
hodnotících soudů. To samo
o sobě nemusí být na škodu,
neboť kniha propojuje ekonomickou analýzu s hospodářsko-politickými požadavky.

Oteplovací alarmismus
Následující kapitola pojednávající o mylnosti investičních pobídek objasňuje,
proč tyto pobídky nepřispívají k ekonomickému růstu,
nýbrž zhoršují výsledky ekonomiky v důsledku neefektivní alokace práce a kapitálu.
Význam této kapitoly je ale
o řád nižší než význam zejména první kapitoly knihy. Lze
se tázat, proč si autor místo
investičních pobídek nezvolil
raději nějaké obtížnější a aktuálnější ekonomické téma,
například finanční krizi.
V kapitole Cena opatření
„oteplovacího“
alarmismu
autor úspěšně polemizuje
s názory stoupenců „předběžné opatrnosti“, jejichž návrhy by vedly k potlačení hospodářského růstu ve jménu
zastavení globálního oteplování. Tomšíkův důraz na produkční funkce při zkoumání
tohoto problému je podstatný
a osvětlující. Problematické
je ale hledání „správné“ reálné diskontní míry. Autor

Předplatné na rok 2012
Předplatné zahrnuje pravidelný newsletter,
sborníky a ostatní publikace,
pozvánky na semináře.
Základní cena předplatného činí 660 Kč.
Studentské předplatné 330 Kč.
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Heterogenita eurozóny
První kapitola, nejdelší
a nesporně nejlepší, pojednává o ekonomické heterogenitě eurozóny. Zde autor
předvedl svou odbornou erudici v daleko větší míře než
v dalších kapitolách. Zkoumá
heterogenitu eurozóny zejména z pohledu sladěnosti
hospodářského cyklu v jednotlivých zemích a na odhady
cyklické heterogenity aplikuje Taylorovo pravidlo. Dále se
zabývá heterogenitou ve smyslu odlišných úrovní a temp
hospodářského růstu zemí
eurozóny. A konečně zmiňuje
fiskální heterogenitu, která se
projevuje odlišnými tendencemi v růstu veřejného dluhu
jednotlivých zemí. Autor dospívá k závěru, že eurozóna
není optimální měnovou oblastí, a že proto společná mě-

na zemím eurozóny neprospívá, ale spíše škodí. Čtenář této
kapitoly ocení přesvědčivost
autorovy ekonomické argumentace.
Naneštěstí soudobé problémy eurozóny nelze posuzovat
jen z užšího pohledu ekonomického. USA po dlouhou
dobu od svého vzniku nebyly
optimální měnovou oblastí,
a přesto americká ekonomika
netrpěla existencí jednotné
měny. Co však USA vždy měly,
a co Evropa postrádá, je homogenita kulturní a politická,
která znamená obdobné chování lidí i politických elit ve
všech koutech měnové unie.
Další kapitola pojednává
o veřejných financích. Autor
se vyslovuje ke dvěma problémům: zda jsou lepší daně
přímé nebo nepřímé a jaké
fiskální pravidlo by zabránilo chronickým nárůstům veřejných dluhů. Ačkoli autor
v úvodu knihy proklamuje
používání pozitivní metody,
právě v této kapitole se dopouští mnoha hodnotových
soudů. S některými lze polemizovat. Tomšík varuje před
zvyšováním nepřímých daní
na úkor přímých daní s odůvodněním, že lidé se více brání růstu přímých daní a vlády
se pak při zvyšování daňové
zátěže setkají s větším odporem voličů. To je sice pravda,
ale s růstem přímých daní se
také zvyšuje tendence k daňovým únikům, rozměr šedé
ekonomiky a odliv kapitálu
a kvalifikované práce do zahraničí. Pozitivní analýza by
se měla spíše zaměřit na prozkoumání vztahu mezi podílem přímých daní a vývojem
klíčových proměnných, jako je tempo hospodářského
růstu nebo výše veřejného
dluhu.
Dále v této kapitole autor
doporučuje zavedení fiskálního pravidla, které by spoutalo bujení veřejného dluhu.
Tomšík navrhuje dluhovou

