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Práce matka pokroku

Heslo je správné, ale jeho logika pochybná. 
Někdo může namítnout, že nikoliv práce, ale 

její nezdárná sestra lenost je matkou pokroku, tak 
jako zapomnětlivost je matkou turistiky. Lenost 
nás žene k hledání technických, materiálových, or-
ganizačních, a dokonce i genetických inovací, kte-
ré se strhají za nás. Nebo aspoň vystačí s menším 
úsilím, aby dosáhly stejného nebo většího množ-
ství produktu. Dokonce lepšího. 
Jenže tento pokrok nemusí být pro všechny. Po-
kud je cílem dané inovace jen snížení pracovních 
nákladů, vlastník podniku sáhne po novém udě-
látku a současně vyhodí pár nadbytečných pra-
covních sil, místo kterých teď mačká čudlík nebo 
zatočí klikou. A jak tak ořezává přebytečné zdroje, 
ani mu nepřijde, že to byli lidi.

Ale smyslem práce přece nemusí 
být vždycky jenom zisk. Přebalené 
miminko platí jiným zlatem, pokud 
nepočítáme zářivý úsměv kolozu-
bé dásně. Zvadlá domácnost kolem 

sklizeného nedělního oběda je úspěch, který se 
nezapočte do penze, ale nebýt ho, mělo by vůbec 

cenu prodírat se řetězem životních strázní? A prá-
ce může být i nesmyslem, jsme-li k ní přikováni, 
nebo když pomáhá škodit. 
Práce může mít i svátek – jako bojové heslo, kte-
ré pomáhá naše denní úsilí odtrhnout od otroctví. 
Je to svátek pracovního trhu, ve kterém majitelé 
lidského a sociálního kapitálu hájí svoji cenu. Ne-

zpravodaj-az@seznam.cz
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prodávají sebe, ale svůj čas a schopnosti, a také své 
nenahraditelné postavení opřené o moc solidarity. 

Thomas More na našem čaji
Pro většinu obyvatel světa je práce přirozený způ-
sob, jak opatřit chléb náš vezdejší. Nestačí prosit, 
aby jej někdo dal. Bez práce nevznikne. Dobře roz-
dělená práce mezi jednotlivé členy společnosti je 
také spolehlivý konstrukční materiál opravdové 
svobody. Jestliže všichni stejně dělí svůj čas a své 
schopnosti ve prospěch společného díla, měla by 
odpadnout hlavní příčina nerovností a nadvlády. 
Měla. Praxe může být jiná. Přesto nikdy nezmi-
zí touha po opravdu spravedlivé společnosti, byť 
nad ní mnozí mávnou rukou jako nad utopií. 
Utopie? Právě jí je 500 let, připomněl filozof Mi-
chael Hauser v AZ při Čaji o páté, a vlastně to bylo 
jediné místo, kde se připomnělo výročí tohoto la-
tinského díla anglického filozofa Thomase Mora  
z roku 1516. Reaguje na prvotní známky vznikající-
ho kapitalismu, vyhánění rolníků z občinové půdy, 
která se mění v ohrazované pastviny pro ovce na 
vlnu („ovce sežraly lidi“). A okamžitě spatřuje pro-
past mezi prací a bohatstvím. 
Utopie tak konstruuje spravedlivější společnost a 
užívá k tomu dobovou formu záznamu vyprávění 
námořníka, který prý žil na stejnojmenném ostro-
vě. Práce je tam společná, účastní se i vladař, zato 
zlato je symbolem otroctví a pohrdání. To má logi-
ku, vysvětluje More, neboť příroda to nejcennější 
pro život, jako je půda, voda nebo vzduch, nechala 
na povrchu, zatímco zbytečné ukryla v hlubinách. 
Nevíme, kde leží Utopie, nevíme, jak se tam dosta-
neme. Nevíme, jak vznikala, ani jak dopadla. Přesto 
nás dokáže půl tisíciletí inspirovat a povzbuzovat, 
čímž se řadí k nejcennějším dílům kulturního dě-
dictví.

Utopie a vize jsou kompasem v zamlžené době. 
Avšak mnoho z toho, čím žil Thomas More a co 
ho hnalo do konfliktů s mocí (skončil, jak jinak, 
na popravišti), už neplatí, nebo ne zcela. Dobovou 
Anglii charakterizovala nelítostná loupež, které se 
v lepší společnosti říká prvotní akumulace. Půda 
pro podnikání musela být sebrána těm, kdo ji měli 

pro subsistenční obživu. „Nic nemůže být niko-
mu přidáno, aby právě to nebylo vzato jinému,“ 
zdůrazňuje (latinsky) More.
Může, upozornili bychom Mora, tomuto ome-

zení už trochu unikáme. Ne, že by dodnes lidé 
nebyli okrádáni, ale to jsou pravidla pouze hmot-
ného světa. Statistiky však ukazují, že v mnoha 

zemích už dlouhá desetiletí převládá nehmotná 
složka produktu. Samozřejmě, že se tam počítají 
i služby, kde to vyjde na stejno – když myju hlavu 
jednomu, nemohu ji ondulovat druhému. Ale pro-
dukce informací? Provoz mobilní telefonní sítě? 
Nový software? Čím více uživatelů, tím větší přída-
vek hodnoty. To nabízí jak nové možnosti okrádá-
ní, tak nové příležitosti, jak světu sevřenému záko-
ny bohatství uniknout.
Thomas More použil pro svou vizi izolované ost-
rovní řešení, obklopené mořem, nejen proto, aby 
jej chránilo před nepřízní okolního světa. Jeho typ 
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všeobecné spolupráce musel být prostorově vyme-
zen. I tato podmínka však nyní odpadá, vzdále-
nosti přestaly existovat, alespoň v mnoha oborech 
tvořivé lidské činnosti. Současně se zmnožují lev-
né nástroje, které umožňují rozptýleně produkovat 
to, co dříve mohlo vznikat jen v centralizovaných, 
kapitálově náročných závodech. 

Jaká práce si zaslouží svátek
Práce se zbavuje závislosti na kapitálu. Značná část 
práce. Může být bez něj. Dnešní utopie, vzdálená, in-
spirující, byť bezprostředně nerealizovatelná vize, by 
tedy v mnohém vypadala jinak. Čekáme na ni. Možná 
už vzniká. Ale to základní je nadčasové. Budoucnost 
nemůže stát na bohatství, neboť to nečiní lidi lepšími:
„Kterýkoli tupec, který nemá více vtipu nežli pařez a 

který je právě tak ničemný jako hloupý, přece má ve 
svých službách mnoho mužů moudrých i řádných je-
nom proto, že se mu dostalo veliké hromady zlaťáků,“ 
varuje před boháči More. Tohle nezmění ani úderné 
přerozdělování.
Také nová utopická vize se musí točit kolem práce, ať 
bude vypadat jakkoliv. Práce, která má smysl. Práce 
osvobozující. Práce pro všechny a jejich chléb vezdej-
ší. Práce, která si zaslouží svůj svátek. 
Zbyněk Fiala

značná část práce se 

zbavuje závislosti na 

kapitálu

http://denikreferendum.cz/clanek/22704-brno-pripravuje-partici-
pativni-rozpocet-svihlikova-je-to-dobra-zprava
Rada Brna schválila zavedení participativního rozpočtu. Po-
dle expertů je to dobrá zpráva, až příští měsíce podle nich 
ale ukážou, jaká je schopnost magistrátu rozpočet komu-
nikovat s veřejností a zatáhnout do jeho přípravy co nej-
více lidí. „Brno se zařazuje mezi další města či městské 
části, které se rozhodlo k participativnímu rozpočtování 
přistoupit. Nedávno byly vybrány vítězné projekty v Praze 
10, jsou tu i Semily, rozběh na Praze 3, podpora pražského 
magistrátu či Ostrava jih,“ připomíná v článku Deníku Referendum 
Ilona Švihlíková.

https://www.youtube.com/watch?v=J7Rdey6xXa4
Video z mezinárodní  konference „Lokální a globální udržitelnost“. 
Vystoupila zde mj. Naďa Johanisová, Martin Zíka, Ilona Švihlíková, 
Zbyněk Fiala, Milan Smrž, Tomáš Tožička.

https://www.youtube.com/watch?v=wfLH4XLa8Rc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=59prA3wDSgs&feature=youtu.be
Aktivní veřejnost volá po alternativním a kvalitním zákonu o refe-
rendu. Jedno z možných řešení představuje návrh 
Mgr. Patrika Doležala. Ve své přednášce (pořáda-
né Masarykovou demokratickou akademií) a ná-
sledné diskuzi představuje svůj návrh, který vy-
pracoval na základě požadavků veřejnosti. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11483158486-souvislosti-
-jana-pokorneho/216562220750004/
Pořad Souvislosti Jana Pokorného na téma, zda se Česká republika 
v průběhu své transformace stala kolonií. V pořadu vystoupila také 
ekonomka Ilona Švihlíková.

doporučujeme
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inspirovna

Odborový svaz KOVO to řeší dvěma způsoby, 
buď se k základní organizaci přidají zaměst-

nanci/členové jiného zaměstnavatele a fungující 
ZO tak příjme pod sebe lidi z jiné firmy (není po-
vinnost říct, kdo je v odborech, platí si příspěv-
ky hotově nebo převodem na účet ZO sami) a za-
městnavateli se jen dopisem oznámí, že jsou zde 
odbory anebo nový druhý způsob viz níže  dle 
ustanovení ze Stanov.  V tomto druhém případě 
to řídí zaměstnanci odborů z RP (regionálního 
pracoviště). 

§ 14
Organizační jednotky OS KOVO
(1) OS KOVO se člení na organizační jednotky. Or-
ganizační jednotky vytvářejí své orgány.
(2) Organizačními jednotkami OS KOVO, danými 
těmito Stanovami, jsou:
a) základní organizace OS KOVO;
b) sdružení základních organizací OS KOVO;
c) volební obvody (dále též „VO“);
d) krajská sdružení OS KOVO (dále též „KS OS 
KOVO“);
e) seskupení členů OS KOVO u jednoho zaměstna-
vatele evidovaných při RP OS KOVO (dále jen „se-
skupení členů“)

 
§ 16a Seskupení členů
(1) U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí ZO, může 
působit OS KOVO prostřednictvím odborového zá-
stupce, nebo výboru seskupení členů. Minimální 
počet členů OS KOVO v seskupení členů jsou 3.
(2) Seskupení členů nemá právní subjektivitu.
(3) Orgánem zastupujícím členy OS KOVO v se-
skupení členů je odborový zástupce, nebo výbor 
seskupení členů. Odborovým zástupcem nebo čle-
nem výboru seskupe-
ní může být člen OS 
KOVO evidovaný při 
RP OS KOVO v sesku-
pení členů, zaměstna-
nec OS KOVO, zmoc-
něnec KS OS KOVO, 
zástupce KS OS KOVO 
v Radě OS KOVO. Od-
borový zástupce nebo 
výbor seskupení členů 
jsou orgánem odborové organizace působícím u za-
městnavatele podle zvláštních právních předpisů.

 Druhý způsob vzniku odborů je hojně používaný v 
současnosti na jižní Moravě.

Jak založit odbory, aby to zaměstnavatel Nevěděl?
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Krátce po Ostravsku (viz Zpravodaj AZ březen 
2016) vznikla autonomní skupina DiEM25 

Jižní Čechy. Formálně vzato je to „DiEM Spontane-
ous Collective“ čili DSC (česká terminologie zatím 
není ustálená). Má 8 členů, kteří se dříve vesměs 
hlásili k iniciativě ProAlt; koordinátorem je Anto-
nín Hořčica.
Skupina zatím hlavně šíří informace o DiEM25 
resp. „dobré jméno“ této evropské iniciativy, sle-

duje akce a aktivity DiEM25 a zvažuje účast na 
shromáždění ve Vídni 5. května. Toto druhé val-
né shromáždění DiEM25 se bude věnovat převáž-
ně evropské reakci na uprchlickou krizi zejména  
s ohledem na politickou integraci EU. 
Očekává se brzký vznik skupiny v Praze, ale jestli 
k němu nedojde, ještě letos na jaře začnou obě exis-
tující skupiny chystat ustavení „národního“(lépe: 
státního) článku DiEM Česko.
Jiří Guth

Vzniká DiEM25 
Jižní Čechy

The Next System Project je 
ambiciózní víceletá iniciativa 

zaměřená na odvážné přemýšlení 
o tom, jak se vypořádat s výzvou 
systémové změny, před níž stojí 
USA. V iniciativě je zapojena ši-
roká skupina výzkumníků, teo-
retiků a aktivistů, která se snaží 
zahájit národní diskusi o povaze 
„budoucího systému“.

Jedná se o řadu lidí prakticky 
ze všech amerických univerzit 

inspirovna

Stručně o The Next System Project

(Harvard, MIT, Cornell, …), má 
několik spolupracujících organi-
zací, atd.

Jdou na to formou tzv. teach-inů, 
což se dá přeložit asi jako „nefor-
mální přednášky a diskuse, nebo 
série přednášek na téma veřej-
ného zájmu“. Odkazují se  na již 
padesátiletou tradici, kdy něco 
takového začalo na amerických 
univerzitách v 60. letech, v době 
války ve Vietnamu. Nakonec pak 
i toto vlastně byl jeden z tlaků na 
ukončení této války. 

Takové diskuse vznikají na růz-
ných místech, na univerzitách, 
pracovištích, atd. Jejich vize:

Jaké změny chce naše iniciativa 
dosáhnout?

Nebaví vás už každodenní ru-
tina? Chcete pomoci milionům 
Američanů seznámit se s reálný-
mi, již existujícími alternativami 
a jak se na nich podílet? Dnešní 
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systém dělá přesně to, na co byl 
navržen – plní kapsy korporací 
na úkor zdraví a životní úrovně 
obyčejných lidí, ničení životního 
prostředí a podněcování válek ve 
světě. Víme ale také, že je možná 
změna. Existuje mnoho modelů 
ekonomicky i ekologicky udr-

žitelné společnosti. Jakmile se 
problémy současnosti v celé spo-
lečnosti stávají stále více zjevný-
mi, lidé chtějí vědět, zda existuje 
reálná budoucnost. 
New-Systém Teach-in (diskusní 
semináře o novém systému) je 
název pro aktivity, které pomá-
hají komunitám a univerzitám  
v celé zemi se v této záležitos-
ti angažovat a začít s využívá-
ním alternativ, které jim nejví-
ce vyhovují. Diskusní semináře 
mohou být mocným nástrojem  

v narůstající celonárodní debatě 
o tom, co tato země potřebuje a 
jak to zařídit. V dnešním období 
politického matu musíme pře-
vzít za tuto důležitou debatu od-
povědnost a vybudovat společně 
komunitu, která bude usilovat  
o transformaci této země. 

