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Motto:

„Je třeba žít, jako když máte zítra zemřít…
Je třeba se učit, jako byste měli žít věčně.“



Předmluva
Setkáváme se zde na Vilémově v „podvečer“ 26. května 2017. Je to podvečer krásné individuální 
i společné budoucnosti, anebo podvečer něčeho zcela nového, nečekaného, možná i nezaslouže-
ného utrpení, selhání, nebo i dobrodružství, úspěchu i lásky. Pro každého z nás znamená „pod-
večer“ něco jiného, každého z nás čeká budoucnost zcela jiná – tak, jak to má být. Jen předtucha 
společného osudu, tj. osudu bez výjimky, v sobě skrývá nejistotu a strach. A to není dobře. Proto 
není podvečer předzvěstí noci, ale příslibem nového dne. Proto není dobré uložit ruce v klín, ode-
vzdat se osudu, anebo oslavě dne předešlého. Proto je podvečer přípravou, představou a plánem 
pro den nadcházející. Otázkou není, zda nový den přijde, ale zda jste připraveni.
 Život lidí je jako život stromů: vyklíčí, rostou, sílí, slábnou a kácí se zpět do své podstaty. Me-
zitím se již další, nové stromky, obalují listím a hledají místo na slunci. A tak to jde stále dokola, 
strom za stromem, generace za generací, naděje, zklamání a nová naděje.
 Je v tom i zvláštní mysterium: čím je člověk starší, tím více vnímá a chápe koloběh genera-
cí: začíná rozumět tomu, co bylo, co je a hlavně co bude: začíná rozumět životu. Když je člověk 
mladý, nerozumí ani sám sobě, vnímá jen svoji generaci, jen své okolí – a vidí je sebestředně, 
omezeně, bez spojitostí a návazností. Nezajímá ho minulost a nerozumí budoucnosti. Pak přijde 
stáří – a vše se opakuje. Ti, co začínají chápat koloběh světa a rozumět životu, ti nám odcházejí. 
A ti, co přicházejí, se musí vše učit jakoby znova, začínat „od píky“.
 A v tom vězí to mysterium: nikdy se vlastně nenaučíme pochopit smysl života, nikdy nemůže-
me předat své objevy, zkušenosti a znalosti. Lidstvo, tak jako stromy, začíná stále znova. Proto ty 
chyby, proto ta neštěstí a války, proto to neustálé znovuobjevování vlastní neznalosti a nepocho-
pení života. Proto to uctívání vůdců, kteří jsou mnohem horší než my, ale kteří se snaží prodloužit 
naši nevědomost a neznalost, a vrátit nás, alespoň na chvíli, zpět do mládí – i když nyní už jen do 
nedospělosti, nemoudrosti a lpění na časech, kdy nám vše bylo ještě jedno, a stačila nám přítom-
nost. Jen pro ten dnešní den, stojí za to žít…“
 Vlastně nám pak zbývá jen ten podvečer, jako jediná a nadmíru krátká spojnice mezi dnem 
uplynulým a dnem nadcházejícím, mezi generací přicházející a odcházející.
Proto je ten podvečer tak důležitý – i ten dnešní.
 Jediné co nás všechny vždy čeká je budoucnost. Ne minulost, ani přítomnost, ale jen a jen 
budoucnost.
 Proto je tak důležité budoucností žít, budoucnosti se učit, budoucnost neustále studovat – od 
narození až do smrti.
 A to jediné, kde a kdy se všichni a bez výjimky setkáváme, je podvečer. Podvečer nového dne, 
i života nás všech.
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Devatero řemesel, desátá …?
Začalo to vše velmi nevinnou pasáží z knihy Roberta A. Heinleina. Četl jsem ji jako ve 
snách, změnila můj život: „Lidská bytost by měla být schopná vyměnit plenku, naplánovat 
invazi, zabít vepře, zajmout loď, navrhnut budovu, psát sonety, vyrovnat účty, postavit zeď, 
srovnat zlomenou kost, utěšit umírajícího, vykonat rozkaz, dát rozkaz, spolupracovat, jednat 
sám, řešit rovnice, analyzovat nový problém, kydat hnůj, naprogramovat počítač, uvařit chut-
né jídlo, bít se zdatně, zemřít chrabře. Specializace patří hmyzu.“
 Nechtěl jsem uvěřit. Po tom všem specialistickém modlářství specializace, komunis-
tické „rozvinuté“ dělby práce a nesmyslech o devateru řemesel a držení se kopyta – ejhle, 
lidská bytost! Člověk, který odmítá žít příkladem hmyzu.
 Pochopil jsem, že lidská bytost, aby byla lidskou, musí umět, musí znát, musí vědět, 
musí se učit, stále se musí učit. Všechno. Nebo, při nejmenším, jak jen nejvíc zmůže. 
Lidská bytost musí být ucelená a komplexní, ne částečná, atomizovaná, rozškatulkovaná 
– jinak by žila životem hmyzu. Brr, jaká to představa!
 Zatoužil jsem stát se lidskou bytostí.
 Začal jsem skromně, tím, že jsem se naučil vařit. Pak jsem se naučil cizí jazyk. Též 
pěstovat orchideje (proč ne?). Získal další akademický titul. Naučil jsem se nahazovat – 
jak omítku, tak v baseballu. Naučil jsem se psát simulační programy a studoval základy 
biologie i chemie. Začal jsem psát pro matematické i sociologické časopisy, ale pak také 
povídky a eseje pro exulantské noviny, i provinční plátky.
  Přicházel jsem té „bytosti“ na chuť. Naučil jsem se žít sám i v houfu. Naučil jsem 
se bavit hospodské společnosti, promlouvat k přeplněným sálům, ale i sedět potichu 
u rozjařených stolů. Znovu jsem se naučil plakat (smát se umím). Začal jsem studovat 
dějiny svého národa i rodiny. Pak také plést věnce, opravit vypínač, chytit užovku za 
ocas. Naučil jsem se oslovit neznámého člověka (těžké). Naučil jsem se oslovit nezná-
mou ženu (velmi těžké). Odnaučil jsem se kouřit, naučil jíst kimči.
 Stávat se lidskou bytostí – úchvatné. Doporučuji.
  Devatero řemesel, desátá bída. Odmítl jsem. Naučil jsem se ekonomii, sociologii, 
politologii a demagogii (přečetl pozorně  Mein Kampf). Naučil jsem se čekat (spěchat 
umím). Naučil jsem se jednat, ne jen mluvit. Odnaučil bát se velkých lidí – jsou ne-
škodní. Jen malí lidé tě zraní - třeba i zabijí. Pořídil jsem si psa. Naučil zavářet okurky. 
Střílet ze samopalu. Nespat tři noci. Spát celý den. Naučil jsem se učit: hlavně sebe, ale 
i syna, děti, studenty, dospělé i staré, milenky i kamarády; učit se, jak se učit – a hlavně, 
jak nezemřít vstoje. Desátá je lidská bytost.
 Neskončí to, protože se nikdy tou plnou lidskou bytostí nestanu. Čím víc se jí při-
bližuji, čím víc se učím, tím méně jsem hmyzem, tím méně zůstávám lidským brou-
kem, a tím méně mám touhu si znovu pročítat Kafku. Naučil jsem se bídě i živoření. 
Naučil jsem se luxusu, zvykl na limuzíny, na exotické země i lidi, na peníze. Naučil 
jsem se schoulit ve špíně kanpurského vlaku, přespat pod keřem na Stolové hoře, jíst 
suchý chléb – ne proto, že musím, ale proto, že mohu. Naučil jsem se milovat i nená-
vidět.
 Ale hlavně milovat. Třeba Československo, mou lásku. Zvláště když mi ji takhle 
rozbili.
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  Je krásné stávat se lidskou bytostí. Postavil jsem dům, zasadil kaštan, udělal 
skalku plnou čarověníků. Pak ještě zasadil les. Proč? Abych se mohl dívat, jak roste. 
Naučil jsem se chovat holuby, pávy, králíky, husy i kachny: naučil se je připravovat, 
grilovat a jíst (kromě těch bílých pávů). Našel jsem si řemeslníka, který umí všech-
no - ne jen něco. Zatoužil učit na více univerzitách, ne jen na jedné. Vícerozměrná 
bytost, napadlo mě: založil jsem obor multikriteriálního rozhodování. Je to tak málo, 
tolik toho ještě zbývá a je tak málo času – stát se lidskou bytostí. Proto je třeba neo-
tálet, neprodlévat, neplýtvat… i když se to nikdy nepodaří, ta cesta, ach, již ta cesta 
samotná – stojí zato.
 Po devateru řemesel nepřichází bída. Po devateru řemesel přichází řemeslo de-
sáté: řemeslo vlastního života, zlaté dno všech řemesel. Masaryk říkal: „Kolik ja-
zyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. To je málo. Čím více umíš, čím víc znáš, čím víc 
chápeš, tím více jsi člověkem. Jen se do toho pustit, ještě je čas; vždycky je čas… 
  Příroda není dělena na oblasti fyziky, chemie, biologie, ekonomie, společnos-
ti… Člověk sám tak parceluje, dělí a klasifikuje přírodu, svět kolem sebe, a dokonce 
i  ostatní lidi. Sám jsem si prožil omezení specializovaného ducha. Lékaři se tvrdě 
specializují: oční, zubní, nosní, ušní, atp. Dvacet let jsem trpěl velmi nepříjemným, 
devastujícím příznakem a nikdo mi nedokázal pomoci. Ten umí to a ten zas tohle… 
jak zpívali v socialistických filmech. Ale můj neduh byl systémový, způsobený při-
rozeným propojením oblastí očních, zubních, nervových, bakteriologických, alergic-
kých i zánětových - a řady jiných. Nuž, do knih tedy, studovat a nakonec vyléčit sám 
sebe – úspěšně; jen díky tomu, že vím něco o všem, ne jen všechno o něčem.
  Národ se také může učit, stát se chytrým, ne jen chytračit. I národ se může stát 
bytostí, uceleným, komplexně se učícím organismem. Musí omezit marxistickou děl-
bu práce, musí zpochybnit technokratickou specializaci: musí se učit do šířky, nejen 
do hloubky. Vědět hodně moc o ničem, anebo ne tak moc, ale o všem – to je ta otázka. 
Myslím, že ta první volba trpí izolací a samotou, učením se sama ze sebe a jen od sobě 
podobných; ta druhá pak neustále prolíná znalosti, učení a radosti druhých, oboha-
cuje se od všeho kolem sebe, komunikuje se vším. Osobně volím druhou alternativu. 
Otázkou přece není, zda být či nebýt, ale jak být?
 Jedním z problémů naší doby je, že experti a lidé úzce specializovaní, jednokolejní 
a jednostranní, mluví hlasitě do věcí obecných a do věcí celku – tedy do věcí, kterým 
nerozumějí definičně, již z podstaty své úzké specializace: neměli ani čas, ani odhod-
lání, ba ani podmínky učit se laterálně; jen si kopali hlubší a hlubší jámu učení 
vertikálního.
  Čím užší je vzdělání, expertíza a specializace jedince, tím spíše bude cítit potřebu 
mluvit do věcí, kterým nerozumí. Proč? Právě proto, že jim nerozumí a tudíž nechápe 
jejich složitost a provázanost se vším ostatním, přírodním i lidským. Navíc, speciali-
zace nudí. Není to absurdní?
 Expert je přece ten, kdo udělal všechny chyby možné ve velmi úzkém oboru. Pro-
to, jak radí ten můj Heinlein: Vždy pozorně naslouchej expertům. Oni ti řeknou, co nelze 
udělat a také vysvětlí proč. Pak jdi a udělej to. Tak jako Jan Baťa, když přemístil kopec 
Tresný z jednoho břehu Moravy na ten druhý. Bobby Kennedy také věděl: Jsou ti, kteří 
se dívají na věci, jak jsou a ptají se proč… já sním o věcech, které ještě nebyly a ptám se 
proč ne? Takhle se učit, to by bylo něco.
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 Ještě není pozdě. Není pozdě budovat stát, založený na znalostech, na vědění, na umě-
ní a na komplexních lidských bytostech a jejich institucí, na integritě a celosti národa.
  Znalostmi a věděním nemíním našprtané poučky z učebnic a jiných textů. Umět 
něco, neznamená si něco přečíst, něco slyšet nebo něco napsat. Vědět, jak podojit krávu, 
znamená vrátit se z chléva s žejdlíkem zpěněného, ještě teplého mléka. Znalost není re-
citace slov a pravidel popisujících dojení. Jediným důkazem znalosti je čin, výsledek či 
dosažení cíle.
  Důkazem znalosti, jak řídit stát, je skutečné zvýšení skutečné prosperity většiny lidí. 
Nestačí jen mluvit, řečnit, přít se a recitovat obnošená dogmata. Nestačí manipulovat 
statistikami a mluvit s plnými ústy bezvýznamných frází a čísel. U slušných stolů to ne-
bývá slušné. Lidé a jen lidé sami jsou schopní a kvalifikovaní, aby rozhodli, zda je či není 
větší prosperita – důkaz to lepšího řízení (ne vládnutí) státu.
  Máme se dnes lépe než před rokem? Ne? Pak pryč s nimi, neumějí. Umějí mluvit, 
politikařit, to snad. Ale vrátit se s žejdlíkem zpěněného mléka, to je něco jiného. Za to 
se všude platí a bude platit – i tady, v České republice. Ještě je čas. Vždy je ještě čas (musí 
být)… stát se lidskými bytostmi.

24. 03. 2008

Informace nejsou znalosti
(Information is not knowledge.)

Jde o výjimečně důležité rozlišení pro dnešní dobu globálních informací a komunikací. 
Na tomto rozlišení závisí naše postoje ke vzdělání a kultuře, řízení podniku, chápání 
ekonomiky, individuálního rozvoje, hodnocení výkonu a úspěchu, rozhodování, atp.
  Pochopení, že informace nejsou znalosti je jedním z nejdůležitějších poznání, které 
můžete sobě, ale hlavně svým dětem, poskytnout. Česko je dodnes společností výrazně 
informační, ne společností znalostní. Projevuje se to ve všech oblastech individuálního 
a společenského života.
  Máme zde občas problém s populární češtinou. Anglické knowledge totiž překládáme 
(a chápeme) široce, jako znalosti, vědomosti, um a často – jako informace. Dokonce si 
někteří “vědci” přeložili “knowledge society” jako společnost vědomostní. Bohužel se to 
ujalo a tak se rozdíl mezi informacemi a znalostmi dále zamlžil.
  Český výraz, který nejlépe tento podstatný rozdíl zachycuje je: “Vědět neznamená 
umět”.
  Většinou cítíme ten rozdíl již intuitivně: informací může být příliš mnoho, může-
me jimi být přetíženi (tzv. information overload). Lze říci “Mám příliš mnoho informací”. 
Znalostí však není nikdy dost, výraz  knowledge overload  neexistuje. Jen někteří z nás 
by tvrdili “Znám příliš mnoho. Umím příliš mnoho. Vím příliš mnoho”. Cítíme, jsme-li 
normální, prudký a zásadní rozdíl.
  Jelikož čeština mezi informacemi a znalostmi rozlišuje jen intuitivně, je třeba si to vý-
razné rozlišení, ve smyslu kategorického soudu v názvu článku, definovat. Jinak by nám 
význam a dopad tohoto rozdílu unikal ve světě, kde znalostní společnost, znalostní ekonomi-
ka, znalostní podnik a znalostní pracovník dominují. Jinak stačí nahradit slovo znalostní slo-
vem informační - a je “vymalováno”, až do té zpackané “Lisabonské strategie”.
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 Jelikož jde o jeden z oborů, kterým se zabývám, zkusíme krátce shrnout alespoň 
ten rozdíl, bez odborných detailů: dnes již existuje celé odvětví ekonomie a řízení, tzv. 
Knowledge Management (KM), nebo Řízení znalostí, které výrazně ovlivňuje globální 
ekonomiky.
  Definice: Znalost (schopnost, um) je účelová koordinace akce.   Informace je symbolický 
popis akce.
  Znalost je tedy  umění vařit  (skutečná, koordinovaná akce), informace je  kuchařská 
kniha (popis).
 Vše, co mohu zapsat, popsat nebo digitalizovat (slovo, obraz, zvuk) je informace. 
Informace tedy představuje vstup (a někdy i výstup) do procesu koordinace činností. 
Informace (kuchařská kniha) je vstup, znalost je proces (činnost, čin, akce). Vařit umím 
ne proto, že jsem si přečetl kuchařku (informační vstup), ale proto, že umím řídit a ko-
ordinovat proces vaření. Informace jsou pouhými vstupy do znalostního procesu koor-
dinace činností. Dosažení vytčeného účelu skrze akci (tedy ne jen na papíře) je jediným 
důkazem či manifestací praktické, použitelné znalosti. Vše ostatní je informace.
 Ten rozdíl jsem pocítil jako student, když jsem z pražské VŠE odešel na University of 
Rochester. Byl jsem na VŠE nejlepší ve statistice (a valediktorián ročníku), tak jsem jel 
do USA s notnou dávkou českého sebevědomí. Rozhodl jsem se absolvovat kvalifikační 
zkoušku ve statistice, abych se vyhnul drahému kursu. Statistika je statistika všude na 
světě, říkal jsem si – než jsem zjistil, že jsem byl poctivě vzdělán jako “ukecaný chytrolín”: 
samá informace, žádné znalosti. Propadl jsem hned první zkoušku v USA.
  Věděl  jsem všechno o statistice. Znal jsem regresní koeficienty, uměl je definovat, 
interpretovat i matematicky odvozovat; věděl jsem přesně k čemu je používat a jak inter-
pretovat výsledky. Jen jsem je neuměl použít. V USA se mě při zkoušce nikdo na infor-
mace neptal. Byl tam nějaký příklad o prodávání zelí, spousta dat z prodejů a tržeb, a já 
měl doporučit, jaké zásoby zelí jsou nutné pro příštích 6 měsíců. Já ani nevěděl, že se tam 
má regresní koeficient použít, počítal jsem jako blbec nějaké “klouzavé průměry”. Pak 
už to šlo rychle, nebyl čas, zrudl jsem, začal se potit – uvědomil jsem si, že mám spoustu 
informací (asi až příliš), ale žádné znalosti. Styděl jsem se sám před sebou. (Nevím jaká 
je situace na VŠE a českých univerzitách dnes, ale tehdy se prostě biflovaly a šprtaly in-
formace. Byli jsme jako chodící encyklopedie – a já ubohý v tom patřil mezi nejlepší!)
  Měl jsem tedy hodně dohánět, vlastně všechno. “Američtí hoši” sice neměli moc in-
formací, ale uměli klást otázky, formulovat problém, dát dohromady tým, navrhnout 
projekt a skončit s tržně žádoucím produktem nebo službou. To jsem já vůbec neuměl. 
Také jsem pochopil, proč v USA zkoušky byly s “otevřenou knihou” – zpočátku jsem my-
slel, že se zbláznili. Pak jsem začal mít z “open book exams” posvátný strach: testovaly 
se znalosti, ne informace. (V ČR jsem s “otevřenou knihou” moc neuspěl, studenti věděli 
právě jen to, co je v knize – nebylo co zkoušet.)
  Píši tuto osobní anekdotu proto, abych podtrhl rozdíl mezi informacemi a znalostmi. 
Informace jsou nutné, ale ne postačující. Účelem informací nejsou informace, ale zna-
losti. Stejně tak účelem vzdělávání nejsou informace, ale znalosti. V dnešní době jsou in-
formace “komoditou” – jsou všude, v jakémkoliv množství a často zadarmo. Neposkytují 
žádnou konkurenční výhodu. Čeho není dost, jsou znalosti. Naopak, těch je stále méně, 
protože jsou jediným zdrojem konkurenční výhody, jediným opravdovým kapitálem 
v ekonomice (Peníze bez znalostí nejsou kapitál.)
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  Také jsem se naučil, že umět klást otázky je ve vzdělávání mnohem důležitější než 
umět na otázky odpovídat. Vědět Co nebo To (informace) je méně podstatné než vědět 
Jak (znalosti) a to ještě méně důležité než vědět Proč (moudrost). Od dat a informací, 
které jsou všude, se globální společnost přesunula ke znalostem a moudrosti, které jsou 
jen někde. I vzdělávací instituce se liší podstatně: některé předávají pouze informace 
(navíc zastaralé) a jiné učí znalosti pro budoucí akce. Opět, rozdíl je podstatný. (Jed-
nou ze zásadních chyb Lisabonské strategie bylo, že chtěli dohonit americkou znalostní 
společnost, ale popletli si to se společností vědomostní: vědět přece neznamená umět. 
Společnosti přece nesoutěží v tom, co kdo ví, ale jen a pouze v tom co kdo umí. 
 Proč si někteří lidé stále ještě chrání informace (navíc odněkud opsané)? Nevím. 
Vím jen, že americká MIT dala na internet popisy kursů, učební materiály, syllabi, pří-
padové studie, literaturu a texty přednášek, atd. Každý tak může získat všechny infor-
mace dostupné studentům na MIT. Přesto zájem a jednu z nejdražších škol na světě 
dramaticky vzrostl: MIT nedala na internet své znalosti. Informace bez znalostí je jako 
popis a obrázek pekingské kachny – bez šťávy, kůrčičky, vůně a božské chuti. Za to se 
dnes platí, ne za informace, ne za „kuchařky“.
  Další zásadní rozdíl je v hodnocení. Já sám vím, jestli znám nějaké faktum či infor-
maci (Kdy byla bitva u Crécy?). Vím ale také jestli něco umím, jestli mám znalost? Tam 
už je to těžší, protože mé znalosti může ohodnotit pouze někdo jiný (rodina, expert, 
společnost, zákazník, trh). Sám o sobě nemohu říci, že něco umím – to hodnotí pouze 
druzí (a právě zde “sebechvála smrdí”). Mohu si třeba myslet, že umím vařit (mě osobně 
to chutná), ale nikdo mé pokrmy nekoupí, nepřidávají nikomu měřitelnou hodnotu. Vím 
ale najisto, že jsem přečetl a naučil se nazpaměť všechny recepty.
A pak jsou tu další komplikace. Informaci buďto mám, anebo ji nemám. Znalosti jsou 
však stupňovité, mám je chabé, dobré, excelentní nebo expertní. A navíc záleží na kon-
textu: mé znalosti jak připravovat perfektní vepřové koleno mě neuživí v Izraeli, stejně 
jako má schopnost analyzovat americkou poezii v současném Teheránu.
 Znalosti jsou tedy definovány jako  účelová koordinace akce. Vím a umím, protože 
dělám. Umím, protože dokážu koordinovat své činnosti tak, aby výsledek či produkt 
mého úsilí byly úspěšné (úspěšně přijaty a zhodnoceny na trhu). Tržní zhodnocení tak 
dává vznik užitečným znalostem. Umím-li lézt po palmách a srážet kokosové ořechy ve 
Finsku, pak z hlediska uplatnění v dané společnosti nemám znalosti žádné. Stejně tak 
umím-li psát sonety v Ugandě anebo reprodukovat vzorečky derivací v moderní společ-
nosti. (Zde je opět trocha osobní “zatrpklosti”: než jsem odešel z Česka, měl jsem již asi 
40 odborných publikací, mnohé v angličtině, mnohé matematické, ale nebyl jsem přijat 
do programu tzv. CSc – protože jsem neznal nazpaměť vzorečky nějakých derivací. Pan 
“profesor” se podrbal na hlavě a pak mě vyhodil. To, že jsem užití derivací znal a kon-
ceptům rozuměl, nestačilo. Tak jsem šel.)
  Zmínil jsem, že znalosti jsou nejdůležitější formou kapitálu. Uvedu k tomu jen zjed-
nodušené duševní cvičení. Představte si dva kuchaře. Vybavíte je stejnou technologií 
(sporáky, hrnce, pánve) a stejnými surovinami (maso, zelenina, ryby, atp.). Poskytnete 
jim přístup k nejlepším informacím (kuchařky, databáze, statistiky) a dáte jim oběma 
stejné množství peněz (k dokoupení, doplnění, atp.). Jejich “kapitálové” vybavení by 
mělo být zcela stejné. Nasadíte jim bílé čepice a necháte je vařit. Není těžké si představit, 
že výsledky nebudou stejné (obzvláště jsem-li já jedním z kuchařů): u jednoho se staví 
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fronty, lidé si chodí pro nášup, platí bohatě. Od druhého nechtějí nic, možná jen své 
peníze zpět.
  V čem je ten rozdíl? V čem se oba kuchaři liší? Ve znalostech.
  Jeden umí koordinovat všechny vstupy a proces vaření (umí) a druhý neumí (neumí). 
Ve všech ostatních kapitálech (peníze, technologie, ingredience, energie) se lze vyrovnat 
– jen ve znalostech ne. Znalosti jsou a navždy zůstanou primární formou kapitálu a tr-
valým zdrojem diferencovanosti a konkurenceschopnosti. Proto je vzdělání v moderním 
světě tak nadmíru důležité: ne informace (biflování derivací), ne vědomosti (čtení učeb-
nic a příruček), ale znalosti (vymyslet, navrhnout, vyrobit a hlavně prodat a doručit nový 
výrobek či službu – anebo i myšlenku).
  Moderní podnik obzvlášť potřebuje především znalosti, méně již data a informace, 
aby si mohl vytvořit výraznou a trvalou konkurenční výhodu, klíčovou schopnost či tržní 
pravomoc. Tradiční podnik postupuje často opačně: nakoupí řadu technologií, zavede 
četné funkce a shromáždí množství dat a informací. Pak nakoupí informační systémy 
a získané informace a informační toky si v podniku zafixuje. Pak si vypůjčí hodně pe-
něz (“kapitál”). Nakonec zjistí, že mu chybí znalosti i moudrost k nalezení a dosažení 
správných cílů. Znalosti podniku nelze přizpůsobovat informacím: informace jsou pou-
hé vstupy do znalostních procesů.
  V jednom z článků jsme si psali o důležitosti pravidel (“Pravidla pro žití”). Jelikož 
znalost je  koordinace  akce, je nutno postupovat podle pravidel řazení činností do po-
sloupností, průběžné hodnocení akce a jejích výsledků. Tato pravidla koordinace umož-
ňují měření a hodnocení kvality akce a výsledků, tedy kvality znalostí. Podle typů zdroje 
těchto pravidel si lze klasifikovat různé typy znalostí. Tyto základní typy jdou v anglič-
tině pod názvy skill, knowledge a expertise. S dabingem do češtiny je to velmi riskantní, 
ale zkusit to můžeme. (V žádném případě nestačí slovník a prostý překlad: jde o význam. 
  Základní typy znalostí (ne informací) jsou dovednost (zručnost, um), znalost (uznaná 
schopnost, profesnost) a vysoká odbornost (expertíza):
  1. Dovednost. Dovednost je účelová koordinace akce, kde pravidla jsou vnitřní, zku-
šenostní, sebedeklarované a sebehodnotící. Umím psát, číst a řídit podnik, protože má 
koordinace vyhovuje mým vlastním pravidlům hodnocení kvality. Dovednost může být i 
vysoké kvality, obzvláště je-li subjekt (nositel) náročný a sebekritický. Umět, být zručný, 
být dovedný v dosahování osobních výsledků však nestačí: společenské a institucionál-
ní zhodnocení je žádoucí. V některých kulturách nejsou uznáváni samouci, autodidakti, 
polovzdělanci a šamani.
 2. Znalost. Znalost (v pravém slova smyslu) je založena na vyhovění vnějším pravidlům 
koordinace. Společnost, instituce, řemeslo a profese potvrzují a osvědčují společensky 
použitelnou znalost, ne pouhou individuální dovednost. Profesionál se umí podřídit pra-
vidlům a kriteriím profese, laik, vesnický koumák a samouk ne. Dovednost přerůstá ve 
znalost pouze v kontextu společenského “oprávnění”. Podřízení se náročným pravidlům 
není slabostí, ale erbem profesionality.
 3. Expertíza. Odbornost a expertíza jsou vyšší formou znalostí. Profesionál (ve smyslu 
profese, ne peněz), který zvládne pravidla koordinace akce tak, že získá schopnost a oprávně-
ní tato pravidla ovlivňovat a měnit, dosáhl odborné znalosti. Pouze na této úrovni jsou zna-
losti schopné “učit” (ve smyslu měnit) existující systém pravidel a kriterií určujících kvalitu 
procesu a výsledku. Expert dlouhodobě určuje, mění a vymezuje pravidla své odbornosti.
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  I když laik, samouk a sebedeklarovaný “odborník” může být dovedný a cenný ve svém 
okolí, jeho činnost má pouze místní, provinční oprávnění. Pouze konfrontace s vnějšími 
pravidly řemesla, profese a odbornosti vede k tvorbě, uchování a rozšíření znalostí ve 
společnosti.
  Např. politika, management a business jsou žádoucí jako profese, na úrovni práva, me-
dicíny, architektury, inženýrství, atp. Nejsou však rozpoznány a vyučovány jako profese, 
ale spíše jako osobní dovednosti, případně volné řemeslo. Kvalita je určována pouze vý-
sledkem, ne pravidly znalostí a procesu. I školy managementu a podnikání by měly vy-
chovávat profesionály. Podnikatelské fakulty by měly být porovnatelné s fakultami práva 
nebo medicíny. “Podnikatelská univerzita”, která by nepředávala jen informace, ale učila 
a certifikovala znalosti, zatím v Evropě neexistuje. 
  Již Edwin Land, vynálezce a zakladatel Polaroidu, nabádal, že každá podnikatelská 
škola by měla především podnikat, zakládat a řídit firmy. U nás propagoval opravdovou 
podnikatelskou univerzitu pouze Jan A. Baťa.
  Problém s českým vzděláváním nejsou peníze, školné, učebnice, počítače, zkoušky, 
učitelé, publikace, atp. Tyto dimenze sice nestojí za moc, ale dají se změnit. Hlavní pro-
blém je základní (a snad i jediná) dimenze, která není v “Bílé knize” zmíněna: informace 
nejsou znalosti. Pokud budeme i nadále učit jen komoditní informace a graduovat “cho-
dící encyklopedie” v éře internetu a komunikací, pokud se razantně a dravě nevrhneme 
na rostoucí potřebu umět, ne jen vědět, potud budeme zaostávat stále výrazněji. Pokud 
si budeme plést řízení znalostí s řízením informací, pokud co říkáme má větší váhu než 
to, co děláme, pokud popis akce bude nahrazovat akci samotnou, pokud namísto znalostí 
budeme přenášet informace – pak se staneme společností dobrou tak pro různé TV hry, 
ale ne pro narůstající globální konkurenci v tom, co lidé dělají a umějí, ne v informacích, 
které si někde nákladně nabiflovali.

25. 05. 2008

Pravidla pro žití (jednoho) života 
(Uvolněte se, prosím)

Všechna vitální lidská společenství, od zájmových seskupení a klubů až po instituce 
a státy, se řídí pravidly. Dobrovolný vstup do jakékoliv společnosti lidí (stejně tak je tomu 
u zvířat) je spojen s přijetím a dodržováním pravidel. Není-li to možné, pak je lépe vy-
stoupit (než být vyloučen).
  Problém nastane, když vstup není dobrovolný, anebo když výstup není dovolen. To 
jsme si za komunismu prožili a víme jaké nároky a dilema taková situace na jedince kla-
de: někteří nevstoupí, jiní vystoupí, někteří se podřídí, jiní se nepodřídí. Každý jedinec, 
podle svého charakteru a nátury, si pak nese sám následky svých rozhodnutí.
  U dobrovolných organizací je tomu jinak a bez pravidel to prostě nejde. V principu 
můžeme všichni vystoupit.
 Často se na pravidla díváme jako na omezující, ale jejich hlavní účel je osvobozující. 
Špatná pravidla omezují, dobrá osvobozují. Špatné: “Nechť si každý dělá, co chce” nás 
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omezuje, bojíme se pak i “vyjít na ulici”. Dobré: “Dělej druhým tak, jak sám chceš, aby 
oni dělali tobě” nás osvobozuje od strachu před bližními. Dodržování silničních pravidel 
nás osvobozuje od zranění a zbytečné smrti, pravidla ochrany prostředí nabízejí svobodu 
dýchat čistší vzduch a neumírat v jedech, atp.
 A co pravidla pro život? Nebo přesněji, pro žití života? Podle jakých pravidel a principů 
se řídí jedinec? Každý člověk má (anebo by měl mít) vlastní soustavu pravidel žití. Nejde 
o dogmata (občasné porušení osobních pravidel může být i blahodárné a vzrušující, proto-
že testuje jejich limity a správnost), ale o pravidla fungování zcela zvláštního společenské-
ho útvaru: jedince v kontextu společnosti (ne o Robinsona Crusoe – tedy, do Pátka).
  Žil jsem již dlouho a složitě, soustava osobních pravidel se tedy formuje a vystupu-
je stále jasněji. Jako mladý jsem pravidla neměl, nechtěl je, anebo o nich nevěděl. Nyní 
je již mohu formulovat, a protože mě často ochránila sladkou svobodu (nejen svobodu 
“střílet”, ale hlavně svobodu “nebýt odstřelen”), tak je dnes mohu i sdílet – a tím pomoci 
odlehčit té občasné tíži a dusnu našeho společenského bytí. 
  Neberte je však příliš vážně - nemusíte se podle nich řídit. Jsou moje. Zajímala by mě 
ta vaše. A nezapomeňte: pravidlo neznalé výjimek přestává být pravidlem. 
  Uvolněte se tedy, prosím.
1. Není to podstatné

Kdykoliv domníváš, že na něčem hrozně moc záleží, tak tomu tak není. V konečném 
důsledku na tom nezáleží. Není to podstatné. Alternativních možností je vždy celá 
řada. Uvolni se tedy, uklidni se: It doesn t́ matter.

2. Nikdo o tobě nepřemýšlí
Lidé o tobě přemýšlejí mnohem méně, než se domníváš. Jsou plně zaměstnáni pře-
mýšlením o sobě – přesně tak jako ty.

3. Nerozváděj a nerozvíjej do detailu věci špatné - nech to být
Nauč se mlčet, nevysvětlovat, nerozebírat své vlastní chybné kroky - Let it be! Uděláš-
li chybu, omluv se, naprav, ale nevysvětluj. Stejně nevysvětlíš.

4. Ignoruj své nepřátele - anebo se jich zbav
Za víc ti nestojí. Nepředstírej, že se o ně nestaráš - nestarej se o ně, ignoruj je, oprav-
du. Anebo se jich zbav!

5. Sám sebe vypískej
Nejsi-li dnes dobrý anebo ne podle svých standardů, sám sebe vypískej, ukaž si čer-
venou kartu. Nečekej až tě vypískají druzí. Nedopřej jim tu radost.

6. Udělal jsi to
Máš-li sebemenší pochybnosti, zda jsi to opravdu způsobil, zda jsi skutečně zodpo-
vědný za něco špatného či chybu – pak skutečně jsi. Naprav to a neztrácej čas další 
meditací na pochybné téma.

7. Rodiče za to nemohou
Po věku 25 – 30 je již nevkusné vinit rodiče za svůj život. Měli stejně pravdu a ty to víš.

8. Jestli tě někdo nudí, pak jsi to pravděpodobně ty sám
Každý člověk je tak zajímavý jak si jej ty „uděláš“. Nuda vždy vychází z tebe sama, ne 
z druhých lidí.

9. Svině nejsou labutě
Svině vždy zůstane sviní. I když se ti svině podbízí, je stále sviní. Svině je sviní napo-
řád. Optimismus očekávání její proměny na labuť není na místě.
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10. Varuj se slůvka „výborně“
Obzvláště následuje-li slůvko „ale“. Jakmile ti někdo řekne „Výborně, ale…“ je to jako 
by řekl „hmhh, jak zajímavé“. Spakuj se a odejdi.

11. Zbystři, když slyšíš „Nevím o čem mluvíš“
Kdykoliv tě někdo ujišťuje, že neví, o čem mluvíš, buď si jistý, že to ví až moc dobře. Je 
to důkaz. Reaguj a jednej odpovídajícím způsobem.

12. Knihu poznáš podle obálky
Vzhled, vnější dojem a chování je často ta pravá skutečnost a realita osobnosti – ať tě 
již ve škole učili čemukoliv. Je výrazem respektu jedince ke svému okolí.

13. Nebuď vtipný; a také nebuď chytráček
Vtip a chytračení nelze směšovat s inteligencí či moudrostí. Buď inteligentní a hu-
morný. Vyhýbej se bonmotům. Člověk chytrý a chytráček jsou jako nebe a dudy.

14. Snaž se být morální, ale nezpoť se z toho
Morálka a mravnost jsou vždy cílem a hodnotou, ale ne dogmatem. Jsme lidé, ne ka-
toličtí faráři. Nezpoť se, když občas zhřešíš.

15. Dělej to, co umíš - ale lépe. Nedělej, co neumíš - vůbec
Jsi-li pravák, neposiluj levačku. Nevylepšuj své slabé stránky, ale rozehrávej své 
stránky silné.

16. Vše a každý jsou „výborní“
Žádají-li tě o názor na něco, co tě vůbec nezajímá, anebo tomu nerozumíš, pak je to prostě 
„výborné“. Svůj kvalifikovaný úsudek si nech jen pro věci a lidi důležité v tvém životě.

17. Raď se s každým o všem a vždy poděkuj.
Raď se hlavně s lidmi tobě nebezpečnými, žádej si jejich názory, dej si poradit. Dělej pak, 
jak sám nejlépe cítíš. (Obdoba: nech si od nejlepších expertů vysvětlit proč to nejde; pak 
jdi a udělej to.)

18. Je lepší se přít než být osamocený.
Samota není osamocenost, být sám je lepší než být osamocený v davu. I když se přeš 
a hádáš, nejsi osamocený.

19. Samota je lepší než pozvání na nedělní „brunch“
Vyhýbej se „skoropřátelům“, nevolej jim a nedomlouvej si s nimi schůzky. Věci důležité si 
vyhraď jen pro opravdové přátele.

20. Pravidla trvalého soužití
Ona má pravdu.
On teď opravdu nemyslí na nic. Opravdu.

21. Pouč se z chyb druhých
Oženit se po druhé je triumfálním vítězstvím naděje nad zkušeností.

22. Utíkej, jakmile slyšíš slova jako
… jednota a harmonie
… láska, jednota a harmonie
… humanita
… stav lidstva
… lidský duch
v jakékoliv větě. Nic nového se nedozvíš.

23. Máš-li příležitost neudělat nic - nenech si ji ujít
Zbytečné gesto? Nepotřebný telefonát? Hledání pochvaly? A tak dále.
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24. Nikdy nenapadej osobu.
Nikdy nezosobňuj své útoky. Napadni jen to, co ona osoba dělá, myslí, anebo předvádí.

25. Z toho by mohla být kniha …
Navrhne-li někdo, že by z toho “mohla být kniha“, buď ujištěn, že nemohla.

26. Netrp kolem sebe lidi, kteří mluví o své „kariéře“.
Lidé, kteří mluví o své kariéře zajímají jen sami sebe, ale je nezajímá nic zajímavého. Drž 
se těch, kteří se zajímají o svět kolem sebe. 

27. Tvůj kritik může být idiot, ale může mít i pravdu.
Kritika od idiota může být pravdivá. On sice zůstane idiotem, ale ty se poučíš a napravíš.

28. Nikdy nechoď na „party“ a když ano, nikdy ne déle než 20 minut
Buď vždy včas na místě, ale hlavně buď včas z místa pryč, za důležitějšími věcmi.

29. Nikdy nezáviď
Komukoliv, cokoliv. Ani vnitřně ne.

30. Věř a důvěřuj.
Je to lepší pro život, lepší pro začátek. Někdy to může i vyjít a pak to stojí za to. 
(Obdoba: důvěřuj, ale již první zklamání tvrdě trestej. Vyhni se českému: nedůvěřuj, ale 
případnou mýlku oceňuj.)

31. Nesnaž se někoho vylepšovat
Obzvláště ne, když by jim to pomohlo. Řekneš-li jim o jejich chybách, porušíš pravidlo 
č. 2 - a to jsi nechtěl. Vylepšuj sám sebe.

32. Řeknou-li, že se to „může zkusit, ale“ - jsi mimo hru
Nespoléhej na „malé šance“ nebo na „zkusit se to může“ anebo „nemohu to slíbit“. Buď 
realista a spoléhej jen na prospekty dobré.

33. Nebuď nositelem špatných zpráv.
Nikdy nedonášej špatné zprávy a pomluvy svým přátelům. Nespolupracuj s nepřáteli 
svých přátel.

34. Není to o tobě.
Píšeš-li či mluvíš-li o někom, nepiš a nemluv především o sobě. Není to o tobě.

35. Něco neříkej NIKDY, např.:
Tohle je to nejlepší, co jsem kdy udělal.
A na kolik by přišla tahle jachta?
Mé dveře jsou vždy otevřené.
Vypadáš dnes moc pěkně.
Proč ne?! Eh, vezmi to čert! Stejně nemám co ztratit!
Potřebujeme opravdu mít smlouvu?

36. Chceš-li udržet čestného člověka, nenazvi jej lhářem.
Nevyvolávej na povrch to, co dřímá v hlubinách. Vyvolávej jen to, co chceš, aby nedřímalo. 
Přizpůsob tomu své vyjadřovací schopnosti.

37. Servírka (opravdu) jen servíruje.
Vyvaruj se těch, kteří to neumí pochopit a neustále sekýrují a obtěžují servírky.

38. Přidej plyn.
Jestliže překročíš svoji „zvukovou bariéru“ a octneš se ve velké turbulenci, neuber, ale 
přidej plyn. Útok je často (mnohem) lepší než obrana. V kritické rychlosti, jakou jsi nikdy 
předtím nejel, přidej plyn. Řekni to, přiznej to, udělej to, riskni to. Jsi stejně už tak vysoko 
v oblacích, vše se točí, vše je závratné – přidej plyn. A je to.
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39. Oblékej se v trvalém stylu
Nejen chování, ale i oděv je tvůj podpis. Něco jsi “ prostě Ty“. Nalezni to a nenech si to vzít. 
Princezna má korunku a rytíř brnění, ne? Nech se také poznat již na dálku.

40. Šťastný a dlouhý život trvá pět minut.
Štěstí je pocit, ne bytí. Žít šťastný život je chiméra, cítit se šťastným je realita. 

41. Nikdy nepracuj pro někoho, kdo je méně schopný a jistý než ty sám
Pracuj pro lidi na svém místě, sebevědomé a schopné. Nejhorší jsou lidé hodní a neschop-
ní: smrtící kombinace. To uvaž raději sebezaměstnání.

42. Nestudovaný život trvá déle.
Sebeanalýzu nechej Freudovi. Je dobré studovat co dělat, kdy, kde a proč - ale ne co a kdo 
jsi a proč máš zrovna „tyhle“ myšlenky. Nehledej uznání své práce: děláš ji proto, že tě 
naplňuje, tak jako všechno ostatní co děláš. Uznání je pomíjivé, nenaplní.

43. Pohrdej celebritou, ale vyhýbej se zapomnění
Sláva a notorieta je to, co ti dělají druzí, ne to, co ty děláš jim. Má to s tebou jen málo spo-
lečného. Usmívat se na hlupáky není součástí kvalitního života. Hledej své ocenění mezi 
sobě rovnými, ale neuchyluj se „na vysočinu“ ústraní a izolace.

44. Tvé hodnoty a schopnosti musí mít trvání.
Co děláš dobře, dělej dobře pořád. Vynikající práce je tvůj trvalý styl, ne módní výstřelek 
či dočasné pozapomnění. Tvé hodnoty musí být trvalé, ne oportunistické.

45. Buď sám k sobě upřímný.
Nelíbí-li se ti, kdo jsi a co vidíš, staň se něčím jiným. Buď ale vždy jen sám sebou, ne ně-
kým jiným. A už vůbec ne tím, čím být nechceš anebo být nemůžeš.

46. Je-li část špatná, celek bude také špatný.
Dobrý celek nemá špatné části. Naopak špatná část je znakem špatného celku. Je-li něco 
v tvém životě “trochu“ špatné, je to celé špatné. Neopravuj drobnosti, oprav to celé.

47. Na dovolené přemýšlej pomalu.
Nezneužij své dovolené k přemýšlení o sobě a o životě. Žij, dělej, nedělej, zkoušej, zajímej 
se o své okolí - ne o sebe. Není to krásný západ slunce nad Neapolí?

48. Měň svůj život po částech a ve stadiích
Nikdy neměň svůj život najednou, celý a „z jedné vody na čisto“. Takovou strategii zanech 
ostatním, jednodušším stvořením. Měň jen to, co není nutné anebo potřebné zachovat.

49. Neočekávej vděk a reciprocitu od nikoho a nikdy
Vděk, vděčnost a uznání jsou milé a krásné „všimné“: přijmi je s úsměvem, ale nikdy je 
neočekávej a zásadně je nevyžaduj.

50. Vyhýbej se každému, kdo zmíní Boha častěji než jednou za hodinu
S výjimkou farářů, časté odvolávání se na Boha a jeho interpretování jsou znakem sa-
mozvanců, lidí nedostatečně přizpůsobených – důstojnost boží nerespektující.

51. Nerozumí Ti - no a co?
Čím jsi starší, tím více pracuješ s mladšími a pro mladší. Ti nevědí o Tvé minulosti a 
nerozumí Tvé přítomnosti. No a co?

52. Žij ve své minulosti, ale nepamatuj si příliš mnoho.
Respektuj svoji historii a minulost: čím jsi starší, tím více a častěji v ní budeš žít. Ale 
nepamatuj si úplně všechno.

53. Nikdy to nedělej jen pro peníze
Nikdy.
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54. Nedělej věci velké z věcí malých.
Nestojí to za to: jsou to věci malé a zůstanou malými - i když je uděláš velké.

55. Alespoň část by měla být „divná“
Alespoň něco malého v tvém chování či vzhledu by mělo být neobvyklé, neprůměrné, 
nenormální, nevysvětlitelné, divné… Prostě to bude po Tvém a je to. Jsi jedinec, ne prů-
měrný člen davu.

56. Nikdy nezapaluj oheň odshora.
Vše má svůj čas, vše chce svůj proces a proceduru. For everything there is a season. Ne-
urychluj, nezkracuj -všechno chce své. Kvalita procesu je důležitější než kvalita výsledku.

57. Hra je také tam, kde není míč.
Míč máš v ruce jen několik minut, hra je to vše ostatní. Pointa není v tom, že se něco děje, 
ale v tom, když se neděje nic. Říká se tomu hledání (a udržení) pozice. Pozoruj lidi v ne-
dramatických chvílích: poznáš o nich víc než ve chvílích krize. Ve chvílích krize jsme si 
více podobní. Sleduj, jak hrají „bez míče“. (…a navíc pochopíš americký baseball)

58. Šťastný je ten …
kdo může co nejvíce dělat proto, že chce a ne proto, že to chtějí druzí.

59. Nikdy nepřijmi medaili od osoby …
Vždy jen od instituce, které si vážíš a které si váží i ostatní na kterých ti záleží a kterých 
si tedy sám vážíš.

60. Vstoupíš-li, dodržuj pravidla.
Nechceš-li nebo nemůžeš-li pravidla dodržovat, neobcházej je, ale vystup a přestaň hrát 
hru. Je tomu tak i v kopané.

01. 03. 2008
 

Prázdniny “globálního” profesora 
– a je z toho fejeton… 

Často se mě Češi ptají na toho „globálního“ profesora: Kdo to je? Co dělá? Proč je? Mnozí 
se ptají upřímně, jiní s úšklebkem a někteří kontrují „že tohle nikdy neslyšeli“ - a tak co? 
Jsou i tací, kteří jakoby závidí - že jako cestování, exotika a jiné kultury, že by to jako byla 
jejich parketa. V podstatě ale o tom málokdo něco ví.
 Nepsal bych o tom, protože nevědomost si nezaslouží komentáře. Ale potřebuji si tro-
chu ulevit od stresu téhle globální profesury a tak se vám zde „vypláču“, aspoň na papíře, 
s pomocí inkoustových slz. Možná se i usmějeme.
  Léto globálního profesora jistě není jachta s tím mazaným Hřebíčkem v Toskánsku, 
ale spíše starobylé posluchárny v Padově nebo zšeřelé auly v Neapoli… anebo, jako nyní, 
vymražené lecture rooms v Riu.
  Cestovní šňůra  Praha-Amsterodam-Chengdu-Xi án-Šanghaj-Amsterodam-Praha-Lisa-
bon-Rio-Lisabon-Praha mě potkala jako rutinní okruh v červnu-červenci 2009. „Létající 
profesor“ musí létat. Jenže - ono to vždycky nevyjde.
  Jak jsem si to poroučel po přednáškách ze Xi án, šestimilionového bývalého hlavní-
ho města Číny, jehož jméno dalo i název Číně, tak se letadlo do Šanghaje asi o 20 minut  
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zpozdilo. Utrápený 40°C vedry jsem vláčel zavazadla z domácího na mezinárodní terminál, 
abych stihl půlnoční let KLM do Amsterodamu. Asi 45 min. před odletem jsem dorazil 
k Check-in, ale tam nebyla ani noha, jenom tma. Vše již zavřeli 60 minut pře odletem a ode-
šli k nástupní bráně – ejhle, Holanďané v Číně. Pot na zádech se mi náhle zklimatizoval. 
Věděl jsem najisto, že mě čekají nečekané a nežádoucí přívažky ke globální profesuře.
  Nevěřili byste, jak si vás v takových chvílích na letišti nikdo nevšímá, jak jste sám se 
svými kufry – asi jako když jsem kdysi dávno vystoupil v newyorském přístavu a seděl na 
molu na vlastních kufrech, s kalhoty rozpáranými v rozkroku a s 20 dolary v kapse – s vy-
děšeným pohledem na obličeji. Našel jsem sice kancelář KLM, ale nikdo tam nebyl a také 
již nikdo nepřišel – jen čínská zaměstnankyně opakovala, že ona „no ingliš“ a že ona „no 
know nothing“. Úderem půlnoci jsem ztratil poslední naději a stal se obětí opuštěného 
šanghajského letiště a jeho nočních dravečků.
  Nakonec mě „ulovili“ nějací taxikáři, že do hotelu za 500 RMB – odjel jsem s nimi do 
hluboké tmy. Ten hotel Ztroskotanců, tak nějak se jmenoval, byl nehostinný: po předlo-
žení českého pasu na mě chtěli 800 RMB, které jsem již neměl. Naštěstí jsem měl i pas 
americký a tak mi ty pojistné příplatky odpustili - když jsem s pasem začal mávat a cho-
vat se jako „hlasitý“ Američan. Naneštěstí jsem visa měl v tom českém.
  Český pas je vůbec radost ukazovat: jelikož je určen do vzdálených a exotických zemí, 
je na něm napsáno Česká republika a Cestovní pas, vše v perfektní diakritice Mistra 
Jana Husa, který „…brkem z husy litery a, c, d, e, i, n, o, r, s, r, u, y a z hrubě pobodal a zle 
poranil.“ Dodnes jsme v pasti těchto berliček fonetičnosti. V každém hotelu musím vy-
světlovat, že pocházím z „Czech Republic“ (spolehlivěji Czechoslovakia) a že to je opravdu 
„passport“ a ne vnitřní občanský průkaz v nějaké EU zemi Cestovní. (Při odletu z Brazílie 
mi kontrola pas zabavila a odnesla ke studiu diakritiky „dozadu“; nakupila se za mnou 
zajímavá fronta, jako kdysi „na melouny“.)
  Horší je, že my tu Husovu unikátní diakritiku užíváme i pro přepis cizích jmen a ná-
zvů. V Číně např. jsou oficiálně všechny názvy v Mandarin a English. Představte si zdě-
šené české turisty, kteří zakoupili drahého českého „Průvodce“, v němž jsou všechny 
mezinárodní názvy a jména zkomoleny do diakritické češtiny. Dokonce i PRC (People ś 
Republic of China), tedy základní orientační údaj, je přepsán jako Čung-chua žen-min 
kung-che-kuo, i s diakritikou. Nebo Xi án je přepsán jako Si-an, takže to město prostý 
Čech na letištní tabuli těžko hledá.
  Jak si vysvětlit následující české „ujištění“: „Názvy čínských filmů, autorů, herců 
a míst píšeme v české transkripci. Jelikož jsou tato jména a názvy v Česku známa v me-
zinárodně užívaném přepisu pchin-jin, uvádíme pro snazší orientaci za jmény v českém 
přepisu také jejich pchin-jin transkripci.“ Proč tedy ne rovnou mezinárodně užívaný 
přepis pinyin (v mezinárodně užívaném přepisu), který Čína přijala za oficiální v r. 1979 
a  OSN v r. 1977 jako mezinárodní standard přepisu čínských geografických názvů? 
K čemu jsou českým turistům „české transkripce“ v Číně, kde jsou všechny názvy v pi-
nyin? Proč se tak vytrvale snažíme „mást nepřítele“? Což nás komunisté nikdy neopus-
tí? Ale to jen na okraj.
 Druhý den ráno jsem na letišti bloudil ve snaze sehnat nějaký let, alespoň do EU. Na-
konec jsem koupil novou letenku s Finnair, Helsinki-Lisabon, za nějakých 10 tisíc RMB. 
Pamatujte, že mým konečným cílem bylo a zůstalo Rio de Janeiro. V té chvíli bych snad 
koupil i Průvodce Brazílií v českém přepisu a s Husovou diakritikou.
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  Můj spásný Finnair však seděl na startovací ploše přes 3 hodiny. Po celý let jsem tedy 
věděl, že spoj do Lisabonu nestihnu, že mi to zase uletí. Tak se též stalo. Zůstal jsem na le-
tišti v Helsinkách a musel se opět ubytovat přes noc. Alespoň jsem mohl ochutnat slanečky 
a sledě, namísto toho švej-ču-žou nebo čop-švej (v české transkripci). Milý čtenář si na 
čínském menu jistě najde sám – a rád – co to vše je vlastně za „čínu“. Ale to je na okraj.
 Druhý den, v neděli, z Helsinek do Lisabonu nic neletělo. Nakonec jsem koupil spoj 
do Bruselu a z Bruselu do Lisabonu, kde mi ovšem spoj TAP do Ria spolehlivě uletěl. Mu-
sel jsem tedy zůstat na letišti opět přes noc (již potřetí za sebou), ale hlavně jsem musel 
přemluvit TAP, aby mi let změnili z neděle na pondělí a přestali se divit, že nepřilétám 
z Prahy, ale z Helsinek přes Brusel. Někdy jsou takové okliky leteckým společnostem těžší 
vysvětlit než v hotelu objasnit co že je „Cestovní pas“. To pas je navíc blízko país a otázka 
co je ta Cestovní vlastně za zemi vyvstává. Naštěstí byli v TAP inteligentní a v pondělí ráno 
jsem odletěl na 10 hodinový přelet rovníku do zimního Ria. Večer mě tam čekalo 25 MBA 
studentů, kteří si za kurs poctivě zaplatili. Tudíž, po příletu čtyřhodinová přednáška.
  Byl jsem konečně v Riu. A ještě jsem, když píši tyto řádky. Čeká mě ještě úsek Rio-
Lisabon-Praha, o další štrece Praha - New York ani nemluvě. Ale nemyslím na to, abych 
mohl ve dne spát a v noci přednášet. Navíc je v Riu zima tak kolem 30°C. Tak jsem stále 
v  kraťasech a sneakers (nevím českou transkripci). Jelikož bydlím na rozhraní Copa-
cabany a Ipanemy, mohu každý den projít obě pláže, tam i zpět, jako správný Carioca. 
Pozorovat místní bundy a jejich tandemové vnady je nečekaným intelektuálním zážitkem 
i pro globálního profesora.
  Zamilovaným místem je mi skála na pláži Arpoador, s výhledem na Ipanemu i Co-
pacabanu, kde trávím časná rána. Pozoruji stovky krásných ptáků, kteří již od nepamě-
ti krouží nad Riem. Jsou to Fregata magnificens (v české transkripci fregatka vznešená); 
marně si lámu hlavu proč Češi udělali z fregaty fregatku, když tito majestátní tvorové 
mají rozpětí křídel přes 2 metry a nejsou tedy žádné pěnkavky či muráriki. Ale to jen na 
okraj. Fregaty poskytují Riu zvláštní mystiku až nadpozemské krásy, ve spojení s pohledy 
na Kristovo Corcovado nebo dramatičnost homole Pao de Açúcar.
Proč mám raději Ipanemu než Copacabanu? Je to prosté: Ipanema je pro místní Cariocas, 
Copacobana pro turisty. Jako je rozdíl mezi přirozenou místní bundou, “dívkou z Ipane-
my“ - a prostitutkou.
  Při svých cestách se samozřejmě snažím nevypadat jako turista – i když ani turista 
nejsem. Ale uznáte, že to pro mě nemůže být snadné v Číně, v Indii, anebo zde v Brazílii. 
Spíše bych řekl, že to pro Čecha není snadné vůbec nikde. Každý na nás pozná, že jsme 
Češi. Nic podobného na světě dosud neexistuje. Ale i tak jsem měl v životě to neuvěřitel-
né štěstí, že jsem nikdy nemusel mít dovolenou, cestovat jako turista, bydlet v předpla-
cených resortech, navštěvovat Disneylandy, anebo užívat služeb Fischerovy Tomi Tour. 
(Kdo je asi Tomi?) Ani nevím, komu za to vše lze být vděčen.
 Na pláži Copacabana mají pro turisty místní trik. Jsou tam „čističi bot“. Řeknete si: 
co čističi bot na pláži, kde chodí lidé v sandálech, nebo bosí nebo ve sneakers (neznám 
českou transkripci). A v tom je právě ten fór. Takový „čistič“ se vás zeptá kolik je hodin, 
přitočí se ze strany a na zadní patu vám stříkne ptačí… no hovno. Je to zabarvená, smrdu-
tá pasta a máte ji na sobě během zlomku vteřiny. Je nemožné je spatřit při činu. A za chvíli 
jde proti vám a křičí „Shííít, shíít“ a ukazuje na vaši botu. A skutečně, máte tam bird shit, 
i bez české transkripce. V ruce žmoulá ubrousek a chce vás čistit. Když podlehnete a ne-
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cháte se, tak to prostě rozmaže. No a pak vám to musí vyčistit odborně, s pomocí kamarádů 
vám zují botu, omyjí vás, vykartáčují a naleští. Cena: 50 reais; tedy kolem 20 USD. Někteří 
dokonce vytáhnou Certifikát prefektury Rio de Janeiro, kde je uvedena tato oficiální cena 
za vyčištění ptačího hovna. Pracují ve skupinách, i se staršími matronami, které se kolem 
turisty srotí a křičí jako do pekla: „Shííít, shííít“ na celou Copacabanu. Nejlépe jim vytrh-
nout svoji botu a utéci; anebo i bez bot: vyplatí se koupit si za 10 USD boty nové. Dostali mě 
třikrát!
 Ani jednou jsem neplatil, ani jednou se nenechal „čistit“, ale musel jsem si večer v ho-
telu své sneakers pěkně čistit sám. Po třetí jsem už našel odpověď: tou potřísněnou botou 
jsem „čističe“ vzal přes kalhoty, tedy nakopl. Ale jeho tým se začal srocovat a já se rychle 
vydal směrem ke skupince plážové policie. Od té doby dává přednost pláži Ipanema před 
Copacabanou.
 Pověstné české batůžkáře, kteří znak své „turističnosti“ nosí přímo na zádech, tímto 
varuji: české batůžky jsou v tomto krutém, globálním světě tím nejlepším terčem pro ptačí 
hovna „čističů“ na plážích Rio de Janeira. Neučte se z vlastních chyb.
 Brazilci zcela propadli tetování. I docela pěkné a zdánlivě inteligentní dívky jsou někdy 
ztetované k nepoznání - štíhlé nohy a stehna flekaté, jakoby zasažené zlobou bohů. Teto-
vání lze dokonce sledovat v přímém přenosu na kanálech místních TV, několikrát týdně. 
Ztetovaného profesora jsem zde ale neviděl; to by bylo i na Brazilce příliš.
 Příjemné je, že vás studenti mohou vzít na stadion Maracanã, třeba na místní derby, jako 
Vasco a Botafogo. Anebo přijedou Corinthians ze Sao Paulo, a můžete sledovat jak slavný Ro-
naldo (konečně zpět doma) si při penaltě krásnou fintou položí brankáře na jednu stranu… 
a pak se mu dobře mířenou placírkou strefí přímo do jeho nic nechápajícího obličeje. Mohu 
zde oficiálně potvrdit, že se jména brazilských fotbalistů opravdu nevyslovují tak, jak je mó-
dou v české transkripci televizních komentátorů: Ronaldo je opravdu Ronaldo, díky bohu.
 Brazilci alespoň nekouří v restauracích; v Sao Paulu se nekouří nikde. Je to blahodárné: 
mají ty krásné bufetové restaurace, kde za pevnou cenu dostanete všechno a kolik dokážete 
sníst. Nejlepší je asi Porcão, kde jsem dokonce objevil výborné sashimi a nacpal se za třeti-
nu běžné ceny.
 I když mám Číňany rád jako nejlepší podnikatele na světě, dodnes mají nejvíce kuřáků: 
civilizovaného respektu pro svobodu druhých lidí zatím nedosáhli. Jsou sice slušní, ohle-
duplně se zeptají a nosí si své vlastní popelníčky – ale jak jim můžete jako host odmítnout? 
Myslím, že další kuřácké velmoci jsou jen Indie, Rusko a Turecko (také Nauru, Guinea, 
Kenya, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Montenegro, Mongolsko a jiné výkvěty globální ci-
vilizace). Proč ale jinak pragmatičtí čínští komunisté dopustí ruinování své talentované 
populace jedovatým tabákem?
 Komunističtí a socialističtí politici vždy dávali přednost přílivu peněz do státní po-
kladny z rostoucích daní na alkohol a tabák, jak výrobce, tak i náruživé občany. Svoboda 
jedince jim byla vždy cizí. Ideálem je pro ně to modravé a zapáchající kouřmo kaváren-
ských prostorů hotelu Moskva ve Zlíně. Socialistům zase nevadí, že musí léčit nákladné 
rakovinné případy za státní peníze – nejsou to jejich peníze, ale daně od nekuřáků. Což 
nás komunisté nikdy neopustí? Ale to jen na okraj. (Osobně nemám proti kouřeni nic, 
pokud kouři a smradu nemusím být vystaven ve veřejně přístupných prostorách a po-
kud si náklady úmyslně zničeného zdraví ponesou kuřáci sami.) Jak někdo chytrý řekl 
(Švejk?): svoboda jedince začíná tam, kde se lidé přestávají chovat jako dobytek.
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 Teď si vlastně uvědomuji, že jsem ani nezmínil, co ten globální profesor vlastně dělá, 
proč vůbec je a k čemu je vlastně dobrý. Slyším, že Česko, zcela unikátně a zpátečnicky, 
dokonce připravuje zákon pro omezení „létajících profesorů“. Tedy: jeden profesor-jedna 
instituce, na celý život. Intelektuální výkon davu je vždy hluboko pod intelektuálním 
výkonem jednotlivce. Něco jako v té rockové písni:
 

Screaming from the devil‘s pulpit
Intellectual incest, incestual intellect

Open minds, open mines
 
 Co to udělá s institucí jako je univerzita, podnik nebo politická strana v globální spo-
lečnosti? Všichni jsou stálí, stejní, komunikují pouze mezi sebou, blaženě izolovaní od 
ostatního světa: genetický ostrůvek intelektuálního incestu ve vroucím moři globální spo-
lečnosti. Za 20-30 let to taková instituce může „zabalit“, anebo se ještě více izolovat a ne-
pustit do svého uzavřeného prostředí žádné nové, nebo až příliš cizí intelektuální geny.
 Globální profesor se nemusí bát o místo, nemusí hrát místní politiku, může přinést 
nové myšlení, bourat ikony a ruinovat zajetá paradigma zvyku. Proto jeho role v globální 
společnosti stále roste a on je vítaným nositelem nových myšlenek, které „místní“ sice 
chtějí, ale neodvažují se prosazovat v uzavřeném prostředí uzákoněné genetické izolace 
intelektu. (Až na to, že někdy nedoletí včas, díky zcela neintelektuální logistice.)
 Ono se to v konečném výpočtu vzdělávacímu sektoru vyplatí, když nějaké ty profesor-
ské  fregaty zakrouží jako ti ptáci na čas nad místní univerzitou a připomenou vzdálené 
země vonící skořicí, modravé dálavy, nové prostory a to úchvatné zakřivení naší zeměkoule 
- v jinak suchopárně nudném dění izolované a bohem opuštěné provinční instituce.

06. 08. 2009

O Šanghaji, Baťovi a paměti lidské
Když jsem se včera dozvěděl, že zemřel Tomáš Baťa jr., vzpomněl jsem si na jeden svůj 
článek, který otiskly před více než dvaceti lety krajanské noviny v kanadském Torontu. 
Kopii rukopisu už dávno nemám, ale výtisk těch novin jsem si schoval. Berte tento můj 
blog tak trochu jako dokument (omlouvám se za jeho kvalitu), daleko více ale jako poctu 
Tomáši Baťovi jr.      

02. 09. 2008
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Podobenství o batoleti na palubě letadla 
Pootevři – a už je noha ve dveřích

Podej čertu prst a sežere ti celou ruku
Vyhodíš ho dveřmi, vrátí se ti oknem

Dlouho se zdálo, že tato lidová „moudra“ se vztahují jen na tzv. „šmejdy“. Stále častěji 
se však v ČR setkáváme s novou kulturou chování, která povýšila tradiční „moudra“ na 
strategická pravidla mezilidských a profesionálních vztahů. Jistě to má své důvody.
 Lidé, kteří velmi často létají, si jistě vybavují následující situaci: usadíte se ve svém sedadle, 
otevřete si knížku, dáte si gin and tonic, a těšíte se na klidnou, nudnou cestu k dalekému cíli.
 V té chvíli se na sedadle před vámi přes opěradlo objeví malá, rozkošná hlavička modro-
okého batolete, která se na vás soustředěně a se zaujetím dívá: co je to za divného, fousatého 
pána? Nastává napjatá situace, protože batole je zřejmě odhodláno takhle zírat hodně dlouho, 
ne-li po celou cestu; jeho maminka tiše dřímá a instinktivně podpírá děcko v kotnících.
 Najednou se vám zachce uvolnit nastalou situaci. Jste slušný člověk, ne žádný hul-
vát; usmějete se, jak nejlépe umíte, nevysvětlitelně si strčíte palce do uší, zamáváte jimi 
a  uděláte Bu-bu-bu. Očka se oddaně rozzáří, obličejíček se rozesměje a milá hlavička 
zmizí. Znovu se uvelebíte, plně uspokojený sám se sebou a svým dobrým skutkem. Jaké 
to hodné, milé děcko! Jaký jste hodný, slušný člověk.
 Právě když rozkošnicky sáhnete po svém ginu, prsk – a hlavička je opět nad opěra-
dlem. Teď už se ale ze široka usmívá a rozkošně blábolí Bl-bl-bl. Uděláte si tedy znovu 
„parůžky“ a vybafnete Bu-bu-bu. A to jste neměli dělat, a to byla osudová chyba a to se 
vám jistě vymstí.
 A už je to tady: po celý zbytek cesty se pravidelně a se zrychlením objevuje miloučká 
hlavička a křičí Bl-bl-bl. Dokonce i ty malé parůžky už umí, a je jí úplně jedno jestli rea-
gujete nebo ne. Hraje si s vámi jako kočka s myší. Děcko je zcela neúnavné a plně přesvěd-
čené, že vám to dělá dobře a že nic lepšího pro vás nemůže udělat. Po celý zbytek dlouhé 
cesty jen slyšíte Bl-bl-bl, Bl-bl-bl, atd., v nekonečné smyčce. Občas ještě chabě pohrozíte 
pěstí, vrčíte jako pes, předstíráte spánek, dáte si před obličej kapesník, ožerete se ginem, 
třesete opěradlem – milé děťátko se směje ještě více; i maminka je spokojená, že děcko 
nebrečí a tak výborně se baví s tím hodným pánem.
 Nakonec odložíte svého milovaného Schopenhauera, zacpete si uši voskem, zavážete 
oči šátkem – a umřete. Zdají se vám děsivé polosny o skřítcích a zlých trpaslících a skře-
tech z českých pohádek. Když se konečně proberete ze své noční můry, vítají vás rozzá-
řená očka malého človíčka, jehož první cesta letadlem se pro něho stala nezapomenutel-
ným dobrodružstvím. Bude na vás vzpomínat celý svůj život, stejně jako vy na něho. Proč 
jenom nejsem hulvát, jako ti ostatní, napadne vás.
 Toto podobenství o batoleti na palubě letadla vás pak v Česku bude pronásledovat po 
celý zbytek života. Odpovíte na dopis, nebo na SMSku, zareagujete na komentář pod blo-
gem, nabídnete osobní pomoc, nebo alespoň útěchu, poradíte, přijmete resumé, přečtete 
nevyžádané texty, atp. Nejste přece hulvát. Vy tedy jako Bu-bu-bu, ale to veliké batole ja-
koby s neutuchající vervou, elánem, nadšením a na just: Bl-bl-bl, bl-bl-bl, bl-bl-bl, blb-blb, 
blb-blb-blb …
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 Dobře vám tak, nemáte si zahrávat. Když jsi zvolil Řím, chovej se jako Říman. Je těžké 
být Loebl mezi Valenty (nebo naopak?).

12. 09. 2015 

Zdivočelá země 
– Předkomunismus 1945-1948 

Politika nelze hodnotit podle úmyslů, úsilí a charisma, podle nějaké „vnitřní logiky 
osobnosti“, ale jen a pouze podle výsledků. Politika je vždy o výsledcích, ne o motivech, 
cílech a vnitřní logice. Beneš měl výsledky jako „příručí“ T.G. Masaryka. Jako vůdce však 
již výsledky neměl a stal se symbolem poraženectví a porážky. Jeho vnitřní, osobní trage-
die může být dojemná, ale jako státník propadl bez výhrad – a bez výsledků.
 Český politikář napsal: „Soud nad Benešem je soud nad námi. Jeho chyby jsou našimi 
chybami. Můžeme se bát, že když přiznáme chyby, nezbude žádná velikost.”
  S argumentem tak závažně degradujícím se lze v historii národů setkat jen stěží: 
odvozovat národní velikost z nepřiznání chyb, od vytrvalého a opakovaného zatloukání 
pravdy – jen čecháček na morálním dně může zplodit takhle bizarní doktrínu. Ano, soud 
nad Benešem je soud nad námi samými: je to sebesoud.
  Proto je nutné, aby základní dimenzí takového sebesoudu byla PRAVDA, a nic jiného 
než pravda. Bez pravdy nemůže být velikosti, stejně jako bez přiznání chyb. Uvažujte 
o tom; uvažujte o tom, co se nám stalo a do jakých rukou a pod jaké mozky jsme se dostali. 
Uvažujte … jen fakta, pravda a přiznání chyb z nás může udělat veliký národ - tak jako 
z prostého muže udělá pravda opravdového chlapa.
  Pravda, vždy a všude, a za všech okolností je spolehlivou strategií k velikosti. Morální 
příštipkaření, jakkoliv historicky drahé a nákladné, je pouze cestou k malosti, prostřed-
nosti a sebepohrdání. Raději být chlapem, než „Benešem“ - nebo snad, bůh ochraň, jeho 
vyznavačem či nohsledem. Volba je přece jasná: žít v politickém pokrytectví a předstí-
rání, anebo žít v pravdě, jakkoliv neúprosné. Jen v české kotlině může takto čistá, přímá 
a krásná výzva představovat dilema.
  Jestliže zamlčujeme, zkreslujeme či přibarvujeme své dějiny, pak je nemůžeme poznat. 
Neznáme-li svoji minulost, pak ji nemůžeme pochopit. Nejsme-li schopni pochopit čím jsme 
byli, pak neumíme pochopit, co jsme. Schopnost „uchopit“, vyrovnat se s minulostí a využít 
ji jako pevného fundamentu budoucnosti – je základním principem většiny silných, sebe-
vědomých a úspěšných států Západu. Bez takového fundamentu „zakotvené minulosti“ se 
nelze bránit proti nejistotám budoucnosti. Jsme tím odsouzeni své chyby a svá nepochopení 
zapomínat, ignorovat a zpochybňovat. Naše minulost, obzvláště ta bolestivá a ponižující, se 
nám pak musí vracet a v té či oné formě opakovat. Skutečná pravda minulosti nevyrůstá jen 
z pokřiku vítězů, ale také z přitlumených slov, bolesti a utrpení poražených.
  Nejsme-li již schopni učit se z chyb druhých, musíme se alespoň učit z chyb svých 
vlastních. Protože ta „třetí cesta“, cesta zapomínání, ignorance a neučení se, je zajisté 
cestou přetrvávajícího zla a sebeponížení, tedy cestou zpět právě tehdy, kdy se hledání 
nové budoucnosti stává otázkou svéprávného bytí či nebytí.
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  … to opravdové a vskutku nepřeberné bohatství “Národního prohlédnutí” leží právě v té 
tmě hned pod svícnem, tedy ne příliš daleko od Moskvy - ať již jde o “předkomunismus“ let 
1945-1948 (Beneš), nebo ten typicky komunistický „socialismus s lidskou tváří“ r. 1968 (Dub-
ček) - ale i tzv. „postkomunismus“ let 1989bůhví (Klaus). Ve všech případech, oslňující světla 
„osvobození“ a „jara“ uvrhla špinavá a často otřesná dění „pod svícnem“ do neproniknutel-
né temnoty. Jen snad ta „Černá kniha minulosti“ rozškrtává první zápalky, první roztřesená, 
mihotavá světélka procesu hledaní pravdy…
 
Víte co mě dostalo?
Když jsem se dozvěděl, že český armádní generál Jan Syrový - hrdina od Zborova, býva-
lý velitel Československého vojska na Rusi, generální inspektor československé branné 
moci, ministr národní obrany, ale i premiér Československé republiky - nejenže krmil už 
v r. 1947 vepře v Kartouzích, ale po svém propuštění v r. 1960 musel ve vysokém věku pra-
covat jako noční hlídač ve Vinohradské nemocnici a když ho vyhodili, mohli jste potkat 
jednookého starce s pleší jak se nabízí k nošení kufrů na Hlavním (Wilsonově) nádraží. 
Svůj důchod dostal až v 76 letech, ve výši 170 Kčs. Zemřel v roce 1970.
  Jako student jsem tehdy Hlavní nádraží hodně užíval, ale jen pomyšlení, že generál 
Syrový nám nesl kufry, anebo že jsem (nedej bůh!) jeho stařeckou nabídku pomoci od-
mítl, mě hluboce poranilo a poznamenalo na zbytek života. Nevím jak vy, ale mlčet o této 
fázi likvidace českých patriotů je neúnosné a typicky česká koncepce „tlustých čar“ se 
jeví více než ponižující…

***

  Předkomunismus let 1945-1948 je převážně spojován s odsunem Němců a Bene-
šovými dekrety. Dokonce i v české televizi proběhly četné dokumenty, např. o děsi-
vém masakru v Češtině (uřezaná prsa, vydloubané oči) – udělali jsme toho odsunutým 
Němcům hodně. Je to významná fáze našich dějin, první totální etnická čistka - jak by 
se řeklo dnes. Mstili jsme se Němcům kolektivně, za všechna zvěrstva, která nacisté 
udělali nám.
 Nešlo však jen o odsun, ale i o „přísun“ nových osídlenců. V r. 1947 jezdily do pohraničí 
nákladní dobytčáky s nuceně nahnanými (podle dekretu 88) desetitisíci Maďarů z jižního 
Slovenska, Rusínů ze severozápadního Rumunska, Slezanů z Polska a Poláků až z Kazach-
stánu. Pro tyto novodobé „otroky“ zůstalo české pohraničí cizí zemí až dodnes. „Doma“ je 
pro ně jinde. Je tedy české pohraničí osídleno lidmi bez hlubšího vztahu k půdě, ke krajině 
a k podnikání. Takoví lidé nezakládají podniky, ale jen přežívají v touze po domově. V po-
hraničí tak vzniklo vakuum do kterého se Němci postupně vrací na základě přeshraniční 
podnikatelské spolupráce. Jejich zkušenosti sedmi set let se nedají nahradit nucením po-
litickým „osídlením“. Jako kluk jsem to poznal ve Třech Sekerách (Dreihacken), kam jsem 
jezdil na houby s dědou z Mariánských Lázní. Tam byli exulanti-kališníci, kteří odešli po 
Bílé hoře do Slezska, aby byli později z téhož Slezska „navráceni“ do bývalých německých 
území a majetků.
  Nechci snižovat otázku nelegálního odsunu i přísunu, ale vše bledne před tím, co 
v předkomunismu dělali Češi Čechům, ne co dělali Němcům. S tím je třeba se vyrovnat 
především: tedy, sami se sebou.
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  Dokud plně nezprůhledníme období “zdivočelé země” let 1945-48, tj. masivní 
znárodňování, vyvlastňování, věznění, vyhánění, popravy, likvidace a dekrety před-
komunismu, dokud budeme zametat pod koberec všechnu špínu a bezpráví a  ne-
postavíme se k minulosti čelem, jako hrdý, sebevědomý a nebojácný národ, potud 
zůstaneme “zdivočelou zemí”, neschopnou dýchat volně a bez zakódovaného genu 
provinění – protože v předkomunismu klíčí spory sněti komunismu stejně jako v po-
stkomunismu.
  Ještě v únoru 1995 prohlásil Václav Havel všechny Benešovy dekrety za nedílnou sou-
část českého právního řádu. Jak nechutné. Není divu, že v ČR dodnes vládne bezpráví. 
Ještě v dubnu 2002 čeští poslanci (již z podnětu Václava Klause) potvrdili nemorální „Ha-
vlovo dogma“. Ale také v r. 2008 prohlašují pohrobci komunismu Benešovy dekrety za 
základ přetrvávajícího státního bezpráví. Odpuzující retribuční dekrety kolektivní viny 
tedy platí dodnes a zůstávají „nedílnou součást české státnosti“. Přitom jde o zrezivělý 
nástroj získávání majetků druhých lidí, ne o žádnou „státnost“.
  Žižkovský evangelický farář Přemysl Pitr (1895-1976), zcela výjimečný církevní 
účastník odboje, toto národní provinění popsal zcela přesně: „Snad nikdy se náš národ 
neprovinil tolik jako po osvobození z hitlerovské poroby. Jako divoké šelmy se mnozí z nás 
vrhli na cizí majetek a násilné činy klesly na úroveň těch, kdo nás předtím vraždili.“ Budoucí 
generace nám Benešovo upsání národní duše sovětskému (dnes ruskému) Mefistovi ne-
zapomenou a národ sám si nebude moci odpustit: není již čas k širší diskuzi poválečných 
„pilířů“ české státnosti? V historii vyspělých národů přece neexistují žádné „tlusté čáry 
za minulostí“. Minulostí (celou a nedílnou) se stáváme každou vteřinou my všichni a stá-
le: jedinci, skupiny i národy.
 
