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Editorial

Dominik Stroukal

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Česká republika má mnoho hrdinů, na které bychom měli být
pyšní. Ať už historických, či současných. V čísle, které právě
držíte v rukou, jsme se podívali na hrdiny, kteří výjimečným
způsobem spojují obojí. Na podnikatele, kteří jsou pokračovateli
a nositeli slavných českých příjmení. To spojení bylo nejlépe
vidět, když jsem seděl v kanceláři na špici pankráckého mrakodrapu a naproti mně byl vpravo jeden z našich nejúspěšnějších
podnikatelů, Martin Wichterle, zatímco nalevo jsem po celou
dobu rozhovoru koukal do tváře jeho prapradědečkovi Františkovi, který dle slov svého pokračovatele založil v 19. století
v rodině nesoucí jméno Wichterle podnikatelskou tradici.
Na následujících stránkách se seznámíte také s Thomasem
Archerem Batou, který v rozhovoru s kolegou Janem Vašendou
vzpomíná na svého dědu a na všechno, co ho naučil. „Cítím se
jako Švýcar, Čech, Kanaďan,“ říká mladý podnikatel a ukazuje,
jak daleko se podnikání v České republice dostalo. Už ani nelze
tvrdit, že je Baťa český, ale není nic, čeho bychom měli litovat,
spíše naopak. V rychlém a globalizovaném světě je to výhodou.
„Mám opravdu různorodou směsici zážitků a zkušeností. Takže
opravdu těžko říct,“ vysvětluje Bata svými slovy to samé.
Třetici pokračovatelů slavných českých podnikatelských příjmení uzavírá Zuzana Ceralová Petrofová, která nám prozradila,
že je to už 632 tisíc nástrojů, které nesou jméno rodiny Petrof.
A pokud jste si někdy zkusili zabrnkat Ovčáky čtveráky, bylo to
dost možná právě na pianu s velkým nápisem PETROF.
Téma rodinného podnikání, předávání znalostí a zkušeností
dalším generacím a podnikatelského úspěchu budovaného
napříč staletími pomalu, tvrdě a zdola, rozhodně neopouštíme.
Zbývá ještě tolik představitelů jmen, která se stala úspěšnými
značkami po celém světě, že bychom s nimi zaplnili několik
celých čísel.
Časopis Trade-off je ale časopisem pro argumentační převahu. I proto hned zkraje začíná toto číslo tématem, které je
doslova nabité argumenty. Čtyři úvodní články spojuje téma

dopravy a nabízí ohromující pohled do pozadí financování letišť
nebo závodů Formule 1. Přiznám se, že i když je to něco, co
mě obvykle i díky vlastní profesi napadá, nikdy jsem se ani na
chvíli nepozastavil nad ekonomikou bezpečnostních kontrol
na letištích. Kolega Jakub Žofčák vás jako ostatně již tradičně
přesvědčí, že cesta mezi čísly i u něčeho tak bytostně nudného
a otravujícího, jako je letištní kontrola, může být nejen zábavná,
ale i nesmírně důležitá.
Třetím velkým tématem tohoto čísla je naše stálice – vzdělávání. Tři články pokryjí úroveň mediální gramotnosti na českých
středních školách, která nepřekvapivě není nijak závratná,
historii českého vysokého školství a situaci akreditací ve Spojených státech, od kterých bychom se mohli lecčemu přiučit.
Posledním tématem je pak svoboda spotřebitele. Kdo může,
ohání se ochranou spotřebitele. Proč by nás měla spíše zajímat
svoboda spotřebitele? Náš stálý přispěvatel z Lucemburska
Bill Wirtz tvrdí, že svoboda spotřebitele je ohrožena, a dokládá
to na několika příkladech. Na příkladech, které všichni vidíme kolem sebe. Kdo ale ochrání spotřebitele před ochranou
spotřebitele, ptá se provokativně náš slovenský kolega Róbert
Chovanculiak, který se tématu dlouhodobě věnuje a ukazuje,
jak má ochrana spotřebitele často ještě horší nezamýšlené
důsledky. S tématem úzce souvisí i recenze na knihu s jednoduchým a výstižným názvem Cigarety. I tady vede snaha ochránit
spotřebitele k podivným důsledkům. A může být ještě hůř, jak
ukazuje příběh Radka Stavěla.
A to stále není vše, jak říkají rádi v televizi. Zaexperimentovali
jsme s jedním drobným cestopisem, podívali jsme se na úžasný
a inovativní způsob ochrany deštného pralesa skrze staré
dobré soukromé vlastnictví, předseda Občanského sdružení
majitelů domů v ČR Tomislav Šimeček představil počítání
nájemného, zajímá nás i rostoucí státní dluh, a celé číslo jsme,
jako již tradičně, zakončili statisticky.
Zkrátka, je co číst. Krásný vstup do jara!
Dominik Stroukal
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Letiště představují v ekonomice velmi specifické podniky
– už jen z toho důvodu, že je za podniky vlastně ani nepovažujeme. Většina letišť, která zprostředkovávají běžné komerční
lety, je vlastněna a provozována veřejným sektorem, lidé tedy
nejsou zvyklí jejich provoz považovat za standardní druh podnikání jako v případě provozování například zimního stadionu nebo
továrny na houpací koně.