Připojte se k seminá-
řům ve své škole, nebo 
navštivte nějakou ško-
lu v sousedství a do-
zvíte se více. Dodáme 
vám vzorový životo-
pis, agendy a ideje pro 
workshopy, popisující 
existující alternativy, 
informaci o rodících se 
iniciativách, poslední 
důležité výsledky vý-
zkumu – abyste mohli 
realizovat efektivní a 

angažovaný diskusní seminář, 
který vaší komunitě pomůže do-
stat se na vyšší úroveň.
Toto je výzva, kterou sepsalo  
8. prosince 2015 společenství 
několika tuctů studentů z Ame-
riky i jiných zemí, představitelů 
univerzitních fakult, odborových 
a komunitních organizací k od-
startování první vlny těchto dis-
kusních seminářů (Teach-in) na 
jaře 2016.
Naše heslo je „EXISTUJÍ REÁL-
NÉ ALTERNATIVY“.

Euroregion Praděd působí  
v turistické oblasti Jeseníky 

od roku 2011 jako profesionální 
společnost destinačního manage-
mentu (dále SDM). Východiskem 
pro činnost SDM je aktualizova-
ná Marketingová strategie roz-
voje cestovního ruchu, přičemž 
jejím globálním cílem je zajistit 
dlouhodobě udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu zaměřeného na 
venkov. 

Základní – kvantitativní cíl: 
Celkový růst počtu turistů a ná-
vštěvníků do roku 2015 o 10%.

Průběžné naplňování cílů mar-
ketingové strategie se děje reali-
zací tzv. akčních plánů (AP). Tyto 
AP obsahují především aktivity 
spojené s tvorbou komplexní a 
konkurenceschopné nabídky pro-
duktů cestovního ruchu na bázi 
síťování partnerů Euroregionu 
Praděd z veřejného i soukromého 
sektoru a podporou prodejnos-
ti takto vzniklé nabídky na rele-
vantních domácích i zahraničních 
trzích cestovního ruchu. 
V síti partnerů Euroregionu Pra-

děd spolupracuje více než 150 
subjektů z veřejného a soukromé-
ho sektoru. Zároveň bylo zřízeno 
Regionální fórum cestovního ru-
chu (Fórum) Euroregionu Praděd 
sdružujících 100 členů z obou sek-
torů. Výkonným orgánem Fóra je 
11 členná Rada pro cestovní ruch 
(Rada) složená ze zástupců spádo-

vých území Euroregionu Praděd 
(Bruntálsko, Jesenicko, Krnov-
sko, Rýmařovsko, Vrbensko) z 
veřejného a soukromého sektoru, 
a to na principech komunitního 
plánování. Současným předsedou 
Rady je místostarosta Krnova Jan 
Krkoška. Místopředsedkyní Rady 
je Ing. Zuzana Derychová, mana-
žerka Wellness centra Bruntál.

Region Praděd: Lokální 
ekonomika jako záchranná síť
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V rámci institucionální udrži-
telnosti systému řízení tvorby a 
propagace produktové nabídky 
pracuje celkem 38 lidí s jasnými 
kompetencemi, což se následně 
projevuje v efektivitě fungování 
celého systému řízení. Finanční 
udržitelnost systému je zajišťo-
vána prostřednictvím Fondu ces-
tovního ruchu Euroregionu Pra-
děd, do kterého v současné době 
přispívá Moravskoslezský kraj 
(cca 77%), členská města a obce 
Euroregionu Praděd (cca 18%) 
a členové Regionálního fóra ces-
tovního ruchu ze soukromého 
sektoru (cca 5%). 

Cíl je plněn od roku 2012
Z hlediska plnění základního – 
kvantitativního cíle, tj. celkový 
růst počtu turistů a návštěv-
níků v TO Jeseníky-východ do 
roku 2015 o 10% ve srovnání s 
výchozím stavem roku 2010 lze 
konstatovat, že tento cíl (index 
1,10) je plněn již od roku 2012.
Nic na tom nemění ani fakt, že 
v roce 2012 došlo k určité revi-
zi dat ČSÚ. Podstatný je trend, 
který je rostoucí, což má dopad 
na zvýšení příjmů z ubytova-
ných hostů a na zaměstnanost 
v destinaci. V posledním sledo-
vaném roce je patrný výrazný 
nárůst počtu příjezdů a přeno-

cování nerezidentů (zahranič-
ních turistů), kteří dle šetření 
agentury STEM/MARK utráce-
jí zhruba dvojnásobně více než 
rezidenti (domácí turisté). Eu-
roregion Praděd disponuje 
vlastními výzkumnými daty ze 
kterých vyplývá, že celkově tu-

risté (rezidenti i nerezidenti) 
utratili v TO Jeseníky-východ 
v roce 2015 minimálně cca 343 
mil. Kč. Dle studie KPMG zpra-
cované pro MMR lze usoudit, 
že z této částky bylo na zákla-
dě daní a poplatků odvedeno 
do veřejných rozpočtů cca 137 
mil. Kč. Bohužel většina těchto 
prostředků skončila ve státním 
rozpočtu a jen zlomek zůstal  
v obecních rozpočtech a kraj-

ském rozpočtu. Příjmy z jedno-
denních návštěvníků prozatím 
není možné zjistit.
Na základě útraty turistů, úda-
jů Českého systému kvality slu-
žeb (ČSKS) a vlastního výzkumu 
bylo možné vytvořit model za-
městnanosti v cestovním ruchu 

v TO Jeseníky-
-východ. Dle úda-
jů ČSKS cestovní 
ruch v ČR primár-
ně zaměstnává 
cca 235000 pra-
covníků v závis-
losti na sezónnos-
ti. Sekundárně 
jsou na jednoho 
pracovníka na-
vázány 3-4 další 
pracovní pozice, 
které by bez pri-
mární sféry ne-
mohly existovat. 

Terciálně je na jednoho pracov-
níka primární sféry navázáno 
15-20 dalších pracovních míst 
napříč všemi obory a průmysly.
Nárůst příjmů z ubytovaných 
hostů z cca 212 mil. Kč v roce 
2011 na již uvedených 343 mil. 
Kč v roce 2015 ukazuje na efek-
tivitu marketingových aktivit 
Euroregionu Praděd. Přitom  
v letech 2011 – 2015 bylo do 
těchto aktivit vloženo celkem 

cca 12,5 mil Kč (2,5 mil. Kč roč-
ně). Pro zvýšení kvality a efek-
tivnosti marketingu byly vy-
tvořeny předpoklady na úrovni 
turistického regionu Severní 
Morava a Slezsko, kdy během 
roku 2015 vznikla na základě 
iniciativy hejtmana MSK kraj-
ská destinační společnost (KDS 
- Moravian-Silesian Tourism, 
s.r.o.) se sídlem v Ostravě. KDS 
mimo jiné provozuje regionální 
turistický portál http://severni-
morava.travel ve spolupráci se 
členy svého Poradního orgánu. 
Zástupce Euroregionu Praděd je 
členem tohoto Poradního orgá-
nu a zajišťuje partnerskou spo-
lupráci Euroregionu Praděd ne-
jen se zástupci KDS a MSK, ale i 
se zástupci organizací cestovní-
ho ruchu ostatních TO (Besky-
dy-Valašsko, Poodří-Moravské 
Kravařsko, Těšínské Slezsko, 
Opavské Slezsko a Ostrava), zá-
stupcem Letiště Mošnov a zá-
stupcem Klastru cestovního ru-
chu (KLACR – garant uplatnění 
ČSKS v turistickém regionu). 
Tímto vznikl velmi silný regi-
onální tým s dlouhodobou per-
spektivou, jehož platným čle-
nem je i zástupce Euroregionu 
Praděd.

Zpracoval:  Ing. Michal Blaško, Ph.D.



zpravodaj AZ / leden 2016 / strana 8

Všem 
pozitivním 
deviantům! 

Poslední dobu se roztrhl 
pytel s dobrými zprá-

vami z obcí a regionů. Do-
slýcháme se o případech, 
kdy se někomu něco poda-
řilo, co by mohlo povzbudit  
k následování. Aby to neby-
ly jen zprávy z druhé ruky, 
otevíráme tento koutek se 
samoobslužnou inspirov-
nou (podle vzoru poradna). 
Napište nám o událostech 
z vašeho okolí, které stojí 
za zaznamenání a obsahu-
jí zkušenosti využitelné i 
jinde. Informujte nás o os-
trůvcích pozitivní deviace, 
ať se nákaza šíří!

S knihou Jak jsme se stali kolonií vyrazila ten-
tokráte Ilona Švihlíková (v doprovodu Evy 

Novotné z iniciativy Ne Základnám) do Chrudi-
mi. Před přednáškou ve „vodních zdrojích“ zbyl 
i čas na setká-
ní s místními 
zástupci levi-
cové scény. Po-
těšující bylo, 
že na přednáš-
ku zavítali i 
přátelé z okolí 
Chrudimi, kte-
ří se podělili o 
své zkušenos-
ti v občanských 
aktivitách. Petr Bajgar pohovořil o své občan-
ské práci i aktivitách v Pirátské straně, Milan 
Daniel a Pavel Santay o méně příznivých zkuše-
nostech s místním senátorem. Velký zájem vzbu-
dila kampaň proti palmovému oleji, jako určitý 
vzor, jak seznámit s důležitou kauzou občany. 
Přednášku Jak jsme se stali kolonií, po níž ná-
sledovala autogramiáda autorky, zaznamenala i 
místní televize. 
Ilona Švihlíková v tomto pololetí s knihou zaví-
tá ještě do Plzně a Českých Budějovic, nejdříve 
je ovšem na řadě Bratislava.

Video z Chrudimi:
https://www.youtube.com/watch?v=z3x7fAG_0kQ

„jak jsme se stali 
kolonií“ v Chrudimi

Náměstí v Chrudimi

Pozice ČR jako ekonomické kolonie, z níž odplý-
vají stamiliardy korun a mzdy jsou podhodno-

cené a z níž vyplývá i postavení ČR jako kolonie 
politické, českým špičkám nevadí a neusilují o 
změnu. Nové „národní obrození“ – ideové, ekono-
mické a politické – tudíž mohou vykonat jen obča-
né sami. Vyplynulo to z přednášky ekonomky Ilony 
Švihlíkové, kterou uspořádala Masarykova demo-
kratická akademie v Kroměříži a na níž se dostavi-
la bezmála stovka posluchačů.
Přednáška, v níž Švihlíková vychází ze své kni-
hy „Jak jsme se stali kolonií“, započala otázkami 
smyslu a způsobu transformace. Ekonomka připo-
mněla neoliberální tzv. Washingtonský konsenzus, 

Ekonomická a politická 
kolonie českým „elitám“ 

nevadí
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principy prosazované Minister-
stvem financí USA, MMF a SB 
od počátku 90. let, který stál na 
podhodnocení kursu, liberalizaci 
obchodu a kapitálových toků, pri-
vatizaci a deregulaci, tj. na iluzi, 
že stát má být slabý, neboť trh vše 
vyřeší. Jak podotkla, tuto meto-
du, doporučovanou transformují-
cím se a rozvíjejícím se ekonomi-
kám, vyspělé ekonomiky ve své 
cestě vzhůru nikdy nepoužívaly a 
nepoužila ji ani Čína na své cestě 
mezi ekonomické giganty. Role 
státu při transformaci hospodář-
ství je naopak v takovém strate-
gickém procesu klíčová, podtrh-
la a poukázala na výsledek této 
doktríny, kdy již koncem 90. let 
došlo ke kolapsu některých eko-
nomik a ke krachům finančních 
trhů. 

Pohled do 90.let
Konstatovala, že ČR počátkem 
transformace třikrát devalvova-
la korunu a podhodnocený kurs 

používá ČNB i dnes, čímž pomá-
há vývozu podhodnocené práce,  
k prodeji národní práce pod ce-
nou ve prospěch zahraničí. Priva-
tizace, zčásti kupónová, otevřela 
dveře pro výprodej národního 
bohatství, navíc kvůli podhod-
nocené koruně k velmi levnému 
výprodeji. Podhodnocená koruna 
navíc zdražovala dovoz moder-
ních technologií a inovaci výrob. 
Na kolonizaci české ekonomiky 
se podepsalo i podcenění insti-
tucionálního rámce, zaostávání 
práva za ekonomikou, popření 
„špinavých peněz“, přeprodá-
vání privatizovaných podniků a 
politika v oblasti bankovnictví, 
jež vyústilo, že český kapitál se 
ocitl bez vlastní banky, poně-
vadž všechny se ocitly v rukou 
zahraniční konkurence. Podle 
Švihlíkové se stala transforma-
ce československé ekonomiky 
promarněnou příležitostí, neboť 
naše hospodářství bylo struktu-
rálně na tom lépe než jiné státy, 
byť stav jednotlivých odvětví byl 
rozličný od vyspělých po zaostá-
vající, byl to i stav vnějších ne-
rovnováh, vnější a vnitřní zadlu-
žení bylo poměrně nízké. Pokus o 
lidový kapitalismus selhal už v 1. 
pol. 90. let, kdy DIKové odproda-
li své akciové podíly, následovaly 
krachy soukromých firem kvůli 

manažerským chybám a tunelář-
ským praktikám a vedení státu 
pak vidělo záchranu v příchodu 
zahraničního kapitálu, výsled-
kem je ale jeho mimořádně vyso-
ký současný vliv, uzavřela pohled 
do – již nezměnitelné – minulosti 
ekonomka. 