Stručně jen známější fakta:
•	 V předkomunistických letech 1945-1948 bylo spontánně a beztrestně zavražděno 

180-250 tisíc lidí, Čechů, Slováků i Němců; nikdy již nepoznáme plnou pravdu.
•	 Edvard Beneš sliboval z Londýna (již 27.9.1943): “Konec této války bude u nás psán 

krví.”
•	 Čsl. vláda prodloužila “stav války” až do 28.10.1945. Do té doby byla spontánní „divo-

ká“ likvidace beztrestná (viz role Prokopa Drtiny) a tzv. “spravedlivá odplata” nebyla 
bezprávná.

•	 Výzvy k odsunu a k likvidaci vydává sám Beneš (je třeba „vylikvidovat”) a podle pří-
kazů “shora” se rozjíždí řádění tzv. OBZ (Obranné zpravodajství).

•	 Tzv. ”divoký odsun” je také nařízen centrálně: kolem 800 tisíc lidí odsunuto a jejich 
majetky okamžitě rozkradeny.

•	 Pověstný “Pochod smrti” z Brna byla nařízená akce “shora”.
•	 Masakr Postoloprty: 850 mrtvých, 5 třináctiletých zbičováno či zastřeleno, stovky 

Němců postříleno.
•	 Masakr Přerov (18-19. 7. 1945): na tzv. Švédských šancích postříleno 267 lidí: 120 žen, 

74 dětí (i kojenců), zbytek starci.
•	 Ústí nad Labem, Lanškroun, Podmokly, Kolín nad Labem, Leština, atd. – vše označe-

no dokonce i dnešními historiky za “neskutečná zvěrstva”.
•	 Nástup komunismu: již ve volbách r. 1946 dostali Komunisté v ČSR 38 procent hlasů 

(v sousedním Rakousku jen 5,5 procenta hlasů) …alea iacta est.
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 To jsou známá historická fakta. Týkají se hlavně „divokého“ odsunu Němců. Avšak 
mnohem bolestnější než co se stalo Němcům je to, co jsme my udělali svým vlastním - Če-
chům, Slovákům a Rusínům. To je a zůstane hlavní výzvou období 1945-1948 pro budoucí 
generace. Svědomí národa nelze “zamést pod koberec”, ani nelze nasprejovat “tlustou čáru 
za minulostí” na zdi věznic, na zdi popravišť a po zdech postkomunistické arogance, která 
nás dodnes dělí od historické pravdy.
 Mnozí jsme již také zapomněli, že součástí celistvosti Československa bývala tzv. 
Podkarpatská Rus. Beneš se snažil o znovuustavení Československa v předmnichov-
ských hranicích, hlavně z důvodů právní kontinuity (tedy pro osobní zajištění funkce 
prezidenta, kterou legálně abdikoval). To se ukázalo nereálné, a tudíž se rozhodl přistou-
pit na Stalinovu nabídku uznání jeho nevolené, pochybné a předstírané „prezidentury“. 
Odstoupení Podkarpatské Rusi bylo ratifikováno již v listopadu 1945 v Moskvě. Šlo tedy 
o druhý „Mnichov“: bez vědomí a souhlasu Rusínů, občanů ČSR, bez sebemenšího diplo-
matického odporu, bez jediného slova protestu, při absolutní pasivitě dezinformované 
československé veřejnosti, byly tisíce rusínských členů Československé armády vylikvi-
dovány do bolševických gulagů.
  Naivní „sovětismus“ byl již před válkou deprimující. Vzpomeňme jen Karla Čapka 
a jeho článek v moskevské Pravdě (17. 6. 1936) : „Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí; 
je to země vytvářející nový typ demokracie… Vyzdvihuje na štít demokratické zásady, popírané 
v některých zemích… Nová sovětská ústava znamená pokrok pro celý svět.“ Už v r. 1935 se Beneš 
v Moskvě lámanou ruštinou podbízí Stalinovi a opěvuje Sovětský svaz – tedy dlouho před 
mnichovskou zradou. Beneš zřejmě a intuitivně jednal podle převládajících intelektuál-
ních sentimentů své doby. Poučení: pravda – o jedinci, činu nebo situaci – má být úplná, ne 
částečná či výběrová. Pravda „napůl“ je lež. Účelem historie a posláním historiků by mělo 
být hledání pravdy o hodnocení výsledků podle všech dostupných fakt, ne pouze interpre-
tovat a omlouvat fakta některá či vybraná. Není to tak složité a těžké, ale dá to hodně práce.
  Předkomunistické znárodnění zahrnuje 50 až 100 tisíc podniků - nikdy se již nedo-
zvíme přesné číslo. Benešovy dekrety jasně deklarují, že se znárodňuje za náhradu. Nikdo 
už ale nevypracoval prováděcí předpisy, jak tuto „náhradu“ konkrétně zařídit. Prováděcí 
předpisy neexistují dodnes. Došlo tedy k prostému rozkradení.
  Vezměte případ Popperovy vily: již 16. 3. 1939 byl majetek staré židovské rodiny zabaven 
nacisty: z Popperovy vily se stalo hlavní sídlo Gestapa. Po válce v r. 1945, Beneš (dekretem 
č. 8/1945 Sb.) “daroval” vilu i s přilehlými pozemky Sovětskému svazu. (Příznačné je, že 
když Beneš opouštěl v roce 1938 Československo, Jiří Popper s ním seděl v letadle.) V de-
kretu stojí, že nároky původních vlastníků budou řešeny „pozdější“ právní úpravou, k níž 
však nikdy nemělo dojít. Porušení článku 17 Všeobecné deklarace lidských práv (Nikdo ne-
smí být svévolně zbaven svého majetku) je dodnes znevažováno v kulturách „tlustých čar“ 
a „promlčených“ zločinů.
  Zametání pod koberec a tlusté čáry nad nemravností politické zvůle pokračují do-
dnes: postkomunisté odmítli zodpovědnost, protože československý stát převzal majetek 
do svého vlastnictví před rozhodným obdobím vymezeným zákonem č. 87/1991 Sb. Mi-
nisterstvo zahraničí sice připustilo, že podle Ústavního zákona Benešovy dekrety platí, 
platí tedy nutně i ustanovení týkající se náhrady za konfiskovaný majetek. „Zároveň se 
však zdá být zřejmé, že tuto náhradu nelze realizovat zákonnou cestou.“ Hle, jeden z „pi-
lířů“ české státnosti…
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  Beneš sám neměl nejmenší zábrany zcela protiprávně zabavovat soukromé majet-
ky, české, německé i židovské, a rozdávat je podle osobní politické zvůle. Není divu, že 
země “zdivočela”: Beneš dokonce věnoval Stalinovi kompletní ruský zahraniční archív, 
začala řádit ČEKA a deportovat ruské, ukrajinské a rusínské československé občany na 
Sibiř – se souhlasem “shora”. Cesta ke komunismu byla otevřena. (Dokonce rok 1968 byl 
předjímán v osobě prezidenta-agenta NKVD Ludvíka Svobody, který se spolu s B. Rei-
cin(ger)em zasloužil o likvidaci generála Heliodora Píky. Vše bylo rozhodnuto již v letech 
1943-47, únorový puč 1948 byl pouze logickým vyústěním předkomunismu. Beneš se ne-
dokázal vzepřít ani po únoru 1948, i když měl četné možnosti. Zoufalé záchvěvy Třetího 
odboje (proti bolševismu) pak již neměly šanci – odbojáři končili na popravištích, ve 
věznicích, v dolech nebo na útěku.
  Již 5. března 1946 – tady dlouho před komunistickým pučem – Churchill ve Fultonu 
promluvil o „železné oponě“, která rozdělila evropský kontinent „Od Štětína na Baltu 
až po Terst na Jadranu“. Všichni věděli, že je s Československem konec, jen Beneš a jeho 
národ ne: naivita, pomstychtivost a osobní ambice zavedly nelegálního „lži-prezidenta“ 
až ke zradě a jeho národ pak přímo do rukou Stalina, Sovětského svazu a KGB.
  I proces s Janem Baťou byl narychlo uzavřen již 2. 5. 1947, tedy pouhé dva dny před 
vypršením mandátu tzv. Revolučního národního soudu, který měl trestat zrádce a kola-
boranty. Jan Baťa byl shledán vinným ze zločinu proti státu podle Benešových dekretů, 
ne následnou komunistickou zlovůlí. Ta přišla až na jaře 1948. Loni byl JAB konečně 
osvobozen od benešovských nařčení, ale dodnes nebyla jeho rodina odškodněna za ukra-
dený majetek – stejně jako statisíce dalších antikomunistických podnikatelů. Stomiliar-
dové částky nebyly vyplaceny díky bezprávnému, urychlenému a masovému odsuzování 
nevinných lidí za „velezradu”. Přístup k cizím majetkům byl otevřen, země zdivočela.
  Období Benešových dekretů 1945-1948 se tedy netýkalo jen vyvlastnění a odsunu 
sudetských Němců, ale hlavně představovalo radikální likvidaci českých národních, 
pravicových a protisovětských elit. Tisíce důstojníků, podnikatelů, novinářů a statkářů 
byly likvidovány na základě v Moskvě vypracovaného Košického programu a Benešových 
retribučních dekretů, převážně vypracovaných po jeho příjezdu z Moskvy.
  Vlastními cíli Benešových dekretů byla pomsta, retribuce a konfiskace na základě 
principu kolektivní viny – a získání majetků bez jakékoliv finanční „náhrady“. Proto ne-
byly k dekretům vypracovány tzv. prováděcí předpisy, dodnes ne žádným z následných 
komunistických a postkomunistických režimů. Vypracování prováděcích předpisů (anebo 
zamítnutí dekretů) tedy zůstává a zůstane nesplněnou povinností pro příští generace 
následnických států.
  Buďto Benešovy dekrety neplatí jako celek a pak bylo celé znárodňování a likvidace 
nevinných protiprávní, anebo platí, ale pak platí i povinnost odškodnit anebo se alespoň 
omluvit. Dosud nebyl jediný ze 140 Benešových dekretů prohlášen za neplatný. Neomlu-
vil se nikdo nikomu. Z tohoto „dědictví“ tedy není a zřejmě nikdy nebude úniku.
  Dokonce i Rooseveltovo pseudosocialistické „Nové rozdání karet“ (New Deal) narazi-
lo v USA na principy absolutní ochrany soukromého vlastnictví. Dnes již jen Zimbabwe 
nabízí výmluvný příklad jak porušení vlastnických práv znárodňováním a kolektivizací 
vede ke ztrátě i všech ostatních základních práv a svobod. Absolutní ochrana legálně 
nabytého soukromého vlastnictví je základem demokracie, svobody a hospodářské pro-
sperity.
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  Bez konečného vyrovnání s minulostí nemůžeme být rovným národem, nestaneme 
se vyrovnaným, nezadluženým hospodářem na území svých předků. Českou republiku 
čeká zdlouhavé a náročné období. Na jeho konci by měla zůstat neocenitelná a překvapivě 
nová národní moudrost a poučení: Krást se nemá. Lhát se nevyplácí. Strkat hlavu do písku 
není moudré. Zametat špínu pod koberec je nedůstojné.
  Údobí 1945-1948 bylo relativně krátké, ale z hlediska Československa i Evropy zce-
la přelomové - určilo politický průběh následujících šedesáti let. Likvidace pravicových 
a protisovětských elit připravila ideální prostředí ke komunistickému puči v únoru 1948. 
Konfiskace a znárodňování soukromých majetků vymýtily fungující instituce kapitali-
smu, demokracie a justice. Následné vlny exulantů odnesly tolik potřebné zkušenosti, 
talenty, podnikavost a morální stabilitu. Neschopnost vyrovnat se s dekrety se zdá být 
obzvláště ponižující a sebezraňující dnes, po téměř dvaceti letech postkomunismu.
Po přijetí pravdy přicházejí důsledky a po zločinu trest. Pravda vyplave na povrch jako 
olej na vodu…, bláhově doufal v daleké Brazílii Jan Baťa - a doufají již 60 let jeho potomci. 
Pravda vždy zvítězí, jen jí to někdy strašně dlouho trvá…
  Bizarnost období 1945-1948 je zosobněna v tragické postavě Edvarda Beneše. (Jako 
dítě pamatuji jeho pohřeb u Památníku odboje na Vítkově: plakal jsem tehdy pro něho - 
ale můj táta a strýc už nebyli doma…)
  Beneš abdikoval na prezidentský úřad v říjnu 1938 a odjel do Londýna, odkud po-
slal řádně zvolenému Emilu Háchovi blahopřejný telegram, již jako soukromá osoba. 
Předtím poskytl v září 1938 Hitlerovi „záminku“, nemoudře a neprozíravě, svojí likvi-
dací politických bouří henleinovců v Sudetech. Nikdy poté již prezidentem zvolen nebyl, 
právně zůstal soukromou osobou. Argumentoval doktrínou tzv. „právní kontinuity“, ale 
u Angličanů ani Američanů neuspěl: územní i politické důsledky Mnichovské dohody, 
podepsané Anglií i Francií, právní kontinuitu vyloučily.
  V červenci 1942 Benešovy osobní ambice zneužil Stalin a nabídl uznat jej hlavou 
okleštěného Československa. Ambiciózní Beneš přijal a smlouvu s SSSR uzavřel bez vě-
domí Anglie a proti vůli USA. (Jejich provizorní politické uznání obdržel až později, když 
se Stalin stal Spojencem.) O osudu českého státu bylo již tehdy rozhodnuto a cesta pro 
komunisty upravena.
  Tím již byly Benešovy osobní ambice jasně definovány a plně závislé na uspokojení 
Moskvy. V Teheránu dokonce přesvědčil Roosevelta, aby vetoval Churchillův plán bal-
kánské invaze, která by ukončila válku o rok dříve a přivedla Spojenecké armády na Slo-
vensko a do Čech přes Jugoslávii, před příchodem Rudé armády. Tím uvolnil Stalinovi 
cestu na Balkán i do střední Evropy, zatímco Angličané a Američané umírali po sta-
tisících v sebevražedných vyloďovacích akcích přes Kanál. Beneš pak nechal popravit 
generály, kteří se snažili přemluvit Eisenhowera, aby se nezastavil v Plzni a osvobodil 
Prahu. Tím si zajistil cestu k nezvolené funkci v čele národa, již jako rukojmí Sovětů 
a Komunistů. Beneš byl člověk bez dlouhodobé vize, reaktivní, krátkodobý oportunista, 
rád hrající na obě strany.
  Vrátil se tedy do Československa z Londýna tou „nekonečnou“ oklikou přes Moskvu 
- již jako Sověty uznávaná hlava státu. Vrátil se s Gottwaldem, Slánským, Fierlingerem 
a ostatními strůjci puče 1948, kterým svým konáním osobně uvolnil ruce. Vrátil se pod 
ochranou Rudé armády, již s Košickým programem a hlavními retribučními dekrety 
v kapse, podle nichž byla pod rouškou „velezrady“ rozpoutána masová likvidace pravi-
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cových, antikomunistických odpůrců. Přivezl Čechům Stalina na čele lokomotivy: por-
tréty Beneš-Stalin vjíždějí na Masarykovo nádraží – již v roce 1945 – pro vidoucí nebylo 
žádných pochyb. Šlo již o jednání spíše kriminální, než politická. Už na podzim 1947 
„daroval“ Beneš svému národu generála Alexeje Čepičku – podle, tajně a v přítmí. A víte, 
kdy po komunistickém puči abdikoval? Až 7. června 1948! Ani tehdy nesoustředil odvahu 
pro konečné beau geste. Zde již musí být zle i těm, kterým obvykle zle nebývá.
  Popraveno, likvidováno nebo uvězněno bylo velké množství generálů, důstojníků, 
politiků, lékařů, členů Hradní stráže, statkářů, podnikatelů, farářů, Skautů, Sokolů, 
studentů a jiných. Někteří stačili utéci. Co na těchto činech shledávám obzvláště boles-
tivým a ponižujícím je skutečnost, že v mnoha případech šlo o retribuce čistě osobní. 
Mezi popravenými byli také Benešovi političtí sokové, protisovětští aktivisté, milenci 
paní Hany, její gynekologové, stráže u její ložnice na Hradě apod. Komunisté na všechny 
tyto precedenty prostě navázali. Dokonce i lidové milice se začaly formovat, jako tzv. zá-
vodní stráže, hned po roce 1945. Zasloužil se tedy Beneš o stát – anebo o jeho konečnou 
degradaci? Navrhuji postkomunistům nový „zákon“: Edvard Beneš se zasloužil o likvidaci 
demokratického státu. Hned by se nám všem dýchalo volněji.
  Při nejmenším Beneš posílil tradici devastující politické „hry na obě strany“. Byl jako 
cirkusák rozkročený na hřbetech dvou vedle sebe cválajících koní, člověk sedící obkroč-
mo na veliké zdi a natahující své bakšišné ruce na obě strany: dodnes na tuto „politiku“ 
doplácíme a doplácet budeme. Ve své přihlášce do svobodozednářské lóže (26. 12. 1926), 
píše: „Vyjdu-li ve svých úvahách od svého já, sjednotím je na konec s národem a lidstvím, 
vyjdu-li od lidstva, lidství, lidskosti, přecházím přes svůj národ opět k jedinci, k svému 
já.“ Za jiných okolností by takhle sebestředné blábolení svědčilo pouze o osobní krizi ra-
cionality. Benešovu psychickou osobnost dokresluje J. Stříbrný, když popisuje, jak Beneš 
mluvil o nutnosti odstranit K. Kramáře: „ …najednou tloukl do stolu vidličkou a křečovi-
tým hlasem několikrát vykřikl: Odstřelit, odstřelit, odstřelit!“
  W. Churchill kdysi řekl: „Dobrý politik musí umět předpovědět, co se během příštích 
deseti let stane. Když mu to nevyjde, musí umět vysvětlit, proč se tak nestalo.“ Nic z toho 
Beneš neuměl.
  „Já jsem horník, kdo je víc?“ Přiznám se, že mám k předkomunismu přímý osobní vztah. 
Jako dítě pamatuji vyprávění své babičky o věšení Němců a kolaborantů na pouličních lampách 
v Praze, hlavou dolů – o zapalování benzinu pod nimi, bičování jejich zad, sypání soli do ran, 
atp. Vytěsnil jsem to, tak jako většina národa, ze své paměti. Ale zůstává to uloženo. Mému 
otci (pro žižkovský odboj, pod generálem Kutlvašrem) znárodnili podnik, vyvlastnili veškerý 
majetek a poslali ho do dolů (horník-razič na dole Nosek, Kladno). Jeho bratr sloužil za Beneše 
u Hradní stráže, ale příliš mnoho viděl a skončil v uranových dolech, na Mariánské v Jáchymo-
vě. Třetímu strýci zabrali Parkhotel na Smržovce, také bez náhrady. (Strýc Gult byl nacisty 
zastřelen v květnu 1945 před Nákladovým nádražím na Žižkově – pamětní tabulka později od-
straněna.) Komunisté přišli až později a já pro ně „získal“ perfektní „dělnický původ“ – a mohl 
tudíž vystudovat na zničených životech otce a strýců. O náhradu ztracených majetků bych se 
nikdy neucházel: bylo by to osobně ponižující ve světle tzv. restitučních zákonů.
  V knize Černá kniha minulosti zaznamenává Z. Ludvík rozsáhlá ústní podání z pro-
středí politických vězňů, tzv. retribučních muklů (mužů, určených k likvidaci) Benešovy 
éry. Důležitost těchto záznamů je nesporná: tato generace muklů neměla možnost zane-
chat spolehlivější psané a tištěné dokumenty pro postkomunistické historiky: vše bylo 
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podbarveno presumpcí viny kolaborace, velezrady, protistátní činnosti, špionáže a ma-
jetkových machinací, později zneužito i komunisty. Většinou se však jednalo o patrioty, 
antikomunisty, legionáře, protisovětské exulanty, pravicové novináře, sedláky a úspěšné 
podnikatele. Byli prostě a účelově “hozeni přes plot” dravému bolševismu a zapomenuti 
- vlastně až dodnes.
 I Jan Baťa byl součástí tzv. Třetího odboje, přesněji ovšem Protikomunistického odboje. 
Jedná se o nejvýznamnější odbojovou činnost Čechů a Slováků ve 20. století, i když pro 
postkomunisty dodnes, z důvodů poplatnosti Benešovi, neuznanou fází českých dějin. 
Hlavním důvodem je neschopnost pochopení tehdejší nutnosti dvojného boje proti naci-
smu i komunismu současně.
  Nebylo to snadné, bylo to komplikované, ale výkvět jedné generace Čechů a Slováků 
musel bojovat proti nacismu a komunismu, ne proti jednomu nebo druhému. Tito lidé ne-
byli pochopeni a mnozí zaplatili svými životy, ztrátou svobody, zdravím či vyhnanstvím. 
Antifašisté, kteří byli zároveň antikomunisty, se stali zrádci a nepřáteli „lidu“.
  Došlo tak k nedůstojné situaci „buď anebo“: ti, co bojovali proti nacismu se neměli 
angažovat proti bolševismu (sovětismu), a ti, kteří se aktivně bránili komunismu byli 
oportunisticky interpretováni jako podpůrci nacismu. Vždyť i Jan Baťa byl odsouzen za 
to, že se veřejně nepřihlásil (tedy za něco, co neudělal) k londýnskému, tedy prosovětské-
mu odboji, i když jej finančně podporoval inkognito, aby ochránil rodiny zaměstnanců 
firmy v Protektorátu. Boj proti nacismu však musel a měl být spojen s bojem proti komu-
nismu, jak to historie dostatečně potvrdila a jak to pochopila pouze ta malá, odhodlaná 
a nemilosrdně zlikvidovaná elitní složka národa. Většina tzv. bojovníků proti fašismu 
spojila své úsilí s kolaborací se Sovětským svazem, tj. stalinismem, bolševismem a ko-
munismem. Tato neprozíravost benešismu se jak Čechům, tak Slovákům neúměrně vy-
mstila. Období 1945-48 dodnes představuje podloží morální slabosti národa a budoucích 
finančních zatížení nezanedbatelných rozměrů.
  Protikomunistický (antibolševický) odboj byl zahájen již v letech 1916-18, pokra-
čoval za První republiky i za Protektorátu, vrcholil v letech 1945-48, ale také ještě za 
komunismu, obzvláště v počátku 50. let. Později došlo k akomodaci s komunistickým 
systémem, charakterizované vzájemným „bojem“ komunistických frakcí (prosovětské, 
s lidskou tváří, normalizační, chartistické, postkomunistické, apod.). Třetí odboj tedy 
skončil v 50. letech. Byl efektivně zdecimován a tzv. „disidenti“ jej nemohli nahradit (byli 
„potřební“ a závislí na symbióze s režimem, jako je dravec s obětí). Žijeme tedy na mo-
rální dluh. Nyní je čas se s tragickým osudem a morálním i materiálním poškozením 
protikomunistických bojovníků rovně a nekompromisně vyrovnat. Namísto národního 
obrození dnes potřebujeme národní prohlédnutí, abychom mohli začít žít důstojně a se-
bevědomě, ne jen pokračovat v závislém přežívání…

05. 09. 2008
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Pochybné dědictví totality: 
Filmový dabing

Účelem diskuze není vítězství ani porážka, ne propaganda nebo agitace, a už vůbec 
ne stimulace další diskuze. Účelem diskuze je konfrontace dvou různých pravd za účelem 

nelezení pravdy nové.
M. Z.

Proč hlasy vůbec nesedí k postavám? Proč cokoli řeknou, vyzní úplně jinak než 
v originále a najednou se dialogy, u kterých člověk v angličtině skoro nedýchal, zdají 

být hloupé a plytké, asi jako v Růžové zahradě? 
Anonym bloger

Éra němého filmu byla krásná a vzrušující v tom, že filmové umění bylo tehdy vskutku 
mezinárodní, multikulturní a sdílené všemi - stačilo jen vyměnit kartičky s titulky a celý 
svět rozuměl. Opravdové umění.
 Pak přišel zvuk a s ním i národní jazyk a nacionalismus, obzvláště v Itálii, Německu 
a Japonsku. Filmová kultura se stala kulturou národní a často i provinční. To by ještě šlo, 
ale objevily se i kultury dabingové, které si začaly částečně přivlastňovat, anebo se vtírat 
do umění jiných kultur. Film přestal být přirozeně celosvětový, přestal být tím původ-
ním, opravdovým uměním. Úsilí za restauraci filmové kultury je vytrvale mařeno kýčem 
a vtíravou provinčností dabingu. 
 Ptáme se již jen přízemně: Je lepší dabing nebo titulky? V některých kulturách na to 
nelze ani odpovědět. 
 První český dabing byl pořízen až v r. 1949 - teprve s nástupem komunismu a pod vli-
vem sovětské kinematografie. Barrandovský dabing zavedl nový výraz: „Česká dabingová 
škola“ – prostou sebenálepku, hraničící se sebechválou. Pověstné „Studio pro úpravu 
zahraničních filmů“ zdabovalo jako první sovětský film režiséra W. Korše-Sablina „Ne-
bezpečná křižovatka“. 
 Tzv. „zlaté období“ českého dabingu odpovídá rokům komunistické izolace 
v 50. a 60. letech, kdy se “angažovali” i dobří herci. Tato „česká škola“ dnes ztrácí úctu 
i sebeúctu kvůli propadu kvality, vysokým nákladům, klesajícím nárokům televize a pro-
spektům digitalizace. Český dabing konečně převedl umělecká díla světové kinemato-
grafie na nejnižšího možného společného jmenovatele.
 Kromě “sovětismu” existují i další totalitní zdroje dabingu: fašismus a nacismus. Jde 
o výraz nacionalistické netolerance tehdejšího SSSR, Německa, Italie, Japonska a Španěl-
ska ke všemu úpadkovému, dekadentnímu a západnímu - tedy hlavně vůči tolik nenávi-
děné angličtině.
 Původně v české kinematografii dabing neexistoval. Převládaly titulky, ale mnozí 
pamatují i Vlastu Buriana, který natáčel své filmy v (dnes moderních) několika verzích, 
např. v češtině a němčině. Greta Garbo natočila “Anna Christie” v anglické, německé 
ašvédské verzi. Laurel a Hardy dokonce točili “Ghost at Midnight” (1930) v němčině,  
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angličtině, francouzštině, španělštině a italštině. Nešlo o dabing: umělec zde ztvárňoval 
sám sebe v několika jazycích. Český dabing je odlišný: v podstatě přetlumočení a “úpra-
va” uměleckého záměru v jiném jazyce a jinou osobou. 
 Náklady na dabing jsou vysoké: 8-10krát vyšší než na titulkování. Dovolili jsme si je 
za totality, tak proč ne dnes, v tržním hospodářství? Za pouhých čtvrt až jeden milion lze 
degradovat celé jedno umělecké dílo.
 Kde na to ale brát peníze? Nevím. Slyšel jsem, že ČR dodnes vybírá zvláštní poplatky 
(také dědictví totality) z prosté držby rozhlasových a televizních přijímačů (ale ne snad 
z laptopů, mobilů, autoradií a radiobudíků). Z takových příjmů by se již dabovat a různě 
tlumočit dalo; výjimku prý mají jen oboustranně slepí a hluší…   
 S něčím podobným se v USA nesetkáme. Je to hloupé, neprůhledné a nepostižitelné, 
založené na dobrovolnosti a zastrašování. Když už to musí být, proč neuvalit daňovou 
přirážku přímo na nákup veškerých přijímačů, aby to bylo fér, všichni to viděli a věděli - 
a nedalo se v tom nijak šidit?
 Dabing není univerzálně rozšířený. V USA neexistuje vůbec, stejně jako ve Skandiná-
vii a větších částech filmového světa. Za 30 let pobytu v USA jsem neviděl ani jeden dabo-
vaný film. Kolja, Rozmarné léto, Lásky jedné plavovlásky, Ostře sledované vlaky a ostatní 
skvosty filmového umění - všechny byly uvedeny s titulky, aby se zachovala autentičnost 
uměleckého projevu. Jak byste dabovali “Kolju”, s tou vtipnou souhrou češtiny, ruštiny 
a slovenštiny? Těžko.
 Pohled na kinematografii jako na umění vyžaduje respekt pro zachování tvůrčího ori-
ginálu a původního uměleckého záměru. Titulky jsou lepší pro náročnějšího, kulturněj-
šího diváka, lépe zachovávají uměleckou integritu díla a jsou výrazně levnější (v poměru 
100 filmů s titulky na 1 dabovaný). Dabing a jeho přežívající eurokult pochází z Italie tři-
cátých let a silného nacionalistického vlivu Mussoliniho. Stejně i v Sovětském svazu se 
objevil první dabovaný film již v roce 1935: americký „Invisible Man“. V Československu byl 
za okupace zdabován i Disneyův „Snowhite and seven dwarfs“, kde byl “upraven” dokonce 
i obraz (na postelích trpaslíků byla dokreslena česká jména). Snad jen „Asterix“ a „Obelix“ 
a americká „Anastasia“ unikly cenzorům jazykových schopností národa.
 Kulturní dopady dabingu na vnímání kinematografického umění jsou schizofrenic-
ké. Při dabingu je projev původního umělce omezen na mimiku a koulení očima (jako 
v dobách němého filmu), zbytek je v ústech dabéra. Většina českých diváků si nedokáže 
představit herce jako Luis de Funés s jiným hlasem než Fr. Filipovského, dokonce ani 
s vlastním Funésovým hlasem ne. Jedna paní povídala, že Filipovského dabing je lep-
ší než Funésův originál! Zamyslete se nad tímto: jak může být kopie lepší než originál, 
v  jakémkoliv umění? To již má s kulturou pramálo společného: jde o prosté vymazání 
originálního umění z národního povědomí (tím netvrdím, že de Funés je umělec). 
 Uvažte neomezené možnosti: napodobení Presleyho zpěvu je lepší než Elvis sám (V Ně-
mecku dabují Elvise Presleyho filmy zcela běžně). Když český Kája „přezpívá“ Luciana Pava-
rottiho, tak tím vylepší to přehnané „Bel Canto Italiano“? Když Lada obtáhne Van Goghovy 
slunečnice tlustou čárou, vylepší tím Van Gogha? Přepíši-li já Einsteinův článek květnatěj-
ším jazykem … co tím docílím? Jde spíše o respektování originálu, o pochopení, že originální 
díla nelze „vylepšovat“, kopírovat, pajcovat anebo si dokonce přivlastňovat. 
 Takhle „ambiciózní“ kultura by se asi daleko nedostala. Jsem tedy také proti překládání 
cizí literatury? Ovšemže ne: zde není hlasové či zvukové vyjádření součástí umělcova zámě-
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ru. (Ale když jsem pozval jednu JPP na zhlédnutí “Romea a Julie” ve Washingtonu, tak byla 
tato upřímně zaskočena - jak divně a nehezky zní její milovaný Shakespeare… v angličtině.) 
 A co respekt pro umělce samého? Ne všechny národy a kultury by tolerovaly, aby jim 
většina světových umělců povšechně zněla v uších jako, na příklad, “Otakar Brousek”. 
Kolik Čechů jen tuší, jaký má hlas Jack Nicholson, Tom Cruise či Sir Anthony Hopkins? 
A kolika Čechům to vadí? V Česku je Nicholson naprostý “Fialka”, jen blýská očima a div-
ně se šklebí - jeho unikátní hlas a ztvárnění role patří někomu jinému. JPP mi namítla, že 
o Nicholsona stejně moc nestojí. A máte to. (Slyšel jsem, že v Česku jsou i pornografická 
DVD “v českém znění”: copak jen asi dabují? Nesrozumitelná milostná úpění a vytí?)
 A co jména? Mají se dabovat? Mussolini nesnášel cokoliv cizího, pouze italština moh-
la zaznívat z pláten. Film byl příliš důležitým nástrojem propagandy fašistického reži-
mu. Ani původní jména herců nebyla tolerována – a tak byl z Johna Barrymora „Gianni“ 
a  z Charlie Chaplina “Carlo”? Že by tohle žádný Čech netoleroval? Máte pravdu. John 
F. Kennedy zůstává opravdu Jack - ne Honza.
 Ale co čeští historici? Dodnes nerespektují jména, jimiž jsou lidé pokřtění. Narodí-li 
se nějaký král jako Henry, Charles či John, je automaticky překřtěn na Jindřicha, Karla 
a Jana – tak hluboce v sobě tu nemoc máme. Ani si nevšimneme, že ostatní svět všech-
ny naše Jany, Antoníny a Václavy úzkostlivě respektuje. Dokonce i Navrátilová je v USA 
Navratilova, zatímco Serena Williams je automaticky Williamsová, i když to není její 
jméno. Ale to jen tak na okraj, jde jen o drobné symptomy…
 Naivní člověk by se domníval, že dabovat “Gone with the Wind”, “Farinelli” nebo 
“Chicago” je zhola nemožné. Není. Vyžaduje to jen trochu chutzpy - a opravdu specifický 
a zcela svérázný přístup k filmovému umění. Jak ale zdabujete ten šestijazyčný “Babel”, 
jehož účelem je právě jeho vícejazyčnost? Vím jen, že na tom někdo, a vím kde, velmi pilně 
pracuje…
 V USA jsou trendy ve filmovém umění opačné. Ne jen, že se nedabují zahraniční fil-
my, ale i hollywoodské filmy se stale častěji produkují v originálních jazycích, tedy ne 
v angličtině. Na př. Mel Gibson natočil “The Passion of the Christ” ve dvou jazycích: 
aramejštině a latině, samozřejmě s titulky. Proč asi? No, aby Kristus nemluvil anglicky, 
jako třeba Charleton Heston. Pak to ale někdo zdabuje a jak mluví Kristus? Třeba i česky. 
Stejně tak Clint Eastwood natočil “Letters from Iwo Jima” v angličtině a v japonštině, 
také s titulky. A ten šestijazyčný “Babel” (Babylon?) jsem již zmínil.
 Moc jsem si pochvaloval ČT2: daly se tam vidět i originální verze filmů. Pak jsem ale 
v r. 2007, právě na ČT2, shlédl jeden z klenotů světové kinematografie - “Casablanca” - to-
tálně zruinovaný a ponížený dabingem. Ani jména jako Humphrey Bogart a Ingrid Berg-
man nezastavila pohanské vandaly umění, aby navždy nevymazali jejich unikátní hlasy 
ze zkušenosti a prožitku české konzumní společnosti. Z důvodů zcela nepochopitelných 
však nechali americké písně, zpívané černochem, v původním znění, tedy ne „v českém 
znění“. Výsledkem takového přístupu k umění jsou pak neuvěřitelné slátaniny, podobné 
televizním produktům z Německa a Rakouska. 
 Ve Finsku jsem v TV shlédl zajímavý český film “Hodina tance a lásky” – v původ-
ním znění krásného českého jazyka, s nezprzněnými hereckými výkony, s originálními 
zvukovými prožitky českých herců (jako Borise Rösnera). Ptal jsem se finských přátel, 
zda někdy nějaké filmy dabovali? Dívali se na mne s nepochopením, jako bych se vynořil 
z hlubokých pralesů: „Nikdy“, zněla odpověď.
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 Občasné blogy mladé generace na téma „Což třeba zrušit český dabing?” se vyznačují 
soustředěním na otázky jazykové vybavenosti národa. Otázka znalosti jazyka (obzvláště 
angličtiny) je v globálním světě jistě důležitá, řekl bych, že pro osobní i národní úspěch 
kritická. Hlavní a nenapravitelnou škodou způsobenou dabingem je však ztráta citu pro 
umělecké dílo, respektu pro originál a úsilí jedince – degradace kvality uměleckého díla. 
Taková ztráta kulturní krve se přenáší z kinematografie i na ostatní umělecká a vědec-
ká díla, kde originalita je a zůstává podstatou tvůrčí práce. Závažnější diskuze dabingu 
v české společnosti chybí. Provinční „kondelíci“ a duševní lenoši musí nejdříve odejít, než 
mladé generace přestanou pochytávat jejich „hodnoty“. 
 Originální herecké výkony, barva a intonace hlasu, vtip, náznaky ironie či jen třeba 
přízvuk se v dabingu ztrácejí. Doporučuji českým spotřebitelům dabovaného “umění”, 
aby si občas pustili německou televizi a podívali se na české filmy zdabované do němčiny. 
Uslyší své miláčky, jako Buriana, Wericha, Sováka či Menšíka, jak promlouvají hrubými, 
skřípajícími hlasy německých dabérů. Budou tím vyléčeni navždy a budou jen kroutit hla-
vou nad zprzněním dobrého českého filmu. Nedělej druhým…atd. Problém zůstává, že se 
neučíme z chyb druhých, ale jaksi dychtivě jejich chyby přejímáme.
 Americký film “Lost in translation” se zabývá vším, co se v našich životech ztrácí v pře-
kladu. Vtipné narážky, urážky, dvojsmysly a jiné hrátky s jazykem se často do češtiny (nebo 
z češtiny) překládají jen velmi obtížně. Žádný překlad, ani ten nejlepší, se originálu nevy-
rovná. Žádný originál nelze “vylepšit”: originál lze pouze změnit, upravit a přetvořit v ne-
originál. Proto se to nedělá. 
 Mladý český bloger napsal: “Když jsem poprvé viděl “Lost” s dabingem na TV Nova, po-
klesla mi čelist úžasem nad tím, jak špatně se dá dabing udělat. Postavy s britským, americ-
kým, australským, francouzským, „černošským“ a dokonce arabským přízvukem nejsou ni-
jak odlišeny. Arab, který má mluvit s těžkým přízvukem, mluví jako pražský teenager. Vtípky 
jedné z jižanských postav, založené na komolení anglických slov, jsou pryč. Za sebe musím říci, 
že kdybych se na seriál poprvé podíval na Nově, odešel bych po půl hodině od televize s tím, 
že jde o nebetyčnou pitomost.” Proto se v ČR také neujal vynikající americký seriál “Seinfeld” 
– protože opravdový vtip a humor, tak jako opravdová kvalita, se nedají (a nemají) dabovat.
 Průzkumy ukazují, že angličtina (24 %) v ČR pokulhává za němčinou (31 %). Přitom 
v Dánsku mluví anglicky 83 % lidí, ve Švédsku 85 % a v Nizozemí 89 %; i v Německu dnes již 
51 %. Proč tomu tak je? Protože k angličtině nelze přistupovat jako k jinému cizímu jazyku, 
jako třeba k němčině, francouzštině či španělštině. V éře internetu a globálních komunikací 
angličtina není cizí jazyk, ale nutný technický nástroj, nezbytné vybavení informovaného 
pozemšťana, něco jako základní matematika. Žádný jiný jazyk podobnou funkci neplní. Pro-
to je tomu tak a mnohé evropské národy to již pochopily. (Polsko nám zde trochu uniká: do-
mácí filmy jsou uváděny s anglickými titulky – za účelem zvýšení jazykové úrovně národa.) 
Jakmile se malé děti naučí anglicky, jako v menších zemích Evropy, dabing vymizí. Vzdělaná 
generace Evropanů dabing prostě nepřipustí…
 Víte, že v ČR dodnes platí zákon (spíše unikátní), že dětské programy musejí být vysílá-
ny v rodném jazyce? Švédské a finské děti neznají dabing: sledováním zahraničních seriálů 
se učí nejen anglicky, ale i dobře a rychle číst pomocí titulků. Angličtina pro ně přestává 
být cizím jazykem a stává se užitečným nástrojem. Pak to Masarykovo „Kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem“ dochází svého naplnění, i když nám Čechům to zní jakoby výkřik 
z doby úplně jiné…
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 Původní americký „dubbing“ (z angl. to dub) je vlastně „re-recording“ a má pramálo 
společného s českým „tlumočnickým“ dabingem. Na konci éry němého filmu se herci 
vraceli do studia a narychlo „dubbovali“ (synchronizovali) své vlastní hlasy do němých 
verzí. (Ani ten první dabing nebyl tlumočnický: Louise Brooks odmítla namluvit „The 
Canary Murder Case“ a její hlas musela suplovat jiná herečka.) 
 Dnes se v USA užívá dubbing výhradně k post-produkčnímu přepisu, přemluvení 
a re-mixu určitých pasáží vlastními herci - protože už nejsou peníze na nová scénic-
ká natáčení. Americký dubbing přejal i režisér Fellini, který když měl své umělce, jako 
Mastroianniho, příliš unavené, tak jim dovolil, aby na kameru plácali nesmysly. Druhý 
den pak ve studiu museli dubbovat přesným, uměleckým textem. Umělec dubbuje sám 
sebe, za účelem většího uměleckého zážitku; to je zcela legitimní – jako když spisovatel 
přepisuje své odstavce.  
 V Německu dabing rozkvetl až po r. 1945, kdy se narychlo přetlumočila řada filmů 
amerických, dříve zakázaných Hitlerem: od “Gone with the Wind” a “Citizen Kane” 
až po “Casablanca”. Hitlerův dabing však již převládl, Němci již nerozuměli anglicky. 
Berlín se stal metropolí dabingu. Dabing byl sklouben s politickou cenzurou, protina-
cistická “Casablanca” byla zkrácena o 20 minut, až do r. 1975. Bogartovo slavné “Here ś 
looking at you, kid” se stalo „Ich seh‘ Dir in die Augen, Kleines“ (Dívám se Ti do očí, 
maličká) – a bylo to!
 Češi jsou v překladech jistě mistři světa. Lze jen vzpomenout výborného americké-
ho filmu «Full metal jacket», který byl přeložen jako «Olověná vesta»! V názvu to ještě 
projde, ale když hrdina před svojí sebevraždou vysvětluje, že má nabito «ostrými» (tj. full 
metal jacket), české titulky prostě píšou „olověná vesta“. Ještě štěstí, že nikdo nepřemýšlí 
a každému jsou takové „volověné“ nesmysly obnošenou vestou. Vrchol je ovšem ve fil-
mu „Scarface“, kde je původ šrámu na tváři zesměšněn otázkou, zda je to From eating 
pussy?  Český titulek však píše: «Žral jsi kočky?» Takovými vynalézavými blbostmi je 
krmen nic netušící konzument kultury českých filmových «festivalů». 
 Francie, Italie, Německo a Španělsko (t. zv. FIGS skupina eurodabingu) prostě po 
válce pokračovala v cestě zahájené totalitními vládami supernacionalismu, které dovo-
lovaly pouze dabované verze zahraničních filmů. V Itálii bylo oficiální vládní politikou 
vložit “základní italštinu” do veškerého filmového umění. Od těch dob se v zemích FIGS 
(ale i v ČR) dabing považuje za daný, institucionalizovaný a v podstatě nediskutovatelný. 
Filmové umění (tj. nedabované) se uklidilo do elitářského ghetta tzv. “filmových klubů” 
- kde zůstává dodnes.
 Dabing ničí hned dvakrát: poprvé vymazáním originálního hlasu a někdy i zvuku, 
a podruhé vložením nového textu a hlasu. Takhle radikální přepracování uměleckého 
díla je v ostatních uměních neslýchané a např. v malířství považováno za zločin a v lite-
ratuře či vědě za plagiarismus. Evropskou tragedií je, že většina diváků v zóně FIGS se 
naučila dabing upřednostňovat. Státem iniciovaná “úprava zahraničních filmů”, tj. na-
bídka dabingu si tak vychovala celé generace odpovídající poptávky. Zahraniční filmy 
přestaly fungovat jako umění a staly se vhodně “upraveným” artiklem lokální masové 
spotřeby: vizualizace vítězí nad obsahem, obrázky nad textem, scéna nad scénářem  
a “lip-sync” nad dialogem. Nedokonalý “lip-sync” udělá z filmového drahokamu směšnou 
frašku, stejně jako špatná volba dabérova hlasu, zakořeněná dabérova image či konflikt 
studia a přírodního zvukového pozadí.
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 Titulky se od dabingu fundamentálně liší a je nesprávné je vnímat jako pokus o úplný 
překlad. Jsou podobnější titulkům z němých filmů: divák si význam celé řady cizích zvu-
ků domýšlí, testuje logiku vlastní představivosti a tak se vlastně cizí jazyk učí – jako malé 
děcko. Jde spíše o “texting”, tj. vybrané, nosné citáty, které poskytují základní orientaci 
v prožitku cizojazyčného originálu. Titulky musí být minimální, aby nenarušovaly zvu-
kově a významově náročná místa. (Často nejde o to, co se říká, ale jak je to řečeno.) Umění 
titulků spočívá ve volbě toho, co lze vynechat, ne jak doslovně překládat. Titulky nejsou 
pro diváky, kteří hledají v umění jen nenáročnou zábavu a oddych.
 V konečném dopadu titulky ale degradují vizuální vjemy opakovaným tříštěním po-
zornosti a pendlováním mezi obrazem a textem. Titulky povyšují slova nad integritu vi-
zuálního vjemu. Kinematografie však není ani vizuální ani verbální medium: jde o umě-
leckou syntézu (tak jako v divadle) obou základních prvků, textu i obrazu.
 Kinematografie je velmi, velmi nedokonalé umění v globálním Babylonu jazyků. Jeho 
plná integrita je zachována pouze v “původním znění”.
 Jak tedy dál? Jak zachovat celistvost filmového umění a přitom je efektivně sdílet 
mezi národy ve všech jeho formách a jazycích je otázkou stále palčivější pro mladší gene-
race nových Evropanů.

11. 03. 2008 

Hrdinové z našich pohádek? 
Honzové za pecí, marnivé princezny 

a moudré babky s roštím na zádech…
Naši rozprávkoví hrdinovia? Zápecníci, márnivci a nepodnikavci (Rozhovor Zelený-Koš-
turiak o úspěchu, životě a výhledech) Kto nedokáže rozlíšiť génia od priemeru, dopustil 
sa hriechu proti dôstojnosti života. Prinášame vám rozhovor s ekonómom a vedcom so 
skúsenosťami z univerzít po celom svete Milanom Zeleným. Partnerom dialógu bol slo-
venský profesor Ján Košturiak.

Tvoj otec bol úspešný podnikateľ, ktorému komunisti zobrali majetok a poslali ho pracovať do 
bane. Aké rady do života Ti dal?

Môj otec vždy hovorieval, že je rozdiel medzi chytrým a chytrákom. Polovzdelanosť a ne-
dovzdelanosť sú horšie ako nevzdelanosť. Rovnako, ako je polopravda horšia ako lož. Voliť 
menšie zlo je horšie ako nevoliť vôbec: menšie zlo prerastá vo veľké už aktom voľby. Je to 
vlastne vyjadrenie hlbšieho systémového princípu, že robiť nesprávne veci dobre je horšie, 
ako robiť správne veci zle. To je to české chytračenie. Kradnúť a podvádzať, ale s veľkou dáv-
kou vynaliezavosti a často s dokonalosťou svetovej triedy. Kult ľudového samouka, mudr-
lanta a polovzdelanca, zbytočného českého Honzu za pecou, ktorý oblafne hlúpych a tupých 
boháčov, kult múdrosti babky s košom na chrbte, alebo prázdná a márnivá princezná, kto-
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rou chcú byť všetky Marienky – toto sú vzdelávacie impulzy českých rozprávok už po stá-
ročia. Taká provinčnosť tiež pohŕda všetkým svetovým, cudzím, väčším a hodnotnejším.

Rovnaké postavy sa objavujú aj v našich rozprávkach…

Otec mi tiež kládol na srdce, že nik nemusí byť génius, ale nerozoznať génia, nevedieť 
rozlíšiť medzi skutočnou hodnotou a obyčajnou priemernosťou, to už je zlyhanie a hriech 
proti dôstojnosti života. Veľkých ľudí sa netreba báť, tí neublížia. Sú to malí ľudia, zá-
vistlivci, ktorá ťa nakoniec ubijú, ak nie zabijú. Tých sa treba báť. Ľudia, ktorí sa neboja 
a sú morálne sebavedomí, sú tiež neškodní. Ale ustrašenci, lokaji a poddaní, veční honci 
povrchných úspechov, tí sú nebezpeční pre národ i jednotlivcov. Tých sa treba vystríhať 
a  neprijať ich do svojho okolia. Strata kontroly nad osobným okolím je stratou svojej 
osobnosti. Biblia hovorí: Kto chodí s múdrymi, stane sa múdrym. Kto sa priatelí s hlu-
pákmi, povedie si zle.

Vo svojich úvahách často zdôrazňuješ očistnú funkciu krízy a krízu ako súčasť ekonomického 
vývoja. Myslíš si, že sa ľudia raz naučia predchádzať deštrukčným následkom kríz (sociálne 
nepokoje, nezamestnanosť, hlad, vojny) tým, že dokážu, tak ako to často spomínaš, urobiť prá-
cu krízy bez krízy? Nie je v nás ľuďoch zakódované niečo také, že keď dosiahneme úspech, moc, 
postavenie, zatemní sa nám zrak a prestaneme vidieť svet okolo seba reálne?

To sa isto deje viac než často, ale neverím, že negatívne vplyvy postavenia a moci sú 
v ľuďoch geneticky zakódované. Tí ľudia mali „zatemnenie“ už predtým, keď nám to ešte 
nevadilo a nestáli nám za povšimnutie. Sami volíme do pozícií moci spoločenských špl-
húňov a ideologických dogmatikov. Potom sa čudujeme ich egocentrickosti. Ľudia hľada-
jú uplatnenie, odmenu, rešpekt a pocit užitočnosti. Tieto základné potreby v kóde ľudskej 
genetiky sú.

Prečo potom tak často vidíme víťaziť opak?

V systéme, ktorý odmeňuje korupciu, lož, aroganciu a zlodejinu sa uplatnia tí, ktorí majú ti-
eto „schopnosti“ už v krvi. V systéme, ktorí tieto potreby napĺňa a realizuje bez korupcie, lži, 
arogancie a zlodejiny spoločnosť odmení a zvolí iní typ ľudí a potrestá bežných straníckych 
šibalov. Korupciou presiaknuté systémy sú tie, ktoré pracujú s peniazmi iných ľudí. Štátne 
„podnikanie“, štátne zákazky, veľké banky, špekulatívne investičné fondy atď. Modernej spo-
ločnosti dominujú práve tieto skorumpované inštitúcie. Skutočný vlastník nikdy neoklame 
sám seba a neukradne veci, ktoré mu patria, natož ty, ktoré mu nepatria.

Dá sa zmeniť systém bez toho, aby sa zmenili ľudia?

Nemá zmysel meniť ľudí samotných, ale treba meniť systém a inštitúcie, v ktorých ľudia 
pôsobia. Napríklad pomocou príkladov, pravidiel, zákonov, odmien a sankcií. V dobrych 
systémoch korupčníci neuspejú tak ako vo špatných; ani sa do nich nedostanú. Na zači-
atku 90-tych rokov bola ta pravá šancia. Vtehdá to vyhráli šibalové. Teraz už je neskoro, 
učíme sa z vlastných chýb, ako ten hlúpy rozprávkovy Honza.
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Mnohí politici a ekonómovia kričia, že kríza je za nami, že ekonomika začína rásť. Je rast eko-
nomiky meraný napríklad HDP príznakom, že kríza skončila? Mám pocit, že kríza iba spúšťa 
množstvo ďalších kríz, podobne ako lavína – ukazujú sa obrovské finančné diery v bankách, 
neustále stúpa nezamestnanosť, k podvodom sa uchyľujú vlády a falšujú ekonomické výsledky, 
klamú svojich obyvateľov, zo štátnych dlhopisov sa stávajú bezcenné papiere… Otázka znie: 
Končí kríza? Ak nekončí, tak čo nás ešte čaká?

Každý politik, ktorý je v opozícií, kričí, že kríza sa prehlbuje a ten, čo je pri moci, kričí, že 
už je „po ptákách“. Je to iba boj o volebné hlasy. Stranícki ekonómovia sú iba jednoduchí 
spolucestujúci. Inak by sa ku korytám nedostali. Musia preto kričať spolu so svojimi 
politikmi. Kríza pre vládnucich ideológov vždy končí práve pred voľbami. V skutočnosti 
kríza akceleruje transformáciu, teda nezvratnú zmenu v spoločnosti. Niekedy sa nemô-
žeme vrátiť do východzieho bodu krízy. V to dnes dúfajú už len politici. Transformácia je 
pre nich príliš dlhodobá, presahuje horizonty krátkych volebných období.

Mnohí ekonómovia, vrátane českého prezidenta, tvrdia, že sa téma znečisťovania životného 
prostredia zneužíva na zasahovanie do ekonomického vývoja. Aký máš názor na riešenie kon-
fliktu medzi ekonomickým rastom a ekológiou? Je to konflikt? Nie je budúcnosť sveta práve vo 
vyriešení tohto konfliktu?

 Mám opačný názor: do ekonomického vývoje zasahujú globálni olejári, plynári, bankári, 
ktorí štátnou pomocou a intervenciami brzdia inovácie a udržujú ekonomiku a techno-
lógie v 19. storočí. Majú príliš mnoho zainvestované v špine a náboja sa čistého vzduchu 
ako čert kríža. Nútia nás konzumovať stále drahšie a špinavšie výrobky, brzdia pokrok. 
Už dlhšiu dobu používam heslo Ecology is good business, pretože som presvedčený, že to 
tak je. Ekológia a ekonomický rast nemusia a nemôžu byť v konflikte. Napr. elektromobily 
prinesú rast a vyčistia prostredie; je len stupídnym „zákonom“ tradičnej ekonomiky, že 
je treba obetovať jednu dobrú vec pre získanie inej dobrej veci. Prečo nemať obe súčasne? 
Treba sa zbaviť týchto „tradeooffs“ a naučiť sa riešiť konflikty novými technológiami, 
inováciami a kvalitou.
 
Ekologickou témou číslo jeden je globálne otepľovanie.
 
Znečisťovanie životného prostredia do opravdovej ekonomiky nepatrí, pretože ide práve 
o prostredie životné, o podstatu zdravého života samého. A teda o základ budúceho hos-
podárskeho rastu. Globálne otepľovanie s tým má pramálo spoločného. Čisté prostredie 
by sme mali vítať ešte viac pri globálnom ochladzovaní. Pre mnohých je síce lákavé mať 
sa „ako prasa v žite“, ale žiť ako prasa a chápať životné prostredie ako chlievik, to by asi 
nebol vrchol ekonomického snaženia ľudstva.
 
Globálna ekonomika, konkurencia a snaha o neustály rast priniesli aj to, že za niekedy kon-
kuruje na úkor zákazníka. Výrobky a služby sa „inovujú“ tak, že sa im dávajú rôzne nové prí-
vlastky, ktorými sa zákazník zavádza a klame. Znižovanie nákladov už dosiahlo také rozmery, 
že ničí kvalitu výrobkov – párky bez mäsa, náradie z „ohybnej“ ocele a pod. K tomu pribúda-
jú toxické finančné produkty, pridávanie aditív (podobných návykovým drogám) na podporu 
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chuti na konzumáciu určitých typov potravín, atď. Pri každej snahe regulovať tento systém 
nastáva odpor liberálov, ktorí vyťahujú slová ako demokracia, sloboda, rovnosť. V skutočnosti 
je však takýto „slobodný“ trh vlastne neslobodný a jeho účastníci sa stávajú bezbranní. Aký je 
tvoj pohľad na reguláciu trhu a na štátne intervencie?
 
Regulácia spevňuje a stabilizuje trhové správanie pre všetkých účastníkov, štátne inter-
vencie narušujú a skresľujú pravidlá trhu v prospech preferovaných účastníkov. Prevaha 
intervencie a nedostatočná regulácia sú spoľahlivým návodom k deformácii a zničeniu 
slobodného trhu. 

Zdá sa, že by mali manažéri a podnikatelia viac študovať Bibliu, kde nájdu možno viac múdros-
ti ako v mnohých manažérskych knihách?
 
Áno, v Biblii možno nájsť aj mnoho ďalších rád k podnikaniu a dobrému riadeniu. Napr. Matúš 
13,12: Kto má, tomu bude dané, kto nemá, bude mu odňaté aj to, čo má. Alebo Ján o dobrom 
pastierovi. Ten položí aj život za svoje ovce. A ten, kto nie je dobrý pastier, pracuje len za mzdu 
a opúšťa ovce, keď vidí, že sa blíži vlk. Podobne podobenstvo o talentoch.
 Tieto tisícročné, preverené múdrosti v našich rozprávkach nenájdete. Skôr naopak, 
zatvrdnutých námezdníkov, nevlastníkov, nepodnikavcov a večne chudobných ustrašen-
cov. Kto nemá nič, tomu bude dané zo štátnej truhlice, ale kto má, tomu vezmú aj to, čo 
má, aby štátne truhlice boli opäť naplnené. Preto máme toľko Honzov za pecou a živnost-
níkov v trafikách. A tak málo podnikateľov, ktorí vedia pridávať hodnotu pre všetkých, 
nie len pre seba.
 
Milan, na záver Ťa poprosím o niekoľko rád pre mladých ľudí na Slovensku a v Českej repub-
like, ktorí majú 20–25 rokov. Mnohí z nich rýchlo strácajú ideály, postupne sa prispôsobujú 
systému postavenému na priemernosti a klamstve. Mnohí sa cítia bezmocní – odchádzajú do 
zahraničia, alebo sa nechajú podporovať rodičmi. Málo z nich má odvahu zobrať svoj život do 
vlastných rúk a začať napríklad podnikať.
 
Poznám to zo svojho okolia. Strata ambícií, večné detstvo a nezodpovednosť, prezrelá 
a neprirodzená závislosť na rodičoch, malé ciele a ideály, chabé prežívanie namiesto ná-
ročného žitia, prispôsobovanie sa tomu najhoršiemu, zavrhnutie toho najlepšieho. Po-
znám to zvodné zápecníctvo Honzov z našich rozprávok, ktoré do našich detí vytrvalo 
pumpujú média. Je to choroba doby a šíri sa globálne, stretávam sa s ňou v rôznej mire po 
celom svet, najmä v Európe a teraz aj v USA.
  Nerád dávam mladým ľuďom rady. Jednou z vlastností dnešnej mladosti je, že si ne-
nechávajú radiť. Inak by nesedeli doma za pecou. Prevziať zodpovednosť za vlastný život 
je dané genetickým vkladom a kultúrou prostredia a našou úlohou je spiace talenty Hon-
zov a Marienok prebudiť a vyburcovať v rodine a škole. Genetické vklady však vyháňame 
do zahraničia alebo hobľujeme do roviny. Kultúrne prostredie, ktoré je vlažné, lenivé 
a deťom nenáročné nepovedie k ľudskej autonómii a zodpovednosti.
 Zdá sa mi nevhodné opakovať staré múdrosti, ako: ísť do sveta, učiť sa, učiť sa, učiť sa, 
budovať celoživotnú kariéru, nie len výnosný džob, pozerať sa dopredu, nie dozadu, byť 
užitočným už od sedemnástich, nerobiť veci iba preto, že sú ľahké, ale práve preto, že sú 
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ťažké, milovať naplno alebo vôbec, pracovať hlavou aj pri práci rukami a pod. Pre nepripra-
vených, bezcieľnych a jednoduchých to musí znieť ako prázdne klišé. Snáď len jedno by som 
povedal. Nájdite si vzor, príklad, mentora, učiteľa, kouča… nepretĺkajte sa svetom ako bez-
prízorný, učte sa nie zo svojich vlastných chýb, ale z skúsenosti, vydrenej múdrosti a chýb 
iných ľudí. Nebuďte ako japonský ronin, potulný samuraj bez vlastného pána, k prenájmu 
komukoľvek, vždy a všade, bez cieľa, zo dňa na deň, k pohŕdaniu mnohými.

18. 03. 2010

Pitomec u kumpanie 
(Hledání kořenů českého Švejka) 

Nedávno uplynulo 85 let od smrti Jaroslava Haška (3. 1. 2008), proslulého autora Dobré-
ho vojáka Švejka. Jak vznikla myšlenka Švejka? Jaké jsou kořeny této mýtotvorné české 
postavičky?
  Každý středoškolák asi zná příběh o zmačkaném papírku, na němž bylo poznamená-
no: «Pitomec u kumpanie. Dal se sám vyzkoušet, že jest schopen, aby vystupoval jako řádný 
vojín.» Tato poznámka snad skutečně existovala: její faksimile lze nalézt v knize J. Kala-
še Jaroslav Hašek ve fotografii (Praha, 1959, str. 42), ale její zbytek je nečitelný. Víc nevíme. 
Mýtus původní ideje Švejka je sám o sobě mýtem, který nám nahrazuje solidní výzkum 
a znalosti.

Hašek prostě “dostal nápad”.
Celá věc je však mnohem zajímavější. Poprvé dostal Hašek svůj nápad již v roce 1911, 
tedy dlouho před válkou, odvodem v r. 1915 a krátkými válečnými zkušenostmi. Původní 
příběhy Švejka se objevily v roce 1912, jako vojáka Strašlipky, povoláním truhlářského 
učedníka. Vše ostatní přišlo až mnohem později, vlastně až po válce a po Haškových 
zkušenostech z Ruska.
  Hašek se narodil v r. 1883 a v době “nápadu” mu tedy bylo 28 let. První osobní vojen-
skou zkušenost však získal až v r. 1915, kdy byl odveden k 1. náhradní rotě IR 91 v Českých 
Budějovicích. Jeho předchozí novinářská a fejetonistická tvorba se tematický i stylově od 
“Švejka” podstatně lišila. Teprve po vlastní zkušenosti s armádou a válkou, tj. po svém 
zajetí v Haliči (1915), po své dezerci od českých legií v r. 1917, a po vstupu do Bolševické 
strany se začal vytvářet styl, jazyk a zaměření nám známého Švejka. V roce 1920 byl 
stranickými orgány vyslán zpět do ČSR. Dne 26. 11. 1920 opustil Moskvu a s falešnými 
doklady odjel přes Narvu, Tallinn a Štětín do ČSR. Do Prahy dorazil 19. 12. 1920.
 Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu se po čase usadil v Lipnici nad Sázavou, 
kde dva roky po svém návratu zemřel. Osudy dobrého vojáka Švejka byly tedy psány a uve-
řejněny v letech 1921-1923 a zůstaly nedokončené.
  Postavička Švejka se však jevila tak nová a originální, že Max Brod, zřejmě již zma-
tený Kafkou, o Haškovi napsal: „Pražský český lidový spisovatel dosáhl toho, oč se stovky 
literátů celý svůj život marně pokoušely: vytvořit postavu, která je jedinečným člověkem a zá-
roveň lidovým typem. Haškovo dílo je čin prvního řádu. Víc umělec nemůže chtít: je to postava, 
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která se vynořila z nejtemnějších hlubin ducha lidu a kterou lid skoro ihned uznal za pravou 
a přijal do svého povědomí - a my můžeme takřka s jistotou předpokládat, že taková postava 
vypovídá cosi nevypověditelného nejen o vlastním národě, nýbrž že má nadto co činit s nejta-
jemnějšími základy bytí všeho lidstva.“
  Hašek by se nad takovým nafoukaným nesmyslem asi od srdce zasmál a nechci ani 
domýšlet jak by se o takovém literárním úsudku vyjádřil v hospodě Na bojišti.
  Původní nápad “pitomce u kumpanie” tedy nutně musel pocházet z jiných pramenů, 
kořenů a zdrojů než z Haškových vlastních zkušeností.
  Co ho vedlo k zaznamenání námětu “Pitomec u kumpanie”? Čí to byl nápad, čí vy-
právění, jaké čtení či příhoda ho k tomu přivedly? Odkud ta intimní znalost rakouského 
vojenského prostředí u mladého novináře, který na vojně do té doby nebyl a o armádu se 
nezajímal?
  V tomto smyslu jsou skutečné kořeny vojáka Švejka, našeho slzy ronícího pitomce 
u kumpanie, dodnes skryty v mlhách…
 
Při studiu literatury českoamerické emigrace jsem před mnoha lety našel v časopisu 
Květy Americké (z 27. dubna 1887) krátkou humoresku ze života vojenského, jejíž hlav-
ní postavou byl rekrut Šípek od kumpanie Beneďáků (podle gen. Benedeka z Rakousko
-pruské války, 1866).
  Dovolím si uvést několik výňatků z této málo známé práce pana J. L. Hrdiny:

V první řadě čtvrtý muž od pravého křídla jsem byl já a vedle mne vlevo rekrut Šípek, 
svým povoláním holič. Chudák! V civilním stavu snad uměl dobře šermovat břitvou, 
možná, že byl i hodným člověkem – ale vojákem byl špatným. Ve všem míval smůlu 
a pušky se bál jako žid.

 
“No to je dost, že dnes Šípek je v pořádku!” pravil kaprál Mikula při své prohlídce. “Tak 
to má být! … “Má ty umučená hodino” zvolal a sprásknul ruce. “Ne, tohle jsem jakživ 
neviděl! Co jste dělal, člověče? Jste opravdu tak hloupý? Blázne! Ne, tohle je hloupost až 
k pláči! Co jste to vyvedl, hlupáku?”

 
A co udělal Šípek?
 

Maličkost. Jako řádný frizér namazal pomádou na své tornistře plavou srst telecí, 
v prostřed rozdělil “pěšinku” a nyní srst pěkně učesal a uhladil. To bylo celé jeho pro-
vinění!
Ovšem, kaprál láteřil, až se hory zelenaly. “Vždyť jsi, chlape jak otep slámy, ty neote-
saný dube, zabedněnče! Počkej, tebe já naučím! Vorwarts front! – a on ještě pláče, ten 
krokodýl, ten elefant, ten -“

 
Čtenář si jistě živě představí plačícího Švejka v mnoha podobných situacích, kdy to mys-
lel dobře, ale obrátilo se to nakonec proti němu.
  Ve struktuře této humoresky pak k nastoupené kumpanii přicházejí další nadřízení, 
kteří pérují své podřízené za to, že nadávají vojákům. Kaprála Mikulu tak péruje šikova-
tel Mucek, toho pak hejtman, a nakonec plukovník. Např. feldwebl Mucek řve na kaprála:
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“Mlčet, nelhat! Vědí jak se má s mužstvem zacházet? Já jich naučím, voni slívo, voni škvo-
re! Takhle se toulat s jednoročáky, to dovedou, ale k rekrutům být vlídný …”
“Prachmilion laudon, chlape - Habt ach! – stát, nebo jdou do tmy! Mlčet, nevědí, co je to 
subordinace? Já jich tu nechám do menáže execírovat z trestu, voni ucho zelené, voni …”

 
A pan hejtman na feldwebla Mucka:
 

“Oh, ani žádný kartouzník k nim nepůjde do školy, zkazil by se - a laskavost a vlídnost 
je jim španělskou vesnicí! Či nevědí, že nesmějí poddůstojníka kárat před tváří celé 
setniny? Každý rekrut to ví!

 
A konečně sám plukovník na hejtmana:
 

Jdou si do Podskalí na vory a tam si rozvírají hubu! Vy tu peskujete svého šikovatele 
jako oráče, tak že úplně musím pochybovati o vašem humanitním vzdělání. Je mi líto, že 
právě v mém pluku se podobný člověk nachází a budu žádat u jenerálního velitelství …

 
Nakonec se celý řetězec nadávání přece jen rozplete a od plukovníka se zjišťuje příčina 
přes hejtmana, šikovatele a kaprála – až po rekruta Šípka.

“Šípek!”  
“Které věci, ukažte sem!”

 
Kaprál otočil Šípka “Kehrt euch!”, ukázal na učesanou tornistru a salutoval. Všichni vě-
děli, o co se jedná. Ohromný smích strhl se za zády ubohého Šípka. Všichni se, proti 
předpisu, smáli, až jim slzy stoupaly do očí. A Šípek? Za všeobecného chechtotu dal se 
chudák – do pláče!
 

“Nu neplač hochu, nic se ti nestane. Jen hezky tornistru zase umej, ale teplou vodou. 
Co ti to napadlo?”
“Jeden voják mne to navedl!” škytal Šípek.
“Který?”
“Já nevím!” lhal Šípek a podíval se významně na mne.
A bylo po parádě.

 
Takhle elegantně a dvojsmyslně končí humoreska p. Hrdiny. Šípek se projevil jako pito-
mec, ale takový divný pitomec – recesista, který ví, co dělá a pláčem řeší své problémy 
s důstojníky. Prosťáček?
  
Co k tomu dodat?
 
Pitomec u kumpanie není Brodův “geniální čin” ani nápad mladého Haška, ale prostá zku-
šenost každého, kdo byl někdy na vojně. A to odjakživa až podnes. (Sám jsem na vojně 
prožíval podobné příběhy a situace a psal o nich podobné humoresky do časopisu BVC, 
který jsem na MNO redigoval – a musel pak půl roku “nasluhovat”.) Hašek měl prostě 
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tu smůlu, že se na vojnu dostal až v roce 1915 a ne v letech 1900-1903, tedy ve věku nor-
málních rekrutů. Pak by své osudy mohl sepsat mnohem dříve a anabázi dobrého vojáka 
Švejka dokončit včas, jak by se slušelo a patřilo …
  Osobně se domnívám, že styl, jazyk a konstrukce p. Hrdiny jsou elegantnější a nápa-
ditější než Haškovy. Ale to není důležité. Důležité pro milovníky Švejka – patřím mezi 
nejstarší a nejoddanější – je vědět, že vůbec nejde o román (Hašek by se vysmál tako-
vé nálepce) či novinářskou reportáž, anebo snad literaturu faktu. Postavy nejsou vůbec 
smyšlené, ale také ne faktické. Jde o destilované archetypy vojenského života, které se 
vyvinuly ve střední Evropě díky rakousko-uherské hierarchii a byrokracii. V různých 
obměnách je nacházíme dodnes a zcela jistě je naši předkové nacházeli již dlouho před 
Haškem. Jde o ryze středoevropské a slovanské pojetí „vojny“, které se nikde na světě ne-
vyvinulo do této úsměvné, buzerující a na blbosti tyjící formy. Udržování multinárodní 
unie Rakouska-Uherska si nakonec vyžádalo byrokracii a hierarchii tak rozsáhlou, že 
tato pohltila i své děti, tedy vojíny, poddůstojníky i generály – a nakonec i c.k.k. před-
chůdkyni EU samotnou. Kodifikovaná institucionální blbost vždy nakonec pohltí své 
strůjce.
  Všichni se smáli a všichni se chechtali, ale všichni nicméně pokračovali ve svém po-
hodlném, kolektivním idiotismu. Kořeny těchto archetypů lze cítit dodnes.
  Vzpomínám si, jak jsme na vojně na MNO v Braníku každý večer ukládali klíče od 
kanceláří do rozříznutých plášťů od ručních granátů, „pečetili“ je měkkou plastelínou 
zelené barvy, a tyto „granáty“ odevzdávali vojínovi na vrátnici, který je strkal do při-
hrádek – než musel vrátnici opustit, aby přinášel veliteli stráže džbány čerstvého piva, 
zatímco tento vedl nemravné řeči s mladými telefonistkami centrály, které několikrát 
za noc kontrolovaly, zda služba nespí, protože nepřítel nespí nikdy. Chodili jsme tedy 
s granáty do kanceláří a na cyklostylech MNO po nocích vyráběli svůj časopis BVC, který 
byl za rozbřesku kolportován veškerému osazenstvu a předplatitelské veřejnosti přísluš-
ného ministerstva.
  Pitomců u kumpanie a různých švejků bylo tedy na vojně vždy víc než dost a těch, 
kteří o nich psali či jejich příběhy po hospodách vyprávěli nebylo o nic méně.
  Jaroslav Hašek prostě sáhl do této hluboké, nepřeberné studnice a vynesl na povrch 
tu podivnou kulturu, která dodnes přináší pobavení a inspiraci nám všem, ať jsme na 
vojně byli nebo ne. Vždyť i Haška tato kultura uhranula dávno předtím, než o vojně coko-
liv věděl …

10. 11. 2008

Vzdělávání: Padesát tezí pro reformu
Základním cílem vzdělávání je výchova lidí, kteří jsou schopni dělat nové věci, ne jen 
opakovat co udělaly generace předchozí – lidi, kteří jsou kreativní, vynalézaví a objevní.
 Druhým cílem je formovaní myslí, které umějí být kritické a jsou schopné ověřovat 
– ne jen akceptovat vše, co je jim předloženo. Velkým nebezpečím dneška jsou slogany, 
kolektivní názory, a předpřipravené myšlenkové proudy. Musíme se jim bránit indivi-
duálně a kriticky, rozlišovat mezi důkazem a názorem. Hledáme žáky, kteří jsou aktivní 
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a naučí se včas sami hodnotit a diferencovat, částečně svojí vlastní, spontánní aktivitou, 
a částečně s pomocí materiálu, který jim zadáváme. Umějí rozlišit mezi tím, co lze doká-
zat či je dokázané a tím co je prostě první myšlenka či názor, který se jim zjeví či nabídne. 

 Jean Piaget

1. Krize vzdělávacích systémů není jen česká, ale i celosvětová, globální.
2. Vzdělávací systémy se nestačí přizpůsobovat akcelerujícímu rozvoji technologie, 

transformaci ekonomiky a potřebám rozvojového světa (Z hlediska vzdělávání jsou 
tak v této fázi všechny země „rozvojové“).

3. Dochází tak k rostoucí disparitě mezi nabídkou vzdělávacích institucí a potřebami 
sfér podniků, státu, místní samosprávy, vědy a výzkumu, ale i univerzit samotných. 
Tato propast se bude neustále rozšiřovat.

4. Dílčí pseudoreformy již nestačí. Zásadní přehodnocení a redefinice účelu, obsahu, 
formy a strategického zaměření vzdělávacího systému jsou žádoucí.

5. Nejde tedy o zvyšování kvality stávajícího systému, ale o redefinici samotného pojmu 
kvality vzdělávání.

6. Jednoduché navyšování platů, vylepšování výuky a zpřísňování kvalifikací výrazně 
posilují a konzervují instituce, návyky a dopady tradičního vzdělávacího systému.

7. Zásadní inovace účelu, poslání a obsahu vzdělávání jsou nezbytné.
8. Mobilní a internetové technologie, které zatím slouží spíše k zábavě a rozptýlení, je 

třeba plně zapojit do služeb nového vzdělávacího procesu.
9. Je třeba přejít od důrazu na informace (popisy akce) k rozvoji znalostí (akce samotná). 

Vědět ještě neznamená umět.
10. Nadbytek informací vytlačuje tolik potřebné znalosti a dovednosti odborné, technic-

ké, podnikatelské i občanské.
11. Jelikož informace neustále zastarávají a jejich poločas rozpadu se zkracuje, je třeba se 

zaměřit nejen na obsah, ale na věci dlouhodobě neměnné, jako logika, argumentace, 
rozhodování, práce v týmech, rozlišení kvality od nekvality, originálu od kopie a ino-
vaci od invence, mj.

12. Je také třeba zvyšovat obsahovou i formální diferenciaci vzdělávacích institucí, opus-
tit strategii stejnosti a akreditační standardizace. (Jen rozdílné znalosti se mohou 
doplňovat a spolupracovat; stejné znalosti si mohou pouze konkurovat.)

13. Neustále se měnící konkurenční prostředí ekonomické a podnikové sféry vyžaduje 
výběr z co nejširší, měnící se škály znalostí a dovedností. Umělá standardizace pro-
duktů vzdělávacího systému je tudíž nežádoucí a kontraproduktivní, a jeví se jako 
převážně byrokratickým opatřením.

14. Podobně i škála institucí musí být dostatečná, od státních přes soukromé až po pod-
nikové, s volbou přímého, distančního nebo virtuálního studia. Cílem je uspokojení 
odlišných populací zájemců, uchazečů a zákazníků. „Gleichschaltung“ není vhodná 
strategie.

15. Čím rozmanitější je znalostní ekosystém, tím odolnější bude proti akcelerujícím 
změnám v dnešní společnosti. Znalostní monokultura je bezbranná a sebezničující.

16. Účelem vzdělávání je nepochybně měřitelná přidaná hodnota. (Současná redukce 
hodnoty vzdělávání je dlouhodobě neudržitelná.)

17. Přidávat hodnotu mohou pouze lidé zaměstnaní nebo zaměstnávající (podnikatelé). 
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Lidé bez práce či zaměstnání, jakkoliv „vzdělaní“, nemohou hodnotu přidávat, ale jen 
ji nadále redukovat.

18. Vztah mezi hodnotu přidávajícím vzděláváním a mírou uplatnění absolventů na trhu 
práce je tedy přímý.

19. Pro realizaci přidané hodnoty je žádoucí vyjasnění a definice pojmu zákazníka 
(kdo za vzdělávání platí) a nejen konzumenta či spotřebitele vzdělávacího procesu.

20. Zákazníky vzdělávání mohou být studenti, rodiče, sponzoři, podniky nebo stát 
(tj. daňoví poplatníci). Zákazník má morální i ekonomické právo vyžadovat a dohlížet 
na kvalitu a efektivnost vzdělávacího produktu.

21. Produktem vzdělávání je výdělečně zaměstnaný nebo sebezaměstnaný absolvent, ne 
osvědčení, certifikát, diplom či udělení titulu.

22. Pasivní konzument vzdělávání „zadarmo“ nevykonává a morálně ani nemůže vyko-
návat potřebné zákaznické funkce: kvalita i efektivnost vzdělání dále upadají.

23. Státní instituce musejí pro své zákazníky (tj. daňové poplatníky) vykazovat celkové 
náklady na studenta i na absolventa a průběžně vyhodnocovat návratnost investic 
v mezinárodním porovnávání.

24. Náklady státních institucí na jednoho studenta by neměly převyšovat srovnatelné 
náklady institucí soukromých, domácích i mezinárodních.