Jakub Žofčák

V
Ve Spojených státech například existuje jen jedno jediné letiště,
které je vlastněno soukromou entitou a zároveň nabízí standardní komerční lety – Branson Airport v jižním Missouri. Oproti
tomu stojí Velká Británie, kde bylo na konci 80. let thatcherovsky zprivatizováno mimo jiné sedm klíčových letišť. Jedno z nejdůležitějších evropských letišť – londýnské Heathrow – je tak
plně soukromým podnikem, který žongluje s výnosy a ztrátami
a snaží se každý rok skončit v zisku. A lákadlo pro vstupující do
odvětví je obrovské – Mezinárodní asociace leteckých dopravců
(IATA) odhaduje, že za rok 2018 cestovalo letadlem téměř
4,5 miliardy pasažérů. To už je pořádný koláč, ze kterého je
možné si ukousnout. V následujícím článku se podíváme, jak
letiště (ne)vydělávají peníze, kolik peněz dostane letiště z vašeho předraženého oběda před odletem nebo jak lze nalákat
pasažéry do duty-free shopů.
VEŘEJNÁ, NEBO SOUKROMÁ RUKA?
Letiště je v učebnicích ekonomie již mnoho desetiletí považováno za příklad tzv. přirozeného monopolu (někdy také síťového
monopolu). Není to monopol, který vznikl nějakou nekalou
praktikou nebo zákonem (byť výstavbu letišť v praxi stejně
povoluje nebo zakazuje ve výsledku stát), ale podnik, který se
monopolem stane, jelikož k jeho zbudování musel vlastník uvalit
obrovské fixní náklady.

Asi není potřeba argumentovat, že vybudovat letiště stojí opravdu hodně peněz – je třeba postavit terminál, ranvej, hangáry,
zázemí pro údržbu a opravu letadel, palivová zařízení a tak dále.
Logistická organizace SCMO uvádí, že cena vybudování nového
letiště začíná na zhruba 30 milionech USD (684 milionů Kč)
za každé tři kilometry ranveje a 500 USD (11 400 Kč) za každý
čtvereční metr terminálu. Podle ekonomické teorie se tak letiště
stávají monopolem jednoduše kvůli tomu, že samotná astronomická výše těchto nákladů odrazuje další konkurenty od vstupu
do odvětví – konkurenční letiště by muselo vystavět stejný prostor znovu a poté ještě konkurovat zaběhnutému letišti. Mnozí
ekonomové proto již od nepaměti orodovali za to, aby tyto
specifické služby poskytoval stát jako veřejné statky. V průběhu
20. století tak letiště většinou zřizovaly státy samotné, případně probíhaly vlny znárodňování/privatizací, aby letiště nakonec
skončila v těch rukou, ve kterých se právě nacházela.