avrhuje její odvození od
n
reálné výnosnosti dlouhodobých dluhopisů ve vyspělých
zemích. To je ovšem odvážná
spekulace. Reálná diskontní
míra je o
 dvozena od budoucí dlouhodobé světové produkční funkce, jejíž odhad je
velmi obtížný, ne-li nemožný,
protože neznáme budoucí
technologie.
Poslední kapitola, věnovaná energetice a přírodním
zdrojům, poskytuje přehled
o vývoji spotřeby elektřiny
ve vztahu k růstu HDP. Autor
dokazuje, že růst cen komodit nesvědčí o vyčerpávání
přírodních zdrojů, resp. že
substituce omezených přírodních zdrojů syntetickými
materiály a novými technologiemi brání nedostatkovosti
a většímu zdražování přírodních zdrojů. Tato argumentačně silná kapitola ukazuje,
jakou převahu má ekonomická metoda v polemice s neomalthusiánskými taženími
vůči „neudržitelnému“ hospodářskému růstu. Cenový
systém směřuje hospodářský
růst udržitelným směrem daleko spolehlivěji než vládní
regulace.
Závěrem lze říci, že Tom
šíkova kniha je cenným obohacením trhu s ekonomickou
literaturou. Je napsána populárním a srozumitelným stylem a lze ji doporučit všem
čtenářům se zájmem o aplikaci ekonomické metody na aktuální problémy doby.
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ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE

Domy s nulovou spotřebou energie
státního či přesněji řečeno
nadstátního centrálního plánování z Bruselu. Rodinný
dům je podle Petříka soukromý, nikoli veřejný statek.
Jeho hospodárnost je soukromým, nikoli veřejným zájmem. Vzácnost a cenu statku má určovat trh a pokud se
někdo chová nehospodárně,
je trhem potrestán a zaplatí víc. Nesmysly jako Zelená
úsporám, podpora fotovoltaiky, obnovitelných zdrojů
energie či nyní budovy s nulovou spotřebou energie
jsou důsledkem ekologistické protitržní ideologie nařízené z EU.
Prezident Václav Klaus potvrdil, že anonymnost rozhodování v EU je strašlivá. Podle
německých statistik navíc
85 % národní legislativy pochází z Bruselu. Energetický
štítek budovy nebude zadarmo. Selhání státu je tisíckrát

podezřele rychle. Obecně
je podle Strejčka Evropský
parlament ještě aktivističtější než Komise. Pro působení
Evropského parlamentu je příznačná nedůvěra v trh, nedůvěra v řešení na národní úrovni, neexistence pravo-levého
střetu, anonymnost rozhodování a politická hyperkorektnost. Evropská komise dominuje nad členskými státy EU.
Karel Kabele přistoupil
k budovám s nulovou spotřebou energie z pohledu technika. Podíl budov na spotřebě energie činí kolem 40 %.
V ČR máme úspory dávno za
sebou. Energii potřebujeme,
abychom měli pohodlnější
život, potřebujeme teplou
vodu, lenivíme. Technici dokážou vymyslet energeticky
nezávislé budovy, nebo energeticky úsporné budovy (nízko-energetický dům, pasivní
dům, energeticky nulový
dům či energeticky aktivní
dům), ale jejich náklady jsou
nenulové. Směrnice o energetické náročnosti budov
nadzvedla české techniky
kvůli sporné definici domu
s téměř nulovou spotřebou
energie. Jako „budova s téměř
nulovou spotřebou energie“
je označena taková budova,
jejíž energetická náročnost
je velmi nízká. Nízká spotřeba energie může být pokryta
z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných
zdrojů vyráběné v místě či
v jeho okolí. Energeticky nezávislé budovy od roku 2020
budou připomínat malé elektrárny s vodním či solárním
zdrojem.
Lukáš Petřík upozornil,
že nároky EU výrazně prodraží výstavbu nových veřejných budov, ale i soukromých bytů či bytovek, což velice zatíží nejen veřejné rozpočty, ale i rozpočty jednotlivých domácností. Pokud by
platil původní návrh směrnice, tedy pro všechny budovy, odhadují se náklady ve
stovkách miliard korun. Tuto
regulaci považuje Petřík za
typický příklad protitržního