25. Největší společenskou i ekonomickou ztrátou je vzdělávací systém, který nevede 
k plné a odpovídající zaměstnanosti nebo sebezaměstnanosti či podnikatelství všech 
absolventů.

26. Kvalita vzdělání má čtyři nezastupitelné dimenze: Co a Kdy učit? Jak a Proč to učit? 
Za jakých nákladů? S jakou přidanou hodnotou? Nebo jednoduše, podle Komenského: 
Učit vše co potřebné jest, dobře znáti, dobře dělati.

27. Nikdo neumí odhadnout přidanou hodnotu absolventa lépe než svobodný trh práce. 
Různé pobídky, stimuly, dotace a politické intervence přidanou hodnotu nevytvářejí, 
ale zkreslují a dále deformují.

28. Abychom mohli měřit hodnotu domácího vzdělávacího procesu, musíme měřit míru 
domácího uplatnění absolventů ve výši platu, v čase, místě a profesi.

29. K zajištění přidané hodnoty je tudíž potřebné vzdělávání pro zaměstnání, ne rakous-
ko-uherské vzdělávání pro vzdělávání; přímá a aktivní účast podniků, podnikatelů 
i zaměstnavatelů prostě vyplývá.

30. Dynamické a zrychleně se měnící portfolio potřeb podnikové sféry je třeba pochopit 
a kontinuálně odrážet v obsahu studijních témat a odpovídajících kvalifikaci a schop-
nostech vzdělávacích pracovníků.

31. Každý učitel musí být posuzován ne podle informací, ale podle schopnosti rozlišovat 
a v praxi definovat (a v angličtině uplatňovat) pojmy jako informace, znalosti, vědo-
mosti, tautologie, konflikt, podnikání, konkurenceschopnost, logika, etika, morálka, 
a myriády dalších.

32. Učitelé, instruktoři a profesoři nemohou být odměňování „podle glejtu“, ale podle 
přidané hodnoty, kterou se svými žáky realizují. Jen tak si učitelská profese znovu-
získá respekt, který je v úspěšných společnostech samozřejmostí.

33. Hodnotu nelze přidávat spekulacemi (jako na burze), sázkami či hazardem – jde zde 
pouze o přesun peněz z jedné kapsy do jiné, bez odpovídajícího mezičlánku produktu 
či služby.
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34. Hodnotu nepřidávající „činnosti“ je třeba vysvětlovat, omezovat a izolovat do legál-
ních sfér spekulace a hazardu, a tak ochraňovat mládež.

35. Nejpřesněji lze přidanou hodnotu vzdělávání realizovat v blízkosti její tvorby: tedy 
v lokální a regionální ekonomice.

36. Regionální podniky, univerzity a samosprávy tvoří klíčovou triádu zodpovědnou za 
společensko-ekonomický rozvoj regionu. Jejich spolupráci je třeba stimulovat a roz-
víjet, ne komplikovat a omezovat.

37. Každá úspěšná ekonomika je postavena na úspěšných regionech lokalitách a je tudíž 
vytvářena zdola (skrze zmíněnou triádu), ne shora. Úspěšná ekonomika nepovstane 
z neúspěšných regionů.

38. Je tedy třeba produkovat více podnikatelů (zaměstnavatelů) – vycepovaných ve vět-
šině oborů; také více autonomních sebezaměstnavatelů a nezávislých profesionálů. 
(Zaměstnanců, živnostníků a prostých podnikavců je a bude dostatek.)

39. Podnikatelská univerzita (původní český koncept J. A. Bati) vychovává podnikate-
le podnikáním a zakládáním funkčních firem, ne hraním si na podnikání. Spojení 
s praxí musí být maximální.

40. Podnikatelské a podnikové univerzity jsou nositeli podnikatelského přístupu ke 
vzdělání; tyto univerzity také samy podnikají a zvyšují svoji nezávislost. Spolupráce 
s podnikatelskou sférou je pak bezproblémová a definiční.

41. Podnikatelské univerzity přitahují nejlepší talenty i ze světa a obracejí tak trend, kdy 
nejlepší talenty za vzděláním (a za podnikatelskými příležitostmi) do světa odcházejí.

42. Čím větší vzdělanostní diferencovanost, tím větší naděje na spolupráci doplňujících 
se podniků a institucí. Čím menší diferencovanost (větší stejnost a standardizace), 
tím nižší spolupráce a konkurenceschopnost.

43. U státních škol je nutné opustit od přidělování zdrojů podle kriteria prosté kvantity, 
tj. počtu studentů nebo absolventů, a přejít na kriteria kvality, tj., platební uplatnění 
absolventů v čase i prostoru, případně (u podnikatelských univerzit) sledovat počet 
absolventy vytvořených pracovních míst (bez dotací).

44. Vzdělávání nesmí pokulhávat za rozvojem technologií, inovací a podnikatelských 
modelů (a už vůbec ne aktivně konzervovat staré přístupy) ale stát se vedoucí a stra-
tegickou složkou národní (ne jen zahraniční) ekonomiky.

45. Každý jedinec, podnik, lokalita a region úspěšné společnosti musí hledat svoji vlastní 
(tj. originální, neopsanou a neokopírovanou) cestu k rozvoji ekonomiky i společnosti 
(viz dosud nepřekonané tradice fy. Baťa).

46. Každý jedinečný a originální přístup společnost obohacuje a přidává hodnotu. Každý 
přístup opsaný nebo okopírovaný společnost ochuzuje a přidanou hodnotu redukuje.

47. Příprava na vysokoškolské vzdělávání musí začít již v předškolním věku. Učit se logi-
ku a jazyky je nejlépe ve školce či dříve; především angličtina (jako nezbytný nástroj, 
ne jako cizí jazyk) je předpokladem budoucího rozvoje ve světě internetu a globálních 
komunikací.

48. Ve školce je třeba učit základní hodnoty. Např. „Nic na světě není zadarmo“ nebo „Vě-
dět neznamená umět“ nebo koncepce jako podnikatel, inovace, investice, instituce, 
atp., musí být vštěpovány od mládí, v zájmu trvalého uložení. Vysoká škola přichází 
pozdě a nemůže již špatné hodnoty, logiku, znalosti a návyky měnit. (Viz Comenius 
a jeho Orbis pictus.)
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49. Vzdělávání funguje jako jediný, provázaný, komplexní systém. Separace procesů škol-
ky a vysoké školy, nepochopení jejich základní provázanosti, je v dnešní společnosti 
receptem k úpadku. Zvyšování kvality vzdělávání musí probíhat v kontextu celého 
řetězce, od školky až po trvalé vzdělávání dospělých, kteří tak významně ovlivňují své 
děti.

50. Jakákoliv reforma, která neaspiruje na nejlepší vzdělávací systém na světě, je zbyteč-
ná a v dnešní fázi vývoje již retrográdní. Jen to nejlepší na světě může být postačující 
pro dědice odkazu Komenského, Masaryka či Bati.

 01. 09. 2014

Půllitr napůl plný: 
Optimismus nebo pesimismus?

 
Je tahle sklenice piva napůl plná, nebo napůl 
prázdná? Odpověď je samozřejmá z daného 
kontextu a nemá s optimismem či pesimi-
smem nic společného. Jak optimismus, tak 
i  pesimismus jsou součástí okolností  (pro-
cesu, místa a času, mj.). Uvažovat o optimis-
mu či pesimismu jako o postojích obecných, 
tj.  mimo kontext, představuje výrazné a vý-
razně omezené a omezující nepochopení světa 
kolem nás.

Bezbřehý optimismus, bez ohledu na re-
alitu kontextu, předvádí např. Haškův „Pe-
pek Vyskoč“; už Einstein učil, že optimistic-
ké opakování téhož chování, bez ohledu na 
výsledky, je znakem šílence. Stejně tak je to 
i s pesimismem: vnímat podobné „sklenice 
života“, vždy a všude, jako  napůl prázdné, je 
znakem škarohlída a kazisvěta, který svým 
nechápáním  životních procesů škodí, pokud 
není politik nebo kazatel, více sobě, než své-
mu okolí.

 Poslouchal jsem nedávno v Praze biskupa, který přes hodinu zdůrazňoval, jak je 
třeba vždy vnímat sklenici jako napůl plnou, nikdy ne napůl prázdnou. Vítězství opti-
mismu nad pesimismem je zde vnímáno jako žádoucí, bez ohledu na realitu kontextu. 
Hledání příčinnosti, chápání fundamentálních procesů přírody a přirozené moudros-
ti realismu či pragmatismu v daných situacích, je podřizováno prosté víře. (Ne víře 
v Boha, ale víře v zásadně optimistické vidění světa, při zpochybnění postoje pesimi-
stického.) Problém je, že takovou metaforou je ovlivňováno myšlení prostých věřících, 
mladých i starších.
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  Všechny přirozené stavy a jevy jsou následkem generativních procesů. Nic v příro-
dě není bez příčiny a následku: ani plnění nebo vyprazdňování sklenic piva. Součástí 
pochopení přírody je právě poznání příčinných a následných procesů. Omnia sponte 
fluant učil již český exulant Komenský. Vše v životě plyne, často spontánně, nenásilně či 
ne(z)řízeně, vše má počátek i konec, vše má příčinu a následek.
  Jinými slovy, příklad sklenice, která může být vnímána optimisticky (napůl plná) 
nebo pesimisticky (napůl prázdná) je umělou, spíše nepovedenou konstrukcí neexis-
tujícího dilema. Jelikož lze vždy určit (někdy nebo pro někoho s mírou úsilí) kauzální 
generativní proces, žádné dilema nelze postulovat. Jestliže takový proces neznáme nebo 
nevidíme, pak je i otázka pesimismu nebo optimismu umělá a zbytečná. Prostě nevíme. 
Na našem obrázku je sklenice napůl prázdná, protože je z ní upíjeno, ne do ní čepová-
no. Je-li ze sklenice upíjeno, nemá význam vykřikovat (optimisticky), že je napůl plná; 
a je-li do ní pivo čepováno, pak je vyjádření pesimismu zbytečné a pokřik optimismu 
nadbytečný. (Pak lze rozhodovat i komplikovanější příležitosti, jako např. stáčení do 
nevypláchnuté sklenice, s pěnou ještě lpící na skle …)
 Kategorie optimismu/pesimismu mají tedy smysl pouze, když známe základní gene-
rativní proces. Jinak vyjadřujeme jen víru nebo názor, bez znalosti věci. Takový optimi-
smus/pesimismus je bezobsažný a zbytečný. (Viz: „Nevím sice, co se děje, ale věřím, že 
to dopadne dobře/špatně“). Obzvláště oligarchiální media nám zatvrzele kladou otázky 
typu Co? nebo Jak?, ale účelově opomíjejí to klíčové Proč? Nezáleží na tom, zda tomu 
rozumíte, ale řekněte nám svůj názor, co bude, jak to bude a zda věříte nebo nevěříte 
v lepší/horší časy? Jinými slovy: Plácejte si třeba páté přes deváté, ale proboha, nechte 
nám zde něco.
  Jestliže nechápeme generativní procesy (příčiny a následky), pak neznáme příle-
žitosti pro aktivní zásah svůj či druhých. Optimismus i pesimismus jsou vyjádřením 
míry důvěry v pochopení jevu a v aktivní zásah či intervenci (naší či druhých).
  Pesimismus má tu výhodu, že se nám buďto potvrdí nebo nás příjemně překvapí. 
Optimismus nic takového nezná: buďto se potvrdí nebo vede ke zklamání a neúspěchu. 
Winston Churchill učil, že pesimista vidí těžkosti v každé příležitosti, a optimista pří-
ležitost v každé těžkosti. Zatímco pesimista si stěžuje na vítr a optimista věří, že se vítr 
utiší, realista se chopí kormidla a seřídí nám plachtoví. Mark Twain zase upozorňuje, že 
muž, který je pesimistou před svým 48. rokem ví asi příliš mnoho, ale kdo i poté zůstane 
optimistou, se naučil určitě příliš málo.
  Je nabíledni, že zde nejde jen o ty české „půllitry píva“.
  Jednou takovou dnešní „sklenicí“ je klimatický/ekologický stav světa. Nedávné fias-
ko v Paříži ukázalo, že politici jsou ochotni vidět tuto sklenici napůl plnou, a jejich poli-
tický optimismus slov, namísto akce, jde plně v duchu kázání příslovečného p. biskupa. 
Do řešení kritických problémů jsou tak zataženy africké, indické a jihoamerické kultury 
korupce, americké, čínské a ruské návyky plýtvání státními penězi, jakož i evropské 
metody kompromisu, slibů, politických tahanic a koňského handlířství, bez jakékoliv 
zodpovědnosti za skutečnou akci. Víra a slova jsou pravou podstatou „půllitrového“ op-
timismu. Je jistě třeba pochopit, že globálně-politická konglomerace státních úředníků 
není řešením problému, ale významnou součástí problému. Řešení spočívá v otevření 
příležitostí, ne v jejich úřednické komplikaci. Toho lze dosáhnout uvolněním (ne dotací) 
tří procesů změny:
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1. Konečné rozšněrování lidské invence a inovace na globální úrovni. Zadání a vypsá-
ní úkolů jako efektivní baterie, technologický „bypass“ rezistence státu a tradičních 
monopolů, alternativní zdroje energie a rozvoj „rušivých“ technologií, které rozvrátí 
konzervatismus a zpátečnictví států politických stran.

2. Probuzení podnikatelského ducha: masivní podnikatelství, podnikatelské univerzity a 
řešení nových a bezprecedentních problémů lidstva. Heslo „Ecology is good business!“ 
je třeba přeložit do reality skutečného kapitalismu svobodného trhu, uvolněného od 
státních šněrovaček a kostic byrokracie, korupce, plýtvání, dotací a politikaření.

3. Zdůraznění regionální a lokální autonomie, soběstačnosti a samosprávy: každý eko-
nomický pohyb začíná v lokalitě, ne na ministerstvu; každé ekologické ozdravení za-
číná v lokalitě, ne ve virtuální realitě globálních slibů, příslibů a kompromisů. „Mysli 
globálně, jednej lokálně“ je heslem nové éry. 

Ani v ekonomice, ani v životě již nestačí pouhé názory nebo víra, ale skutečné pochopení 
příčin a následků přírodních i společenských jevů; pak můžeme nový kontext rozpoznat 
a přizpůsobit se mu; jen tak nám neunikne rozsáhlá plejáda nových příležitostí, kterých 
lze využít k tvorbě nových kontextů – a tak k přizvání nového světa.

16. 12. 2015

Co jsou „Evropské“ hodnoty?
 
Co jsou to ty evropské hodnoty? Není třeba je lépe specifikovat? Téměř každý o nich, „ev-
ropských“ hodnotách, dnes mluví. Existuje dokonce i Think Tank „Evropské hodnoty“. Je to 
divný svět: mluvit společně o něčem, na co máme každý svůj osobní a zcela specifický názor.

Při nedávném letu přes Atlantik jsem neměl nic na práci, než o těch hodnotách tro-
chu přemýšlet. Nenašel jsem však ani jednu. Zato jsem se potápěl ve stovkách nezodpově-
zených otázek. Mnozí se již usmívají: „Takový profesor - navíc rodilý Evropan - a neví co 
je to evropská hodnota? Ha, ha, ha. No přece, například: třeba něco jako …“ a právě tyto 
evropské „něco jako“ bych velmi rád poznal.

Přitom hodnota je anglicky value, německy wert, atp., jako valuer, valor, valore … jde 
tedy o všeobecnou formu ocenění. Všichni známe daň z přidané hodnoty. Hodnoty jsou 
tedy zdanitelné. To vysvětluje, proč se o ně v EU tolik zajímají?

A nyní nastává ten pravý zmatek: jsou hodnoty to, co si lidé cení (u sebe i u dru-
hých), anebo jsou to vlastnosti, které prostě mají (a manifestují svým chováním), nebo jde 
o kvality, které je definují (charakterizují, vnitřně nebo zevně)? Jsou tedy hodnoty nějaký 
kodex (soupis), anebo to jsou akce? 

Prozrazují Evropané své hodnoty chováním a rozhodováním, anebo svými kodexy, 
ústavami a zákony? Ale popis akce nemůže být vždy totožný s akcí samotnou. Např., je 
„Nezabiješ“ vnitřní hodnotou chování, nebo jde o pouhé přikázání či kodex?

Evropské hodnoty – ale které to vlastně máme na mysli? Ty starověké, nebo stře-
dověké, novověké, předválečné, poválečné, komunistické, post-komunistické, post-1989, 
před EU, při EU, nebo post EU? Má Evropa hodnoty před-migrační, migrační, nebo po-
st-migrační? Všechny takové hodnoty přece byly, jsou a nutně i budou výrazně odlišné.
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Jsou evropské hodnoty individuální, skupinové, partajní, národní nebo nadnárodní, 
unijní či dokonce univerzální? Jsou maďarské hodnoty také evropské? Nebo snad naopak? 

Jsou hodnoty politických stran také hodnoty evropské? Nebo snad jen hodnoty stran 
vítězných či zrovna u moci, nebo v koalici, či snad i těch v opozici? Nebo snad strany 
žádné hodnoty nemají či nevyznávají? Je možné, aby „hodnotní“ politici přecházeli ze 
strany do strany? Jsou pak hodnoty vlastně jen politickým převlečníkem? Anebo, mohou 
strany své hodnoty ponořit v koalici s hodnotami zcela jinými? Jsou hodnoty jen prostým 
kontextuálním oportunismem?

A kdo vlastně je nositelem těch „evropských“ hodnot? Je to snad Mama Merkel, 
nebo spíš Papa Juncker? Nebo snad prostí lidé-voliči? Když si ale voliči zvolí dobrovolně 
a demokraticky svého prezidenta, je tento nutně nositelem jejich „evropských“ hodnot? 
Nebo ne nutně? A jestliže ne, je potom zastupitelská demokracie „evropskou“ hodnotou? 
A to i tehdy, když vede k volbě Hitlera, Gottwalda, nebo Merkelové, či snad Zemana, 
Fica nebo Orbána? Jsou oni, ti zvolení, pak nositeli oněch „evropských“ hodnot? A když 
pak ty dotyčné nositele voliči „odvolí“, anebo oni sami skončí před soudem či ve vězení 
– zůstávají stále nosiči oněch hodnot? Vede pak střídání nosičů hodnot též ke střídání 
„evropských“ hodnot?

Jinými slovy: je oportunistická změna „evropských“ hodnot možná? Je žádoucí? Na-
ivní Cameron se snaží reformovat nereformovatelné. Jakou hodnotu může mít “reformo-
vané” EU? Už to, že by někdo ustoupil z “evropských” hodnot by vrhlo Chamberleinovo 
červené světlo na papírové dohody. Jsou flexibilní hodnoty ještě hodnoty, anebo jen po-
škozenou páteří politiků bez hodnot? Dají se hodnoty měnit a přizpůsobovat měnícím se 
podmínkám, anebo jsou dané, trvalé a definiční – alespoň na čas? Neprojeví se skutečné 
hodnoty právě ve chvílích stresu, krize a selhání, spíše než v obdobích pohody, parády, 
prosperity a piva, tj. v časech malin nezralých i řepky kvetoucí, a rozverně rozmarného 
plácání o hodnotách?

Můj oblíbený evropský spisovatel, Robert Musil, napsal skutečnou „evropskou“ ul-
tra-novelu Der Mann Ohne Eigenschaften. Tedy literaturu ne francouzskou, anglickou 
nebo španělskou (a vůbec ne německou). Co jsou ty jeho Eigenschaften? Podle internetu 
funkce, podle anglického překladu qualities, podle českého překladu vlastnosti.

Je to celkem prosté: čím více se snažíme soubor hodnot zobecňovat, tím měně nám 
v něm toho společného zbude. Musil např. tvrdí, že pak už to málo, co zbývá společné, 
obsahuje vlastně jen tři věci: stupiditu, peníze, nebo nějaké ty zbytky náboženské paměti. 

Náboženství a církve jsou dnes narychlo oprašovány jako součást evropských hod-
not. Mluví se o hodnotách Judeo-křesťanských, nebo Germanico-křesťanských. Obojí 
evropské, ale v minulém století zcela protichůdné. Ty nejsilnější „hodnoty“ jsou také nej-
častěji porušované - nejsou to vlastně hodnoty, ale přikázání. Mluvíme-li o křesťanství, 
máme pak na mysli to jezuitské, římsko-katolické, řecko-pravoslavné, Husovo, Komen-
ského nebo snad Inkviziční? Jdeme-li do historie, máme na mysli evropský anti-semiti-
smus, pálení čarodějnic nebo současná morální selhání vatikánské církevní hierarchie? 
(Plus papežův soud: „Kdo chce stavět zdi proti migrantům, není křesťan“.) Není všechno 
tohle křesťanství také „evropské“? Nebo spíše nic z něho?

V oblasti vztahů mezi lidmi, regiony a národy se asi nelze do minulosti vracet příliš: dvě 
světové války, dlouhá období komunismu, studená válka a následné války regionální – jde 
skutečně o evropské hodnoty, anebo uznáváme jen ty loňské, nebo snad jen letošní – ovšem 
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při opomenutí běženců a migrantů? Tedy opět: dají a mají se hodnoty měnit a přizpůsobovat 
podle současné situace či módy? Jsou potom oportunistické hodnoty opravdu hodnotami 
„evropskými“. Co máme vlastně na mysli, když nám otázek přibývá geometricky?

Kdysi dávno se lidstvu přihodilo, že mezi jedince a Boha vstoupila církev, jako vý-
hodný a výnosný zastupitelský mezičlánek. Poměrně nedávno se mezi voliče a volené 
podobně vetřely politické strany (v americké ústavě o nich není jediná zmínka), výhodně 
a výnosně, a prohlásily samy sebe za nositele zastupitelské demokracie. Jakoby voliči kdy 
volili něco jiného, než své zástupce? Přímý vztah zodpovědnosti mezi voličem a zástup-
cem Nejvyšším, anebo nejnižším, je základním principem víry i demokracie. Mezičlánky 
však podléhají desintermediaci. Hodnotné by bylo, kdyby vztah jedince k Bohu mohl zů-
stat osobní a soukromý, stejně jako vztah voliče k volenému – tedy opět, bez mezičlánků.

(Nyní asi přichází ta chvíle, kdy podblogový komentátor udeří: „A co americké hod-
noty? Které to jsou? Nemění se? Liší se od evropských? Diskuze evropských hodnot by 
však měla probíhat bez těch amerických. 

Ale budiž. Americké hodnoty kdysi byly: nezávislost, soběstačnost, peníze, úspěch, 
důvěra a tolerance. Už nejsou; ani jedna. Evropa tytéž vždy odmítala ve jménu rovnosti, 
volnosti, bratrství a solidarity. Ty už také nejsou, jestli někdy vůbec byly. Dnes v USA pře-
vládají hodnoty socialistické a oportunistické. Vedoucí kandidáti jsou Sanders: klasický 
socialismus státního přerozdělování, Trump: národní socialismus autoritativní a „ká-
mošský“, nebo Clintonová: státní socialismus korupce a oportunismu.

Ve 30. letech v USA vznikaly oddíly Černé Legie (Black Legion), odnože KKK, které 
nebyly vůbec rasové, ale ve jménu hodnoty „Amerikanismu“, vražedně protiemigrantské 
– proti Polákům, Francouzům a Řekům, kteří hlavně ve státech Ohio a Michigan, s cen-
trem v Detroitu, brali „rodákům“ práci i pozice. Doporučuji film s H. Bogartem z r. 1937, 
s názvem „Black Legion“.)

Podobných tázek, které seriozního studenta „evropských“ hodnot napadnou, je jistě 
na tisíce. Nemá smysl se zde o nich dále rozepisovat. Každý čtenář si je může generovat 
sám, kolik se mu zlíbí. Jenže: otázka není, kolik je otázek, ale zda je alespoň jedna odpo-
věď: Co je to „evropská“ hodnota?

Osobně jsem došel k pohledu, že nositelem hodnot, dobrých i špatných, je jedinec, 
případně rodina, region, nebo menší stát. Při silném zobecnění na celoevropský rozměr 
to stále platí – nositeli jsou i tam jedinci, jako Merkel, Juncker, Zeman nebo Fico. Tito se 
snaží své vlastní hodnoty prosadit u svých voličů a občanů ve jménu politické strategie 
tzv. solidarity (protože spolupráce není možná). Tudíž, „evropské“ hodnoty neexistují 
a jedinou spolehlivou hodnotou Evropy se jeví „bezhodnotovost“, tj. „Ohne Eigenschaf-
ten“, „without qualities“ nebo „bez vlastností“. Výraznou hodnotou Evropy se jeví, že jako 
celek nemá hodnoty žádné. Hodnoty vznikají a jsou manifestovány pouze při sestupu 
dolů, k jedinci; ne při vzestupu nahoru, kde na vrcholu nenalézáme komunitu, národ 
nebo unii národů, ale jen hierarchii jedinců a jejich politicky prosazovaných hodnot typu 
„přikázání“ solidarity.

Nejsem samozřejmě se svým závěrem zcela spokojen; zdá se mi až příliš snadný a sa-
mozřejmý. Proto žádám své podblogové komentátory, aby se pokusili sjednotit (tj. oprav-
du sjednotit) alespoň na jedné skutečně „evropské“ hodnotě. Když by se to podařilo malé 
skupince kolem jediného blogu, pak by jistě mohl přijít nový úsvit nadějí i hodnot pro 
celou, dnes tak těžce zkoušenou a týranou unii EU.
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Zde by již asi mnozí testovali: „A co jsou to ty tvoje osobní hodnoty, individuální?“ 
Budiž tedy. Celý život jsem vystačil se dvěma základními hodnotami: láska a respekt, 
(tedy hodnoty spíše neevropské). Lásku považuji za přirozenou lidskou hodnotu, která se 
nedá přikázat a kterou vnímám jako individuální a jedinečný dar; nedá se s ní tudíž moc 
nadělat: je nebo není, přichází a odchází… Respekt však můžeme ovlivnit: svým chová-
ním, rozhodováním a respektem k druhým: je výsledkem celkového životního postoje 
či charakteru. Respekt se nedá vyžádat, vyfňukat, vyhrozit, darovat nebo koupit (pro-
to není hodnotou „evropskou“). Na žebříčku hodnot si kladu respekt na místo nejvyšší. 
Máte-li respekt (od druhých nebo pro druhé), můžete vždy ještě získat lásku; ztratíte-li 
respekt, ztrácíte i lásku, a to nenávratně. Respekt bez lásky je stále vysokou hodnotou; 
láska bez respektu je niveč.)

 
„Ne, je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti 
hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti 

všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“
Karel Čapek

 
„Jest svatá povinnost každé obce, státi vždy na vrcholu vzdělání svého času; žádný pokrok 
v jakémkoli odvětví lidských vědomostí a kdekoli učiněný nemá jí tajný býti; starati se má, 

aby co možná nejdříve každé zlepšení jinde uvedené i doma opakovala.“
Karel Havlíček Borovský

19. 02. 2016

Nový svět technologie 
– od globalizace k re-lokalizaci 

Vedle světa banko-politického komplexu a jeho finančních intervencí, spekulací a de-
formací hospodářského prostředí, akceleruje nový a mladý, paralelní svět skutečných 
produktů, výrobků a služeb, skutečných zákazníků, podnikatelů i občanů. V r. 2014 se 
nový svět opravdových inovací viditelně prosazuje - i přes snahy virtuálního polosvěta 
financí šířit globální kasino rizika, nejistoty, strachu, hazardu a rychlých, státem zne-
hodnocených peněz.

 (V následujícím přehledu jsou vybrány některé jednodušší technologické, inovační 
a podnikatelské náměty z mých výrobních, techno-inovačních a podnikatelských kurzů 
na Fordhamově Universitě v New Yorku.)

Technologie se nerozvíjí autonomně, ale v úzké závislosti na evoluci společnosti, je-
jích podniků a institucí, znalostech a schopnostech lidí s inovačním nábojem a odvahou. 
Technologické inovace musejí přidávat hodnotu, zvyšovat produktivitu práce (jinak by se 
následné generace měly hůře než ty předchozí) a zlepšovat kvalitu života (zdravotní péče, 
odpočinek, zábava). Technologie je prvním „uměním“ lidstva, od původního nástroje, 
přes moderní roboty až po nastupující sebeřízené a samoobslužné systémy. Příhodnou 
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metaforou jsou Drony (trubci) či Oktokoptéry (8 rotorové) – tj. bezpilotní vznášedla. Au-
tomatické doručování zásilek (řízené pomocí GPS) testuje Amazon.com s cílem 30 minu-
tového doručení od internetové objednávky.

U nových technologií dnes není kritické, zda se daná verze ujme a uplatní v daném 
čase, místě či kontextu. Šíře možností uplatnění technologického principu se násobí 
a rozšiřuje s každým (i neúspěšným) pokusem o uplatnění. Např. drony (UAV; Unmanned 
Aerial Vehicles) se dají uplatnit při záchranářských a doručovacích pracích všeho dru-
hu; už dnes se testuje jejich použití v zemědělství, pastevectví, maloobchodě, atp. Formy 
jejich použití jsou neomezené - od podstatných, přes marnivé až po škodlivé – tak jako 
ostatně u všech technologií.

Lidstvo prochází dlouhodobým evolučním cyklem (ne jen běžnou Kondratěvovou vl-
nou), který začal prvotní lokalizací nomádských aktivit lovu a sběru – díky objevu ze-
mědělství. Agrární společnosti byly později nahrazeny průmyslovými, následně terci-
árními (služby), až po dnešní ekonomiky státních intervencí. Lokální společnosti byly 
nahrazeny politickými útvary národními, mezinárodními a globálními. Tento pohyb 
(corso) dosáhl svého limitu a transformuje se na pohyb opačný (ricorso): po globalizaci 
následuje dlouhodobý proces re-lokalizace, jehož akcelerace jsme dnes svědky.

Poprvé v historii lidstva se setkáváme s transformačním zvratem corso→ricorso, nebo 
lokalizace→globalizace→re-lokalizace. Proto nevíme, co s tím, neumíme to ani pojmeno-
vat, není to popsáno v knihách a neučí se to na školách. Transformační zvrat není pros-
tým pokračováním předchozího vývoje, ale jeho negací. Protože se tak náruživě „babráme“ 
s úrokovými mírami, finančními stimuly a politickými rozpočty, zapomínáme, že se nám 
svět mění pod radarem, neuvědomujeme si dopad vysokých technologií a děláme vše pro to, 
abychom, s pomocí státu, uchránili a konzervovali svět starý. Všechno bude stejně jinak …

(Nebudeme se zde zabývat terorismem náboženského fundamentalismu, který může 
urychlit deglobalizaci a izolacionistickou re-lokalizaci do rozmezí několika let. Pro ČR je 
udržení globalizace bohužel stále kritické, protože nám chybí vlastní, autonomní ekono-
mika. Současné mediální zájmy o politické osobnosti, „tývoly“, strany a jejich „progra-
my“, se tak mohou jevit jako nefalšované „prkotiny“.)

Začněme s Elektromobilitou, kde máme svoji historii. Elektromobilita zahrnuje ne-
trolejovou (autonomní) dopravu (auto, moto-, bicykl). První elektromobil známe z r. 1835 
(Prof. Stratingh z Groningen), jako předchůdce spalovacího motoru. V r. 1895 F. Křižík 
uvedl svůj Landaulet a v r. 1905 L&K model E, první hybridní pohon, přepínající mezi 
elektro a benzinovým motorem. V r. 1905, sudetský rodák F. Porsche (pro Jakob Lohner 
& Co.), umístil motory v kolech a tak objevil přirozenou formu automobility. Ještě v r. 1971 
vznikla česká EMA 1 (VÚEST Brno), pro městské dodávky, se samořízeným potenciálem.

Po stoletém přerušení tohoto přirozeného vývoje (vzpomeňme ještě 2005 sešrotování 
vynikajícího EV1 General Motors, s pomocí Chevronu) se elektromobily vracejí na scé-
nu. Máme dnes úspěšnou Teslu Elona Muska, ale i karbonový BMW i3, Rimac Koncept 
1, Eliica, Mercedes SLS AMG, Protean, Evans, Acura RLX AWD, Ford Fiesta, s motory 
v kolech. Každé kolo produkuje v průměru kolem 100hp, takže studentská Eliica doručí 
snadno 800hp. Navíc, Tesla S je dnes nejbezpečnějším vozem v USA: jeho „montáž“ je 
plně robotizovaná. Ford právě představil první solární hybrid (100 mpg, C-Max Solar 
Energi). Není však ještě vyhráno: stát, olejáři a dealeři spojili své síly a budou se Tesle 
a ostatním inovacím bránit „až na krev“.
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Čína ovšem vede, obzvláště v městských elektromobilech (typu Zipcar nebo Car2Go), 
které nabízí v obrovské „Kandi machine“ (gigantický automatický kiosk/garáž) firma 
Kandi ve světoznámém Hangzhou. Těchto automatů bude jen v Hangzhou na 750, s vozy 
pro rentu, lease i prodej. Baterie se prostě vyměňují. Čínské automobilky tak dnes pro-
dávají dopravu a ne automobily. Konečně.

Tyto vozy vyrábějí většinu vlastní elektřiny, nemají žádné pohyblivé části (kromě 
kol), žádné převody, tření, chlazení, olejování, atp. Jsou to v podstatě „laptopy“ – bez 
spalování, výbuchů, smradu a provozních nákladů. Baterie jsou pouze vyrovnávací. 
Když se jeden z motorů porouchá, lze jet na ostatních, anebo si nechat kolo vyměnit. To 
je celá údržba. Kdysi dávno jsme v těchto technologich byli průkopníky.

Při nedávném testu, holandští studenti z Delftu, s pouhými čtyřmi koly, dosáhli 
akcelerace svého DUT 13 z 0 na 100km za pouhých 2,15 vteřin, tj. rychleji než Bugatti 
Veyron (2,46) nebo Ariel Atom (2,3). Budoucnost právě přistála, i když ne pro český 
automobilový průmysl: nové technologie si zahraniční automobilky budou držet blízko 
„u těla“.

Elektromobily jsou ideální pro Samořízené automobily, které dnes financuje Goo-
gle (stejně jako osobní roboty) Proč Google? No GPS, přece. Volvo plánuje samořízený 
vůz již v r. 2014. Konečně se učíme od přírody: jak to ty kilometrové roje sarančat dělají, 
že se dva jedinci nesrazí? A také špačci, sledi, včely, atp. Google se již propojil s Audi za 
účelem vývoje ideálního „přístroje“ (již ne „auta“), řízeného hlavně hlasem. Stále méně 
dobrých zpráv pro německé Škodovky…

Automobily-laptopy jsou plně integrované, s minimálním počtem součástek (ne 
jako těch 43 tisíc v Toyotě), které jsou vyráběny jako moduly; tak odpadá tradiční 
„montáž“. Navíc se takové moduly „tisknou“ jako celek, pomocí technologie 3D tiská-
ren (laser-aditivní výroba). Tato technologie není nová (v mládí jsem to učil jako SLS), 
ale tisk funkčních zbraní v USA odhalil nepříjemnou pravdu, že technologie přede-
hnala zákonodárství. Dnes tato lokální, stolní výroba dokáže udělat rychle, levně, bez 
odpadu a kustomizovaně téměř všechno. Populární jsou 3D tiskárny pro děti (vánoční 
hit 2013), které si tak mohou samy tisknout talířky, kelímky a hlavně: dělat si své vlast-
ní hračky - jak doma, tak ve školkách. (V ČR doručuje Průša 3i-tiskárny pod 20 tis. Kč.)

Netřeba to dále rozebírat: dají se tisknout modely, karbonové karoserie, palubní 
desky, tkaniny, boty, turbiny, šperky, brýle, umělé kosti, zuby, pomůcky, bicykly, hu-
dební nástroje, instalační konektory, nábytek, telefony, počítače – vše jako modulární 
jeden kus, s libovolnou vnitřní strukturou. Skleněné objekty lze tisknout přímo z pou-
štního písku; ve stavebnictví lze “natisknout” rychlé 230 čtv.m struktury, zdi 3x pev-
nější než tradiční – za 20 hodin.

Dnes už do 3D proniká i „bioprinting“: např. Organovo tiskne funkční orgány, jako 
játra a oční retinu; tisknou se i kultivované maso, dorty a jiné potraviny, založené na 
vrstvení buněk a přísad, atp. V Číně, už od 80. let, probíhá výzkum 3D na Tsinghua, 
Xi’an Jiaotong University, Huazhong University a Beijing Longyuan. Ale hlavně: už pro-
bíhá 3D tisk 3D tiskáren… vše přímo na místě spotřeby, v dané lokalitě.

Není divu, že 3D tiskárny intenzivně studuje i UPS, protože nechce zůstat jen logis-
tickým doručovatelem, ale chce být i lokálním výrobcem spotřebního zboží. Stejně jako 
Michelin, kde až nyní objevili, že vlastně nejsou „v pneumatikách“, ale „v el. motorech“ 
(v pneumatikách).
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Němci sklízejí první dividendy svého intuitivního opuštění slepé uličky jaderných 
„temelínů“. Použitelný kapitál, soustředěné úsilí a nové znalosti, uvolněné opuštěním 
bezperspektivního směru, se projevují v německé „4. průmyslové revoluci“: tzv. Indust-
rie 4.0, což jsou v podstatě automatické, sebeřízené výrobní systémy.

Ve spojení s Internetem věcí (Internet of Things) si stroje Industrie 4.0 automaticky 
zajišťují i potřebné dodavatelské řetězce. Internet věcí označuje, pomocí RFID (následník 
čárových kódů), veškeré objekty: od osob, materiálů a věcí, až po ta vzácná balení euro-
pia nebo erbia v Číně. Internet věcí tak organicky doplňuje současný internet symbolů 
(popisů): tzv. CPS technologie. Také Philips užívá Internet věcí (už o Silvestru 2013, Time 
Square), vedoucí ke snížení osvětlovacích nákladů o 80%.

Elon Musk, kromě Tesly a SpaceX (raketová obsluha vesmírných stanic), obnovil 
myšlenku tzv.  Hyperloop, tj. dopravy pomocí podtlakových trubic. Jako dítě pamatuji 
pneumatickou potrubní poštu v paláci Bílá labuť, kde si jednotlivá oddělení vyměňovala 
dokumenty téměř okamžitě (10m/sec); pamatuji, jak to jen tak „fouklo“ - a už to tam bylo 
… Dnes chce Musk převážet lidi levně (solární energie) a rychle (až 950km/hod); např. 
San Francisco-San Diego za 30 minut. Praha kdysi plánovala zavést potrubní poštu věcí 
po celém městě; škoda, že k tomu nedošlo.

Konstrukce hyperloop je také inovativní: trouby „splétá“ z karbonových vláken pří-
mo na místě mobilní agregát, napouští je potřebnou pryskyřicí, a zanechává tunelovou 
trubici, která je lehčí a pevnější než ocel; prostě jede a staví … (3D tisk dálnic se testuje 
v rozvojových zemích, i když ne v zemích „již“ rozvinutých).

V USA se nabízí Doručení téhož dne (SDD; Same Day Delivery) internetových objed-
návek. Vedoucí poskytovatelé jsou Amazon, Wal-Mart a eBay. Např. eBay v New Yorku 
doručuje do 1 hodiny na jakékoliv místo (pomocí GPS), třeba na lavičku v Central Parku. 
Zároveň eBay zavedl interaktivní výkladní skleněné desky, kde lze pouhým dotykem ob-
jednávat přes internet. V ČR nejsme schopni doručovat včas ani v malé kotlince, i když 
máme nevyužitou a efektivní poštu. Selháváme v předávání poště: nemáme schopné ná-
kupčí, efektivní expedici a moderní manažery; své „e-shopy“ organizujeme jako kamen-
né krámy, chybí znalosti i odpovídající technologie. Nákupní e-zkušenosti jsou převážně 
tristní…

Nelze opomenout ani revoluci v digitální fotografii, tzv. Lytro světelného pole. Nej-
dříve klikneš a pak, v klidu doma, zaostřuješ, vybíráš a komponuješ - ne naopak.

Uvědomuji si nyní, že bych s tou lokalizovanou technologií nebyl hotov nikdy. Tak už 
jen telegraficky, bez ohledu na zajímavost a dopady:

Přesné zemědělství pomocí GPS, s precizností pod 2 cm, veškeré zemědělské práce, 
řízené na dálku počítačem, bez lidí „překážejících“ v polích. Vertikální farmy, bez půdy, 
v hydroponických roztocích, v kontrolovaném, čistém a ekologickém prostředí (viz Sky 
Greens), s robotizovanou mobilní sklizní. Podobně i Střešní farmy a norské tzv. Saha-
ra projekty produktivních oáz v pouštním prostředí. Němci otevřeli první energeticky 
autonomní dům (Algae-powered building), založený na slunci, živých vodních řasách 
a fosfátech. Closed-cycle podniky jsou uzavřené v otázkách energie, vody a odpadu; ne-
zatěžují své lokální prostředí. (Sám kupuji elektřinu od moravské firmy, za nejnižší ceny 
v ČR.) Bloom box palivové články představují decentralizované, autonomní a nezávislé 
zdroje energie; populární obzvláště v Kalifornii, ale žádoucí v New Yorku a New Jersey, 
kde se dodnes užívají centrální distribuční sítě na středověkých dřevěných sloupech! 
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Firma  Hauz Industries  staví energeticky autonomní domy, založené na zemním plynu: 
sítě jsou uvnitř domu, ne zevně. Kioskové technologie známe všichni, od bankomatů až 
po letištní odbavování a veřejné nákupní prostory. (V Česku: „automatické přijímače 
vratných lahví“ :-)). Pamatuji také populární poválečné samoobslužné pokrmové „auto-
maty“ na Václavském.)

 Samoobslužné pivnice, bez číšníků, s pípami a menu-tabletami na stolech, populární 
v USA, ale viz také pražskou „The PUB Prague 1“. V kultuře pití piva snad nakonec po-
zadu nezůstaneme. Tele-action a Remote manipulation umožňují chirurgické zákroky, 
výrobní manipulace a ruční práce pomocí robotů, i ve výrazně vzdálených lokalitách. Re-
cyklační sprchy (opět Norsko), používající jen několik litrů vody týdně; Skládací kajaky, 
založené na umění origami; vizuální Sebeprojekce cyklistů za tmy; atp., jsou příklady 
individuálních inovací s pomocí internetu a skupinového financování (tzv. Crowdfun-
ding). Personální roboty umožňují domácí a zahradní práce, sebeřízení kamer v TV stu-
diích, auto-psaní a čtení novinových zpráv, právnické průzkumy, atp. Masivní robotiza-
ce (Foxconn až milion robotů) vede k dalšímu uvolnění nadbytečné pracovní síly.

Vznikl i nový odborný časopis WSP, tzv. Unmanned Systems (US). Jde o stroje a zaříze-
ní, které fungují jen na základě zadání či mise, autonomně a nezávisle, bez lidské inter-
vence; tedy „neřízené systémy“, které se řídí a řeší si zadané problémy samy.

V Silicon Valley nám vznikla tzv. Singularity University, která se pyšní tím, že je bez 
akreditace. Je zodpovědná přímo a bez mezičlánků svým studentům, podnikatelům, 
podnikům a technologickým inovátorům; žádný státní úředník či byrokrat už nemá 
možnost deformovat, brzdit a konzervovat progres. Sebetraining a self-education tak 
rostou a je akceptovány špičkovými podniky, kterým už je tradiční universita „malá“… 
obzvláště v USA.

Re-lokalizačních technologií je dnes na tisíce. Globálně již nebudeme převážet hmot-
né věci, ale digitální informace (programy a recepty) pro tvorbu místních znalostí: Mysli 
globálně, jednej lokálně. Podstatou probíhající re-lokalizace jsou tři základní posuny:

1. Self-service  (outsourcing to customer; samoobsluha, sebeslužba). Self-service může 
probíhat pouze lokálně, individuálně a personalizovaně.

2.  Desintermediace  (odstraňování zbytečných mezičlánků). Přímý kontakt a komunikace 
mezi poskytovatelem a použivatelem (výrobcem a spotřebitelem). Ústup od tradičních 
dealerů, agentů, zprostředkovatelů, atp. Baťovský zákazník se tak stává „svým vlastním“ 
pánem: spotřebitel splývá s výrobcem.

3.  Masivní kustomizace  (individualizace, personalizace). Každý výrobek a služba jsou 
„šité na míru“, s pomocí internetu v lokálním kontextu: nejdříve prodej, potom výrob 
- ne naopak. Kustomizace se netýká už jen stylu, materiálu, barvy a kvality, ale i ceny 
(tzv. Customized pricing).

Tyto tři posuny jsou základní manifestací postupující deglobalizace a nástupu re-lo-
kalizace. Všechny technologie se této transformaci přizpůsobují, urychlují ji a posilují 
– bez ohledu na snahy vlád, států a banko-politického komplexu finančně poroučet hos-
podářskému „větru, dešti“.    

Vznikají lokální a digitální měny. Jejich představitelem je digitální Bitcoin, kterou 
stát nemůže kontrolovat a zatrpkle se snaží ji zesměšnit, zastavit či znemožnit. Lokální 
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měny však nelze zastavit (nejsou protizákonné): španělské Time banky (přes 300), Eco, 
Puma, ale i starší měny, jako Turuta, TEM, Bristol pound, Sol-Violette, Chiemgauer, 
RES, Wir, BerkShares, aj., nacházejí své sílící uplatnění. Logika je zřejmá: proč za-
těžovat lokální business nestabilními, spekulativními nebo státem manipulovanými 
měnami, jako euro, dolar nebo kč? Už i Victoriá s Secret přijímá Bitcoin na dámské 
prádýlko… 

S relokalizací se objevují nové formy podnikatelství, sebezaměstnání, atp. Už v r. 2011 
bylo v USA 22,5 milionů sebezaměstnaných (non-employers), generujících kolem S1 bili-
onu prodejů, tvořících 17,1% všech zaměstnaných. NASE uvádí, že sebezaměstnaní tvoří 
79% všech malých podniků; SBA uvádí, že malé podniky tvoří 99,7% všech zaměstnava-
telů. Začátky jsou vždy těžké, ale pohyb k podnikatelství, sebezaměstnání a hlavně sebe-
vzdělávání je zřejmou součástí transformace od globalizace k re-lokalizaci.

 
Pro anglicky čtoucí lze o Transformaci nalézt více informací na:

http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_in_Economics, případně česky na http://blog.aktualne.centrum.cz/

blogy/ales-drobek.php?itemid=8158, nebo na http://omed.cz/Article.aspx?id=2291.

(Pozn. Media často uvádějí, že jako autor něco chci, doporučuji nebo navrhuji; nebo 
snad, že mám vize nebo něco předvídám, jako nějaký prognostikátor či analytik.  Nic 
z toho není pravda. Pouze upozorňuji a vysvětluji co se děje, proč se to děje, a co se nevy-
hnutelně musí stát, bez ohledu na tvrzení politiků a jimi najatých „ekonomů“. Je na čase 
opustit normativní ekonomii (jak by věci měly být) a začít se učit ekonomii deskriptivní 
(jak věci jsou). Inženýři lidských duší sice údajně odešli se Stalinem – ale vrátili se nám 
„zadem“ a tisknou si sami peníze.)

          
 Evoluce hospodářských systémů se nedá zastavit, tak jako se nedala zastavit žádná 
z předchozích transformací. Přirozená hospodářská evoluce lidstva se dá jen zpomalit, 
zkreslit, znejistit, zdeformovat nebo zdegenerovat; nic víc. Léčba by však neměla být hor-
ší než nemoc sama.    

Deglobalizace (re-lokalizace) se odráží i v poklesu mezinárodního obchodu, který je 
za poslední dva roky nižší než globální hospodářský růst. Od r. 1940 (ale i po 200 let 
předtím) však rostl obchod zhruba dvakrát rychleji než celkový objem růstu. Transhra-
niční investice klesly v r. 2012 o celých 18 %. Inovační průlom výroby 3D tiskem umož-
ňuje podnikům, aby se „držely doma“ a výrazně snížily outsourcing a závislost na zahr. 
dodavatelích. Na exportu závislé ekonomiky nepochybně čekají těžké časy…

Transformace je silnější než my všichni dohromady: vzniká spontánně a nepláno-
vaně, z individuálních rozhodnutí a akcí miliard myslících a angažovaných jedinců, ne 
z plánů rozmarně volené, ale omezené, zmatené a zkorumpované elity, která neví co se 
děje a proč, a nezná jiné intervence než manipulace úroků a masivní tisk peněz. To je 
strašně málo a bez naděje na zastavení sebeprodukující se transformace. Věděl to už 
i český Comenius: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus.

Nám zbývá jen jedna (tj. když se přestaneme „babrat“ v nedůležitých politicích, stra-
nách a tzv. „programech“), velmi potentní a nadějná strategie: Pochopit, Přizpůsobit se, 
využít nabízených Příležitostí. Není jiné cesty.

01. 01. 2014
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Inovace à la VW: 
Jak se to dělat nemá a co jsou následky?

 
Skandál německé VW je výrazem hlubšího problému globální ekonomiky. Inovace musí 
přidávat hodnotu především zákazníkovi, pak teprve podniku. Jestliže se podnik snaží jen 
o přidanou hodnotu vlastní, o udržení zastaralé technologie za každou cenu, a o podřízení 
globálních sítí závislých subdodavatelů takovým „cílům“, pak negativní dopady na odvozené 
subdodavatelské ekonomiky na sebe nedají dlouho čekat - jak už je vidět v dnešní Brazílii.

Jak dělají „inovace“ ve VW? Škodlivé zplodiny VW-diesel překročily americké stan-
dardy 5-35krát. Odhalen byl největší podvod v historii autoprůmyslu (3. září, 2015). Pod-
vod spočívá v tom, že při indikaci oficiálního testu emisí se nejhorší zplodiny zachytí 
a nepustí do výfuku. Jde o geniální německou „inovaci“, spočívající v několika řádcích 
softwaru – přepnutí na tzv. „dyno calibration“: motor běží „čistěji“, ale na úkor výkonu 
(který se zrovna netestuje).

Jde o rozhodovací problém tzv. „tradeoffs“, tj. zlepšení jedné dimenze na úkor zhor-
šení dimenze jiné. Takový „tradeoff“ (rozhodovací kompenzace) nemůže být inovací. Na-
bídnete zlepšení, ale pomlčíte o přidruženém zhoršení? Současný VW-diesel nemůže 
být výkonný a čistý současně. Tzv. „čisté uhlí“, nebo dokonce „čistý diesel“, jsou spíše 
„inovativní“ podvody.

Co je vlastně inovace? Inovace musí přidávat hodnotu k současné konfiguraci. Jest-
liže motor běží čistěji při vyšší spotřebě, pak je hodnota přidána na straně jedné, ale 
ubrána na straně druhé. Připomíná to klasický „koňský handl“, kdy dáte Petrovi a záro-
veň okradete Pavla. (V Evropě jsou „přesuny“ tohoto typu běžné, ale ne běžně vysvětlené 
podvedené veřejnosti.)

Proč se Wolfsburg nevydá směrem opravdových inovací hybridních, elektrických 
nebo vodíkových vozů? Proč jsou nové technologie zamítány jen proto, že staří inženýři 
dodnes „milují diesel“? Nejde přece jen o Wolfsburg, ale o tisíce subdodavatelů v závis-
lých ekonomikách, kteří se musí podřídit a svoji budoucnost tak odepsat – jak se právě 
děje v Brazílii.

V Daimleru vymyslel „inovační“ technologii, tzv. BlueTec, která do výfuku vstřikuje 
ureu, tj. močovinu; ta odbourává škodlivé oxidy dusíku. K tomu je však třeba další pumpy 
a nádržky s močí. Nazvali to sice „Čistý diesel“, i když je to drahé, komplikované a jde 
v podstatě o „kočičí piss“. 

Jakýsi pan Wnterkorn se chtěl ve VW vyhnout téhle „nádržce s modrou močí“: zlikvi-
doval BlueTec a propustil její proponenty. Namísto moči vstřikovali extra benzín přímo 
do výfuku, kde tak zplodiny spalovali. Pojmenovali to efektně Lean Nox Trap – a měli 
„VW čistý diesel“. Pak už stačila jen bulvární reklama a jejich 2009 Jetta TDI Clean Diesel 
pobila v USA všechny hybridy a skončila v Guinessově knize rekordů.

Jenomže. Jenomže jim zůstaly tyhle tradeoffs. To inženýrské „něco za něco“, ten věčný 
„koňský handl“ špatného inženýrství. Aby byl čistší výfuk, musí se vstřikovat extra pa-
livo stále častěji, každých pár vteřin – a už je po nízké spotřebě. Je to buď anebo: čistota 
nebo výkon. Buďto se o tradeoffs neučili ve škole, anebo je znali až příliš dobře - a věděli, 
že novou inovační alternativou může být už jen podvod.
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Jako ekonom jsem musel s tradeoffs zápolit většinu svého odborného života. Elimi-
novat tradeoffs je možné – dokonce jsem uveřejnil optimalizační algoritmus, De novo 
programming, který tradeoffs eliminuje. Vyžaduje to ale celkovou restrukturalizaci sys-
tému. Všechny systémy, ekonomické a inženýrské, jsou vícekriteriální. Nelze maximali-
zovat jednu dimenzi na úkor jiné klíčové dimenze. U aut přece nejde jen o emise a výkon, 
ale také o náklady, spolehlivost, trvání, cenu, servis, atp. Pouhé dvě dimenze jsou hračka. 
Ale němečtí inženýři nejsou ekonomové a vícekriteriální rozhodování ve škole asi nemě-
li. Takže, zbývá podvod.

Jenže. Jenže na podvod se, hoši, vždy časem přijde. Zaměnit Winterkorna Müllerem 
také nepomůže: Müller přišel z Porsche a ví, že podvody nejsou jenom v dýzlu, ale i v ben-
zinových vozech. Dalších 800 tis. aut deklarují falešné úrovně CO2. Navíc VW neohlašuje 
přesně nehody a usmrcení ve svých vozech. To už je znakem úpadkové kultury, ne jen 
technických podvodů. Bude třeba stáhnout a opravit přes 12 milionů vozů, bude to stát 
přes $18 miliard jen na pouhých pokutách, plus nepředstavitelné množství soudních vy-
rovnání s klienty. Ztráta VW image se vyčíslit nedá. Také stát se připojí: nedával přece 
VW tučné podpory a stimuly na „zelené“ automobily jen tak pro legraci. No, a jsme zpět 
u té modré močoviny. VW inženýři samozřejmě přiznají raději vinu než hloupost – o tom 
nechť pochyb není. Nejsou v tom ostatně v Evropě osamoceni: podvod se často toleruje, 
někdy i obdivuje, ale hloupost ne. A zase, jinde existují kultury, které nesnášejí podvod, 
ale s úsměvem a pochopením přijmou přiznání hlouposti.

Ještě k té Brazílii: není závislejší ekonomiky než Brazílie: závisí na autech, auto sou-
částích a oceli pro dovezené montovny Volkswagen a Ford Motor. Co ale překvapí i eko-
noma je neuvěřitelná rychlost pádu takhle zastaralého aranžmá: Sao Paulo dnes ztrácí 
20 tis. jobů - každý měsíc. Subdodavatelé bankrotují a zahraniční firmy se o jejich osud 
nezajímají. Ještě koncem r. 2014 byla nezaměstnanost kolem 4,3 %, a na podzim 2015 už 
7,6 % (Sao Paulo 8,1 %). Na r. 2016 se propad růstu očekává -3 % a nezaměstnanost přes 
10%. Prodej automobilů klesl o 23 %. Za necelý rok se brazilská ekonomika prudce zvrá-
tila: závislost odvozenost se v dnešním světě už nemůže vyplácet.

Nepřímo lze budoucnost dané ekonomiky vyhodnocovat podle míry zadlužení do-
mácností (v Brazílii přes 3,1 bilionů reálů), podle míry nesplácených půjček (Brazílie 
3,1 %) a podle zadluženosti jako podílu ročního příjmu (v Brazílii 46 %). Taková rychlost 
pádu vyráží dech sama o sobě (ještě v r. 2010 jim rostla ekonomika 7,6 % a prodej aut 
30 %). Mnohá poučení jsou zde nabíledni, až na to, že politici typu Dilma Rousseff hos-
podářství nechápou.

Co k tomu dodat? Svět prochází nejrychlejší hospodářskou, technologickou, výrobní 
a vzdělávací změnou v celé historii lidstva. S takovou rychlostí je třeba držet krok, zůstat 
na špici inovace a změny, ne na chvostu lpění na starých pořádcích, systémech a pod-
vodné inovativnosti. Podnikavec přece není podnikatel, a inovativní machrování určitě 
není inovace.

02. 11. 2015  
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Víte co je sen? 
O snech a nočních můrách…

 
Snění je trvalým a přirozeným stavem organismu,

přerušovaným dočasnými periodami bdění a vnímání svého okolí.
 
Věda toho o snech a snění moc neví. Proto sny zůstávají předmětem pověr, výkladů a in-
terpretací, jako v dobách pohanských. V tomto nezveřejněném blogu shrnuji svoji auto-
poietickou hypotézu o původu snů. Docházím k závěru, že základním a nevyhnutelným 
stavem lidského organismu, přesněji jeho nervové soustavy, je trvalé a  nepřerušené 
„snění“. Periody bdělosti a smyslového vnímání vnějšího i vnitřního světa představují 
opakovanou modifikaci a deformaci (tj. in-formaci) vnitřní dynamiky a koloběhu stavů 
nervové soustavy. Smyslové vjemy „deformují“ nervovou soustavu a stávají se tak její 
součástí – tj. „vtisknutou pamětí“ organismu. Opakovaně tedy konstruujeme, doplňu-
jeme, tříbíme a znovu vytváříme otisk vnějšího světa.

Každý individuální otisk světa je odlišný, ale přesto porovnatelný v hlavních po-
dobnostech, vyplývajících ze sdílené struktury organismu lidského druhu. Proto mů-
žeme své „záznamy“ sdílet a nacházet bohaté průsečíky individuálních konstrukcí 
- můžeme komunikovat jako lidé. Organismy s odlišnou strukturou (jako psi, koně či 
žáby) tvoří své záznamy svého prostředí zcela odlišně, vnímají a vidí (tj. konstruují) 
své světy rozdílně a vzájemná mezidruhová komunikace je tak omezená či neexistu-
jící. Obecně stejné prostředí je tudíž objektivně nepoznatelné, ale jeho specifické zá-
znamy jedinců a druhů dovolují interpretaci myriádami různých způsobů, v závislosti 
na specifické struktuře a zkušenostech organismu.

Každý organismus tedy vnímá svět jinak. Známá hříčka je: Existuje zvuk pada-
jícího stromu, když v lese není nikoho, kdo by to slyšel?. Samozřejmě, že ne. Zvuk 
padajícího stromu může existovat jen tehdy, když je slyšen (kýmkoliv, čímkoliv); jinak 
ne. Před příchodem člověka vydávaly padající stromy jen zvuky vnímané dinosaury, 
sovami a mravenci – tedy zvuky zcela odlišné navzájem i od vnímání lidského. Podob-
ně i s ostatními smysly. Každý druh, ale i každý jedinec téhož druhu, vnímá okolní 
svět (více či méně) jinak. Zvukové vlny se prostě šíří prostředím (vzduch, voda) a záleží 
jen na „uchu“ a jeho specifické struktuře, jak a zda vůbec je dané vlnění dekódováno. 
(podobně lze digitální soubory transformovat podle různých „receptů“.) Tento indi-
viduální konstruktivismus světa nepopírá objektivní existenci světa, jen zdůrazňuje 
jeho rozdílné vnímání a omezenou dostupnost pomocí individuálních smyslů. Existu-
je tedy tolik různých světů, kolik je různých pozorovatelů. Není žádné universum, ale 
jen podstatné multiversum.

 
Mozek

 
Tím se dostáváme k nervové soustavě, roli mozku a možnostech odrazu světa ve snech 
a snění. V jednom z TV Hydeparků se bavili o mozku a došlo i na dotazy o snech 
a snění. Odpovědi byly tristní: nevíme, netušíme… Známý popularizátor i vědecký 
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odborník svorně přiznali, že snům nerozumí a že měří jen bioelektrickou aktivitu 
v různých oblastech mozku; to lidi příliš nezajímá, protože každý člověk má sny (stejně 
jako i každý pes); elektrická aktivita je samozřejmá, ale přináší minimální informaci. 
Vědci neumí zjistit, zda (a co? Natož proč?) se vám něco zdá: musí vás probudit a zeptat 
se. Nevědí také, jak a proč upadáme z usínání do spánku: není teorie, ale stále se jen 
měří. (Asi jako analytici, kteří stále civí do starých čísel, ale nevědí co a proč se v eko-
nomice vlastně děje.) Naměřit zvýšenou teplotu (nebo elektroaktivitu, ceny na burze, 
atp.) prostě nestačí - chybí diagnóza a nejde o vědu.

Tzv. denní „sny“ a představy nejsou příliš zajímavé: zde jde jen o vědomé speku-
lace a cílenou představivost o budoucnosti jedince (něco jiného je poslání nebo vize). 
Důležité jsou sny a snění během spánku: ty nám dávají nahlédnout do funkce nervové 
soustavy, podstaty paměti, role vědomí i podvědomí a hlavně – autonomie organismu. 
Lepení elektrod na lebku nebo vsouvání drátků do mozkových center by asi příliš 
nepomohlo.
 

Freud a Werich
 
Je zřejmé, že je třeba se vyhnout interpretaci snů a snářům – tedy i myšlenkové kon-
strukci Freuda, založené na nadvědomém „výkladu“ podvědomí. Moje babička vždy 
ráno sprintovala ke snáři: „Honem, honem, než to zapomenu“: Bílého koně šklebiti se 
viděti… Na jednom českém TV show byl pán, který psal definitivní snář: už nemohl to 
kompendium ani uzvednout (Freudovi stačil malý černý notýsek); škoda, že neuměl 
interpretovat sny psů, které obsahuje emotivní, motorické, obrazové i zvukové složky 
– to by bylo něco! Ale černou krávu v bílých oblacích dojenu býti viděti?

Nakonec jsem se obrátil na prostou moudrost (ovšem již staršího) Jana Wericha, 
který se důležitostí snů laicky zabýval a dost o nich přemýšlel. Nakonec uzavřel, že: 
„Co je to sen, to se neví, anebo se to nechce vědět.“ Pochopil ale, že pendlujeme mezi 
světy vědomí a podvědomí (nadvědomí neznáme) a humorně dokládal, že ty opravdové 
„blbostě a pitomostě poznáme, až když se vrátíme ze světa snů do skutečného života. 
Do skutečného života beze snů.“

Lidské vnímání dvou světů, tj. světa vědomí (nespánku) a světa podvědomí (ne-
bdění) je důležitým jevem. Co je realita a co je klam? Myslím, že i Lord Byron něco 
podobného vyjádřil svým „We live by night, and not by day.” Možná, že ano.
 

Nervová soustava

Nervová soustava tvoří uzavřený cyklus a zahrnuje mozek i ostatní komponenty. Ner-
vová soustava nemůže fungovat sama o sobě, ale musí být součástí „těla“ organismu. 
Je to vlastně jen nástroj umožňující organismu orientaci a fungování v prostředí. Jak 
přemýšlíme? Svádět to na mozek nestačí. Mozek ani nervová soustava nepřemýšlejí, 
ani nezpracovávají informace, nepočítají, atp. Mozek není maličký počítač v lebce: to 
by asi nestačilo. Přece i hodinky, laptopy, iPhones, roboti, atp., jsou také jenom ná-
stroje. Rozdíl je v tom, že jsme nervovou soustavu sami nevyrobili. Nervová soustava 
ani mozek neexistují bez těla. Jsou prostě součástí celého organismu, všech jeho funk-
cí a smyslů, a jeho dynamické interakce s bezprostředním prostředím. Mozek bez 
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nervové soustavy nedává smysl, ale opak si lze představit. Jednotlivé organismy jsou 
součástí druhových populací a komunit – jenom v nich mohou fungovat a komuniko-
vat s širším prostředím zeměkoule. Celý organismus je tedy zdrojem poznání, pohybu, 
vnímání a myšlení, ne jeho složky. Každý organismus se nutně rodí do své společenské 
sítě rodičů, tlupy, populace, druhu, atp. Tato společenská síť nutně podléhá evoluci, 
přizpůsobuje se, učí se – a pak zpětně ovlivňuje adaptaci a evoluci individuálního or-
ganismu.
 

Autopoiesis
 
Následující výklad je založen na biologické teorii autopoiesis (sebe-produkce), kterou 
se publikačně zabývám od svého působení na Columbia University (od r. 1972). Varo-
vání: čtenáři, kteří vyznávají jen to, co znají ještě z vysoké, mohou přestat číst zde – 
bez další újmy na svém vzdělání. Autopoiesis, zcela očekávaně a přirozeně, do českého 
odborného myšlení dosud nepronikla.

Musíme zde postupovat spíše telegraficky. Biologické i společenské organismy 
jsou autopoietické (sebe-produkující). Autopoiesis je opakující se cyklus (produkce – 
propojování – destrukce - produkce). Tento proces je organizován v kruhu: destruk-
ce poskytuje substrát pro nové kolo produkce. Mechanistická linearita (vstup – pro-
ces – výstup) je sice vhodná pro stroje (a moderní ekonomii), ale ne pro organismy. 
(Schumpeterovo, Hayekovo a Misesovo pojetí ekonomiky je autopoietické; Keynesovo 
a Friedmanovo je mechanistické, strojové (tj. heteropoietické.) Autopoietický cyklus 
se uzavírá sám na sebe (Jako had polykající svůj vlastní ocas).

Nervová soustava organismu je síť, podobně uzavřena sama na sebe. Mozek je pou-
ze součástí celkové nervové soustavy, jakýsi ústřední koordinační „hub“, ale přesto 
závislý na celé síti. Je redukcionistické studovat mozek jako „separát“, odděleně od 
celé nervové sítě. To pak skončíme s mozkem velikánů ve sklenici formaldehydu (ve 
špatných filmech dokonce mluví). Proto o mozku a jeho funkci tak málo víme. Měříme 
a měříme el. „výboje“ – a pak to vše ještě jednou přeměříme, a máme zase „výboje“.

Nervová soustava je součástí organismu a bez „těla“ orgánů a tkání nemá existen-
ci. Každý organismus má odlišnou strukturu a tudíž specifický a jedinečný vztah ke 
svému prostředí. Nervová soustava (i s mozkem) stimuluje senso-motorické funkce 
organismu, a tyto funkce (vnímání, pohyb, poznání) zpětně stimulují nervovou sou-
stavu. Opět, organismus je kruh (výstup je vstup) a ne přímka, jako u stroje, kde vstup 
a výstup jsou odlišné. Lidé rozumějí a chápou stroje, protože je sami vytvořili, ale 
mají potíže s pochopením jevů organismu, tj. života vůbec, které nevytvořili. Proto 
se na všechno preferují dívat jako na stroj: na mozek, organismy, ale i na spontánní 
společenství, jako trhy, jazyk, instituce (jako právo, peníze), atp. – i když je sami ne-
vytvořili.

Z této inklinace vyplývá i prvotní náklonnost k instituci „stvořitele“: co nevytvořil 
člověk, musel vytvořit někdo jiný, tvůrčí síla nebo bytost. Proto jsou teorie sebeorga-
nizace, sebeprodukce (autopoiesis) a spontánní autogeneze tak náročné na myšlení, 
chápání i praxi lidského druhu. Dnes už konečně začínáme chápat, že živé i neživé 
části přírody jsou odvozeny od stejných přírodních zákonů a přechod od neživého 
k živému je za vhodných podmínek nevyhnutelný.
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Nervová soustava nikdy nespí
 
Klíčový závěr: současný stav sítě nervové soustavy je závislý na jejím stavu předchozím. 
Proto nervová soustava  nikdy nespí, ale neustále prochází vzájemně se podmiňujícími 
stavy. Není závislá na smyslových vstupech ze svého prostředí. Jestliže spíme a nevní-
máme vstupy z okolního prostředí, naše nervová soustava stále „jiskří“ a sebe sama sti-
muluje bioelektrickými výboji.
 Byly provedeny experimenty s organismy, které byly „zavěšeny“ ve tmě inertního 
vodního prostředí bez jakýchkoliv vnějších stimulů. Měření vnitřního bioelektrického 
„jiskření“ nervové soustavy však bylo srovnatelné se stavem bdění. Mělo by být zřejmé, 
že to tak býtmusí: nervová soustava nemůže být vypnuta nebo zapnuta, ale musí svůj ob-
sah cirkulovat bez přestání, až do smrti nebo do těžké nemoci.
  Konečně se dostaneme k tomu snění. Bioelektrické jiskření nejsou jen prosté výboje, 
ale mají kódovaný obsah (obrazový, zvukový, informační, atp.): jsou podkladem naší pa-
měti. Paměť není jako knihovna nebo databáze, ale sebestimulující „projíždění“ myriád 
prolínajících se obvodů a subobvodů vyspělé nervové soustavy.
 Lidská nervová soustava má úžasnou, evolucí vytříbenou schopnost: tendenci k re-
konstrukci celku. Z dílčích, neúplných a nepřesných informací dokáže, pomocí doplnění, 
aproximace a imaginace, znovuvytvořit celek. Tento celek je hlavně vizuálně prostorový, 
často obohacený i zvukem, čichem a slovním popisem. Tato schopnost je nezbytná pro 
navigaci reality s pomocí paměti. Paměť samotná je proces, výše zmíněná tendence. Pa-
měť není prostě uložená kopie či faksimile reality (vnější i vnitřní), ale právě ta schop-
nost rekonstrukce. Tato schopnost je neustále testována a obnovována během spánku, 
manifestována v podobě snů, tj. nepřesných, mlhavých a někdy překvapivých, až weri-
chovsky bizarních, ale přesto koherentních celků.
 Paměť tedy není obrázek sám, ale  soustava nástrojů  potřebných k jeho (vždy nové 
a původní) rekonstituci. Paměť tedy není kartotéka, slovník nebo digitální záznam, ale 
soustava pravidel a tendencí pro zpracování informací.
 Jak demonstrovat tuto tendenci k celku? Není to snadné, ale zjednodušený příklad 
může pomoci. Řekněme, že nervová soustava doručí sekvenci následujících znaků: 

Jdeinádleůitžápíndomkajeabyblyypnvríapsoelndípímesnana
srpváénmmstíězybetkmžůebýttonátlísěmsasátletopeřčetšldiksý

mezoknetčekdažépensímoalevínmásvolojkaocleek.
 

Co s tím? Lidská nervová soustava (i s mozkem) má, po soustředěné námaze, schopnost 
sekvenci interpretovat i v tomto stavu. Navíc má nástroje vedoucí k rekonstrukci smys-
luplného celku. Může např. „vsouvat mezery“, třeba takto:
 

Jdeiná dleůitžá píndomka je aby byly pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě 
zybetk mžůe být tonátlí sěms a sátle to peřčetš ldiksý mezok netče kdažé pensímo 

ale vínmá svolo jako cleek.
 
Nyní se již dá smysl celek rekonstruovat poměrně rychle. Když si paměť jako rekonstruk-
ci tohoto sdělení opakovaně „projíždíme“, v bdělosti i ve spánku a třeba po celý život, pak 
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lze vypouštět i další slova bez úhony rekonstrukce celku. Nakonec stačí klíčová slova 
nebo slovo, aby byl obsah příslušných obvodů vyvolán (jako třeba zde slovo a celek). Pak 
může vyvolání daného obvodu proběhnout i ve zlomku vteřiny. (Obličej matky se vám 
může zviditelnit, i když třeba mlhavě a pokaždé jinak, již jen při pomyšlení „máma“.)
  Říká se, že z vajec lze udělat omeletu, ale z omelety vejce už ne. Nervová soustava však 
dokáže obojí: ze součástí složit celek a pak celek rozložit zpět do součástí. To je vlastně 
podstata autopoiesis.
  Nosičem snění je fáze REM (Rapid Eye Movement), kdy se oči rychle pohybují pod 
zavřenými víčky. Normální spánek prochází zhruba 90-120 minutovými cykly [usínání-
noREM (3 stadia hloubky)-REM-probouzení]. Fáze REM tedy ústí do probuzení a proto 
si sny můžeme pamatovat. Jsou-li nějaké sny v počátcích noREM, nelze si je přirozeně 
pamatovat.
  REM tedy probíhá těsně před probuzením: mozek už začíná vnímat a interpretuje 
vnitřní „jiskření“, vidí „dovnitř“, sám na sebe. Během REM spotřebuje mozek více kyslí-
ku než v bdělém stavu. U člověka je během REM mozek odpojen od kontroly voluntárních 
svalů (přerušení Barrow bridge): svalstvo se uvolní, tělo je ve virtuální paralýze, bezvlád-
né, nereagující. Bioelektrické „jiskření“ však probíhá a mozek je „vidí“ a začíná interpre-
tovat: to jsou sny. Těch pár minut na rozhraní REM a probouzení si pamatujeme.
 

Noční můra
 
Ve fázi noREM mozek stimuluje svaly (převalování, přikrývání, chrápání, skřípění 
zuby), ale neinterpretuje neuro-jiskření (žádné sny). Extrémní manifestace noREM je 
náměsíčnost – bezesný pohyb, i mimo postel. Kočky a psi nemají Barrow bridge, takže 
mohou snít a pohybovat svaly současně (unikají, honí, hrají si). Zdravý člověk se tedy ve 
spánku buďto pohybuje, nebo bezvládně sní.
  Každý jsme jistě zažili alespoň náznak noční můry. Někdy je obnovení funkce Barrow 
bridge oddáleno nebo zpomaleno, naše svalstvo je neovladatelné, sen nás tlačí k probu-
zení (strach, napadení, útěk, nebezpečí), ale my se nemůžeme pohnout, i když jsme již na-
půl probuzeni. Někdy vnímáme i sami sebe, jak sníme, ale nemůžeme se z nepříjemného 
snu vytrhnout, i když vynakládáme maximální úsilí. To je noční můra.
  („Můra“ je český výraz, podobný staroanglickému mare (typ démona) nebo germán-
skémuMahr (nightmare, Nachtmahr). Slované užívají variace mora nebo mòra, pro duše, 
které v noci opouštějí těla spících a vznášejí se nad nimi.
 

Vývoj funkce snění
 
Představte si nenarozené lidské embryo. Jeho nervová soustava se nutně vyvíjí dlouho 
před narozením. Plod musí koordinovat své pohyby (kopat, svírat pěsti) a reagovat na 
stimuly tepla, zvuků a hormonálních vln), ale hlavně si už musí  pamatovat  a učit se 
zvládat své vnitřní prostředí a děložní okolí. Každý nový nervový obvod se pak fixu-
je ve spánku: nervová soustava nikdy nespí, ale v kruhu postupuje od jednoho stavu 
k druhému: jiskří.
  Pak přijde šok: baby vstoupí do složitého světa věcí, světla, zvuků, pachů, chutí a slo-
žených vjemů. Zvládnout takový šok není snadné: každý nový vjem a zkušenost vytváří 
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nové mozkové obvody a nervové synapse. Nápor je tak velký, že dítě tráví v REM spánku 
až 18 hodin denně; nemá ještě moc o čem snít, ale fixuje obvody a vytváří senso-motoric-
kou a později také symbolickou paměť (máma, táta). Paměť je nejdůležitějším předpokla-
dem pro přežití organismu. Bez paměti nemáme šanci. Problém není své okolí vnímat; 
problém je si své vjemy zapamatovat – pro příště. Proto nutnost spánku a snů v nikdy 
nespící a stále aktivní nervové soustavě. Jen tak můžeme postupně zvládat své nové pro-
středí.
 V mládí jsou nových vjemů miliardy, mozek rychle narůstá, aby mohl vytvořit 
všechny potřebné obvody. Dítě se rychle učí, spolehlivěji se orientuje a hodně spí (fixu-
je obvody a synapse) v REM, i když sny jsou ještě spíše triviální: svět je dosud nezná-
mý, zkušenosti a prožitky malé. U starších lidí je tomu naopak: svět přináší již méně 
nového, málo nevyzkoušeného, ale zkušenosti a prožitky jsou objemné, sny mnohem 
bohatší a komplikovanější.
 

Co je tedy sen?
 
Sen je krátká episoda vnitřního uvědomění („náhledu“) do permanentního cyklu stavů 
naší nervové soustavy. Možnost takového náhledu probíhá pouze fázi REM, tj. na roz-
mezí spánku a bdění. Když do spánku vstupujeme, tak si své sny nemůžeme pamatovat 
– jedině, když nás někdo náhle probudí a na sen se zeptá. Když ze spánku vystupujeme 
a postupně nabýváme vědomí, pak si lze sen alespoň na chvíli zapamatovat a uvědomit 
si ho při probuzení. V podstatě ve fázi probouzení vnímáme stavy vlastní nervové sou-
stavy a modifikujeme její náhodný a chaotický ráz vsuvkami interpretace a významu tak, 
abychom docílili alespoň částečné (nikdy ne úplné) koherence, smyslu a logické posloup-
nosti.
  Pomocí těchto doplňujících vsuvek vtiskneme do snu své vlastní zkušenosti, myšlen-
ky a paměťové stereotypy. Obzvláště když máme čerstvé nervové obvody soustředěného 
přemýšlení, vzpomínek nebo emotivní zátěže, které pak dodávají snu pocit individuality 
a bezprostřednosti. Přemýšlíme-li předtím nad řešením úporného problému, pak je náš 
myšlenkový proces „obohacen“ nahodilostí a chaotičností nervové soustavy a můžeme 
tak dosáhnout představ nových, kreativních a nečekaných řešení. Proto je spánek často 
aktivním stimulátorem nových pohledů, myšlenek a řešení – jak mnozí vědci a umělci 
potvrzují.
  Je dále logické, že čím častěji se člověk v noci probouzí, tím větší je počet REM epizod 
a tím více snů je zaregistrováno. Když člověk spí celou noc „jako pařez“, tak má mnohem 
méně snů, které si může uvědomit nebo pamatovat. Jsou i sny (většinou noční můry), 
které si člověk může pamatovat i celý život, protože je vnímal v již napůl bdělém stavu 
a vytvořil si pro ně nové a trvalejší neurální obvody. Čeští exulanti si často sdíleli podob-
ný, až kolektivní sen, kdy se octli zpět doma, v původním prostředí, které opustili – a pak 
se probouzeli s hrůzou a v potu, protože se jim zdálo, že už jsou „chyceni“, nemohou odjet 
a do svého nového prostředí se již nikdy nevrátí.
 