Pracujeme hodně a za 
hodně málo
V dalším Švihlíková probírala 
současnost, kdy určující vliv – a 
ne vždy kladný – má zahraniční 
kapitál, takže česká ekonomika 
má charakter závislé ekonomi-
ky: (1.) dokládá to vysoký odliv 
zisků (za r. 2014 dle 
ČSÚ 488 mld. Kč, od 
r. 2006 jsou odlivy 
vyšší než reinvesto-
vané zisky); (2.) jen 
nízká a střední při-
daná hodnota pro-
dukovaná českými 
pobočkami zahranič-
ních firem, kdy (3.) 
navíc nejsou finalisty, 
takže cenu neurčují, nýbrž přijí-
mají, takže mají nižší zhodnoce-
ní než mateřská firma; rozšířena 
je práce ve mzdě; (4.) výsledkem 
jsou nižší mzdy, neodpovídající 
hospodářskému výkonu; (5.) je 
velký rozdíl mezi HDP a HND 
(národním důchodem) – zhru-

ba desetina HDP odplyne pryč, 
což je i mezinárodního srovnání 
hodně, a není pak tolik právě na 
investice a mzdy; (6.) nespraved-
livý je daňový systém s vysokým 
zdaněním práce a nízkým zda-
něním majetku a s degresívními 
charakteristikami sazeb (nejvíce 
daně doléhají na nižší a střední 
třídy); (7.) zahraničí vlastní v ČR 
97 % finančních aktiv. Model zá-
vislé ekonomiky považuje Švihlí-
ková za neudržitelný. 
Jak dále uvedla, „pracujeme 
hodně a za hodně málo“ – výší 
mezd je ČR mezi 28 státy EU na 
22. místě, takže „koláč, který se 

vyprodukuje, je výrazně vyšší, 
než koláč, který se sní“. Vytrácí 
se tak smysl transformace – ne-
jen ekonomická, ale i sociální 
konvergence k vyspělým státům. 
Výsledkem je, že poměrným eko-
nomickým výkonem je český pra-
covník asi na 2/3 SRN, ale výší 

čech je na 2/3 výkonu 

němce, ale mzdově je 

na dvou pětinách
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mzdy podle parity kupní síly jen 
na 2/5, rozdíl 25 procentních 
bodů je prý abnormální i v mezi-
národním porovnání. V případě 

použití měnového kursu by mzda 
byla asi na 28 % německé mzdo-
vé úrovně. Češi nízké platové saz-
by vyrovnávají délkou pracovní 
doby – o 14 pracovních dní více 
než v SRN a o 24dní déle než ve 
Francii. 
Výsledkem je široké rozšíře-
ní chudoby a pracující chudoby. 
Těsně nad oficiální hranicí chu-
doby je obrovské množství lidí, 
takže jeden mimořádný větší vý-
daj (např. nová lednička) je uvádí 
do potíží. Ekonomka kritizovala 
rozklad některých funkcí státu 

pravicovými vládami (nefunkč-
ní ÚP, registr aut apod.). Rozší-
řeno je dobývání renty – začíná 
omezením prostředků do daného 

veřejného sektoru 
(např. snížením 
sazby pojistné-
ho), z čehož tam 
vznikne schodek 
a problémy se za-
jištěním chodu, 
na což se pak jako 
lék prosazuje pri-
vatizace, popsala 
s tím, že bylo či 
je to aplikováno 
v penzijním sys-
tému (proto pak 
2. pilíř), ve zdra-
votnictví či škol-
ství. Proto se mezi 

občany šíří pocit bezmoci. Stát  
k tomu přispívá kupř. neomeze-
ním lichvy, exekucemi, atd. 
„Důsledkem je katastrofa i  
v rovině politické“, pokračova-
la Švihlíková s tím, že se občané 
vnímají jako diváci, ač třeba vel-
mi nespokojení. Hledají pak spa-
sitele, třeba i bohatého, jen „když 
nebude krást“. Společnost je ato-
mizována, v popředí je egois-
mus, místo kooperace má navrch 
konkurence, . schází tudíž soci-
ální kapitál, schopnost společné 
akce, konstatovala a dodala, že 

opět musí být spoluprací vytvá-
řen, přitom je ještě důležitější 
než makroekonomické agregáty, 
neboť podmiňuje úspěch jakékoli 
změny.

Levná země
Ekonomka dále kritizovala de-
valvaci koruny ze strany ČNB, že 
se opakuje politika 90. let vývozu 
díky láci, což ovšem v důsledku 
také drží nízké mzdy, není tlak 
na modernizaci a vyváží se ná-
rodní práce zdarma, jsme „země 
láce“, což nikdo v r. 1989 nesli-
boval. Podle parity kupní síly 
dle údajů Eurostatu by kurs ne-
měl být okolo 27 Kč/euro, nýbrž 
18 Kč/euro. Švihlíková se dotkla 
kampaně ČMKOS „Konec levné 
práce“, podpořila ji, avšak pro-
hlásila, že současný model české 
ekonomické politiky, pozice zá-
vislé ekonomiky, moc prostoru 
na růst mezd nedává. Jak k tomu 
dodala, v posledních letech za 
vlády pravicových vlád se česká 
ekonomika nepřibližovala k vy-
spělejším unijním ekonomikám, 
nýbrž naopak stagnovala, nebo 
dokonce divergovala od nich a 
ztraceno bylo asi šest let.
„Ekonomicky závislé území je 
politickou periferií“, zdůraznila 
Švihlíková. Dle vláda nemá žád-
nou vizi a koncepci, ale řeší jen 

operativu, věnuje se margináli-
ím, výrokům někoho, nikoli ale 
skutečným problémům, národ-
ním zájmům – které dosud ne-
byly definovány. Místo strategie 
se vede nejúpornější boj třeba  
o elektronickou evidenci tržeb.  
V důsledku toho jsme i myšlenko-
vou periferií, tuzemští odborníci 
neprobírají hlavní problémy své-
ho oboru, které rezonují v zahra-
ničí, ale překonaným otázkám či 
margináliím. Ekonomka varova-
la, že se nelze spoléhat na oso-
by ve vrcholných funkcích, řadě  

z nich závislá pozice vyhovuje, 
vymlouvají se na EU, jsou zbabě-
lí, alibističtí, oportunističtí. 

Defiinovat národní zájem
Na závěr vystoupení položila ně-
kolik otázek: jaký český národní 
zájem, národní idea, čím pozitiv-



ním přispějeme světovému vývo-
ji, proč vůbec tedy existuje ČR 
a co vypovídá fakt, že si takové 
otázky vůbec neklademe? Pokra-
čovala otázkami globálními: svět 

se nachází v bezprecedentní kon-
centraci krizí, dochází k mohut-
nému technologickému pokroku, 
ke změně vnímání práce a peněz, 
klimatickým změnám, k pokle-
su politické legitimity, úpadku 
morálky. Otázkou je, jak Češi  
v této situaci uhájí svoji existen-
ci, pokračovala a zopakovala nut-
nost definice národního zájmu, 
který musí stát na míru, dodržo-
vání mezinárodních dohod jako 
jedině obraně malých států, za-
hraniční politice všech azimutů, 

odmítnutí vazalství, dále diver-
zifikace ekonomických struktur 
a vazeb, mj. odmítnutí smlouvy 
TTIP, která by dále výrazně sní-
žila naši suverenitu, naopak vy-

tvoření státního 
(suverénního) 
fondu, daňové 
změny za vyšší 
spravedlnost a 
protidaňovým 
rájům (tam je 
umístěno 32 bil. 
USD), dispono-
vat vlastními 
ekonomickými 
strukturami a 
subjekty, neboť 
zahraniční in-
vestor zde zisky 
zde vytvořené 
nemá důvod po-

nechávat. Potřebné jsou proto 
místní ekonomicky struktury a 
cykly jako záchranná, stabilizač-
ní síť, stejně tak vlastní mediální 
síly a vyspělou občanskou spo-
lečnost. Varovala před znechuce-
ním, lhostejností, pasivitou, kte-
rá je pro mocenské síly v pozadí 
cílem různého konání včetně za-
hlcování médií podružnostmi 
a detaily místo koncentrace na 
podstatné problémy. Připomněla 
výrok neuropatologa Františka 
Koukolíka, že pokud si příslušní-

ci kteréhokoli národa nejsou vě-
domi své identity, ohrožují svoji 
existenci. 
V diskusi se hovořila kupř. o ná-
strojích elit – šíření strachu a zá-
sadě rozděl a panuj, 
proti nimž je obra-
nou právě kolektivní 
akce. Šíření strachu, 
vyděšení a povzbuzo-
vání nenávisti, násilí 
usnadňuje zavádění 
opatření omezující 
občanské a osobní 
svobody a prospí-
vá vojenskoprůmy-
slovému komplexu. Dotkla se 
problému zdanění zaměstnan-
ců a OSVČ, jejichž součty od-
vodů daní z příjmů se enormně 
liší – zaměstnanci odvedou asi 
90 mld. Kč, OSVČ, jichž je sice 
několikrát méně, však jen okolo 
miliardy. Větší úniky ale pozoru-
je u velkých firem a 
nadnárodních korpo-
rací s jejich daňovou 
optimalizací, vnitro-
firemními cenami, 
investičními pobíd-
kami, agenturními 
zaměstnanci – pod-
nikatelské prostředí 
je nutno narovnat, 
pravila s údivem nad 
veřejnými zakázka-

mi pro firmy v daňových rájích. 
Poznamenala, že OECD první 
velkou analytickou zprávu vyda-
la před 18 lety, ale nic se od té 
doby neučinilo a některé daňové 

státy sídlí přímo v Evropě a EU. 
Hospodářský systém v Číně ne-
považuje za socialistický, nýbrž 
za státní kapitalismus. Vyzdvih-
la také třeba úvěrové záložny  
v Polsku, které podporují místní 
firmy.
(kru)

zaměstnanci odvedou 

asi 90 miliard, OSVČ 

jenom kolem miliardy
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Velká facka demokracii a vel-
ká ostuda brazilských po-

slanců, kteří hlasovali pro impe-
achment Dilmy Rousseff – bylo 
jich 342 z 513. Hlasování 
pro impeachment je 
především hanebnost 
předsedy brazilské 
dolní komory par-
lamentu Eduarda 
Cunhy a vicepre-
zidenta Michela 
Temera (oba jsou 
vyšetřováni kvů-
li korupci), kteří by 
chtěli zemi vládnout – 
ale i dalších poslanců, kte-
ří fanaticky vykřikovali „Sim“. 
Jak pro Britské listy napsal již 
před hlasováním Fabiano Golgo: 
„Dilma Rousseffová není obvi-
něna z braní úplatků ani z toho, 
že by osobně měla z čehokoliv 
prospěch. Jako záminka pro její 
odvolání je používána skuteč-
nost, že v důsledku hospodářské 
krize si vzala půjčku od státem 
vlastněné banky Banco do Bra-
sil a od dalších státních institu-
cí, aby mohla chudým občanům 
vyplácet sociální podporu. Krát-
ce poté půjčky splatila, ale ne-

dávno byl schválen zákon, který 
zakázal vládě půjčovat si peníze 
z jejich vlastních, státem ovláda-
ných bank a institucí. Rousseffo-

vá je obviňována, že se 
pokoušela způsobit, 

aby finanční údaje 
její vlády vypada-
ly lépe. Jako kdy-
by to bylo něco, 
co nedělá žádná 
vláda na světě. 
Skutečným důvo-

dem pro její odvo-
lání je však zabránit 

soudnictví a federální 
policii v zatýkání dalších 

poslanců.

Přežila těžký život
Žena, která nyní čelí boji o svůj 
prezidentský úřad, se narodi-
la jako Dilma Vana Rousseffo-
vá 14. prosince 1947 v rodině  
z vyšších středních vrstev, v ro-
dině bývalého komunistického 
právníka, který přišel z Bul-
harska. Chodila do francouzské 
katolické školy. Avšak její život 
se dramaticky změnil, když byl 
brazilský prezident roku 1964 
svržen vojenskou diktaturou a 

Rousseffová se začala angažo-
vat v levicové opozici vůči vlá-
dě. Jako velmi mladá žena se 
stala členem aktivní militantní 
opozice proti vojenské dikta-
tuře. Přijala jména jako Liza a 
Estela, aby unikla policii. Avšak 
byla zatčena a odsouzena na tři 
roky do vězení, kdy byla podro-
bována mučení elektrickými 
šoky, bitím a byla znásilňována. 
Přežila obtížný život. Zdá se sil-
ná a klidná. Přijímá, že se znovu 
stává obětí konzervativních elit. 
„Viděla jsem část rozpravy bra-
zilských poslanců i část toho, 
jak hlasovali po jménech, bylo to 
nechutné, díky všem statečným, 
kteří se postavili proti impea-
chmentu, tedy za demokracii, za 
sociální podstatu země“ – díky 
levicové vládě v čele s Dilmou 
se totiž podařilo dostat 40 mi-
lionů Brazilců z chudoby, ona i 
její předchůdce Lula realizovali 
kupříkladu sociální programy 
Minha casa, minha vida (důstoj-
né bydlení v družstevních by-
tech pro nejchudší část obyva-
tel) či Bolsa familia (příspěvky 
pro rodiny za splnění podmínek 
docházet do školy či nechat oč-

kovat děti). Vládě se podařily 
prosadit 30% kvóty pro ženy na 
kandidátky do voleb a 50% kvó-
ty pro lidi černé pleti, míšen-

ce a chudé na univerzity... Jak 
napsala idnes.cz: „Hlasování  
o ústavní žalobě proti prezident-
ce se v dolní komoře parlamentu 
odehrávalo ve velmi zjitřené at-
mosféře. Zákonodárci se často-
vali urážkami. Opoziční poslan-
ci se shlukli kolem mikrofonu a 
oslavovali každý jednotlivý hlas 
proti nepopulární prezidentce. 
Někteří zákonodárci doprovodi-
li svoje hlasování vystřelovací-
mi konfetami.“ Dodám, že pre-

Facka demokracii v Brazílii

Dilma Rousseffová v současnosti
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zidentka není jen nepopulární 
– konaly se nejen demonstrace 
proti ní, ale i na její podporu.  
O osudu Dilmy a demokracie 
rozhodne 11. května Senát, kde 
má většinu pravice, lze tedy 
předvídat, jak to dopadne... 
Ale jak napsala moje teta Elma 
Cerqueira: „Jsem smutná. Jak 
ale řekl Darcy Ribeiro, raději 
být poražen, než stát na straně 
podfukářů. Boj pokračuje.“

Sobectví zvítězilo
Každý poslanec dolní komory 
brazilského parlamentu mohl 
své hlasování odůvodnit přímo, 
když byl vyvolán a hlasoval. Ti, 
co hlasovali Sim, byli pro im-
peachment, ti Nao proti. Ti, co 
hlasovali pro impeachment, to 
odůvodňovali, že hlasují pro 
MOJI rodinu, MOJE děti, MOJI 
ženu, MOJI matku atd. Ti, kteří 
hlasovali proti, to odůvodňova-
li, že hlasují pro lidi černé pleti, 
pro ženy, pro LGBT, pro indiá-
ny, pro lidi s problémy, pro pra-
cující... Bohužel, vyhrálo sobec-
tví.