Zhruba dvě třetiny
světových letišť
prodělávají peníze.
Fakt zmíněný v úvodu článku je svým způsobem fascinující
– zatímco ve Spojených státech jako kolébce kapitalismu je
pouze jedno soukromě vlastněné komerční letiště, ve Velké
Británii je v soukromém vlastnictví deset z patnácti největších
letišť – mimo Heathrow jsou to i pro Čechy známá letiště
Gatwick a Stansted, dále letiště v Glasgow, Edinburghu a další.
Je obrovsky analyticky a statisticky náročné porovnat, který
způsob vlastnictví přinesl lepší výsledky (a vůbec definovat,
co znamená lepší výsledky), ale faktem zůstává, že zhruba dvě
třetiny světových letišť prodělávají peníze. Není se však třeba
znepokojovat – vzhledem k tomu, že většinu těchto letišť
provozuje veřejný sektor, nejsou provozována pro maximální
zisk, ale k uspokojení veřejného zájmu. ▷
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▷ Letiště totiž na první pohled přináší důležité ekonomické
stimuly v podobě turismu, pracovních míst a celkově vzestupu
lokální ekonomiky – nejlepším příkladem budiž právě města
Gatwick a Stansted, která jsou na svých letištích doslova
životně závislá. Navíc v průběhu desetiletí praxe ukázala, že
menší komerční letiště jednoduše nelze provozovat v černých
číslech; jednotlivé země (resp. provozující města) přesto věří,
že se z výše uvedených důvodů provoz přesto vyplatí. Diskuze
ekonomů ohledně blahodárné nebo naopak škodlivé povahy
provozování veřejných statků jsou stejně živé dnes jako před
40 lety (a pravděpodobně ještě dlouho budou), v praxi se však
ukazuje, že provozovat funkční a vydělávající komerční letiště
na soukromé bázi je v dnešní situaci opravdu komplikované.
Když například britská mezinárodní přepravní společnost National Express kupovala v roce 2000 s velkou slávou od státu
New York letiště Newburgh Airport, musela jej o několik let později s ještě větší ostudou New Yorku zase prodat, protože se
jeho provoz ukázal jako neudržitelný (i když se jednalo o letiště
60 mil severně od New York City).
Jak to tedy to Heathrow dělá?
VÝPALNÉ
Londýnské letiště Heathrow je doslova výkladní skříní soukromě vlastněných letišť s komerčními lety. Je celosvětově nejzatíženějším soukromým letištěm na světě (celkově 6. nejzatíženějším) – odbaví v průměru jeden let za dvě minuty – a ročně
obslouží celkem 78 milionů pasažérů. Vlastník letiště (Heathrow
Airport Holdings) udává, že v roce 2017 činily roční náklady na
provoz letiště bezmála 34 miliardy korun – což je například více
než dvojnásobek celého rozpočtu Brna za rok 2019. Z těch
34 miliard korun putuje přibližně třetina (11,3 miliardy Kč) do
mezd asi 6 500 zaměstnanců, kteří na Heathrow pracují.
Celkově na Heathrow sice pracuje 76 000 lidí, ale pro Heathrow
pracuje právě 6 500 zaměstnanců. Další významné položky
jsou náklady na údržbu (5,3 miliardy Kč) nebo náklady na služby
(2,6 miliardy Kč za vodu, elektřinu, internet atd.). V porovnání
s britským gigantem nevychází hospodaření Letiště Václava
Havla vůbec špatně – za rok 2018 vykázalo tržby 11,5 miliardy
korun s celkovým ziskem po zdanění ve výši 3,3 miliardy korun.
Ve stejném roce pražské letiště zaměstnávalo v průměru

10

3 937 osob, kterým na mzdách a dalších zaměstnaneckých
požitcích vyplatilo přes tři miliardy korun, za spotřebu surovin
zaplatilo 1,6 miliardy korun a na opravy a údržbu šlo 293 milionů korun. Rozdíl je však samozřejmě v tom, že pražské letiště
vlastní Česká republika (prostřednictvím Ministerstva financí
ČR) a že pokusy o privatizaci proběhly, ale prozatím neúspěšně.
Zdá se, že privatizace je v ČR bohužel ještě pořád sprostým
slovem.