Díky autonomnímu, uzavřenému a sebestimulujícímu nervovému systému, jsou sny a snění 
přirozeným a trvalým stavem organismu: vlastně sníme nepřetržitě. Výjimkou jsou jen do-
časné chvíle bdění, kdy je tento přirozený stav organismu „přehlušen“ vnějšími vjemy, které  
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potřebujeme k orientaci a koordinaci ve vnějším prostředí, jakož i k ukládání klíčových po-
znatků do paměti. Sny vnímáme jen velmi krátce, když usínáme a když se probouzíme. „Usína-
cí“ sny si pro následný spánek nepamatujeme, zatímco „probouzecí“ sny si můžeme zapamato-
vat krátce nebo déle podle délky probouzení a intenzitě či významu zážitku.

 03. 08. 2015

Schopnost rozlišovat je nezbytná k přežití
 
Neschopnost rozlišovat, např., kvalitu od „škváru“, originál od kopie, zprávu od propa-
gandy, pravdu od lži, moje od tvého - nebo národa od režimu, je obvykle znakem vrozené 
jednoduchosti a neinformovanosti jedince. Jen obtížně si lze v dnešním světě představit 
úspěšné přežití bez hodnotově zakotvené a rozvinuté schopnosti rozlišovat. 
  Nejzávažnější je určitě neschopnost nebo neochota diferencovat mezi národem a vlád-
noucím režimem, jako např. mezi Němci a vládou Národně socialistické strany, nebo mezi 
Rusy a vládou Komunistické strany (bolševické). Vládnoucí režim Stalinův nebo Hitlerův 
nelze směšovat s Němci nebo Rusy. Stejně tak je třeba umět rozlišit mezi národními zájmy 
a politickými zájmy režimu vládnoucí strany. Zájmy národní nevyplývají ze zájmů politic-
kých. Národní hrdost také není totožná s hrdými politiky - a už vůbec ne s mezi-národní 
nenávistí.
  Představme si, že by, po hrůzách Druhé světové války a po porážce Německa, poválečné 
generace Evropanů obrátily svoji nenávist proti Němcům, tj. proti německému národu. 
Kde by asi Evropa, a EU, a 70 let míru a hospodářského rozvoje dnes byly? Kolik válečných 
konfliktů a „berlínských zdí“ bychom museli přetrvat a jak citlivě by chyběla německá pra-
covitost a znalosti? A kde by asi bylo ČR a ostatní země východní Evropy? Jaké štěstí, že 
válečné i poválečné generace uměly rozlišovat.
Co chtěl Hitler, není totéž, co chtělo Německo a už vůbec ne Němci jako národ. To, čeho 
Němci dosáhli od Druhé světové války, není totéž, co chtěl Hitler dosáhnout svoji válkou. 
Nadnárodní i národní režimy jsou především režimy a jejich vlastní přežití jejich jediným 
cílem. Schopnost rozlišovat často chybí nejen nevzdělancům, ale i vzdělaným politickým 
demagogům a ideologickým zpátečníkům, členům režimů dnešních i bývalých.
 Dnes je situace zcela jiná. Obecná neschopnost rozlišovat vede ke hrůzným konfliktům, 
teroristickým tragediím, zbytečným krveprolitím a nepředstavitelnému utrpení uprchlí-
ků, běženců, emigrantů i exulantů, jejichž masy již přesáhly čísla z Druhé světové války. 
Neumí-li nové generace rozlišit mezi národem a vládnoucím režimem, pak je současná 
doba konfliktů i nadcházející éra válek alespoň vysvětlitelná, i když jistě ne pochopitelná.
 Převládající politická pseudodemokracie, dnes již ve většině světa, je částečnou příči-
nou – ve smyslu „Národ si svobodně zvolil režim a tudíž: národ i režim jedno jest.“ Jenže ne 
národ si nutně zvolil režim: mnozí volili jinak, mnozí nevolili vůbec a jiní odmítli degrado-
vat demokracii volbou „menšího zla“. Ani ti, co daný režim zvolili, nenesou zodpovědnost 
za jeho následné chování, korupci a politické intriky: neměli dost spolehlivých informací, 
uvěřili propagandě, dávali přednost optimismu před fakty, anebo se nechali unést lživou 
předvolební kampaní. Hloupost je sama o sobě již trestem nejvyšším, jak říkal Jan Werich, 
není třeba je trestat podruhé.
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Pamatujete jistě, jak si Egypťané zvolili Muslimské Bratrstvo a jak tu úžasnou chybu 
voličů nakonec musel vojenským pučem řešit generál el-Sisi, dnešní prezident. Celý de-
mokratický svět byl proti tomu: Obama odmítal „vojenskou diktaturu“, EU lámala nad 
Egyptem hůl, politologové si do studií nosili spací pytle. Představte si třeba, kdyby gene-
rál Rommel podobným pučem sesadil demokraticky zvoleného Hitlera a jeho NSDAP; byl 
by dnes mrtvým „hrdinou“, asi jako el-Sisi je hrdinou živým.
  Podobně nelze dočasný režim kyjevských oligarchů, korupčníků a militaristů smě-
šovat s Ukrajinci a Ukrajinou. Chyby voličů jsou stále častější a musí se opakovaně na-
pravovat: válkou, pučem, další (horší či lepší) volbou. Bez odlišení lumpa, podvodníka 
či hlupáka od rovného, spolehlivého a znalého inspirátora a vůdce, ztrácejí volby smysl 
a demokracie tak dostává „na frak“. Politici a politologové budou vždy chválit pseudode-
mokracii, i když selhává v kritických chvílích. Chybami se člověk nemůže učit, protože už 
je pozdě. Jedině z chyb druhých se lze něco přiučit v politice - ne z vlastních „pomýlení“; 
tedy, ne na újmě, strádání a utrpení občanů - občany je třeba rozlišit od morčat.
  Stále častěji slyšíme a čteme, že Američané tohle či ono, Rusové tohle či ono, atp., jako 
kdyby Američané a Obamův režim, nebo Rusové a Putinův režim, jedno a totéž bylo. (Možná, 
že Češi a Zeman, nebo Češi a Sobotka, opravdu jedno jest; ale v ostatním světě tomu opravdu 
tak není). Režim zůstává režimem a národ národem: doby, kdy zájmy režimu odrážely zájmy 
národa jsou ty tam, jestli vůbec kdy byly. Spíše jen na regionální a lokální úrovni dochází ně-
kdy k souhře politiků s občany komunity. Určitě tomu tak bylo ve Zlíně, když byl Tomáš Baťa 
čtyřikrát za sebou zvolen starostou - a žádné strany tam nemohly „stranit“.
  Setkáváme se s narůstající nenávistí proti národům: Ukrajinci prý nenávidí Rusy, 
Rusové Ukrajince, Řekové Němce a naopak, většina pak Američany, Američané Rusy, atd. 
Přitom jde o politické režimy, ne o národy. Ale mnohým, duševně lenivým, je to jedno: 
rozsévají vánky nenávisti a diví se pak, když sklízejí bouře válek a utrpení.
 Víte, národ je úplně něco jiného než režim. Národy přežívají po tisíciletí, produku-
jí samy sebe, svůj jazyk, svoji kulturu, chování i hodnoty. Politické režimy s nimi mají 
pramálo společného: střídají se téměř „obden“, jsou vytvářeny uměle, inženýry lidských 
duší, jejich hodnoty, chování i kultura jsou jiné, umělé. Nemají potřebné trvání, protože 
škodí a musí tak být do nekonečna obměňovány: historicky jsou stovky i tisíce režimů, 
ale jen jeden národ.

Nenávist není příliš zdravá, ale přesto přirozená lidská emoce. Nenávidět lze jedince, 
skupiny, strany, režimy, ideologie – prostě všechno, co nenávidíte. Všechny tyto elementy 
mohou mít lživé, zvrhlé, zločinné, korupční a podobné nenávisti hodné sklony či cíle.

Nenávist k národům je však něco úplně jiného: jde o iracionální, často aktivní, ex-
presi zanedbaných a zlenivělých mozků jedinců a skupin. Jsem přesvědčen, že národ, 
jakýkoliv národ, nelze nenávidět; povětšině směšujeme národ s vládnoucím režimem - 
z pohodlnosti a lenosti. Nenávist vůči národu (ne národnímu státu, tj. režimu) je příči-
nou všeho zla a utrpení v současném světě.

Je to velká škoda. Každý národ je zázrakem přírody, květem evoluce, obdivuhodný 
svým tisíciletým přežitím, kulturou, chováním a láskou (bez notné dávky lásky by se těž-
ko rozmnožoval a přirozeně obnovoval). Procestoval jsem celý svět a žil mezi mnohými 
národy: na národech není co nenávidět, jen obdivovat, a v úžasu nebo třeba s humorem 
vnímat ty blahodárné rozdílnosti - ale nakonec se vždy potkat s dobrem, pohostinstvím, 
vlídností, touhou i snahou po lepším životě.
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Jen režim takové vlastnosti nemá a mít nemůže: nežije, nedává ani nehostí ze svého 
– žije a tyje z národa. Zanedbává své funkce ochrany. Nenávidí ostatní režimy. Režimy, 
strany, vlády i jedinci se nenávidí navzájem, národy se navzájem nenávidět nemohou 
a neumí; to jen když, díky neschopnosti rozlišovat, tj. vinit nevinné a osvobozovat viníky, 
jedinci a skupiny podlehnou nenávisti, pro kterou hledají dostatečně velký předmět.

Proto, až opět uslyšíte výrazy jako proruský nebo antiamerický, proamerický nebopro-
tiruský, pak vězte, že jde vždy a jen o dočasně vládnoucí režimy, ne o národy; a že naslou-
cháte nejen zlu, ale i hlouposti, jejíž propastné hloubky nechtějte nikdy poznat.

 27. 03. 2015

Po Brexitu
 
Po Brexitu nezbylo chromé politické „elitě“ EU nic - jen prostý sonet mladého, zklama-
ného básníka, který Evropě nastavil své nezkalené zrcadlo, a tak povyšuje prostá slova 
nad prázdnotu parlamentního bučení a vřeštění beze slov. Jak trapně klišé mocných kojí 
bezmocnost, jak starý socialismus zas krade mladé sny…

 
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 

jen nevidět, jak žebrá poctivec, 
jak dme se pýchou pouhý parazit, 
jak pokřiví se každá dobrá věc, 

jak trapně září pozlátko všech poct, 
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 
jak lidskou slušnost korumpuje moc, 
jak zchromlá vláda na nás bere bič, 

jak umění je pořád služkou mocných, 
jak blbost zpupně schopným poroučí, 

jak prostá pravda je všem jenom pro smích,  
jak zlo se dobru chechtá do očí. 

Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě, 
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

 
WS

02. 07. 2016
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J́ accuse …
 
Žaluji a obviňuji, nechápu a nerozumím všem, kteří nevidí nebo nechtějí vidět základní ne-
dostatky, pomýlení, selhání a ignorování efektivního boje proti terorismu a jeho následkům. 
 Problém rakovinných nádorů spočívá právě v jejich úspěšném napojení na krevní, hor-
monální a nutriční toky zdravého organismu. V určité fázi se jim podaří vytvořit ochran-
nou membránu nebo zapouzdření tak, že je organismus nerozpozná jako cizí tělesa, ale 
(mylně) vnímá jako funkční „orgány“ živého organismu. Toto je třeba změnit posílením 
imunity a spolehlivým rozpoznáním nádoru jako cizího tělesa. Napadený živý organismus 
to sám nedokáže.
 Při radikálním zásahu se zhoubný orgán brání rozptýlením (metastázemi) a opět-
ném napojením na životadárné toky zdravého organismu. Prvním krokem v boji pro-
ti terorismu musí tedy být přerušení, likvidace a dlouhodobé odříznutí penězovodů. 
 Podívejte se na armády Daesh (někdy také ISIS, ISIL nebo IS): perfektně vybavené, odě-
né, nakrmené a ozbrojené jednotky, profesionálně vycvičené a komunikačně, znalostně 
i technologicky zajištěné. Někdo jim přece peníze i zbraně musí efektivně a dlouhodobě 
poskytovat… žaluji.
 Je selháním vlád a institucí, když zdroje takhle masivní podpory nejsou známy (anebo 
jsou známy, ale obestřeny mlčením, nezájmem nebo tabu). Někdo přece kupuje, převáží 
a prodává ukradenou naftu, financuje jejich globální internetový verbuňk. Někdo musí 
chránit jejich naftová pole a nekonečné kamiony nafty, benzinu, potravin i zbraní. Někdo 
jim vydává předplacené karty, otvírá a udržuje jejich bankovní účty, zásobuje je zbraněmi, 
atd. Proč se o tom nemluví?
  Je až bizarní, jak rychle se organizují nové zdi a ploty, jak rychle a často vylétají bom-
bardéry rostoucího počtu států, jak se stále důsledněji prověřují papíry – přitom nikdo 
neidentifikuje a nelikviduje zdroje penězovodů. Tak jako u rakoviny, je přece třeba odhalit 
a zlikvidovat skutečné zdroje výživy a dlouhodobé udržitelnosti šířícího se, metastazující-
ho, organicky integrovaného zla.
 Proč za čtyři roky Daesh v Sýrii a v Iráku nikdo nebombardoval jejich naftová pole? Kdo 
bombarduje nebo alespoň plánuje bombardování nekonečných kolon jejich kamiónů? Které 
banky jim udržují účty, poskytují karty a chrání anonymitu finančních zdrojů? Jak je možné 
tak snadno udržovat metastazované buňky Daesh ve všech vyspělých a kulturních zemích? 
 Kdo stojí za absurdní nerozhodností o tom, co představuje nebo nepředstavuje teroris-
tickou činnost či útok? Kdo stále komplikuje a znemožňuje včasnou identifikaci teroristic-
kého útoku? Když to vypadá, kváká, a kulhá jako kachna, není nejlepší předpokládat, že je 
to kachna? Proč nepřistupovat k terorismu jako k terorismu a odsoudit politické pózování? 
Není ochrana bezbranné a nevinné veřejnosti první prioritou státu?
 Jak je možné bojovat s Daesh metodami a myšlením z dob dávno minulých? Kdo neu-
stále podceňuje Daesh, jeho životaschopnost a globální rozšíření? Kdo umožňuje Daesh, 
aby mohl tak snadno vyhlašovat zodpovědnost i za akce, které mu spontánně spadly do 
klína? Nebyl útok na US ambasádu v Libyi terorismem? Není nedávný San Bernardino 
masakr také terorismus?
  Role nezávislých medií je v boji proti terorismu nezastupitelná: politici přece 
rádi pózují na křižnících, s bombardéry a na vrtulnících a ještě raději řinčí zbraněmi  
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a ekonomickými sankcemi. Lidé nezávislých medií se však mohou ptát, neoblomně a vy-
trvale: Kdo to financuje? Kdo to kupuje? Kdo to prodává? Kdo z toho má profit? Kdo lže, 
kdo mlží, kdo ignoruje a kdo odvádí pozornost od klíčových otázek a nabízí předvolební 
fráze, s úsměvem? Samozřejmě, že správnými otázkami riskují žaloby, procesy nebo vy-
hazov – ale proto jsou vlastně nezávislí, ne?
 Největším nebezpečím lidstva je finanční, materiální a ideová podpora terorismu. 
Peníze se nedají bombardovat. Každý efektivní boj musí provádět to první první, a to 
druhé až druhé, nejlépe současně, ale nikdy ne naopak.
 Oběti terorismu nepotřebují naše modlitby, květiny a slogany, ani naši jednotu a od-
hodlání. Oběti terorismu jsou oběťmi státních politických zájmů, které přimhuřují oči 
nad skutečnými zdroji podpory a výživy rakovinných metastází lidstva. Žaluji.
 P.S. Je třeba nevrhnout a podpořit ustavení globální, nadstátní a nepolitické orga-
nizace inteligenčních a vojenských odborníků Anti-Daesh, která bude mít plný přístup 
a mandát identifikovat prvotní zdroje financování a podpory terorismu – bez ohledu na 
stát, jeho osobnosti a jejich geopolitické zájmy. Je čas a je na čase.

07. 12. 2015

Proč politici lžou? Kvůli těm, co je volí 
Jak změnila krize společnost ve světě i u nás? A proč o ekonomice politici lžou? Na to 
odpovídá profesor Milan Zelený. 

Sobotní rozhovor MfD, 19. 12. 2009

Autor: VILIAM BUCHERT

V listopadu 2007 jsem dělal rozhovor s viceguvernérem národní banky Miroslavem Singerem 
a on upozorňoval, že se na nás řítí krize a že „mejdan končí“. Jenže politici neposlouchali. Proč 
neposlouchali?

Jeden mejdan skončil, ale rozlišuji mezi krizí a transformací. Krize se opakují, lidé přesto 
očekávají, že se po nich vrátí dobré časy. Transformace ale má jednosměrný tah. A tyto 
dva jevy probíhají současně. Politici neposlouchají, protože nerozumějí transformaci 
a nechápou ekonomiku. Spoléhají jen na voliče.
 
U nás kromě krize probíhá nadále i transformace? Tedy to, že společnost a ekonomika se stále mění?

Ano, ale většina lidí nedokáže právě odlišit, co je krize a co transformace. Tedy co už je 
nový standard, změna, nový svět a co je jenom cyklicky se opakující jev. Neschopnost to 
rozlišit vede k tomu, že špatně krizi předvídáme a špatně se rozhodujeme, jak ji řešit. 
Takže tento mejdan skončil, ale budou jiné, na jiné úrovni, v jiném způsobu podnikání 
a žití. A pozor - budou pro jiné skupiny lidí. To je ta transformace, kterou krize určitým 
způsobem urychluje.
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Znamená to, že nás čekají rozsáhlejší změny ekonomiky a společnosti, než jsme si ochotni připustit?

Určitě. Například v USA právě dochází k historické nezvratné transformaci způsobu živo-
ta, podnikání, mění se pohledy na to, co je dobré a co špatné. My jsme v tomto pozadu. Ame-
rika je laboratoří, z níž se to za pět až deset let přesune i do Evropy včetně České republiky.
 
Proč je Amerika teď v této situaci?

Lidstvo může provádět jenom čtyři ekonomické aktivity - vyrábět potraviny, vyrábět 
věci, poskytovat služby či nedělat nic. Amerika vyčerpala už i sektor poskytování služeb, 
více práce v něm už nebude.
 
Nedělat nic je ekonomická aktivita?

Stává se to ekonomickým jevem, protože i ti, kteří nedělají nic, jsou do hospodářství za-
pojeni - dostávají minimální mzdy, podpory v nezaměstnanosti, dávky, státy a firmy jim 
platí rekvalifikační kurzy. Kvůli státu je už i to ekonomický sektor.
 
Politici celý rok vyčítali ekonomům, že nedokázali předvídat situaci. Ekonomové zase tvrdí, že 
politici neberou ohled na to, co říkají. Kdo má v tomto pravdu?

Krize se nedá přesně odhadnout. Nastává při špatné organizaci práce, neefektivitě, přílišné 
byrokratizaci, když máte velké náklady či přezaměstnanost. Nikdo neví, co bude spouštěcím 
mechanismem krize. Teď to byly v Americe hypotéky a realitní trh, ale příště to může být 
něco jiného. Ale krize je svým způsobem vždy hlavně očista. Augiášovy chlévy znáte, že? Kdy-
bychom si to uvědomili, tak bychom neplýtvali, když jsou časy dobré, měli bychom rezervy, 
najímali bychom jen ty, kteří jsou opravdu schopní. Chovali bychom se více jako hospodáři.
 
Proč se hospodárně nechová stát?

 Podnik se tak chovat může a musí, aby přežil. Stát se tak chovat nemůže a ani nemusí. 
On přece nepracuje se svými penězi, on jenom spotřebovává peníze jiných lidí. Nemůžete 
od něj chtít, aby byl dobrý hospodář. Jako v Bibli: Já jsem dobrý pastýř, protože ochráním 
ovce, které mi patří… Státu nepatří nic, jen peníze daňových poplatníků.
 
Proč přesto všichni od státu čekají, že bude postupovat rozumně?

Protože máme velmi krátkou paměť a protože politik má jiné cíle než ekonom. Politik 
musí dělat nutně všechno pro to, aby byl zvolen. Proto ekonomickou situaci zkresluje, 
jeho zásahy do ekonomiky nemohou být v dobré víře. I ekonomové, kteří jsou v tahu 
stran, zkreslují, jinak by je politici netolerovali.
 
Dám příklad - americká vláda pomohla Citibank, protože její pád by mohl mít obrovské do-
pady na miliony klientů. To samé v případě General Motors a mnoha bank v Evropě. Nedělají 
politici ty zásahy takzvaně v dobré víře?
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Nedělají. Citibank se stala gigantickou byrokratickou společností, která nevydělává peníze tím, 
že investuje do dobrých projektů. Vydělává je na různých komplikovaných spekulacích. Nechal 
bych ji zbankrotovat. To samé General Motors. Obama tam utratil úžasné peníze, které nebyly 
jeho, ale daňových poplatníků. Výsledek? Ten nejhorší! Peníze pryč, a přesto bankrot. Kdokoli 
se snaží oklamat tržní vztahy, tak si hraje s ohněm. Trh, ať mu děláme, co mu děláme, je silnější 
než my všichni dohromady. Je silnější než vlády. České banky zase vydělávají na poplatcích, to 
není správné. Takové banky neslouží ani investorům, ani společnosti tak, jak je potřebné. Tyto 
banky nejsou spolupodílníky na investičních projektech, ale trapnými výběrčími pochybných 
poplatků a sazeb, které zdaleka převyšují jejich „nulové“ úroky. Banky prostě nejsou banky.
 
V jednom svém blogu jste napsal, že politické a ekonomické hodnoty a následné rozhodování 
jsou v podstatě neslučitelné. To je tak vždy?

Tak to dokonce být musí. Nepřekrývají se zejména časové dimenze života politika a eko-
nomického systému. Politik uvažuje krátkodobě o dlouhodobých problémech. Politik 
nemůže a nechce dohlédnout dlouhodobé dopady. Jeho horizont zájmu jsou příští volby.
 
Takže nám v tom politici lžou?

Musí. I když oni lžou v jiném smyslu, nemyslí to jako podvod, ale snaží se o uchování svých po-
zic. Málo se přitom ve veřejnosti o těch časových dimenzích mezi politikou a ekonomikou dis-
kutuje. Představte si politika, který říká…  teď jsem chtěl užít vulgární slovo, ale raději ne. Tedy 
řekne: Jsme v háji, vypadá to zle, je potřeba změnit směry našeho hospodářství, musíme vytvo-
řit vizi, jak ve světě chceme vypadat, a bude to trvat dvacet let. Nikdo by jeho či stranu nevolil.
 
Neexistují výjimky? Být dobrým politikem i ekonomem současně?

Nejde to. Dobrý ekonom by nikdy nemohl říkat, natož dělat takové věci co dobrý politik. 
Dobrý politik je ten, který je zvolen. Dobrý ekonom je ten, který se nepoddá požadavkům 
příštích voleb, ale trvá na své nepolitické pravdě o skutečném stavu ekonomiky.
 
Vy také tvrdíte, že český stát neumí hospodařit s penězi daňových poplatníků, že neumí nasta-
vit pro podnikání správná pravidla, že místo zabezpečení lepšího ekonomického chodu země 
vidíme hlavně korupci. To jsou silná slova.

Jsou, ale je důležité na to upozornit. V debatách politicko-společensko-ekonomických se 
dávají zásahy státu v podstatě do jednoho pytle. Já ale ostře rozlišuji mezi regulací a inter-
vencí státu. Regulace je nastavení pravidel pro všechny účastníky na trhu. Je to legitimní 
a velká role státu. Naopak intervence je zásah nikoli pravidlem, ale ve jménu určitých sku-
pin či firem na úkor ostatních tržních subjektů. To je nežádoucí deformace trhu. Regulace 
podnikatelům nevadí, protože jsou jí „znevýhodněni“ všichni stejně. Měla by však být dobře 
promyšlená a trvalá. Naopak intervence deformují trh. Politici dávají přednost intervenci, 
protože zvýhodnění různých skupin přináší politické straně peníze do volební kampaně.
 
Vy byste byl například pro regulaci finanční trhů, jak to chce EU?



73

Postřehy v předstihu – hravě i dravě

Byl. Stát má jednu úžasnou roli v ekonomice a společnosti - a to je ochránit spotřebitele 
před újmou a poškozením. Neregulované finanční trhy to nedělají. Jen si vezměte smlouvy 
finančních ústavů - po stranách malými písmeny vám něco vysvětlují. Snaží se vás oklamat 
- dal bych podobné věci mimo zákon. A český stát obzvlášť chrání své občany velmi málo.

Sledoval jste taškařici kolem schvalování rozpočtu v naší Sněmovně?

Sledoval a je to přesně ten střet mezi ekonomikou a politikou. Úřednická vláda nemá mandát, 
a proto se snažila trochu nezvýhodnit různé skupiny. Politici chtěli pravý opak a také to udělali.
 
Co zásadního byste udělal jinak vy v případě rozpočtu, který je dnes velmi schodkový?

Zásadně bych oddělil tvorbu ekonomického koláče od jeho dělení. To druhé je skuteč-
ně politickou záležitostí, i když bych nesouhlasil s tím, jak se někdy dělí. Zásadně ale 
nesouhlasím s tím, že politika tolik mluví do vlastní tvorby a pečení koláče. To je úkol 
odborníků, nezávislý na receptáři rozdělování a „krájení“ výsledného koláče. Upeču vám 
jej a pak už se poperte sami. Ale nemluvte mi do pečení, nemáte na to.
 
Ale jak byste pekl koláč vy?

Udělal bych ho větší. Neprojedl bych tolik prostředků, ale investoval bych je. Zejména 
do dlouhodobých zájmů, které by vedly k zvýšení produkce, k zvýšení zaměstnanosti, 
k posílení našeho postavení v exportu. Žádné podobné snahy zde ale nevidím. Všechny 
ty hádky a spory jsou zaměřené pouze na to, jak malý koláč rozdělit, a ne jak jej upéci 
větší do budoucnosti.
 
Neřekl jste, kde byste našel peníze na další investice.

Omezil bych spotřebu, osekal výdaje, nastavil správné (nespotřební) investice. Právě 
proto bych nebyl zvolen, i kdybych předstíral, že jsem politikem.
 
A jak hodnotíte rostoucí schodek rozpočtu a zadlužování státu?

Z hlediska hospodaření je vývoj k přehnanému spotřebnímu zadlužení špatný. Ale vývoj 
k rozumnému investičnímu zadlužení bych za tak špatný nepovažoval. Nejsem proti zadlu-
žování, ale nesmí se to dělat za účelem spotřeby. A to je bohužel to, co u nás vidíme.
 
Existuje nějaká oblast, do které byste investoval v Česku přednostně?

Přemlouval bych představitele této země, že by se vyplatilo investovat do technologií, systé-
mů a know-how souvisejících s ekologií. To bych udělal i za cenu zadlužení. Mohli bychom 
takové věci poskytovat Číně, Indii i dalším zemím mnoho let. Je v tom ohromný potenciál. 
Na rozdíl od klimatických aktivistů v tom ale vidím byznys. Dobrý byznys. Malá země jako 
my by si měla najít možnosti, které může poskytovat velkým. Nikdy již nebudeme Baťové, ale 
na četné Bati tohoto světa se můžeme napojit. Znám české firmy, které to pořád ještě umějí.
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České podniky říkají, že by chtěly rychlý přechod na euro, někteří ekonomové naopak tvrdí, 
že koruna s nezafixovaným směnným kurzem nás v krizi ochránila. Jak to je?

Jestli máte vlastní měnu nebo společné euro, to samo o sobě nezmění špatnou ekono-
miku v dobrou a opačně. Raději bych byl ale součástí toho, co je v okolí, aby tam byla 
určitá spolehlivost. A že nás koruna v krizi ochránila? Byla však tak výhodná v dobách 
konjunktury? O tom už málokdo hovoří.
 
Kritizujete i to, že cizí podniky mají u nás výhodnější podmínky než domácí. Co tím konkrétně myslíte?

Zahraniční podniky dostávají úžasné stimuly. Opět je to krátkodobé řešení. Říkám tomu 
efekt „Cirkus Humberto“. Přijede cirkus do městečka, všichni jsou rádi, jezdí k nim lidé 
z okolí, restaurace a obchody mají narváno. Tak stát naláká vnější podniky, intervenuje 
v jejich prospěch, naruší tržní podmínky. Jednoho rána se ale probudíte a cirkus opustil 
město. A co teď? To nás ještě čeká ve velkém.
 
U malých zemí je cestou k tomu, aby mohly konkurovat velkým státům, vzdělanostní společnost. 
Učíte na několika univerzitách ve světě, jak se díváte na stav současného českého vzdělávání?

S penězi do vzdělávání je to jako s těmi intervencemi. Jestli má ten systém zajeté maný-
ry, chování, obsah a vy do toho nalejete nové peníze, tak to jen zakonzervujete. A nikdy 
nezměníte žádný systém jen tím, že mu dáte peníze. Musíte vidět nejdříve pohyb, pak jej 
financovat; to se u nás nikdy nestalo.
 
Myslíte si tedy, že české vzdělávání se ani po revoluci nezměnilo?

Máme vzdělávání rakousko-uherského typu. Nepodařilo se nám ho transformovat ani za 
komunistů, ani za posledních 20 let. Studenti se pořád učí většinou biflováním za účelem 
vytvoření společné vědomostní základny. Za Rakousko-Uherska to mělo oprávnění, ale 
dnes? Svět už neodměňuje informace, ale znalosti.
 
Můžete být konkrétnější?

Informace je jako kuchařka, ta je sice důležitá, ale neznamená to, že umíte vařit. Vědět 
neznamená umět. Znalosti, jak co udělat, u nás pokulhávají, naše vzdělávání na to není 
zaměřené. Smějeme se Američanům, že neznají nějaké hlavní město, ale když přijde na 
to, jak vytvořit pracovní tým a dosáhnout s ním výsledků, tak my jsme často bezradní, 
ale Američané to dají rychle dohromady a už to frčí. V Česku má mnoho lidí velmi slabý 
podnikatelský tah. Proto nemá ani ekonomika šťávu. Proto prosazuji s kolegy vznik 
takzvané Podnikatelské univerzity.
 
Kde a kdy by měla být?

Ještě přesně nevíme, ale to víte: byrokracie, akreditace, Rakousko-Uhersko… To není žádný 
zbytečný think tank, ale učit lidi podnikat, to by bylo něco! Děláme na tom na plné pecky.
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 V jednom svém článku jste použil čínské přísloví: „Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři 
a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.“ Máte někdy v Česku pocit marnos-
ti, když něco vysvětlujete a nikdo to nechápe?

Skutečně se mi stává, že o něčem hovořím a oni mi říkají: My jsme o tom ve škole nikdy 
neslyšeli. Že prý jsem si to vymyslel. No a co? odpovídám. Přece nic nového nemohli ve 
škole slyšet. Nebudu jako profesor vykládat, co už někde slyšeli. To bych nebyl profesor, 
ale nějaký lektor. A na podobně „tvrdou vodu“ narážím hlavně v Česku. 

27. 12. 2009

Geneze krize: 
Třicet stupňů ke krizi, krok za krokem…

Současná krize vznikala po dlouhá desetiletí, v podstatě již od Rooseveltova „Nového rozdá-
ní (karet)“ (New Deal). Její příčinou jsou státní intervence do ekonomiky svobodného trhu, 
obzvláště za Clintonovy vlády. Lidé, kteří krizi nezodpovědně vyvolali jsou dnes zodpovědní za 
její „léčbu“ a tvoří akční jádro Obamovy vlády. Může totéž myšlení, rozhodování a akce krizi 
jak zapříčinit, tak následně i vyléčit? Samozřejmě, že ne.
  Šířící se vlna demonstrací proti vládám a jejich intervencím, které krizi jen prohlubují 
a prodlužují, probíhá pod heslem „Krize je v hlavách vládců, ne v ekonomice.“ Nelze než souhlasit.
  Došlo a dochází k významnému útoku politických, finančních a mediálních elit na sa-
motné instituce kapitalismu, svobodného trhu a demokracie. Znárodňování a socialismus se 
začínají veřejně debatovat - již 35% Demokratů se staví k socialismu kladně. USA se začíná 
transformovat na USSA: zpolitizovaná léčba je nebezpečnější než nemoc sama. Výkřik na ti-
tulní straně Business Week (9.2.2009): THE BAILOUT IS A BUST! (Volně: NOUZOVÝ BALÍK 
JE KAPUT) je bolestným svědectvím doby. Ani předchozí (TARP), ani dnešní (ARRP), ani bu-
doucí „záchranné“ balíky nemohou krizi vyléčit, protože neadresují příčiny, ale jen symptomy 
krize. Obamův ARRP je nyní RIP (Requiscat in Pace). Základním pravidlem léčitele je: Aby ne-
mocní opět nabyli zdraví, nařídím opatření podle svého nejlepšího vědění a posouzení a budu od nich 
vzdalovat všechno zlé a škodlivé. Neškodit a nezhoršit. Neutrácet a neplýtvat.

02. 02. 2009

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?
Bernanke is an idiot. 

Jim Rogers

Mnozí čtenáři se ptají, zda komentuji také americkou či globální ekonomiku? Samozřej-
mě. To již je úloha (a úděl) profesora ekonomie.
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 Bankéři, makroekonomové a politici zásadně a podstatně podcenili vztahy a dynami-
ku globální ekonomiky. Tvrdošíjně uplatňují makroekonomická dogmata zašlých dob, od 
keynesianismu až po monetarismus, totálně nevhodných pro éru globálních trhů. Svě-
tové „krize“ – kreditní, hypotéční, potravinové, energetické, ekologické a myšlenkové 
– jsou následkem až debilního lpění na dogmatech, která mají s moderní ekonomikou 
pramálo společného. Ekonomie se musí měnit a rozvíjet podle rapidně se měnící globál-
ní ekonomiky. Ekonomie musí být odrazem ekonomiky, ne naopak. Kde k tomu nedo-
chází, anebo dochází jen velmi pomalu, tam přichází katastrofa, krize a uměle vyvolaná 
destrukce ekonomického organismu. 
 Vezměte si bublinotvorné aktivity americké Fed, které po zmatení senilního Greenspa-
na předsedá „ubohý Bernanský“ (Ben Shalom Bernanke) - oba makroekonomové dogmatu, 
kteří snad neví jinak než si donekonečna pohrávat s úrokovými mírami a sanovat bankro-
tující banky. Makroekonomové se propojili s politiky v míře, která již nějaké spásné odliše-
ní ani nedovoluje. Bernanke snížil úrokové míry šestkrát za sebou a tím zatloukl dolar na 
jeho historicky nejnižší hodnotu, bez ohledu na klíčovou roli dolaru v globální ekonomice.
 Uměle vyvolaný pád dolaru způsobil světový útěk ke spekulacím s komoditami, od 
rýže a pšenice přes naftu až po barevné kovy. Prudce rostoucí ceny komodit přinesly silné 
inflační tlaky, proti kterým měl pokles dolaru vlastně ochránit. Následkem jsou rostoucí 
ceny potravin, které v některých regiónech hraničí s nedostatkem a hladem. Rostoucí ceny 
ropy vedly k politickému tlaku olejářských monopolů směrem k biopalivům (vzhledem 
k jejich mixování s tradičními benziny). Politicko-ekonomický komplex podlehl a dotoval 
spekulace v biopalivech, čímž způsobil masivní přesun od kukuřice a rýže jako potravin 
k jejich spalování. Mezitím nárůst cen ropy zůstal bez odpovědi makroekonomů a politi-
ků, kteří vyloučili ekologii a ekologické myšlení z domény ekonomie. Biopaliva přesunula 
investice a soustředění od čistých zdrojů (vítr, slunce, voda) na spalování nejdražších zdro-
jů fosilních a potravinových. Navzdory všem vyvolaným negativním pohybům, předseda 
Bernanke opět – snížil úrokovou míru a srazil tak dolar na kolena. 
 Je až k nevíře, že bankéři, olejáři, makroekonomové a politici – tedy skupiny, které 
spekulativní pohyby a „bublinaci“ ekonomiky způsobili – jsou dodnes vyzývání k vy-
jádření názorů jak z této globální šlamastiky ven. Jak to proboha mohou vědět? Vždyť 
dodnes žijí s ekonomickými dogmaty 30. – 50. let minulého století. Dle mého názoru, 
zlatá éra makroekonomie, zahájená ve 30. letech Lordem Keynesem, právě skončila. Ná-
vrat od symbolické k reálné ekonomii je nevyhnutelný. I legendární král komoditních 
spekulantů, Jim Rogers, již prohlédl a volá po zrušení Fed a po odstoupení Bernanskýho, 
pro něhož má pouze přívlastky jako “nut“, „idiot“ anebo „hlupák“ – jako kdyby za globální 
ekonomiku mohl tento jediný, zmatený človíček. Tak snadné to zase nebude.

S ekonomikou je vše v pořádku.
Ronald Reagan

Prezident Reagan, tváří v tvář hroutícím se akciovým trhům, trval na tom, že s ekonomi-
kou je vše v pořádku. I dnešní krize je pouze krizí finančního sektoru.
 Ve skutečnosti existují ekonomiky dvě: První, skutečná (reálná) ekonomika výrobků 
a služeb, kde na trhu probíhají transakce se zbožím proti platbám za toto zboží, a druhá 
virtuální neboli symbolická ekonomika peněz a finančních nástrojů, ve které se sází na 
budoucí pohyby cen a hazarduje hlavně s penězi druhých lidí. 
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 Tato druhá ekonomika není nutně podložena skutečnými toky zboží a služeb; jejím 
hlavním produktem jsou peníze. Produkuje peníze přímo, bez obtěžující přítomnosti 
skutečných výrobků nebo služeb. Jak je to možné? Hlavně díky spekulacím, sázkám, ha-
zardní hře. Prostě s touto druhou ekonomikou je vždy něco v nepořádku.
 Chceme-li pochopit praktickou ekonomiku i ekonomii jako vědu, neměli bychom tyto 
dvě ekonomiky směšovat.  
 Rozdíl vysvětluje jednoduchá metafora: Když získáte peníze prostřednictvím zboží 
a služeb, zanecháte v ekonomice stopu – užitečný výrobek, cennou službu. Tento skuteč-
ný užitek lze spotřebovat; nová znalost se získá a uloží do organizační paměti ekonomiky. 
Můžeme říci, že peníze byly vydělané (zasloužené).
 Když získáte peníze tím, že vsadíte třeba na budoucí vyšší úrokové sazby nebo směn-
né kurzy, nezanecháváte v ekonomice žádnou trvalou nebo viditelnou stopu – žádné zbo-
ží, žádné služby, žádné znalosti. Peníze se jednoduše přesunou z jedné kapsy do druhé, 
aniž by zanechaly jakoukoli skutečnou stopu. Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem, 
jako v sázkové kanceláři. 
 Existuje tedy velký rozdíl mezi vyděláváním a děláním peněz. Není nic špatného na 
vydělávání peněz, ale dělání peněz se permanentně ocitá v potížích. Když ukradnu nebo 
vyhraji vaše peníze (převedu je z vaší kapsy do své), v ekonomice nezůstává žádný pozitiv-
ní přínos. Když si vaše peníze vydělám (tím, že vám prodám skutečné zboží nebo služby), 
dojde k pozitivní akumulaci užitku a znalostí. 

Skutečná a virtuální ekonomika: Přerušení spojení 

Tyto dvě ekonomiky, ač zásadně odlišné a relativně nezávislé, se v mezních situacích navzájem 
ovlivňují. Nové výrobky a služby vytvářejí nové pohyby kapitálu; skutečná ekonomika pohání 
finanční ekonomiku. Nové finanční toky umožňují a stimulují novou výrobu a služby, a tak 
pořád dokola … Problémy nastanou, když ona druhá ekonomika symbolů přestane působit 
v součinnosti s první ekonomikou skutečného zboží a snaží se dělat peníze prostřednictvím 
spekulací, sázek a iracionálního riskování. 
 Díky rychlé globalizaci kapitálových trhů, bleskové rychlosti, s jakou fungují komunikační 
sítě a internet, a automatizovaným, počítačově řízeným finančním nástrojům, je nyní v ros-
toucí míře možné získat peníze bez toho, abyste je vydělali: stačí je udělat. Rychlost je dostup-
ná, potřebujete jen spoustu peněz do hry. Obrovské sumy peněz se získávají tím, že na několik 
minut nebo hodin investujete ještě větší sumy peněz, proženete je během jediného dne něko-
likrát kolem světa. Žádné skutečné zboží nebo služby nemění svého majitele či lokalitu v tak 
krátkem zlomku času.  
 Symbolická virtuální ekonomika se tedy stala významně nezávislou, odpoutanou od sku-
tečné ekonomiky. Lze spekulovat s ropou, vepřovými boky, hypotékami nebo zlatem, aniž bys-
te se o tyto produkty zajímali, bez toho, abyste měli vliv na jejich pohyby nebo převody: Pro 
globální spekulanty je skutečná povaha těchto komodit nebo produktů většinou nepodstatná. 

Peníze druhých lidí

Jak lze udělat peníze na krátkodobých změnách cen v rozsahu pouhých zlomků procent? 
Potřebujete spoustu peněz – a to znamená peníze druhých lidí. 
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 Podnikatel nebo živnostník pracuje s vlastními penězi nebo vlastním dluhem. Ban-
ky, investiční ústavy, zajišťovací fondy a podobné instituce jsou specificky určené pro 
práci s penězi těch druhých. V globálním komunikačním prostředí i jediný obchodník 
může získat nebo ztratit miliardu přes noc – pokud má k dispozici dostatek peněz dru-
hých lidí.
 A jak dosáhneme toho, že získáme dostatek peněz druhých lidí? Snadno. Když jsou 
úrokové sazby vysoké, lidé budou ukládat své úspory do bank. Když jsou úrokové sazby 
nízké, investiční bankéři budou tyto peníze půjčovat levněji a začnou investovat – ne do 
skutečné ekonomiky, ale do spekulací a sázek v rámci symbolické ekonomiky.
Vezměme například ceny ropy: Ačkoli nabídka je dostatečná a poptávka ve skutečnosti 
klesá, sázejí se velké sumy peněz na rostoucí ceny. Nymex (New York Mercantile Ex-
change) dnes elektronicky obchoduje s ropou 24 hodin denně. Člověk může nakoupit 
velké množství ropy (ve skutečnosti pouze krátkodobé tituly na ropu), aniž by ji vůbec 
chtěl, viděl nebo uvedl do pohybu. Jak cena roste, druhý den ropu prodá, shrábne do 
kapsy zisk a vsadí si na další kolo zvyšování cen. Dosahují se vysoké zisky, aniž by ropné 
tankery vůbec opustily přístav… v takové ekonomice jsou všechno jen vícebarevné žetó-
ny. Je v zájmu těchto „investorů“, aby ceny ropy a ostatních komodit rostly co nejrychleji 
a nejspolehlivěji.

Státní zásahy vyvolávají spekulační bubliny 

Úsudek spekulantů, politiků a makroekonomů se jen zřídka opírá o znalosti a porozumění, 
jejich investice jsou špatné a rizika nesmírná – jsou tvůrci investičních bublin a krizí, plní si 
kapsy zisky – a pak nechávají bubliny prasknout … konec konců, jde o peníze těch druhých.
 Jak se nejlépe vytvoří bublina? Tím, že dáte levně k dispozici spoustu peněz. Jinými 
slovy, stlačíte dolů náklady na půjčování peněz, úrokové sazby. Levné peníze se nalévají 
do ekonomiky velice rychle, na špatné peníze se chytají špatné projekty, skutečná eko-
nomika nemůže odpovědět kvalitními výrobky a službami, obchodní modely se stáva-
jí chatrným dovětkem. A nakonec spekulační bublina praskne. Nadělaly se velké sumy 
peněz, ale vždycky za to musí někdo zaplatit, někdo jiný musí o tyto peníze přijít. Jdou 
z jedné kapsy do druhé, bez jakéhokoli skutečného produktu mezi nimi. 
 Kdo platí za iracionální nevázanost hraní si s penězi těch druhých? Ti druzí lidé: Nero-
zumní kupující a nevinní daňoví poplatníci, ti všichni jsou pěšáci ve hře Kasino v oblacích. 
Vláda pomáhá z nesnází finančním institucím, aby tak zabránila panice investorů a útokům 
na vklady. V případě bank to musí dělat, protože vklady jsou pojištěné; v případě investičních 
ústavů to také musí, i když nepřímo, aby podepřela důvěru a stabilizovala finanční hospo-
dářství. V obou případech je to v konečném součtu daňový poplatník, kdo zaplatí za všechny 
špatné úsudky, nerozumná rozhodnutí a neomezenou lidskou chamtivost. 

Dvě větve ekonomie: Mikro a makro

Vezměme například nedávný kolaps wallstreetského giganta, investiční banky Bear, Ste-
arns & Co.. Zcela nemoudré a nekompetentní rozhodování vedlo k pádu ceny akcií ze 
178 dolarů na pouhé 2 dolary za akcii. Jen si představte, jaké kapitálové bohatství bylo 
ztraceno. 
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 Federální banka zakročila, snížila náklady na vypůjčování peněz, poskytla peníze 
a schválila dohodu ve prospěch investiční banky JPMorgan Chase, která převzala Bear 
Stearns během jediné noci. Trhy se uklidnily a vrátily se zpět ke svému obvyklému spe-
kulativnímu investování; daňoví poplatníci zaplatili za celou tuto dohodu svými těžce 
vydělanými penězi. 
 To nás přivádí k ekonomii jako vědě. Existují dvě základní větve ekonomie – makro 
a mikro. Mikroekonomie (také cenová teorie neboli teorie firmy) se zabývá tvorbou bohat-
ství prostřednictvím výrobků a služeb na úrovni firmy. Studuje úsudek a veřejnou volbu, 
rozhodování, nabídku a poptávku po výrobcích, tvorbu cen, produktivitu, konkurence-
schopnost, organizaci, veřejnou ekonomii, institucionální ekonomii, politické vědy, atd.
 Makroekonomie se vyvinula jako studium agregátních hodnot na úrovni národní 
ekonomiky. Zabývá se státními zásahy, dolaďováním a přerozdělováním statků vytvoře-
ných někým jiným (většinou podnikatelským sektorem) – protože stát sám žádné statky 
nevytváří. Makroekonomie tedy studuje peníze, dluh a úrokové sazby, stejně jako úhrnné 
veličiny a statistiky národního hospodářství.
 Takže mikroekonomové hovoří o výrobě, inovacích, rozhodování, poptávce a nabídce 
firem a podobně, zatímco makroekonomové hovoří o centrálních bankách, daňovém sys-
tému, úrokových sazbách, množství peněz v oběhu, směnných kursech, zaměstnanosti 
a vládní politice. Za ideálních podmínek se tyto dvě větve potkávají a navzájem doplňují, 
zapřahají svoji synergii ve prospěch národního blahobytu a tvorby a přerozdělování bo-
hatství. 
 Za ne už tak ideálních podmínek stát a makroekonomie dominují a zasahují do tvor-
by bohatství tím, že je zdaňují, utrácejí za politické projekty, nekonečně si pohrávají 
s úrokovými sazbami, zachraňují padlé banky a finanční instituce a tak podobně. Stát je 
nejméně kompetentní institucí pro tvorbu statků, avšak je tou nejmocnější institucí pro 
prosazování svých politických cílů prostřednictvím zásahů a ovlivňování tvorby těchto 
statků. 
 Tato převaha makroekonomie nad mikroekonomií je zejména nápadná v post-komu-
nistických státech. Jiné vzdělání ekonomů nebylo dostupné. Komunismus byl všechen 
o agregátních hodnotách, vládním ovlivňování a útlumu zodpovědnosti. Stát kontroloval 
vše, od cen a daní až po plány výroby a obchodní strategie. 

Pan Bublina a jeho odkaz 

Neoddiskutovatelným panem Bublinou byl předseda správní rady Federálního rezerv-
ního systému, ryzí makroekonom a monetarista, Alan Greenspan (viz např. Flecken-
stein, Greenspan’s Bubbles: The Age of Ignorance at the Federal Reserve, 2008). Prakticky 
sám bez cizí pomoci, prostřednictvím své monetární politiky, vytvořil více bublin, než 
o kolika se zpívá v písni „I’m forever blowing bubbles“. Jeho vliv na ekonomiku byl po 
mnohá desetiletí nesporný. Mezi jeho vrcholná čísla lze zařadit krach na akciovém trhu 
v roce 1987, tzv. krize Savings & Loan (pád spořitelních a úvěrových sdružení), kolaps 
investičního fondu Long Term Capital Management, technologická bublina roku 2000, 
katastrofa zvaná Y2K a kreditní bublina a krize realit v roce 2007. 
 Kaše, kterou Greenspan navařil, poskytuje usvědčující důkaz o veřejné naivitě šéfa 
Fedu, pokud jde o pohyby na trhu a v ekonomice. Ještě více zneklidňující je skutečnost, 
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že Greenspan nejen že dělal nákladné chyby, ale že dělal stejné chyby zas a znova. Nikdy 
se ze svých vlastních chyb nepoučil, nikdy nebyl schopen tyto chyby uznat a byl zcela 
neschopný poučit se z chyb druhých. Namísto toho neúnavně přepisoval vlastní historii, 
aby své chyby ospravedlnil.
 Tento úděl je pro makroekonomy typický: Rádi se drží dogmat, jako je keynesi-
ánsví, monetarismus nebo volné trhy – a nikdy je neopustí. Nechápou, že ekonomi-
ka není neměnný a předvídatelný stroj, kde si trochu pohrajete se vstupy a získáte  
odpovídající výstupy. Tak tomu není. Ekonomika není stroj; je to lidský systém, živý or-
ganismus, který se v rámci svého prostředí trvale adaptuje, přizpůsobuje a vyvažuje. Po-
užijme jednoduchou metaforu: Ekonomika je jako pes – jednou ho kopnete, a on vám olíz-
ne nohu a oddaně na vás hledí. Kopnete ho podruhé, a on s vytím uteče do kouta. Kopnete 
ho potřetí, a skočí vám po hrdle. Jak říkával můj mentor, ekonom Oskar Morgenstern: 
„Upustíte francouzský klíč do stroje, a ten se zastaví. Upustíte jej do ekonomiky – a ona 
jej pohltí.” Tedy absorbuje jej, přizpůsobí se mu jako živý organismus. Studium biologie 
a psychologie by tedy pro ekonomy bylo užitečnější než učit se fyziku, mechaniku nebo 
deskriptivní geometrii. 
 Bernanke zdědil Greenspanovu poslední bublinu, ale nezná také nic lepšího než si 
hrát s úrokovými sazbami (od léta 2007 se snížily již šestkrát) – a klesají stále níže a dál 
potápějí dolar. 

Bubliny tady budou vždycky … Tak co?

Pokud jde o bubliny, měl bych asi zmínit co vždycky opakuji studentům… V roce 1637 
tady byla známá bublina Tulipmánie. Ceny tulipánů vyháněli vzhůru spekulanti, kteří 
ani tulipány neměli rádi, milovali jen jejich rostoucí ceny a rychlé zisky – potom bublina 
praskla a oni přišli o peníze. Ale tulipány zůstaly, ještě krásnější a v hojnějším počtu než 
dříve. Tulipány dodnes přinášejí všem radost a dobré obchody. S ekonomikou nebylo nic 
v nepořádku.
 Pak zde byla internetová bublina roku 2000. Mnozí nenasytní investoři přecenili své 
znalosti a schopnosti … a ztratili své peníze, když jejich bublina praskla. Ale s internetem 
a e-businessem bylo vše v pořádku: pouze neinformovaní investoři se spálili. Internet 
vyrostl do ještě větší síly a stal se dominantní globální silou, novým prostorem pro pod-
nikání a vydělávání peněz. S ekonomikou nebylo nic v nepořádku. 
 A nyní je zde ta hypoteční a realitní bublina. Domy šly na odbyt jako čerstvě upečené 
koláče. Hypotéky byly levné a géniové z Wall Street, ve své nekonečné chamtivosti, po-
skytovali hypotéky lidem, kteří se mohli spolehnout jen na malý nebo vůbec žádný pří-
jem … a bublina praskla. Mnoho bláznů, investorů a spotřebitelů přišlo o své peníze i své 
domy. Ale domy jsou stejně pevné a spolehlivé jako kdykoli předtím a stavební pozemky 
jsou krásné, v hojném počtu a o 20 procent levnější. S ekonomikou je vše v pořádku. 
 Tato stará moudrost byla známa našim předkům již dávno před všemi těmi CMO, 
CDO, CDS, SIV a „všemi těmi nesmysly ” a vším tím „humbukem” okolo nového oboru „fi-
nančního inženýrství“ (CMO – Collateralized Mortgage Obligation – Zajištěná hypoteční 
obligace, CDO – Collateralized Debt Obligation – zajištěná dlužní obligace, CDS – Credit 
Default Swap – směna úvěrového selhání, SIV – Structured Investment Vehicles – struk-
turované investiční nástroje).
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 Všechny tyto kreativní technické zázraky věčných nedospělých „hráčů“ postrádají 
skutečné pochopení financí, osobní odpovědnosti či dlouhodobých dopadů na ekonomi-
ku. A nejen to, jejich bossové na Wall Street rozuměli těmto nástrojům a prostředkům 
dokonce ještě méně a dovolili, aby levné peníze zprostředkovávaly stále méně dobrých 
obchodů, financovaly stále více průměrných fúzí a akvizicí, které byly odsouzeny k ne-
zdaru, když se vyčerpaly kreditní trhy. Pomocí spekulací a sázek se finanční nástroje 
prodávají dál, až se ztratí přehled o tom, kdo půjčuje a kdo si půjčuje.

Tohle znali už naši předkové, jak lze vidět na obrázku, který popisuje dvě ekonomiky, tu 
virtuální i tu skutečnou, v roce 1875. Nic se od té doby nezměnilo a nic se nikdy nezmění. 
Pouze někteří se umí poučit z chyb druhých; všichni ostatní se mohou učit pouze z chyb 
vlastních, stále dokola, generace za generací.   
 Spekulativní bublina je způsobena stejně tak chybou rozhodování a úsudku jako 
špatným poučením se z minulosti nebo falešným záměrem hráče. Ve skutečnosti jsou 
pozdní lítost, pravděpodobnost a hazardní hra nedílnými součástmi spekulativní bub-
liny. Co však činí bublinu mnohem složitější, je to, že jde o společenský jev. Masy inves-
torů-gamblerů se pohybují stejným směrem, s nadšením následují a kopírují jeden dru-
hého, protože masy a davy nemají vlastní rozum, znalost nebo inteligenci. Jeden blázen, 
který věří, že aktivum je značně podhodnoceno, nezpůsobí bublinu, ale spíše jen dočasně 
vyšší cenu. Je to skupina, dav, který zrodí spekulativní bublinu. Poválečná generace věč-
ných nedospělců nemá jinou možnost než následovat jeden druhého, protože nemají čas 
studovat ekonomii, ale vědí hodně o jednoduchém hraní hazardních her. 
 Zlepšit jejich úsudek a rozhodování je velice obtížné. Vyžaduje to, aby se individu-
álně rozešli s davem a logicky přemýšleli o historii, hodnotě a pravděpodobnosti. Vyža-
duje to opustit dogmata a neužitečné mantry o volném trhu a dělání peněz bez zásluh. 
K tomu nikdy nedojde a výkyvy té druhé ekonomiky budou stále prudší, zatímco pohyby 
skutečné ekonomiky (neboli dlouhodobé fundamentální ukazatele) budou stále mírnější 
a bezpečnější pro ty, kdož chtějí tvořit nové výrobky a služby, aby si zasloužili své pení-
ze, ovládli svou chamtivost a používali zdravý úsudek, racionální rozhodování a zdravý 
rozum při správě svých záležitostí. 
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S ekonomikou je vše v pořádku… 

… pokud státní makroekonomové nebudou i nadále stlačovat úrokové sazby, pohřbívat 
dolar, zažíhat inflaci, spekulovat s komoditami, prosazovat biopaliva, stimulovat růst 
cen energií, vyfukovat spekulativní bubliny, pobízet nezaměstnanost, zachraňovat ban-
krotující banky a investiční ústavy … a tak nezardousí skutečnou ekonomiku zboží a slu-
žeb a nepohřbí kapitalismus volného trhu. 

10. 5. 2008

Geneze krize
1. Součástí Rooseveltovy reakce na „Velkou depresi“ po r. 1929 (která na burze trvala až do r. 

1954) bylo založení Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) v r. 1938. Cílem této 
první GSO (government sponsored organization) bylo zpřístupnit bydlení širokým vrst-
vám Američanů pomocí sekundárního nákupu hypoték z primárních bankovních zdrojů.

2. V r. 1977 prosadila Carterova vláda do zákona tzv. Community Reinvestment Act (CRA), 
ku pomoci ekonomicky slabým komunitám, které si nemohly dovolit rodinné domky 
a neměly přístup k půjčkám a hypotékám standardního typu.

3. Následkem CRA byly státem podporovány banky, které levnější hypotéky v chudších 
regionech poskytovaly. Tento mechanismus fungoval v tradičních standardech a za 
přísné regulace FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) i státního pojištění 
finančních rizik spojených s CRA.

4. Dne 8.12.1993 proběhla osudná tisková konference (“Hi, I am Bob Rubin”), kde Clin-
tonův ekonomický poradce Robert E. Rubin  (poradce Obamy, dnes v ústranní kvůli 
zruinování Citibank) oznámil novou CRA iniciativu pro podporu hospodářsky sla-
bých komunit vnitřního města a venkova. Cílem bylo usnadnit poskytování hypoték, 
prosadit nová pravidla a zaručit zvýšení finančních toků do chudších lokalit. (Tehdy 
to znělo „sociálně“ a dost nevinně.)

5. Rok 1995: na naléhání prezidenta Clintona byla pravidla regulace CRA radikálně 
uvolněna a systém poskytování hypoték podroben zásadnímu reinženýringu. Politic-
kým cílem masivní státní intervence bylo posílení a urychlení poskytování hypoték 
sociálně slabším vrstvám. Svět byl navždy změněn a kapitalismus svobodného trhu 
podroben bezprecedentní zkoušce.

6. „Clintonova revize“ zavedla systematické „bodování“ bank podle míry dodržování 
předpisů a cílů CRA. Banky byly nuceny uvolnit tradiční kritéria a standardy hypoték 
při nízkých úrokových sazbách (tzv.subprime rates). Strach ze sankcí nutil banky, aby 
podobné ústupky vyžadovaly i od svých poboček ostatních regionálních úvěrových 
institucí. Nákaza se začala šířit.

7. V letech 1993-1998 se CRA-garantované půjčky zvýšily o 39%, jejich nárůst byl dva-
krát rychlejší než ostatní bankovní půjčky. Ještě 19. 4. 2000, ministr financí Larry 
Summers (dnes Obamův ministr) nemůže zakrýt své nadšení nad „úspěchem“ revize: 
„První dáma (Hillary Clinton, dnes Obamova ministrně) říká, že je třeba celé vesnice 
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k výchově děcka; my říkáme, že je třeba kapitálu k budování vesnice.“ Bohužel nešlo 
o kapitál soukromý, ale o peníze daňových poplatníků.

8. Součástí Clintonovy revize bylo zavedení tzv. sekuritizace hypoték a jejich prodeje jako stá-
tem podporovaných obligací (CMO, CDO) investorům domácím i zahraničním. Kolaterál 
byly pozemky a domy, jejichž hodnota historicky pouze stoupala: nikdo nepředpokládal po-
kles cen nemovitostí. Zájemců o takto „jištěné“ investice bylo dost, v USA i po celém světě.

9. První veřejný prodej nově sekuritizovaných obligací  se odehrál v r. 1997 skrze First 
Union Bank (později Wachovia Corporation) ve spolupráci s investiční bankou Bear 
Stearns. V r. 2003 dosáhl regulovaný trh s CRA hypotékami 600 miliard dolarů. Ne-
regulovaný trh tvořil nezjistitelný mnohonásobek.

10. Rok 1998: Brooksley E. Born (Předsedkyně Commodity Futures Trading Commission) 
varuje před neprůhledností finančních derivátů a volá po jejich okamžité regulaci na 
ochranu americké i světové ekonomiky. Alan Greenspan i Bob Rubin, vládní ekonomo-
vé, se jí veřejně vysmívají: “Regulace derivátních transakcí, které jsou soukromě do-
hodnuty mezi profesionály, jsou nepotřebné.” (Greenspan) “Nová pravidla a regulač-
ní dohled může jen zvýšit právní nejistotu na kvetoucích globálních trzích“ (Rubin)

11. Rok 1999:  Brooksley E. Born odstupuje z funkce.  Povzbuzen, Phil Gramm předložil 
rozsáhlý deregulační zákon. Schváleno, Clintonem podepsáno. Cesta ke světové krizi 
otevřena. Neregulovaná hodnota finančních derivátů vzrostla z $50 na $550 bilionů 
– tolik peněz prostě v celém systému není.

12. Vznikl nový, divný svět. Přední investiční domy Wall Streetu začaly obchodovat s no-
vými investičními nástroji. Clintonův předseda Fed Alan Greenspan, zahájil strategii 
nízkých úrokových měr a propadu US dolaru. Levné peníze zaplavily americké trhy. 
Stavební firmy si půjčovaly a stavěly nové domy; banky si půjčovaly a poskytovaly 
stále levnější úvěry; Wall Street si půjčoval až v poměru 40:1 (poměr dluhů k hodnotě 
aktiv). Nové finanční instrumenty a nový obor „finančního inženýrství“ dále stimulo-
valy „kreativitu“ chamtivců. Spekulativní bublina iracionálního nadšení a ziskuchti-
vé zaslepenosti se nafoukla téměř přes noc.

13. Toxické hypotéky vznikaly na běžícím pásu. Nikdo již neverifikoval příjmovou či ko-
laterální schopnost splácení půjček, hotovost pojistného vkladu nebyla vyžadována. 
Státní surrealismus završila  Federal Reserve Bank of Boston, která určila, že účast 
v programu školení úvěrové poradny lze hodnotit jako důkaz žadatelovy schopnosti 
obdržet a uřídit své dluhy. Clintonova politika výrazně narušila tradiční principy svo-
bodného trhu a zodpovědného podnikání. Svět se zbláznil.

14. Místní komunity zakládaly občanské iniciativy, jako ACORN (Association of Commu-
nity Organizations for Reform Now), které pomáhaly prosazovat cíle CRA a bodování 
bank na lokální úrovni. Nástroje propagace, agitace, protestu a politického nátlaku 
byly použita proti institucím, které se snažily úvěrová pravidla zpřísnit. (Právní zá-
stupce a „community organizer“ ACORN byl mladý advokát, Barack Hussein Obama.)

15. V r. 2003 se Bushova vláda pokusila o přísnější regulaci státních agentur,  Fannie 
Mae  a Freddie Mac, které tvořily vlastně jediný dostupný hypotéční trh. Návrh zá-
kona tzv. Bushovy revize díky opozici Demokratů neprošel. Demokraté nejen obhájili 
Fannie a Freddie, ale napadli Bushe, že se snaží omezit tzv.„affordable housing“ pro 
méně majetné skupiny obyvatel. Prezident Bush selhal: zaneprázdněný událostmi 
9/11 a dvěma válkami, se o prosazení této potřebné regulace již dále nepokusil.
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16. K 1. 9. 2005 Demokraté prosazují další významnou intervenci. Kreditní instituce s ak-
tivy nad $250 milionů musely podstoupit tzv. třístupňový CRA kvalifikační test. Tento 
kvalifikační limit byl zvýšen na $1 miliardu. Ostatní instituce a menší regionální 
banky byly třístupňového testu zproštěny vůbec. Rasová diskriminace, ne schopnost 
splácet, byla užita jako argument pro rozšíření vlivu CRA. Žádný americký politik 
neměl dostatek odvahy, aby se postavil proti rasové linii argumentace. Sociální re-
inženýringzvítězil nad principy svobodného trhu, vznikl „trh volný“ a míra státního 
intervencionismu ztratila omezení i stud.

17. Finanční krize se po r. 2005 stala nezastavitelnou. Další a další instituce, nespadající 
ani pod slabé garance CRA, se vrhly na neregulované trhy vydávání, sekuritizace 
a prodeje toxických hypoték. Lidé bez stálých příjmů a schopnosti splácet dluhy byli 
vlákáni do nízkoúrokových kontraktů po statisících. Nízký dolar, levné peníze a lev-
né hypotéky přilákaly i zahraniční banky, investory a suverénní fondy.

18. V r. 2008 spekulativní  bublina praskla. Přebytek nových domů, marginálních po-
zemků a domů v hypotéčních aukcích zaplavily trhy a srazily ceny nemovitostí tak-
řka přes noc. Mnohé nesplacené hypotéky byly vyšší než tržní hodnota nemovitosti. 
Předčasné vypovídání smluv nabylo kritických rozměrů. Celé globální řetězce pro-
deje a pojištění investic, založených na toxických hypotékách, spočívaly na iracionál-
ním a hloupém předpokladu „trvale rostoucích cen nemovitostí“.

19. Důsledkem a hlavním  symptomem krize  je ztráta vzájemné důvěry mezi účastníky 
řetězce a následné zmrazení úvěrových toků. Ztráta důvěry, či nárůst globálního ře-
tězec nedůvěry, je u kořene všech negativních dopadů a zároveň kritériem a mírou 
efektivnosti špatně naordinované léčby. Důvěra se ukázala být základním a nosným 
pilířem kapitalismu svobodného trhu. Bez důvěry nejsou trhy a bez trhů neznáme 
hodnotu a cenu ekonomických statků.

20. Role důvěry a důvěryhodnosti, psychologie chování davů, vliv strachu a obav na akce lidí, 
lidská adaptabilita a přizpůsobivost v reakcích na technické stimuly, iracionalita v roz-
hodování, atp., nejsou součástí klasické ekonomie a na vysokých školách se neučí. Naivní 
manipulace úrokových měr představuje vrchol našeho chápání ekonomických systémů.

21. I když krize narůstala celé dekády, její dopad udeřil „náhle“ v září 2008: díky toxic-
kým hypotékám tok úvěrů „zamrzl“ a důvěra se z trhu vytratila. Neregulované in-
vestiční banky Wall Streetu začaly bankrotovat a dnes již neexistují anebo jsou 
transformovány na regulované banky komerční. Zatímco do září 2008 vláda tvrdi-
la, že vše je v pořádku, během několika dnů začali Paulson, Bernanke i Bush strašit 
kolapsem celé ekonomiky. Totální neznalost role obav a strachu v ekonomice jim 
zabránila přemýšlet o dopadech.

22. Státní intervence do ekonomiky, v podobě masivních injekcí hotovosti, byla zvolena jako 
řešení, i když je známo, že státní intervence omezuje a ničí dynamiku svobodného trhu, 
zvyšuje nedůvěru, odnímá zodpovědnost a vede k závislosti na politickém rozhodování 
státních byrokratů. I když příčinou finanční krize byly masivní intervence státu do 
ekonomiky, nevyplývá z toho, že ještě větší intervence budou správnou cestou k řešení.

23. Záchranný balík H. Paulsona, tzv. TARP (Troubled Assets Relief Package), který byl 
původně prosazován jako plán nákupu toxických hypoték státem, se setkal s opozicí 
70% občanů, většiny Republikánů a také kolem 200 předních ekonomů, kteří před 
záchranným balíkem varovali. I přesto se politikům podařilo návrh prosadit.
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24. První pokus o přijetí zákona tedy neprošel. Dne 29. 9. 2008 nastal největší propad 
akcií od 2. Světové války, o 777 bodů. Burza byla vystrašena vládní kampaní strachu o 
kolapsu ekonomiky, očekávala státní „záchranu“ a tudíž první reakce byla negativní.

25. Politický proces kolem balíku způsobil navěšení „vánočních ozdob“ na dárkový stro-
mek, jako např. pomoc vlastníkům závodních drah NASCAR, investorům do državy 
Americká Samoa, výrobcům dřevěných šípů a výrobcům rumu v Portoriku. (celkem 
16 takových položek tzv. „vepřového“, podobné českému „porcování medvěda“. Také 
$20 milionů pro ACORN.) Stejný přístup „vepřového sudu“ dnes zvolil i Obama ve 
svém 900 miliardovém ARRP.

26. Původní třístránkový Paulsonův návrh se rozrostl na 450 stránek, které nemohl 
nikdo zodpovědně před hlasováním vyhodnotit. Panikáři Bush, Obama i McCain se 
shodli na podpoře záchranného balíku.

27. V polovině listopadu Paulson oznamuje masivní změnu strategie TARP: namísto ná-
kupu toxických hypoték se má přejít na přímé investice do akcií bankovního sektoru 
(forma znrodňování). Nedostatek průhlednosti a zodpovědnosti dovoluje radikální 
změnu v užití peněz TARP; zákonodárci již jsou bezmocní a irelevantní.

28. Nastává čas „morálního hazardu“: o státní „bakšiš“ se ucházejí nejen banky, ale i staveb-
ní firmy, automobilky, nemocnice a městské i regionální samosprávy. Podmínkou zís-
kání podpor je prokázaná neschopnost fungovat v prostředí svobodného trhu. Podniky 
a instituce uměle zhoršují své výsledky (nebo kupují problémové podniky), aby získaly 
miliardové půjčky. Přichází nová vlna strachu a zastrašování. Politici opět „zachraňují“ 
a opět s penězi daňových poplatníků. Obama do své vlády nominoval čtyři Demokra-
ty-neplatiče daní: Richardson, Daschle a Killefer již odstoupili, Geithner (k ostudě pre-
zidenta i Kongresu) prošel. Další neplatič, Rangel, stále vede nejvlivnější kongresovou 
komisi. Tak začala éra „změny“, „nové etiky“ a „nové zodpovědnosti“.

29. Dnes je do US ekonomiky nesmyslně napumpováno historicky nejvyšší množství ho-
tovosti, ale přesto se úvěrové trhy neuvolnily: banky „sedí“ na balících finančních 
rezerv a stát snižuje úrokové míry na virtuální nulu, jakoby nic jiného z ekonomie ne-
uměl. Kromě nedůvěry se ekonomikou začíná šířit emoce, zmatek, neznalost a hlou-
post, tedy virové nákazy proti nimž jsou tradiční, unavená „antibiotika“ bezmocná.

30. Vznikla mocná aliance Big business-Big government-Big unions, která je nyní schop-
ná s pomocí Big mediaprosadit cokoliv k dalšímu omezení funkce svobodného trhu, 
oddálit potřebnou kreativní destrukci, která by umožnila vstup novým podnikům, 
novým investorům a novým podnikatelským modelům. Trvání krize se tím prodlu-
žuje na neurčito.

Závěrečné poznámky

Krize je přirozenou součástí kapitalismu. Socialismus se o trvale nekrizový vývoj pokusil, 
ale selhal. Krize má totiž očistnou funkci a zabraňuje hospodářské skleróze. Má identifi-
kovat špatné podniky a manažery a vytvořit tak prostor pro podniky i podnikatele nové 
(Schumpeterova „kreativní destrukce“). Pakliže Stát periodické očistě zabrání, nevytvoří 
se nový prostor, ekonomika začne stagnovat a transformovat se do socialismu.
  Základní premisou svobodného trhu je, že při každé transakci musí obě strany, prodá-
vající i kupující, realizovat přidanou hodnotu, benefit či zisk. Jinak by do tržní transakce 
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nemohly vstoupit svobodně, ale jen na základě donucení, klamu, podvodu, dezinformace, 
zamlčení anebo hrozby, okradení, hlouposti, zneužití a neprůhlednosti… takový „trh“ 
jistě není svobodný.
  Regulace trhu  je nutná k ochraně a zajištění svobody obou stran. Tak jako svoboda 
občanská není svobodou střílet, ale hlavně nebýt zastřelen, tak i svoboda tržní není svo-
bodou okrádat, ale nebýt okraden.
  Existuje podstatný rozdíl mezi svobodným a volným trhem. Volné trhy umožňují ne-
regulované intervence do tržních transakcí státem, politickými stranami, monopoly 
a sdruženími výrobců, konzumentů a poskytovatelů, kteří sledují svůj zisk pouze na úkor 
zisku druhé strany. Tržní intervence uměle (netržně) zvýhodňuje jednu či druhou stranu, 
zatímco  tržní regulace zajišťuje přirozenou (tržní) rovnováhu, tj. čestnost, průhlednost 
a korektnost v jednání obou stran - jakož i prosté dodržování zákonů.
  Současná krize vznikla na průsečíku nedostatečné regulace a přebujelé intervence. Stát 
selhal v obou případech. Když stát a instituce přestanou regulovat tržní chování obou 
stran a začnou netržně intervenovat ve jménu nebo zájmu jedné či druhé strany, pak na-
stává útlum regulačních a seberegulačních tržních sil a nastupuje nerovnováha, chaos, 
recese a krize. Intervenovat ve jménu voličských skupin proti dopadům krize nemá nic 
společného s řešením krize.
  Příčinou současné krize byly a zůstávají státní zásahy do fungování ekonomiky svo-
bodného trhu, s následným nárůstem bublin ve virtuální ekonomice finančních speku-
lací. Arogance, chamtivost, podvody a korupce bossů Wall Streetu nejsou příčinou, ale 
spíše zavrženíhodným, i když stále lidským, následkem či symptomem hlubší politické 
zvůle, klamu a touze po moci.
  Ekonomika nefunguje jako stroj, který na daný vstup reaguje fixovaným, předvídatel-
ným výstupem. Ekonomika se chová jako organismus, který na daný vstup může reagovat 
celou škálou výstupů a reakcí. Adaptabilita lidského chování a rozhodování zaručuje, že 
reakce systému na daný vstup bude vždy jiná. Každá krize je tudíž unikátní a vyžaduje svá 
specifická, nová a unikátní, opatření - ne bezduchou aplikaci učebnicových pouček.
 Když dáte lidem peníze, tak je ještě nemusí utratit. Když dáte peníze bankám, tak je 
mohou vydat na bonusy manažerů. Když dáte podnikům finanční injekce, tak nemusí 
nutně přijít s novými výrobky, ale splatit závazky odborům. Když snížíte úrokové míry, 
tak si lidé nemusí začít půjčovat. Když utratíte státní peníze, tak sice zadlužíte daňové 
poplatníky, ale nemusíte tím „stimulovat“ ekonomiku. Když financujete nepotřebné prá-
ce, nevytváříte tím nová pracovní místa, ale jen dočasné „joby“. Když v ekonomice chybí 
důvěra, investiční příležitosti, inovace a nové podnikatelské modely, tak vám nic paleo-key-
nesiánského nebo jura-friedmanovského nepomůže. Jen svobodný trh, ne státní inter-
vencionismus, může stimulovat ekonomiku, přinášet nové výrobky a služby, generovat 
pracovní příležitosti.
 Obamo-clintonovský návrh makroekonomického balíku, zřejmě nejhorší plán v his-
torii vládních intervencí, vrací USA do keynesiánského středověku a friedmanovského sim-
plicismu - jako předzvěst v USA dosud nepoznaného, unikátního socialismu.

02. 02. 2009
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Řešení krize, negativní úroky 
a Einsteinovo šílenství 

V USA se rozpoutala zcela fundamentální diskuze o charakteru ekonomie a trvání i mož-
ných dopadech současné šestileté „krize“. Formuje se konsensus, že již nejde o klasic-
kou krizi hospodářského cyklu, ale o dlouhodobou stagnaci, doprovázející dlouhodobou 
transformaci (změnu „normály“) vyspělých ekonomik a jejich satelitů. Výsledky této, jis-
tě dlouhodobé, debaty, nepochybně ovlivní vnímání ekonomiky, ekonomie, podnikání 
a vzdělávání také v ČR.
  Vše spustil prof. Larry Summers, bývalý ministr financí, prezident Harvardu a ře-
ditel Obamovy Rady ekonomických poradců (NEC), který prohlásil 8.11 v prezentaci pro 
MMF, že se USA nacházejí v „dlouhodobé stagnaci“ (http://www.youtube.com/watch?v=-
KYpVzBbQIX0&feature=youtu.be). Šokoval tím důvěřivou sektu, která dosud věří, že se 
světové hospodářství může vrátit před r. 2008. Za pár dní mu sekundoval Nobel-laureát 
Paul Krugman, známý strůjce řešení krize pomocí fingovaného „útoku mimozemšťanů“. 

Tuto „doktrínu“ si neodpustil ani nyní: 

http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/11/16/secular-stagnation-coalmines-bubbles-and-larry-su-

mmers/?_r=0.