Zdroj:
http://levaperspektiva.cz/clan-
ky/brazilsky-prevrat-ohrozuje-
-narodni-suverenitu-i-demokra-
cii/

Nadbytečné lidské zdroje, vybombardované 
město, vyloučení… Na osudy lidí, kteří jsou 

denně podrobováni těžkým zkouškám ve stávají-
cím systému, upozorňuje výstava Libuše Staňko-
vé Nezapomínejme na oběti kapitalismu – minulé, 

současné i budoucí, 
která je až do 29. 
dubna instalována 
v galerii Idea (Fran-
tiška Křížka 10, 
Praha 7).
 Výstava se skládá 
z výtvarných děl i 
tiskových materiá-
lů, upozorňujících 
na oběti současných 
exekucí, válek nebo 
střelby za první re-
publiky. Díla varují i 
před pekarizací prá-
ce, vylučováním lidí 
na okraj, propouště-

ním lidí pro nadbytečnost nebo volají po respektu k 
 muslimským ženám s podtitulem „jiný svět je mož-
ný“. Jiné dílo – televize zakrytá černým suknem s 
podtitulem Události komentáře – má symbolizovat 
nevyvážené zpravodajství veřejnoprávní televize.
Historička Marie Neudorflová v rámci vernisáže 
poukázala na rušení sociálních výdobytků, které 
nám zanechali naši předci. Lidé jsou podle jejích 
slov ponižováni, ocenila ty, kteří se tlaku brání. So-

ciolog Marek Hrubec uvedl, že podle OSN v důsled-
ku světové chudoby ročně umírá  20 milionů lidí.

Kromě pondělí každý všední den
Na vernisáži promluvila i ekonomka Ilona Švih-
líková, která s Libuší Staňkovou spolupracuje  
v Alternativě zdola. Promítnut byl desetiminutový 
dokument Lenky Procházkové Lavička Františka 
Havla, poukazující na rozpor slibů z roku 1989 a 
současnou realitou. Spisovatelka Procházková do-
dala, že umělec 
je povinen konat 
proti „hanebné 
době“.
Odlehčenou pís-
ničku na téma 
politické součas-
nosti zazpíva-
la Eva Novotná  
z iniciativy Ne 
z á k l a d n á m , 
všichni zúčastnění pak Libuši Staňkové zapěli  
k jejímu životnímu jubileu. Vernisáže se zúčastnila 
i poslankyně a pražská zastupitelka Marta Seme-
lová (KSČM), která se sociálním tématům věnuje.
Výstavu lze navštívit každý všední den (s výjim-
kou pondělí) od 12. do 18. hodin (v pátek do 17. 
hodin). O víkendech a státních svátcích lze galerii, 
kde jsou vystavena i další díla, navštívit po před-
chozí domluvě s majitelkou Olgou Truskovou.
Andrea Cerqueirová 

Člověk jako nadbytečný lidský zdroj
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Lenore Matthew ze sekce 
družstevnictví a genderové 

rovnosti a diverzity Mezinárodní 
organizace práce (MOP) předsta-
vuje výsledky nového výzkumu 
zaměřeného na stále větší roli 
družstev při poskytování péče 
seniorům, lidem s postižením a 
dětem.
Výzkum zahrnuje vyhodnocení 
relevantních publikací, online 
průzkum a rozhovory s klíčový-
mi osobami (celkem 210 osob). 
Cílem bylo identifikovat, jak 
družstva poskytují sociální péči 
v různých státech, a také popsat 
roli a potenciál družstev coby za-
městnavatelů v oblasti poskyto-
vání péče. 

Zatímco družstva v od-
větví zemědělství, finan-
cí a bydlení jsou relativ-
ně známá, v současné 
době jsme svědky zro-
du družstev působících 
v sektoru poskytování 
péče, která řeší potře-
by konkrétních skupin 
obyvatel, například se-
niorů, postižených osob 
a dětí. V některých pří-
padech tato družstva 
spolupracují nebo jsou 

součástí již zavedených družstev. 
Například bytová družstva si při-
brala hlídání dětí, když tyto služ-
by vyplynuly z potřeb jejich členů. 
Podle mnoha respondentů v po-
sledních deseti letech roste jak 
počet družstev poskytujících soci-
ální péči, tak počet příjemců těch-
to služeb poskytovaných druž-
stvy. Zatím ale nejsou k dispozici 
přesné údaje.
 V rámci MOP probíhá další ini-
ciativa, která spolupracuje s jed-
notlivými členskými státy a druž-
stvy s cílem zlepšit sběr údajů a 
jejich analýzu v souladu s rezo-
lucí přijatou na 19. mezinárodní 
konferenci statistiků práce v roce 
2013.

Proč k tomu dochází?
Jedním z důvodů jsou úsporná 
opatření přijímána jednotlivými 
zeměmi či ústup sociálního státu, 
kdy je poskytováno méně veřej-
ných služeb. V Itálii začala druž-
stva zaměřená na poskytování 
služeb vznikat již na počátku se-
dmdesátých let kvůli nedostatku 
veřejných financí. Družstva tedy 
začala tuto mezeru vyplňovat.
Dalším důvodem je nedostup-
nost, cenová nedosažitelnost či 
jednoduše nedostatek možností 
v soukromém sektoru. 
V mnoha případech tedy druž-
stva představují třetí al-
ternativu a vyplňu-
jí mezeru, kterou 
zanechal veřejný 
i soukromý sek-
tor. 
Důležitou roli 
hrají také de-
m o g r a f i c k é 
změny, napří-
klad nebývale 
rychlý nárůst po-
čtu seniorů téměř 
ve všech koutech svě-
ta. Podle nedávné studie 
MOP přitom více než polovina 
světové populace nad 65 let, což 

je zhruba 300 milionů lidí, nemá 
přístup k velmi potřebné dlouho-
dobé péči. 
Například v USA je sektor po-
skytování péče nejrychleji se roz-
víjejícím odvětvím v celé zemi. 
Jsou to ovšem nejhůře placená 
pracovní místa, zaměstnanci čas-
to pobírají jen minimální mzdu 
(viz Statistiku amerického mini-
sterstva práce). 

Čím jsou družstva 
výjimečná?
„Přidaná hodnota“ družstev spo-

čívá v tom, že družstva ob-
vykle poskytují svým 

zaměstnancům lepší 
platy a výhody než 

čistě soukromé 
podniky. Obecně 
bohužel platí, 
že pracovníci 
poskytující so-
ciální péči jsou 
nevalně odmě-

ňování a mají 
poměrně slabou 

vyjednávací sílu.
Jako člen družstva 

má ovšem zaměstnanec 
poskytující péči při vyjednávání 
za sebou celé družstvo. To se po-

Rostoucí role družstev v poskytování sociální péče
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zitivně odráží na výši platu, pra-
covních podmínkách a bezpeč-
nosti pracoviště. 
Kromě toho spatřujeme velký 
potenciál družstev v tom, že za-
městnávají skupiny obyvatel 
vyloučené z pracovního trhu. 
Například v Itálii až 30 procent 
zaměstnanců družstev působí-
cích v sociální oblasti pochází ze 
znevýhodněných vrstev obyva-
tel například vězňů, migrantů a 
osob s postižením.

Jaké problémy mají 
družstva působící v této 
oblasti?
Hlavním problémem je finan-
cování při vzniku a „rozjezdu“ 
družstev (tzv. inkubační fázi). 
Respektive o úroveň výš, problé-
mem bývá neznalost institucí, na 
které se lze obrátit kvůli počáteč-
nímu financování. Někdy je pro-
blematické i získávání odborných 
znalostí například o sestavování 
smluv a seznamování se s rele-
vantními zákony a předpisy.

Převzato ze stránek Mezi-
národní organizace práce 
(http: / /www.ilo.org/global /
about-the-ilo/newsroom/fea-
tures/WCMS_426654/lang--
-en/index.htm), úpravy redak-
ce Zpravodaje AZ

Evropská Unie založila v roce 2012 Evropskou 
občanskou iniciativu (ECI), první nástroj  

k mezinárodně pojaté participaci a digitální demo-
kracii ve světové historii. Vůdci EU deklarovali, že 
to bude mocný demokratický instrument, měnící 
praktiky v EU. Ve skutečnosti byrokratické proce-
dury požadované na ECI odradily mnoho potenci-
álních uživatelů. Několik nových návrhů je regist-
rováno, přes 20 kampaní, poukazujících na možné 
porušování pravidel, je zatím ohroženo. Připojte se 
k nám a řekněte Evropské Komisi, Radě a Parla-
mentu:
„Strhněte překážky, blokující participativní de-
mokracii, odstraňte restriktivní pravidla pro 
ECI!“
Mělo by být naším demokratickým právem na-
vrhovat nové zákony EU, ale Evropská občanská 
iniciativa je téměř bezmocná. (Zatím pouze petice, 
musíme ale dále pokročit, aby se stala plnohodnot-

nou iniciativou - to je náš cíl.)
Současná ECI nezbytně potřebuje zlepšit (podaři-
lo se nám přesvědčit Evropský parlament o smy-
sluplnosti naší iniciativy), ale nyní Komise odmí-
tá učinit nezbytné legislativní úpravy (dokonce i 
v tomto jen malém rozsahu). Nemůžeme připustit, 
abychom byli takto umlčováni.
Žádáme, aby Evropská komise okamžitě revidova-
la své regulační předpisy, týkající se ECI. Lidé by 
měli mít možnost vyjádřit své názory k důležitým 
rozhodnutím, týkajícím se celé Evropy. V dlouho-
dobém horizontu by ECI měla vyústit až do stavu, 
kdy by občané mohli volit v evropských referen-
dech.

Odkaz pro podepsání naší petice ke Komisi: 
www.citizens-initiative.eu

Další odkazy
www.citizens-initiative.eu – ECI kampaň
www.democracy-international.org – Democracy 
International
www.mehr-demokratie.de – Mehr Demokratie
12 směrů jak vybudovat ECI, která funguje:
www.citizens-initiative.eu/12-ways-to-build-a-
-european-citizens-initiative-that-works/
Reformy pro zlepšení předpisů ECI:
www.democracy-international.org/sites/demo-
cracy-international.org/files/PDF/eci_revision_re-
commendations_democracy_international_short.
pdf
www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/ebi_
staerken_schwaechen.pdf

Zachraňte Evropskou občanskou iniciativu!
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Autonomní komunitní cen-
trum Klinika na pražském 

Žižkově bylo tématem přednášky 
a besedy, kterou AZ uspořádala 
21. dubna v KC Prádelna v Pra-
ze 5. Přednášejícím byl Arnošt 
Novák, pedagog Fakulty huma-
nitních studií UK, který patří  
k jádru aktivistů Kliniky. 
Po úvodním klipu, dostupném 
na webu Kliniky, který zachycu-
je různé činnosti, které uživate-
lé a obyvatelé centra provozují, 
přiblížil základní prvky a zásady 
tohoto zařízení a jeho historii. 
Zdůraznil především autonomii, 
samosprávnost a samofinancová-
ní, které je k uchování samostat-
nosti nutné. Charakteristickým 
rysem Kliniky je vymanění se z 
tržní kapitalistické logiky, kdy 
řada činností se provádí zdar-
ma a provoz se financuje z be-
nefičních akcí a dobrovolných 
příspěvků. Jedním z pravidel je 

vyloučení drog, včetně tvrdého 
alkoholu. Rozhodně to tudíž není 
„feťácké doupě“, kterým nevy-
užívaná budova někdejší plicní 
kliniky byla po několik let před 
příchodem squatterů koncem 
r. 2014. Veškeré rozhodování 
provádí plénum, které se schází 
každou neděli a tvoří je zhruba 
tři desítky nejaktivnějších lidí. 
Rozhoduje konsensem, pokud je 
někdo proti, jedná se, vysvětluje 
se. Právo veta zatím nikdy nikým 
užito nebylo, ale asi pět lidí bě-
hem více než roční existence Kli-
niky ji opustilo.

Trnem v oku je fungující 
struktura
Spory, které jsou o budovu vede-
ny (kolaudace, hluk, drogy aj.) 
jsou dle Nováka do značné míry 
umělé, vymyšlené či jde o zástup-
né nástroje, jak Kliniku zlikvido-
vat. Většina „stížností občanů“ 
pochází dle Nováka od jediného 
občana, který radnici Prahy 3 ča-
stuje svými podáními, jež se ve-
směs při prověření ukazují jako 
neopodstatněné, a v poslední 
době proto patrně stojí za ano-
nymními udáními. Pro radnici, 
zvláště prý místostarostu Ale-

xandra Bellu, je prý trnem v oku 
především rok fungující nekapi-
talistická struktura, kvůli tomu 
chtějí Kliniku zlikvidovat.
Posluchači se v besedě zaměřili 
na možnost a vhodnost legalizace 
a případně i financování postupu 
uplatněného organizátory Klini-
ky, aby tak vznikl legální mecha-
nismus pro užívání nevyužitých 
prostor, či alespoň precedens pro 
následující případy. Situace je 
zatím taková, že snad pouze kdy-
si squattovaná usedlost Ladron-
ka byla po vytlačení squatterů 
úřady opravena a je využívána, 
většina ostatních objektů, které 
squatteři museli opustit (Milada, 
Cibulka, Albertov) nadále chát-

rají, pouze na Pohořelci se snad 
rozbíhají stavební práce. V dal-
ších městech je komunita obdob-
ná té z Kliniky nepočetná, a proto 

neakční, nebo roky marně jedná 
s městem (Brno) o získání budo-
vy. Jak Novák dodal, osazenstvo 
Kliniky je ovšem širšího, pestřej-
šího složení, než byly předchozí 
squatty více subkulturně laděné 
(punk, rock, divadlo). Upozornil 
rovněž, že na Klinice nejde o ge-
nerační spor – je tam řada rodičů 
a fungují tam jesle či školka, ný-
brž jde o protisystémový odpor.

„Vyzout se“ z institucí
„Z kapitalismu se těžko lze vy-
koupit,“ zaznělo v debatě, v níž 
bylo také připomenuto asi 180 
house projektů v SRN, desítky 
let fungující a ekonomicky činné 
squatty v Nizozemsku či amste-
rodamské jedno procento obec-
ních bytů vyčleněné pro sociální 
komuny. U nás by mohla prosto-
ry nabídnout třeba katolická cír-
kev. Václav Exner k legalizačním 
návrhům podotkl, že se neumíme 
„vyzout“ z institucí a že bychom 
neměli mladým nutit naše (star-
ší generace) modely. Vyzdvihl 
možnost otevřít celospolečen-
skou diskusi o tématech, které 
squatting přinesl, zejména otáz-
ku posvátnosti vlastnictví. 
(kru)

Stačí jedna Klinika?
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Vedení městské části Praha 3 prodloužilo termín 
odevzdávání návrhů pro participativní rozpočet 
z 15. dubna na 31. května. Současně díky spolu-
účasti magistrátu zvýšilo celkovou částku pro-
středků na projekty ze dvou na tři milióny korun.