větší než údajné selhání trhu,
které mají evropské regulace
vyřešit. Viceguvernér ČNB
Vladimír Tomšík pochyboval o smyslu podobných regulací; úspory a investice si
každý majitel spočítá sám.
Místopředseda Sdružení majitelů domů Robert Axamit si
postěžoval, že náklady evropské regulace budou enormní.
Pavel Gebauer vyzdvihl význam energetického štítku
budovy, konečně někdo bude
moci spočítat náklady a výnosy zateplení. Karel Kabele
vysvětlil, že normy by měly
chránit, aby lidé nedělali chyby. Ivo Strejček namítl, že legislativní proces není garant
nízkých nákladů, tím je jen
svobodný konkurenční proces. Podle Lukáše Petříka stát,
který kontroluje všechno, co
děláme, začíná být orwellovský.
ML

nabízíme

CEP nabízí sborník „Nová regulace finančních trhů
– záchrana, nebo zkáza?“, do něhož přispěli Mojmír
Hampl, Jiří Król, Josef Mládek, Pavel Kysilka, Dušan
Tříska, Václav Klaus, Miroslav Singer, Klára Hájková,
Petr Musílek, David Marek, Lukáš Kovanda a Tomáš
Munzi. V příloze je stanovisko ČNB k Larosiérově zprávě.
Editorem je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident
Václav Klaus.
122 stran, cena: 100 Kč.
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Ve středu 11. ledna 2012
uspořádalo Centrum pro ekonomiku a politiku seminář
„Domy s nulovou spotřebou
energie – geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU?“.
Na panelu, který moderoval
prezident Václav Klaus,
vystoupili vedoucí oddělení podpory obnovitelných
zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer,
poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček, profesor
ČVUT Karel Kabele a redaktor Parlamentních listů Lukáš
Petřík.
Pavel Gebauer popsal
průběh legislativního procesu v ČR. Evropská směrnice
EPBD (2010/31/EU) stanoví,
aby nové a nově významně
rekonstruované budovy (jak
veřejné tak soukromé) byly
budovami s téměř nulovou
spotřebou energie. V ČR
směrnici implementuje novela zákona o hospodaření
s energií. Evropská směrnice
vychází z energeticko-klimatického balíčku. Regulatorní
(např. technické) normy už
v ČR existují. Regulace je všudypřítomná, pokládáme za
samozřejmé, že např. auta mají airbagy apod. Každý členský stát si určuje, co je dům
s nulovou spotřebou energie. Regulace je nastavena
na optimální úrovni, kterou
dovoluje technika a ekonomika. Přijdou nicméně další
snahy o regulaci v energetice
a MPO bude uvažovat, co je
únosné a co ne.
Ivo Strejček ukázal, že
směrnice o energetické účinnosti je výsledkem dlouhodobě chybné politiky unijních
institucí i nerozvážných závazků, které na sebe členské
země přijaly. Strejček upozornil na ideové zdroje regulace
– lisabonská strategie, závěry
Evropské rady z 8.–9. března 2007 a Strategie „Evropa
2020“. Evropská směrnice č.
2010/31 je katastrofálně vágní dokument, o němž se málo diskutovalo. Vláda Mirka
Topolánka vydala ke směrnici předběžné stanovisko
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Windschuttle K.: Proč se nikdy nezbavíme levice*

Vznešené ideály
Po roce 1989 se zdálo, že
revoluční levice, která chtěla pohřbít kapitalismus, už
definitivně odchází ze scény,
neboť selhání komunismu
bylo obrovské. Nedávno si
však v USA zvolili prezidenta, jehož životopis je v historii prezidentské funkce
nejlevicovější ze všech prezidentů, které v USA měli,
a my v Austrálii máme vládu
a ministerskou předsedkyni
s podobným politickým zaměřením…
V 19. století udělal podobnou předpověď Dostojevskij.
Ve svém románu Běsi, vydaném v roce 1872, předvídal
brutalitu a vraždění, které
nastanou, když se k moci dostane jeho generace ruských
revolucionářů. Dostojevskij
také velmi přesně popsal sociální prostředí, které tyto
radikály vytváří. Nebudou
to dělníci, rolníci nebo ne* Why the Left Will Always
Be with Us, Quadrant, Janua
ry–February 2012. Keith
Windschuttle je australským
publicistou, autorem a dlouholetým šéfredaktorem časopisu Quadrant. Úryvky vybral
a přeložil Václav Klaus.