  Zde je vhodné si připomenout úroveň keynesiánsko-monetaristického myšlení tak, 
jak byla odhalena na základě slavného rozhovoru na GPS (Global Public Sqaure) Fareeda 
Zakarii, s Krugmanem a Rogoffem:
  Fareed Zakaria: John Maynard Keynes by řekl, že jestliže zaměstnáme lidi, aby vykopali 
díru – a pak ji zase zasypali, tak je to OK: lidé jsou tak zaměstnaní, platí daně, atp., takže je 
to vše fajn. Paul Krugman:  Jo, podívejte se na Druhou světovou válku, že? To bylo vlastně 
utrácení za negativní společenský produkt, ale dostalo nás to ven z Velké Deprese. Kdybychom 
objevili, že mimozemšťané na nás plánují útok a my potřebovali eskalovat masivní zbrojení, 
tak by šly obavy o inflaci a deficity do pozadí a tenhle současný propad by skončil do 18 měsí-
ců. A pak, kdyby se ukázalo, že jsme se mýlili a že žádní mimozemšťané nejsou, byli bychom na 
tom už lépe. Ken Rogoff: Takže potřebujeme Orsona Wellese, to říkáš? [Pozn. Orson Welles 
inscenoval slavný přímý rozhlasový přenos z přistání Marťanů v New Jersey. To vyhnalo 
tisíce lidí do ulic…] Paul Krugman: To ne, ale viděl jsem epizodu z Twilight Zone, kde vědci 
inscenovali falešný útok mimozemšťanů za účelem dosažení světového míru. Nuže, v dnešní 
době… totéž potřebujeme za účelem prohloubení fiskálního stimulu.
  Taková “logika” tedy vládne na samé špici dnešních keynesiánců a monetaristů 
(Krugman je Nobelista, Rogoff bývalý šéf MMF): válka je keynesiánský stimulus, ničení 
majetků a životů přináší hospodářskou konjunkturu; prostý tisk peněz (inflace) vytváří 
bohatství; utrácení peněz proti falešným hrozbám a strachu z mimozemšťanů může “na-
kopnout” ekonomiku, atp. Slovy Roberta Wenzela: “total madness.”
  Zde bych mohl doporučit spolehlivé řešení krize: Každých pět let by USA, EU, Ja-
ponsko a Čína inscenovaly v Pacifiku světovou válku, na kterou se celých pět let pocti-
vě připravovaly. V hodinu H by evakuovali námořníky na břeh a za zpěvu národních  
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hymen a rachotu ohňostrojů by celou zbrojní produkci potopili. Hned další den by za-
čalo zbrojení opět naplno a tak by se ekonomiky zmíněných keynesiánských kultur 
opětovně „nakoply.“
 Nejlépe se s krizí uměli vypořádat komunisté. Prostě ji postavili mimo zákon: žádný 
podnik nesměl zbankrotovat, nikdo nesměl být bez zaměstnání, za to bylo i vězení (pro 
příživnictví), stejně jako za spekulace, hazard a černý obchod. Devalvace peněz se pro-
váděla průhledně, měnovou reformou, stejně jako cenové úpravy. Vše řídil a rozhodoval 
stát, jako ve velké, monopolní firmě. A my to museli studovat na VŠE, pokud jsme neu-
tekli. Jak vzdálený je nám tento svět dnes…
  Paul Krugman je týž, který ujišťuje státy a politiky na celém světě – v ČR dokonce 
úspěšně – že „Utrácení je dobré, a i když je produktivní utrácení tím nejlepším, nepro-
duktivní utrácení je stále lepší než žádné.“ To snad ani ten excentrický Lord Keynes ne-
mohl takhle myslet; nebo snad ano? Vzpomeňme jeho ujišťování, že nízké úrokové míry 
přinesou trvalou konjunkturu, že k nastartování ekonomiky stačí „magneto“, že natisk-
nuté peníze je nejlépe zahrabat, aby si je lidé mohli vyhrabat a pak tu díru, za utržené 
peníze, zase zahrabat.
  Krugmanovo kredo, že neproduktivní utrácení je lepší než žádné, jistě rezonuje s my-
šlením mnohých „nakopávačů“ české ekonomiky (i když nikdy nikde žádnou ekonomiku 
ještě nenakopli). Na Západě se však okamžitě rozvířila debata, protože oba ekonomo-
vé vlastně doporučují pokračování ve státních intervencích Fedu až do záporné úrokové 
míry: kdy platíme bankám za to, že peníze skladují a banky na oplátku platí, když si od 
nich peníze půjčíme. Samozřejmě, že nám takhle nic nepůjčí a všechny naše peníze „in-
vestují“ do burzovních spekulací. Oba se shodnou, že jde o trvalou stagnaci a že nástroje 
tradiční makroekonomie selhaly. Bohužel, ani jeden z nich neuvádí, co je příčinou takové 
dlouhodobé (20-30 let) „secular stagnation“. Každý chce dnes jen něco řešit, ale málokdo 
definuje co.
  Tato dlouhodobá stagnace probíhá současně se sektorovou transformací vyspělých 
ekonomik, není produktem tradičního hospodářského cyklu, ale spíše trvalou evoluční 
situací. V takovém stavu „L“ (nová kvalitativní normála) nejsou vyspělé ekonomiky (USA, 
Japonsko a západní EU) schopny dosáhnout plné zaměstnanost bez pomoci finančních 
bublin nebo masivních stimulů (tisku nových peněz), které však danou situaci i nadále 
zhoršují, mlží, degenerují nebo deformují. (Viz také  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-

zeleny.php?itemid=19823.)

  Koncepce dlouhodobé stagnace (secular stagnation) je známá a podobná tzv. „stacio-
nárnímu stavu“ Adama Smithe, kdy původně bohatá země přestane růst, díky zkorum-
pované a monopolistické elitě, která usurpuje moc a řídí stát jako svůj vlastní podnik 
(Tak daleko jsme v ČR ještě nedošli…)
Smith uváděl příklad středověké Číny a její institucionální degenerace. Dnes jsou v po-
dobném stavu ty nejvyspělejší země a na nich závislé, odvozené ekonomiky. Podobné 
koncepce dlouhodobé evoluce nabízel také moravský rodák Schumpeter svojí cyklickou 
„kreativní destrukcí“, a ještě dříve i G. Vico svým cyklem „corso-stáze-ricorso“ ekono-
mických a společenských systémů. Náš současný problém je, že tyto historicky dlouhé, 
sekulární trendy dnes akcelerují tak rapidně, že jejich dopady jsou vnímány i v jediné 
generaci. Bohužel, nikdo z vnímavých pozorovatelů dosud nenabídl podobně „sekulární“ 
příčiny existence těchto dlouhodobých stagnací.
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Summers dále potvrdil, že „Tradiční makroekonomické myšlení nás zaseklo ve velmi 
vážném problému.“ Tzv. „konvenční moudrost“ zklamala: její dříve fungující léčba ztra-
tila potenci a přestala fungovat; asi jako nadužívaná antibiotika. Racionální nová léči-
va však nepředepsal, neznaje diagnózy, kromě zvýšené dózy stejných „antibiotik“. Co to 
znamená pro hospodářský organismus si můžete domyslet sami. Asi proto se Summers 
vzdal kandidatury na šéfa Fedu a šel do ústraní, aby konečně mohl říci, co si vlastně 
myslí. Spadla do toho nešťastná a nic netušící paní Yellen, která prostě bude pokračovat, 
i když je z toho všeho vlastně „jelen“.
 Tím se problém ještě dále prohlubuje: jestliže všude na světě učí stejnou a stejně ne-
fungující makroekonomii, kde a jak pak získat nové a tolik potřebné znalosti? Určitě ne 
ve škole. Převládající intelektuální monokultura je znakem vážného úpadku vzdělávání 
a myšlenkového trosečnictví v řešení palčivých problémů doby. Vůbec nejhlubším pro-
blémem však je interpretace ekonomiky jako jednoduchého lineárního stroje a ne jako 
adaptabilního, sebeprodukujícího (autopoietického) společenského organismu. Jak a kde 
naučit mechanistické simpletony biologické komplexitě? A kolik generací bude trvat, než 
vznikne a prosadí se kvalitativně nové paradigma studia hospodářského chování? A kdo 
to bude učit? A z jakých knih? A jací studenti se to budou učit? Vždyť každá země má jen 
takové děti, jaké má rodiče; stejně jako má jen takové muže, jaké má ženy.
  Mezitím se ekonomie i ekonomika budou zmítat v chaosu znalostního incestu a navr-
hovat řešení hraničící se „šílenstvím“, definovaným už Einsteinem jako trpělivé opako-
vání téhož, znovu a znovu – při očekávání odlišných výsledků. Více než šest let už držíme 
úrokové míry na nule a tiskneme stále více nových peněz, aniž by se zvýšil růst nebo 
zaměstnanost. Budeme tedy pokračovat: úrokové míry do negativ a nových peněz ještě 
více, dokonce i v ČR. Posuďte sami: v ČR dnes řídí osudy občanů nikým nezvolená, malá 
skupinka čtyř (hlasování rady bylo 4:3) “boys z Neumětel”, kterým se dostala do ruky 
ČNB a tím i hospodářský osud veřejnosti. S až amatérskou vervou se vrhli na dlouhodobý 
tisk nových peněz v neautonomní a zcela odvozené ekonomice; tisk peněz bez konce, ze 
kterého nebude (studují-li Summerse a Krugmana) snadného východiska. Stále se mýlící 
„politicos“ už neexperimentují jen se stroji, modely nebo morčaty, ale rovnou s lidmi: 
učí se na nich, z vlastních chyb, tím, jak se mýlili v politice. Jakoby nevnímali, co se stalo 
v Japonsku, USA a západní („staré“) části EU.
 Summers sice správně identifikoval symptomy dlouhodobé stagnace, ale jeho před-
pis léčby spočívá v prolomení bariéry limitu nulové úrokové míry (kterou nepovažuje za 
přirozenou). Doporučuje tedy (těm druhým) pokračovat dál v agresivní politice, až do ne-
gativní úrokové míry. To by se i Einstein podivil, jak je jeho definice šílenství shovívavá. 
Negativní úrok znamená, že spořitelé budou platit za možnost vkladu do banky. Nepře-
vedou pak spořitelé své úspory raději do hotovosti? Pro makroekonomy ani tohle není 
problém: kdykoliv někdo nakoupí za hotové, stát mu prostě připočítá daň, která poroste 
v čase. Dříve či později se spořitelé do banky (rádi) vrátí, než by jejich hotovost měla ztra-
tit hodnotu úplně. Ještě rádi zaplatí bance úrok za ochranu elektronické hodnoty vkladů. 
Peněžní hotovost se tak stane zbytečným přežitkem, nepodléhajícímu kontrole státu.
  Ne, neutahujeme si z Einsteinových „šílenců“. Výše zmíněné návrhy negativních úro-
kových měr pocházejí z dílny University of Michigan (Prof. M. Kimball). Jestliže však 
nějaká strategie nefunguje pro úroky „nad nulou“, proč by měla tatáž strategie fungovat 
pro úroky „pod nulou“? A už máme téma pro záslužnou, plně EU granty financovanou 
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makroekonomickou dizertaci. Žijeme to v krásné, racionální, vědecky, politicky i ekono-
micky fundované době, že?
  Oportunistický Krugman se k Summersovi připojil, i když ho osobně až žárlivě ne-
snáší. Nyní tedy tvoří nedobrovolný SK-tým. Jestliže nebyla inflace (více než dekádu), jak 
tedy vznikla ta nadměrná poptávka po nemovitostech? Proč je světová ekonomika v tak 
špatném stavu? Co když je přirozená úroková míra negativní? Pak nám jen psycholo-
gická nulová bariéra brání v jejím dosažení. Tuto bariéru je třeba prorazit s pomocí více 
tisku, nižších úroků, atd. Einstein se asi již (sám z toho pološílený) obrací v hrobě.
  Negativní míry a sekulární stagnace nejsou nic nového. Již jako student jsem četl Dona 
Patinkina, který formuloval možnost průsečíku křivek investic a spoření pod nulovou 
úrovní úrokové míry. Vzniká tzv. „likvidní past“ (liquidity trap) a rovnováhu (přirozenou 
úrokovou míru) lze nalézt pouze v negativním prostoru. Proto Summers doporučuje po-
kračující tisk peněz, až do negativních úroků. Dlouhodobou sekulární stagnaci, kromě SK-
týmu, odvozovali již dříve M. Kalecki, A. Hansen, atp., i když z jiných důvodů. Dnes ji před-
vídají další špičkoví ekonomové, jako nobelát E. Phelps (období nízkého růstu, neznámého 
trvání) a R. Gordon (růst GDP 2007-2027 nejnižší od dob G. Washingtona).
  V podstatě se zastánci sekulární stagnace liší pouze v odhadech možných příčin. 
Prof. Seccarecca z Univ. Ottawa, shrnuje: „Naše ekonomická profese je buď zadřená v ča-
sovém tunelu (time warp) nebo propadla jakési kolektivní amnézii tím, že i dnes pokračuje 
v opakování stejných starých kontroverzí!“ A jsme zpět u Einsteina…
  Osobně vidím pravou příčinou stagnace v probíhající transformaci dominantních 
ekonomických sektorů (jakou byla i Průmyslová revoluce, transformující přechod ze 
zemědělství na průmysl jako klíčového zdroje zaměstnanosti). Díky růstu produktivity 
práce se dlouhodobě snižuje zaměstnanost v zemědělství, později v průmyslu, po válce 
ve službách a nyní i ve státním sektoru: máme tedy již nejméně čtyři základní historické 
transformace za sebou. Bohužel již žádný další, pátý sektor, do kterého by se dnešní ne-
zaměstnaní mohli automaticky přesunout, neexistuje. Je tudíž nevyhnutelné, že probíhá 
bezprecedentní a poslední transformace – od globální ekonomiky zpět k ekonomikám 
lokálním, tj. deglobalizace→relokalizace. Symptomy této transformace jsou self-service, 
desintermediace, kustomizace, pokles transhraničního obchodu, glokalizace a konečně 
i relokalizace.

  Populární shrnutí lze nalézt např. na http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_in_Economics, anebo 

i česky na  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ales-drobek.php?itemid=8158, nebo  http://omed.cz/Article.

aspx?id=2291. 

 Pouze trvalé zastavení růstu produktivity práce a odmítnutí nových technologií 
a inovací, by zmrazilo ekonomickou evoluci na současném stavu. Není tedy o co stát a na-
víc jde o představu nereálnou: přirozená evoluce se nedá zastavit, jen deformovat. Sta-
gnace je následkem toho, že se stát přirozené evoluci brání a dělá vše možné, aby ji zvrátil 
zpět a zafixoval současný stav, který je svými finančními bublinami tolik výhodný pro 
politicko-spekulativní vrstvy a tudíž pro krátkodobý pohled na ekonomiku a tak i získá-
vání krátkodobých, neinformovaných a snadno manipulovatelných hlasů.
  Centrální banka Fed funguje na základě dalších nesprávných předpokladů, jako, že 
nízká inflace znamená vyšší poptávku, inflace není problém při vysoké nezaměstnanosti 
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(Phillipsova křivka), snaha o rovnováhu při „plné zaměstnanosti“ (Velká inflace 60. let?), 
„přirozená“ úroková míra (s pomocí státních intervencí), atp. Největším jejím selháním 
je tzv. nastavení cílů (jako inflace, nezaměstnanosti, atp.), jejichž nedosažení pak vede 
k bizarní politice tápání (český překlad tapering?). Ale oba, Krugman i Summers, dopo-
ručují Fedu intervenční finanční „bubliny“ jako cestu k plné zaměstnanosti. Krugman 
Fedu (a Summers Clintonovi) doporučovali fatální „housing bubble“ již v letech 2000-
2002 - a nakonec jí dosáhli (viz např. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-ze-
leny.php?itemid=5788). Dnes opět doporučují znovu opakovat to, co již tolikrát selhalo. 
Opravdu podivný pohled na ekonomiku, asi podle známého evergreenu Bubliny: „I´m 
forever blowing bubbles“.
  Současnou finanční bublinu (viz rekordní ceny na burze) chce SK-tým udržovat a po-
silovat do neurčita, až do negativních úrokových měr. Některé jiné centrální minibanky 
jim začínají naslouchat. Mezitím, Bernanke odhalil starší fakt, že nízký růst produktivi-
ty práce (kolem 1 %) už nevnímá jako dočasný, ale spíše trvalý a „normální“ stav. To není 
dobré: podniky snížily investice do zařízení, R&D, technologií a inovací, nové start-ups 
narážejí na nedostatek financí, znalosti a schopnosti nezaměstnaných zastarávají, atp. 
Trvalý pokles růstu produktivity (díky politice Fedu od r. 2008) prudce omezí možnosti 
hospodářského růstu bez náběhu inflace - a tak ospravedlní pokračování v intervencio-
nistické politice státu.
  Kdyby se však růst produktivity práce přece jen nepodařilo dlouhodobě utlumit, pak 
nové technologie, podnikatelské modely a myšlení urychlí tolik potřebné řešení této 
„sekulární„ stagnace: uvolněním přirozené transformace, jako např. německé „Čtvrté 
průmyslové revoluce“ (Industrie 4.0), která se osvobodila od „jaderného“ myšlení a sou-
středila všechno své úsilí na skutečné inovace, a posunula hospodářskou evoluci a poli-
tickou nestabilitu od globálního do lokálního dění. To české, baťovské „Mysli globálně, 
jednej lokálně“ a unikátní koncepce Baťova „Průmyslového města“, mohou ještě nalézt 
své realizátory, hodné Baťova bohatého a nadějného odkazu.
  P. S. Po příletu, ještě na letišti, mě bylo sděleno, že se těmito věcmi nezabýváme, že v ČR 
dnes vládnou tzv. Tývoli (spisovně Tivoli). Údajně jde o výraz z původního žižkovského oslovení 
„Týý vole“, ale tato etymologie není prokázaná. Tývolové (lidově) k tomu připojují nabídku 
„Já to zaplatím“, která původně zněla „Já to zacáluju“. To na Žižkově znamenalo, že osobně 
a z vlastní kapsy – tedy druh jakési pouliční noblesy. Ta však, pokud se nemýlím, do dnešních 
vládních kruhů ještě nepronikla.
  Není divu: dle současných statistik WEF se Česko ve znalosti angličtiny dělí (se Španěl-
skem) o poslední místo v Evropě. Na Žižkově mého dětství se na ulicích mluvilo převážně 
anglicky; jako Pardon me, boy, In the mood, nebo „Týý vole, Down by the riverside!“ Prostě, 
noblesa!

15. 12. 2013
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Prokletí zahraničních investic 
a nadcházející krize

 
Naděje v regionu se po pádu komunismu dramaticky zvýšily, bude ale mnoho zklamaných lidí.

Jim Rogers
 
Celosvětová finanční krize má nejen očistné dopady, jako v identifikaci a vyloučení 
předlužených, nekonkurenceschopných a zkorumpovaných individuí, institucí, podniků 
a vlád, ale zároveň pomáhá odhalovat závažné strategické chyby, jejichž dopady se mohou 
projevovat ještě po desítkách let. Po odeznění „vnější“ krize celosvětové jsou odhalová-
na slabá místa nesprávně transformovaných ekonomik východní Evropy a následuje tak 
řada lokálních krizí „vnitřních“, vyplývajících ze specifických podmínek té které země.
  I když pro mnohé politiky krize stále ještě „zuří venku“, je vyloučeno nemít žádnou 
rezervní strategii pro situaci podobně krizového „zuření“ doma. To je jako vyrazit napříč 
Afrikou bez silničního atlasu, anebo dolů po Mississippi bez kormidla či vůbec kormi-
delníka. Taková nezbytná hospodářsko-politická mapa či „plán akce“ ve východní Evro-
pě zcela chybí a nelze se divit, že nikdo neví co a jak, natož proč.
  Ve východní Evropě se po r. 1989 podařilo prosadit model tzv. „zahraničních inves-
tic“. Pod klausiánským heslem „Vždyť je to jedno, komu to patří“ došlo k masivnímu 
a historicky bezprecedentnímu výprodeji národních hospodářských aktiv do zahranič-
ních (a mafiánských) rukou. Veřejnost „koupila“ tuhle politickou vějičku zahraničních 
investic a volebně podpořila daňově zvýhodněnou výstavbu zahraničně vlastněných sítí 
průmyslových areálů na svém území, využívajících levné pracovní síly a fungujících pro 
spotřebitele v Evropě západní. Takové klausiánství není a nebude nikdy jedno: namísto 
železné opony vzniká rezivý pás opuštěného průmyslového ghetta.

  Je třeba si uvědomit základní fakta:
•	 Zahraniční „investoři“ neinvestují do hostitelské země, ale jen a pouze do sebe – na 

území a v prostoru hostitele.
•	 Levné pracovní síly jsou hostem využity ke snížení nákladů a cen pro zahraniční 

spotřebitele (export).
•	 Důležité vlastnické funkce rozhodovací, investiční a strategické zůstávají v rukou 

hostujícího podniku a hostitelská země je na nich neúměrně závislá.
•	 Zvýhodněné daňové režimy preferují hosty proti domácím: kritická vrstva národ-

ních kapitalistů (typu Baťa, Škoda, Kolben) nevznikne, strategické znalosti se vytratí 
a hostitel se vzdává své hospodářské (následně i politické) autonomie.

•	 Strategie daňových výhod a investičních pobídek narušuje normální tržní vztahy 
a zkresluje hospodářská rozhodnutí i ekonomické signály: ve své podstatě je taková 
strategie „nemoudrá“, založená na populistickém předpokladu vysokého růstu - ce-
lou třetinu „investorů“ přivedly do Česka jen státní „pobídky“.

•	 Reagování na vnější výkyvy v poptávce a nabídce zůstávají v rukách hosta, hostitel neo-
vlivňuje potřebná strategická, ochranná a konkurenční rozhodnutí – daňové úlevy, zisky 
a dividendy odtékají z prostoru hostitele do prostoru hosta (v ČR již 11 miliard eur ročně).
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•	 Levná pracovní síla je dočasná, námezdní nebo agenturní, vykonává příkazy, 
ztrácí znalosti, kvalifikaci a kreativitu; po čase se stává „drahou“ a pro hosty 
méně přitažlivou.

•	 Jakákoliv hospodářská „monokultura“, ať již cukrová třtina a tabák Kuby, anebo ře-
pka či montovny automobilů ČR, je z dlouhodobého hlediska neudržitelná, riskantní 
a strategicky sebezničující.

•	 Vznik domácích sítí hosta podporujících výrob a služeb dále prohlubuje míru závis-
losti, ztrátu autonomie, strategickou rizikovost a monokulturnost malé ekonomiky; 
vznikají nová „ghetta“ nezaměstnanosti a sociální závislosti.

•	 Účast státu na ekonomických aktivitách rychle narůstá, spolu s korupcí, zatímco 
efektivnost veřejných financí klesá a jejich spoléhání na zdanění osob a podniků 
stoupá na úkor zdanění produktů a služeb.

•	 Míra zaměstnanosti na území hostitele je tak výrazně závislá na exportní konku-
renceschopnosti hosta, která je stále silněji závislá na levné pracovní síle a daňových 
úlevách – tudíž dlouhodobě neudržitelná.

•	 V globální éře se výroba stává mobilní, je rychle přestavitelná a přesunutelná v pro-
storu i čase do podmínek levnější pracovní síly, technologické automatizace a speci-
fických znalostí i schopností. Mobilní host se efektivně přesouvá od hostitele k hos-
titeli – a nakonec zpět „domů“.

•	 Domovské země se dnes aktivně snaží o zrušení podnikatelských daní a byrokracie 
za účelem udržení a „návratu“ svých podniků z východu zpět na západ

•	 Hostitel ztrácí dlouhodobě spolehlivé „motory ekonomiky“; chová se jako jedinec bez 
kariéry a profese, fluktuující od jednoho džobu k druhému, bez stability, spolehlivos-
ti a dlouhodobé perspektivy.

•	 Namísto společnosti autonomních vlastníků vzniká společnost závislých námezdní-
ků; procesy inovací, zvyšování produktivity a rozvoje znalostí tím dlouhodobě trpí 
a upadají.

 Ani tzv. zahraniční „strategický partner“ nezachránil, nezachraňuje a nezachrání 
přežité průmyslové „dinosaury“. „Partner“neinvestuje do nás, ale jen a pouze do sebe. 
Vytváří vlastní, dočasně silné a konkurenceschopné podniky přímo na cizím území 
a  snižuje konkurenceschopnost domácích podnikatelů, obzvláště malých a středních. 
Nejde o to, kde je geograficky ta či ona výroba umístěna, ale komu patří. Tedy pravý opak 
transformačního klausiánství.       
 Zahraničně vlastněné podniky mohou prosperovat, ale nejsou a nikdy nebudou naše, 
a již vůbec ne jejich zisky. Nám přinesou přiznané daně, příslib dočasné námezdní za-
městnanosti a utržené peníze. Získané peníze zůstanou ležet v našich devizových reze-
rvách, tj. v zahraničních bankách, od nichž si zahraniční investoři půjčují. Tím vlastně 
my financujeme své zahraniční „partnery“, ne oni nás. Nám kapitálu neustále ubývá 
a zahraničním „partnerům“ neustále přibývá. Peníze nejsou kapitál.   
 Jestliže poskytujeme své vlastní peníze zahraničním investorům, aby si za ně v ČR 
pořizovali kapitál, pak tím úspěšně likvidujeme místní podniky - a střední, natož kapi-
talistická vrstva národní nemůže vzniknout. Českých kapitalistů máme velmi málo, ale 
finančních (i politických) spekulantů, hráčů a makléřů je nadbytek.
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Kapitál nejsou peníze

Základní poučka z prvního kurzu ekonomie: kapitál není pytel peněz. Pytel peněz je py-
tel peněz – nic víc. Zahraniční investoři v ČR investují do sebe: tudíž oni získávají kapitál 
(a následné zisky), zakoupené za pouhý „pytel peněz“. V ČR zůstává jen „pytel peněz“, 
který pak prostě spotřebujeme. Kapitál jsou výrobní prostředky: znalosti, technologie, 
práce, atp., které se obnovují a rozšiřují procesem výroby.
  Kapitálu nám tedy neustále ubývá a zahraničním „partnerům“ neustále přibývá. Bylo 
by chybou se domnívat, že jsou hloupější než my. Nám zůstávají peníze (než je spotřebuje-
me), ne kapitál. To, že se peníze spotřebují a ne investují, představuje zásadní rozdíl mezi 
českým a zahraničním kapitalistou. K čemu jsou peníze, když je umíte pouze utratit? 
Odevzdání českého kapitálu do zahraničních rukou není cestou k oživení českého hos-
podářství, ale k oživení hospodářství zahraničního.
  Co když nám takový investor dá peníze z „vlastní kapsy“ místo z „české“ zahraničně 
vlastněné banky? Je to úplně jedno, protože si další peníze může opět půjčit v zahranič-
ních bankách, které my financujeme svými devizovými rezervami, atd. Takže: kapitál 
vám nikdo nikdy nedá a dát nemůže. Kapitál si musíte vytvořit s pomocí výrobních pro-
středků, pokud tyto prostředky a zdroje ovšem neprodáte. Získat pak můžete zase jen 
peníze, které jste partnerům (skrze devizové rezervy) sami „mazaně“ půjčili.

Kde je zdravý rozum?

Uložíme-li své peníze do banky, pak bance poskytujeme půjčku, ne kapitál. Kapitál z toho 
banka (skrze své vlastní půjčky) teprve vytvoří - pokud to umí, nebo nevytvoří, neumí-li 
a její půjčky („investice“) jsou „špatné“. Proto se špatné banky živí na nízkých úrocích, 
poplatcích a pokutách spíše než na hodnotných projektech s podnikovými partnery. Tak 
jako tak, peníze bance nepatří; pouze kapitál, který s pomocí investic do výrobních pro-
cesů vytvoří, jí patří. Proto se banky dělí na dobré, špatné a zcela neschopné (bankrotář-
ské a zlodějské). Získané peníze (ne kapitál) mohou podnik oddlužit a umožnit investice 
(pokud nejsou spotřebovány), ale následné kapitálové přírůstky a zisky již patří tomu, 
kdo vlastní výrobní prostředky - tedy zahraničnímu partnerovi-investorovi. Strategický 
partner vlastně nepřinese ani kapitál, ani peníze (viz devizové rezervy), ale pouze poten-
ciální možnost další spotřeby. Spotřebitelé se nemohou „proutrácet“ k prosperitě; někdo 
musí kapitál tvořit.

Není jedno, komu to patří; je jedno, kde to je

Zahraniční investoři v každém případě investují jen do svého, nikdy ne do našeho. Jsou 
země, které kapitál kupují a země, které kapitál prodávají. Jestliže poskytujeme své pení-
ze, prostor a infrastrukturu zahraničním investorům na to, aby si za ně v ČR pořizovali 
kapitál, pak se nelze divit, že nám nakonec kapitál chybí, i když peněz je dost. ČR zpri-
vatizovala a rozprodala obrovská jmění a získala ohromné sumy peněz, které se však 
nestaly ani kapitálem, ani investicemi, ale pouhou spotřebou.
  Tyto platby a výnosy, jakkoli vysoké, jsou nenávratně pryč, odtekly do zahraničních 
bank. Ze zahraničních bank se k nám opět vracejí a nakupují další jmění – cyklus jen 
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zdánlivě bez konce. Bez znalostí zůstává každý pytel peněz pouhým pytlem peněz - až jej 
projíme a propijeme.

Ztráta znalostního kapitálu

Ztratíme-li kvalifikovanou znalostní pracovní sílu, pak již ztracené sítě a podniky nedo-
kážeme znovu vytvořit a řídit, i kdyby peníze byly. Pánem je ten, kdo má znalosti a svými 
znalostmi vládne. Volání po „vládě věcí tvých …“ se netýká politické suverenity státu, ale 
vlády nad vlastnictvím a jměním, znalostmi, institucemi a sítěmi. Nejdůležitější formou 
kapitálu jsou znalosti a schopnosti kapitál tvořit. Proto snad neznáme podnikatelské 
univerzity v tomto regionu? Znalosti (knowledge) jsou nejen základní formou kapitálu, 
ale stávají se jediným zdrojem konkurenčních výhod v globální ekonomice.

Je to prosté

Celý model zahraničních investic je vlastně gigantické schéma Ponzi (či „letadlo“). Do-
vážíme spotřební peníze a prodáváme (vyvážíme) kapitál. Tento kapitál na našem území 
produkuje zboží a utržené peníze (po zdanění) vyváží pro zahraniční spotřebu a nové 
„investice“.
  Ročně tak ČR získává ze zahraničí kolem 11 miliard eur ročně. Zahraniční firmy sta-
hují své zisky z investovaného kapitálu ve výši kolem 11 miliard eur ročně. Máme tedy 
finančně perfektně vyváženou a stabilizovanou ekonomiku. Jenže…
  Jenže oni vlastní kapitál a my jen peníze. My peníze spotřebujeme a nemáme nic; 
jim kapitál produkuje zisky opakovaně, pořád dokola (to je vlastně podstata kapitálu). 
Představme si, že se náhle (jakoby mávnutím kouzelného proutku) příliv nových zahra-
ničních investic (a reinvestic) zastaví. Nám těch ročních 11 miliard nepřiteče, ale jim 
těch každoročních 11 miliard zisků zůstane. Kapitál produkuje, ale peníze ne. Příliv se 
transformuje na odlive, rovnováha mezi přílivem a odlivem je (nadlouho) narušena.
  Co dál? Jaká je strategie státu v takové situaci? Co budou dělat? Za co si koupí kapitál? 
Kde seženou kapitalisty? Jak se budou chovat, když začne krize „zuřit“ uvnitř a ne ven-
ku? Jak může stát fungovat na předpokladu nepřetržitě rostoucího přílivu zahraničních 
investic? Sociální pojištění na rostoucím počtu výdělečně činných? Hypotéky na stále 
rostoucích cenách nemovitostí? Automobilky na neutuchající poptávce po stále větších 
SUV? Nevím.
  Bez Ponziho přílivu zahraničních investic nebudou peníze na spotřebu. Co jim ještě 
prodáme? Na co je ještě nalákáme? A je úplně jedno, že se jim přestane dařit a jejich zisky 
začnou klesat: budou prostě stahovat stále méně a méně a při nule od toho všeho prostě 
odejdou. Vydělali dost.
  Odliv kapitálu do zahraničí na úrovni podniků je naší vlastní „soukromou vichřicí“, 
která bude „zuřit“ ještě dlouho po odeznění celosvětové finanční recese. Bez dlouhodobé 
hospodářské strategie jsme jen bezmocní přihlížející a nezbývá nám nic, než se modlit 
a doufat, že zahraniční investoři budou „utíkat pomalu“.

25. 03. 2009
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Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat 
Vyspělé ekonomiky USA, západní Evropy a Japonska si zvykají na nový životní režim. 
Ukázalo se, že žádná „cyklická“ krize se nekoná – ani ve tvaru V, W, U nebo snad Ш 
– tj.  žádný návrat k „výchozí normále“ nebude. Namísto toho akceleruje dlouhodobá 
transformace ve tvaru L (hodně dlouhého L), kdy se formuje a stabilizuje „nová normála“ 
hospodářského, společenského i politického života. Opožděně a pomalu toto uvědomění 
proniká i do ČR – budeme si muset o to rychleji zvykat na „život ve tvaru L“. Pověstný 
„vlak dějin“ jsme nechali zase ujet a budeme se snažit opět naskakovat za jízdy…
 Jediným řešením pro ČR se nám jeví, když to dočtete do konce, aktivní a cílevědomá 
re-lokalizace české ekonomiky.

***

Podceňujeme
 

S neutuchající vervou se věnujeme různým „kauzám“, „osobnostem“ a žabomyším po-
litickým „válkám“, při ignorování závažných strukturálních a systémových problémů 
v ekonomice i společnosti – s až odpornou činorodostí tak přerovnáváme opalovací le-
hátka na palubě Titaniku…
  Namísto fakt, pravdy, logiky a zdravého rozumu, konzumujeme emoční „inteligenci“ 
optimismu a pesimismu, jakož i manifestní lži o „světle na konci tunelu“; ta světla patří 
protijedoucímu expresu transformace, který nestaví na každé stanici. Dělící čára mezi 
pesimismem a pravdou je dnes nejméně tak tenká, jako dělící čára mezi optimismem a lží.
  Vytrvale opakujeme stejná opatření, fiskální i monetární, v blahé naději, že konečně 
dostaneme odlišný výsledek. Tak už máme úrokové míry na nule, růst pod nulou, neza-
městnanost na historických maximech, zadlužení bez naděje na splacení, spekulace na 
steroidech, a burzovní i komoditní bublaninu, připomínající pšouky Mattoniho kyselky. 
A tudíž chystáme i další, větší a (stále) stejné keynesiánské a monetaristické intervence… 
Albert Einstein podobné chování charakterizoval jako definici šílenství.
  Něco na tom asi bude, když nás politici stále častěji častují prupovídkami (či malmo-
ty?), jako „Krize už skončila, jen lidé o tom ještě nevědí“, „My jsme tu krizi nezpůsobili“, 
či „Tý inteligence máme strašně moc“, nebo „Kdo neumí, ten učí“, anebo dokonce „Budu 
Klausem chudých“.
  Mladší generace zmateně volají: „To vám byl divný svět!“ Lidé se připravovali na bu-
doucnost tak, že se vraceli do minulosti. Volili jen ty, které „znali“, protože se báli všeho 
nového a neznámého. Jejich svět byl plně „Na podpoře“ – nezajímalo je podnikání, ale 
podpora podnikání, ne inovace, ale podpora inovací, atp. Své zadlužení řešili jen dalším 
zadlužením. Ke svým smlouvám přidávali dlouhé paragrafy drobného, nečitelného tis-
ku. V restauracích platili stále „stravenkami“. Cena jejich vzdělání plně odrážela jeho 
hodnotu. Namísto řešení skutečných problémů si opakovaně a mistrně přerovnávali mi-
nisterstva a jejich ministrně. Své starosti, zcela dobrovolně a bez podpory EU, předávali 
komunistům a socialistům. Nevěděli, co je čeká, ale věřili, že bude líp, když budou praco-
vat míň. Fascinovala je hloupost a natvrdlost, odpuzovala vzdělanost a moudrost. Vládla 
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jim klasická ineptokracie, tj. společenský systém, kde ti nejméně schopní vést jsou voleni 
těmi nejméně schopnými pracovat.

Co se děje ve světě?

Ve světě vyspělých ekonomik se „dějí věci“. Především se za poslední dva roky propa-
dl růst globálního obchodu pod růst celkového HDP (dnes pod 20. letým průměrem 
růstu obchodu). Tradičně býval objem obchodu na dvojnásobku růstu HDP (např. ještě 
v r. 2006: HDP 3,5 %, obchod 8 %). Z takového trendu vyplývá jen jedno: deglobalizace.
  Investice do zahraničních aktiv klesly globálně pod 40 %, zatímco ještě v r. 2008 
přesahovaly 50 %. Z toho plyne jediné: velcí exportéři a investoři (USA, Čína, Německo, 
atd.) se vracejí zpět na domácí trhy, opouštějí tradiční „outsourcing“, a posilují vlastní 
regionální a lokální ekonomiky, tj. relokalizace. Nová vláda v Pekinu to, po jistě bohatých 
zkušenostech, vyjádřila přesně: „Zlatá éra globalizace končí.“
  Problém je, že zatímco velcí hráči se mohou vracet a reinvestovat do vlastních, roz-
sáhlých vnitřních trhů i do svých regionálních a lokálních ekonomik, někteří malí hráči 
se nemají kam vracet, protože nikdy nikam neodešli; regionální a lokální ekonomika 
jim je cizí; Baťův příklad ze Zlína nejsou schopni ani napodobit. Čekat na novou vlnu za-
hraničních investic je stejně absurdní, jako čekání „na Godota“. Jak říkával Jirka Suchý, 
v závěru svých představení v Semaforu: „Konec už byl, vážení tleskající, konec už byl.“
  Díky akcelerující produktivitě práce a masivnímu „outsourcingu“ na zákazníka (self-
service, odstraňování mezičlánků) a do  technologií  (bankomaty, „automatické přijímače 
vratných lahví“), zaměstnanostní potenciál všech tradičních hospodářských sektorů je ve 
vyspělých ekonomikách vyčerpán. V USA pracuje v zemědělství jen 0,5 % celkové pracovní 
síly; v průmyslu 12 %, ve službách pod 70 % a ve státním sektoru asi 10 % (včetně nezaměst-
naných). Tyto podíly každoročně rapidně klesají, díky faktorům výše uvedeným.
  Dilema vyspělých ekonomik je, že neexistuje žádný pátý sektor hospodářské činnosti. 
Lidé mohou pouze 1. produkovat potraviny (zemědělství), 2. vyrábět věci (průmysl), 3. po-
skytovat služby (terciální sféra), anebo 4. být placeni státem (byrokracie, nezaměstnaní, 
na podpoře) z daní vybraných ve zbývajících třech sektorech. Míra zaměstnanosti ve 
všech čtyřech sektorech tak prudce klesá, díky zmíněné produktivitě, „outsourcingu“ 
a  státnímu zadlužení. Např., zaměstnanost v americkém průmyslu poklesla ze 17 mil. 
v r. 2001 na 11 mil. v r. 2010. (Obama využil dočasného výkyvu na 12 mil. (díky relokaliza-
ci) a přesvědčil neinformované voliče o jakési „renezanci průmyslu“. Díky této lži a rych-
lého vystřízlivění občanů, se dnes jeho preference propadly na pouhých 28 % – rekordní 
míra odmítnutí prezidenta v celé historii USA.)
  Zatímco se počet oficiálně nezaměstnaných v USA stabilizuje, počet lidí bez práce neu-
stále narůstá. V USA je dnes mimo pracovní sílu již kolem 47 % práceschopného obyvatel-
stva. Celkový podíl zaměstnanosti (neplést s mírou nezaměstnanosti) klesá výrazně od 
r. 2000, tedy již dlouho před „krizí“. Jde zde o úplně jiný trend. Budeme-li nadále používat 
podobné „míry nezaměstnanosti“, bude za 10 let většina Američanů bez práce, ale míra 
nezaměstnanosti se přiblíží k nule – k všobecné potěše všech ještě zaměstnaných politiků.
  Ve finanční oblasti to není o nic lepší. Globální ekonomika je, díky státním inter-
vencím, zaplavena levnou a nepoužitelnou hotovostí, která nachází své uplatnění jen 
ve spekulacích, algoritmizovaném „rychloinvestování“, zadlužování, korupci a inflaci.  
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Finanční nestabilita celého bankovního systému se tak stále prohlubuje. To je nejlépe 
vidět i na růstu (zadlužených) burzovních a spekulačních trhů při současném propadu 
reálné ekonomiky: tato odluka finanční a reálné ekonomiky může vyústit pouze ve Vel-
kém třesku současných finančních systémů.
  Jediným východiskem je návrat k teorii a principům svobodného trhu a relokalizace 
bankovních služeb do regionálních a lokálních podmínek přímého spojení se zákazní-
kem, transparentnosti, a spolupráce při rozvoji daného regionu.

Co se děje v ČR?

Růst HDP v EU byl -0,3 v 2012 a (optimistický) odhad je 0,1 pro 2013. V ČR jsou stejné úda-
je na hodnotách -1,1 a 0,0. ČR patří mezi nejsilněji se propadající ekonomiky EU, spolu 
se Španělskem a Nizozemskem. ČR chudne, spolu s Itálií, Španělskem, Maltou, Kyprem 
a Slovinskem. Podle CONSEQ, patří ČR v EU mezi skupinu zemí chudých a nerostoucích.
  Toto zvláštní postavení ČR je dáno bizarním charakterem české ekonomiky (od pů-
vodního „nastavení“ v 90. letech). I když jsme malá ekonomika, tak jako  bohatí  a  ros-
toucí  (Irsko, Rakousko a Švédsko) anebo  chudí  a  rostoucí  (Estonsko, Malta, Slovensko, 
Bulharsko, atp.), jsme přitom ekonomikou  uzavřenou  místnímu podnikání (národním 
malým a středním podnikům), neautonomní, závislou a odvozenou (outsourcing), zvláště 
od ekonomiky německé. Když Něměcko kýchne, ČR dostane zápal plic. Navíc jsme eko-
nomika neexportní, tj. „vyvážíme“ převážně kontrahované služby (jako montáže a sklado-
vání) a součástky, ne konečné výrobky. Většina ekonomiky nám nepatří.
  Ukazatelé tržeb čs. průmyslu jsou vždy silně kolísající, ale od r. 2011 také silně depri-
mující poklesem -7% v závěru r. 2012. Tento kontrast s mýtem „exportní“ ekonomiky je 
dán vysokou hodnotou vývozu (která nám nepatří) a nízkým procentem tržeb, které za 
nízkou přidanou hodnotu svých služeb realizujeme.
  I když výrazně chudneme, iracionálně „optimistické“ zalhávání politiků a medií 
o dočasnosti a hloubce české krize, vede občany, místní samosprávy a podniky ke kata-
strofickému zadlužování a spekulativním investicím právě v době, kdy je růstový režim 
odsunut do nedohledna a finanční bublina je na prasknutí. Nikdo neví co jsou „prorůsto-
vá opatření“ (kromě snad jeskynních „vševědů“) v současném kontextu EU. Moderní chu-
doba se neprojevuje v okamžité výši běžné spotřeby, ale právě až ve chvíli neodložitelné 
splatnosti dluhů.

Velká deformace

Je logické, že umělé, nepromyšlené a opakované intervence státu do ekonomiky musely 
vyústit ve významné oslabení a deformaci svobodného trhu. Deformované trhy ztratily 
schopnost signalizovat správné ceny, úrokové míry (tj. cenu peněz), skutečnou poptávku 
i nabídku, cenu práce, míru zaměstnanosti, skutečné zadlužení, hospodářské prospekty, 
atp. Za takových podmínek nelze racionálně rozhodovat. Keynesiánské a monetaristické 
intervence do ekonomiky způsobily deformaci svobodného trhu a korupci kapitalismu 
v Americe i ostatním vyspělém světě.
  Totéž ostatně potvrzuje i David A. Stockman (bývalý ředitel státního rozpočtu v Reagano-
vě vládě) ve své letošní knize The Great Deformation (The Corruption of Capitalism in America).
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  Dnes je třeba přísně rozlišovat mezi státní regulací (plošné zajištění ochrany a svo-
body spotřebitele) a státní  intervencí  (výběrové zvýhodnění a krytí poskytovatele). Za-
tímco regulace svobodný trh stabilizuje, intervence jej omezuje a deformuje. Není úplně 
zřejmé (i když dosti nepochopitelné), proč se v některých hospodářských kulturách mezi 
těmito protichůdnými zásahy státu nerozlišuje.
  Stát do ekonomiky napumpoval, pomocí podpor, záchranných balíčků, šrotovných, 
a stimulačních injekcí, astronomické částky, které nenašly ekonomické uplatnění a jsou 
buďto blokovány v bankách a velkých podnicích, nebo si našly cestu do burzovních speku-
lací a udržování státního sektoru „na sekyru“. To vše nafukuje státem (a v ČR hlavně medii) 
podporovanou spekulativní „bublinu“, která po prasknutí přinese výrazné (a nevyhnutel-
né) znehodnocení peněz (inflace), nezaměstnanost a hospodářský úpadek. Ignorování his-
torických transformací se nikdy nikomu nevyplácelo a vyplácet nebude, ani nyní.
  Bohužel, některé chabě informované kruhy připisují současou krizi jakémusi „se-
lhání“ kapitalismu svobodného trhu. Nic nemůže být dále od pravdy. Opravdové selhání 
se týká státu, politických ideologů a stran, kteří svými hrubými intervencemi svobodné 
trhy deformovali a kapitalismus zkorumpovali. Zde, na adresu politiků, je třeba žalovat 
to potřebné J áccuse … dějin, ne na adresu tisíciletých, až biblických, pravd, institucí 
a pořádků.

Budeme se muset učit

K úspěšné relokalizaci je třeba Strategie 3P: 1. Pochopit, 2. Přizpůsobit se, 3. Použít nabí-
zených příležitostí. Toto dnes, v EU ani v ČR, nedělá NIKDO.
  Budeme se tedy muset znovu učit. Především, že ekonomika není stroj, ale adaptabil-
ní, sebeprodukující (autopoietický) organismus. Jeho evoluce probíhá spontánně a samo-
volně, i přes všechna omezení, intervence a bariéry vystavěné „inženýry lidských duší“ 
moderního státu.
  Budeme se učit i novým výrazům dlouhodobé sebeudržitelnosti (self-sustainability), 
jako disturbance  (krátkodobá recese), perturbation  (opakovaný výkyv, krize), deformati-
on (deformace, ztráta sebeudržitelnosti), transformation (dlouhodobá přeměna, transfor-
mace) a renewal (obnova, ricorso, nový začátek). Jen poslední tři jevy zásadně určují naše 
dnešní dění. (NE ten pán, anebo ona paní!)
  Někteří se budou učit i novým koncepcím forem hospodářské evoluce, jako např.
lokalizace (výchozí stav produkce a výroby), delokalizace (internacionalizace, globalizace, 
outsourcing), glokalizace (globální lokalizace), relokalizace (deglobalizace, nová lokaliza-
ce) a restaurace místní komunity (obnova samosprávy, soběstačnosti, a přímé, nestranic-
ké demokracie). Baťovské příklady „Průmyslového města“ a „Podnikatelské univerzity“, 
v duchu „Mysli globálně, jednej lokálně“, máme v české kultuře „zdarma“. Mnozí se ov-
šem nebudou učit vůbec: všechno již znají, vědí nebo umí – chodili přece do školy!

Závěrem

Uzavřeme povzdechem v únorovém editoriálu Moderního řízení (šéfredaktorky Jarmily 
Frejtichové). Je reakcí na starou anekdotu o faráři na střeše fary, kterého za stoupající 
povodně přijede zachránit dobrovolník ve člunu. Farář pomoc odmítne, obrátí své oči 
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odevzdaně vzhůru a odevzdá svůj osud Nejvyššímu. Samozřejmě se utopí. Když pokleká 
před Nejvyšší Instancí, vyjádří své zklamání ve víře, že On jej zachrání. „A kdo myslíš, že 
ti poslal ten člun?“, zahřmělo z již zlobného nebe.
  „Tak trochu mám pocit, že minimálně člun už odplul…”, napsala paní redaktorka.
  Následně jsem četl jednu z motivačních výzev čs. manažerských asociací: „Nenechme 
si ujet vlak.“ Mám tak trochu pocit, že vlak již opustil stanici a naskakovat za jízdy je za-
kázáno…

 28. 04. 2013

Nezaměstnanost! 
Přerovnáváme lehátka na palubě Titaniku… 

Zatímco demokracie je „vláda lidu“, v Česku se politikům „lid“ již zcela vytratil.
Media debatují pouze zájmy politických stran a jimi nastrčených „osobností“.

 
Vrátil jsem se z Itálie, kde se objevovaly zprávičky o tom, jak multibarevná, obézní a při-
hlouple se usmívající premiérova tajemnice svrhla v ČR vládu a kolem prstu si omotala 
i vojenskou rozvědku. Zamrazilo mě; jevilo se to jako další skandál, i když jistě ne ve stylu 
Berlusconi; spíše trapnůstka z příšeří kanceláří a kuloárů již bezmocných mocných.

*****

Jak je to možné? Není snad v ČR nic jiného na práci? Není hospodářská situace tristní? 
Není vzdělávací systém úplně „mimo mísu“? Dá se enormní zadlužení řešit prezident-
ským „klokánkem“? Je únosné, že politici, media i občané se trvale věnují trapným skan-
dálkům, ale nikdo ani nemluví o problémech společnosti?
  Připomíná to přerovnávání opalovacích lehátek na palubě Titaniku: aby se pohodlněji 
leželo, a za taktů rakouského šramlu užívalo sexuálních eskapád nedospělých, naivních 
a nemoudrých náplav spodiny ducha. A media s nimi i nadále vedou „vážné“ rozhovory! 
Není divu, že s medii pak politici zacházejí jako s přítěží či zbytečným „plevelem“.

Klídek v Praze

Po návratu do Prahy jsem nevěřil svým očím. Všichni se usmívají, vtipkují, rozséva-
jí bonmoty, líbají bledé ručky politických dam. Panuje zde výborná nálada – nastává 
nová rekorytarizace – jen, aby se to už rozjelo! Objevují se nové definice korupce, krize, 
úplatkářství a imunity. Volá se „Dokončíme, co jsme začali“, nebo „Máme na to mandát 
našich voličů“. Vazební věznice se plní, a nadějná politická mládež se zmůže jen na: 
„Pryč s bolševiky!“. Jakoby se v této pitoreskní kotlině zastavil čas. Rotujeme v neko-
nečné smyčce rekorytarizace a tleskáme si navzájem – když už nám netleská nikdo 
zvenčí.
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  Nedá se jistě vyčíslit, jaké finanční a morální hodnoty, dnešní i budoucí, jsou proplýt-
vány soustřeďováním se na partajnictví a tvrdohlavé nicnedělání politiků, rostoucí bulvár-
nost oficiálních medií, rozptylování a dezinformace obyvatelstva. Redefinice klasického 
„Cherchez la femme“ je dnes ryze česká: „Máš-li v ruce kýbl špíny, předej ho nejbližší ženě“, 
bez ohledu na její znalostní deficity. Rostoucí nezaměstnanost však nikoho nezajímá.
  V zahraničí jsem si potvrdil, jak zoufale svět vnímá problémy rostoucí nezaměstna-
nosti mladých, vzdělaných lidí. Nezaměstnanost lidí pod 25 let dosahuje v Evropě his-
torických rekordů: Řecko přes 60%, Španělsko téměř 60%, Itálie přes 40%, Francie té-
měř 30% (stejně jako Eurozóna), Anglie 20%, Německo téměř 10%, atp. Miliony studentů 
bojují za lepší vzdělání v Brazílii, Turecku i v Číně. Akcelerující trendy více vyniknou 
v grafické formě (viz obrázek). Quo vadis, Europa?
  Pro koho je EU, když ne pro mladé generace? Pro vysloužilé politiky a zkorumpované 
bankéře? Jak je možné, že ambiciozní a vzdělaná evropská mládež musí za prací utíkat do 
Austrálie, Číny a USA – protože v Evropě již není kam? Jestli si někdo myslí, že my ne, my 
muzikanti, tak se hluboce mýlí. Německo nás už držet nebude, protože neudrží ani samo 
sebe. Jestli se někdo domnívá, že naše vzdělávání je spolehlivější než jinde v Evropě, tak 
se mýlí až tragicky. Jestli se ještě někdo domnívá, že vzdělání je nedůležité, nezaměstna-
nost pomine, a krize se našich bank netýká – tak určitě pochází z české kotliny.
Rostoucí nezaměstnanost mladých lidí, absolventů univerzit i kvalifikovaných dělníků, 
je neodpustitelnou skvrnou na duši i srdci Evropy.

Nezaměstnanost stále narůstá. Neprocházíme krizí, ale dlouhodobou transformací. 
Vzdělávání selhalo, všude v Evropě, ale nejvíce u nás. Oni reformují systém anglo-saský, 
my ještě (ne) ten náš, rakousko-uherský. Není to už věc reformy, ale radikální reformace 
– v celé Evropě.
  Každá předchozí transformace: zemědělství→průmysl, průmysl→služby a služby→-
stát, byla doprovázena nárůstem nezaměstnanosti, nepokojů a konfliktů. Rolníci, řeme-
slníci a tovaryšstvo přicházeli o práci díky strojům a museli přecházet do fabrik. I tam 
však technologický pokrok záhy převládl a nastalo hromadné propouštění. Už v r. 1786 
se v Leedsu dělníci bouřili „proti strojům“; tzv. Luddité. Házeli své saboty (dřeváky) do 
soukolí – a máme naši sabotáž. Bylo to vše zbytečné: transformace Průmyslové revoluce 
se nedala zastavit.
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  V Čechách se dělo totéž. V roce 1842 se v Porgesových kartounkách objevily potisko-
vací stroje, tzv. perrotiny. Jedna „perutinka“ zastala práci 20 lidí! Ze 100 dělníků jich bylo 
vyhozeno 95. Jak se proti tomu bránit? Dělníci a jejich ženy rozbili nenáviděné stroje na 
padrť. Nepomohlo. Vznikl komunismus. Štrajchpudlíci se neubránili. Růst produktivity 
práce, díky mechanizaci, byl nezastavitelný: vede totiž k vyšší životní úrovni, jak vidíme 
i na dnešní společnosti. Nelze se stavět proti růstu produktivity! Pak přišli železniční 
dělníci, barabové, v severní Itálii „tabákové války“ a nakonec všeobecný run na banky 
a spořitelny. Transformace nebyla nikdy snadná, hlavně kvůli ignoranství politických 
a podnikatelských tříd.

Historie se opakuje

Dnes žijeme v podobné době – i když ji stále „malujeme na růžovo“ a vydáváme za finanč-
ní „recesi“ nebo krizi. Rozvoj technologie je dnes bezprecedentní a týká se služeb: máme 
počítače, internet, roboty, bankomaty, automaty, atp. Metaforicky tomu říkám „Auto-
matické přijímače vratných lahví“ – jsou dnes všude kolem nás, Česko nevyjímaje. Jde 
o “outsourcing“ (přenechávání práce) strojům a technologiím – tento trend je masivní 
a akcelerující. Statisíce lidí přicházejí o práci, obzvláště mladí.
  Proč se ale předchozí transformace s tímto technologickým „outsourcingem“ vždy vy-
rovnaly? Čím se dnešní svět liší od všech předchozích fází? Proč jsou dnes bez práce hlavně 
mladí? A proč se tím nikdo nezabývá a kromě prázdných klišé o „boji proti“ se nic neděje?

Příčiny nezaměstnanosti

Základním problémem dnešní doby je, že jsme z hlediska zaměstnanosti vyčerpali (díky 
„outsourcingu“ na stroje), poprvé v historii, všechny čtyři možné hospodářské činnosti:

1. Produkce potravin (sběr, lov, zemědělství)
2. Výroba věcí (řemesla, hromadná výroba, průmysl)
3. Poskytování služeb (vzdělání, finance, zdravotní péče, atp.)
4. Státní „zaměstnání“ (nezaměstnanost, podpora, byrokracie, státní “investice“, atd.)

 Nic jiného již není, nic jiného homo sapiens (ekonomicky) dělat nemůže.
  Historicky byly ztráty v zaměstnanosti vždy nahrazeny rostoucím prostorem nového 
sektoru: po zemědělství přišel průmysl, po průmyslu služby, po službách stát a po statu? 
Nic. Pentium non datur; nic „pátého“ není. To znamená, že se neotevírá nový sektor, který 
by absorboval pracovní sílu uvolněnou technologickým „outsourcingem“. Konec už byl. 
Poprvé v historii lidstva nebude stačit prostá transformace, ale musí nastat první fun-
damentální hypertransformace: od globalizace k relokalizaci.

Role vzdělání

Dříve stačilo, i když to bylo bolestné, podrobit nové generace většímu vzdělání, efektiv-
nější přípravě na nový sektor. Dnes se bez zaměstnání ocítají nejen méně vzdělaní, ma-
nuální pracovníci, ale hlavně více vzdělaní, moderní vysokoškoláci – viz Španělsko, Itá-
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lie, Francie, Řecko a další, po staletí velmi vzdělané národy. Novými „obětmi“ jsou vysoce 
vzdělaní a schopní absolventi převážně již „středověkých“ institucí – dnešních univerzit. 
Vědí hodně, ale umí málo. Nehodí se do dnešní doby flexibility, inovace, podnikatelství 
a technologické revoluce. 
 Automatizace znalostních  (ne jen informačních) prací povede k dalšímu odevzdání 
kvalifikovaných procesů strojům. Dokonce i ekonomika je naivně chápana jako stroj, 
ne sebeprodukující (autopoietický) organismus. (Nedávný projev Bernanského z Fed byl 
prošpikován narážkami na automobil, na přidávání nebo ubírání „plynu“.) Takové sim-
pletonství už do dnešní doby nepatří. Není divu, že se nic nedaří a nic nefunguje. Pojetí 
ekonomiky jako „mašiny“ je dalším symptomem dekadence makroekonomických “věd“. 
Žádnou tržní ekonomiku nelze jednoduše nastartovat, nakopnout, stimulovat, nabudit 
nebo „proinvestovat“. Tržní ekonomika postupuje podle svých vlastních pravidel evoluč-
ního organismu.

Co dál?

Vyvstává otázka: Co dál? Jak řešit historickou nezaměstnanost mladých generací? Brát 
bohatým a dávat chudým není řešením, ani v bibli ne: tj. ne dávat chudým ryby, ale učit 
je ryby chytat. Kdo dnes ale učí mladé lidi «chytat» cokoliv? Jaký má smysl získávat nové 
znalosti, když už jsou tyto předem zastaralé a nikdo je v podnikání nechce? Kdo se vůbec 
stará o zvýšení relevance vzdělávání v ČR? Jak je možné nechat vzdělávání „plavat“? Je 
vůbec něco důležitějšího, než záchrana mladých lidí? To, že oni sami nerozumí, co se 
s nimi vlastně děje, a co je vhání do ulic, žádného politika neomlouvá.

Hloupá řešení?

Ekonomický Nobelista, Paul Krugman, tedy nabízí řešení (nikdo jiný řešení nemá), které 
dokonce odmítá roli vzdělávání ve vyrovnávání sociálních nerovností (specifické „vzdělá-
vání“ ve státních institucích). Co je dle něho třeba? Především silná „zabezpečující sociální 
síť“ (Jistě ne ta internetová; tam jde o sítě společenské), garantující zdravotní péči a minimál-
ní příjem (ne jen mzdu). Platilo by se to z daní bohatých vrstev a ze zisků či příjmů z investic. 
Tedy „jánošíkovská“ redistribuce příjmů od majetných na méně majetné. 
 Stát se bohatým nedává v Krugmanově světě moc smyslu: stát to stejně sebere na 
daních. (Jako profesor nejsem zdaleka „bohatý“, ale království Dánské mi zkonfiskovalo 
60% po desetiletí akumulovaného důchodu.) Proč jsem se vlastně o důchod v EU snažil? 
Nevím. Daň 60% se vám může zdát nízká, ale já už nemám NIC. (Dobře mi tak, nemám 
takhle psát!)
 Jestliže někdo doporučuje redistribucí majetku a garantovaný příjem a péči pro ši-
roké vrstvy nezaměstnaných, pak se musí vyjádřit také k tomu, že tito nešťastníci budou 
plodit děti, užívat drogy, a vytvářet bezvýchodná, srdcervoucí ghetta, v nekončícím cyklu 
marnosti. Lidé musí pracovat, ne „pobírat“, obzvláště ti mladší ne.
 Poznámka. Výraz „sociální sítě“ je pouze špatným překladem „společenských sítí“. Anglic-
ké „social“ znamená „společenský“, ne české „sociální“, které se vztahuje k „sociálnímu zabez-
pečení“. I sociální demokracie, která se hlásí k demokratickému socialismu, je špatně přeložena 
a nesprávně chápána jako strana sociálního zabezpečení. Socialismus znamená společenské, 
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ne sociální, vlastnictví výrobních prostředků. V tomto pojmovém marastu se vyznají snad jen 
Češi a jejich vlastní sociální demokraté.
 Krugman ví, že se zajištěným příjmem a péčí přestřelil; obává se nařčení z podpory 
„přerozdělování“ a třídního boje. Připomíná to i český prezidentský „klokánek“, který 
také nemá s ekonomií nic společného. Krugman prostě neví, jak nezaměstnanost řešit 
a vyzývá konzervativce, aby přišli s „něčím lepším“. Samozřejmě, že nepřijdou, protože 
oni sami nevědí, a o nezaměstnanost se prostě nezajímají. Dávají přednost pobledlým, 
handikapovaným úřednicím (které by držely jejich kyblíčky špíny), v bláhové naději, že 
politicky přežijí a to své „dokončí“. Nastydí se do toho zatáhovat ani levicového preziden-
ta, který netuší, co se v ekonomice děje a na zapojování lidí chce prostě „ušetřit“.

Jak vzdělávat?

Jaké je řešení? Tak jako po staletí, spočívá v nových znalostech, schopnostech a exper-
tíze (nejde jen o informace). Jelikož procházíme hypertransformaci, musí jít o vzdělávání 
nového typu, ne o středověké instituce. Argument je prostý: vzdělávání musí přidávat 
hodnotu. Jakou hodnotu skutečně přidává, poznáme pouze z uplatnění na trhu, tj. z pra-
covního místa a platu. (Ministerstvo neměří hodnotu vzdělání – protože neví jak) Uplat-
nění na trhu je tedy nejlepším vyhodnocením kvality vzdělávání (ne počet studentů, ne 
počet graduovaných, ne žádné přeměřování kvantity; pouze kvalita, tj. přidaná hodnota, 
měří kvalitu vzdělávání.) Je to velmi prosté.
 Státnímu vzdělávání tedy zvoní hrana. Neumí (a nesnaží se) umístit své absolven-
ty, jak ukazují ty deprimující statistiky z EU. Vzdělávání se musí posunout k tomu, co 
je třeba umět, ne jen vědět. Všichni víme všechno, ale neumíme nic. Tedy: podnikové 
univerzity, podnikatelské univerzity (které podnikají), jakož i podniky s vlastní univer-
zitou a univerzity s vlastním podnikem. Takové vzdělávání musí být úzce spjato s lokální 
a regionální ekonomikou a (nestranickou, baťovskou) samosprávou. Moderní vzdělání 
musí být úzce spjato s praxí – s praxí lokality a regionu, posouvající se od globalizace 
k relokalizaci.

Relokalizace a její výzvy

Procesy relokalizace, samosprávy a soběstačnosti už probíhají. Jen některé společnosti 
to ještě nevědí a nechápou. Na lokálních úrovních není třeba ideologií, zkorumpovaných 
politiků a partají, ale schopných, nezávislých a místně známých vůdčích osobností. Je 
třeba Pochopit, co se děje, Přizpůsobit se nezvratnému běhu transformace, a Použít nabí-
zených Příležitostí v lokálních a regionálních světech. Není to zas tak komplikované, ale je 
třeba začít. Obzvláště mladí lidé se musí (sami) vzdělávat, odpoutat se od státu a politiků 
a začít tvořit svůj vlastní svět. Nikdo jiný to dnes za ně neudělá.    
 Nejde o to, co „krugmanovští“ inženýři lidských duší navrhují, ale o to, co sebepro-
dukující (autopoietické) systémy a jejich evoluce, nabízejí. J. A. Komenský říkal: Omnia 
sponte fluant absit violentia rebus. (Bývali Čechové!) Novodobí státní intervencionisté ale 
stále více křičí: My, my, my… a podle toho i jednají. Vyberte si sami.

22. 06. 2013
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České SNAFU
Ekonomický růst EU je nulový. Stejně tak zrychluje propad (-0,2%) v Německu (a ná-
sledně i v Česku); do recese se vracejí Itálie, Francie, Japonsko a USA. Vše bylo ekonomy 
běžně očekáváno – o úpadku Německa jsem psal již v r. 2012 v blogu „Německo, zimní po-
hádka“. Recese ani krize nikdy nepřestaly, obzvláště ve vyspělých ekonomikách. Fiskální 
i monetární nástroje selhaly. Zbytkový pseudorůst vykazují pouze rozvojové ekonomiky 
průmyslové a odvozené, ale i to jen dočasně. Následná masivní robotizace vylučuje růst 
budoucí zaměstnanosti v sektorech jako zemědělství, průmysl a dnes i ve službách.
  V ČR ekonomiku komentují pouze politici, mediální komentátoři a bankovní i bur-
zovní analytici. To nestačí. České ekonomice nepomohou ekonomické roztleskávačky 
s  pohledem do zpětného zrcátka, ale pouze racionální a dlouhodobý rozbor ze stra-
ny bona fide odborníků.
  Svět přece neprochází normální cyklickou recesí nebo krizí, ale dlouhodobou trans-
formací a výraznou metamorfózou. Teorie o chování pracovní síly je třeba radikálně pře-
hodnotit. Nemá ale smysl se o tom dále rozepisovat, je to už i na Wikipédii (viz např. http://

en.wikipedia.org/wiki/Transformation_in_Economics).

  Účel tohoto blogu je jiný: upozornit na úpadek, tápání, podlézání a výraznou neinfor-
movanost a neschopnost současné politické sféry.
  Dalo se očekávat, že nová vláda (tzv. Koaliční) konečně vypracuje dlouhodobou strategii 
rozvoje ekonomiky, vzdělávání a společnosti, obzvláště regionální, za radikálně se měnících 
podmínek dnešního světa. Ve světě i v EU upadá průmyslová výroba, Japonsko a Itálie vstoupi-
ly do recese, atp. Doba trvání stagnace již dosahuje úrovní z Velké Deprese 30. let. Všude jsou 
velké obavy z pokračující ztráty růstu, úpadku zaměstnanosti, poklesu mezd a narůstajícího 
zadlužení. Jen ČR je mediálně a barvitě vykreslovaná jako ostrůvek normality, růstu, klesající 
nezaměstnanosti, tj. typicky české pohody, jako by bylo opět před volbami. To vše podtrhují 
válečné akce a pouliční demonstrace ve velké části světa, ne jen v Africe a na Blízkém východě, 
ale i na Ukrajině a okolí. Jen v ČR žijeme v podivné normalizaci typicky amerického SNAFU.
  Čeští voliči chtěli řízení státu jako Agrofert – mají to mít. Jen jaksi pozapomněli, že se 
jejich stát musí nejdříve Agrofertem stát. Mají to mít.
  Tzv. vnitrostranická demokracie je podivná: buďto volte „v zákrytu“ nebo padne vlá-
da. Poslanci nevědí, o čem hlasují, a ti inteligentnější ve sněmovně dřímají, anebo se drží 
za hlavy. Vedení koalice řádí, že nejsou výsledky hlasování tak jak předepsali a nařizují 
opakování hlasování, dokud nebudou tak, jak mají být. Ministr financí tvrdí, že nevěděl, 
o čem se vlastně hlasovalo.
  Namísto řešení rostoucích dlouhodobých problémů se vláda i media zabývají výběrem 
eurokomisaře, který nemá pro místní problémy ČR vůbec žádný význam. Navíc se vláda 
vůbec netají svojí politikou pohlaví jako nejsilnější kvalifikace kandidátky, s nádavkem tr-
vale překvapených, laních očí. To musí určitě vyjít; v ČR převládl pudr a benzin.
  Je skutečně překvapivé, že ta zbývající hrstka vzdělaných a myslících lidí z poslanecké 
sněmovny nerezignuje, ale i nadále hraje křoví opakovaně volené většině stranických 
robotů. Pokud si budou občané ČR volit jen to, co jim je stranami předhozeno (a ne sku-
tečně nepolitické osobnosti a odborníky ze svého okolí), dotud zůstane podlézavá česká 
„politika“ ostudou Evropy.
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  Dnes se vše točí kolem „čerpání“ všelijakých EU dotací a grantů. Čerpání je však obtížné, 
protože neexistují vážné investiční projekty s prokázanou návratností, a utrácí se tudíž za 
projekty pochybné hodnoty. Jde o veřejné peníze, které jsou tudíž programově rozkrádány 
a účelově plýtvány. V ČR je a zůstane základním pseudoproblémem spotřeba peněz: čerpá-
ní peněz dokonce vláda vyhlásila za svoji prioritu. Sám výraz „čerpání“ jasně definuje, o co 
vlastně jde. Vláda „zachraňuje čerpání“; zdravá společnost však musí produkovat, ne čerpat.
  Volení zástupci si dodnes pletou koncepce institutu a instituce; jeden člen vlády do-
konce trvá na instanci. Nemylte se: vědět o čem se vlastně mluví je důležité i v ČR. Většina 
politiků si také dodnes plete vědomostní se znalostní ekonomikou: vědět přece nezna-
mená umět. Lidí, kteří mají informace (vědomosti) je hodně. Lidí, kteří něco umí (znalos-
ti) je hodně málo. A radikální reforma vzdělávání je v nedohlednu. Opět, SNAFU.
  Namísto dlouhodobé strategie hospodářství se vytrvale hádají o paušálech, pilířích, 
daních, komisařích, investicích, státní správě, minimální mzdě, a hlavně zvyšování pla-
tů politiků, úředníků a státních zaměstnanců – pomocí dalšího zadlužení; spoléhají na 
růst, ale nevědí, proč a jak by měl přijít. Není divu, že zájem a důchodové spoření klesá. 
Čeští politici zatím pracují dnem i nocí na zvýšení svých vlastních platů – závidějí platy 
soudců. Jak to udělat, aby je lidé nesmetli? Něco se určitě vymyslí, jako vždycky.
  Zaklínadlem nevědomých je výraz „investice“. Za investice se v Česku považují běž-
né výdaje na údržbu a opravy. Investice vyžadují vlastní peníze a jasnou představu ná-
vratnosti. Jestliže dlouhodobě zanedbáme údržbu dálnice, pak její oprava není investice, 
ale očekávaným a předpokládaným výdajem. Utrácení státních peněz na projekty bez 
důkazného propočtu návratnosti nejsou investice, ale výdaje státních peněz. Nic proti 
tomu, když je státních peněz dost a daňoví poplatníci s tím souhlasí. Ale „investice“?
  Vezměte investice do cestovního ruchu výstavbou infrastruktury. Co když ta silnice 
nikam nevede, co když tam na konci nic není? Je to investice? Investice musí být kom-
plexní a systémová. Stát na strategické myšlení vůbec nemá. Baťové nebyli stát, a proto 
mohli investovat! Politici odvolávající se na Baťu mlátí jen prázdnou slámu; podnikatelé 
neučící se od Baťů nejsou podnikatelé, ale jen subdodavatelé.
 Vláda dnes „láká“ zahraniční „investory“. Investory do čeho? Do vlastních podniků 
na našem území. Módou je oxymóron „ekonomické diplomacie“. Politické strany prostě 
převzaly zodpovědnost nejen za ekonomiku státní, ale i soukromou. Mnozí „podnikatelé“ 
si již bez státu a jeho pomoci ani neškrtnou. Baťové (všichni) by se obraceli v hrobech.
  Lákání (dnes technický termín) se často daří právě proto, že jde o lákání a tudíž 
o transakci vysoce nevýhodnou. Nalákány jsou obzvláště korejské gumárny a montovny 
reflektorů či světlometů. Zde již nejde o výrobu automobilů, ale o převzetí subdodavatel-
ských řetězců samotných. Služby, které dosud pokrývali čeští subdodavatelé, si nyní Hy-
undai a Kia poskytují sami sobě, na našem území. Nikdo jim nezabrání, aby si nedovezli 
roboty a produktivní, vlastní korejskou pracovní sílu. Je na čase zařadit korejštinu na 
letištní tabule a znásobit dovoz kimchi. Není dobré být zaměstnancem plně robotizova-
ných továren; je mnohem lepší je vlastnit.
  Česká ekonomika neexistuje; nemá napojení na finálního zákazníka a je ve své větši-
ně subdodavatelská, závislá na EU a Německu. Výkonné, opravdu úspěšné české podniky, 
jakož i talentovaní podnikatelé (nejen lékaři), odcházejí do zahraničí. Jsme ekonomika 
otevřená cizincům, ale více než uzavřená podnikatelům domácím. Když se EU a Německo 
propadnou, co pak? Kde vezmeme podnikatele se znalostí trhu a finálního zákazníka? 
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Německá ekonomika ukazuje první symptomy dlouhodobého úpadku; může být první 
zemí, která vystoupí z EU – táhnout Francii a Itálii je nad její síly. Bez vyhlídek na oživení 
a dlouhodobý růst nepomůže ani Kurzarbeit. Naopak, oddálí potřebnou restrukturalizaci 
a modernizaci. Tedy, SNAFU.
  Nezaměstnanost je v EU 11,5%; v ČR asi 7,4%. Média tvrdí, že ubylo lidí bez práce. 
Být nezaměstnaný a být bez práce jsou přece dvě různé kategorie. Čím déle trvá krize, 
tím více lidí opouští pracovní sílu a tím nižší je míra nezaměstnanosti. Je tedy zcela 
přirozené, za podmínek dlouhodobé recese, že čím méně nezaměstnaných (registrova-
ných, podporu dostávajících hledačů), tím více lidí bez práce (mimo pracovní sílu, žijící 
na sociálních dávkách nebo na účet rodičů). Míra nezaměstnanosti a míra participace 
v pracovní síle jsou nebe a dudy.
  Falešný optimismus, převládající v českých mediích, je velmi nebezpečný. Stát obča-
ny zadlužuje, protože se ministr financí mylně domnívá, že ČR čeká éra ekonomického 
růstu (Proč? Jak?). Domácnosti se zadlužují (již přes 1 bilion Kč), protože stále ještě věří 
politikům a skáčou na vějičky lichvářů a bank. Zadluženo je i přes 150 tisíc dětí. Jak bu-
dou své dluhy splácet? Jak se vyhnou nadcházející vlně exekucí? Už dnes si tisíce vystra-
šených dlužníků drží adresy na Antala Staška 2027/79 v Praze 4.
  České pobočky jsou ziskovější než jejich vlastnické matky. Fungují na základě vyso-
kých poplatků a lákají pomocí neregulované propagace zadlužování; určitě ne na základě 
výnosných investic. Takové „zisky“ musí být nutně vysáty vlastnickými bankami – jinak 
dojde k prostému navýšení platů, korupci, rozkradení a investicím do spekulací. Navíc 
Česká burza není sledována na úrovni sítě EU (Polská burza je) – nic se tam neděje. Ale 
media vytrvale přinášejí zcela irelevantní informace z „burzovního paláce“. Takže, díky 
nepodloženému optimismu, se již tak zadlužená populace může ještě dále zadlužovat.
  Co říci k Ukrajině? Putin jakoby hrál šachy sám se sebou – určuje své tahy a urču-
je si sám protitahy opozice. Jeho popularita tak prudce vzrůstá, stává se nebezpečnou 
modlou. Každý hloupý tah Kyjeva nebo NATO ho posiluje. Došlo to tak daleko, že jeho 
humanistická pomoc ruským menšinám je odmítána. Zde je důležité to, že nejsou žád-
né podobné humanistické konvoje z EU, NATO nebo Kyjeva. Prezidentovi v maskáčích 
zřejmě nevadí, že bombardování civilistů uprchlíků není tou nejlepší cestou k moderní 
multinárodní společnosti. Ruské menšiny na Ukrajině jim to nikdy neodpustí. Stejně 
jako noví barikádníci na Majdanu. Kyjev se tak snaží ruské menšiny vyhnat za každou 
cenu, místo, aby je objal jako své občany.
  Sestřelení malajského Boeingu vedlo k mediálním orgiím domněnek a lží. Putin je 
sice nebezpečný, ale není magor ani sebevrah. Povstalci na to nemají vůbec raketovou 
expertízu. Navíc se žádné zbytky raket nenašly. Tzv. „dezertéři“ nemají správný motiv: 
komu by tím prospěli? Rusku? Nebo těm, od kterých dezertovali? Zbývá sestřelení ze 
vzduchu. Jediný benefit z toho může mít kyjevská vláda, která pak může vyžadovat trvalý 
příliv peněz a zbraní, a vystupovat jako poslední a jediná obrana „naivního“ Západu.
  Přijmout Obamovy sankce, když USA nemá žádný business s Ruskem, tj. přijmout 
sankce, které nikdy nefungovaly a fungovat nebudou, přijmout je v EU, která je na Rusku 
významně závislá, je tím Putinovým „protitahem“. Navíc se může Rusko vydat cestou 
autonomie a nezávislosti a posunout se od globalizace k relokalizaci. Čeští politici nyní 
hledají nová odbytiště pro podnikatele – zamyslete se nad touto větou a představte si 
Tomáše Baťu – jak mu Masaryk hledá odbytiště.
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  Státní kompenzace a „Kurzarbeit“ mají nahradit zničené trhy. Podnikatelé, spotřebi-
telé a hlavně daňoví poplatníci platí za politickou a diplomatickou neschopnost, vedoucí 
k válkám a nárůstu životní nejistoty.
  Jediným základem budoucí prosperity Evropy je hospodářsko-politická smlouva 
s Ruskem. Možná ještě není pozdě. Rusko mělo kdysi zájem o spolupráci s NATO. Teh-
dejší prezident Clinton však doporučil expanzi NATO (nikdo neví proč) a USA-Rusko 
détente je dnes v nedohlednu. Rozšiřování NATO na hranice Ruska je výrazem vítězství 
sebevražedné politiky nad skomírající ekonomikou.
  Obamova politika vedla ke vzniku Islamského státu (ISIS). Jejich vůdce Al-Baghdadi 
byl propuštěn s amerického vězení. Irácká armáda je MIA. V řadách ISIS však trénují ti-
síce Evropanů a stovky Američanů po vzoru US marines. Dříve či později se budou vracet 
zpět do Evropy i do USA. Pak už nebude ani to SNAFU.
  Obamův výraz „Boots on the ground“ představuje maximální odosobnění vojáků, 
tj. lidských bytostí, které nasazují své životy. Jsou-li živí vojáci pouhé „boty na zemi“, pak 
není divu, že si jich politici všimnou, až když jsou mrtví. Mrtvé vojáky pak ověšujeme me-
dailemi a nazýváme hrdiny – není už pozdě? Vojáků je třeba si vážit a podporovat je, když 
jsou ještě živí. Hlavně je neposílat do předem ztracených dobrodružství. Žádná kultura 
nemůže zvítězit s živými „Boots on the ground“ a mrtvými hrdiny.
  Řešení? Domluvit se s Ruskem na společných zájmech. Opustit politickou a finanč-
ní integraci, soustředit se na NATO a zvýšit jeho obranyschopnost dohodou o neútočení 
s Ruskem. Soustředit se na Evropské hospodářské společenství. Oslabit tak rostoucí vrst-
vu eurobyrokratů a posílit lokální a regionální hospodářský rozvoj. Q.E.D. Žádné SNAFU.