Nový harmonogram počítá, že v červnu budou 
zveřejněny anotace jednotlivých projektů, 

bude prověřena realizovatelnost projektů a pro-
běhnou setkání s autory navrhovaných projektů. 
Kompletní seznam návr-
hů chce radnice zveřejnit 
do konce srpna, na září 
plánuje výstavu projektů 
a hlasování o nich a do 
konce roku chce vítězné 
projekty realizovat. 
Zatím radnice eviduje 
devět návrhů (přestav-
by prostor pro seniory, 
bezpečné uložení kol, za-
hrada v ulicích, zastřešení vodního pramene nad 
Krejcárkem, revitalizace zeleně, obnova amfiteátru 
aj.). Podrobnosti o nich mohou zájemci zjistit na 
webových stránkách MČ. 
Radnice využila k distribuci letáků nejen základní 
školy, jako Praha 10, ale i mateřské, aby zvýšila 
potenciál na co nejvyšší počet návrhů úprav ve-
řejných prostor. AZ při tom chybět nebude a opět 
se chystáme s letáky do ulic mezi občany – kdo se 
chce přidat, může se ozvat na mail AZ.
(kru)

Trojka dá trojku

V době válečných konfliktů, 
destabilizace řady států, mi-

grační krize a rostoucího poli-
tického napětí po celém světě se 
otázka mírového řešení sporů 
pomocí dialogu jeví jako čím dál 
naléhavější. Pokud není v silách 
politiků války a další konflikty 
vyřešit, může se to podařit di-
plomatům a vědcům? A mohou 
zdánlivě neslučitelné civilizace 
Západu a muslimského světa vů-
bec najít společnou řeč? 
Na tuto otázku se snažila odpo-
vědět mezinárodní konference 
„Překonávání globálních hrozeb: 
posilování interkulturního dialo-
gu, stability a míru“. Konference 
je součástí nové strategie Akade-
mie věd ČR v rámci výzkumného 
programu „Globální konflikty 

a lokální souvislosti: kulturní a 
společenské výzvy“, který koor-
dinuje doc. Marek Hrubec. V pří-
padě společenských věd je totiž 
důležitý nejen základní výzkum, 
ale také aplikovaný výzkum ve 
formě akademické či vědecké 
diplomacie, která napomáhá lo-
kálnímu a globálnímu dialogu 
s diplomaty a politiky. Nové po-
znatky z oblasti společenských 
věd přenesené z výzkumu do di-
plomacie mohou pomoci předejít 
nedorozuměním a konfliktům jak 
v mezinárodních vztazích, tak ve 
veřejné sféře.

Konferenci pořádaly Akademie 
věd ČR (Centrum globálních stu-
dií a Orientální ústav) společně 

Jak překonávat globální 
konflLIkty

participativní rozpočet 
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s velvyslanci muslimských zemí 
(OIC) pod záštitou Ministra za-
hraničních věcí ČR, jehož minis-
terstvo přizvalo velvyslance zemí 
Evropské unie. Konference zača-
la ve středu 13. dubna v hlavní 
budově Akademie věd ČR a dru-
hý den pokračovala na Minister-
stvu zahraničních věcí ČR.

Vystoupili také odborníci 
na islám 
Konference se věnovala otázkám 
překonávání globálních konflik-
tů a rozvíjení interkulturního 
dialogu a stability, přičemž se 
soustředila především na inter-
kulturní dialog z evropských 

a muslimských perspektiv. Pro 
mírové řešení konfliktů je nutné 
znovu oživit myšlenku dialogu, 
který napomáhal kultivovat me-
zilidské i mezinárodní vztahy už 
od starověku. V současném glo-
balizovaném světě je však nut-
né ji rozšířit na interkulturní 
dialog mezi jednotlivými civili-
začními okruhy, včetně dialogu 
mezináboženského. Zároveň je 
však nutné najít konsensus mezi 
účastníky dialogu a shodu na zá-
kladních principech, jakými jsou 
základní práva (sociální, kultur-
ní, ekonomická a další) a lidská 
důstojnost. Pouze tak bude mož-
né dosáhnout vzájemného uzná-

ní mezi jednotlivci, sociálními a 
kulturními skupinami a kultura-
mi.

projekt bude pokračovat 
v turecku a maroku
Podobně jako nelze současné 
globální konflikty redukovat na 
konflikty náboženské, snaží se 
i téma konference uchopit pro-
blém šířeji než jen v mezích nábo-
ženské tolerance a dialogu mezi 
vírami a náboženstvími a snaží 
se nalézt i způsoby pro řešení 
kulturních, vojenských a dalších 
konfliktů. Součástí tématu glo-
bálních hrozeb a interkulturního 
dialogu jsou ovšem 
také otázky tolerance 
mezi různými kultur-
ními a náboženskými 
pohledy, stejně tak 
jako i debata mezi 
evropskými kultur-
ními sekulárními 
a religiózními per-
spektivami na jedné 
straně a islámský-
mi náboženskými a kulturními 
perspektivami na straně druhé. 
Téma stability a vzájemné koope-
race je spojeno s otázkami ohled-
ně plurality modelů fungování 
veřejnosti, občanské participa-
ce, demokracie, lidských práv a 
právního státu.

Na akci vystoupili přední soci-
ální a humanitní vědci z evrop-
ských a muslimských zemí, včet-
ně odborníků na interkulturní 
dialog, islám a mezináboženskou 
komunikaci. Akce se zúčastnili 
také desítky velvyslanců v ČR, 
konkrétně velvyslanci členských 
zemí EU, například z Francie či 
Slovenska, a velvyslanci muslim-
ských zemí, například z Turec-
ka, Maroka, Pákistánu, Malajsie, 
Egypta a mnoha dalších zemí. 
Podařilo se rozvinout dialog, kte-
rý svým dílem přispívá k odstra-
ňování xenofobie a konfliktů, 
včetně válek. Je to však náročný 

úkol, který bude vyžadovat pře-
konání mnohých úskalí ve spo-
lupráci s mnoha dalšími lidmi a 
organizacemi. Projekt bude po-
kračovat na konferenci v turec-
kém Istanbulu a pak v marockém 
Fesu.
Jiří Krejčík

na akci vystoupili 

humanitní vědci také  

z muslimských zemí
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Od 60. let 20. století v Západní Evropě a od za-
čátku 90. let ve střední Evropě se vede syste-

matická kritika toho, co se v této ofenzivě nazývá 
nacionalismem. Je namířena hlavně na střední, 
jižní a východní Evropu. Problematika v podtex-
tu této ofensivy je značně složitá, její hlavní účel 
skrytý. Její hlavní aspekty se týkají globalizace, 
neoliberalismu, neokolonialismu, drastické reduk-
ce suverenity států, destrukce podmínek nutných 
pro rozvíjení demokracie.
Ráda bych se postupně dotkla všech těchto aspek-
tů, ale nejprve se věnuji poslednímu aspektu – pod-
mínek nutných pro rozvíjení demokracie. 

Celek je zásadní pro demokracii 
Již Aristoteles, kritický k demokracii, si uvědomo-
val, že může fungovat je v poměrně malých celcích, 
v nichž je obyvatelstvo poměrně slušně vzdělané. 
Tento jeho názor vyplynul z dobových podmínek, 
kdy komunikace mezi lidmi byla značně obtížná a 
většina i svobodných lidí byla nevzdělaná, zvláště 
politicky. V současnosti je tento problém teoreticky 
překonán technologickou úrovní a povinnou škol-
ní docházkou. V praxi však vznikají jiné problémy, 
jak uvidíme později. Pojem celek je pro demokracii 
zásadní. Není možné rozvíjet demokracii bez toho, 
aby lidé sdíleli určité hodnoty vztahující se k jejich 
společným zkušenostem, úrovni, potřebám, schop-
nosti komunikovat, atd. Vytvořit celek je však pro-
ces složitý a náročný. Od 18. století začal být tako-

vou komunitou národ, v němž lidé sdíleli důležité 
podmínky jako byl jazyk, území, historii, kulturu, 
zkušenosti, možnost efektivně komunikovat, do-
hodnout se, co jsou jejich potřeby, co jsou záležitosti 
veřejného zájmu. V žádné jiné entitě lidé nesdílejí 
tolik dimensí důležitých z hlediska veřejných zále-
žitostí, jako v národě. Není od věci, že za určitých 
podmínek stát může plnit podobné role. Ohled na 
veřejné dobro, na úroveň všech lidí, přineslo osví-
cenství svým důrazem na rovnost lidí, jejich základ-
ní práva a požadavkem spravedlnosti. Myšlenka ma-
jící kořeny v původním křesťanství, ale církví krutě 
potlačovaná všude, kde se objevila v intelektuálním 
či veřejném prostoru. Podobně to bylo s entitou ná-
roda. Ještě v  polovině 19. století katolická církev 
a s ní celá mocenská vrstva neuznávala legitimitu 
existence národů. Konservativně orientovaní lidé ji 
neuznávají ani v současnosti. Rakouský episkopát  
v r. 1849 ve Vídni dekretoval, že „národnost je zby-
tek pohanství a že různost národní je pouze násled-
kem hříchu a odpadnutí od Boha“1.  Mocenské vrst-
vy se vždy bály a bojí společenství, v nichž se lidé 
mohou domluvit na společných důležitých zájmech. 
Proto ten stálý důraz na individualismus, atomizaci 
společnosti i historie nejrůznějšími, značně sofisti-
kovanými metodami, které budou ještě zmíněny. 

Malé národy v područí agresivních
Je pravda, že před Velkou francouzskou revolucí 
jednotlivec neznamenal nic, ale zrovna tak nezna-

Národní identita a demokracie

Marie L. NeudorflLOvá

1 MASARYK, T. G., Česká otázka. 
Naše nynější krize. Jan Hus. Praha 
2000, s. 89-90.

Aristoteles
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menala nic společnost. Teprve Velká francouzská 
revoluce a tlaky zdola vybojovaly více svobody pro 
kolektivní, společenský a politický aspekt lidské 
existence. Konflikty s mocenskými vrstvami, vní-
majícími lidi jen jako levnou pracovní sílu, pro-
středek ke svému luxusu či zdroj vojáků ke svým 
válkám, byly a jsou stále kruté. 
19. století nebylo stoletím nacionalismu, jak se  
v posledních desetiletích zdůrazňuje. Ale stoletím 
postupné společenské, kulturní a politické demo-
kratizace společnosti. Pro lidi objevená kolektivní, 
národní identita, se stala zdrojem hrdosti, sebevě-
domí, kultury a možnosti se účastnit práce pro ve-
řejné dobro, pro svou úroveň. Tím se národní iden-
tita stala i politickou sílou. Bylo velikým štěstím, 
že většina vzdělaných lidí, inteligence, se ztotož-
nila se svými neplnoprávnými národy a přispívala  
k jejich sebeznalosti a úrovni. Na rozdíl od součas-
nosti kultura hledala co nejpravdivější obraz reali-
ty v osobních i společenských souvislostech. 
Většina malých středoevropských nesla těžce, že 
byly v područí větších a agresivnějších národů 
(Němců, Maďarů) a nabírala rychle sílu ke svému 
osamostatnění. V každém státě a národě tato de-
mokratizace postupovala jiným tempem, s jinými 
výsledky, vzhledem k tomu, že rozdíly v kultuře, 
historii, úrovni a potřebách každého národa byly 
značně rozdílné. Masaryk nevěřil v přirozeně nad-
řazené národy, s právem ovládat národy slabší. 
Úroveň národů vnímal jako otázku vývoje, kdy 
menší a slabší národy byly většinou bez skrupulí 
ovládány a vykořisťovány národy většími.

Bez znalosti historie se společnost rozpadá
Poslední dobou se ukazuje, že respekt k rozdíl-
ným podmínkám společností, v nichž se pokouší 

někdo zavádět ‚demokracii‘ je naprosto nezastu-
pitelnou podmínkou, pokud pokus nemá skončit 
v chaosu a destrukci.2  Přesto, že od osvícenství 
byla demokracie uznávána osvícenými mysliteli 
za jediný systém schopný pracovat ku prospě-
chu kulturní a sociální úrovně většiny, celku a 
ne na úkor slabších, existovalo také silné vědo-
mí, že veřejnost, základní činitel a nositel demo-
kracie musí být vzdělaná. Prosadit snadno pří-
stupné kvalitní vzdělání pro všechny byl však 
poměrně dlouhý a nesnadný proces, přímo však 
svázaný s existencí národa. Idea vzdělání zahr-
novala nejen všeobecné a odborné vzdělání, ale i 
sebeznalost v rámci civilizace a sebeznalost ná-
rodně-historickou. Znalost národní historie je 
dnes i mnohými západními mysliteli považová-
na za podmínku integrity a identity společnosti, 
bez nichž demokracie není možná. Někteří zá-
padní historikové, například Charles Tilly3, se 
domnívají, že bez znalosti historie se společnost 
rozpadne a stane se cílem expanse silnějších se 
všemi destruktivními a tragickými následky. 
Smysluplná kolektivní identita lidí, národní 
identita, její naprosto spontánní obecné přijetí, 
byl nesmírně pozitivní výdobytek západní civi-
lizace, její dlouhé, většinou bolestné historie. 
Tento výdobytek umožnil účast většiny lidí na 
veřejných záležitostech ve prospěch své úrov-
ně, ve prospěch svého národa. Umožnil jí také 
určitou kontrolu mocenské vrstvy, která nikdy 
neměla zájem na rozvoji demokracie, nikdy se 
nechtěla stát a nestala funkční součástí demo-
kratického systému a proto začala usilovně pra-
covat na zničení podmínek nutných k rozvíjení 
demokracie. Tomuto problému se bude věnovat 
příští část.

2 Daleko závažnějším problémem je, 
že když Západ zavádí ‚demokracii‘ v 
oblastech s naprosto jinou kulturou, 
hodnotami a historií, předstírá, že 
demokracie je totožná s tržní ekono-
mikou, s kapitalismem, a vytváří tak 
podmínky pro své vlastní investice, 
které svými důsledky hraničí s neo-
kolonialismem a vykořisťováním po-
stižených zemí. Otázka ztotožňování 
ekonomického liberalismu s demo-
kracií je v současnosti fundamentál-
ní podstatou. Otázka bude podrobně-
ji zmíněna později. 
3 Tilly Charles, Democracy. USA: 
2007. Podobné názory mají např. 
John Dunn, Democracy. A History. 
Canada 2005 a Robert Dahl, O demo-
kracii. Praha 2001 angl. 1998).