volníci, nebudou chudí, hladoví a nevzdělaní. Budou
vycházet z prostředí intelektuální a umělecké avantgardy. Budou se považovat za
výkvět společnosti, za elitu.
Budou si myslet, že je jejich
intelekt a způsoby chování
předurčují být nadřazenou
kastou, oddělenou od kulturního mainstreamu…
I když měla většina radikálů, které Dostojevskij
popisoval, religiózní výchovu, vzdali se náboženství
ve prospěch sekulárních
cílů, kterým byli ochotni
podřídit svůj život i za ně
život položit. Považovali se
za jedince s nejvznešenějšími ideály, kteří budou měnit svět a lidstvo k lepšímu.
Jejich odmítnutí náboženství je však zbavilo jakékoli
morálky a jejich ambice je
rychle dovedly k vraždění
těch, kteří jim stáli v cestě.
V Běsech byl jejich prvním
cílem jeden z jejich revoluční skupiny, když se z ní
snažil odejít. Kdyby se toho
dožil, Dostojevskij by asi nebyl překvapen tím, co dělali
bolševici a maoisté, jejichž
miliony mrtvých zahrnovaly
mnoho jejich vlastních spolupracovníků.
Potom přišli sociální demokraté. Z pohledu revoluční levice byli naivní. Lenin je
označoval za „užitečné idioty“, kteří se stali pomocníky
revolucionářů, aniž si toho
byli vědomi. I to ve svých
Běsech Dostojevskij předpověděl…

ta… Levice si myslí, že ji tvoří
nadřazení jedinci, kteří mají
právo diktovat ostatním, jak
mají žít.
V současnosti však sociální
demokraté čelí historickému
okamžiku pravdy. Dnešní
dluhová krize definitivně
ukončila éru keynesiánské
ekonomie s její důvěrou
v nikdy nekončící rozpočtové deficity… Nic to neilustruje lépe než osud Georgia
Papandreoua, 
který byl politickým idealistou, lídrem
Panhelenistického socialistického hnutí (PASOK) a od
roku 2006 je i prezidentem
Socialistické internacionály.
V listopadu 2011 však musel
rezigno
vat. Žádná kapitalistická ekonomika nemůže
fungovat na principu radikál

Hlad po svobodě
Vláda premiérky Gillardo
vé je řízena menšinou mladých idealistů a starých
marxistů ve straně Zelených
způsobem, který stále více
připomíná onen Leninův
výrok… Chce, aby lidé v Au
strálii přijali státem nadiktované způsoby chování,
projevu, sexuálního chování
a rodičovství, objemu tuků
v těle, atd… Hlavním cílem
levice dnes není demokracie
nebo svoboda, ale konformi-

ního přerozdělování podobného socialismu.
Dostali jsme se do éry
politické nudnosti a tuctovosti, kde není místo pro
nic heroického a mladí lidé
to považují za vakuum, které je třeba něčím vyplnit…
Vidíme to na Occupy Wall
Street protestech a na pokusu znovu uvést v život staré
marxistické debaty o zlých

bankéřích a 
kapitalistech…
Témat, které se mohou stát
potenciálem pro poškození
společnosti Západu, je bohužel mnoho…
Jak si však před 35 lety všiml Bernard Levin, hlad po svobodě přetrvává. Levice s námi
sice bude pořád, ale vždy budou existovat i její protivníci,
obhájci svobody.
n

V srpnu roku 1977, v polovině trvání Brežněvova
režimu v Sovětském svazu,
představil britský novinář
Bernard Levin úžasnou prognózu konce 20. století.
Do londýnských Times napsal, že sovětské impérium
padne v roce 1989. Správně
předpověděl nejenom načasování, ale i to, proč se tak
stane: nebude to z důvodu
vnějšího tlaku, ale z vnitřní nespokojenosti obyvatel
Sovětského svazu. Předvídal,
že ti, které sovětský systém
vynesl vzhůru, v něj ztratí důvěru a změkčí svou vládu nad
společností. Domníval se, že
k tomu dojde při dvoustém
výročí pádu Bastily. Věřil,
že lidská touha po svobodě
a slušné společnosti nemůže
vyhasnout…

nabízíme

Centrum pro ekonomik u a politiku nabízí sborník anglických textů číslo 88/2011 „Global Warming – Reality,
or Bubble?“, do něhož přispěli Robert Carter, Václav
Klaus, Michael Walker, Julian Morris, Luboš Motl
a Miroslav Kutílek. Editorem sborníku je Marek Lou
žek. Publikace by neměla 
chybět v knihovně žádného zájemce o debatu o globálních změnách klimatu.
Předmluvu napsal prezident Václav Klaus.
144 stran, 100 Kč.
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