21. 08. 2014

Fenomén TRUMP: 
poddá se USA socialismu?

 
Situace: v USA se formuje duel Trump-Clintonová - oba favoriti primárek svých politic-
kých stran. Bizarní situace: v primárkách volí jen registrovaní straníci. Většina americ-
kých voličů je proti oběma favoritům. Idiotická situace: může dojít ke střetu nacionálního 
socialisty Trumpa s demokratickým socialistou Sandersem (stačí vyloučit Clintonovou, 
jejíž FBI vyšetřování stále probíhá.) Pak už to bude jedno - socialismus zvítězí. 

Když vezmeme v úvahu všechny voliče, straničtí kandidáti jsou výrazně zamítáni, 
s negativními preferencemi. Celých 75 % žen je proti Trumpovi, většina mužů proti 
Clintonové (včetně 147 FBI agentů?). Úspěchy Trumpa silně nahrávají vítězství de-
mokratů. Klání nežádoucích kandidátů slibuje „válku“ osobních výpadů a odstavení 
skutečných bolestí společnosti out. Již dnes lze hovořit o úpadku tradiční „stranické 
demokracie“, která vždy kladla zájmy strany a ideologie nad zájmy společnosti jako 
celku. To, čeho jsme svědky, je pouhou předehrou rozporů, rozkolů a konfliktů v již 
vyčerpané a skomírající politické scéně. Americký film „Idiocracy“ podobnou společ-
nost předvídal již v r. 2006.
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Fenomén Trump (nebo Sanders) není tak těžké pochopit: po 8 letech Obamy se re-
publikánská (ani demokratická) strana nezmohla na nic. Země je v hospodářské stagnaci 
od r. 2008. Nedokázali vysvětlit co se v ekonomice děje a proč. Rozdíl mezi politicko-me-
diální růžovostí a lokální realitou je propastný. Není divu, že se dělnické, zaměstnanecké 
penzijní vrstvy cítí podvedeny a svoji zlobu obracejí proti politickým stranám (i proti 
demokratům). Toto rozčarování, hněv, zloba a nedůvěra, hlavně mezi bílými dělníky, 
odboráři a hodinovými zaměstnanci, nabíhá již přes 10 let, ale propuká při konečném 
rozčarování s Obamou a jeho výrazně partajnickou ideologií. Amerika je nyní hluboce 
rozpolcená: nikdo neví, co se děje – a tak se dá neinformovaným vrstvám předkládat 
„cokoliv“. A to se vlastně děje.

Vzniklo dusivé informační vakuum. Lidé nevědí co se děje a proč se to děje – potřebné 
informace a znalosti nelze získat od politiků, ani z medií – prosté přetírání myšlenko-
vých tanků narůžovo nestačí. Po celé trvání tzv. finanční krize, politické strany lhaly, 
podceňovaly a překrucovaly skutečný stav věcí. Ve spojení s médii a bankami krmily 
a krmí veřejnost falešným optimismem: už za měsíc (nebo za rok) bude lépe a radostněji. 
Namísto reálné ekonomiky ale podporují virtuální „ekonomiku“ burzovních spekulací, 
monetarismu a státního keynesianismu. Rozdíly mezi hlásnými troubami státu a reali-
tou všedního dne se staly neudržitelnými. Kdo seje vítr lži, sklízí bouři hněvu a odplaty.                                                                                

Kdo lže - příliš dlouho, příliš hloupě a příliš arogantně – bude nakonec přistižen 
a  potrestán. Růžový závojíček mediálních nesmyslů a falešného optimismu se náhle 
mění v černou, neproniknutelnou oponou napříč lidskou společností. Nůžky mezi virtu-
álním bohatstvím a reálnou chudobou se rozevřely na historické maximum. Svobodný 
trh byl zlikvidován státně-bankovními intervencemi. 

Kdykoliv se ve společnosti objeví podobné informačně-znalostní vakuum, zaplňují 
ho populisté, „ostří hoši“, „führerové“ a oportunisté, kteří prostě, jednoduše a razantně 
využijí hněvu a zloby davů. Tak tomu je dnes v USA a roli vůdce, který „říká věci tak, 
jak jsou“ na sebe převzal Trump. Není třeba logiky, vysvětlování nebo pochopení – stačí 
lapidárně a bezvětně zformulovat hněv, zlobu, nenávist a pohrdání neinformovaných, 
nezkušených a zmanipulovaných vrstev. Strategie „nejnižšího společného jmenovatele“ 
umožňuje, aby Trump nejen napadal, ponižoval a zesměšňoval své soky, ale i vychvalo-
val sám sebe: svoji krásu, chytrost, schopnosti a zkušenosti. Nic jiného k jejich potlesku 
a skandování nepotřebuje. Za 49 let v USA jsem podobné zneužití nadějí bezbranných 
a naivních obětí politického partajnictví nezažil.

Trump je nutně fenomén dočasný, jeho role je ve svém konci nevděčná a sebezničující. 
Každý hněv opadá a zloba se transformuje v přímé úměře k míře pochopení, spoluúčasti 
a spolupodílnictví na řešení problémů budoucnosti. Žádný jedinec, ani ten nejrozzlo-
benější, nejradikálnější a přetékající sliby, nemůže řešit problémy společnosti sám, bez 
podpory myslících, kreativních, inovačních a sebevědomých složek společnosti. Masy 
podporující Trumpa nejsou skupiny, které mohou Ameriku změnit nebo zlepšit; budou 
spoléhat, nekriticky a oddaně, na schopnosti, moc a žalobní mašinerii jedince, který sám 
nechápe co se děje a proč, neví jak věci řešit - ale nepochybuje o svém místě v historii 
staré Lincolnovy strany. 

Jenže takoví „vůdcové“ hněvu přicházejí vždy v ten [svůj] pravý čas, tj. ve chvíli uvě-
domění si již zmíněného vakua. Trump se pravděpodobně stane kandidátem své strany: 
tak jako tak se strana samotná, a tím i tzv. stranická demokracie, v USA rozloží. A dnes 
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již takový vůdce nemusí být ani „gentleman“, stačí, že je hulvát. (Podobnou kampaň vedl 
svého času i Barry Goldwater, ale tehdy jsem ještě naivně vojáčkoval v Praze.)

Od renesance a Průmyslové revoluce byly otázky ekonomické evoluce řízeny „nevidi-
telnou rukou“ svobodného trhu. Podnikatelé i spotřebitelé se trhu přizpůsobovali a ka-
pitalismus dosáhl bezprecedentních úspěchů. Zhruba od První světové války se však na-
místo přizpůsobování začala prosazovat politická intervence, a to směrem k centralizaci 
zodpovědnosti. Tržní síly byly záhy zaměněny diktátem státu a státního průmyslu, ať již 
za komunismu nebo v nacismu. Trh přežíval jen v některých oblastech světa (jako USA), 
ale i tam byl záhy doplněn intervencemi státu (New Deal) a po Druhé světové válce již jen 
politickými stranami, pak bankami, centrálními bankami, šéfy centrálních bank, a nyní 
již jen silnými autoritativními jedinci – viz fenomén Trump. Kapitalismus svobodného 
trhu se přestal přizpůsobovat, ale začal intervenovat a diktovat; stal se věcí politických 
dohod, jednání a handlu; byl zničen. Trumfoval „kámošský“ kapitalismus (tzv. crony ca-
pitalism): a trumfuje tedy i Trump. Od trhu k jediné osobě – během necelých dvou století. 
Je zcela zřejmé, že tudy cesta nevede – ale není to ještě zřejmé davům.

Trump sám nečekal, že jako miliardář přitáhne právě dělnickou třídu a proletariát. 
Rychle to ale pochopil, vše upravil a plně využil. Spojení mezi miliardářem a dělnictvem 
mu nepřipadlo nepřirozené a mladí, nezaměstnaní recesisté ho v jeho sebepřesvědčení 
jen utvrzují. Vše, co řekne je správné, ať je to jakkoliv hloupé a nelogické: vše je otázkou 
nadějné víry v silného jedince, ve vůdce. „Když jim řeknu, udělejte to, tak to udělají. To je 
to pravé vůdcovství!“ pyšní se Trump. Zřejmě má pravdu.

Trump nic nevysvětluje, jen slibuje. Nenavrhuje, ale ukazuje prstem. Nebere si 
ubrousky, nešetří vulgarismy, ponižuje manželky soků a zpochybňuje vše v okolí. Jeho 
„řešení“ jsou nedospělá, prostá a „chlapská“: postavím nejvyšší zeď a přinutím Mexikán-
ce, aby za ni zaplatili; postavím Číňany do latě, rozmetám ISIS, vyženu imigranty, donu-
tím business, aby se vrátil zpět do USA, vytvořím nejvíce „jobů“ v dějinách, atd. Podívejte 
se na mně: jsem chytrý, krásný, schopný, nemám žádné vady, jsem bohatý, dosáhnu vše-
ho, co si zamanu, umím donutit lidi, aby dělali to, co chci já – a rádi, atp. Podívejte se na 
moji krásnou ženu! Jen Abraham Lincoln byl více „prezidentský“než já. Mým nejlepším 
poradcem v zahraniční politice - jsem já sám sobě.

Jeho pohled na ekonomiku je pohledem koňského handlíře. Chce ji řídit jako svůj 
business. Ekonomika je pro něho handl (deal) a on handlovat umí, zná všechny triky 
a umí sehrát všechny role. Je perfektním lidským chameolonem, hýří všemi barvami. 
Vyhandluje pro vás jen to nejlepší (se svými kámoši); když budete dělat, co vám řekne, 
tak bude Amerika zase velikou. Heslo „Make America great again“ volá po návratu zpět, 
do dávno minulé, mýtické slávy. Co ale budoucnost? Třeba „Make America better“ – nebo 
snad už přestala být great? Co takhle transformace a metamorfóza do lepší společnosti 
– bez politických stran? Co takhle vrátit práci zpět z Číny, Mexika, Brazílie a Afriky – ne 
trumphandlem, ale lepší kvalitou, produktivitou a cenou?

Není divu, že nejméně informované vrstvy si nasadily rudé baseballové kšiltovky 
a vydaly se za svým lídrem, s nadšením a bez výhrad. Je úplně jedno, co lídr říká, nebo 
proč to říká – důležité je  jak to říká; jdou za ním oddaně, dobrovolně a s vděčností za 
podmanivě Mussoliniovské koulení očima. Všichni jeho odpůrci jsou samozřejmě malí, 
prolhaní, oškliví, zpocení, koktaví, zadrhávající, znetvoření, s utahanýma manželkami 
- nejsou to ti praví chlapi. Trump chválí, vystavuje a velebí sám sebe, je sám sebou uná-
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šen, nemůže se sám sebe nabažit, je do sebe zamilován. Miluje patolízalství, podřízenost, 
pochlebování a prosebnictví, ale má také tenkou kůži diktátora: vše si bere osobně, ja-
koukoliv vzpouru, protiargument či logiku smetává jako útok, nebo zbytečný intelektu-
alismus.

Často se říká, že krysy první opouštějí topící se loď. Nikoho nezajímá, jak a kdy se 
na loď dostaly. Několik oportunistických politiků je přitahováno oportunismem (nebo 
soukromými letadly?) a zmateně nastupují na Trumpovu palubu. Budou jistě také první, 
kteří ji opustí. Ale situace je to památná: vidět je vylézat nahoru, ne jen seskakovat dolů, 
v panice.

Podivný to miliardář, který se snaží vydělat na každé hlouposti a na každém hlupá-
kovi. Myslím, že mu nejde o peníze (má asi 120 milionů), ale o to, aby mohl okolí potřís-
nit svojí značkou, jako teritoriální živočich. Na tiskové konferenci, jako správný han-
dlíř, vystavil některé ze svých produktů: magazín Trump, Trump vodka, voda Trump, 
víno Trump, Trump balené hovězí, Trump universita, a jiné výplody handlířské nátury. 
Většina nápadů je už nefunkční, mnohé skončily v soudních řízeních (Trump je „žalob-
ce“, obklopen dobře placenými advokáty). Trump hledal „sám sebe“ i v profesionálním 
wrestlingu, stock car racing, pánské módě, atp. Televizní hvězdou se stal v dlouholetém 
TV show The Apprentice(Učedník), kde se proslavil frází „You are fired!“ (Jste vyhozen!), 
kterou dokázal podávat ve stovkách nuancí. Nedalo se na to koukat.   
V Chicagu začaly být Trump-rallye rušeny protesty a nesmyslnými potyčkami a rvačka-
mi mezi politickými odpůrci. (Osobně mě to nepřekvapilo. Už v r. 1968 jsem v USA zažil 
horší: bitky s policií, střílení do studentů, hořící města, rabování, a rvačky kongresmanů 
i při volbě prezidenta.) Je to vše následkem stranické demokracie, která dělá z lidí ideo-
logické odpůrce, ve věcech, kde je třeba pravého opaku: sjednocení a spolupráce (ne soli-
darity) v úsilí pro dobro všech občanů. Dnes se hovoří i o povolení zbraní na stranických 
nominačních konferencích: máme se na co těšit.

Znakem úpadku stranické demokracie byla debata republikánských kandidátů, kde 
všichni kritizovali Trumpa jako největší nebezpečí pro demokracii, ekonomiku, svět 
i Ameriku. Na otázku, zda kandidáta podpoří, když by Trump vyhrál nominaci, všichni 
- Rubio, Cruz i Kasich - odpověděli, že ano. Úděs a překvapení: jak to, že dávají přednost 
straně před národními zájmy? Samozřejmě, že dávají. V tom přece spočívá podstata ja-
kékoliv politické strany: držet hubu a držet krok – třeba i do národní zhouby. (Když už 
jsme u toho: osobně jsem podpořil senátora Rubia, i když vím, že nemá šanci. Jediný ale 
rozumí ekonomice a nesnáší politický handl; radí mu však profesionální hlupáci a za to 
nemohu. Je ale mladý, necháme si ho pro napříště.)

Poznámka k volebnímu systému: většina občanů USA stále nechápe, že „lidé“ nevolí nic 
a nikoho: poskytují jen orientační hlasy pro stranické delegáty. Ti volí. Na nominační konfe-
renci mohou volit kteréhokoliv z kandidátů a dokonce i uvést kandidáty nové, vnější. Strana je 
soukromá instituce a sama určuje, kdo ji bude reprezentovat, ne „lidé“. Existují pouze zvyková 
pravidla a ty je možno měnit: historicky se to děje dosti často, sám jsem to několikrát zažil. Na-
víc i těsné vítězství kandidáta v mnohých státech přiděluje „všechny delegáty“ – tedy nutně i ty, 
kteří preferují kandidáty jiné. Chybějící delegáty si ovšem lze „dokoupit“ i v průběhu konferen-
ce. Totéž se děje i při vlastní volbě prezidenta: volí se po státech; i kdyby získal poražený 49 % 
hlasů, vítěz získá všechny státní delegáty. (Proto v NJ nevolím, minoritní hlasy se nepočítají.) 
Tzv. „Electoral College“ delegátů volí prezidenta, ne „lidé“. Často se tedy stane, že kandidát 
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s největším počtem celkových „lidových“ hlasů, ale s menším počtem delegátů, se prezidentem 
nestane. Zajímavé je, že dvě strany v USA historicky dominují, ale v Ústavě není o politických 
stranách ani zmínky. Už George Washington proti stranám otevřeně vystupoval. Kdyby se 
obě strany dohodly, že budou sloužit všem občanům, ne jen svým ideologickým přívržencům, 
vznikla by v USA demokracie jedné strany – třeba Trumparty nebo Sandersparty?
 Jedinou ochranou proti socialismu centra by bylo posílení státních vlád a jejich au-
tonomie. Již dnes se státy začínají organizovat za účelem oslabení vlivu Washingtonu 
v místní politice i ekonomice. Raději dříve než později.

29. 03. 2016 

Císař je nahý: 
Ekonomika a ekonomie světové i naší krize 

To jsou přece ty císařovy nové šaty.
To je ale nádhera! Nikdo nechtěl dát znát, že je nevidí.

Až najednou zvolalo jedno malé dítě: Císař je nahý!
 
Pak se přidali i ostatní, staří i mladí a volali: nahý, nahý, císař je úplně nahý! Díky těmto 
prostým slovům, vyřknutým z úst, která se ještě nenaučila přetvářce, se v Andersenově 
pohádce zhroutí celý systém založený na klamu a předstírání.
 Je možné, že pravda Císařových nových šatů není jen to dětské vykřičení pravdy, bez 
dospělého strachu, korupce, přetvářky a sebeklamu, ale možná jde o to, že slova, kte-
rá užíváme k zastírání a odívání svých obav a pochybností, že tento diskrétní materiál 
z chatrných slovních štůčků, nás již nechrání a nezakryje naši nahotu, ani před sebou 
samými.

***
 

Makroekonomické nástroje nefungují a fungovat nebudou: ani fiskální, ani monetár-
ní – a žádné jiné nemáme. Ekonomická krize, zasahující především tři nejrozvinutější 
ekonomiky (USA, západní Evropa a Japonsko), je vytrvalá, s rostoucí nezaměstnaností, 
nedostatečným růstem HDP i narůstající nedůvěrou ve státní instituce, ekonomy a poli-
tiky. Krize vzniká a je řešena v mikru svobodného trhu, ne v makru státních intervencí.
  Svobodný trh se snaží prosadit občasným růstem, ale nánosy státních intervencí, 
utrácení, injekcí, šrotovných, stimulů a podobného plýtvání selhaly, deformují přirozené 
signály trhu, zvyšují nejistotu, rozšiřují dlouhodobou nezaměstnanost, utlumují inves-
tice i spotřebu soukromých sektorů, nafukují spekulativní bubliny sektorů státního i fi-
nančního. Virtuální ekonomika spekulací se opět utrhla od ekonomiky reálné. Nových 
bublinek dnes šumí v ekonomice více než v Mattoniho kyselce.
  Manipulace úvěrových měr selhaly opakovaně; úrokové míry centrálních bank se do-
staly k nule (místy i do minusu), přesto se investiční činnost a úvěrové toky v soukromém 
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sektoru nerozproudily, tržní signály zůstaly neprůhledné a nespolehlivé pro podnika-
telskou sféru. Nevhodné, nepromyšlené a masivní státní intervence deformují svobodné 
trhy, ničí tržní hospodářství a dusí podnikatelskou dynamiku kapitalismu. (http://www.

ceskatelevize.cz/program/21056226955-cesi-v-krizi.html?bonus=957)

  Tradiční ekonomické instituce (ne „instituty“) Evropy dnes fungují jen díky poli-
tické eurosprávě, která uměle udržuje chod řady velkých podniků, národních ekono-
mik a  států samotných. Pod nánosy finančních injekcí a záchranných balíčků nelze 
odhadnout pravou hodnotu věcí, tržní signály jsou nečitelné a nejistota podnikatelské 
sféry vede spíše k finančním spekulacím, než k hospodářským investicím a inovacím. 
Spekulativní sféra virtuální ekonomiky opět dominuje nad ekonomikou reálnou. Počet 
podnikových bankrotů v ČR v r. 2010 byl nejvyšší za posledních sedm let – a to to „oži-
vení“ teprve začíná.
  Není dobré mediálně glorifikovat spekulativní trhy akcií, obligací, státních dluhů 
a jiných aktivit založených na přirozené chamtivosti člověka. Media povýšila spekulace 
nad ekonomická rozhodování, popletla sazku s ekonomikou. Navíc je každodenní sle-
dování akciových trhů zbytečné: opravdoví hráči užívají spolehlivější zdroje, normální 
podniky a občané přestávají ekonomice rozumět (o ekonomii ani nemluvě]. Ekonomická 
vzdělanost, rozhodování a chápání dosáhly tudíž nadiru. Televizní Klondike stojí v ost-
rém kontrastu k hospodářské realitě občanů-koncesionářů.
  Učte své děti: Nemáš na to? Polož to! Splácení dluhů je nejlepší ínvesticí. Kdo si nepo-
ručí sám, tomu budou poroučet druzí. Život zadluženého člověka není životem, ale směsí 
zoufalství a štvanice, ponížení a nejistoty kde a jak sehnat na splátky a živobytí. Nebuďte 
otroky kapitálu, učiňte kapitál svým otrokem. Nebuďte tvory, kteří si půjčují dokonce na 
spotřebu, na dovolenou, na svatbu nebo na dárky: pouze investice do zvyšování budou-
cích příjmů opravňují zadlužení.
  Americká Federální banka se soustřeďuje na opakované provádění rutinních úkonů, 
aby se předešlo nařčení z pasivity a nicnedělání tváří v tvář vleklé stagnaci a rostoucí 
nezaměstnanosti. Najdříve se úroky srazí na nulu a nastává ochrnutí akce. Pak nastou-
pí kvantitativní rozvolňování (quantitative easing) – v podstatě tvorba či „tisk“ nových 
peněz, za účelem probuzení inflace. Proti rostoucí inflaci pak Fed může začít „bojovat“ 
a úrokové míry opět zvyšovat. Cyklus státního intervencionismu se tím uzavírá sám na 
sebe, autonomně a bezvýznamně. Politická činorodost je dnes důležitější než hospodář-
ské výsledky.
  Vidíme i v Česku, jak různé „škrtformy“ zcela nelogicky předcházejí reformy; tedy 
paušální bezcílnost předchází strategickému rozhodování. Teprve po promyšlených 
a efektivních reformách však může nastat reálné prostředí k inteligentnímu, strukturo-
vanému „škrtání“. Politická sféra, v konečném důsledku, zachraňuje a bude zachraňovat 
především sama sebe (viz proplácení bonusů byrokratů z úspor na platech). Přitom je 
nevyrovnaný rozpočet důsledkem a ne příčinou, a tudíž prosté účetní vyrovnávání sku-
tečné příčiny neadresuje a systém i nadále dluhy generuje, při utlumování růstových 
potenciálů a kramaření s důvěrou voličů.
  Obzvláště v oblasti veřejných zakázek je neúnosná míra korupce zakotvena přímo 
v systému zákonů, pravidel a pravomocí. Ve stavebnictví jsou systematicky upřednostňo-
vány staré, drahé, neekologické a časově náročné technologie na úkor moderních mate-
riálů a postupů. Boj proti korupci tedy nemůže být bojem proti osobám. V Česku nejsou 



114

Sebráno v podvečer

zkorumpovaní jedinci, ale hlavně systémy, v nichž jsou jedinci nuceni působit. O zakáz-
kách rozhodují politici a byrokrati, při minimalizaci účasti odborníků. Zkorumpovaní 
tedy nejsou Češi, ale hlavně Česko.
 Růst HDP bude i nadále stagnovat při zvýšené nezaměstnanosti a rostoucí inflaci. 
Kdosi v Česku napsal, že už je po krizi – jen lidé to ještě nevědí. (Připomíná to domácí 
automobilku, která také měla „nejlepší auta na světě, ale nikdo je nechtěl“.) Jsou to právě 
lidé a jejich vnímání hospodářské situace, kteří definují konec krize, ne špatné statistiky 
a měření, která neodrážejí tvorbu hodnot, ale připisují „růst“ i díky čistě spekulačním 
transakcím, bez ohledu na reálnou tvorbu hodnot.
  Bankovní sektor se topí v investičně nepoužitelné hotovosti, kterou směřuje do rizi-
kových nákupů, spekulativních aktivit, vyplácení bonusů, podnikových oslav, atp. Spe-
kulativní trhy akcií a obligací se rozšiřují, nevzniká nová přidaná hodnota, ale peníze se 
jen přesouvají z jedné kapsy do druhé. Neproduktivní sféra finančních spekulací dusí 
inovativnost a konkurenceschopnost sféry podnikatelské. (Detailní rozbor vztahu reálné a virtu-

ální ekonomiky viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=3404)

  Když někdo sází na koně, neříkáme, že „investuje“ do koní: neúčastní se jejich chovu, 
udržování ani přípravy. Sázení na koně, tak jako sázení na podnikové akcie, nejsou inves-
tice, ale prosté sázky. Sázet lze jak na růst tak na pokles akcií. Finanční „Sazku“, tak jako 
koňské sazkaře, nezajímá skutečný výkon, ale míra očekávání. Sám jazyk typu „lepší či 
horší než se očekávalo“ (better or worse than expected) je jazykem hráčů a ne ekonomů 
či podnikatelů. Peníze vyhrajete, když vsadíte na koně lepšího nebo horšího, než bylo 
očekávání ostatních hráčů, tj. bez ohledu na skutečný výkon.
  Splácení dluhů se inflací a poklesem dolaru přesouvá na daňové poplatníky a mezi-
národní věřitele. Daňový poplatník dnes platí všechno: stimuly, rozpočtové schodky, šro-
tovné, injekce a intervence všeho druhu, dluhy individuální, obecní, státní i federální, 
tisk nových peněz pod zástěrkou tzv. kvantitativního rozvolňování. Poslouchat televizní 
„kulatý stůl“ bankovních analytiků na téma dopadů kvantitativného rozvolňování při-
pomíná kruhovou popravčí četu. Nikdo nic neví a ani nejschopnější moderátorka z nich 
nedostane kloudnou odpověď: nikdo nemá vlastní názor, všichni napjatě pozorují, co 
řeknou druzí. „S takovými analytiky tuhle vojnu nevyhrajem,“ říká Švejk. (Více např. http://

www.impuls.cz/clanek/milan-zeleny-ekonom/227991)

  Není divu, že daňoví poplatníci EU demonstrují v ulicích, zatímco v USA jdou houfně 
k volebním urnám a volí hnutí Tea Party. Paradoxní je, že v EU demonstrují za to, aby 
stát utrácel ještě více jejich vlastních peněz (a dále dirigoval shora), zatímco v USA jde 
o snahu nekontrolovaný růst státu zastavit a jeho náklady omezit zdola. „Stát není řeše-
ním problému, stát je problém“, varoval svého času R. Reagan. Dnes, konečně, je v USA 
Reagan vyslyšen a ekonomický „obamismus“ zastřižen na krátko.
  V EU však stát musí omezovat sám sebe, což je paradox, protože užívá peníze dru-
hých lidí, ne peníze vlastní. Doba, kdy správa věcí veřejných bude přísnější než správa 
věcí soukromých je ještě daleko v budoucnosti. Korupce ve státních výdajích je také sys-
témová (a tudíž sebeudržitelná) a tak neřešitelná prostým pozavíráním i celé politické 
garnitury. Zdůrazňování principu „Padni komu padni“ je přímým přiznáním korupce 
jako pravidla, ne jako výjimky. Pak už ani opoziční smlouvy nestačí a je třeba přistoupit 
k tajným „gentlemanským dohodám“ a prezidentskému solo-puči, aby byla zachována 
stranická doktrína tzv. stability, tj. systémové korupce.
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  Největší brzdou demokracie jsou stranické zájmy, rekorytarizace a korupce. Partaj-
nictví deformuje vzdělání, reformy i strategický pohled na rozvoj splečnosti. Přímá de-
mokracie na všech úrovních, přímá volba nezávislých a nestranických odborníků, bez 
poplatnosti zákulisním sítím stranických kmotrů, nabízí řešení – pokud se ovšem stra-
nám nepodaří ovládnout přímou demokracii vlastními kandidáty, penězi a propojenými 
aparáty korupce. O roli odborníků viz také http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-

moravce/211411030510102-otazky-vaclava-moravce-2-cast/, zatímco první část je na  http://www.ceskatelevize.

cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500102/ (pokud nechcete vidět celou první část, pře-

suňte na 46:25).

  Hnutí dosavadních nevoličů, podobné americké Tea Party, může prosazovat ne-
stranické odborníky a přivodit očistu od stranických politiků. Odříznutí penězovodů 
veřejných prostředků do financování politických stran s.r.o. by neměl být pro efek-
tivní hnutí tohoto typu problém. Dokázal to i Tomáš Baťa ve Zlíně, když byl čtyřikrát 
zvolen starostou jako nezávislý. Žádné strany ve Zlíně neuspěly. V době internetu, 
telekomunikací a společenských sítí se strany stávají brzdouv a přežitkem předinfor-
mační minulosti.
  Dnes stojí eurozóna (i EU) před hrozbou rozpadu a čeká se na první signál či spou-
štěč, který pak odstartuje domino efekt. Účinným spouštěčem může být jakákoliv nebo 
jakkoliv bezvýznamná země či vláda. Všichni v EU čekají na „první krok“, na první zá-
minku pro deklaraci vlastní výlučnosti (a obnovu čerstvých hlasů ve jménu národní soli-
darity). Jako politické uskupení má EU již minimální šanci na přežití; jako uskupení hos-
podářské a podnikatelsko-vzdělanostní se neprosadilo a tak o šanci ještě nelze mluvit.
  Proč makroekonomické nástroje selhávají tak masově? Především jsou velmi hru-
bé a  mechanisticky jednoduché: v podstatě zvýšit/snížit úrokovou míru, zvýšit/snížit 
množství peněz v oběhu, zvýšit/snížit daně – jakoby ekonomika byla jednoduchý stroj. 
Intervence probíhají na základě tzv. ceteris paribus, tj. „vše ostatní neměnné“. Jako např. 
„Pokles úrokové míry vede, ceteris paribus, ke zvýšení investiční činnosti podniků.“ 
Jenže: v ekonomice se to vše ostatní stále mění, nic není ani ceteris, ani paribus. Proto 
mohou jít úrokové míry na nulu, aniž by se investiční (i když ne spekulativní) činnost 
pohnula. Lidé se učí, stroje ne.
  Protože ekonomika není stroj, ale společenský organismus, každá státní intervence 
má za následek, adaptaci, přizpůsobení, učení se a nové rozhodování. Tentýž vstup nemá 
za následek stejný výstup. Namísto ceteris paribus funguje mutatis mutandis (změnit 
vše, co změnit třeba). Moderní státní intervence neznají mutatis ani mutandis. Stroj pře-
ce musí spolehlivě vrátit stejný výstup na stimul stejného vstupu. Jestli nevráti, pak se 
chyba nehledá ve stroji samém, ale ve velikosti vstupu. Vede to k tomu, že když něco ne-
funguje, tak prostě zopakujeme totéž, ale více a radostněji.
  Navíc nikdo nezná a nemůže znát časové rozměry daného opatření. Jen se vágně říká, 
že to chce čas a že to bude trvat. Ke každé intervenci se ekonom musí ptát: „A co je další 
krok?“ A po uspokojivé odpovědi se musí opět ptát: „A co je další krok?“ Atakdále. Neptá-li 
se takto, pak není ekonom, ale politik: zajímá ho jen příští volební období, ne dlouhodobý 
rozvoj ekonomiky. Proto straničtí politici nikdy nemohou vyřešit problémy ekonomiky: 
jejich časový horizont je omezený, ekonomiku podřizují politice (navíc stranické) a nutně 
musí lhát o skutečném stavu hospodářství. Schovávají se potom za dlouhý paravan dobro-
volných ekonomů-politiků, kteří krátkodobé stranické zájmy pilně ospravedlňují.
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  Česko nepotřebuje více politiků, ale více nezávislých, nestranických ekonomů. Chce 
mít dobré nervy opustit NERV, ale chce to absolutní nezávislost a objektivitu do NERVu 
nevstupovat. Sloužit hospodářským zájmům občanů a dělat ekonomické „křoví“ ideolo-
gickým programům politických stran jsou aktivity v současném korupčním prostředí 
jen těžko slučitelné. Ekonomové by měli být vždy v opozici vůči stranám.
  Ekonomika není statická: podmínky třicátých let (vzniku keynesianismu) jsou dia-
metrálně odlišné od r. 2011. Podmínky šedesátých let (vzniku monetarismu) jsou diame-
trálně odlišné od r. 2011. Tehdy průmysl zvyšoval zaměstnanost, později sektor služeb 
zvyšoval zaměstnanost. Dnes již zůstává jen sektor Státu, kde je ale nárůst zaměstnanos-
ti nežádoucí, protože je financovaný pouze z daní vybraných ze tří hodnotu-přidávajících 
tržních sektorů (zemědělství, průmysl a služby).
  Spojené státy dnes zaměstnávají půl procenta celkové pracovní síly v zemědělství, 
patnáct procent v průmyslu a sedmdesát procent ve službách. Podíly na celkové pracovní 
síle všech tří sektorů i nadále klesají (díky růstu produktivity práce). Prostor uvolněný 
pro nezaměstnanost a státní služby se tak neustále rozšiřuje. Podmínky pro maligní růst 
Státu jsou tak nastaveny.
  Stojíme před okolnostmi nikdy předtím (s výjimkou pádu státu Říše římské) nepo-
znaném: poprvé jsou vyspělé ekonomiky v situací, kdy se již žádný nový sektor neobjeví 
(jako dříve zemědělství, průmysl a služby), protože homo oeconomicus může provádět 
pouze čtyři druhy hospodářských činností: produkovat potraviny, vyrábět věci, posky-
tovat služby, anebo nedělat „nic“ kromě spotřeby (tj. žít z vybraných daní).
  Ve vyspělých ekonomikách jde o bezprecedentní situaci: krize nejvíce postihla USA, 
západní Evropu a Japonsko. Méně vyspělé země, jako Čína, Indie a Brazílie krizí nepro-
cházejí, protože sektory průmyslu a služeb ještě absorbují pracovní sílu. Nejsilnější a nej-
delší růst ještě čeká, i když vzdáleně, Afriku. Proto se dočasně přesouvá težiště hospo-
dářské moci do Asie a Brazilie. Dočasně proto, že i tam akceleruje přesun do sektoru 
služeb a následně do koncovky „sektoru“ Státu.
  USA je dnes laboratoří světa: jak vyřeší patovou situaci nové normály rostoucí ne-
zaměstnanosti a státního sektoru bude předzvěstí toho, co čeká i ostatní regiony světa, 
dříve či později.
  Nejde tedy jen o vleklou krizi, ale zároveň o dlouhodobou kvalitativní transformaci. 
Krize je cyklická, transformace je jednosměrná a nezvratná. Přechod od agrární na prů-
myslovou společnost byl provázen řadou krizí, ale procesy transformace byly nezvratné, 
i když současníkům spíše skryté. Vyspělý svět prochází mocnou transformací ekonomic-
kého myšlení a chování, vznikají nové podnikatelské modely, způsoby výroby a spotřeby, 
mění se životní styly jedinců i komunit. Není návratu, zůstává jen cesta vpřed, cesta do 
relativního neznáma. Jen politické a bankovní elity stále nechápou a nechtějí chápat spo-
lečenskou transformaci – přesahuje totiž časový horizont jejich zájmů
Neschopnost rozlišit procesy krizové od procesů transformačních je dalším důvodem se-
lhání makroekonomických nástrojů. I kdyby nástroj zabíral na krizi, proti transformaci 
je bezmocný. Transformace jsou následkem růstu produktivity práce, tedy jednoho z nej-
mocnějších ekonomických pudů lidstva ke zlepšování životní úrovně. O transformaci 
se dnes ve špičkách politických, ekonomických a podnikatelských elit nemluví, protože 
důvěra ve svobodné trhy byla narušena a nahrazena iracionální důvěrou ve všemocnost 
Státu.
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  Tato důvěra ve Stát však není dlouhodobě udržitelná ani v USA, ani v západní Evro-
pě, ani v Japonsku. Svobodný trh se dá deformovat, okleštit a omezit, ale nedá se trvale 
udusit, protože je přirozeným způsobem ekonomického života lidstva. Svobodný trh je 
jedinou nadějí lidstva, ale jeho signály a pokusy o řešení transformace nesmí být bezo-
hledně deformovány.
  Svobodný trh dnes prosazuje samoslužbu (self-service), odstraňování zbytečných 
mezičlánků (disintermediation), masovou kustomizaci a individualizaci výrobků a slu-
žeb (mass customization), jakož i novou lokalizaci hospodářské činnosti, počínaje od 
zemědělství (precision a vertical agriculture), ale rozšiřující se i do výroby a služeb, 
startující nový cyklus sektorového rozvoje, tentokrát na lokální úrovni. „Mysli globálně 
a jednej lokálně“ vystihuje historickou transformaci. (Ve větším detailu viz http://blog.aktualne.

centrum.cz/blogy/ales-drobek.php?itemid=8158)

  Nejen nástroje, ale i základní makroekonomické teorie musí být přehodnoceny tak, 
aby bylo opuštěno paradogma stroje a rozvinuto paradigma společenského organismu. 
Mikroekonomická teorie a praxe lidské akce i rozhodování musí být zprůhledněny, posí-
leny a podpořeny za účelem obnovy svobodného trhu.
  Paradox je, že dominantní způsob makroekonomického myšlení (intervencionismus, 
keynesianismus, monetarismus a jiné -ismy) je nediferencovaně propagován v globálním 
měřítku. Alternativní přístupy jsou efektivně umlčovány a zamlčovány, neexistují teoretic-
ké ani praktické pojistky, které by mohly nastoupit v případě kdy rozpoznáme, že ekonomi-
ka není stroj, ale organismus. Po takovém poznání se propast mezi teorií a praxí rozpro-
stře i za viditelné obzory, protože alternativní přístupy nejsou dostatečně rozvíjeny.
 Jakákoliv monokultura, ať již řepka, automobily nebo zpúsob myšlení, jde proti prin-
cipům živých organismů a dlouhodobé udržitelnosti. Monokultura je receptem k záhubě, 
zatímco různorodost a diferenciace plodin, výrob a vědeckých teorií je výrazem pudu 
sebezáchovy, který se z globálních společností mysticky vytratil.
  Důvodný optimismus spočívá právě v tom, že ekonomika i společnost jsou organismy 
a ne stroje. Jsou tedy schopny vlastního vývoje a evoluce, neustále se adapatují a nepřetr-
žitě vyhledávají, navrhují a realizují řešení, které homo sapiens může odkrýt a pochopit 
jen tehdy, zbaví-li se závějí a nánosů umělých státních intervencí tak, aby signály trhu 
byly opět čitelné a srozumitelné
Ještě borec nakonec, Jan A. Baťa: „Byla u nás nějaká krize? Byla krize v celém světě a my 
jsme rostli. Proč? Poroučí u nás bankéř? Ne. Stojí s kloboukem v ruce u našich dveří. 
K službám vždy ochotný, Julius Novotný, že? Nechali bychom my jej u nás poroučet? Ute-
kl by první den. Ale banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podnikání. Lidé, kteří do 
toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu potom říkají „soumrak kapitalismu“. Aspoň 
v Evropě tomu tak většinou je.“

04. 01. 2011
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Američanům to konečně dochází: 
Stát je problém č. 1

  
Trvalo to hrozně dlouho: od první Reaganovy inaugurace 20. ledna, 1981, kdy památně 
prohlásil: “Government is not the solution to our problem; government is the problem.” (Stát 
není řešení našeho problému; stát je náš problém.) Byl jsem tehdy mladý, začínající pro-
fesor na Columbia University, ale důsledky pochopení mě byly jasné: musíme si pomoci 
sami, musíme se naučit řešit své problémy sami – ve svých lokalitách, komunitách, regi-
onech, městech i vesnicích. Je třeba být autonomní, zbavit se neblahého vlivu partají, ale 
spolupracovat s podniky, univerzitami a samosprávami – ne jen s politiky a „představi-
teli“ státu. „Uděláme si to sami“ je heslem nové éry.
  Podle prestižního Gallupova průzkumu, umísťují Američané stát na první místo 
(18 %) nejpalčivějších národních problémů již čtvrtý měsíc v řadě. Na druhém místě je 
ekonomika (11 %) a na třetím místě nezaměstnanost (10 %).
  Teprve pak se řadí problémy jako imigrace, zdravotnictví, terorismus, vzdělání, de-
ficit, bída, ISIS, zahraniční politika, rasové problémy, aj. I když jsou všechny problémy 
závažné a seznam priorit dosti pohyblivý, pořadí v čele pelotonu je stále stabilnější. Není 
divu. Když důležitost priorit neznají politici, musí to lidé pochopit a pomoci si sami.
  Ronald Reagan se i k tomu vyjádřil nezapomenutelně: „The most terrifying words in the 
English language are: I‘m from the government and I‘m here to help.“ (Nejvíce úděsná slova 
v anglickém jazyce jsou: Já jsem ze státní služby a přicházím, abych vám pomohl.)
  Uspokojení se současným směrem vývoje USA vyjádřilo jen 31 % Američanů. To je v sil-
ném kontrastu oproti EU (a i ČR), kde se americká ekonomika vydává za vzor hodný bez-
duchého kopírování a následování à la „Poturčenec horší Turka.“ Není divu. Svět vchází do 
osmého roku tzv. krize a začíná být unavený z mediálně politického „zítra, nebo za rok, bude 
jistě líp.“ Někteří ovšem na to stále ještě skáčou, protože, kdo neskáče … však to jistě znáte.
  Téměř celé desetiletí se snažím přesvědčit a zdůraznit, že svět neprochází cyklickou 
krizí, ale dlouhodobou transformací a metamorfózou – není třeba to zde dále vysvětlovat 
(viz info na této webstránce). Stejně tak varuji před úhynem demokracie díky nevídaně 
rozbujelému partajnictví. Také už není třeba rozvádět. Pro mě osobně je nejdůležitější, že 
se z kreativní letargie probírají alespoň Američané – i když to ty dvě třetiny nemají, díky 
etnické různorodosti a relativním úspěchům USA v minulosti, zrovna snadné. Osobně 
cítím novou inspiraci.
  Jako ekonom samozřejmě vím, že čísla – v ekonomice i v politice - nejsou důležitá bez 
pochopení jejich příčin a kontextu, z něhož přicházejí. Čísla sama o sobě jsou ničím: řídit 
se pouze čísly je jako řídit automobil s pohledem upřeným do zpětného zrcátka. Je až k plá-
či, když posloucháme předsedkyni Yellen z Fedu, jak říká: „Uvidíme, až jaká budou čísla 
v příštím čtvrtletí – a podle toho upravíme svoji monetární politiku.“ Žádná diagnóza, 
žádné pochopení, jen uměle držení úrokových měr na nule a vytrvalý tisk peněz (náku-
pem obligací) bez jakýchkoliv výsledků, kromě tlačení inflace do spekulativních bublin 
světa předražených akcií. To je samozřejmě tristní ekonomie, je-li to vůbec ekonomie. Ale 
ještě tristnější je, že to nějaký Mario bude v EU kopírovat, aniž by věděl proč a nač. Stát již 
nadělal a ještě nadělá v ekonomice tolik škody, že náprava bude trvat generace.
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  I v ekonomii lze zpět k Reaganovi: „Government‘s view of the economy could be summed 
up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops 
moving, subsidize it.“ (Státní pojetí ekonomiky se dá shrnout do několika prostých frází: 
„Když to roste, zdaň to. Když to roste i nadále, reguluj to. A když to přestane růst, sub-
vencuj to.“) A je to; a máte to. Teorie příčin a následků, jako vyšitá. Není divu, že po osmi 
letech stát ekonomiku zmaloval do patové situace, i ve světovém měřítku.
  Nejde ani tak o Reagana, a už vůbec ne o jeho politickou ideologii; vyjádřil pro-
stě zdravý selský rozum. Jednu věc mu nelze upřít: bez jediného výstřelu zbavil svět 
Berlínské zdi a Sovětského svazu. Dnešní politici se bez výstřelu, anebo alespoň bez 
militaristického řinčení zbraněmi a propagandou, nedokážou v konfliktech ani vyznat, 
natož je pochopit.
  Reagan tvrdil: „Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peace-
ful means.“ (Mír není nepřítomnost konfliktu; mír je schopnost řešit konflikt mírovými 
prostředky.) Říkejte to dnes někomu. Kyjevská vláda oligarchů nedokáže udržet a ochrá-
nit své vlastní menšiny, ani sama před sebou. Naopak, rozstřílí je a vybombarduje do 
doby kamenné. A ještě pláčou a škemrají po těžkých zbraních. Nyní o autonomii usilují 
i Rusíni Zakarpatské Ukrajiny. Každý národ chce být autonomní. Ochromující závislost 
není vhodná pro 21. století. Lze se jen těšit, jak s Rusíny Kyjev a dnešní „Obamovo“ NATO 
pěkně zatočí.
  Příkladů státní zvůle a selhání je celá řada. Zde si rozebereme jeden nedávný, hlav-
ně proto, že se vztahuje na celou řadu společenských a ekonomických problémů: Ame-
rické ministerstvo spravedlnosti vydalo zprávu statistického šetření policejních zásahů 
v předměstí Ferguson (součást St. Louis). Nařklo policii z rasismu a doporučilo i zavření 
policejní stanice. Druhý den byli při takto vyprovokované demonstraci dva policisté za-
saženi střelbou.
  Stát totiž dodnes vnímá rasismus jako problém barvy pleti. Problém přece není 
v barvě pleti, ale v kultuře, hodnotách a chování jakékoliv skupiny. Pokud se společnost 
urychleně neosvobodí od primitivního rasismu, založeném na barvě pleti, pak může oče-
kávat jen dlouhodobé, bolestné, a často zesilující projevy „pleťového rasismu“.
  Problém spočívá v tom, že člověk nemůže změnit barvu své kůže. Jediné co může 
změnit nebo alespoň přizpůsobit je kultura chování, hodnot a zodpovědnosti. Soustře-
ďování se na nezměnitelnou barvu odvádí pozornost od změnitelného chování. Chování 
determinuje vnímání a image barvy pleti: ne opačně.
 Jestliže chování skupiny nerespektuje pravidla a zákony společnosti, pak se po-
stupně přizpůsobuje i chování strážců zákona, mění se i jejich kultura. Nastává vzá-
jemná eskalace:
 
změna chování skupiny→změna chování strážců→eskalace chování skupiny→eskalace chování 
strážců→ atd.
 
 Tento „začarovaný kruh“ vzájemné eskalace vzniká u skupin s červenými čepicemi, 
stejně jako s tetovanými obličeji, jakož i s černou, bílou, hnědou nebo malovanou barvou 
pleti. V podstatě taková situace nemá řešení, dokud se nezaměříme na skutečnou pod-
statu „rasismu“ – tj. nepřizpůsobivé chování a kultura skupiny vzhledem k pravidlům 
a zákonům společnosti či komunity.
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  Stejně tak lze nalézt podobné kruhy eskalace v jevech jako snaha o autonomii-odepření 
autonomie, útok-protiútok, sankce-odvetná sankce, akce-protiakce, atp. Vždy je třeba hledat 
faktory, které jsou změnitelné a přestat se soustřeďovat na faktory nezměnitelné. Umění 
řešit konflikty spočívá právě v redefinici konfliktu a v hledání nových alternativ, atrak-
tivních pro obě strany. Jinak skončíme jako na Donbasu, nebo ve stranické „demokracii“.
  Svět se rapidně přesouvá do Éry podnikatele a podnikání, lokální autonomie a masové 
inovace. S přirozenými změnami v technologiích a způsobech podnikání, v odmítání 
korupce, byrokracie a politizace života, narůstá konzervativní snaha udržet status quo. 
Přichází nový „začarovaný kruh“ změna-odpor proti změně: staré pořádky, návyky a zna-
losti se brání, často s použitím moci, peněz a zbraní, spontánnímu příchodu pořádků 
nových. Historicky ještě nikdy nezvítězilo zpátečnictví: snaha zastavit evoluci, progres 
a odpovídající adaptace většinou skončilo krveprolitím. Odmítnutí pochopit přirozenost 
a nevyhnutelnost změny pak znemožnilo přizpůsobení se a nakonec i využití nových 
příležitostí.
  Každý stát, země, národ, region i lokalita dnes stojí před podobným rozhodnutím: 
buďto Pochopit, Přizpůsobit se, a využít Příležitostí, anebo prostě odeznít, odejít ze scény 
a ponořit svoji budoucnost do sklerózy starých zvyků a návyků. Výzva pro tradiční né-
rodní stát a jeho strukturu je dnes nejkritičtější, ale jeho úspěšné přežití zatím nejméně 
pravděpodobné.
  V nedávném průzkumu, 27 % irských studentů vyjádřilo záměr opustit Irsko po do-
končení studií. (Jeden ze tří pod 25 let věku je v Irsku bez práce.)
  Kam ale půjde mládí Evropy? Do Španělska, Řecka, Itálie, Litevska, Slovenska, Portu-
galska, Lotyšska …? Nebo z místa na místo, jako Ahasver? Selhání závislého, nesvobod-
ného státu je katastrofické: „Oni to v EU vyřeší za nás.“ Nevyřeší. Bez pochopení, co se 
děje a proč, budou řešení politikům unikat i v následných dekádách.
 (Bohužel, i Američané to nakonec  „zvorali“ – a nakonec si zvolili zastánce silného, 
autoritativního státu, národního socialistu Trumpa.)

16. 03. 2015 

Co je český průmysl? Co česká ekonomika? 
A proč nestačí o tom mluvit…

Zemalouskův bonmot: Ten, kdo něco umí, tak to i dělá, kdo umí psát, tak o tom píše, 
kdo umí učit, tak to učí; kdo však neumí dělat, psát ani učit, jde do politiky, aby o tom, 

i do toho, mohl mluvit…

Na jednom z TV Hyde Parků zazněla neobvyklá a překvapivá otázka: Co je český průmy-
sl? Nechápal jsem, dokud jsem si neuvědomil, že důraz je na „český“ a ne na „průmysl“. 
(V USA by se nikdo takhle neptal.) Tato elegantní otázka zůstala nezodpovězena; tázaný 
jen pletl cosi o Topolánkovi, aby pak řekl něco jako, že „česká firma“ je každá firma půso-
bící na území ČR. Jinými slovy: firmy, které nejsou naše, jsou „naše“. Bohužel se už nikdo 
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dál neptal, znělo to všem asi zcela samozřejmě. Pro mě bylo takové myšlení připomínkou 
nedávné minulosti.        
 Je na čase pochopit, že česká ekonomika není „malá, otevřená a proexportní“, ale 
prostě „outsourcovaná“, tj. neautonomní, závislá, odvozená a hostitelská pro zahraničně 
vlastněné podniky, umístěné na území ČR, anebo místně kontrahující specificky defi-
nované subdodavatelské výrobní služby. Zahraniční vlastníci rozhodují, co a jak se bude 
vyrábět, a komu a kde prodávat – plní tak své základní vlastnické funkce na cizím území. 
Do toho jim nelze mluvit; oni zadávají domácím subdodavatelům své výrobní, skladovací 
a montážní potřeby za smluvní ceny.
 Krátce, jestliže VW vyveze z ČR svůj automobil, pak tržní hodnota tohoto exportu 
patří VW a ne ČR. Čeští dělníci a subdodavatelé obdrží jen smluvní zlomek z celkové 
hodnoty, domluvený předem, bez ohledu na tržní hodnotu finálního produktu. Český 
stát dostane část daní z deklarovaných zisků. Zahraniční hosté tak investují především 
do sebe, tj. do svého outsourcingu. Proč se tomu v ČR říká přímé (nebo nepřímé) zahra-
niční investice není snadné pochopit. Investovat lze do českého podniku, ale jakmile ten 
podnik koupím nebo dostanu – do čeho investuji, když ne sám do svého?

Hodnota a tržby

Objem tržeb čs. průmyslu, už tak jen malé procento celkově vyvezené přidané hodnoty, 
se nyní dostal do sesuvného trendu, jak je vidět z dat z let 2010-2012:

Tržby čs. průmyslu

Při nízké ceně místní práce může být outsourcing výhodný pro obě strany. Při rostou-
cí ceně práce, začne zahraniční host propouštět, přestává reinvestovat, přiváží levnější 
pracovníky zvenčí, a nakonec odchází („backsourcing“, relokalizace). Otázkou je, co se 
pak stane s „opuštěnou „ ekonomikou, která nemá své vlastní autonomní podniky a má 
zanedbatelný vnitřní trh?



122

Sebráno v podvečer

Setrvačnost

Setrvačnost nám zabraňuje pochopit a popsat skutečný stav věcí. Jak často media píší 
o největším českém výrobci automobilů, Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, vlastněným 
100% německým VW. Také Pilsner Urquell je majetkem SAB Miller z Jižní Afriky, ale ani 
Staropramen (Molson Coors) a Heineken ČR nám nepatří. Dokonce i těžební OKD patří 
společnosti NWR (New World Resources), kontrolované BAX Mining B. V., zformované 
jen za účelem likvidace a odprodeje původně českého kapitálu. (Mimochodem, kapitál 
není ta hromada peněz, kterou jsme získali odprodejem svého kapitálu; navíc jsme ji už 
dávno „projedli“.)
  Přes 42,5 % veškeré české produkce je vytvořeno a vlastněno zahraničními firmami, 
stejně jako plné 3/5 celkových zisků. Navíc, 99 % vkladů klientů v ČR kontrolují zahra-
niční banky. Nejvíce českých firem kontrolují vlastníci z Ruska, Německa, Ukrajiny a Slo-
venska. Počet zahraničně vlastněných s.r.o. je asi 174 tisíc. Počet českých majitelů s.r.o. 
vzrostl za poslední tři roky o 2 %, ale počet zahraničních vlastníků se zvýšil o 45 % (údaje 
Bisnode AB).
  Zahraniční vlastníci trvale stahují z ČR rostoucí objem zisků ve formě dividend, urči-
tě dnes přes 220 miliard Kč ročně; také reinvestice kapitálu klesají – u mnohých podniků 
jde o přípravu na brzký odchod a přelití kapitálu do levnějších a konkurenceschopněj-
ších regionů (viz také dřívější  http://www.eridanus.cz/_Verejne/Prokleti_zahranicnich_investic.pdfnebo 

dnešní http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-witassek.php?itemid=21220)

Outsourcing

Problém však není jen plné nebo částečné zahraniční vlastnictví, ale jeho forma. Jestliže 
podnik vyčlení část svého výrobního procesu (tj. část s nižší přidanou hodnotou, jako 
montáž) pro externí zpracování jinde – v jiném podniku, jiné zemi nebo i v zámoří, pak 
hovoříme o „outsourcingu“. Podnik se nevzdává kontroly a vlastnictví svého procesu, 
produktu nebo podniku, ale prostě kontrahuje provedení specifické služby (jako montáž) 
v jiném geografickém prostoru. Za provedení takové služby pak platí dle dodržení speci-
fikací kontraktu, ve smyslu nákladů, kvality provedení a rychlosti dodání.
  Problém klesající přidané hodnoty světové podniky řeší přesunem do prostoru s niž-
ší cenou práce. Outsourcing je tedy výhodný pouze po dobu udržení nízké ceny práce. 
Jinak je vyčleněný proces přesunut do další oblasti, s levnější pracovní silou. Po určité 
době se může i vrátit zpět do země původu, díky automatizaci a snížení potřeby pracovní 
síly (tzv. backsourcing nebo relokalizace).
  Zdůvodnění outsourcingu lze hledat v tzv. „Úsměvné křivce“, jejíž úsměv se nám 
rychle mění ve výsměch: přidaná hodnota uprostřed hodnotového procesu je stále nižší 
(jako montážní práce), zatímco na obou jeho okrajích roste; proto si zahraniční podniky 
„drží“ oba okraje, ale rády vyčleňují jeho komoditní střed.
  Jak tedy mohou outsourcující ekonomiky (jako Německo, Rakousko, Holandsko, atp.) pla-
tit svým zaměstnancům mnohonásobně vyšší platy? Drží si doma procesy a funkce s vyso-
kou přidanou hodnotou a vyčleňují ty s nízkou přidanou hodnotou (jejichž hodnotu tak ještě 
zvyšují) a pak převádějí domů zisky. Není tedy jedno, co vyrábíme a komu to vlastně patří 
(známé to „Klausule“ 90. let), ale komu patří vysoká přidaná hodnota daného procesu.
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Úsměvná křivka přidané hodnoty

Je logické, že procesy vyčleněné k externímu zpracování nepředstavují (a nemohou před-
stavovat) jakýkoliv převod vlastnictví, zahraniční investice do místních podniků, anebo 
zvýšení kvality pracovní síly. Jde o pouhé zadání výkonu výrobních, skladovacích nebo 
logistických služeb a tudíž poskytnutí krátkodobých pracovních příležitostí v daném te-
ritoriu, podniku nebo místní síti subdodavatelů.
  Nedávný průzkum fy. McKinsey ukázal, že za každý dolar práce vyčleněný a převede-
ný „out“, je konečný zisk pro „outsourcer“ (např. US ekonomiku) $1,12/1,14, zatímco pro 
“outsourcee” ekonomiku (tj. hostitele a poskytovatele služeb) činí takový zisk jen $0,33. 
Proto může outsourcing fungovat jen tehdy, když je rozdíl mezi cenou pracovní síly po-
dobně propastný: jako dnes např. na Haiti je minimální plat pouhých $5,50 denně (In-
dustrial Revolution II tam tedy outsourcuje a učí dělníky až 6 různých operací najednou). 
Jakmile se však rozdíl v cenách práce začne snižovat, nastává buďto přesun do výrazně 
levnějších lokalit, nebo i „backsourcing“, tj. transfer zpět do mateřské země ve smyslu 
komplexní relokalizace.
  EU již dnes zcela zřetelně manifestuje  dvourychlostní ekonomiku  v HDP na hlavu: 
1. Dosud industrializující „outsourcers“ Německo, Holandsko, Rakousko a Belgie, 2. Ra-
pidně deindustrializující „outsourcees“ Francie, Španělsko, Itálie, Finsko, Irsko, Portu-
galsko a Řecko (Zdroj: Natixis 2013). Místo, aby práce migrovala „out“ za pracovní silou, 
migruje dnes pracovní síla „in“ za prací. Původně silný trend „out“ se viditelně zvrátil 
v r. 2007. Ztráta příjmů ve 2. skupině je již permanentní.

České podniky

Velká většina výrobních subdodavatelů u nás působí v oblasti strojírenství. Firmy jsou 
většinou vlastněny zahraničním majitelem, nejčastěji z Německa, Holandska nebo z „da-
ňových rájů“. Některé jsou částečné „joint ventures“, menší podíl tvoří malé firmy české.
  V ČR dominují subdodavatelé do automotive, menší část i do jiných strojírenských 
odvětví. Častá je výroba forem pro vstřikování plastů, výroba kabelových svazků, pry-
žové elementy, strojírenské díly obráběné na CNC strojích anebo palných laserech.  
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Téměř všechny firmy vyrábějí základní součástky na moderních technologiích, na za-
kázku pro německé mateřské společnosti, nebo zákazníkovi v koncernu (jako např. Con-
tinental). Výroba je sice velmi efektivní, ale vesměs s nízkou přidanou hodnotou.
  Tyto typy firem nemají vlastní obchodní oddělení a jen 1-3 zákazníky v zahra-
ničí, nebo v koncernu lokalizovaném na území ČR. Stejně tak postrádají oddělení 
konstrukce a vývoje: objednavatel dodá výkresy, někdo je konzultuje, někde i něco 
překreslí, vyrobí se to a expeduje. Invence a inovace jsou v zásadě nežádoucí, vše musí 
schvalovat německý vlastník. V některých firmách se dokonce i režijní materiály do-
vážejí z Německa.
  Hlavními provozovateli výzkumu a vývoje jsou v ČR zcela jednoznačně podniky 
pod zahraniční kontrolou; zůstávají tak tahounem inovací. (České státní firmy jsou 
naopak pod dozorem amatérů z politických stran – s odpovídajícími výsledky). ČR má 
dnes nesporně nejvíce firem se zahraničním vlastníkem v celé střední Evropě – díky 
masovému odprodeji kupónů v 90. letech. 

Manažerské znalosti

V ČR tedy existuje poměrně vysoká procesní a technologická produktivita, štíhlé výrobní 
linky, minimalizující potřebu pracovní síly a zaměstnanost. Takhle efektivní výroba je 
však výhodná jen pro zahraničního vlastníka: snižuje mu náklady a umožňuje snižovat 
mzdy. Cílem je co nejrychlejší zajištění návratnosti případných reinvestic do procesů. 
Pro česky vlastněnou firmu jde většinou o malé součástky s nízkou přidanou hodnotou, 
která stačí pokrýt majitele a management, ale už ne vyšší mzdy, zisky a daně. Často jde 
o napojení na jednoho dominantního odběratele v zahraničí – při nejmenším velmi ri-
ziková strategie.
 V ČR tedy chybí kritická masa výrobců, kteří by vyvíjeli, vyráběli a prodávali koneč-
ný produkt. Bez přímého styku s finálním zákazníkem nelze produkty zlepšovat, výrobě 
chybí inovace a efektivní pronikání na nové trhy je ochromeno. Skutečné podnikání za-
hrnuje při nejmenším finálního:
 

 „Zákazníka, Inovace, Procesy a Finance“.

 Jestli český subdodavatel kontroluje pouze zadávané procesy, pak jen těžko získá-
vá zkušenosti a schopnosti v moderním managementu a komplexním podnikání; české 
strategické, marketingové, finanční a tržní znalosti tak ochabují, drženy pod přísným 
dohledem a kontrolou zahraničního vlastníka.
  Většina firem závislých na outsourcingu je nucena k nákupu drahých strojů pro efek-
tivní výrobu jednotlivých součástí za nízké ceny pro objednavatele. Takové stroje však 
lze nakoupit a uložit do haly kdekoliv na světě, kde pak levná pracovní síla kompletuje 
finální výrobky s nepředstavitelně vyšší přidanou hodnotou.
  I v ČR existují světlé výjimky, tj. česky vlastněné podniky, které kontrolují celý pro-
ces, od inovace a vývoje, přes výrobu, až po umístění na trhu, uspokojení zákazníka 
a strategické užití vytvořených, vlastních zisků. Takové firmy nepotřebují a nedostávají 
žádné daňové úlevy nebo státní dotace, stimuly a podpory: nejsou tudíž pro státní byro-
kracii důležité.
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Virtuální ekonomika i politika

Nejsme tedy závislí na exportu, protože neexportujeme vlastní finální produkty. Máme 
u nás výrobní haly pro efektivní výrobu subkomponentů. Nejsme jen závislí, ale doslo-
va vyčleněni (outsourcováni) jako výrobní jednotky zahraničních firem. Ty své finální 
produkty na trhu umisťují samy a samy také inkasují za vysokou přidanou hodnotu. Pro 
nás zbývá jen klesající zaměstnanost i mzdy. Zaměstnáváme obráběče, výrobní mistry 
a kvalitáře, ale chybí nám vývoj, konstrukce a obchod. Absolventi našich vysokých škol 
pak mají u takových firem malou šanci uspět i v málo placených pozicích řízení kvality, 
přípravě zakázek a komunikace se zahraničním zadavatelem.
 Stejně tak je tomu i s výrobou počítačů. Celý český „export“ generuje tchajwanská firma 
FOXCONN, která na českém území kompletuje počítače ve velkých sériích pro nadnárodní 
koncerny, jako jsou HP, DELL apod. Velký objem výroby generuje velký obrat a hodně pra-
covních míst. Jedinými českými vstupy do businessu FOXCONN jsou pracovní síla, energie 
a obaly. Jinak je vše dováženo a v ČR pouze skladováno, kompletováno a zabaleno.
 Za takových podmínek se „nakopávání“ české ekonomiky, pomocí snížení mezd, snížení 
cen energií a snížení kurzu měny, jeví zcela „mimo mísu“. Jde o podporu exportérů, tj. vlast-
níků zahraničních firem, kteří získají své komponenty za levnější cenu. Jak snižovat mzdy, 
které se již tak pohybují, třeba v Hyundai, kolem 16.000 Kč čistého? I na Ostravsku už je 
problém najít práci za 10.000 Kč čistého. Navíc, u moderních velkosériových a dobře řízených 
výrob, mzda ani nehraje velkou roli; podíl mezd na zisku trvale klesá. Snižovat ceny energie, 
dané cenou na Evropské energetické burze, vyžaduje politické eskamotérství. I kdyby taková 
„nakopnutí“ uspěla, zvýší se pouze zisky majitelů a akcionářů zahraničních firem. 

****
 
Takže, když vám někdo z Neumětel bude zase namlouvat, že Česko je „malá, otevřená a proex-
portní“ ekonomika, tak by už mělo být jasné, za koho ten dotyčný vlastně „kope“ nebo lobbuje.
  Není už na čase zbavit se onoho „outsourcingu“? Otevřít českou ekonomiku českým podni-
kům a podnikatelům a přestat je vyhánět do „rájů“, umožnit tvorbu finálních produktů a styk 
s finálním zákazníkem, založit desítky soukromých podnikatelských univerzit (dle Jana Bati), 
kde se učí podnikat tím, že se podniká; učit podnikání již od základní školy, povzbudit studium 
odkazu bratří Baťů a obnovit tak „Českou školu“ podnikového řízení? Dále, využít inovační-
ho potenciálu regionálních univerzit a posílit regionální autonomii a soběstačnost, vyvinout 
a nabídnout světu inovační technologie vhodné pro relokalizaci, roztočit podnikatelskou triá-
du Podnik-Univerzita-Samospráva ve všech regionech a lokalitách, naučit každé dítě nejméně 
dvěma jazykům, vzdělávat talent jen pro skutečné potřeby ekonomiky, dostat univerzity z pod-
pory a rozvinout jejich patentové podnikání, umožnit státu, aby už přestal překážet, zaintere-
sovat media v účasti na celonárodním vzdělávání pro podnikání, motivovat české podnikatele 
ke sdílení a spolupráci – převzít „vládu věcí svých“, konečně, do vlastních rukou?
  Mnohým politickým i ekonomickým nedočkavcům se taková „léčba“ může zdát příliš 
dlouhodobá, tak jako se to zdálo proponentům rychlokvašené kupónové privatizace před 
dvaceti lety. Účetní triky, finanční podpory a masivní zadlužování jsou stále ještě popu-
lární a, jako vždy, nikam nevedou a nepovedou.

14. 10. 2013
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Přímá volba prezidenta: 
Promarníme příležitost? 

I když to zatím v ČR vypadá spíše na frašku, nebo knížecí „srandu“, přímá volba českého 
prezidenta představuje bezprecedentní výzvu, historický přelom a unikátní příležitost k for-
mování nové budoucnosti – nejen fixaci a utvrzení myšlenek, které již měly dávno odeznít. 
Kulturní instinkt udržovat status quo a pokračovat s minulostí, jakkoliv nefunkční a bezper-
spektivní, ale pohodlně a důvěrně známé, bez „novot“ a výzev, je určitě třeba prolomit.
 Tenhle nešťastný český instinkt nám již po staletí zabraňuje dostat se „na špici“, uvol-
nit nové myšlenky a motivovat nadcházející generace k tvorbě vlastní cesty k autonomní 
a konkurenceschopné společnosti. Současná plejáda kandidátů je ve svém celku radikál-
ním popřením všeho nového, potřebného a osvobozujícího. Jde spíše o Bál oportunistů, 
Festival „bývalých“ a Táborák marnosti i marnivosti – jakoby vůbec nešlo o historicky 
první přímou volbu českého prezidenta. Jsme sice v 21. století, ale fungujeme – a mnozí 
i nadále chceme fungovat – podle vzoru dvacátých let století dvacátého. Škoda. 
 Vývoj společností, českou nevyjímaje, je charakterizován krátkými periodami přelo-
mu a změny, následovanými dlouhými fázemi usazování, stabilizace a formování návyků 
ke status quo. Jde o přirozený proces, který probíhá stejně v oblastech kultury, politiky, 
ekonomiky i technologie.
  Je logické, že během přelomové periody je třeba maximálního soustředění a promýš-
lení dopadů dlouhodobých koncepcí. Později už je pozdě. Žádné „srandy“ a politicko-me-
diální komedie nejsou tím nejlepším přístupem: zaděláváme si na dlouho, rozhoduje se 
o dalších dvaceti až třiceti letech společenské fixace, bez naděje na rychlou a efektivní 
„novelizaci“. Dodnes cítíme následky své velké „Rozbordelizace“, díky kupónovému my-
šlení 90. let. Popřeli jsme svobodný trh, zdevastovali princip národního vlastnictví a po-
výšili partajnickou neschopnost na běžný standard. „Někdo“ s tím vším musel souhlasit.
  Česko mělo od války tři přelomové periody. První bylo poválečné období Předkomuni-
smu 1945–48, kdy se rozhodovalo mezi západní demokracií a východním despotismem. 
Česká společnost a její političtí představitelé zklamali totálně a s pomocí zastupitelské 
demokracie vyplavili k povrchu nejen komunistické myšlenky, ale i síly.
  Druhá přelomová šance nastala v letech 1989–92. Rozhodovalo se mezi pomalou 
tvorbou stabilního a autonomního svobodného trhu národního kapitalismu, anebo rych-
lým rozprodejem národních statků do cizích rukou, s pomocí „nástrojů“ šokové terapie, 
kupónové privatizace a tzv. „Jediné možné cesty“ tehdejších uchazečů o politickou dyna-
stizaci. I zde došlo k významnému selhání elit: ukvapenost zvítězila nad promyšleným 
procesem. Česko se stalo zcela odvozenou a dnes plně závislou ekonomikou, bez vlastní, 
nezávislé vrstvy národních kapitalistů a podnikatelů. Po 22 letech dnes vidíme, že se ta 
nejméně pravděpodobná a zdánlivě nestabilní, tj. mafiánská, korupční a stranická forma 
společnosti, transformovala na dlouhodobý status quo.
  Po 22 letech, třetí přelomová perioda probíhá právě dnes, v letech 2012–13, kdy se 
podařilo, téměř rozmarně, zcela nečekaně a s velkými rozpaky, uzákonit přímou volbu 
prezidenta – první to, stále křehký, zárodek přímé, nestranické a autentické demokracie 
pro 21. století. (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=13913)
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  Poprvé ve své historii mohou mít Češi prezidenta, který by mohl získat přímý man-
dát občanské společnosti, bez tradičních filtrů a neprůhledných roušek ve všem překá-
žejících politických stran. Dosud v Česku stranictví převládalo, s výjimkou snad čtyř 
období starostování Tomáše Bati ve Zlíně, který dokonale obešel intervenční mezičlánky 
partajníků, jejich volební mašinerie a zájmové skupiny „kmotrů“. Dnešní Zlín z Baťova 
energického odkazu žije dodnes.
  Zda využijeme nebo nevyužijeme přelomového roku 2013, bude záležet jen na kvalitě 
těch kandidátů, které si veřejnost sama najde a vybere, ne které nadiktuje nějaká strana 
nebo, kteří se dokonce „pozvou“ sami (na základě získaných finančních prostředků či pře-
bujení pochybného ega). Vzrůstající pasivita české veřejnosti je hlavní příčinou současné 
degradace demokratických principů. Tradiční čekání na „Blanické rytíře“, tj. na „Někoho, 
kdo přijde“ a rány nám “obváže“, je v přímém rozporu s autentickou demokracií.
  Dovolím si v této věci citovat pasáž ze svého rozhovoru pro Svobodné Slovo, ze 4. pro-
since 1992, pod názvem „Spasí nás NĚKDO?“:

 Nedávno jste, pane profesore, citoval Karla Čapka:
„Musí přece někdo přijít a nazvat věci pravým jménem. Musí někdo svolat lidi a říci 
jim: Podívejte, toto zde, to je přece bezpráví. A toto, hleďte, to je přece podvod a to je 
zase zrada. Musí někdo přijít.“
Vy také věříte v NĚKOHO, kdo přijde?

 Chtěl bych jen řici, že ta poslední Čapkova věta shrnuje celou tragedii českého národa 
ve 20. století. Někdo musí přijít. NĚKDO. Někdo jiný než já, někdo jiný než my. Ať je to kdo-
koliv, ten spásný NĚKDO se jistě objeví, nastaví svoji kůži a nazve věci pravým jménem.
 Jaké jsou to ale ty Čapkovy „věci“ dnes? Nevytvořili jsme demokracii, nezajistili svo-
bodu tisku a nezbavili se strachu. Zruinovali jsme hospodářství, degradovali kulturu 
a vědu. Prodali jsme a chceme prodat vše, co je na prodej – za mísu čočovice. Nezajistili 
jsme právní stát, nezbavili se korupce a rozbili jsme republiku.
 Cítíme, že je zde bezpráví, podvod a zrada. A všichni stejně cítíme, že nazvat věci 
pravým jménem prostě nestačí. Nepomůže nám Karel Čapek, ani ten spásný NĚKDO. 
Nepomůže svět, a tím méně Německo. Je obava, že si nepomůžeme ani sami, protože jsme 
ztratili pocit identity, soudržnosti a sounáležitosti.
  Psal se tehdy rok 1992. Karel Čapek však již v r. 1925 shrnul základní problém První 
republiky, tj. bezohledné a ponižující partajnictví, které jsme naivně a nevysvětlitelně 
přejali i po r. 1989, a které nám dodnes jen bují, a bují:
  „Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým 
handlem, ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potře-
by státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko 
nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. 
Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stra-
nám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad 
věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů 
mezi bezohlednými zájmy… Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! NE; je-li 
nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, 
proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných vý-
borů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“

Karel Čapek: Politikum, Lidové noviny, 21. 09. 1925
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 Je až neuvěřitelné, že když někdo dnes podobně varuje před bujením stran a partajnic-
tví, tak je to medii chápáno jako něco radikálního, ne-li protidemokratického. Pravý 
opak je pravdou. Osobně, i kdybych měl zůstat terčem nepochopení a výsměchu, zůsta-
nu přece jen při české moudrosti Karla Čapka. Stejně tak zůstanu i při češství Jana Bati, 
který o přímé volbě prezidenta řekl:
  „Jestliže chceme, aby tento stát Čechů, Slováků a Podkarpatorusů neztratil zbytek samo-
statnosti a aby se k něčemu vypracoval, je třeba si uvědomiti, že potřebuje hlavu, která by 
musila býti zvolena lidovým hlasováním všemi k volbě oprávněnými občany a občankami. To 
znamená presidenta, který svobodnou volbou občanů obdrží takovou plnou moc, jaké je třeba 
k vedení státu.“

  Namísto toho jsme dali na Beneše a Jana Baťu jsme prohlásili za zrádce. Tolik selhá-
ní za tak krátkou dobu! Čeká nás tedy v r. 2013 to selhání největší? Selhání neuchopení 
prozřetelností nabízené – a opět nevyužité – příležitosti přímé volby?

****

Současná plejáda prezidentských kandidátů je nepochybně bizarní. Zahrnuje lidi, kteří 
se tak či onak výrazně zúčastnili přímé devastace české společnosti od r. 1992. Proto 
jsou jejich „řešení“ dnešního stavu tak prázdná a nezajímavá – jsou-li vůbec nějaká. 
Zaráží, že se dnes vůbec ještě někdo odváží kandidovat někoho „ve stranickém tričku“ 
– a ještě ho vybaví třeba 15 miliony, pro nic, za nic – a hlavně na nic. Je divné, že z toho 
ještě lidem není nanic. Stranické kandidáty není třeba vůbec uvažovat: kopají jen za 
svoji stranu a zmatené hlasy si míní prostě koupit. Pak jsou tam „nezávislí“, tj. straníci, 
kteří včas opustili nebo změnili svoji stranu – většinou jsou to ex-komunisté a bankéři. 
Je až nestoudné, že si již nyní tito «kandidáti» kupují hlasy na ulicích. V mediích to niko-
mu nevadí. „Nestranický“ je i otec šokové terapie, který sice zanevřel na ČSSD a KSČM, 
ale již ne na ČSOB. Bankéřů je dnes jistě zapotřebí nejvíce! Někteří dokonce rozdávají 
letáčky po náměstích, jiní se snaží do prezidentské funkce „doklusat“. V podivné plejádě 
je i multistranický „šlechtic“, který prospal 21. století. Pak ještě něčí tajemník, mluvčí 
cestovních agentur, tvůrce Opoziční smlouvy, ztetovaný umělec, atp. Chybí již jen tři 
strážníci, tlustá pěvkyně a jednonohý velocipédista. Originální myšlenky, strategie, vi-
diny, anebo alespoň charisma – zůstávají v nedohlednu. Naše děti se budou stydět za 
nás: „To vám byl divný svět“.
  Nejhorší na tom všem jsou ovšem opět peníze: chtějí si i svého prezidenta platit 
a koupit tím, že podvedou voliče. Strany vydělují desítky milionů pro své beznadějce. 
Peníze stále dominují českou demokracii, přímou či nepřímou. Přitom, demokracie 
není o penězích, ale o myšlenkách. Ale i tři „nezávislí“ ex-komunisté pracují s miliony, 
pocházející z finančních zájmů postkomunistických firem jako Exchange, Unicorn nebo 
dokonce Lukoil. Jsou to náhle všechno „přátelé“ a fungují i vztahy nepotismu. Kupování 
hlasů do přímé demokracie nepatří. Předpokládájí, že jim čeští voliči opět „skočí na 
špek“ – tak jak to poctivě dělali celých 22 let. Berou to české „Kdo neskáče, není Čech!“ 
doslovně – všichni ti vysloužilí politici, bankéři, ex-komunisté, partajníci, „podnikátěl-
ja“ a mediální vlastníci. Není to vůbec k smíchu. (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-

zeleny.php?itemid=14728)
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  NIKDO z existující plejády kandidátů nemůže sjednotit, motivovat a stimulovat národ 
jako celek: jsou všichni příliš závislí, nesvobodní, „v háku“ na financích a v cizích službách. 
Raději pojem „národa“ vypustí vůbec. Chybí kandidát národního konsensu, chybí Sjednoti-
tel. Jinak přece nemá přímá demokracie žádný význam. Už dnes se ozývají hlasy, tvrdící, že 
přímá volba není nutná – že český prezident stejně nemá žádné pravomoce.
  Ale o to přece právě jde! Jako o to šlo Čapkům a Baťům (ale i Haškům) dob minulých. 
Česko potřebuje silného prezidenta se silným mandátem veřejnosti. Bez silného, nad-
stranického a „nadfinančního“ prezidenta zůstaneme v područí zájmových skupin ještě 
hluboko do 21. století; obětujeme své děti a přicházející generace. Potřebujeme prezi-
denta s opravdovým mandátem – ne někoho, kdo vyhraje „o hlas“.
  Jaký měl asi mandát V. Havel, když byl v lednu r. 1998 zvolen až ve druhém kole, 
s razantní převahou jednoho hlasu? Jeho protikandidát (posl. Sládek) byl vzat do vazby: 
byl to právě ten jeden chybějící hlas (plus hlasitý pískot první dámy), který zafixoval 
parlamentní prezidenturu na dalších 15 let. Pokračování této historie je nabíledni. 
 Přímo volený kandidát, při podpoře regionálních a lokálních občanských iniciativ 
a institucí, může získat skutečný mandát, který by umožnil následné posílení pravomo-
cí českého prezidenta de facto. Proč? Protože současná legislativní a výkonná moc jsou 
stále v rukou stejných, dnes již pučově naladěných stran a jejich kmotrů. Přímo a veřej-
ností vybraný a zvolený prezident by mohl konečně zastupovat zájmy občanů, na regio-
nální i lokální úrovni – ne jen zájmy centrálních stran. Stal by se tolik potřebnou pro-
tiváhou proti oportunistickým koalicím za udržení moci. Proto bude volba 2013 (když 
bude) opět přelomová.
  Zatím to ale nevypadá dobře: s volbami se náhle příliš spěchá, aby měli straníci 
jasnou výhodu peněz (nemusí totiž sbírat 50 tis. papírových podpisů); ostatní sebede-
klarovaní kandidáti jsou samozvanci: vydávají se za „kandidáty“ dlouho předtím, než by 
získali byť i jediný hlas. Pasivita občanů je zde až nemístná a nevyvažuje kontrastující 
hyperaktivitu medií. Stále přece existuje možnost, že pučorodné strany „přímou volbu“ 
odsunou až na příští volební období – což může představovat dalších deset let nějaké 
partajnické atrapy na Hradě. Veřejnost zůstává slepá a hluchá, obzvláště v přelomových 
obdobích. Když už „je po ptákách“ – pak nadávají všichni, a hodně dlouho.
  Přitom stačí vzít „vládu věcí svých“ do vlastních rukou, nalézt si své vlastní kan-
didáty, odmítnout stranické poskoky a jejich peníze, jejich „transparentní“ účty a při-
hlouplé, ponižující „kampaně!“. Zákon je nastaven dobře: představuje velkou příležitost 
i naději. (Ani USA nedokáže volit prezidenta přímou demokracií. Dodnes tam funguje 
staletí stará tzv. Electoral College, soubor státních zastupitelů, kteří volí podle počtu hla-
sů přiřčených danému státu. Vítěz bere všechny hlasy, polovina voličů je prostě „ode-
psána“. Tak se stává, že „vítěz“ nemusí mít většinu podpory veřejnosti. Proto ty peníze 
a směšně prolhané kampaně). V přímé demokracii není peněz třeba: jen využít inter-
netu, společenských sítí a dobrovolné angažovanosti k prosazení vlastního, občanského 
kandidáta. Jestli na to ani dnes „nemáme“, pak si zasloužíme, co dostaneme. (http://blog.

aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940)

  V přímé volbě se člověk nestává kandidátem „sebedeklarací“, ale výběrem a pozvá-
ním občanské veřejnosti a voličů (ne stran), kterým o něco jde – a kteří to „něco“ nevní-
mají jen jako „hodně málo“. Jde totiž o hodně. Volit slabého prezidenta přímou volbou 
občanů by byl nesmysl a další promarněná příležitost.
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Současnou plejádu prezidentských kandidátů lze v ČR rozdělit do tří překrývajících se skupin:
1. Ti, kteří se přímo podíleli na rozprodeji české ekonomiky a společnosti posledních 

20 let; tzv. političtí „dinosauři“: kandidáti politických stran, větších i menších, kteří 
21. století prostě nezvládli. Neumí. „Mýlili se“ celá desetiletí a budou brzdit vývoj 
české společnosti i nadále.