T.G.Masaryk
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Diskuse na setkání Platformy 
pro sociální bydlení se 11. 

dubna vedla nad projektem Azy-
lového domu R-Mosty z Mladé 
Boleslavi. Ředitelka Bc. Pavlína 
Radlová byla také jeho ústřední 
postavou. Podařilo se v průběhu 
roku najít byt a práci pěti rom-
ským matkám samoživitelkám  
s dětmi, které původně byly  
v Azylovém domě ubytovány. Ne-
jde o jednoduchou věc. Než byl 
jeden byt pronajat, uzavřena ná-
jemní smlouva na 1 rok s možnos-
tí prodloužení, vedly zástupkyně 
Azylového domu jednání s 15 – 
20 pronajímateli bytů. Při pod-

míněném souhlasu 
bylo obvykle potřeba 
1 – 2 měsíce jednání 
do uzavření smlouvy. 
A to nabízely záruku, 
uhrazení jistiny, soci-
ální dohled – spolu-
práci s nájemnicemi, 
kterým se zároveň 
podařilo najít práci – 
to se jeví jako nezbyt-
ná podmínka úspě-
chu. Dopředu byly 
zajištěny také lékař 
a školy pro děti. Díky 

tomu mohly postupně uhrazovat 
nejen nájem, ale i vrátit jistinu a 
na první nájem zapůjčené peníze.
S výsledkem projektu není ředi-
telka Azylového domu příliš spo-
kojena. Představovala si, že by se 
mohlo podařit umístit víc  jejich 
klientek – v Azylovém domě mají 
ubytování pro 12 matek s dětmi. 
Důvody: v Mladé Boleslavi volné 
byty nejsou, hledalo v blízkém 
okolí, klientky samy by vůbec 
nedopadly dobře pro své menší 
schopnosti komunikace, vzhled a 
příslušnost k menšině, finanční 
nároky – často byla snaha kauce i 
nájmy zvýšit, když se pronajíma-

tel dověděl podrobnosti. Agentu-
ry zájem neměly, obce už své byty 
skoro nemají, uspělo se spíš u 
kolektivních vlastníků než u sou-
kromníků. Řadu věcí je také tře-
ba pomáhat řešit v průběhu roč-
ního nájmu jak s pronajímateli, 
tak občas i s okolím. Nájemnicím 
bylo třeba spíš poskytovat rady 
a pomoc v denním životě jejich 
rodin, rozumět romským klient-
kám, které mají o vyřešení situ-
ace svých rodin zájem. Průměrně 
byla třeba návštěva asi jednou 
měsíčně.

Brno je inspirací
Žádný nájem nemusel být přeru-
šen, ve dvou případech po skonče-
ném ročním projektu nájem dál po-
kračuje, v jednom případě si matka 
sama našla výhodnější bydlení  
s lepší možností dopravy do prá-
ce. Ostatní zatím roční lhůtu ne-
dokončily. V Azylovém domě chtě-
jí se získanými zkušenostmi dál 
pokračovat, už mimo projekt, bez 
vstupních peněz, které s ním byly 
spojeny a byly vlastně nakonec vy-
užity na rozšíření sociálních služeb 
Azylového domu o jedno místo. Je 
problém, jak ho dál pokrýt.

Nejdřív bydlet! Kde to ještě jde? Po informacích z Brna, kde 
vedení města rozhodlo o po-
moci s nalezením bydlení pro 
50 do-sud nebydlících nebo ne-
vhodně bydlících rodin, jejichž 
vyhledání a stanovení právě 
probíhá, mohou být úspěšné 

výsledky nebo horší zkušenos-
ti na více místech. Heslo „Hou-
sing First“, překládané také 
jako „Bydlení především“, 
možná má svou konkrétní ná-
plň na víc místech. I pro další 
obce nebo aktivisty může být 
podnětem k řešení situace ne-
bydlících nebo velmi nevhodně 
bydlících. Přímo na uvedeném 
setkání Platformy pro sociál-
ní bydlení byla zmínka o tro-
chu jiném přístupu Azylové-
ho domu Slezská diakonie ve 
Frýdku-Místku, kde jsou uby-
továváni muži v nouzi.
I Vaše zkušenosti a příklady 
rádi zveřejníme.
(xn)
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S kulatými stoly, kde po sto-
lech v kruhu není ani zdání, 

se roztrhl pytel. V rámci přípravy 
„strategického dokumentu Čes-
ká republika 2030“ se jich usku-
tečňuje hned šest. První pro „klí-
čovou oblast“ Chytrý, udržitelný 
o odolný hospodářský růst orga-
nizovalo Oddělení pro udržitelný 
rozvoj Úřadu vlády dne 14. dub-
na. Ve třech částech diskuse v na 

místě vytvářených pracovních 
skupinách bylo těžiště posuzo-
vání podkladu expertního týmu 
a Výboru pro socio-ekonomický 
rozvoj Rady vlády pro udržitel-
ný rozvoj. Na sedmdesát zvaných 
účastníků mělo svou kritikou a 
hlavně náměty přispět k výběru 
prioritních strategických cílů 
klíčové oblasti. Podobné to má 

být i na ostatních kulatých sto-
lech.
Dvacet minut na jednu část dis-
kuse ve skupinách po asi sedmi 
lidech se ukázalo většinou málo. 
Námětů i pochybností a vzájem-
ných diskusí bylo dost, jak se 
ale nakonec ukázalo, k výběru a 
sesouhlasení strategických cílů 
nemohlo vždy dojít. Ne všechno 
jde zjednodušit na jednu až dvě 
věty. Zmíním se o některých pod-
nětech, které jsem jako účastník, 
také na základě debat v Alterna-
tivě Zdola, přednesl.

Společnost 4.0
Pro Českou republiku nejen v 
rámci Evropské unie je význam-
né skončit podceňování koru-
ny. Zbavuje části hodnoty naší 
práce, vede k podcenění mezd a 
ostatních, především sociálních 
příjmů. Ve vývozu podporuje 
konkurenci nízkou cenou, kte-
rá nakonec má víc nepříznivých 
než příznivých dopadů, včetně 
malé rychlosti technologických 
a výrobkových změn. Přiblížit se  
k bohatším zemím s větší produk-
tivitou, měřenou přes nominální 
hodnotu měny, se nám nevede a 

povést nemůže. Lpění na podce-
něné koruně je jedním z vážných 
důvodů. Má dopad i na psycho-
logii vlastního podceňování v ji-
ných oblastech. 
Inovace v době zavádění Prů-
myslu 4.0 jsou spíš heslem než 

skutečností v době, kdy samot-
ný obsah uvedeného označení je 
málokomu jasný. Je tedy důležitá 
osvěta, vzdělávání a reakce vzdě-
lávacího systému na nové pojetí 
výroby. V době, kdy roste podíl 
služeb v národním hospodářství, 
kdy by inovace měly být doma 
i v řízení společnosti, právě ve 
vzdělávání, v sociální oblasti, v 
kultuře atd., by snad bylo vhod-
nější propagovat obsažnější hes-
lo Společnost 4.0. Zatím se čes-
ká společnost ve srovnání s těmi 
nejlepšími velkou inovativností 
a rychlostí zavádění příznivých, 

moderních a pokrokových změn 
chlubit nemůže. 
Jak se ukázalo, na potřebu osvě-
ty, výchovy a vzdělávání nako-
nec poukázaly všechny pracov-
ní skupiny jak diskusní, tak ty, 
které v další části měly náměty 
a kritiku shrnout a formulovat 
prioritní cíle. Měla by být podpo-
řena vytvořenými podmínkami, 
mezi jiným i zvýšeným počtem 
zaměstnaných, a ekonomickým 
a mimoekonomickým tlakem na 
výstupy našeho školství a zavá-
děním celoživotního vzdělávání 
nejen jako zájmu jednotlivců, ale 
podle dnes už řady zahraničních 
vzorů také vzděláváním a rozvo-
jem dovedností jako součásti za-
městnání organizované zaměst-
navateli.

Sami experti mají zřejmě 
rozumu dost
Strategie pro ČR, která má být 
do konce roku zformulována 
v dokumentu Česká republika 
2030 a pak projednána vlá-
dou – a pokládám za napros-
to oprávněný požadavek, aby 
se do přípravy a pak koneč-
ného schválení zapojily i obě 

udržitelný hospodářský růst: sen, nebo skutečnost do roku 2030?
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komory Parlamentu, by podle 
záměru měla být připravena s 
co největší účastí (participa-
cí) občanů. Jde o jejich / naši 
zemi, o společnou budoucnost. 
Kulaté stoly jsou jednou z dob-
rých forem zapojení, přede-
vším odborníků. I když se jich 
zúčastní snad několik set lidí, 
vzhledem ke konání výlučně 
v Praze a i z jiných důvodů, 
nebude možný odborný a vše-
obecný potenciál dost podchy-
cen. Platforma pro udržitelný 
rozvoj, ke které se Alternativa 
Zdola také hlásí, navrhovala a 
prosazuje daleko širší účast. 
Minimálním požadavkem a 
jednoduchou možností, kromě 
potřebné kampaně ve sdělova-
cích prostředcích, je zveřejňo-
vání všech připravovaných a 
projednávaných i dílčích do-
kumentů aspoň na Internetu a 
stanovení nevelkého časového 
prostoru pro vyjádření, kte-
rá by pak byla vyhodnocena 
a toto vyhodnocení a využití 
výsledků i této diskuse rovněž 
zveřejněno. Zatím se stále pro-
sazuje představa, že ne vždy 
jasným způsobem vybraní „od-
borníci“ mají spolu s úředníky 
veřejné správy sami rozumu 
dost.
Václav Exner

Světová média tyto dny horlivě 
propírají obří únik dat, ukazu-

jící, jak bohatí lidé z celého světa 
ukrývají své peníze v daňových 
rájích. To samo o sobě nemusí být 
nic trestného, pobouřené davy 
ale mají v aféře Panama Papers 
jasno: zbohatlíci opět prokáza-
li, že nejsou ničím jiným než 
neetickými lumpy. Je to ale 
skutečně tak? Jsou bohatí 
lidé amorálnější než zbytek 
populace? Anebo platí na-
opak idea, kterou razí řada 
majetných lidí, totiž že bo-
hatství a životního úspěchu 
dosáhli díky tvrdé práci a 
svým dobrým charaktero-
vým vlastnostem, které těm 
chudým chybějí?
Problematice se nezávisle na 
sobě věnovalo několik psy-
chologických a ekonomic-
kých studií. A jejich vyznění 
si bohatí za rámeček neda-
jí. Série experimentů pro-
kázala, že lidé z vyšších 
společenských vrstev 
mají daleko větší ten-
denci k amorálnímu chování. Čas-
těji nepustí chodce na přechodu, 
lžou při pracovních pohovorech, 
podvádějí, aby zvýšili svou šan-
ci na vítězství v nějakém klání či 

soutěži, ochotněji okrádají stát při 
placení daní a ve větší míře obírají 
ostatní o ceněné věci. Třeba o slad-
kosti, a to i když jim vědci před po-

kusem řekli, že to, co na talířích 
zbude, dostanou děti.

Samozřejmě to nezname-
ná, že každý člověk s lep-

ším postavením, platem 
a vzděláním je automa-
ticky méně charakter-
ní než lidé na nižším 
stupni společenského 
žebříčku. Existuje i 
řada jiných výzkumů, 
které třeba ukazují, 

že v oblastech s vyš-
ší mírou chudoby se 

vyskytuje mnohem více 
násilných trestných činů. 
Celkový trend byl ale zřej-
mý. Čím bohatší jste, tím 
větší je pravděpodobnost, 
že se chováte ve svém životě 
neeticky.
Aby toho nebylo málo, bo-
hatší lidé jsou obecně ne-
jen amorálnější, ale také 

méně empatičtí a mají menší zájem 
o blaho ostatních. Časopis The At-
lantic se například podíval na to, 
jak bohatí a chudí Američané při-
spívají na charitu. Zjistil, že zatím-
co pětina nejchudších dala v roce 

2011 charitativním organizacím v 
průměru 3,2% svého příjmu, pěti-
na nejbohatších darovala jen 1,3% 
příjmu. Podobně vychýlený poměr 
potvrdily i další studie. Podle věd-
ců to ale nemusí nutně znamenat, 
že by bohatí lidé byli od narození 
chamtivci bez zájmu o ostatní. Díky 
svému jmění jsou zkrátka méně zá-
vislí na jiných lidech, a tak jim na 
nich tolik nezáleží. Pro chudší jsou 
naopak sociální vazby důležitější, 
protože pomoc ostatních potřebují 
častěji.
Mimochodem, jeden pokus ukázal, 
že chudí lidé podvádějí mnohem 
méně než bohatí, když jde o jejich 
osobní prospěch. Ti nejbohatší 
podváděli ve hře v kostky zhru-
ba v polovině případů, zatímco ti 
nejchudší takřka vůbec. Když by 
ale z výhry měli těžit jejich přáte-
lé, situace se najednou obrátila. Ti 
nejbohatší nepodváděli takřka vů-
bec, zatímco ti nejchudší ve třetině 
případů. Bohatí si zkrátka vystačí 
sami se sebou, jsou ostatně také 
daleko více narcistní. A to až do té 
míry, že na sebe mnohem častěji 
koukají do zrcadla. A evidentně jim 
nevadí, že se v něm často odráží 
poměrně dost sobecký, chamtivý a 
nepříliš morálně jednající člověk.
Petr Kain, 7.4.2016, Lidové noviny

Jsou bohatí lidé více amorální, než chudí?
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Ústava ČR ukládá státu, aby 
zajišťoval dostupnost zdra-

votní péče pro každého občana. 
Jde o rovný přístup k patřičné, 
to jest úplné a kvalitní péči,  jak 
to blíže určují další zákony 
vyšší právní síly. Stát 
odpovídá za fun-
gování veřejného 
zdravotnictví , 
schopného po-
skytovat garanto-
vanou péči kvalit-
ně a hospodárně.
Ústava ČR také 
stanoví, že tato 
péče se přímo ne-
platí, hradí se solidár-
ně z veřejného zdravotního 
pojištění, což pro stát znamená 
zřídit a mít pod kontrolou veřej-
nou zdravotní pojišťovnu. 
Na soukromý subjekt nelze od-
povědnost za plnění ústavní po-
vinnosti přenést. Zákon svěřu-
je veřejné zdravotní pojišťovně  
hospodaření s veřejnými pro-
středky, které musí být používá-
ny hospodárně. To se  nejlépe po-
daří, když je pojišťovna jen jedna 
a přesně plní zákon. Pluralita 
pojišťoven zvětšuje provozní ná-
klady, které při jedné pojišťovně 

mohou být pod 3% obratu, v ze-
mích s rozvinutou pluralitou je to 
i více než 6%. V ČR by to bylo asi 
10 miliard Kč za rok, stejně jako 
zvýšení státem placeného pojist-

ného o 210 Kč měsíčně. Plu-
ralita také způsobuje 

problémy s uzavírá-
ním smluv, zakrý-
vá nesrovnalosti 
v úhradách a do-

chází při ní k zá-
niku kontrolních 
systémů.
Jistota patřič-

ného ošetření i  
v případě,že nemoc-

ný není schopen nic 
zaplatit, je v čele všech pri-

orit našich občanů, ale byla a do-
sud je zpochybňována tvrzením, 
že Ústava ČR nic konkrétního 
nezaručuje, že rozsah a kvalitu 
péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění můžeme oby-
čejným zákonem libovolně ome-
zit. To nepřijatelně zpochybňuje 
ústavní garance. Je třeba pou-
kázat na Pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech, 
platný vyšší mezinárodní zákon, 
který určuje, že garantovaná 
zdravotní péče musí být patřič-

ná. Patřičná péče je pojem, jehož 
obsah závisí na vyspělosti státu 
a historických souvislostech, s 
přihlédnutím k prioritám obyva-
telstva. Například v České repub-
lice nemůže být za patřičnou péči 
považováno něco méně dobrého 
a úplného, než v Rakousku nebo 
Německu.