2. Ti, kteří „byli“ komunisty v kritických chvílích existence české společnosti. Nejde jen 
o selhání ideologické, ale hlavně charakterové a morální. Omluvy a výmluvy nestačí 
a při usilování o reprezentaci státu jsou nevhodné. „Bývalý“ se účelově stává „nezá-
vislým“ a degraduje tak význam českých slov podle směru větru, peněz či míry touhy 
po politické a ekonomické moci.

3. Ti, kteří s výše uvedenými skupinami aktivně spolupracovali, podporovali je, stali 
se jejich součástí – podřídili tak svoji odbornost a inteligenci službám partajníků, 
korupčníků a politických oportunistů.

Pro voliče jsou obzvláště významná ta  překrývání: komunisté s bankéři, ekonomové 
s bankéři, a všichni dohromady s partajníky. Nic se nezměnilo, jen někde lze přidat slova 
jako „bývalý“ anebo „dřívější“ a vše lze zakrýt vhodně módní nálepkou „nezávislý“. Na-
stává český Festival oportunismu, táborák marnivosti, přemalba fasád a pošlapání všeho, 
čemu se dříve říkávalo hodnoty. Hodnoty se staly starou a již hodně obnošenou vestou.
  Jestli dnes ještě někdo věří bývalým komunistům, stranám a straníkům, bankám 
a bankéřům, tak se pro české voliče, hned na počátku přímé demokracie, rozevírá velká 
rokle – zřejmé a zřejmě neobsaditelné „vakuum“. Chybí kandidát (anebo dáma-kandidát-
ka, která by se „vymkla“), který:

•	 není a nebyl členem žádné polistopadové strany, a tak může být přímo zodpovědný 
svým voličům.

•	 není a nebyl členem komunistické strany či jiných komunistických organizací – ne-
musí se pak za nic omlouvat a na nic vymlouvat.

•	 nepodpořil a nezúčastnil se pochybných strategií Šokové terapie, Jediné možné ces-
ty a Kupónové privatizace – nemá tedy „zkušenosti“ s rozprodejem, tunelováním, 
rozkrádáním a korupcí.

•	 neměl dlouhou politickou „zkušenost“, tj. čas na zformování rozsáhlých sítí vztahů, 
vlivu, korupce a penězovodů. Každý „zkušený“ kandidát vleče ohromné zavazadlo 
vztahů, sítí a „spolucestujících“.

Nikdo nemůže být „nástupcem“ V. Klause: ten byl přece zvolen zákulisními stranickými 
machinacemi, tak jako jeho předchůdce. Přímá volba je zcela novou výzvou občanům, aby 
vybrali (nejen zvolili) kandidáta národního konsensu – nestraníka, nebankéře, nepolitika 
– vedoucího národ do budoucnosti, ne do dalších dvaceti let rozkrádání, rekorytarizace, 
ideologického dogmatu a stranické servilnosti. Přímo volený prezident by se neměl pro-
stě „ucházet o Hrad“, ale důstojně a pouze o důvěru celého národa. Jinak to nemá cenu.
  Mnohým nestačí citovat z erudice K. Čapka a J. Bati; mnozí Češi stále ještě dají i na 
J. Haška. Je to logické, protože i Hašek byl svědkem, jako Čapek, roku 1925 (brzy uplyne 
téměř sto let této zastaralé politiky, kterou dodnes kopírujeme). Tedy, Jaroslav Hašek, 
povídka „Politické úspěchy vědátora“, Zpověď starého mládence, Praha, 1925:
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 „Bylo to pravdou, že v onom okresu vystupovalo devatenáct kandidátů. Samostatných bylo de-
vět, ostatní náleželi k politickým stranám a nadávali si vzájemně. Zdálo se, že právě ti největší 
vyvrhelové lidstva se tu sešli, aby se ucházeli o přízeň voličů.
 Psali navzájem o sobě, že zabili dědečka vlastního, připravili svou vlastní matku o život 
a podobné hezké věci, které jsou s to, aby se jim člověk vyhnul na dvacet kroků.
 Oni však se jim nevyhýbají, ti jejich voličové; naopak, poslouchají je s otevřenými ústy, jak 
líčí své zkušenosti, naděje do budoucnosti a podobné věci, hrnuli se do jejich schůzí s odhod-
laností partánskou, aby je vyslechli. A oni mluvili k nim, jak se budou mít dobře, jak právě oni 
jsou s to je zachránit, je povznést.“
 
 Haškovo „ti jejich voličové“ je přesné a pro naše generace degradující. Ano, „voličové“ 
– ne straničtí „kandidáti“ – jsou podstatou autentické demokracie. Není třeba těch, kteří 
„chtěji“, ale hlavně těch, kteří jsou vyzváni (a pozváni) – tak jako ve zlínských dobách 
Tomáše Bati – aby nabídli své vidiny, hodnoty a hlavně akci.

„Nechte je klusat, uděláme si to sami!“
06. 08. 2012

Aktualizováno 16. 09. 2014 

Podnikatelská inspirace TOP manažera Ing. Ladislava Vernera
TOP 10 Manažer roku | Datum: 25. 04. 2014 | Autor: Milan Mostýn 

V ČR – zemi tisíců subdodavatelů – je každý manažer s vizí vlastního finálního výrobku 
s vysokou přidanou hodnotou prodejného všude ve světe, cennější než zlato či sůl! Dosa-
vadní praxe soutěže MANAŽER ROKU je především o popularizaci subdodavatelů, kteří 
všichni hledali svého strategického partnera, nikoliv strategický výrobní program se 
strategickým finálním výrobkem. Omlouvám se, ale kdo tvrdí něco jiného, tak záměrně 
neříká pravdu či neví, o čem se mluví.      
 Všichni soudní a způsobilí musí mít za svůj vzor z české historie Tomáše a Jana Baťu, 
největší osobnosti českého byznysu. V současnosti je prof. Milan Zelený a pak dlouho, 
dlouho nikdo.

Ladislav Verner
generální ředitel firmy SOMA spol. s r. o.
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Kultura plagiátu v éře originality? 
 
V Česku se stále více prosazuje kopie, plagiát, napodobení, dabing, převzetí a snižová-
ní role originality. Největším českým geniem je stále Jára Cimrman, který kopírováním 
schopnějších na sebe převzal paběrky odlesku jejich slávy: je to smutné, bezvýchodné 
a sebeponižující. Češi tak pomohli povýšit plagiát nad originál – a smějí se tak sami sobě. 
Nejúspěšnější programy v TV jsou napodobeniny hlasu i vzhledu těch lepších a úspěš-
nějších. Všemu tomu vládne český dabing – založený na trapné myšlence, že „dokonalé“ 
napodobení převyšuje, nebo se alespoň vyrovná originálu, a že znalost jazyků je zbytečná 
námaha. Není smutnějšího postoje v dnešním světě.
 Nejde o to, že by Češi nebyli originální. Vezměte jen Komenského, Herrmana, Borov-
ského, Křižíka, Porsche, Ledwinku, Masaryka, Baťu, Čapka, Böhma, Škodu, Peroutku 
– je jich tolik, že vynechání některých je bezpředmětné. Většinou však jde o vyhnance 
a vyvržené. (Porovnejte s dnešními billboard-jmény pomazaných, jako Zeman, Sobot-
ka, Babiš, Klaus, atd. Komentáře netřeba.)      
 Možná si Čech řekne: „K čemu je mně originalita, když stačí opisovat, pajcovat, kopí-
rovat a prosazovat vše to nepřeberné, co nám dnešní svět nabízí? Vždyť ani to nestíhám.“ 
Odpověď je: „Ano, stačí.“ Stačí, obzvláště v Česku. To jen hloupí Číňané razí heslo “Miluj 
vlast a inovuj!“, učí se masově anglicky, aspirují na světovou špičku v digitalizaci, auto-
matizaci a robotizaci, a přecházejí na re-lokalizaci tak vehementně, že plánují 100 nových 
digitálních měst na příští tři roky - v jediné provincii. Něco jim - a mnohým dalším roz-
vojovým zemím - prostě „nestačí“.       
 Každý, kdo nalezne a proklestí svoji vlastní cestu (podnik, službu, produkt, inovaci 
nebo myšlenku), obohatí svět (i sebe). Každý, kdo použije, okopíruje či převezme cestu již 
proklestěnou, ochudí svět (a časem i sebe). Je něco jiného nechat se inspirovat k hledání 
vlastní cesty – a prostě kopírovat cestu již známou a cizí.
 Pokud nevštípíme svým dětem touhu po originalitě, touhu po individualitě a vlastní ces-
tě, bude jim vstup do nové, náročné podnikatelské a inovativní společnosti zbytečně uzavřen. 
Vše začíná – anebo i končí – ve škole. Není třeba mít obavy o nedostatek plagiátorů, opiso-
vačů a přejímačů – těch bude vždy více než dost, i při ambiciózním vzdělávání. Nedostatek 
bude – a to vždy větší než nutně potřebný – lidí, kteří něco umějí a ne jen o něčem něco vědí. 
Vzdělávat je třeba pro originalitu, inovativnost a podnikatelství – nejlépe už od školky.
 Porovnejte si EU-podporu tzv. „nejlepších praktik“: prostě kopíruj to, co nalezli druzí 
pro své specifické podmínky, znalosti a kulturu. Přenes pak jejich „nejlepší praktiky“ 
do podmínek svých, tj. do zcela jiných kontextů znalostních i kulturních. A pak si drbej 
hlavu, proč to nefunguje - a sváděj to na své zaměstnance. V dnešním světě je jen jedna 
cesta – cesta vlastní. K hledání vlastní cesty je třeba vychovávat, vzdělávat a motivovat; 
pajcování a kopírování nám přichází spontánně a přirozeně – i bez důkladné přípra-
vy. Vzdělávání ke stejnosti, duševní monokultuře a myšlenkovému incestu nevyžaduje 
zvláštní úsilí. Už dnes nám tzv. akreditační komise nehlídají kvalitu, ale prosazují ma-
sovou stejnost, v celonárodním měřítku. Všichni pak znají totéž - žlutě kvetoucí lány 
„řepkového“ myšlení. Nebude to stačit; ani nám ne.
 Nový svět přece potřebuje a odměňuje spolupráci a dobrou týmovou práci - ne EU-so-
lidaritu. Nikdy nevytvoříte dobrý tým tak, že všichni členové umí nebo znají totéž: nemo-



133

Postřehy v předstihu – hravě i dravě

hou se navzájem doplňovat a tak i zdokonalovat. Bez diferenciace znalostí a zkušeností 
není tvůrčí spolupráce. Jestliže všichni známe, umíme a děláme totéž, pak nezbývá nic 
než prostá solidarita, jako v EU. Solidarita ale není spolupráce. (Ani v Česku nepostavíte 
dobrý fotbalový tým ze samých levých křídel.) 

Jak vychovávat a vzdělávat k originalitě?
•	 Především: nedusit inovativnost, originalitu, soběstačnost a spolupráci u předškol-

ních dětí; opustit pasivní a směšné pohádky, ale povzbudit imaginaci, představivost 
a sny o lepší realitě.

•	 Omezit biflování informací (popis akce), soustředit se na rozvoj znalostí (akce samot-
ná): Vědět přece ještě neznamená umět!

•	 Posilovat kritické myšlení, řešení nových problémů, rozhodování a vlastní úsudek.
•	 Učit pomocí zadání problémů dosud nevyřešených; opustit případové studie a biflo-

vání problémů již dávno vyřešených.
•	 Učit logiku, argumentaci, přesvědčování, úsudek, interpretaci a hlavně vyjadřovací 

schopnosti.
•	 Posílit občanskou výchovu - stát, demokracie, politická strana, samospráva, volby, 

role medií, svoboda, trh, korupce, daně, rozpočet, zadlužení, atp.
•	 Naučit se tvořit týmy, povzbudit spolupráci, a vysvětlit pasivitu solidarity.
•	 Ocenit samostatné učení a sebeučení – jak se sami naučit tomu, co jsme se ve škole neučili.
•	 Povinná angličtina, jako nástroj globální komunikace; hlavně omezit dabing (mini-

málně umožnit volbu mezi originálem a plagiátem).
•	 Učit rozlišovat a oceňovat originál, vysvětlovat omezenost a nedostatečnost plagiá-

tu; demonstrovat proč i to nejlepší a nejpřesnější napodobení nenahradí ani prostý 
náčrt původní myšlenky.

•	 Povzbudit a umožnit použití i těch nejnovějších technologií, rychle a v masovém mě-
řítku - nikdy nepodlehnout zaostávání – zhoubě národní identity.

•	 Od raného dětství povzbuzovat podnikatelství, iniciativu, vytrvalost a překonávání 
překážek. (A dostat z domovů 30leté „děti“.)

•	 Nikdy neučit, nabízet, nebo předvádět zadlužování: nejlepší investicí je, a to vždy, 
splacení dluhů.

•	 Učit životu bez dluhů, umět si mnohé odepřít, radovat se z nezávislosti a soběstačnos-
ti – ze svobodného života.

•	 Podporovat zahraniční studium, kontakty a stáže – pak vytvářet nutné podmínky 
k získání zpět ty nejlepší, ve všech oborech a za všech okolností.

•	 Vštěpovat již od dětství, že to nejlepší na světě nám úplně stačí, vždy a všude – a nejen 
ve sportu.

 I když budeme vše výše uvedené učit a učit se, dosáhneme originálnějšího myšlení 
maximálně u 40% občanů. Zbývajících 60% zůstanou plagiátory, následovníky, opiso-
vači a vykonavači. Ale těch 40% inovativních podnikatelů, tj. 4 miliony občanů – to už 
je nějaká tvůrčí síla a významná protiváha ke zpátečnickým stranickým zákrytům circa 
300 centrálních politiků. 
 A nezapomeňme moudrosti Eleanor Roosevelt: „Velcí lidé diskutují o nápadech, prů-
měrní o událostech, a malí lidé debatují o lidech.“

06. 10. 2016
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Jak bublina vzhůru letí … 
tak balón letí bůhví kam

  
Americká akciová burza vstoupila do oblasti mýdlových bublin, jejichž duhové hrátky jsou 
příjemným přeludem a sebeklamem pro mladé a nezkušené, ale i ty starší, kteří tak nějak 
zatím nestihli dospět. Tzv. kvantitativní uvolňování (QE – quantitative easing)) je zcela ne-
tradiční monetární politika, kdy Fed pumpuje do ekonomiky gigantické sumy elektronicky 
vytvářených peněz. Prostě: tiskne peníze. Cílem bylo zvýšit investice v soukromém sektoru 
a vrátit inflaci do potřebných hodnot. Mysterium je, proč takové sumy peněz nevedly ani 
po sedmi letech k přiblížení se žádnému z cílů? Absolutní magorium mysteriosus ale je, proč 
italský „Super Mario“ z ECB začíná s pseudomonetarismem ještě v r. 2015, tedy dlouho po 
všech neblahých zkušenostech s tiskem peněz v Japonsku a USA?
 
 Podniky, díky státnímu QE, své peníze 
neinvestují do nových produktů, techno-
logií a znalostí, ale masově s nimi plýtvají 
ve spekulacích: zvyšují dividendy (a tak 
cenu svých akcií), skupují své vlastní akcie 
(a tak zvyšují cenu svých akcií) a oddáva-
jí se podnikovým fúzím (v bláhové naději 
zvýšit ceny akcií). Proč ne? Přítok levných 
peněz se jeví jako nekonečný. Přitom spo-
třebitelé neutrácejí, ale začínají šetřit, a to 
i při nulových (nebo negativních) úrocích. 
Je uměním z toho všeho vykutat téměř os-
miletý mediální optimismus o ekonomice.
 Nejhůře je na tom Japonsko: tzv. Abe-
nomics tisku peněz (QE) zahnalo zemi do 
deflace, po dekádách stagnace. Skrytá ne-
zaměstnanost à la jižní Itálie (kdy jeden 
job sdílejí tři „pracovníci“) představuje 
už prosté šílenství. Japonské dluhy drží 
japonští občané a tak se celá ekonomika 
stává velkým Ponzi-schématem či pyramidou. Nerodí se ani dostatek Japonců, kteří by 
Ponzi-pyramidu řetězového zadlužování mohli udržet. Tzv. „Japonský zázrak“ dokázali 
politici změnit v „zázračné“ národní harakiri. 
 Není divu, že i Obamanomics vůbec nefunguje: vypudila lidi z účasti v pracovní síle 
(jen 62,7%) – nejnižší míra účasti za posledních 37 let! Takže už jen 5,5% je nezaměstna-
ných (tj. ještě si aktivně hledají práci), zatímco počet lidí bez práce roste. Jak míra neza-
městnanosti klesá, míra lidí bez práce (tj. neregistrovaných státem) vzrůstá. To je politicky 
výhodné – udržovat občany v nevědomosti a zamlčovat pravdu. Být nezaměstnaný přece 
není totéž, jako být bez práce. Navíc, míra růstu HDP právě klesla na 0%. Nad ekonomickou 
ignorancí, a absolutním nepochopení co se vlastně děje, už ani vzdychat nemá cenu.
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  Pouze Japonsko, USA a EU, tj. dříve nejvyspělejší regiony, jsou v patové situaci neza-
městnanosti, stagnace a zadlužení, neschopni využít sektorové transformace a degloba-
lizační metamorfózy, které jsou v nejvyspělejších ekonomikách ignorovány zcela bezrad-
nou politickou třídou.
  Hloupí se nikdy neučí z chyb druhých, ale jen a pouze z chyb vlastních. Cyklus iraci-
onality, od bubliny k bublině, se tak opakuje, už po staletí. Novum dneška je, že do toho 
razantně vstupuje stát, přes své centrální banky, a ničí reálnou ekonomiku, aby politicky 
posílil virtuální ekonomiku finančních spekulací. Když si stát vydá vlastní dluh, a ještě 
ho sám od sebe koupí… račte vstoupit do trvale startujícího superletadla Supermagorium!
  Americká Fed již napumpovala přes $4,5 bilionů (až $85 miliard/měsíc) nových peněz 
do ekonomiky a evropská ECB bude pumpovat kolem €60 miliard/měsíc! Navíc, jelikož 
jde o „experiment“, nikdo neví jak silně návykový tisk levných peněz zpomalit nebo za-
stavit. Proč se takové sumy hotovosti v ekonomice neprojeví ve vyšších investicích anebo 
ve vysoké inflaci? Proč právě naopak: růst stagnuje, deflace narůstá a investice nejsou?
  Umělé, nesmyslně nízké úrokové míry paní Yellen nedělají nic pro reálnou ekonomiku; 
spíše okrádají důchodce o celoživotní úspory; jen na ztracených úrocích přišli střadatelé 
o $470 miliard, které zůstaly bankám pro další spekulativní investice (banky určitě nein-
vestují do podnikání). Tento transfer bohatství od střadatelů na banky nebyl nikým schvá-
len ani mediálně odsouzen. Pani Yellen nemůže za to, že současné ekonomice nerozumí: 
prošla si tradičním, dnes irelevantním makroekonomickým vzděláním v ještě předkrizo-
vých programech. „Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“ povzdychl by si Einstein. 
Některé žravé ryby však lze na burze chytat i na třpytky mýdlových bublin. 
  Už v květnu 2008 jsem v blogu Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?  vysvětloval, že 
virtuální ekonomika akcií se odpojila od reálné ekonomiky produktů a služeb. S pomocí stát-
ních intervencí (pumpování peněz do ekonomiky) se spekulativní „ekonomika“ akciových 
trhů odtrhla úplně a uzavřela se sama na sebe: její pohyby jsou určovány jen vlastními pohyby 
(minulými i očekávanými) a reálná ekonomika ji přestala zajímat. Prázdný projev paní Yellen 
z Fedu (jako dříve Bernanke) má větší dopad na chování burzy než na cokoliv reálného. Je to 
podivná, až bizarní hra, která nemá s reálnou ekonomikou nic společného.
  Už Lord Keynes přirovnával vztah burzovní a reálné ekonomiky ke dvěma opilcům, 
kteří se náhodně pohybují sem a tam, ale jsou k sobě přivázání dlouhým lanem, takže se 
nikdy nemohou rozejít úplně. I zde tedy platí „Nikdy neříkej nikdy“: Stát svým vytrvalým 
tiskem peněz poskytl spekulantům zdánlivě nevyčerpatelný přítok prostředků, takže re-
álnou ekonomiku nepotřebuje: vystačí si sám sobě.
  Separace virtuální a reálné ekonomiky se navíc přenáší i do slovníku politiků. Trhy 
se potýkají s „headwinds“ (protivětry) - ještěže nesvádějí ty hospodářské průjmy na po-
časí, jako za komunistů. Namísto počtu zaměstnanců se uvádí „head count“ (tj. počet 
hlav, jako u dobytka). Namísto vojáků prezidenti mluví o „boots on the ground“ (boty 
na zemi), jakoby voják nebyl víc než bagančata. I oslavy a medailování vojáků mrtvých 
by bylo vkusnější a důstojnější pro vojáky ještě živé. Realita virtuality přináší virtuální 
pojetí reality a života vůbec.
  Podivnější je, že si burzovní spekulanti nechají v mediích říkat „investoři“ a svým 
sázkám „investice“. Spekulanti přece neinvestují do ničeho.; prostě sázejí na „své koně“. 
Představte si firmy na burze jako koně na dostizích. Můžete si na ně vsadit (na výhru, 
na pořadí, na prohru), ale neinvestujete do nich. To, co vyhrajete, ostatní „investoři“  
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prohráli: je to hra s „nulovým součtem“ výher a proher: žádná přidaná hodnota nevzni-
ká, nic se nevytváří; jen to „napětí“, jako na dostizích nebo v kasině v Las Vegas. Inves-
tovat do koně by znamenalo financovat jeho chov, trénink, údržbu a vše co s tím souvisí, 
aby kůň mohl vyhrávat; to dělají jen vlastníci, ne sázkaři. Jediný moment, kdy burza jed-
norázově oceňuje skutečnou hodnotu, je prodej soukromé firmy do veřejného vlastnictví 
(tzv. IPO). (V ČR se politickému zveřejňování vlastnictví kdysi říkalo „privatizace“). Pak 
už jdou peníze jen z ruky do ruky, firmy z toho získají jen pofiderní ceny akcií, kterými 
někdy odměňují své zaměstnance a manažery: pak se ovšem snaží vyhnat cenu své akcie 
co nejvýš, obvykle skupováním vlastních akcií, anebo výplatou dividend.
  Po dlouhodobém přílivu levných peněz (v podstatě za nulové úroky) je zřejmé, že 
dnešní burza se stala jakýmsi „letadlem“ či schématem Ponzi. Nákup akcií se může vy-
platit jen tehdy, když je prodám dráže. Prodejem dráž tedy vyplatíme první vlnu těch, co 
koupili levněji. Ale ta druhá vlna, co koupila dráže, musí prodat ještě drážeji. A tak to 
jede pořád dokola. Akcie lze zhodnocovat pouze přísunem dalších vln důvěřivců, kteří 
jsou ochotní koupit velmi draze, napoprvé nebo i podruhé.
  Jediným jistým důsledkem burzovního šílenství a spekulativní kultury, podporované 
státem a propagované dnes a denně (a bezdůvodně) medii, je akcelerující rozvírání nůžek 
mezi chudými a bohatými právě v Japonsku, USA a EU. Ekonomická krátkozrakost pilotů 
státu vede k depresi a skrytým sebevražedným tendencím dlouho před vlastním zříce-
ním spekulativního letadla.
  Navíc dnes na burzách fungují matematické algoritmy, které roboticky skenují me-
diální prostředí a velmi rychle (často i blbě) rozhodují o osudu naivních peněz. Povede-
ný Apríl! se povedl 1. 4. 2015 zprávou, že Tesla oznámila svůj Model W – pět minut před 
uzávěrkou. Stačila ale jediná minuta, aby akcie zaznamenala korytářské vření: 400 tis. 
akcií změnilo vlastníka, a Tesla stoupla až na $188,5 (kolem 0,75 %) i když celý den klesa-
la. Více takových aprílů odzvoní algoritmickému „investování“.
  Už jste se někdy setkali s tím, že vám chtějí prodat zlato, dům nebo ostrov - jako „vy-
nikající investici do budoucna“? Hned vás asi napadlo: proč si to ten hlupák nenechá pro 
sebe, když je to tak dobrá investice? Stejně je to s akciemi: nabídl vám někdo akcie, které 
zaručeně přinesou zisk? Proč si je nenechá? Nebo vám dokonce na nákup akcií půjčí své 
peníze? Proč vás vůbec nahánějí, tihle různí „šmejdi“? No, nahánějí vás do „letadla“ – 
aby ochránili svá dřívější špatná rozhodnutí a odhady. Normálně se v tomto kolotoči vy-
čerpají peníze, akcie jsou předražené, nikdo nekupuje a ceny začnou klesat. Čas od času 
se však budoucí růst cen akcií zdá tak jistý, že se „investoři“ začnou zadlužovat, prodávat 
majetek a propadávat klamu duhové bubliny. Když taková bublina praskne (všichni chtějí 
nebo musí prodat – a už nejsou kupci), tak ceny akcií klesají tak rychle, že se jich nestačíte 
ani zbavit. Kde jen sehnat kupce, když všichni prchají?
  Americká burza je ve stadiu pěkně nafouknutých bublin. „Odborníci“ si to mohou 
zkontrolovat na tzv. Shiller P/E poměru, který má dnes hodnotu 28 (tržní cena akcie 28x 
vyšší než její roční zisky), tj. 65% nad historickým průměrem. Jen dvakrát v historii bylo 
nadhodnocení akcií vyšší: za Velké deprese r. 1929 a při technologickém masovém šílenství 
r. 1999. Velká bublina se nafukuje i v Číně: tzv. Šanghajský index se jen za uplynulý rok 
nafoukl o 77%! Přesto se „investoři“ do letadla jen hrnou, s pomocí levných státních půj-
ček. Není nic sebevražednějšího, než se snažit rozhodovat racionálně v iracionálním světě. 
Jestli všechny bubliny prasknou současně, bude celosvětový finanční pád více než brutální.
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  Ještě pro milovníky čísel: základní dynamika růstu podílu HDP země na celkovém 
světovém HDP ukazuje ekonomiky, jejichž podíl v % za posledních 25 let klesá (1), anebo 
naopak stoupá (2):

(1)  USA 25,44→19,31, Japan 9,77→5,40, Germany 5,96→3,72, Brazil 3,57→2,79, Czech Republic 
0,37→0,33

(2) China 3,81→15,40, India 3,13→5,83, Nigeria 0,35→0,55, Vietnam 0,18→0,41, Singapore 
0,22→0,40

  
Zcela zřetelný je propad USA, Japonska a Německa, zatímco růst Číny, Indie, Nigerie a Vi-
etnamu je markantní. Mýtus Německa jako „motoru Evropy“ je pak politicky směšný; viz 
také blog z r. 2012: Německo - Zimní pohádka. Quo Vadis?

Dynamika podílu na globálním HDP (vybrané ekonomiky) 
 
  
 Vstupuje centrální banka Fed a protlačuje další a další vtoky levných peněz a tím vy-
tváří trh i pro silně předražené akcie. Bublina ještě nemusí prasknout, ale dál se tiskem 
peněz nafukuje, až se z ní stává objemný balón, Ponzi balón. Takový balón, když praskne, 
tak zlikviduje nejen hráče – „investory“, ale i Fed, která bude držet biliony dolarů ne-
splatných obligací. Jedinou záchranou bude nastavit tak vysokou inflaci, že to zaplatí, 
a dobrovolně, spotřebitelé sami. 
  Proto se Yellen bojí zvýšit úrokové míry a tak omezit tisk peněz: má strach. Ekono-
mika stagnuje, ukazuje náchylnost k deflaci, oficiální nezaměstnanost stoupá, ale lidí 
bez práce přibývá. Propíchnutí Ponzi balónu by způsobilo paniku na burze, v politice 
i v ekonomice. Celý domeček z karet kvantitativního uvolňování (tisk peněz prodejem 
obligací), neslýchaný experiment monetaristiky, by se zhroutil. Proto lze čekat další 
vznášení super-drónu, kdy akciové trhy absorbují jak inflaci, tak „investování“ levných 
peněz. Při posledním projevu paní Yellen, už jen nejistota z toho, co řekne, vedla k oka-
mžitému propadu cen. Jakmile však promluvila – a bylo jasné, že se bojí a úrokové míry 
nezvedne – ceny akcií začaly růst dramaticky během několika minut. Jak může taková 
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ekonomika strachu, neznalosti a tvrdohlavého opakování všeho, co nefunguje, skončit? 
Buďto Ponzi-balón praskne, anebo nulové úrokové míry musí pokračovat do nekonečna. 
Představit si ale tržní ekonomiku bez regulačního pohybu úrokových měr nelze. Alespoň 
já to neumím. Dříve či později musí Fed začít vracet úrokové míry zpět do ekonomic-
kých mechanismů, bez ohledu na vývoj makro-čísel; jinak ekonomika narazí tak tvrdě, 
že z toho budeme všichni Jelen.
  Tak prosím, račte si nastoupit! Naše burzovní letadlo má další volná místa, za malý 
peníz, nebo i na úvěr. Pilot i druhý pilot jsou na slovo vzatí… nic moc se vám nemůže stát, 
než, že ztratíte peníze. Nevadí, pasažéři z předchozích letů zanechali podstatné sumy 
– rádi vám z nich půjčíme, za malý peníz - jen se nebát. Oba vysoce trénovaní, schopní 
a osudem zkoušení piloti, Fed i ECB, stále ještě túrují své motory…
 

****

  Ještě jsem slíbil doplnit ten refrén písničky z názvu blogu. Byla to krizová písnič-
ka z dětství; nikdy jsem netušil, že mě její předtucha a moudrost dostihnou i po tolika 
letech:  Jak bublina vzhůru letí, tak všecko letí bůhví kam/po čem kdo ve snách, ruku svoji 
vztáh´ to je hned v šedých dálavách/láska, úsměv, štěstí, bláhový je klam/jenž zas bublin slávu 
věští/z nichž slz pár jen zbývá nám.

 08. 04. 2015

Německo - Zimní pohádka. Quo vadis?
Oficiální odhady růstu HDP v Německu jsou tristní: 0.6% pro 2012 a 1% pro 2013.

Výroba a nové zakázky slábnou, stejně jako trh práce.
I přesto zůstává Německo nejsilnější ekonomikou v EU. 

Německo zpomaluje a odhady růstu jsou stále méně spolehlivé: hraje se politika. Němec-
ko nemůže uniknout celosvětové ekonomicko-společenské transformaci. Jeho výkonnost 
je dnes závislá na pokračujícím zadlužování a finančně-politickém podrobování zemí 
EU – a to lze dnes udržet jen v pohádkách. Básník Heine jakoby vystihl metaforu Ně-
mecka i pro nadcházející zimní období prodlužujících se evropských večerů, šířícího se 
„soumraku bohů“. Právě vydělení Nobelovy ceny pro EU, tak jako předtím pro Obamu, je 
předzvěstí úpadku, který není v historii ojedinělý.
 Specifický a jedinečný je nový kontext: Německo najelo na pochybný autobahn záchra-
ny EU za každou cenu a současného poskytování půjček (svých i evropských peněz), tj. tr-
valého zadlužování Evropanů za účelem prodeje německého zboží. Jinými slovy: půjčíme 
vám na své výrobky, a až vám dojdou peníze, tak vám půjčíme zase – vše pod rouškou 
merkelitické „záchrany“ EU. Prostě vám budeme půjčovat, dokud vy budete kupovat. Tím 
podpoříme svůj průmysl a vy koupíte naše zboží, a ještě nám splatíte půjčky i s úroky. 
 Tohle mohlo fungovat poměrně dlouho, ale nakonec se EU (i Německo) zadlužily tak, 
že už další peníze nepůjdou na další zboží, ale stále více na úroky. A to je právě ten „Catch 
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22“: vyšší růst vyžaduje větší zadlužení, ale větší zadlužení vede k nižšímu růstu. Zimní 
pohádky o motoru Evropy, tahounu EU, poslední instanci hospodářského progresu, atp., 
oblíbené obzvláště v Česku, budou už jen předčítány, s dětinskou nostalgií, za dlouhých 
večerů u štiplavě kouřících krbů EU.

Vždyť je už dnes zadlužení Německa na $33 tis. na hlavu (Řecko $39 tis.). Dnes se 
v Německu hospodářská důvěra propadá do recese, růst zpomaluje, nezaměstnanost ros-
te, pokles výroby akceleruje, inflace roste. Poptávka po automobilech v Evropě prudce 
klesá, stejně jako v Číně. Nezaměstnanost roste již šest měsíců po sobě. Jde o dlouhodobé 
trendy a ne o krátkodobé výkyvy, jak se nám snaží namluvit politici a jejich finanční 
poradci. Už to prostě nefunguje. Dnes jdou tzv. půjčky a bailouty přímo na splátky do 
francouzkých a německých bank – Řeci z nich nevidí ani euro. Německem a MMF pře-
depsané škrty již zadusily řecký hospodářský růst, i když ještě ne jejich dlužní splátky. 
A další a další adepti na zadlužení již čekají v prodlužující se frontě…

Samozřejmě, že v tom řečtí a němečtí občané nehráli a nehrají žádnou roli. Snad kro-
mě toho, že si tvrdohlavě volí stejné politiky, kteří ekonomické situaci Evropy nerozumí 
a neumí se učit ani poučit. Věnují se tedy sami sobě. Občanům již zbývá jen ulice – a ta 
samozřejmě také žádným řešením není, jako není výměna Petra Pavlem.

Německo, tak jako všechny vyspělé země (a stále častěji i ty „nevyspělé“), trpí Trila-
terálním zádrhelem: 1. klesající růst HDP, 2. rostoucí nezaměstnanost, 3. vysoká zadluže-
nost. Následkem hloupých intervencí státu do ekonomiky se tyto tři tradičně kompen-
zační (navzájem se vyrovnávající) dimenze dostaly do začarovaného kruhu (či gordického 
uzlu) závislosti, který nemá v tradičním monokulturním myšlení zjevné řešení. Politici, 
ekonomové a jejich instituce prostě hrají pendolino mezi třemi sloupy trojského zádrhele 
- jejich provázanost a závislost jim však uniká. 

Snížíme zadluženost (škrtformou a zdaněním), zadusí se růst a zvýší se nezaměst-
nanost. Podpoříme růst (zadlužíme se), zvětšíme zadluženost a zvýší se nezaměstnanost 
(rostoucí produktivitou a technologií). Snížíme nezaměstnanost (zadlužíme se), zvětší se 
zadluženost a sníží se růst.
 Ekonomika není prostý mechanický stroj-multiplikátor, ale adaptující se organismus 
živých bytostí a jejich společenství. Tento organismus má vždy tendenci vyhledávat rov-
nováhu a setrvávat v ní tak dlouho, pokud ji vnější intervence státu nenaruší a neposune 
na „novou normálu“, tj. nižší příčku efektivního výkonu. Rozlišení mezi státní intervencí 
a státní regulací je klíčové: regulace jsou nutné (abychom se neokrádali a nezabíjeli), in-
tervenceničí rovnováhu a tak i hospodářský organismus.
 Vezměme frašku MMF, který již „od pravěku“ nutí státy škrtat výdaje a zvyšovat 
daně. Když se nyní konečně zadrhl růst na celém světě, tak to svádějí na politiky, ne na 
své „geniální“ ekonomy. Mají ovšem pravdu: jejich ekonomové jsou pouze najatí knechti 
zadlužovacích orgií eurobank. MMF prostě neumí odhadnout dopady škrtformy na zaškr-
cení růstu; za jejich chyby a poničenou rovnováhu budou nyní platit občané celé Evropy; že 
na to „skočily“ jejich vlády je samozřejmé: ty nemají k dispozici ani ty špatné euroekonomy; 
disponují jen přehršlí analytiků a „bankéřů“ a snem bankovní unie. Německo ji ovšem 
musí ovládat, a to i vetováním národních rozpočtů. Výrazný odliv kapitálu z Evropy je již 
v podstatě nezastavitelný. 
 Přitom o odhady multiplikačního efektu vůbec nejde. Řešit je třeba ten trojzádrhel jako 
nedílný celek, jako interaktivní systém. K tomu ovšem chybí systémové vzdělávání ekonomů, 
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soustředěné na organickou rovnováhu adaptivních společenských organismů. Keynesiánská 
ozubená kola, páky, hřídele a převodovky, natož „magneto“, do nové ekonomie nepatří.

Epický boj proti deflaci vedl k nízkým úrokovým mírám, růstu půjček a zadlužení, útlu-
mu spoření, poklesu spotřebitelské poptávky, a tím i růstu; také poklesu zaměstnanosti, ak-
celeraci produktivity, nárůstu inflace atd., stále dokola. Státy a vlády neustále chybují svým 
tvrdohlavým prováděním stále stejných kroků a opatření, která ten trilaterální kolotoč ne-
ustále roztáčejí. Při nadcházející vlně recese již žádné jiné „nástroje“ k dispozici nebudou.

K tomu přistupuje i demografika stárnoucí populace a stárnoucí pracovní síly, sil-
né zadlužení domácností, omezování státního sektoru a vyčerpání zaměstnanostních 
potenciálů v zemědělství, průmyslu i službách. Kombinace zadlužení a nízké míry spo-
ření v domácnostech je „smrtící“. Tentokrát je všechno jinak:  z hospodářské historie se 
nepoučíme, a keynesiánské i monetární poučky vypadnou ze hry, spolu s Bernankem. 
I když fiskální rokle zadlužení, následovaná „berlínskou“ zdí daňových nárůstů a růsto-
vých poklesů, představuje dlouhodobě největší bolehlav, prosté zvyšování daní a hluboké 
rozpočtové škrty hospodářskou situaci neřeší, ale dále prohlubují zaškrcováním růstu 
a navýšováním nezaměstnanosti.

Německé zadlužení je už velmi vysoké: $33 tis. na hlavu, tj. řádově vyšší než Španělsko 
a Portugalsko, ve stejné kategorii jako Řecko ($39 tis.), Británie (($35 tis.) a Francie ($38 
tis.). Nic se ovšem nevyrovná zadlužení velmocí, jako Japonsko ($112 tis.), USA ($53 tis.), 
Kanada ($45 tis.); snad jen Irsko ($51 tis.) a Italie ($41 tis.) jsou výjímečné. Růst inflace 
a prodej „občanských“ dluhopisů převede státní dluhy přímo na občany. Když už jednou 
zchudnete, pak jste prostě chudí – nepomůže ani „nesvěcená voda“ mezinárodní lichvy.

Česká ekonomika, naivně charakterizován jako „malá a otevřená”, je sice zcela evi-
dentně malá, ale otevřená je pouze pro zahraniční podniky; pro domácí podniky zůstává 
výrazně uzavřená. Jejím hlavním rysem je, že jde o ekonomiku odvozenou, plně závislou na 
Německu, bez vlastní národní třídy kapitalistů. Pohyb německé ekonomiky tak ČR kopí-
ruje téměř beze zbytku. Německá ekonomika je plně závislá na vývozu do EU a do Číny. 
Recese v EU a prudké zpomalení v Číně nastartovaly dlouhodobý ekonomický útlum 
v Německu – a tím i v ČR. Není dobré nemít své výrobní prostředky ve vlastních rukou. 
Unáhlené a nepromyšlené „transformace“ 90. let nás budou trápit ještě několik generací.

V celé EU, klesá a nutně bude klesat zaměstnanost v zemědělství, v průmyslu, ve 
službách, i ve státním sektoru. Průmysl, podle PMI ukazatele, klesá ve všech zemích, 
s dočasnou výjimkou Holandska a Irska. Pokusy o dlouhodobé zvyšování zaměstnanosti 
v průmyslu jsou stejně nesmyslné jako se o to pokoušet v zemědělství. Růst produktivity 
je hlavním motorem konkurenceschopnosti a nedá se zvrátit.

Žádné jiné ekonomické sektory (než zemědělství, průmysl, služby a stát) neexistují 
a tak neprocházíme pouhou cyklickou krizí, ale zásadní, dluhodobou transformací vy-
spělých ekonomik. Krize jsou pouze doprovodné jevy hospodářských transformací. Dal-
ším doprovodným jevem jsou evropské války. Přechod ze zemědělství na průmysl vyústil 
v První a přechod z průmyslu na služby v Druhou světovou válku. Přechod ze služeb na 
státní sektor byl zastaven v zárodku: finanční závislostí státního sektoru na daních vy-
braných ze zbývajících tří sektorů. Vstupujeme tedy do nového období transformace, se 
všemi doprovodnými jevy.

V konečném výpočtu neopustí EU ani tak Řecko (i když snaha jej vytlačit roste), ale 
hlavně Německo, které po ochuzení zbytku Evropy, a vlastního nadměrného zadlužení, 
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bude hledat pokračování své výkonnosti v návratu k marce. Pak už půjde vše podle ob-
vyklých historických scénářů.

Je zřejmé, že politická monetární i fiskální opatření selhala celosvětově, obzvláště 
však v Evropě a samozřejmě i v Česku. Každá země totiž kopíruje ty ostatní, žádná jiná 
řešení nejsou, svět ovládla znalostní monokultura. Pohodlné snižování úrokových sazeb 
a zvyšování deficitu narazilo na zeď tvrdé vody: úroky jsou na nule a deficity dosáhly 
ekonomicky neudržitelného maxima. Největším nebezpečím je pro Česko náhlý, akcele-
rovaný odliv kapitálu, zahraničního a dnes bohužel i domácího. Chybí nám noví Baťové, 
ne „nové“ vlády. Bohužel česká veřejnost vnímá celý problém chybně a urputně „volí“ to 
druhé řešení.

Tradiční politiky snižování úrokových sazeb a zvyšování rozpočtového deficitu ne-
fungují v prostředí nezvratné transformace. Snahy převádět státní dluhy na obyvatel-
stvo („japonizace“ ekonomiky) pomocí dluhopisů a tisku peněz jen zvýší již tak akcele-
rující inflaci a pobídnou lidi do ulic. Tady opět tatáž triáda: stagnace, nezaměstnanost 
a zadluženost. Žádná ekonomická teorie nezná cestu z tohoto organického trojzádrhelu.

Jediné řešení: nebránit se transformaci, pochopit ji, poučit se z ní a využít jejích nabí-
zených příležitostí. Vlády v tom hrají jen minimální roli. Namísto pochopení, vysvětlení 
a poučení se – a předání využití nových příležitostí podnikovým „Baťům“ (které je ovšem 
třeba vzdělat a vychovat), vlády zvyšují spotřebu na dluh, zvyšují daně, zaopatřují nás 
„prorůstově“ a léčí svoji zadluženost naší inflací.

Německo prostě hraje hru: předstírá podporu evropské bankovní unii, ale ve sku-
tečnosti ji odkládá a brzdí, v touze po návratu Deutschmark. Slábnoucí silná ekonomika 
se dobrovolně nezadluží ve jménu slábnoucích slabých ekonomik. Eurozóna má fatální 
chyby a Německo je dlouhodobě řešit nemíní a nebude, obzvláště ne s Francií a ostatními 
„Jihoevropany“.

Za těchto okolností je pro Česko krajně neprozíravé, až dekadentní, volit ty staré, 
utahané politiky a jejich strany, nebo eurobankéře a jejich banky, koketovat se sociali-
smem, a spojovat svůj osud i nadále s osudem Německa a jeho blížící se izolací v Evropě. 
Všechno bude jinak; vstupujeme do nového světa, nikdy předtím nepoznaného.

19. 10. 2013

Není puč jako puč: je také „Turecký puč“
 
Takhle nejapný, nesmyslný a neschopný „puč“ si snad ani nelze představit: dokonce ani 
jako silně parodický scénář české filmové tvorby. Turecko se právě stalo fanatickou, is-
lámskou diktaturou, která vydírá a bude vydírat USA, EU, NATO, a další naivní zastánce 
tzv. „turecké demokracie“. Erdogan šikovně navlékl evropským “lídrům“ obojky: budou-
li hodně tlačit na pilu a i nadále se ohánět tureckou „demokracií“, mohou se Erdoganovy 
obojky rychle proměnit v oprátky EU; „Erdog“ je mazanější než celá nomenklatura EU 
a NATO dohromady.

Migrační vlny se nyní opět vzedmou, vnější, i vnitřní. EU bude muset za svoji „ochra-
nu“ Turecku tvrdě platit: ne jen peníze, ale hlavně svojí naivní eurosolidaritou, povolením  
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bezvízového styku a přijetím Turecka do EU. Jestli ne, pak se dnešní obojky opravdu 
mohou stát oprátkami.

Kolikrát jsme již v historii slyšeli naučená klišé, volající po semknutosti, solidaritě, 
obraně hodnot a výdobytků, bok po boku a na věčné časy, atp. Kolik jen zvoraných nebo 
inscenovaných pučů přivedlo k moci diktátory, také „demokraticky“ zvolené, jako byli 
Hitler, Stalin nebo Mussolini? Nikdo o zneužití demokracie nic neví? Nikdo si neklade 
otázky? Vše je všem průzračně jasné? Kolik jsme slyšeli podobných prázdných slov bez 
obsahu nebo činu? Kolik jsme museli prožít krutých činů beze slov?

Tento „puč“ nebyl ohlášen pučisty, ale představiteli vlády, kteří oznamovali, že ne 
armáda, ale jen pouhá “sekce“ armády, se pokouší o puč. Jen pár stovek vojáků v unifor-
mách, z nějakého důvodu, hlídalo Bosporský most a vysvětlovalo řidičům, že se mají vra-
cet. Ukázalo se, že většina právě povolaných vojáků-zajíců ani nevěděla, že jsou součástí 
puče. Pučisté jim neřekli, že jde o vojenské převzetí moci.

Ozbrojené jednotky neobsadily strategická místa, nezajistily představitele strany 
a vlády – Erdogan dokonce nebyl doma, ale na dovolené, pak létal ve svém tryskáči téměř 
hodinu nad letištěm, než se po dvou hodinách rozhodl bezpečně přistát a objevit se ve 
středu Istanbulu. Lidi vyzýval do ulic přes svůj smart phone.

Některé body, jako letiště, byly prostě na něčí rozkaz opuštěny personálem. Státní 
televize byla obsazena nějakými vyjevenými mladíčky a personál se s nimi prostě popral. 
Nikde žádná vojenská technika – jen chaos. Pučisté si nezajistili vůbec nic – zmohli se jen 
na stupidní noční vyhlášení zákazu vycházení do ulic. Proč, když takový zákaz neměli 
podpořený vojskem, zbraněmi a technikou? Střílelo se v ulicích, ale stále není známo, 
kdo střílel na koho a za jakým účelem.

Teprve dvě hodiny po ohlášení minipuče se objevila těžší vojenská technika, která 
začala razantně vracet řidiče zpět do ulic města. To už ale byly vládní jednotky, které 
hlavně zajišťovaly a odváděly vzdávající se vojáčky. S rukama vysoko nad hlavou se sku-
piny mladých zoufalců houfně vracely od svého řízení provozu u mostu. Kde vlastně byli 
jejich velitelé, nikdo neví.

Tím vlastně skončil ten „zpackaný“ minipuč a začal Puč opravdový, státní. Prezident 
Erdogan už byl v ulicích, s několika muži ochranky, a ujišťoval obyvatele Istanbulu, že 
puč byl potlačen, islámská demokracie zachráněna a teroristé potlačeni. Vojenský puč byl 
rychle reklasifikován na teroristickou akci, údajně vedenou 75 let starým exulantem, býva-
lým Erdoganovým spolupracovníkem, z USA. To umožní rozšíření staného práva na další 
tři měsíce a vyloučení parlamentu. Davy zůstaly v ulicích celou noc a nadšeně lynčovaly 
mladé, zmatené povolance. Erdogan vyzval, aby davy fanatických stoupenců zůstaly v uli-
cích bránit demokracii, až do odvolání. Kolik jen příležitostí poskytuje taková fraška?

Ještě v noci začalo masové zatýkání vojáků a i několika předních generálů. Odvoláno 
nebo pozatýkáno bylo ale i na 2700 soudců – tedy jistě vedoucích pučistů opěvované de-
mokracie? Na demokracii si sahat nedáme! Nejméně 6000 lidí již leží ve spodním prádle 
na stadionech. Tato Velká čistka urychleně zasáhla až 60 tisíc veřejných pracovníků. 

Předmětem chystaných procesů bude velezrada – tedy řada urychlených, masových 
poprav. Připravuje se změna ústavy, aby mohl být znovuzaveden trest smrti. Tahle stát-
ně-islámská čistka bude doprovázet probíhající vládní puč směrem k diktatuře. Vláda 
dokonce uzavřela i přístup na americkou vojenskou základnu Incirlik (kde jsou uloženy 
nukleární hlavice). 
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Podpora z USA a EU byla až ohlušující v tom, že se všichni, monokulturně a jednotně, 
hlavně „solidárně“, stavěli za Erdogana a jeho „hrdinnou obranu demokracie“: jakoby již 
všichni pěli svá vzývání nového „Allaha-Erdoga“ podle stejného zpěvníku.

Nedlouho před pučem, na konferenci NATO, byl Erdogan absolutné opuštěný a igno-
rovaný, hlavně Obamou, Merkelovou a Hollandem. Nikdo si tureckého prezidenta nevší-
mal, ani pozdravem natož i pohledem – pes NATO by od něho kůrku nevzal, a Erdog by se 
důstojněji pohyboval v istanbulských kanálech. S takovým ponížením se musel Erdogan 
vracet zpět do hlavního města své pyšné, ale tvrdě ponížené turecké demokracie. Není 
tedy divu, že hledá odplatu.

Všichni političtí a mediální komentátoři, kteří v zákrytu jásali nad Erdoganovými 
kroky, a jistě budou jásat i nadále, zůstanou pouze s nechutnou příchutí v ústech, kterou 
nezvládne ani zubní pasta solidarity. Až Erdog začne zavírat univerzity a školy, pak snad 
tito nohsledi prohlédnou a omluví se vlastnímu národu, dokud je čas. Ohrozili bezpeč-
nost Evropy a i vlastních dětí. Jsou to političtí dobrodruzi.

Mnohem horší to však bude s Tureckem a jeho vyděračstvím, jakož i s rostoucím 
vlivem islámu v Evropě. Genocida Kurdů bude i nadále pokračovat, bez sebemenší na-
děje na zlepšení. Media, justice, spravedlnost a sekulární odkaz Atatürka budou „tvrdě“ 
zapomenuty. Pouze občanská válka, s přímou účastí NATO, bude „řešením“. Proč nikdo 
neprovolává „Hanba hlupákům?“ - nechápu. 

Nejsilnější a nejvlivnější islámská země na světě má dnes podporu většiny politic-
kých stran a může vbrzku diktovat i budoucí vývoj EU a Evropy. Hlavně skandinávští 
civilisté v NATO tvrdohlavě podporují Erdogana a ohrožují tak dlouhodobě bezpečnost 
Evropy. NATO se stalo politickou institucí hlupců a jejich šéfem de facto se stal Erdog. 
Bude to ještě hodně bolet

Nejde o to, zda se takové logické scénáře dlouhodobě naplní: po celém světě nás čekají 
nové volby a přijdou noví politici – určitá naděje zůstává. Erdogan i jeho „Velká čistka“ 
ještě nemusí uspět: kdo seje vítr, sklízí bouři. Proč je však ve jménu solidarity třeba za-
šlapat spolupráci a proč se všichni musíme podřídit byrokratickému „Gleichschaltung“ 
myšlení, soudnosti a zodpovědnosti i u nás doma? Jde přece hlavně o to, proč se už nikdo 
neptá PROČ? 

18. 07. 2016

Dluhy mají držitele, dlužníci zas věřitele
V každém procesu zadlužení figurují vždy dvě strany; stejně tak i v každé korupční trans-
akci. Vždy existuje ten, kdo půjčuje (za účelem) zadlužení a ten kdo se zadlužuje. Vždy 
existuje ten, kdo korupční úplatek iniciuje a ten, kdo na korupční výzvu reaguje, tj platí. 
Zadlužování a korupce jsou v korelačním vztahu: zkorumpovaná země se bude zadlužo-
vat a v zadlužené zemi poroste korupce (podle podmínek a zřízení v zemi, ne v absolut-
ním smyslu). V obou případech jde ale o správu peněz druhých lidí: spořitelů a daňových 
poplatníků. V případě bank jde o snahu klienty zadlužit za účelem úroku, v případě státu 
o snahu extrahovat nadbytečné platby přímo, pro tzv. „správce“ veřejných prostředků.
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 Tyto, pro demokracii a hospodářství devastující fenomény, je třeba vnímat z po-
hledů obou stran: iniciátor a žadatel úplatků je hlavním ničitelem podnikatelského 
prostředí; iniciátor a prodejce zadlužování je hlavním ničitelem prostředí společen-
ského. (Viz také titulní stránku časopisu Euro: „I ty si půjčíš? Bankéři hodlají ždímat z vašich domácností 

daleko více.“ z 13. 06. 2011) 

Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámů i s ovcemi a býčky,
směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl:

„Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“(J 2,13-25)
 
Problém institučního i osobního zadlužování trápí lidstvo již od doby, kdy Ježíš musel 
vyhnat směnárníky z chrámu a zpřevracet bankéřům lavice (tzv. banca rota, bankrot). 
Nestačí: směnárníci a lichváři se vždy vraceli, vrací a budou vracet zpět do chrámů, aby 
lákali, sváděli a nabízeli své směnky, aby se i nadále živili lichvou, spekulací, půjčkami 
a zadlužováním „klientů“.
 F. D. Roosevelt, ve své prezidentské adrese r. 1933, plný optimismu, ujišťoval: „The 
money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization. We may now 
restore that temple to the ancient truths“ (Směnárníci utekli z vysokých míst v chrámu naší 
civilizace. Nyní, konečně, můžeme vrátit náš chrám jeho odvěkým pravdám.) No, vrátili se – 
„money changers“.
 Tvorba a byrokratické přerozdělování gigantických veřejných zdrojů (tzv. evropských 
fondů) vede k plošnému zadlužení a zkorumpování EU na všech úrovních. Stejně tak je 
to se zdroji bank ve službách politických zájmů, tj. zdrojů korupce. Od nepaměti vyháněli 
lidé směnárníky, lichváře, bankéře a burzovní spekulanty ze svých chrámů. Marně.
 

Volné versus svobodné trhy

Jelikož v každé transakci figurují nejméně dvě strany, je třeba striktně rozlišit mezi vol-
ným a svobodným trhem.
  Volný trh se týká svobody iniciátora či nabízejícího, svobodný trh chrání svobodu 
kupujícího. Být svobodným nespočívá v tom, že si mohu dělat, co chci, ale v tom, že budu 
ochráněn před svévůlí těch, kteří škodí – lhaním, misinterpretací, podvody a korupcí 
– jedincům, skupinám i národu. Ve svobodném trhu je třeba chránit kupujícího před 
toxickými látkami i toxickými hypotékami, před drobným a nečitelným tiskem v ozna-
čení produktů i ve formulaci nabídek či smluv. Volný trh nechrání svobodu, ale legalizuje 
spotřebitelskou nesvobodu ve smyslu caveat emptor. Varujme se zastánců volného trhu, 
važme si ochránců svobodného trhů; prchejme před simpletony, kteří tento zásadní roz-
díl ani nerozlišují a plácají tak páté přes deváté.
  Byl jsem překvapen, když jsem se letos v ČR setkal s plošnou kampaní bank za zvý-
šením obecné zadluženosti. Osobní půjčku můžete dostat zdarma po telefonu, bez „zby-
tečného“ papírování, bez účtu v bance, bez ručitele, bez důkazu jak příjmu, tak jiného za-
dlužení, se sliby jako „Vrátíme Vám polovinu úroků“, atp. Opakuje se zde vše to, co vedlo 
k finanční krizi v USA, navíc s ústavně legalizovanou institucí „drobného tisku“, který je 
tak drobný, že je nečitelný a tak pokřivený, že je nepochopitelný. Přitom malé a střední 
podniky potřebné půjčky nedostanou.
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 Proč banky kupují nekvalitní dluhopisy, participují na rizikových spekulacích a nabízejí 
nesplatné osobní půjčky na úkor financování podnikatelské činnosti, která by zvýšila 
hospodářský výkon země? Odpověď lze hledat opět v politické sféře: bankroty států, 
bank, velkých podniků a jednotlivců budou sanovány politickým rozhodnutím na státní 
i celoevropské úrovni. Bankroty malých a středních podniků kompenzovány nebudou 
a zůstanou prostými bankroty malých a středních podnikatelů. Taková ekonomika musí 
nutně jít „do kytek“.
 Hlavním zdrojem veřejné korupce jsou politické strany, především ty nejsilnější 
a nejčastěji u moci. V ČR tedy ČSSD a ODS, spolu s jejich aliančními stranami a politic-
kými sektami. 
 Makroekonomické nástroje nefungují a vyspělé ekonomiky so posouvají nejen k tr-
valému zadlužení, ale i k trvalé, státem udržované krizi. V USA říkáme: „Finally, the re-
cession is over, now comes the depression“ (Recese konečně skončila, přichází deprese). 
I americká Fed a její Ben-Shalom Bernanke již skončili svůj aktivismus a při rostoucí 
nezaměstnanosti prostě čekají, jak se s krizí vypořádají jimi zdeformované trhy. 
 Otázka dluhů a zadlužení tedy není jen problémem těch, kteří si půjčují, ale také 
a hlavně těch, kteří se půjčováním živí, jsou na dluzích závislí a ze zadlužení druhých žijí 
a tyjí. Půjčí ti paraplíčko, když svítí slunce, ale chtěji zpět anglický deštník, jakmile jen 
začne pršet. Nejde to jinak: někteří z nás se realizují v zadlužování druhých. Budou tedy 
i nadále lákat, manipulovat, slibovat, skrývat, lhát a znehodnocovat smlouvy svým drob-
ným tiskem a nesrozumitelnou pseudoprávní hantýrkou – dokud nebude jejich „drobný 
tisk“ postaven mimo zákon: neslouží totiž žádnému kladnému účelu.
  Není divu, že když dlužníci nemohou splácet, tak bankéři bědují, žebrají a upláce-
jí Stát o finanční injekce, sanace a garance, vymýšlejí nové teorie viny a hledají viníky 
u všech, kromě sebe. Tak tomu vždy bylo a bude. Jen Tomáš Baťa si to vyřešil po svém 
(stejně jako František Čuba): založili sobě vlastní podnikovou banku, svého partnera 
v investicích i podnikání.
  Také Obama se nyní snaží vyhánět směnárníky z chrámu. Nejdříve však vzal jejich 
peníze na volební hlasy a nasadil si je do vlády. Pak musel naslouchat hlasu lidu a zase je 
vyhnal. Omezuje státní banky Fannie Mae a Freddie Mac i FHA (přes 90% všech hypo-
ték), snad je i vyžene z hypotéčního trhu vůbec. Stát tam nemá stejně co pohledávat: jen 
zadlužuje neinformované nešťastníky (tyto státní „podniky“ fungují se ztrátou 400–500 
miliard dolarů, a zatěžují hlavní dlužníky – daňové poplatníky). Alespoň ta jména, jako 
Greenspan, Rubin, Summers, Paulson, Bernanke, Geithner – jakož i šéfů z Wall Streetu 
a bankovních domů – zůstanou navždy zapsána ve smolných knihách selhání a studu 
amerického myšlení i povědomí.
  Žijeme dnes v Době dluhové? Nesporně ano. Vždycky jsme v ní žili. Vyprávějte však 
nezaměstnanému mládí v ulicích Středního východu a ostatním světě o „přiměřené spo-
třebě“ – to asi ne; bez ohledu na stranickou příslušnost, „Uděláme si to sami!“ drnčí 
v uších politických stran, novodobých to dinosaurů demokracie.
  Žijeme v době zadluženého Státu. Dluhy a korupce jdou ruku v ruce: když jedna stra-
na krade, druhá si musí půjčit; aby pak mohla splácet své dluhy, začne také krást. Nej-
lépe se krade i zadlužuje tam, kde Stát občany nechrání před podvody, manipulací a lží. 
Uzákoněním „drobného tisku“ ve smlouvách, nabídkách a reklamě svádí k nevýhodným 
půjčkám hlavně lidi prosté, neinformované, nemajetné či staré – tedy ty, které by Stát 
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měl chránit nejvíce. Současně Stát přistavuje stále nová koryta těm, kteří „mají přístup“, 
tj. členům vítězných nebo koaličních partají. Ale dostane se na všechny, protože důsledná 
rekorytarizace dnes probíhá v podstatě bez pauzy.
  Proti korupci nelze bojovat výzvami, domlouváním, sliby či přemlouváním. Můj 
strýc říkal: „Čuníka od koryta slovy nedostaneš. Chce to vždy jednu do rypáku“. Dodal 
bych, že ani pak to nefunguje, protože rekorytarizace přináší nové a nové čuníky; nestačí 
je odehnat, ani pozavírat. Je nutné jim koryta odebrat.
  Majetkové rozdíly ve společnosti se prohlubují. Cílené zadlužování méně majetných 
skupin jim umožňuje utrácet, jako kdyby na tom byly lépe, než ve skutečnosti jsou. Poli-
tici dostanou hlasy, jejich ekonomové nové posty, obchodníci dočasné příjmy a dlužníci 
fatu morganu lepšího a úspěšnějšího života. Každá fata morgana se nakonec rozplyne 
v horkém vzduchu a nemajetní jsou na tom zase o příčku hůře než ti majetnější.
  Zadlužování tedy majetkové rozdíly pouze prohlubuje. Co těm slabším poskytnout 
namísto půjček vzdělání? Co je naučit podnikat? Pracovat? Postarat se o sebe, stát se 
autonomními lidskými bytostmi, ne jen zoufalými přívěsky Státu?
  Nikdy si nesmíme „zvyknout“ na osobní zadluženost, na státní dluhy a rozpočtové 
schodky; bez ohledu na stranickou příslušnost. Žití v dluhu není životem, ale trestem. 
Jak říkal T. Baťa: „Splácení dluhů je tou nejlepší ínvesticí“. Spočítejte si to; a učte své děti, 
co se ve škole neučí: Nemáš na to? Polož to! A učte se to i vy.
  Nezvykat si, nikdy si nezvykat – na nic. Obzvláště ne v zemi, kde jsou politické stra-
ny prosté podniky s.r.v.o. (tedy s ručením velmi omezeným), které především obhajují 
privilegovanou pozici svých privilegovaných členů, nic víc. Vše ostatní je hra, pozlátko 
a tvrdá, pragmatická, kšeftmanská strategie, kšeft a handl. Obzvláště v zemi, která uzá-
konila korupci, stranický lobbismus a drobný tisk ve smlouvách – vše namířeno přímo 
proti občanům unavené a zklamané země. Obzvláště v zemi, kde se nepublikují odborné 
práce vycházející z von Hayeka, Schumpetera, von Misese nebo Morgensterna; kde key-
nesiánská i monetární selhání představují dodnes tzv. „mainstream“.
  Proč nestačí prostě vyhlásit „Dobu dluhovou“ a svádět vše na nepříměřenou spotře-
bu, nebo civilizační, morální či dokonce duchovní krizi. To jsou pouhé symptomy nemo-
ci, ne její příčiny. Apelace na morální nebo duchovní rozměry nebyly historicky nikdy 
efektivní. Efektivní může být pouze změna systému, pravidel či zákonů, ve kterých jsou 
jedinci a skupiny nuceni fungovat a žít ve lži i v korupci.
  Nejde o soumrak kapitalismu, svobodného trhu či globalismu, ale o jejich deformaci a de-
gradaci svévolnými státními intervencemi v zájmu politických stran a ekonomických mafií.
  Je nutné přísně rozlišovat mezi státní regulací a intervencí. Účelem regulace je 
ochrana, všech účastníků trhu stejně, proti jedům v jídle, výrobcích i hypotékách. Úče-
lém intervence je zvýhodnění vybraných skupin na úkor skupin jiných. Účinná regulace 
je podmínkou svobodného (ale ne volného) trhu; účinná intervence je degradací tržních 
signálů, znejistěním investiční činnosti a útlumem kvality rozhodování. Regulace nepři-
náší politické hlasy, intervence ano.
  Pravou (a neodstranitelnou) příčinou současné krize je růst produktivity práce ve 
vyspělých zemích. Existují pouze čtyři sektory lidské ekonomické činnosti: produkce po-
travin, výroba věcí, poskytování služeb a služby státu.
  Zaměstnanost ve třech tržních sektorech dosáhla v USA, záp. Evropě a Japonsku 
svého zenitu a začala nezvratně klesat: v zemědělství, v průmyslu i ve službách. Jediný 
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rostoucí sektor je dnes sektor Státu, který je však plně odkázán na daně vybrané ve třech 
zbývajících sektorech. Růst Státu je proto dlouhodobě neudržitelný a neufinancovatelný 
zdroj novodobé zadluženosti. Proto je Stát hlavní příčinou rozpočtových schodků, za-
dluženosti občanů, stranické korupce, vysokých daní, narůstající inflace a rostoucích 
společenských nepokojů, jakési vzpoury zadlužených.     
  Proto svět dnes neprochází prostou cyklickou krizí, ale nezvratnou společen-
sko-ekonomickou transformací k nové normále: k novému režimu regulovaných svobod-
ných trhů bez deformujících intervencí Státu; k přímé demokracii bez stranických apa-
rátů a ideologií; k nové lokalizaci (relokalizaci) hospodářské organizace a úsilí lidstva.
  Chceme-li nabídnout univerzální sen vlastního domu rostoucímu množství lidí, 
pak toho jistě nelze dosáhnout nabízením státních půjček, tj. zadlužováním těch, kte-
ří sice nemají peníze, ale drží cenné volební hlasy. Nelze zadlužovat ani Stát, který si 
nutně musí vypůjčovat na své vlastní půjčky. V konečném důsledku si Stát půjčuje od 
těch, kterým sám půjčuje. Zadlužuje se těm, které sám zadlužuje. Domek pro každou 
poctivě pracující rodinu nelze zajistit státními penězi, tj. těžkým zadlužením jedin-
ců, rodiny i Státu.
  Řešení je logické a prosté: spočívá v nových materiálech, nových stavebních postu-
pech, úsporných konstrukcích, nových modelech samofinancování a spoluúčasti zákaz-
níků. Spočívá v konkurenci soukromých podnikatelů a ne v nahrazení konkurence ne-
svatou koalicí Státu, bank, velkých podniků a politických stran.
  Nové, prověřené technologie, znalosti, materiály i systémy existují. Je však třeba zlo-
mit setrvačnost starých přístupů politického lobbismu a stranické korupce. Jsou země, 
kde Stát svými zákony nedovoluje průhlednou a svobodnou soutěž nových řešení, vylu-
čuje je z účasti a tak konzervuje vše staré, přežité, drahé a nekvalitní. Není divu, že stále 
žijeme v „Době dluhové“. Stát a bankéři tím získávají argument, aby mohli placení dluhů 
převést na ty nejvíce zadlužené, tj. na daňové poplatníky. Nastává doba zvyšování daní, 
vyrovnávání rozpočtů a přiškrcování malého a středního podnikání.
  Současná zadlužená ekonomika je zatížena zvláštním druhem perverzity: Stát za-
dlužuje za účelem získání politických hlasů a bankéř zadlužuje, protože lichva je pro-
stě jeho handl a kšeft. Spekulativní komoditní „investice“ uměle zvyšují ceny ropy 
a potravin a tak přispívají k vlně společenských protestů, migračním krizím a hype-
rinflačním tlakům.
  Všeobecná zadluženost není příčinou finanční nemoci světa, ale pouhým sympto-
mem a následkem hluboké krize Státu, který dusí inovace, podnikatelského ducha, nové 
technologie a efektivní řešení stále akcelerující korupcí, spekulací, neprůhledností, lob-
bismem a stranickými zájmy. „Pouze dvě věci jsou důležité v politice: ta první jsou peníze 
a na tu druhou si nemohu vzpomenout“, řekl kdysi, v záchvatu upřímnosti, americký 
Senátor Mark Hanna.
  Současná krize není krizí zadluženosti, ale krizí zdrojů podnikatelského ducha a svo-
bodné inovace v lidském úsilí, snažení a snění. Veliká žába sedí na prameni…

14. 06. 2011
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Čína: únik po pravém křídle?
 
Na nedávné konferenci politiků a miliardářů v Davosu se ukázalo, že nevědí, co se ve 
světové ekonomice děje a proč. Kromě debat o tisku a pumpování nových peněz do eko-
nomiky, bez jakékoliv teorie či strategie, kromě podpory gigantického zadlužování státu 
a spekulativní ekonomiky ve světovém měřítku, kromě manifestované bezradnosti moc-
ných – se tam neodehrálo nic nadějného.
 Až na pozvaný projev čínského premiéra Li Keqianga, který hovořil o ekonomice zce-
la jinak, než je dnes běžné v evropském světě.
 

****

Čína zpomaluje. HDP růst byl „jen“ 7,4 % v 2014 – nejnižší míra růstu za posledních 
25 let. Čínský zázrak skončil. Celý svět je vystrašený, protože Čína ekonomicky táhla 
většinu světa. Růstové předpovědi klesají až na 6,3 % pro 2016 (stále výrazně vyšší než 
prospekty EU, USA a Japonska dohromady). Co se v Číně stalo?

Čína prošla transformací z agrární na průmyslovou společnost a nyní se transformu-
je do společnosti služeb. Ve společnosti však vznikly brzdy: 1. Vysoká korupce (Prezident 
Xi to řeší ambiciózně a nesmlouvavě); 2. Vysoké státní investice, jejichž návratnost prud-
ce klesá; 3. Dluhová bublina $18 trilionů (200 % HDP), nejvyšší na světě.

Poučení: každý zázračný růst musí skončit; tak tomu bylo i v Brazílii, SSSR a Japon-
sku v 60., 70., a 80. letech. Za posledních 100 let ztroskotaly všechny růstové „zázraky“ 
založené na investicích. Investice, obzvláště státní, zaručují jen zadlužení a korupci, ale 
ne růst. Proč? Stát ani státní business nejsou schopné posoudit, které investice se vyplatí 
a které ne. Chvíli to funguje, protože se stresované domácnosti (které jsou zdroji levného 
financování) nebrání. Nakonec se to vše musí zbořit.

V Číně, v období 1991-2011, bylo třeba $3,60 investic na pouhý $1 růstu HDP. V r. 2012 
už bylo třeba $5,40 investic. (Zkuste si odhadnout, kolik je rentabilita investic v ČR.) 
Plýtvání, korupce, špatná rozhodnutí, zbytečné investice a nadbytečné kapacity růstový 
efekt prudce vyčerpávají a zvyšují pouze zadlužení. Doufejme, že v ČR, kromě stárnou-
cích post-kom politiků, už nikdo po státních investicích nevolá.

 Ekonomický růst lze spolehlivě generovat pouze efektivní poptávkou spotřebitelů, 
odpovídající technologií a transformací do nových sektorů hospodářských činností.
 

Což Čína pochopila
 
Premiér Li, tak jako prezident Xi a další čínští politici pochopili zcela bezpečně, že glo-
bální ekonomika není v krizi, ale v transformaci a kvalitativní metamorfóze. Čína se 
musí transformovat do sektoru služeb, opustit nerentabilní fázi průmyslové výroby (kde 
zaměstnanost rychle klesá, díky automatizaci), opustit státní intervence („investice“) 
a hlavně zajistit růst spotřebitelské poptávky, tj. mezd a platů. Není to zas tak velká věda: 
chce to jen pochopit transformační fázi, autonomizovat regiony a zbavit se centralizace 
politického a ekonomického rozhodování. Většina vyspělých ekonomik bohužel vytrvale 
dělá pravý opak – kromě Číny.
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Premiér Li v Davosu vysvětlil nechápajícím a zděšeným politikům, spekulantům novi-
nářským stenografům, proč Čína zpomaluje a proč je to tak správné. Tak hloupé a rozpa-
čité úsměvy miliardářů nebylo v Alpách vidět už hodně dlouho.

Považte, že celá EU, všichni politici, novináři, spekulanti a přisluhovači byli v Davosu 
upřeni na jediného člověka, Itala Mario Draghi, na jehož úsudku a rozhodnutí prý závisí 
ekonomika celé Evropy a potažmo i světa. Je to něco podobného, jako když celá ekono-
mika USA měla záviset na úsudku paní Yellen z Fedu a na řečech prezidenta Obamy 
z Bílého domu. Tak daleko to svět 21. století dotáhl ve vnímání ekonomie a chápání hos-
podářské evoluce. USA, Japonsko a nyní už také EU opakují vytrvale a tvrdohlavě kroky, 
které již 8  let manifestně nefungují (Einstein tak definoval šílenství): pumpují peníze 
do ekonomiky, setrvávají v předchozí ekonomické fázi, snižují mzdy a platy spotřebite-
lů, a podporou spekulativních činností zrychlují prudké rozvírání nůžek mezi bohatými 
(1%) a ostatními (99%). Spekulace nejsou investice.

USA už 7 let drží úroky uměle na nule a tím výrazně zničila kapitalismus svobodného 
trhu. Pumpování peněz do finanční ekonomiky pak nenachází cestu do reálné ekono-
miky, do podnikatelských investic, ale jen do burzovních spekulací. Nyní bude EU dělat 
totéž a zničí svoji ekonomiku podstatně: levné peníze rychle odplují za moře, do USA, 
díky silnému dolaru.
 

Keqiang Li a čínská strategie
 
Podívejme se na základní teze čínského premiéra. Především, nelze řešit nové problémy 
stejnými myšlenkovými procesy, které k těm problémům vedly (Jakoby echo Einsteina 
o těch šílencích). Je třeba odhodit staré myšlení konfrontace, nenávisti a izolace. Kde jsou 
dialog, konzultace a spolupráce? Kde je snaha o zachování míru a stability? Proč se přední 
světoví politici pyšní tím, koho a jak izolovali, komu a jak zničili ekonomiku?

Je třeba opustit novou studenou válku a mentalitu „nulové sumy“ (co já vyhraji, musí 
někdo jiný ztratit), a vůbec mentalitu  vítězů a poražených  („Winner takes all“). Čína 
nemá nejmenší zájem soutěžit s ostatními zeměmi o nadvládu. Kulturní diverzita, jako 
biodiverzita, je naším největším přírodním darem, který musíme zachovat. Takhle tedy 
mluví velmoc. Srovnejte s politiky typu zemí „Myš, která řvala“, kteří jen řinčí zbraněmi, 
které navíc ani nemají.
 

Otázky svobody
 
Ve světě chybí vzájemný respekt. Svoboda projevu bez respektu k cítění, vyznání a kul-
tuře druhých je prosté hulvátství.  Je ne suis pas Charlie. Svoboda projevu, který přímo 
ohrožuje životy nevinných, je zločin, tj. vulgární karikatura svobody; i ve Francii.