Příjmy veřejného 
zdravotního pojištění
Roční náklady na hospodárně 
obstarávanou patřičnou zdravot-
ní péči o všechny občany, navýše-
né o provozní náklady pojišťov-
ny, představují finanční objem, 
který musí ve formě pojistného, 
stanoveného zákonem, veřejná 
pojišťovna během roku dostat od 
občanů nebo státu.
Při zavádění veřejného zdravot-
ního pojištění v roce 1992 se ne-
vědělo, jak kvantifikovat  pojist-
né placené za jednotlivé občany. 
Bylo navrženo 13,5% z hrubého 
příjmu u vydělávajících, z toho 
4,5% zaměstnanec a 9% zaměst-
navatel. Za občany bez příjmu má 
platit stát tolik, aby byla bilance 
veřejného zdravotního pojištění 
vyrovnaná. Velmi brzo vznikly 
potíže vlivem špatně vedených 

pojišťoven a neschopnosti státní 
správy a politiků adekvátně rea-
govat. Menší pojišťovny s bohat-
šími a zdravějšími pojištěnci od 
začátku hromadily přebytky a 
spekulovaly na budoucí privati-
zaci. Návrhy racionálních řešení 
ze strany Svazu pacientů ČR byly 
ignorovány, stejně jako požada-
vek sjednocení pojišťoven pod je-
den společný zákon. 

Pozitivní vliv růstu průměrné 
mzdy na příjmy pojišťoven byl 
tlumen tím, že přibývalo  osob 
pracujících v režimu OSVČ, které 
zákon bez řádného důvodu zvý-
hodňuje tak, že platí v průměru 
méně než poloviční pojistné ve 
srovnání s průměrem u zaměst-

Klíč k nápravě veřejného zdravotnictví
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nanců. Další úbytek způsobilo 
zavedení stropů bránících tomu, 
aby rostoucí počet příjemců vyso-
kých platů, navíc nezdůvodnitel-
ných osobní produktivitou práce, 
nemusel z toho, co neprávem do-
stává, platit ani těch 13,5%. Zdo-
konalila se také technika „opti-
malizace“ přiznání daní, která  
v mnoha případech velmi snížila 
i základ pro výpočet zdravotního 
pojistného.
Jen samo zvýšení DPH odvádělo 
ze zdravotnictví a to jen za léky 
a zdravotnické potřeby asi 3.8 % 

ročního obratu celého zdravot-
nictví, to je 11 miliard Kč. Ne-
ustále rostl počet občanů nevy-
kazujících žádné příjmy a počet 
vydělávajících občanů klesl z 50 
% na zhruba 40 %. Poslední ránu 
systému veřejného zdravotnictví, 
které většinou nakupuje za eura, 
zasadila ČNB znehodnocením 
kurzu koruny. Ročně to předsta-

vuje, například v roce 2015, 10,7 
miliard Kč. Odhaduje se, že vý-
padek na příjmové straně, způso-
bený těmito změnami během po-
sledních 16 let, je asi 28 miliard 
Kč ročně. 
Místo kompenzace těchto ztrát 
úpravou pojistného placeného 
státem byla dlouhodobě jakáko-
liv jeho valorizace  zastavena. 
Opakovaly se pokusy vybírat 
různou spoluúčastí pacientů 
chybějící peníze přímo od ne-
mocných, tedy bez Ústavou ČR 
garantované solidarity. Kata-

strofální rozměr to 
má ve stomatologii. 
Ještě asociálnější 
jsou návrhy, aby se 
z hrazení veřejnou 
pojišťovnou vyřadi-
la část úplné péče 
a zavedlo se pro 
ni nesolidární ko-
merční připojištění.  
V tomto případě by 

za tuto část péče občané zapla-
tili ještě navíc zisk pojišťoven 
a přirážku za riziko podnikání, 
velmi nemocní a chudí by zů-
stali nepojištěni.
Ti, kdo volají po optimalizaci 
hospodaření veřejného zdra-
votnictví, by měli především 
připravit sjednocení všech po-
jišťoven.

Zdravotnictví dostává jen 
75% příjmů, které mu náleží
Kvalitní péče produkovaná na-
ším veřejným zdravotnictvím se 
jeví ve srovnání se zahraničím 
jako levná. Dostává jako základ 
svých fondů 13,5% z hrubých 
příjmů velké většiny občanů, a 
to by dobře stačilo, kdyby 
tyto příjmy přepočtené 
na eura nebyly v prů-
měru jen 53 % 
příjmů prů-
měrného Ev-
ropana a na 
úrovni jedné 
třetiny příjmů Ra-
kušanů a Němců. Tyto 
poměry ovšem vycházejí při kur-
zu drženém ČNB proti zájmům 
ČR na 27 Kč za euro. Při kurzu 
stejné kupní síly 17 Kč za euro 
by to bylo 84,2% příjmů průměr-
ného Evropana a asi 53% příjmů  
Němce nebo Rakušana. Asi tak je 
na tom občan ČR, pokud své pří-
jmy uplatňuje jen doma.
I tato domácí kupní síla příjmů 
občanů ČR (asi 53% kupní síly 
příjmů Němců nebo Rakušanů) 
je nápadně malá. Hledejme tedy 
dále. Hrubý domácí produkt 
vztažený na jednoho obyvatele je 
v ČR jen asi 70% toho, čeho dosa-
hují sousední západní státy. Je to 
následek působení neschopných 

nebo všehoschopných vlád a mu-
síme s tím počítat. Zbývá nám ale 
vysvětlit ještě rozdíl 17% mezi 
53% a 70%. Museli bychom zvý-
šit příjmy průměrného občana  
o 32%, aby stouply z 53% na 

70% rakouských příjmů. 
Těch 32% je ta 

složka produk-
tivitě odpoví-

dajících příjmů 
občanů ČR, která 

prostě není vyplá-
cena a zůstává za-

městnavatelům jako 
bezdůvodný zisk. Jak  

k tomu došlo?
Tento stav je důsledkem 

špatně provedené transformace a 
je vinou našich vlád, že tato chy-
ba nebyla ani konstatována, natož 
napravena. Došlo k tomu tak, že  
v době, kdy skoro všechno bylo 
státní, podstatnou součástí odměn 
za práci byly benefity, jako dotova-
ná veřejná doprava, voda, energie, 
bydlení, potraviny, zdravotnictví a 
rekreace, kultura, pošta, neplatily 
se poplatky ani školné atd. Stát to 
platil za nás z výtěžku za produkci 
státních podniků, ale když došlo  
k bezhlavé privatizaci a ke zrušení 
dotací, nebyly z nich plynoucí be-
nefity zahrnuty do mezd a platů. 
Nejen noví majitelé, ale i stát, to 
nechali být.

poslední ránu 

zdravotnictví zasadila 

ČNB kurzem koruny
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Následky této chyby jsou obrov-
ské. Nevyplacené části mezd od-
cházejí ve formě dividend jako 
bezdůvodný zisk na konta zahra-
ničních majitelů hloupě zprivati-
zovaných podniků.
Osudné je, že příjmy za prá-
ci občanů jsou zdrojem odvodů 
pro financování zdravotnictví, 
důchodů a sociální péče, jakož i 
zdrojem obecných daní. Je snad-
né pochopit, co by znamenal pro 
zdravotnictví o 32% větší výběr 
pojistného (asi 76 miliard Kč),  
o ostatních sociálních systémech 
nemluvě. 
I potom by veřejné zdravotnictví 
bylo dost levné, jen 8.9% HDP.
Prosadit vyšší cenu práce je 
úkol pro ministra financí a vlá-

du. Teprve až 
se jim to poda-
ří, bude možné 
uvažovat, zda 
se ve veřejném 
zdravotnictví 
neplýtvá. Za-
tím není z čeho 
plýtvat.
Jak dosáhnout 
úpravy mezd a 
platů je před-
mětem jiného 
rozboru a uká-
že se přitom, že 
jsou pozice, kde 

není třeba nic přidávat, sami si 
nabrali, co chtěli, jako advokáti, 
banksteři, manažeři a kamarádi 
politiků. Tam je potřeba spíše 
ubrat, aby rozdíl mezi mediánem 
mezd a průměrnou mzdou nebyl 
tak dramatický ( 22%). Zvýšení 
se musí týkat především nízkých 
a středních mzdových hladin.

Jak udržet lékaře a 
zdravotní sestry v republice
V roce 1995 jsem slyšel od řecké-
ho profesora, že není třeba litovat 
nákladů ztracených tím, že někteří 
na náklady státu vystudovaní léka-
ři odcházejí do ciziny. Řekl, že vět-
šinou se do Řecka vrátí a přinesou 
cenné zkušenosti. Moc mne nepře-
svědčil, ale jen málo lékařů a sester 

tehdy od nás odcházelo. Postupem 
času západní státy, vědomy si kva-
lity našich absolventů, zlepšovaly 
podmínky pro jejich přijetí a na-
opak obtížnost získávání samostat-
nosti a dlouhá doba k tomu potřeb-
ná v ČR při nejmenším přetrvávala. 
Když padla všechna omezení z hle-
diska předpisů EU, nebylo již, kro-
mě nechuti pracovat v 
cizině, nic, co by vyva-
žovalo nesrovnatelně 
lepší odměňování za 
západními hranicemi.
Na sklonku devade-
sátých let byly platy 
ve zdravotnictví tak 
špatné, že zaostáva-
ly i za platy v oborech 
mnohem méně nároč-
ných na přípravu na povolání, ale 
méně regulovaných. Po několika 
úpravách během patnácti let do-
sáhl poměr platů ve zdravotnictví  
k průměrné mzdě hodnot blíží-
cích se obdobným případům v zá-
padních státech. Šlo však o poměr  
k průměrné mzdě s kupní silou 
méně než poloviční ve srovnání s 
Rakouskem, a pro cizinu také svěd-
čila vyhlídka na dřívější dosažení 
plného platu a menší zatížení přes-
časy. Proto odchází stále mnoho a 
zvláště mladých lékařů do ciziny 
a mnoho zdravotních sester dává 
přednost uplatnění v méně nároč-

ných povoláních. Je ohrožen chod 
nemocnic a dostupnost základní lé-
kařské péče, zejména v okrajových 
okresech republiky.
Vláda by měla hned umožnit pod-
statné zvýšení platů ve zdravotnic-
tví velkým zvýšením pojistného pla-
ceného státem, protože je její vinou, 
že dovoluje u některých profesí a 

u vybraných pracovníků ve sféře 
státního vlivu mimořádné příjmy 
a neučinila skoro nic pro systema-
tické zvýšení ceny běžné práce. Ná-
sledovat musí jako optimální řešení 
všeobecné zvýšení ceny práce o ně-
kolik desítek procent. To vyřeší více 
problémů, než jen zdravotnictví, a 
je to relativně snadno dosažitelné, 
spotřebovalo by to větší část bezdů-
vodných zisků a trochu nahradilo 
nedostatečné zdanění výnosů z pod-
nikání. To ale již není jen zdravot-
nický, ale všeobecný národohospo-
dářský problém.
Josef Mrázek

je ohrožen chod 

nemocnic v okrajových 

okresech republiky
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EFES – European Federation 
of Employee Share Owner-

ship. Přeložil: Ing. Petr Navrátil 
– KSLP – Česká společnost pro 
zaměstnaneckou participaci, z.s.

Zaměstnanecké vlastnictví 
akcií v podnicích SME
První spolehlivá studie o za-
městnaneckém vlastnictví akcií  
v podnicích typu SME (malých 
a středních podniků) ve Francii 
byla publikována minulý měsíc. 
Je velmi dobře známo, že za-
městnanecké vlastnictví akcií v 
SME podnicích je v Evropě málo 
rozvíjeno,  zejména v porovnání 
s USA. Je to kvůli pozoruhodné 
efektivitě modelu ESOP,  v USA 
užívaných více než 40 let, ne však 
v Evropě. Obvyklé hodnocení po-
čtu zaměstnaneckých akcionářů  

v SME podnicích je 1 milion v Ev-
ropě v porovnání s 10 miliony ve 
USA. Nová zmíněná studie zpra-
covaná Eres a BDO se týká počtu  
250000 ve Francii, což potvrzuje 
dřívější obvyklé hodnocení.

Přehled tisku 
Výběr 35 zajímavých článků  
z 8 zemí v březnu 2016:  Kanada, 
Německo, Francie, Itáie, Maro-
ko, Polsko, UK, USA.

Kanada: Potřebuje zdanění dr-
žených akcií  změnu? Kanadská 
vláda zvažuje plán  zvýšit zdaně-
ní držených akcií.
Německo: Známý německý ča-
sopis „Der Spiegel“ je většinově 
vlastněn zaměstnanci víc  než 40 
let.
Francie: Počet zaměstnanec-

kých akcionářů se ve Francii a 
v kontinentální Evropě snížil, 
ale zaměstnanecké úspory neby-
ly  nikdy tak vysoké. Nové plány 
zaměstnaneckého  vlastnictví v  - 
Schneider Electric, Orange, Air 
Liquide,  Sopra Steria.  51% za-
městnaneckých  výrobních druž-
stev  je založeno na obchodních 
převodech. 
Itálie:  Parmalat and Prysmian 
dávají signály o zaměstnanec-
kém vlastnictví akcií v Itálii.
Maroko:  První plán zaměst-
naneckého vlastnictví v Airbusu 
Maroko.

Polsko: Ministr Morawiecki a 
nová polská vláda poskytli infor-
mace o dlouhodobém plánu vývo-
je Polska, založeném na 5 bodech 
včetně zaměstnaneckého vlast-
nictví akcií.

EFES Novinky – duben 2016

UK: Bonusy pro zaměstnanec-
ké akcionáře.
USA:  Vznik nových ESOP spo-
lečností.  Zaměstnanecká parti-
cipace v prezidentských volbách. 
Nižší náklady na nezaměstna-
nost v podnicích s ESOP ušetřily 
vládě USA $13.7 miliard v roce 
2010 a $8.1 miliard v letech  bez 
recese,  v nákladech na neza-
městnanost a na ušlých daních.