Musím přece respektovat i to, co je mě cizí, čemu nerozumím a s čím nesouhlasím. 
Kolik jen odlišných řek vytváří mocný oceán. Respekt je vždy důležitější než láska. Má-
me-li respekt, láska je vždy možná. Není-li respekt, láska již je vyloučená. Svobodný pro-
jev čistého hulvátství, ignorance, nenávisti a rasismu je projevem svobodu omezujícím. 
Na druhé straně, proti pušce je však třeba zvednout pušku, ne tužku.

Svobodný trh nepřináší svobodu, ale naopak: svoboda, kombinovaná se zodpověd-
ností a respektem, přináší svobodný trh.  Svobodný trh bez zodpovědnosti a respektu 
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je trh volný; tedy neumělá atrapa či karikatura trhu, přinášející jen zlodějnu, utrpení 
a ponižující hulvátství à la Charlie.

 
Čínské vize

 
Li Evropanům také připomněl, že když dují větry změny, někteří staví zdi, ale jiní stavějí 
větrné mlýny (nebo turbíny). Musíme respektovat přirozené trendy doby, tj. technologic-
kou revoluci, strukturální reformy, inovace a společenskou evoluci. Dodal bych parafrázi 
Roberta Kennedyho: Mnozí studují věci, které se staly, a ptají se proč? Já sním o věcech, které 
nikdy nebyly, a ptám se: proč ne?

Čína viditelně zpomalila, ale prosťáčci Davosu nerozumí Evoluční ekonomii a mají 
strach z globálního propadu. Li má odpověď: „Čínská ekonomika vstoupila do fáze nové 
normály.“ O Čínu není třeba se obávat. Rychlost růstu ještě není znakem dobré ekonomi-
ky; kontinuální přizpůsobování se novému kontextu strukturální transformace a zvyšo-
vání bohatství občanů-spotřebitelů je. Čína se přesouvá od prosté závislosti na outsour-
cingu k autonomii vyspělejšího rozvoje, sofistikované dělby práce a optimální struktury. 
Tedy, ne již prostý finanční stimulus rychlosti, ale kvalitativní transformace. Čína tak 
dosáhla růstu při vysoké zaměstnanosti, ne na úkor zaměstnanosti, jako v USA či EU. 
Evoluční ekonomie není zas tak tajemná k pochopení.

Li také řekl „ne“ tradičnímu myšlení (mindset) v ekonomice a zdůrazňuje inovativní 
instituce a strukturální reformy za účelem rozvinutí silné, podnikatelské mikroekono-
mie  (tedy ne zdiskreditované makro). Namísto těžké ruky státu zdůrazňuje schopnou 
a informovanou ruku svobodného trhu. Trh, ne stát, musí hrát rozhodující roli v alokaci 
zdrojů. A nyní klíčová věta: jako nový pohon hospodářského růstu povzbudíme masové 
podnikatelství a inovace (mass entrepreneurship and innovation). Nikdo jiný na světě 
dnes nemluví o masovém podnikání; naposledy to byl Jan A. Baťa.

Masové podnikatelství a inovace jsou pro nás „zlatým dolem“, říká Li, který nám 
poskytuje trvalý zdroj tvůrčího bohatství (ne bohatství spekulativního). Li hned také 
uvedl příklad nové regionální politiky: v malé vesnici kolem 700 rodin našel přes 2800 
registrovaných internetových online obchodů. Každý den je tam přes 30 milionů pro-
duktů všeho druhu prodáno do celého světa. Číňané se aktivně transformují na podni-
kání a podnikatelství. Zkuste si představit jak s tímhle soutěžit, třeba v Evropě (nebo na 
podobné vesničce české?). Čína nám uniká po pravém křídle …

Dynamika pochází z  diferencovanosti, z různorodosti znalostních zdrojů. Jen di-
verzita podnítí moudrost a inovace, vynalézavost a sílu. Srovnejte s intelektuální mo-
nokulturou, prosazovanou snahou o stejnost evropských akreditačních komisí v oblas-
ti vzdělávání. Nemáme šanci. Nekonečná pole žluté řepky nemají šanci. Vzdělanostní 
„Gleichschaltung“ nemá šanci. Intelektuální incest nemá šanci.

Li také varuje, že nadbytečné, byrokratické regulace tlumí inovace; jen zdravá konku-
rence je cestou k prosperitě. A proto vyzývá: „Budeme pokračovat v rušení nebo delego-
vání všeho, co dříve schvalovala a řídila centrální Státní Komise, na samosprávy nižších 
úrovní.“ Tedy, decentralizace a relokalizace v Číně, oproti silné centralizaci a regulaci 
v EU. Čínské a zahraniční podniky si budou rovnocenné a rovnoprávné. Zvýhodňování 
zahraničních „investorů“ skončí. Není divu, že v Davosu miliardáři netleskali, ale spíše 
se nechápavě ušklíbali.



151

Postřehy v předstihu – hravě i dravě

Rozvoj sektoru služeb, opouštění levných subdodavatelských výrob, zvýšení veřej-
ných produktů a služeb, posílení PPP (public-private partnership), atp., jsou jen důsledky 
čínské strategie nové normály. Čína buduje novou Silk Road (Hedvábnou stezku) ekono-
mického pásu spolupráce, a zároveň i novou námořní „Silk Road“ 21. století. Švýcarské 
banky byly zvoleny jako spolehlivý finanční most do EU a ostatního světa. Čína se při-
způsobuje nové normále.

  Když se nad tím vším zamyslíme a uvědomíme si šíři čínské adaptace a trans-
formace, pak vypadají naše neomalené pokusy o ekonomickou diplomacii s Čínou (nebo 
snad i Mongolskem?) jako neinformované dětské hry. Co jim můžeme realisticky nabíd-
nout? Dnes už ani tu spolupráci ne. Vždyť oni mluví úplně jiným jazykem než my. Jazy-
kem, a to je na tom to nejsmutnější, našich Baťů, Komenských a Čapků. Nám zbývá jen ta 
prázdná Eurospeak byrokratů a zpátečníků.

Taková Čínsko-americká nadace pro rozvoj podnikatelství, založená na nevyužitých 
českých tradicích podnikání (Baťové), vzdělávání (Komenský), politiky, novinářství a de-
mokracie (Čapek) – to by bylo něco!

29. 01. 2015

Můj rok s Obamou: 
Kdo propíchl jeho bublinu? On sám.

Když politik žádá „Dejte mi moc a já prosadím potřebnou změnu“ – a lidé mu tu moc 
propůjčí – pak je chybná interpretace, že vy, voliči, přijmete  moji  změnu, a ne že já, 
prezident, přijmu změnu vaši. Obama nepochopil touhu národa po změně, ale použil 
staré politické mechanismy k prosazování změny své vlastní. V Americe tohle nemohlo 
a nebude fungovat.
  Všichni čekáme na Obamovu středeční adresu Kongresu. Řekne „Yes, I hear you, yes, 
I get it“ (Slyším vás a rozumím vám) – anebo bude i nadále řečnit o sobě? Když se politici 
stáhnou do svého útulného příšeří a nastalé světlo osvětlí národ jako celek, pak můžeme 
sdílet Obamovo You are not foresaken  (Nejste opuštěni) jako i naše vlastní poslání trp-
ce zkoušenému lidu Haiti. Spontánní skandování trpících: USA!USA! je odměnou nejen 
Obamovi, ale i nám všem. Ale to je Haiti. Jakpak je dnes asi doma? Tam již skandování 
Obama! Obama! utichlo, pravděpodobně navždy.

***
 

Řečnit neznamená jednat, vědět neznamená umět.
 
S Obamou žiji od léta 2008. Tehdy, po návratu z ČR, jsem vnímal nakažlivou rétorikou 
dosud neznámého senátora velmi kladně: mám rád změnu, vyhledávám ji celý život. 
Změna dodává energii našemu bytí. Imponoval mi jeho přednes a charisma, i ta hes-
la Change, we can believe in nebo Yes, we can. Mohl jsem ho volit.
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To jsem ještě nevěděl, že si sebou stále vozí čtecí zařízení teleprompter, plete si slova 
a sliby s akcí, neumí rozhodovat a byl advokátem ACORN, korupcí prolezlé občanské 
iniciativy, která nutila toxické hypotéky lidem, kteří je nemohli splácet. Již v září 2008 
jsem se rozhodl, že ho volit nebudu. Jeho slova byla prázdná a jeho politická „slibotechna“ 
nevěrohodná. Zůstal mi však sympatický a jeho zvolení jsem vítal.

V New Jersey bylo rozhodnutí ho nevolit pikantní tím, že zvolení měl jisté a můj hlas 
pro McCaina byl zcela zbytečný. Volil jsem tedy „sám sebe“ a smířený pohled ráno do 
zrcadla. Vřele doporučuji: volte jen to s čím můžete po léta žít, tedy hlavně sami se sebou. 
Nevolte nikdy to, s čím nesouhlasíte nebo čemu nevěříte. K jeho volbě mě tehdy povzbu-
dila guvernérka Aljašky Sarah Palin, která tolik vystrašila Obamovu kampaň, že jejich 
mediální útoky proti ní byly tak hloupé a degradující, až Obama nakonec skončil s pou-
hou polovinou přímých hlasů.

Už v listopadu 2009 se Obama do New Jersey vrátil (sedmkrát za sebou), aby zachrá-
nil demokratického guvernéra. Nezachránil. Prohrál i guvernéra ve Virginii. Prohrál 
OH pro Chicago. Před fiaskem v Massachusetts křičel: We want our money back! (Chce-
me zpět své peníze!) - když předtím rozdal bankám a pojišťovnám stovky miliard na-
šich peněz. „Has he lost his mind?“  (Zbláznil se?) ptají se Američané. Jeho pokřik měl 
v místních volbách podržet demokrata, ale nepodržel. Výrazné vítězství republikána 
Scott Browna v podstatě ukončilo obamismus. President bojuje o svůj politický život. 
Veškerá politika, alespoň v USA, je stále ještě lokální – Barack Hussein nestačí pen-
dlovat a hasit.

Bohužel hasí velmi špatně. (Připomíná Havla, který také když podpoří, tak dotyčný 
„obdarovaný“ prohraje. Obama přiznal, že dostal v Massachusetts „buzz saw“, tj. krátký 
zástřih na ježka. V ČR by se řeklo, že mu přistřihli křídla.) Občanská revolta nabírá v USA 
na síle. Hnutí nezávislých se obrací proti oběma stranám, proti tradiční politice. Jestli 
Obama výrazně nezmění svůj styl a ideologii, tak jeho konec už byl a on bude tři roky po-
litickou lame duck (poraněnou kachnou). Prohrál ve svých nejsilnějších státech (New Jer-
sey, Virginia a Massachusetts) a tak by v listopadu 2010 mohl ztratit státy všechny, poprvé 
v historii USA. Nikdy ještě nebyl pád prezidenta z politického výsluní tak strmý. Členové 
kongresu jsou v panice, čekají je volby; Obama ne, má ještě na tři roky „k dobru“.

Zdá se, že jeho jediným skutečným rozhodnutím (které nesliboval) bylo zrušení ra-
daru obranné sítě v Česku, když zjistil jak dalece ruské mafie a rozvědky pronikly do 
politického i hospodářského dění země. Zvolil Rusku ustoupit než kompromitovat bez-
pečnost U.S. – nemusí spěchat ani s velvyslancem do Prahy.

Po fiasku v Massachusetts klesla Obamova popularita na 47%. Přes 30% Američanů 
dnes volí jako nezávislí; i Scott Brown byl nezávislý kandidát. Revolta proti tradičnímu 
partajnictví dvou stran je zásadní. Škoda, že Obama žije spíše v minulosti. Nelze do ne-
konečna svádět všechno na Bushe: je to nedospělé. I když Obama řídil nejdražší kampaň 
v historii jako americký prezident, jeho vláda připomíná spíše manýry nějakého euro
-premiéra. Jeho kosmetické zahraniční politice omlouvání a klanění se chybí reálná pod-
stata. Máte-li špatný produkt, pak nepomůže ani nejlepší marketing nebo komunikace.

Zleva se dokonce vynořují hlasy, že prezidentova popularita nemá u širší veřejnosti 
prakticky žádný vliv na realizaci cílů jeho administrativy – ta prý závisí téměř zcela na 
stavu sil ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu, kde mají demokraté poměrně silnou 
většinu. Tedy, neposlouchejme hlasy voličů a prosaďme své zákony přes jejich odpor, do-
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kud nám ta formální většina vydrží (do kongresových voleb v listopadu 2010). Divná po-
litologie, divná strategie, a divná demokracie. Až tak daleko může zavést arogance moci 
- v USA naštěstí jen dočasně.

Není divu, že vítězný senátor Scott Brown musel levicová media upozornit, že to se-
nátorské křeslo nepatří Tedu Kennedymu ani jinému politikovi, ale že patří občanům 
státu Massachusetts, kteří s ním ve volbách naloží podle svých vlastních představ. Ani to 
Obama nechápe. Paradoxní chvíle nastala, když Brown kritizoval trapnou reformu zdra-
votnictví a dodal We can do better. V tu chvíli se dav dal do skandování Yes, we can! Yes, we 
can! – tedy Obamovo vlastní heslo. Prezident se musí obracet ve svém politickém hrobě.

Zapálené volání po změně se Obamovi změnilo v mrazivou skutečnost tradiční po-
litiky chicagského stylu. Namísto krásných slibů vládne arogance, tajnůstkářství, kulo-
ární politika zavřených dveří a úplatky za hlasy. Debata kolem zdravotní reformy měla 
probíhat veřejně na TV kanálech C-span. Namísto toho je vše pečeno v příšeří utajení 
a jen postupně pronikají na veřejnost až východoevropské výrazy obamovského úplat-
kářství:  Louisiana purchase  (300 milionů za hlas Mary Landrieu z Louisiany),  Gator 
aid nebo Cornhusker kickback  (výjimka od zvýšení poplatků za Medicaid pro Nelsono-
vu Nebrasku), Cash-for-cloture (úplatky za předčasné ukončení legislativní debaty), atp. 
Patří sem i uplácení členů odborů osvobozením od určitých daní (které nečleni platit 
musí), anebo pokuty za nezakoupení zdravotního pojištění v reformním návrhu, atp. To 
je ta Change, we can believe in. (Změna, které můžeme věřit.) No, we can t́.

V Americe  populism  často označuje aktivní hnutí veřejnosti, voličů nebo lidu pro-
ti politickým elitám za ochranu svého hlasu, práv a hodnot. Různá hnutí za občanská 
a volební práva vedená zdola  jsou populistická, ne nutně populární nebo zaměřená na 
popularitu. Český populismus je pravým opakem: pochází shora, od politických elit, kte-
ré na základě veřejných průzkumů udělují politicko-sociální výhody za účelem zvýšení 
viditelnosti a zajištění hlasů. Dnešní Tea Party Movement nebo historické Kingovo hnutí 
za občanská práva jsou tedy populistická, jako jsou líbivá Obamova slova a návrhy: on je 
tedy populista (česky), ale hnutí proti němu je populistické (americky).

Např. zvýšení daní bank a pojišťoven (vrácení 90 miliard z injekce TARP), jakkoliv 
populární, nutně zaplatí občané ve zvýšených poplatcích. Jakékoliv zdaňování podniků 
a institucí (institution je česky instituce, ne institut) je vždy neseno konečnými poplatní-
ky, zákazníky nebo uživateli. Jen zdanění občanů se nedá přesouvat dál: u prostých lidí 
daňové řetězce vždy končí.

Ještě během své prezidentské kampaně navštívil Obama Lorain county v Ohiu. Ne-
zaměstnanost tam byla 6,9% a on slíbil, že pomůže. Dal jim tedy $33 milionů stimulační 
dotace a dnes je tam nezaměstnanost 10,9% a roste. Za poslední dva roky USA ztratilo 
přes 7 milionů pracovních míst. Nezaměstnanost v Michiganu je 14,6%, v New Jersey 
10,1% - rekordní čísla za posledních 40 let.

Kde a jak bude Obama vytvářet pracovní příležitosti? Nikdo neví. Keynesiánské 
„stimuly“ zcela evidentně nefungují. USA nejsou jen v krizi, ale především v historické 
transformaci: tradičních pracovních míst bude i nadále ubývat (viz blog na http://blog.
aktualne.centrum.cz/blogy/ales-drobek.php?itemid=8158), dokud se nezmění ekono-
mický, podnikatelský a hlavně politický model.

V Ohiu byl O. bez teleprompteru a tak o sobě prořekl zajímavé věci: že je rád pryč 
z  Washingtonu, že ho tam politici trápí „k zbláznění“, atp. Zaujala mě obzvlášť jeho  
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odpověď devadesátileté stařence: „My nikdy nezapomínáme na staré lidi, protože oni 
volí ve velmi vysoké míře.“ To je svatá pravda. Každý ať si to ale přebere po svém - mě to 
vyrazilo dech. Ne, že by mě překvapila jeho politická arogance, ale to, že to řekl té stařen-
ce nahlas a do očí. A ta nešťastnice mu zatleskala.

Surrealistické bylo i to, když nezaměstnaným v Ohiu vykládal, že „Poprvé v historii 
USA“ si mohou na internetu vyhledat, kdo byl na návštěvě v Bílém domě! Jaký to krás-
ný a uklidňující dar. Pochybuji ale, že tam najdou Michaele a Tareq Salahi, kteří obešli 
bezpečnost, dostali se na oficiální večeři v Bílém domě bez pozvánky a nechali se s ním 
fotografovat. Peníze musí jít na zbraně, které teroristy porazí, ne na advokáty, kteří je 
budou obhajovat. I to bude muset Obama pochopit, nechce-li být smeten hněvem občanů. 
Masový vrah z Fort Hood, Dr. Nidal Hasan, se neměl nikdy dostat na HSPI Presidential 
Transition Task Force.

Amerika s napětím očekává jeho první adresu State of the Union ve středu 27. ledna. Ur-
čitě nebude mluvit o reformě zdravotnictví, zavírání základny Guantanamo, radaru, anebo 
obou válkách. Spíše bude slovy a rétorikou „bojovat“ za chudé a nezaměstnané, zachraňo-
vat pracovní místa a slibovat modré s nebe. Jak tenká je hranice oddělující obdiv od výsmě-
chu. Tatáž slova a hesla, která ještě nedávno elektrizovala miliony, vyřknutá ve změněných 
a řečníkem nepochopených podmínkách, mohou vyznívat prázdně a směšně.

Zcela paradoxně se domnívám, že Obamovo zvolení bylo pro USA potřebné a dobré. 
Tlak Evropy byl nenávistí k Bushovi politicky neúnosný a změna byla žádoucí. Věčná 
osočování z rasismu byla negována inaugurací prvního černého prezidenta. Udělení No-
belovy ceny „Za nic“ evropské tlaky jen potvrdilo – Amerika byla takovým „oceněním“ 
potrestána a musela se stydět. Ve Frankfurtu byla úspěšná premiéra muzikálu  Hope: 
Obamův příběh v písních a tancích - Ja, wir könen! Doufejme, že tenhle „dárek“ nám do 
USA nedoručí. Takový kýč bychom těžko strávili: No, we cań t! Máme ale černého prezi-
denta, pocit historické viny opadl a do budoucna bude klid. Ještě nás čeká to cherchez la 
femme do Bílého domu („božská“ Sarah jistě slibnější než „vyhořelá“ Hillary) a pak rychle 
pryč od politické korektnosti, zpět ke zdravému rozumu. Po druhé by Obamu volilo již 
pouhých 39% Američanů. A navíc, objevil se Scott Brown.

Jako ekonom jsem pod Obamou úpěl. Začalo to tzv. tvorbou pracovních míst, rych-
le nahrazenou tvorbou a záchranou, pak záchranou a tvorbou a nyní již jen záchranou. 
Úkolem vlády přece není zachraňovat joby, které trh odmítá. Úkolem vlády je ochránit 
tržní podmínky, které umožní malým a středním podnikům novou práci vytvářet. Po-
litik však raději „zachraňuje“, protože to nelze měřit: Co jste zachránili? To, co zůstalo. 
Argument že by bylo hůř, kdybychom neutratili trillion dolarů je podobný: Co by bylo, 
kdyby… To ovšem nemá s ekonomií nic společného; je to jen tradiční politika. Nová tvor-
ba míst: 0. Míra změny: 0.

Další „obamovka“ přišla jmenováním Clintonových pohrobků, keynesiánců a fried-
manovců, kteří na krizi zadělávali: Summers, Geithner, Bernanke, Romer atp., schopní 
pouze utrácet miliardy, zadlužovat národ deficity, zadělávat na inflaci a odměňovat své 
politické mecenáše. Amerika s jejich pomocí začala šířit nákazu socialismu. Hlavy tedy 
padat budou; nejspíše půjde Geithner, ale na mušce mnobých demokratů je i předseda 
Fed Ben-Shalom Bernanke: ještě nedávno TIME Muž roku 2009, nyní již na cestě „ke 
zdi“. Potřebuje 60 hlasů a jen strach z chaosu jej může zachránit. Demokraté jsou pověst-
ní svojí „popravčí četou v kruhu“: střelba do vlastních řad je jim vlastní.
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Vyplaveni byli dokonce i ekonomové, kteří nazývali Druhou světovou válku keyne-
siánským stimulem. Proč tedy neinscenovat v Tichomoří každých pět let válku, potopit 
nejdražší křižníky, letadla, děla a tanky - a nechat vojáky na břehu, aby odpálili ohňostro-
je a tleskali nové prosperitě? Úpěl jsem také, když Obama vyhlásil šrotovné na nákup 
elektromobilů – a naše peníze šly do nákupu golfových vozíků. Moudrost a soudnost: 0

Dnes již neúpím. Bohatnout nelze šetřením (ani utrácením), ale pouze správnou in-
vesticí do produktivní budoucnosti. Jen ekonomický nedouk nebo blázen by zvyšoval 
daně během krize. V USA dnes máme historické hnutí Tea Party Movement, Obamova 
popularita se propadá a demokraté ztrácejí místní volby. Arogance socialistické reformy 
zdravotnictví (kuloárová Obamacare) selhala totálně, šíření viru euro-socialismu se za-
drhlo revoltou nezávislých zdola. Obama promarnil historickou příležitost k tvorbě nové 
společnosti, inovačního kapitalismu a lepší budoucnosti. Pokračovat v Bushově politice 
není změna – a změny je dnes v USA třeba nejvíce.

Bylo tedy správné, že jsem nevolil Obamu; ten pohled ráno do zrcadla za to stojí. 
Američané sice zaváhali, ale ne nadlouho. Nyní jsou v revoltě proti ideologické politice 
minulého století, proti oběma stranám koňských handlířů a lobbistů, ne státníků. Ame-
rika dnes volí novou moc bezmocných proti rostoucí bezmocností mocných.

25. 01. 2010

Co se děje a proč?
Stojíme na prahu fundamentální změny ve světové ekonomice. Setkání Světového ekono-
mického fóra v Davosu však bylo jen ohňostrojem marností, a hlavně marnivostí. 
  Sešli se tam politici, bankéři, spekulanti a mediální nohsledi z celého světa, hlavně 
z těch nejzazších, upadajících, dnes již irelevantních výsep a provincií lidského myšlení 
i ducha. Ekonoma bys tam nezastihl, obzvláště ne autonomního, tj. „bez stranické pří-
slušnosti“; jen něco pseudopolitiků ve službách výše uvedených účastnických kategorií. 
V kuloárech se všichni ptali hlavně na Trumpa (obavy, nedostanou-li „po kokosu“). 
 Téma tohoto fóra bylo sice jiné (“Mastering the Fourth Industrial Revolution”), ale 
již po prvním dnu se tím nikdo nezabýval; nikdo nevěděl, kolik těch průmyslových „re-
volucí“ vlastně bylo, natož jak je „zvládnout“. Vášnivě byly debatovány negativní úroko-
vé míry, ceny nafty, čínské burzy, centrální banky, migrace, brexit, grexit a rozpad EU 
– ekonomika jen virtuálně a spekulativně. Ti odvážnější tvrdili, že burzy jdou obvykle 
nahoru, a pak zase dolu, den za dnem, rok za rokem, dekádu za dekádou. Nikdo z poli-
tických, bankovních a mediálních ochránců statu quo v Davosu však nevěděl co se děje 
a proč. Marnost nad marnost. 
  Širší reálný svět „ne Davosu“ se potýká s úplně jinými problémy: banky prožívají svůj 
„Uber moment“, stojí na prahu radikální desintermediace. Ekonomiky ničí diktovaná 
nebo vnucená austerita, deflace, tisk peněz, eliminace ceny peněz, zadlužování, neza-
městnanost, snižování účasti v pracovní síle, atp. Každý oligarcha dnes daně vybírá, 
ale daně podnikatelům nesnižuje nikdo; stát musí přestat dusit podnikatelství, inovace 
a vzdělávání – jinak selže tak, že se octne na pověstném „smetišti dějin“.
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  Stagnace růstu HDP se projevuje ve stagnaci růstu produktivity, protože Nová eko-
nomika je stále ignorována, inovace a investice odkládány, nahrazovány burzovními 
spekulacemi a státním plýtváním finančními prostředky. Státní utlumování růstu 
produktivity práce se nutně projeví v poklesu životní úrovně budoucích generací. 
 Samozřejmě, že si bankéři a politici v Davosu našli příčinu pokračující globální 
recese a stagnace: Čína. Přitom Čína prochází typickou transformací z průmyslové 
na ekonomiku služeb; prošly si stejnou fází i dnes vyspělé, dříve průmyslové mocnos-
ti. Míra růstu Číny stále zůstává nejvyšší ze všech post-industriálních společností. Je 
zřejmé, že Čína, na rozdíl od východní Evropy (jako ČR), nemíní zůstat prostým po-
skytovatelem nízkoproduktivních průmyslových služeb s nízkou přidanou hodnotou, 
v zájmu USA, Japonska a západní Evropy (Německo). Taková role není ambicí Číny. 
Ani pro malé a podřízené ekonomiky východní Evropy nemůže být ambicí provozování 
hnědouhelných, koksových, ropných a ocelárenských činnosti, tj. odsouzení k závislé, 
odvozené, neautonomní a „špinavé“, porobené ekonomice, v éře akcelerující deglobali-
zace a relokalizace k digitální, lokálně-regionální, autonomní a svéprávné ekonomice 
podnikatelsko-inovačních regionů a malých států. 
 Německý marketing tzv. „Industrie 4.0“ není žádná revoluce, ale jen fáze techno-
logického vývoje směrem k robotizaci, automatizaci, digitalizaci, internetu věcí, atp. 
Jejím hlavním znakem je vyšší produktivita, snížená potřeba zaměstnanců a nižší 
náklady na jednotku. (Revoluce by to byla, kdyby potřeba zaměstnanců byla vyšší, ne 
prudce nižší).
 Německý „StreikReich“ už prostě nechce užívat (a platit) východoevropskou pra-
covní sílu, ale stahuje si zbývající pracovní místa zpět do Německa – pro Němce a je-
jich, dnes již nevyhnutelné migranty. Plná automatizace zaměstnává jen malý počet 
zahraničních zaměstnanců, při vyšší produktivitě a vyšších platech. Východoevropští 
subdodavatelé už nejsou potřební, jejich nízké mzdy jsou až příliš „vysoké“ (s novými 
migranty neporovnatelné). Německo může být ještě svým vlastním „motorem“, ale ne 
finančníkem post-EU pohrobků a trosečníků. 
 Východoevropské ekonomiky byly svoji dobrovolnou politikou zahraniční (němec-
ké) závislosti a pochybné, politické „ekonomické diplomacie“ zbaveny samostatnosti, 
autonomie a tržního podnikatelství. Nyní, ve fázi německé Industrie 4.0, již nepřed-
stavují konkurenci pro nikoho v EU: nemají přímý styk s koncovými zákazníky, neumí 
vysokou přidanou hodnotu (pouhé komponenty namísto komplexních celků) a ztratily 
masivní podnikatelské schopnosti národních kapitalistů. Zbyli pouze politicky zabez-
pečení, spekulativně a mediálně silní oligarchové-podnikátělja.

Virtuální ekonomika nemůže zachránit reálnou ekonomiku
 
Je to logické: virtuální „ekonomika“ tisku peněz, úrokových měr, manipulace směnných 
kurzů, burzovních spekulací a bankovních intervencí se výrazně odtrhla od reálné eko-
nomiky produktivity, růstu, inovací, investic a podnikatelství. Po osmi letech státně-mo-
netárního úsilí centrálních bank je zřejmé, že pokračující ignorování reálné ekonomiky 
je nejen bezperspektivní, ale sebezraňující.

Po tisíciletí hrály úrokové míry (cena peněz) nezastupitelnou signální úlohu na svo-
bodném trhu: když šly nahoru, tak se spořilo, když šly dolu, tak se investovalo. 
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Před téměř sto lety se ekonomický samouk, Lord Keynes, opájel myšlenkou, že když 
tedy budeme, s pomocí státu, udržovat úrokové míry uměle nízké, blíže k nule, tak zajis-
tíme trvalé investice a hospodářskou konjunkturu.(Jaká to naivita!). Stejně tak po válce 
se (kdysi můj učitel) Friedman, nechal zlákat podobnou vizí: když budeme manipulovat 
množství peněz v oběživu (s pomocí státního monetarismu), tak poskytneme dostatek 
prostředků pro investice a tím zabráníme deflaci. (Jaké to brilantní a glorifikované po-
mýlení!).  Dnes jsme již vytiskli více peněz než zdrávo, stáhli úroky až do negativních 
hodnot, a pro budoucí recese či stagnace se centrální banky již nemají kam posunout. Vy-
nulovaly samy sebe. To také setkání v Davosu potvrdilo: že už je vystřílená veškerá stra-
tegická „munice“ státu, a nadcházející globální recese je pro vyspělý stát noční můrou. 
Zbývá už jen snižování daní, obnova masivního podnikatelství à la Baťa a lokálně-regio-
nální použití nových technologií, jako 3D printing, roboty, automaty a podobné nástroje 
pro zvyšování produktivity pracovní síly v autonomních ekonomických lokalitách. Nové 
technologie v lokálních podmínkách slouží jako „spolupracovníci“, zatímco v globálním 
pohledu pracovní sílu prostě nahrazují.

Mezitím se v Česku donekonečna, kromě jiných věcí, diskutují EEP, dotace pro biopa-
liva a řepku, prolamování uhelných limitů, kradení dětí v Norsku, dotovaný růst, a me-
diální podpora oligarchistů. ČR jakoby se zapouzdřilo, uzavřelo vnějšímu světu a oddalo 
se drobnému politicko-partajnímu sebezahledění. Je to strategie odvozená a nadmíru 
krátkozraká; svět se vydal jiným směrem. K tomu potřebujeme podnikatele Baťova typu; 
musíme si je však vychovat sami ve svých podnikových a podnikatelských univerzitách, 
s pomocí efektivního „bypassu“ státní byrokracie.

 
Co se tedy děje a proč?

Světové hospodářství ovlivňují dva základní, dlouhodobé jevy, které začínáme plně vní-
mat jen díky vrcholící evoluci ekonomiky a bezprecedentní akceleraci změn ve společ-
nosti.Krátkodobé recese a krize jsou pouze jevy souběžné a tudíž často směšovány s jevy 
základními:
1.  Transformace v ekonomice představuje dlouhodobou změnu dominantní hospodář-

ské aktivity (sektoru), ve smyslu převažujícího zapojení nebo zaměstnání práceschop-
ných jedinců dané společnosti (viz evoluční sérii: lov & sběr→zemědělství→průmysl→ 
služby→ stát).

2.  Metamorfóza je vyústěním série transformací - kvalitativní proměna formy hospo-
dářského organismu v novém prostředí – od globalizace k relokalizaci. (Metafora 
transformující se housenky, která se nakonec promění v motýla: tj. stejný organis-
mus - různé formy.) V ekonomice jde o autopoietický proces přirozeného (a přírodní-
ho) evolučního cyklu konstrukce→destrukce→rekonstrukce.

  I když nemusíme plně chápat definice a dopady obou jevů (neučíme se o nich 
ve školách), každý se dnes a denně setkáváme s jejich doprovodnými jevy. Oba tyto 
fundamentální a nezvratné procesy jsou totiž doprovázeny rozsáhlou plejádou spe-
cifických jevů a trendů. Každý z níže uvedených jevů je konkrétním výrazem trans-
formace a metamorfózy ve specifickém prostředí lokálním, regionálním i národním. 
Každý z nich představuji nabídku i výzvu k inovaci, podnikatelským záměrům, hos-
podářskému osvobození a politické autonomii.
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Desintermediace. Vylučování mezičlánků; hledání přímého propojení mezi výrob-
cem, poskytovatelem služeb a zákazníkem. Moderní mobilní a komunikační technologie 
tak mění tradiční potřebu i role agentů, dealerů, zprostředkovatelů a úředníků.

Samoobsluha a self-service (outsourcing to customer). Zákazník je stále lépe vybaven 
a připraven k poskytování sebeslužeb a samoslužeb, ne jen samoobsluhy. Od bankomatů, 
kiosků a čerpání benzinu až po nákupy přes internet, drobné zdravotní úkony a uplat-
nění v domácí ekonomice, tento „outsourcing to customer“ akceleruje do mocného glo-
bálního trendu.

Masová kustomizace. Zákazník vyžaduje stále více produktů a služeb „šitých na 
míru“: individualizace nahradila masovou (hromadnou) výrobu, podle principu „Nejdří-
ve prodat a pak vyrobit“ relokalizované výroby. Obzvláště lokální zákazník upřednost-
ňuje masivní kustomizaci, samokustomizaci a individualizaci.

Reintegrace práce, úkolu a znalostí. Po extrémech dělby práce masové výroby nastá-
vá reintegrace. Rostoucí podíl na řízení procesu, méně součástí a komponentů v produk-
tech, znalost celku, ne jen dílčích operací.

Od informací ke znalostem, tj. od symbolického popisu akce k akci samotné. Znalost je 
účelová koordinace akce, informace je její (digitální) popis. Vědět ještě neznamená umět.

Zákaznická intervence. Dodavatelský řetězec se rozkládá na část dodavatelskou a po-
ptávkovou. Zákazník specifikuje žádoucí atributy produktu před zahájením výroby. Ře-
tězce je třeba zkracovat, ne ještě dále prodlužovat.

Práce doma (homesourcing). Domov se stává efektivní hospodářskou jednotkou. Do-
mácí pracovna se stává ekonomickým zdrojem. Vzdálená pracoviště vs. síťové propojení 
místních pracovišť.

Sdílení zdrojů. Zdroje není nutné vlastnit: lze je pronajímat a sdílet. Sdílení kapitá-
lových zdrojů (Komatsu), pronajímání obchodních prostorů (Pop-up store). Vše spojené 
s tzv. share economy (viz Uber, Lyft a GrabTaxi). Stávkovat proti přirozeným inovacím je 
znakem lpění na status quo. 

Substituce zdrojů. Tradiční, drahé, špinavé a omezené zdroje jsou nahrazovány leh-
kými, levnějšími, čistými, bezpečnějšími a obnovitelnými materiály a komposity. 

Digitální technologie. Zákazník může kupovat to, co chce, ne v balíčku s tím, co ne-
chce. Systémy pay-per-view, pay-per-song, pay-per-program, pay-per-page, atd., jsou vý-
razem nových možností digitalizace: separovat žádoucí od nežádoucího, chtěné od ne-
chtěného. 

Digitalizace výroby. Namísto globálního převážení fyzických produktů, je efektiv-
nější digitální distribuce informací, znalostí, programů a receptů k užití v lokalizované 
výrobě. (3D tiskárny, modulární konstrukce, sdílení kapitálových produktů i zdrojů).

Kolokace. Zákazník nekupuje jen součásti a komponenty, ale především již instalo-
vané a fungující součásti a komponenty. Dodavatel je kolokován ve stejném prostoru se 
zákazníkem. Dodavatel instaluje komponenty přímo ve výrobním procesu zákazníka, 
přímo v místě montážní linky.

Vysoká technologie. Technologická podpůrná síť se restrukturalizuje kvalitativně, 
narušena klíčovými inovacemi. Namísto nepřetržitého zlepšování přichází zlepšování 
skokové (přetržité) a převládají přelomové (disruptive) technologie. 

Podpůrná síť: Bypass. Odpor a státem i medii organizovaná rezistence k inovační 
změně: lze použít inovačního obchvatu a paralelních sítí v zájmu zákazníků a uživatelů.
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Spolupráce doplňuje a nahrazuje konkurenci nebo solidaritu. Podniky v síti či alianci 
spolupracují, konkurují si jen sítě samotné. Relokalizovaná síť užití zdrojů posiluje dlou-
hodobé vztahy a návaznosti.

Doplňující se entity jsou efektivnější ve spolupráci. Když všichni dělají totéž, pak zbý-
vá jen konkurence. Účelem benchmarkingu je rozšíření diferenciace, ne homogenizace 
a kopírování. Kopírování tzv. „nejlepších praktik“ vede v EU ke stejnosti a inovačnímu 
útlumu. 

Podnikatelská síť. Velké firmy se rozkládají do sítí outsourcovaných zdrojů. Malé fir-
my se sdružují do aliancí, klastrů, partnerství a sítí spolupráce. Tradiční firma se trans-
formuje v pružnou podnikatelskou síť, obzvláště v lokálním kontextu.

Strategická flexibilita  a organizační přizpůsobivost jsou efektivnější než tradiční 
provozní výkonnost. Spíše než dělat věci správně, je lépe dělat správné věci. Minimaliza-
ce nákladů ustupuje maximalizaci přidané hodnoty pro zákazníka.

Cyklická organizace. Posiluje se autonomie a soběstačnost v užití zdrojů, energie, 
vody a materiálů. Maximalizuje se zbytková hodnota (po užití), efektivní dekonstrukce 
produktů, recyklace a nepřetržitá obnova znalostí i dovedností.

Eliminace odpadu. Vynulování všeho plýtvání a defektů v materiálových, organizač-
ních a znalostních systémech. Efektivní „redesign“ produktů i služeb a odstranění roz-
hodovacích kompenzací (tradeoffs) snižují i plýtvání lidským potenciálem, úsilím, časem 
i uplatněním.

Nepodmíněný základní příjem. Rozvoj autonomních regionálních produkčních sys-
témů umožňuje zavedení NZP pro občany, eliminaci státní intervence a byrokratických 
nákladů, autonomii lokalit a regionů. NZP referenda se dnes připravují ve Švýcarsku, 
Finsku, Norsku i v USA, např. lokálně Youngstown, OH.

Podobných doprovodných jevů transformace a metamorfózy je samozřejmě mnohem 
více. Každý pozorný čtenář může sám generovat celou další řadu. Téměř nic z toho jsme 
se neučili ve školách; to je právě ta celosvětová výzva doby: Uděláme si to sami!

25. 01. 2016

Trump, „trumpismus“ 
a útlum stranické demokracie

Trump je určitě předzvěstí, a do určité míry i produktem, bezprecedentních změn a trans-
formací v politice i ekonomice. V žádném případě však není jejich příčinou nebo nositelem, 
a je pravděpodobné, že nebude ani účastníkem. Trump poměrně šťastně a shodou okol-
ností využil prostoru pro oportunistický populismus v podmínkách všeobecného odporu 
proti oběma politickým stranám, založeném na hlubokém zklamání nad rozdílem mezi 
politicko-mediálním popisem a neútěšnou realitou ekonomiky uplynulé dekády.

Nesporným a největším přínosem „trumpismu“ je radikální a nebojácný popis sku-
tečného stavu věcí, obzvláště v ekonomice. Důraz kladu na slovo „popis“, protože pocho-
pení příčin, anebo dokonce formulace možných reakcí a řešení, nejsou v „trumpismu“ 
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obsaženy. Prosté snižování daňové zátěže, anebo keynesiánské státní stimuly v  infra-
struktuře (o zbytečném tisku peněz a zadlužování ani nemluvě) nejsou a nemohou být 
v současné situaci efektivní.

Hlavní příčinou nepokoje je dlouhodobé stranicko-mocenské přetírání ekonomické 
reality na růžovo a tak prohlubování propasti proti skutečnému životu „dole“, obzvláště 
pro zanikající farmářské a průmyslové činnosti starého věku. Lhát o ekonomice již dnes 
nelze, i když je pravda bolestná a pro zmíněné třídy likvidační. V nemilosrdném odkrytí 
této propasti spočívá zásluha Donalda Trumpa. Odhalil symptomy a důsledky politicko
-mediálního stranictví, ale nepochopil pravé příčiny – a v tom je zároveň jeho selhání.

Z hlediska voleb byli Trump i Clintonová, oba, nejméně žádoucí kandidáti v celé his-
torii USA. (Trump dokonce ještě méně žádoucí než ona.) Vyprodukuje-li stranická demo-
kracie kandidáty, kteří předkládají volbu mezi „kamenem a tvrdým místem“, pak není 
divu, že téměř polovina občanů nevolila vůbec, anebo volili „nepředvídatelně“ – mnozí 
Demokraté za Republikány a naopak. Nemůže fungovat demokracie, která nutí občany 
do volby mezi dvěma stejně nechutnými alternativami. A volit „menší zlo“? Samotným 
aktem zvolení se menší zlo nutně stává zlem větším.

Nakonec Clintonová vyhrála tzv. „populární volby“ a Trump delegáty tzv. Electoral 
College. Vítězný rozdíl v Michiganu byl asi jen 100 tisíc hlasů. Samotná FBI dokonce za-
sáhla do politického procesu pár dní před volbami. To je však úplně jedno, protože hlav-
ním motivem voličů byl protest, vzpoura proti oběma stranám, proti jejich neschopným 
politikům, a také proti mediím, které stranické politice nahrávaly. To vše nyní skonči-
lo: jak Demokraté, tak Republikáni jsou ve zmatku a krizi, ulice jsou zaplaveny demon-
stranty, začíná převládat anarchismus – a Trump chválí Obamu i Clintonovou, radikálně 
omezuje své sliby a přísliby, a do svého kabinetu vytahuje vysloužilé politiky z dob dávno 
minulých, lidí, kteří vůbec nerozumějí současné době, a budou manipulovat daně, úroky, 
zadlužení a media tak, jako po celá staletí předtím. Je zásluhou Trumpa, že se konec toho 
všeho výrazně urychlil, ovšem za cenu toho, že doba předběhla i jeho.

Fakt, že populární hlasování vyhrál jeden, ale „Electoral College“ delegátů druhý ze 
soupeřů se stalo jen po páté v historii voleb v USA. Ještě před týdnem Trump prohlašoval, 
že „Electoral College“ je „největším neštěstím pro demokracii“ – ale to ještě netušil, že ji 
nakonec vyhraje. A pak ztichl. Přijme jakékoliv výsledky – když zvítězí.

Populární volba znamená jeden volič-jeden hlas a hlavně: všechny hlasy platí. To je 
přímá demokracie. „Electoral College“ znamená, že každá stát má určitý počet hlasů, 
a kdo vyhraje daný stát (bez ohledu na rozdíl), dostane všechny hlasy (Winner takes all). 
To znamená, že když kandidát vyhraje stát s 51%, tak zbývajících 49% hlasů se do volby 
prostě nepočítá – takové hlasy jsou jaksi zbytečné a jdou jenom do „populární“ volby, 
která se ale nepočítá. Proto se může stát, že kandidát s nejvíce hlasy nedostane nejvíce 
hlasů delegátů a nestane se prezidentem.

Neumím vysvětlit výhody „Electoral College“ delegátů, prostě to tak je po staletí a ni-
kdo neví proč. Tato archaická forma byla zavedena, když ještě Kalifornie byla Mexikem. 
Proč ji nezrušit je mysteriem moderní doby. Ani Trump nevěděl, že existuje, když začal 
svoji kandidaturu. Neumím argumentovat, co je špatného na přímé volbě a proč jedno-
duchý součet všech hlasů (populární volba) není používán. Prostě to tak je.

Americká společnost je hluboce rozpolcená, díky systému dvou stran: Republiká-
nů a Demokratů. Po staletích výkyvů dosáhlo dnes toto rozpolcení téměř stavu fifty-fi-
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fty (půl na půl); obě strany jsou zhruba stejně silné, jak v podpoře, tak v zastoupení. 
V podstatě se již nedá žádný klíčový zákon prosadit, protože jej druhá strana blokuje, 
už z principu strany. Takhle rozdělená společnost pak vyžaduje, aby i kandidáti byli vý-
razně rozdělení (straničtí), a tak nejlépe odráželi představy a hodnoty svých stoupenců; 
tak jako Trump za Republikány a Clintonová za Demokraty. Trump byl po celá desetiletí 
stoupencem Demokratů, až se pro současné volby vyprofiloval za Republikány. I když si 
získal určitou Republikánskou podskupinu (hlavně dělnickou a farmářskou vrstvu ze 
středu a středo-západu USA), setkal se nepochopením ze strany Republikánského vedení 
a nomenklatury.

Zde však nastupuje další princip: zájmy strany jsou důležitější než zájmy kandidáta 
nebo národa. Strana může přežít jen tehdy, když vždy a všude bude sledovat své vlastní 
zájmy. Když se ukázalo, že Trump má možnost vyhrát (a hlavně, když vyhrál), tak bylo 
v zájmu strany se za něho plně postavit a podřídit se jeho vedení. Totéž platí pro Demo-
kraty v případě Clintonové. Obě strany pak divoce napadají kandidáty svých protivníků, 
a také i sebe navzájem. Podobně útočně se chovají i kandidáti. Otázky ekonomiky, poli-
tiky, zahraničních vztahů, atd., jdou do pozadí před osobními výpady a nactiutrháním. 
Někdy je to až komické nebo neočekávané a zdrcující – jako při letošních volbách. Ale 
nedá se nic dělat, strana a její kandidát musejí zvítězit, ať to stojí miliardy.

Pak nastupuje další princip: po volbách vždy nastává volání po spolupráci stran – 
jsme přece všichni Američané. Jenže ke spolupráci nedochází – účelem strany je se vyme-
zovat, ne spolupracovat, obzvláště v posledních dekádách. Jestliže by strany významně 
spolupracovaly, pak by mezi nimi nebylo rozdílu – vznikla by jedna strana de facto. Proto 
se musí vymezovat. V systému dvou stran nemohou vznikat ani dočasné koalice, protože 
„třetí“ strany neexistují, anebo jsou výrazně slabé. A koalice dvou stejně silných stran je 
nemožná, protože pak jde opět o jednu stranu de facto, ne o koalici. Volání po spolupráci 
a sliby spolupráce nejsou vyslyšeny – s výjimkou údobí národního ohrožení a rizika. Ale 
i tak je pravděpodobnější občanská válka – jako byl Jih proti Severu.

Pak je zde vztah mezi kandidátem a jeho podpůrci a voliči. Na jedné straně si voliči 
volí kandidáta, ale i kandidát si také „volí“ své voliče, ať už z pohledu stranického, hod-
notového, odborného, atp. Nejlepší je, když si voliči vyhledají kandidáta „tak jak je“: tj. tak 
jak jim vyhovuje jeho osobnost, přesvědčení a chování. Nejhorší je, když si kandidát vy-
hledá „své“ voliče a přizpůsobí se jejich hodnotám, předstíranou osobností, přesvěd-
čením i chováním. Jinými slovy, oportunisticky se přetvařuje. Když vyhraje a pak jeho 
skutečné hodnoty a přesvědčení vyjdou napovrch, přichází zklamání, kritika a i nená-
vist. Jestliže se většina kandidátů opakovaně přizpůsobuje svým voličům, tj. až do chvíle 
zvolení – a pak se opět stanou sami sebou (čímž vlastně nikdy nepřestali být) a odhodí 
přetvářku, pak není divu, že v takové společnosti začne převládat rozkol, herectví, hru-
bost, ponižování a nenávist. Trump, Clintonová i Obama mluvili po volbách zcela jinak 
než před volbami.

Když se pak dva vůdci, jako třeba Trump a Obama, navzájem osočují, ponižují a po-
mlouvají – aby uspokojili své strany a voliče – a potom se setkají a chovají se slušně a s re-
spektem, pak už je jedno co je přetvářka a co realita. Tak jako tak budou jejich straníci, 
podpůrci a voliči zklamaní, nenávist ovládne společnost.

Media si někdy pochvalují, jak se dva zarytí nepřátelé chovají „profesionálně“, tj. sluš-
ně a s respektem. Přetvářka však zůstane přetvářkou a vůbec nejhorší je, když se stane 
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„profesionální“. Proč se kandidát nemůže chovat slušně a s respektem, proč nemůže zů-
stat sám sebou – a to za všech okolností? Proč je pro některé kandidáty přetvářka tak 
snadná, že vždy a za všech okolností uspokojí jakoukoliv skupinu voličů? Proč je pro jiné 
kandidáty přetvářka vyloučená, zůstávají sami sebou za všech okolností, a to i když je 
voliči zamítnou? Proto jsem uvedl, že ideální stav je, když si voliči hledají nezávislé kan-
didáty-osobnosti, a ne kandidáti voliče, kterým se pak snaží přizpůsobit a svoji osobnost 
adaptovat, zakrýt nebo dočasně upravit. Společnost by byla spokojenější a efektivnější, 
kdyby si volila osobnosti a ne straníky. Prezident by nikdy neměl být straník, ale vždy jen 
celoživotní a zásadní nezávislou osobností – jen tak může sloužit národu všech občanů.

V USA dochází k významnému, ne-li fatálnímu oslabení stranické demokracie. Mo-
derní společnost je taková, že ji zajímá ekonomika, uplatnění, budoucnost, bezpečí, atp. 
Přežilo se stranictví, ideologie a „profesionální“ přetvářka – ale málokdo o tom ještě ví. 
Proto narůstá nespokojenost, netolerance a nenávist: protože chceme něco jiného, než 
děláme, protože máme jiné tužby a představy než stranicky držet krok (a to vše ostatní) 
a tak se namísto společnosti stávat stádem – i když to individuálně nikdo nechceme.

Co je tedy žádoucí demokracie? Volit jako straníci strany, nebo volit jako jedinci je-
dince. Proč nelze dát svůj hlas dané osobnosti kandidátovi, který se kvůli mně (a tudíž 
kvůli nikomu) nemusí přetvařovat a panáčkovat za nezajímavou stranu, která nutně pře-
kroutí jeho osobnost? Podívejte se, jak se změnil Trump za několik dní, předefinoval 
svoje sliby a začal lichotit i svým největším nepřátelům. Jeho chvála Obamy a Clintonové 
nemůže být přirozená, ale jen „profesionální“. (Vzpomeňme na Tomáše Baťu, který byl 
čtyřikrát za sebou zvolen starostou Zlína – bez žádných stran, jen jako osobnost, a vždy 
na konci kandidátky. Volili ho všichni, i když měli na vybranou celou škálu stran „z Pra-
hy“.) V lokalitách a regionech to jde, protože tam strany nemají význam a osobnosti jsou 
dostatečně známé, než by se musely politicky přetvařovat. 

13. 11. 2016 

Trump! Prvních 100 dní totálního chaosu.
V dnešním světě už nemůže platit to české „Někomu přece věřit musíme“. Ne, nevěř-
te nikomu: důvěřujte, ale prověřujte – obzvláště v politice. Slova dnes nemají váhu; jen 
důkazy, fakta a logika jsou nutné k přežití, ne to „hurá za ním“ (nebo za nimi) ve slepé 
víře. Stranická politika je v úpadku celosvětově a „oddaná důvěra“ je přesně to, co strany 
hledají a vyžadují – právě od těch nejvíce zoufalých, zadlužených, neinformovaných, ne-
myslících a naivních vrstev obyvatelstva. 

Vezměte si zločin užití chemických zbraní v Sýrii. Zcela zásadní je odborné a nezvra-
titelné zjištění, zda šlo o sarin nebo chlór, kdo chemické zbraně použil, jakým způsobem, 
a hlavně PROČ. Co je skutečným motivem takové odporné akce? Bez důkazů a fakt se 
nelze podívat do očí rodičům nevinných dětí. Pokud neznáme skutečného autora této 
akce, potud nelze zabránit její opakování v budoucnosti. Je možné, že nějaké důkazy exi-
stují, ale pak je nutné je co nejdříve zveřejnit. Klasifikovat takové důkazy jako „tajné“ je 
nestydaté a součástí komplicity se zločinem. 
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Pár dni před raketovým útokem prohlásil ministr zahraničí Tillerson, (Ano, ten 
Tillerson, který dnes také plně odepsal Ukrajinu.), že Assad není předmětem jejich zá-
jmu a že lid Sýrie si o něm rozhodne sám. Proč by tedy Assad, jen pár dní po té, spáchal 
morální i politickou sebevraždu, která mu navíc nepřináší a nepřinese NIC? Trump měl 
vyšetřit, kdo plyn použil a pak toho člověka či skupinu zneškodnit. Byl-li to Assad (pak již 
tedy spíše pomatený blázen bez pudu sebezáchovy), pak jej urychleně usvědčit a nechat 
odsoudit mezinárodním tribunálem k smrti. 

Ne prostě vypálit pochybné rakety, údajně pod vlivem dcery Ivanky, a tak uchovat 
status quo v Sýrii na dobu neurčitou. Bombardování bez strategie či plánu, jen na základě 
osobních, rodinných nebo mediálních emocí, nepomůže nikomu. Pro postižené děti to 
neudělá nic, pro odstranění chemických zbraní vůbec nic, a pro oslabení Assadova le-
tectva naprosto nic. Stejně tak je pochybné to naivní „trestání“ Severní Koreje bez účasti 
a spolupráce Číny. Namísto toho získal si Trump pochvalu od pochybných politiků, jako 
Clinton, Pelosi, McCain, Schumer, atp. To asi jeho pokřikující „rudé kšiltovky“ moc ne-
nadchlo. „Teď už máme, co jsme chtěli“, mohou si zazpívat - po našem.

Trump sám sebe vychválil jako „odborníka na dohody“. Zatím žádné umění nego-
ciace dohod neukázal. Základním a prvním předpokladem úspěšné dohody je, aby se 
s vámi někdo vůbec dohadovat chtěl. Jestli vás nepřátelé ignorují, tak je vám „umění 
negociace“ k ničemu.

Jedno zajímavé poučení: je poučné sledovat jak jinak schopná a zajímavá media se 
stanou nudnými a směšnými, když přestanou být v opozici. A jak se media opačných 
stran náhle stanou vynalézavými, pilnými a zajímavými. Pro media z toho plyne jen jed-
no: buďte vždy v opozici; podrobujte kritice a udržujte na špičkách i ty politiky, kterým 
„fandíte“. Není lepší pomoci ani podpory, než být v opozici - i proti těm, na kterých vám 
osobně záleží. Jinak skončíte jako ten šéf United Airlines. Pro šéfa jakéhokoliv podniku 
není lepší podpory, než přímá, upřímná a přátelská kritika jeho akcí.

Prioritní, ve věcech zločinu, je vždy motiv (tj. Proč?) – ne jen kdo, jak a kdy. Zloči-
ny jsou páchány, aby strůjce zvýhodnily, ne aby jej likvidovaly. Nesporné důkazy, ne jen 
skupinové či individuální „přesvědčení“, je to minimum, které si zavražděné děti a jejich 
rodiče zaslouží: tj. plné a nesmlouvavé potrestání viníka, ne jeho ukrytí v náplavách ano-
nymity. Mohu vědět nebo tušit, kdo je vrah, ale bez jasných a nezpochybnitelných důkazů 
jej nikdy neusvědčím.

Namísto vytrvalého hledání viníka a zaslouženého trestu, Trump varuje všechny 
předem svým „posíláním signálů“, zatímco okamžité a odborné vyšetření zločinu odsou-
vá do neznáma. Namísto spravedlivé odplaty za zavražděné děti, ponechává vše tak, jak 
bylo, bez naděje na odhalení zločinu a tak i snížení nebezpečí světové války.

Obklopí-li se vůdce nekritickými patolízaly, kteří se bojí mu říci do očí „Takhle ne, to-
hle má následky, nebo dokonce, tohle je chyba“, pak takový vůdce nemá šanci. Zabředne 
do bažin vlastního myšlení a poškodí nejen sebe, ale i všechny ty, kteří mu tak bouřlivě 
a vestoje tleskají. Podívejte se jen jak šéf United Airlines, Oscar Nunoz, obhajoval brutál-
ní policejní „přemístění“ legitimního pasažéra (pro jistotu, obrýleného Vietnamce, Dr. 
Davida Dao), bez ohledu na jeho manželku na palubě; prostě mu rozbili „hubu“. Nyní se 
musí tento Nunoz omlouvat za své nejapné omluvy. To by se nemělo stát žádnému CEO. 
(Stejně tak se nyní musí omlouvat i Trumpův mluvčí Spicer za své „chytré“ prohlášení, 
že Hitler nepoužil smrtící plyn ve 2. Světové válce.)    
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Vše souvisí se vším. Za 50 let v USA jsem nezažil takový „big league“ chaos. Vůdce, 
obzvláště je-li chabý mluvka, se musí obklopit lidmi lepšími než je on sám. To bývá často 
velmi jednoduché. Obklopí-li se však nohsledy a patolízaly, pak je musí neustále obmě-
ňovat a nahrazovat, nakonec třeba i rodinnými příslušníky. I tak, samozřejmě, musí jeho 
neschopnost vyplout napovrch, tak jako olej na vodě. Ti nejlepší vás opustí, zůstanete 
sám, možná se svými rodinnými příslušníky. Ani bombardování vás pak už nezachrání. 
Obrátí se proti vám i vaše vlastní voličská „základna“, která vás zvolila na základě hlou-
pých slibů a kterou jste tolik zklamal. Trump se však zachoval velmi moudře ohledně 
Sýrie: konečně mlčel zarytě, a natáčel raději své výzvy pro záchránění místních voleb 
v Kansasu.

Hodnota člověka se prý pozná podle kvality lidí, kterými se obklopuje. Trump si při-
vedl své oblíbence: Paul Manafort, Stephen Miller, Sebastian Gorka, Michael Anton, Carter 
Page, Gary Cohn, Steve Bannon, Reince Priebus, Jeff Sessions, Jared Kushner, Kellyanne Con-
way, Sean Spicer, Chris Ruddy, Mike Flynn a mnoho dalších. Pamatujte si je – brzy nebudou. 
Tito lidé rohodovali a mnozí i dnes rozhodují o osudu světa. Stačí se seznámit s kterým-
koliv z nich …

I přesto: Trump dnes není největším zklamáním a nebezpečím. Americký systém 
a media si jej dokážou pohlídat. Mnohem horší to bude s těmi rašícími a nadrženými 
„malými trumpy“ (trumpíky, trumpetami, trumpoidy a takytrumpy) v Evropě, která 
nemá a nezná přirozenou ochranu silné a prověřené ústavy. Těch, těch malých, trapných 
atrap-trumpů je třeba se obávat.

Trump nemůže splnit mnohé: nemůže předložit efektivní zdravotní systém (nero-
zumí tomu), nemůže postavit zeď (nemá na to), nemůže vytvářet pracovní místa (neví 
jak), nemůže opravit infrastrukturu (není to třeba, stačí běžná údržba), nemůže nadik-
tovat ekonomický růst (nerozumí ekonomice), nemůže prosadit snížení daní (neví jak, 
a  i vlastní daňové přiznání odmítl zveřejnit), nemůže nikoho ochránit (vlastně ani ne 
sám sebe), natož spasit svět (bombardováním?). Konec konců, může aspoň svým nohsle-
dům nabídnout tweety, slova, sliby, nadávky, urážky a vychloubání - tak dlouho, pokud 
jim to jen bude stačit.

12. 04. 2017

Za pochodu: Jeden krok dopředu, a dva zpět…
Už přes 25 let jim říkám, že je třeba začít napravovat chyby z 90. let. Tehdy Klaus říkal, že 
„Je to přece jedno komu to vlastně patří“ a tím rozpoutal nesmyslný výprodej českého ka-
pitálu do zahraničních rukou. Ponížil tak vlastnictví, které je hlavní funkcí soukromého 
podnikání, na funkci nepotřebnou a nezajímavou, a tudíž ať si je v cizích rukou. Tak se 
postkomunistická ekonomika odlišila od ekonomiky První republiky, kdy nám patřilo 
vše, a nyní nám nepatří téměř nic. Nemáme vrstvu národních kapitalistů, a i těch pár, co 
máme, tak vyháníme a hrubě znevýhodňujeme proti vlastníkům zahraničním, tzv. „in-
vestorů“, kteří neinvestují do ničeho jiného, než sami do sebe, ale na našem území, které 
jim pro jistotu po částech odprodáváme také. Dnes se tomu říká ekonomická diplomacie, 
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ubohý oxymóron, za kterým se skrývá hlavně kšeftování mezi politickými špičkami, za 
drobné úplatky a výhody.

Není tedy divu, že jsme byli po 27 letech „bouřlivého rozvoje“ zařazeni do kategorie 
tzv. rozvojových zemí. A nikdo si toho vlastně ani nevšímá, všem je to jedno – ve škole se 
to neučili a zahraniční „investoři“ se jen hrnou: ještě p5ece můžeme prodávat historické 
budovy, fotbalové kluby a spoustu zajímavých pozemků. A pak? My už nebudeme, ale pivo 
bude (tedy, i když ne naše). 

Toto nepochopení je následkem toho, že měříme HDP a podceňujeme HNP. HDP 
(Hrubý domácí produkt) měří tržní hodnotu všeho finálního zboží a služeb vyrobeného 
na daném geografickém území. Je irelevantní kdo je vlastníkem dané výroby, komu vlast-
ně patří a kdo získává přidanou hodnotu. Měříme-li HDP na hlavu, je třeba připomenout, 
že tato míra ignoruje úroveň mezd (které jsou smluvní, nezávislé na přidané hodnotě), 
životní náklady a míru inflace. Má-li být HDP relevantní pro danou geografickou lokali-
tu, je třeba použít PPP (purchasing power parity), jako míru životní úrovně jednotlivých 
států. HDP o takových věcech nevypovídá NIC.

Proto je třeba měřit HNP (Hrubý národní produkt), přesněji hrubý národní příjem, 
který je založen na umístění vlastnictví. Občané dané země, svým vlastnictvím aktivní-
ho kapitálu, práce a pozemků, vytvářejí hrubý národní příjem. HNP=HDP plus příjem 
rezidentů ze zahraničních investic, ale minus domácí příjem zahraničních rezidentů. 
Je-li národní kapitál a práce zaměstnán mimo domácí území, anebo jsou-li na domácím 
území aktivní zahraniční firmy, pak se HNP a HDP mohou více či méně lišit. (V USA 
např., je hrubý národní příjem HNP vyšší než HDP.) 

Jestliže daná země nevlastní nic, pak je zaostalá – i když její HDP může být velmi 
vysoký. Když americká banka JPMorgan vyřadila letošního 28. Dubna české státní koru-
nové dluhopisy ze svých indexů rozvinutých trhů, a zařadila je do indexů tzv. rozvojových 
zemí (GBI-EM), bylo to právě proto, že HNP zůstal v ČR, tři roky po sobě, pod hranicí vy-
žadovanou pro rozvinuté ekonomiky. Už tedy ČR oficiálně není vyspělá země, ekonomika 
nebo trh – jak už to chcete přebrat. Dalo to čtvrtstoletí úsilí, kšeftování, lhaní a politika-
ření, rozprodání všeho našeho – za „mísu čočovice“.

To není zas tak překvapující, protože přes 26 let preferujeme zahraniční podniky a zne-
výhodňujeme, dusíme, až vyháníme, podniky národní. I ve „folklóru“ je český podnikatel 
spíše výraz pejorativní, zatímco zahraniční podnikatel je „průmyslník“ a každý pro něj 
chce pracovat. To jsou neúnosné postoje a někde ta nerovnováha projevit musí. Také to 
vysvětluje dlouhodobý odpor politiků k odkazu Tomáše a Jana Bati a odmítání podnikatel-
ského vzdělávání na českém území (nemáme ani jednu podnikatelskou univerzitu). 

Překvapující je, že je to politikům i mediím jedno, že se nad tím nikdo nepozastaví, že 
se oslavují úspěchy cizího HDP a ignorují neúspěchy našeho vlastního HNP. Pak přichází 
jako překvapení, že JPMorgan národní příjem měří a považuje jej za klíčového ukazatele. 
Co nám přinese označení „rozvojová ekonomika“ se teprve uvidí. Domnívám se ale, že se 
nesníží „ekonomická diplomacie“, rozprodej národního kapitálu i majetků, nebo ignoro-
vání inovačně-podnikatelského vzdělávání. 

Bylo by jednoduché vinit politiky a ekonomy 90. let, kteří „strategii“ odprodeje české-
ho kapitálu prosadili a zahájili. Byli nezkušení a bezradní, ale snadno přesvědčili nevin-
né masy, které byly ještě méně informované, než oni. Spíše je třeba vinit ty, kteří po celé 
dekády v jejich bezvýchodné strategii pokračovali a pokračují – i přesto, že se celý svět 
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ubírá opačným směrem: k posilování národních, regionálních i lokálních ekonomik – ve 
smyslu hledání autonomie a nezávislosti v  inovaci, technologizaci a digitalizaci, ne ve 
stále levnější pracovní síle. Zůstáváme v přímém rozporu s odkazem Tomáše a Jana Bati 
– nejlepšího to modelu národního kapitalismu tehdejší doby. Baťové podnikali po celém 
světě: nevyváželi boty, ale celá průmyslová města, která byla schopná vyrábět cokoliv 
a co nejblíže ke konečnému spotřebiteli a zákazníkovi. Toho je nám nejvíce třeba i dnes: 
schopného podnikatele, který vytváří národní příjem doma i v zahraničí. 

Bohužel je dnes poškozen i mediální folklor, který vytrvale mluví o našich automobi-
lech, našem, pivu, atp., i když nám třeba už nepatří. Patří nám ovšem nepřehledné lány 
žlutě kvetoucí řepky, snad největší v Evropě. Tak přece něco. Když už ale jednou prodáte 
svůj dům, pak jistě lze zdůrazňovat, že vám kdysi patřil a že ještě dnes tam občas zajdete 
posekat trávník – ale komu to vlastně ještě k čemu vůbec je?

Je-li HNP dlouhodobě a výrazně nižší než HDP, pak jistě dává smysl, že takovou eko-
nomiku nelze považovat za vyspělou. A to, i když je ekonomika na daném území vyspělá 
(ve smyslu HDP). Proč? No proto, že když produktivní kapitál nevlastníme, tak nemů-
žeme vykonávat vlastnické funkce: nerozhodujeme kdy, kde, co, jak a pro koho budeme 
vyrábět.  Pouze poskytujeme svoji pracovní sílu a své výrobní prostředky těm, kteří mají 
právo tato rozhodnutí činit, tedy těm vlastníkům, kteří si naše výrobní služby a nástroje 
smluvně a dočasně zakoupí. Proto si lidé v  JPMorgan všimli, že ztrácíme vlastnickou 
kontrolu nad národní ekonomikou, že nejsme pány ve svém domě a že tudíž nemůžeme 
přejímat zodpovědnost za vlastní ekonomiku – a tudíž ani za vlastní státní dluhopisy.

Co na to čeští bankéři a politici? Tvrdí, že „Co se na první pohled může zdát nepří-
jemné, je vlastně příznivá zpráva pro české státní dluhopisy.“ Ve skupině rozvojových 
zemí budeme mít větší váhu (3,3 procenta) než ve skupině vyspělých zemí, kde ČR bylo na 
chvostu (0,17 procenta). Takže, mudrujeme: čím hůře, tím lépe. Anebo, je lépe být nikdo 
někde, anebo někdo nikde? Do toho už však národu mluvit nelze. Takže vlastně o nic ne-
jde. Vždyť je to vlastně jedno, do které kategorie patříme. Hlavně, že jsme spokojení. Co je 
nám do Baťů, kteří uměli bohatství vytvářet, ne jen efektivně konzumovat? 

Tím se dostáváme k Trumpovi a heslu „Make America great again“. Jak by to asi znělo 
česky? Asi nijak?  

Trump už sám sebe definoval vybranou skupinou lidí, o které má zájem a které si sám 
zve do Bílého domu: např. Xi, Sisi, Dutarte, Erdogan, Le Pen, a podobně, ale vyjádřil i své 
sympatie pro severokorejského Kima, kterého nazval „smart cookie“ a osobní setkání 
s ním by považoval „za poctu“. Prostě mu imponují „ostří hoši“, obojího pohlaví. Ukázalo 
se ale, že nemá rád patolízaly a vlezlisty – což není dobrá zpráva pro drobné středoevrop-
ské „takytrumpetisty“, kterými vyloženě pohrdá.

Jedna věc už je jasná: v ekonomice Trump spoléhá na růst nejméně 3%, aby se částeč-
ně vyhnul rekordnímu zadlužení, které vyplývá z jeho pokusů o bezhlavé snižování daní, 
zbrojení, předražený zdravotní systém, stavbu zdí, narušování hospodářských dohod, 
návrat k uhelným dolům a ropným potrubím, ignorování vzdělávání, zneužití Národních 
parků, prosazování „čistého uhlí“ a „špinavého dieselu“, rušení ekologických opatření, 
atp. Je zřejmé, že neumí vyjednávat – buďto je po jeho představě, anebo se vzdáva a přzpů-
sobuje se. Nezná základní pravidlo negociace – že totiž protivník musí s dohadováním 
souhlasit. To není v politice vždy možné a tak Trump stále prohrává. Zbývá jen řinčení 
zbraněmi.
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Trump se také domnívá, že stav ekonomiky je odvozený od hospodářské intervenci 
státu, že manipulace daní, stavění hladových zdí, a zvyšování státních výdajů jsou klíče 
ke zdravé ekonomice. Vůbec nechápe evoluční principy hospodářských systémů a ne-
smyslnost návratu zpět k tradiční průmyslové revoluci. Nechápe autonomní a spontánní 
akceleraci digitalizace, robotizace, automatizace a regionálního i lokálního uplatnění 
nových technologii, business modelů a podnikatelského vzdělávání.

Bezpečné zvýšení zaměstnanosti je možné: stačí zakázat moderní digitální techno-
logie, roboty a stroje vůbec, snížit drasticky produktivitu práce – a lidé se sami vrhnou 
do polí, aby vlastníma rukama obdělávali lány polí a pracovali v tradičním průmyslu – 
hodně tradičně. Není to příliš nadsazené, protože již nyní navrhuje Bill Gates Trumpovi 
„zdanění robotů“. První krok je tedy na obzoru. 

Kdyby to vše bylo takhle snadné, stačilo by snížit regulace, zvýšit intervence a spolé-
hat na stát jako hlavní hnací sílu ekonomiky. To, že se to zatím nikomu nepodařilo, je ve-
dlejší: stačí sebedůvěra, ignorance a silný jedinec, který do evolučních trendů ekonomiky 
tvrdě zasáhne, a konečně „poručí větru, dešti“. Osobní vlastnosti k  tomu Trump má; 
mezi nimi např. temerity, audacity, effrontery, foolhardiness, gall, impetuosity, rashness, atp. 
Jsou to vlastnosti jen těžko přeložitelné do jiných jazyků. Jejich uplatnění však, s plnou 
podporou mezinárodního dělnického hnutí, je nabíledni. 

01. 05. 2017

Kdo byli „Torpindas“?
Při své práci na nové knize (kde se také 
zabývám původem amerických Indiánů) 
jsem studoval cestopis „Germany, Bohe-
mia, and Hungary, Visited in 1837“. Jeho 
autorem je Rev. G. R. Gleig, M. A., kaplan 
v Royal Hospital, Chelsea. Ve třech dílech 
popisuje své cesty po Německu, Bohemii 
a Maďarsku. V Čechách i na Slovensku 
se setkal s  příslušníky kmene Torpinda, 
které detailně popisuje. Kdo však byli tito 
„Torpindové“? 

Při studiu slovenské prehistorie jsem 
o Torpindech bohužel nenašel žádnou 
zmínku. Gleig se však o nich vyjadřuje 
běžně a i tehdejší obyvatelstvo s nimi bylo 
seznámeno, alespoň z  doslechu. Gleig se 
setkal nejen s  jedinci, ale navštívil i je-

jich kmenové osady v podhorských údolích kolem Váhu a Hronu. Nakonec vyloučil jejich 
spřízněnost s Romy nebo Cikány, ale připodobnil jejich způsob života i organizaci k pra-
věkým indiánským kmenům Ameriky.
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Zdá se být logické, že podkarpatská údolí Slovenska nebyla zcela liduprázdná před 
následnými kolonizacemi Mongolů, Němců, Římanů a Slovanů. Je možné, že izolované 
kapsy prapůvodního obyvatelstva (tj. aborigines) přežily až do poloviny 19. století, než 
byly plně absorbovány stabilizujícím se okolím. Gleig popisuje své setkání s Torpindou 
následovně:

Mladého Torpindu jsme pozvali k našemu stolu. Nebylo mu více než 16 nebo 17 let, ale odě-
vem, pokožkou i chováním byl perfektním představitelem svého kmene. Jeho oděv zahrnoval 
široký, nízký klobouk, tmavohnědý kabát s rukávy, jakož i jediný spodní oděv, zřejmě tkaný 
jako jeden kus a viditelně beze švů, který mu sloužil jako vesta, kalhoty a punčochy současně. 
Jediné otvory, které jsme v těchto zvláštních pantoflích mohli spatřit, byly od paty asi do půle 
lýtka nohy, a tyto byly pečlivě zašněrované mosazným drátěním. Pod kabátem měl mladík 
brašnu z  teletiny, zavěšenou na koženém řemenu přes své pravé rameno. Všimli jsme si, že 
tato součást oděvu byla velmi pečlivě ornamentovaná. Celá brašna byla rytinou drobných čar 
a křivek, ne nepodobných tetování na obličejích ostrovanů z jižních moří. Navíc, přímo na ple-
ci, byla bronzová lví hlava zavěšená na větším kruhu, na němž viselo 20-30 bronzových čističů 
dýmek. Zřejmým cílem jeho vstupu do pivnice bylo udat některé z těchto nástrojů, nabízených 
za 3 krejcary za kus; netřeba dodávat, že jsme se stali kupci. Navíc jsme mu nabídli dobrý peníz 
za jeho opasek, ale toho se vzdát nechtěl. Na všechny další naše dotazy, týkající se vůdce jeho 
kmene, jakoby neslyšel. Buďto nemohl nebo nechtěl nám porozumět, a při první odmlce v kon-
verzaci se rychle vytratil. Nelze popřít, že celkový zjev tohoto mládence byl velmi malebný, 
ale více malebný než atraktivní. Jeho dlouhé, nečesané vlasy, jakož i tmavě olivová pokožka, 
byly samy o sobě pozoruhodné.  Jeho postoj a chování však byly rozhodně špatné: nikdy se vám 
nepodíval přímo do očí. Je jisté, že zacházení, kterého se jemu i ostatním z jeho skupiny dostává 
od Čechů, není propočteno, aby se do nich zamiloval. Obyvatelé této země totiž zjevně považují 
tyto tuláky se směsí opovržení a odporu. I přesto jsem si uměl představit - v jeho pokryteckém 
pohledu, jakož i v plíživém ovzduší, které doprovázelo všechny jeho pohyby - znaky typu vycho-
vání, které lze právem očekávat, že vyprodukují schopného a zkušeného vagabunda.

Odvážím se však říci, že tenhle mládenec věděl bezpečně jak rychle umlčet kdákání drůbe-
že za stájovými vraty, a jistě nebyl ani nešikovný při operaci odstranění ruksaku či jiné zátěže 
zpod hlavy spícího člověka. Ale svalstvo a šlachy toho chlapce, a mohu dodat, že i všech ostat-
ních jeho soukmenovců, s nimiž jsme se setkali, mě neoslnily nadnesenými myšlenkami o jejich 
síle nebo statečnosti. Představoval jsem si, že s pomocí pořádného klacku bych se neměl bát dát 
kterékoliv jejich trojice s noži (o nichž jsem již tolik slyšel), a pustit se do boje.

Když mladík odešel, pokoušeli jsme se vyzpovídat paní hospodskou. Přidala, že jim nelze 
v ničem důvěřovat, že to jsou podvodníci, daleko nad běžnou míru mezi lidmi, a že žádný um 
nebo pokus o přívětivost si nikdy nezískal jejich náklonnost či trpělivost. I přesto jsme setrvali 
ve svém přesvědčení, že navštívíme první cikánský tábor, na který během své cesty narazíme. 

Svůj původní dojem, že Torpindové jsou kmenem cikánů, Rev. Gleig, po setkání 
s Romy v okolí Prešpurku, zcela opustil - a za svoji chybu se dokonce omlouval. Torpindo-
vé nemluví Romany, ale jakýmsi slovanským nářečím, kterému však Slováci plně nerozu-
mějí. Jejich pokožka je olivově hnědá, spíše indická. Američtí Indiáni přešli do Ameriky 
ze Sibiře, ale odkud přišli na Sibiř? Šlo zřejmě o Indoevropské kmeny z oblastí Indie, 
Persie a Malé Asie. Tyto migrace proběhly o tisíce let před pohyby kmenů romských. To 
by znamenalo, že Kolumbovo označení „Indiánů“ je ve své podstatě správné, protože i oni 
vlastně pocházeli z Indie.
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Je třeba si uvědomit, že zmíněné indoevropské kmeny nemigrovali prostě „do Ame-
riky“ – o její existenci neměli ani tušení. Prostě následovali lovnou zvěř, která před nimi 
vytrvale ustupovala a která překročila do Ameriky dlouho před nimi. Také je logické, že 
se tyto indoevropské kmeny nepohybovaly jen směrem na východ, ale i na sever a západ. 

Kmeny Torpindů na Slovensku se pak před nájezdy po tisíciletí stahovaly do od-
lehlých údolí, izolovaly se, adaptovaly se, a postupně přejímaly i základy slovanských 
jazyků. Zachovaly si však kmenová uspořádání a postupně se věnovaly lovu, zemědělství, 
pastevectví a nakonec i drobnému zpracování kovů. Rev. Gleig zřejmě zastihl poslední 
zbytky těchto praobyvatelů, příbuzných amerických Indiánů, těsně před smrtícím ná-
stupem průmyslové společnosti.

25. 05. 2017
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