Plný přehled tiskových zpráv je 
k dispozici na webových strán-
kách:

 http://www.efesonline.org/
PRESS REVIEW/2016/March.
htm 

Uložte si datum:
Desátý Evropský meeting Za-
městnaneckého vlastnictví akcií.
19. – 20. květen 2016. Jaká ev-
ropská politika?  Záměry a oče-
kávání.

Více informací:
http://www.efesonline.org/2016/
Tenth%20European%20Mee-
ting/EN.htm
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Již několik let volají občané po tom, aby vyjed-
návání takzvaného transatlantického partner-

ství neboli TTIP (Trans-Atlantic Trade Investment 
Partnership) provázela větší míra transparentnos-
ti (podobná dohoda s Kanadou CETA), o čemž vy-
povídá tisková zpráva k petici od Greenpeace a Iu-
ridicum Remedium. 
Na tom, že dohoda mezi USA a EU má přinést vel-
ké změny do života běžných lidí, se shodnou snad 
všichni. Informovanost ale silně pokulhává – a to 
nejen u nás, česká mainstreamová média skoro 
mlčí. Pokud už se nějaké zprávy či komentáře obje-
ví, pak spíše vágní a jednostranné. To pochopitel-
ně nebudí důvěru, zvlášť když mají lidé dobře v pa-
měti, jak se evropské instituce zachovaly k Řekům, 
jak velké korporace (Amazon, Google, banky jako 
HSBC) neplatí, ač zřejmě legálně, nikoli však legi-
timně daně, jak ve jménu terorismu jsou ohrožena 
osobní data kohokoli, ačkoli právo na soukromí je 
jedním ze základních lidských práv, nebo že u TTIP 
lobbují hlavně zástupci velkých firem, nejčastěji  
z oblasti zemědělství. Tyto poznatky byly umož-
něny často díky různým únikům a tzv. whistleblo-
werům nebo analýzám nezávislých neziskových or-
ganizací. 

aliance proti volnému obchodu
Každé takové odhalení dále otřásá důvěrou veřej-
nosti k politikům a euroúředníkům, která je až 
proklatě nízko. Víra, že vyjednávají za účasti velké-
ho byznysu v zájmu běžného občana EU, by se dala 
přirovnat k bláhovosti. Reciproční důvěru mezi 

politiky a občany by Evropa potřebovala, protože 
důvěra je podstatnou součástí soudržnosti společ-
nosti a atmosféra podezírání demokracii nesvědčí. 
Transparentnost v komunikaci je dobrou preven-
cí, což je zpráva, kterou se snaží různé iniciativy 
vzkazovat různými způsoby politikům. V dubnu se 
do Hannoveru jako místa každoročního obchodní-
ho mezinárodního veletrhu a letos zároveň setkání 
amerického prezidenta Obamy a německé kanc-
léřky Merkelové sjelo minimálně 35 tisíc lidí (po-
dle organizátorů to bylo až 90 tisíc). Alianci proti 
volnému obchodu tvoří například odbory, environ-
mentalisté a skupiny na ochranu spotřebitelů. Do 
Německa se vypravila tentokrát i delegace z ČR.

petici u nás podpořilo 20 tisíc občanů
Česká petice za transparentnost není osamocená. 
Evropská občanská iniciativa proti TTIP a CETA 
byla nesmírně úspěšná, když ji do 6. října 2015 po-
depsalo skoro 3,3 mil občanů (z toho přes 20 tisíc  
z ČR), a to přestože (nebo právě proto) nebyla uzná-
na ze strany EK za platnou (https://stop-ttip.org/). 
Petici ve Velké Británii podepsalo 150 tis lidí. Vý-
zkumy ukazují, že nedostatek informovanosti ve-
řejnosti o stavu vyjednávání se netýká jen Evro-
py, ale i USA. Podpora uzavření smlouvy výrazně 
poklesla na obou stranách Atlantiku, vyjadřuje ji 
pouze kolem 1/5 Němců a Američanů (YouGov sur-
vey, Bertelsmann Foundation). 
Obavy ohledně dopadu dohody v oblasti intelektu-
álního vlastnictví a s ním spojené ne-/dostupnosti 
péče miliónů lidí v nejchudších zemích vyjádřila 

Poodhalená TTIP
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humanitární organizace Lékaři bez hranic (Méde-
cins Sans Frontières). Proti dohodě se vyslovili i 
nositel Nobelovy ceny za ekonomii J. Stiglitz nebo 
J. Sachs. Argumentují, že se spíš než o dohodu 
jedná o nedemokratický způsob, kterým korporát-
ní lobbisté zavádí úzkou formu globalizace, která 
se zabývá více komerčními zájmy, než vytvořením 
globálních systémů, které by byly schopné řešit ta-
kové problémy, jako jsou krize zdravotní a životní-
ho prostředí nebo ekonomické nerovnosti.

únik informací o ttip
Jen pár týdnů po Panama Papers přišli na začátku 
května tentokrát holandští Greenpeace s únikem 
větší části aktuální verze TTIP dohody. Konkrétně 
dali veřejnosti k dispozici 248 stran ve 13 kapito-
lách, které by měly představovat přibližně ¾ konso-
lidovaného textu (17 kapitol) po 12. kole vyjedná-
vání o TTIP. V textu jsou zachyceny představy obou 
vyjednávacích partnerů, ne zcela konečná verze do-
kumentu. Média citovala švédskou eurokomisařku 
pro obchod C. Malmströmovou, že „žádná obchodní 
dohoda nikdy nesníží úroveň naší ochrany zákazní-
ků, bezpečnosti potravin či ochrany prostředí. Ob-
chodní dohody nezmění ani naše zákony o genetic-
ky modifikovaných potravinách.“ 
Někteří novináři tvrdí, že dokumenty neobsahují 
žádnou zásadní informaci, spíše drobné rozdíly v 
pozicích dvou partnerů. Organizace Greenpeace ve 
své tiskové zprávě publikovala závěry, které se zda-
jí potvrzovat obavy spojené s TTIP. Ze států zatím 
reagovala nejsilněji asi Francie, jejíž ministr obcho-
du uvedl, že takto stojící smlouva by byla špatnou 
dohodou a Francie by ji nemohla podepsat. Zde je 
stručné shrnutí hlavních bodů podle Greenpeace:

Dlouhotrvající ochrana životního 
prostředí vymizela

Žádná z kapitol se neodkazuje na pravidlo „obec-
né výjimky“ (General exception rule), které bylo 
zakotveno v článku XX dohody GATT Světové 
obchodní organizace skoro 70 let. Toto pravidlo 
dovolovalo regulovat obchod mimo jiné v zájmu 
ochrany lidského, zvířecího nebo rostlinného živo-
ta nebo zdraví, nebo v zájmu zachování přírodních 
zdrojů. Vynechání tohoto omezení naznačuje, že 
obě strany vytváří režim, který nad život a zdraví 
člověka, zvířat a rostlin staví zisk.
Ztížení ochrany klimatu
Pařížská dohoda z loňského roku jasně stanovi-
la, že je nutné usilovat o udržení nárůstu teplo-
ty pod 1,5 stupni Celsia, abychom zabránili krizi  
s dopadem na miliardy lidí po celém světě. Obchod 
samozřejmě není možné vyjmout z akcí na ochra-
nu klimatu. Tyto návrhy by znemožnily regulaci 
dovozu paliv, které jsou náročné na CO2, jako je 
ropa z ropných písků.

Ukončení principu předběžné opatrnosti

Princip předběžné opatrnosti, který je zakotve-
ný v dohodě o EU není zmíněn v kapitole o Spolu-
práci na regulacích, ani v dalších 12 kapitolách. 
Na druhou stranu Spojenými státy prosazovaný 
přístup založený na riziku, který usiluje o man-
agement nebezpečných látek, místo co by je ome-
zoval, se objevuje v různých kapitolách. Tento 
přístup podrývá schopnost dohledových orgánů 
na ukládání předběžných opatření, například ve 
vztahu ke kontroverzním látkám.
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Otevření dveří korporacím pro uchopení 
moci

Zatímco návrhy ohrožují ochranu životního 
prostředí a spotřebitelů, velký byznys má, co 
chtěl. Příležitosti účastnit se na rozhodování 
jsou korporacím zaručeny od raných stádií 
rozhodovacího procesu.
Občanská společnost měla jen malý přístup k vy-
jednávání, je mnoho příkladů, kde průmysl získal 
privilegovaný hlas při důležitém rozhodování. Do-
kumenty ukazují, že EU nepřiznala otevřeně, jak 
moc velký vliv má průmysl. Veřejné zprávy z EU 
pouze menšinově zmiňovaly vstup průmyslu, přes-
tože uniklé dokumenty opakovaně hovoří o potře-
bě dále konzultovat s průmyslem.

Podle F. Oulahsen, členky holandských Greenpea-
ce by se měla zastavit vyjednávání a naopak zahá-
jena veřejná debata.
Kromě TTIP samotné si zaslouží pozornost i dal-
ší dokument zveřejněný v posledních týdnech. Jde  
o dopadovou analýzu TTIP na ČR, kterou si zada-
lo Ministerstvo průmyslu a obchodu a vypracovala 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Na ten-
to dokument bychom měli klást ty nejvyšší náro-
ky, zejména na jeho objektivitu a posuzování rizik 
a přínosů. Pirátská strana, která tuto studii již  
v médiích komentovala, si všímá především hrozeb 
týkajících se internetu, patentování nebo ochrany 
osobních dat. Piráti interpretují studii tak, že TTIP 
vlastně není ani tak obchodní smlouvou, jako sou-
částí geopolitiky – jejím cílem je totiž hlavně utužit 
transatlantické vazby a přispět k větší integraci.
(kv) 

Odkazy
http://www.nbcnews.com/news/world/obama-ger-
many-25-000-protest-ttip-trade-deal-hannover-
-n560956
http://www.greenpeace.org/international/en/pre-
ss/releases/2016/Leaked-TTIP-documents-confirm-
-major-risks-for-climate-environment-and-consu-
mer-safety/

Zveřejněné dokumenty: https://www.ttip-leaks.org/
Piráti: Dopadová studie dokazuje nepotřebnost do-
hody TTIP. Parlamentní listy, 5. 5. 2016. Dostupné 
z: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-
-volicum/Pirati-Dopadova-studie-dokazuje-nepo-
trebnost-dohody-TTIP-434150

Reakce komisařky C. Malmström, 2. 5. 2016. Do-
stupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/in-
dex.cfm?id=1492



Občané a nevládní organizace 
požadují, aby se změnil způ-

sob, jakým se vyjednává úmlu-
va TTIP mezi Evropskou unií a 
USA, které se také někdy přezdí-
vá smlouva století. Mezi požadav-
ky Výzvy na transparentnost vy-
jednávání TTIP patří průběžné a 
včasné zveřejňování prozatímně 
dohodnutých částí textu úmluvy 
TTIP,  neomezený přístup k tex-
tům úmluvy pro poslance Evrop-
ského parlamentu a veřejný slib 
české vlády, že nepřistoupí na 
text, který by jakkoli oslaboval 
práva občanů a sociální, spotřebi-
telské či environmentální standar-
dy. Důležitým požadavkem je také 

bod, aby úmlu-
vu TTIP dostal 
na stůl český 
parlament, ne-
boť ve hře je i 
otázka projed-
nání smlouvy v 
režimu výlučné 
pravomoci EU. 
Výzvu za 
transparent-
ní vyjednávání 

TTIP podepsalo 4675 lidí. Aktivitu 
podpořili i senátoři Václav Láska a 
Libor Michálek a senátorka Ivana 
Cabrnochová, kteří hodlají hlídat 
transparentnost vyjednávání TTIP 
i to, aby národní zákonodárné sbo-
ry nebyly obcházeny.
Senátor Václav Láska říká:
„Navzdory tomu, jak rozsáhlou 
působnost tato mezinárodní do-
hoda má, se o ní téměř nemluví, 
přestože je TTIP ministerstvem 
zahraničí označována za eko-
nomické NATO. Domnívám se, 
že pro opravdu kvalitní meziná-
rodní dohodu je potřeba veškerá 
sporná témata, kterých se dotý-
ká, důkladně probrat s veřejností 

a dohlédnout na to, aby veřejnost 
vůbec měla k potřebným infor-
macím přístup.“
Proces vyjednávání TTIP byl v 
minulosti kritizován i evropskou 
ombudsmankou Emily O´Reily a 
v jeho průběhu se odhaluje řada 
případů lobbingu nadnárodního 
byznysu v neprospěch standardů 
dosažených na poli bezpečnosti 
potravin, práv spotřebitelů či re-
gulace nebezpečných chemikálií.
Jan Freidinger z Greenpeace 
říká:
„TTIP ve skutečnosti není tolik 
o volném obchodu, ale spíše o 
posílení vlivu nadnárodních kor-
porací na úkor lidí a přírody. Je 
o tom, aby obchodní a korporát-
ní zájmy byly prosazeny na úkor 
veřejných služeb, lidského zdra-
ví a životního prostředí. Proto 
vyzýváme Spojené státy i Evrop-
skou komisi, aby jednaly v zájmu 
svých obyvatel, ne korporací, a 
nevyjednávaly smlouvu tajně za 
našimi zády.” 
Vyjednávání TTIP provázejí  
v  Evropské unii i v USA kontro-
verze, neboť v zájmu hladkého ob-

Vyjednávání TTIP nahrává šíbrům

chodu a investic by měla zavést 
mnoho prvků nadřazujících zá-
jmy byznysu zájmům veřejným. 
Jasným příkladem je návrh na 
zavedení speciálního arbitráž-
ního tělesa pro žaloby firem na 
státy za překážky obchodu a in-
vestic nebo nevoleného orgánu 
regulatorní spolupráce, který 
by předjednával návrhy legisla-
tivy před volenými sbory. Tento 
soukromý právní systém je pak 
především advokáty a soudci 
považován za hrozbu demokra-
tickým mechanismům. 

(Tisková zpráva)
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Zastavení vyjednávání TTIP po-
žaduje v rozsáhlé petiční akci 
přes 3,3 milionu Evropanů, před 
důsledky úmluvy varují spotřebi-
telská uskupení, environmentál-
ní organizace i ekonomové jako 
Joseph Stiglitz. V EU se šíří i ini-
ciativy malých a středních pod-
niků nebo stovek obcí (tzv. TTIP-
-free zóny).
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Jan Freidinger, Greenpeace, tel. 
734 620 843, e-mail: jan.freidin-
ger@greenpeace.org

Helena Svatošová, Iuridicum Re-
medium, tel. 776 890 170, e-mail: 
svatosova@iure.org