436 Kč. To je obnos,
který v průměru musí
letiště Heathrow vydělat
na každém jednotlivém
pasažérovi.
Ale zpátky za kanál La Manche – Heathrow také dokáže pokrýt
tyto velmi drahé položky příjmem, a dokonce skončit v zisku.
Na první pohled je kalkulace jednoduchá – vydělme rozpočet
Heathrow počtem pasažérů a dostaneme částku asi 436 korun.
To je obnos, který v průměru musí letiště vydělat na každém
jednotlivém pasažérovi, který přiletí, odletí nebo přestoupí
na jiné letadlo. Pro srovnání: pražské letiště musí na každém
zákazníkovi vydělat dokonce 466 Kč (kvůli mnohem menšímu
počtu odbavených cestujících: 16,8 milionu v roce 2018).
Klíčových je několik faktorů – Heathrow se zaprvé soustřeďuje skutečně na pasažéry, nikoliv na nákladní letadla jako jiná
letiště (přesto přes něj proletí i tak spousta nákladu, avšak
v podobě zavazadel zmíněných 78 milionů pasažérů). Zadruhé,
Heathrow je jedním z mála letišť, které provozuje nonstop lety
z Evropy na všech pět kontinentů, a ty přitahují zejména movitější pasažéry, kteří využívají dlouhé zaoceánské lety a kteří
vynesou letišti více peněz. A zatřetí, Heathrow používá spoustu
na první pohled neviditelných triků (viz níže), které mu pomáhají
dosáhnout jednoho z nejvyšších výdělků na obratech z maloobchodu v přepočtu na zákazníka.

Duty-free shopy, kavárny,
restaurace, automaty
a hračkářství jsou klíčovým
faktorem ziskovosti letiště.

Právě maloobchod, tedy duty-free shopy, kavárny, restaurace, automaty a hračkářství, kde na poslední chvíli pořídíte
domů dárky z cest, jsou doslova klíčovým faktorem ziskovosti
letiště poskytujícího komerční lety. Za každého obslouženého
platícího zákazníka si bere letiště od obchodu „výpalné“ –
u Heathrow to dělá v průměru 22 korun za strávníka v restauraci, 117 korun za zákazníka v obchodě nebo 46 korun za
parkujícího pasažéra. Nezapomeňme mimo jiné také například
na příjem z expresní linky do Paddingtonu (49 Kč za cestujícího). Vlastníci Heathrow si uvědomují, že právě tyto částky
dělají rozdíl mezi černými a červenými čísly, přičemž do karet
jim hraje také faktor přestupních letů (jejichž pasažéři se
mohou pohybovat mezi obchody v průměru déle než pouze
odlétající cestující) nebo doslova bludiště duty-free shopů
mezi bezpečnostní prohlídkou a odletovými bránami (gates),
aby jimi opravdu musel projít každý pasažér. Časy nástupů do
letadel jsou rovněž zveřejňovány rafinovaně až 45–90 minut
před odletem, aby cestující museli celou dobu postávat před
odletovými tabulemi v centrální části letiště, kde se shodou
okolností nacházejí všechny restaurace, kavárny a další lapače
peněz. Mimo jiné právě tyto malé rafinované triky dokážou
Heathrow vydělat na každém pasažérovi v průměru 304 korun,
a to pouze na těchto poplatcích od obchodů, restaurací atd.,
což mu zajišťuje jedno z předních míst mezi světovými
letišti.
Pro srovnání například pařížské letiště Charlese de Gaulla
takto vydělá v průměru 249 korun za zákazníka a australské
Auckland Airport pouze 176 korun. Pražské letiště celkově
vydělá na pronájmech v průměru 80 korun na pasažéra (letiště
však bohužel neudává, jak velká část těchto tržeb je z fixních
pronájmů a kolik činí podíl z obratu). Je tedy evidentní, že
jednou z hlavních motivací letiště je prohnat pasažéra co nejrychleji procesem bezpečnostní prohlídky a check-in, aby měl
co nejvíce času hladově postávat před restauracemi a obchody se suvenýry – čas jsou peníze.
Stále Heathrow chybí více než 130 Kč do nulového zisku,
naštěstí však nekončíme.
ZAPLAŤ A ODLEŤ
Ještě je třeba zúčtovat s letadly (resp. s leteckými společnostmi), a to jak s přilétajícími, tak s odlétajícími. Každé přilétající
letadlo platí letišti Heathrow fixní poplatek, který zahrnuje
mimo jiné poplatek za ranvej, gate, check-in atd. a činí v průměru 217 000 korun. Naopak odlétající letadlo je zpoplatněno
za každého pasažéra – nejvíce při cestování mimo Evropu
(v průměru 1 333 Kč), méně při přestupu, nebo pokud letadlo
například nepřijede na gate, ale na odlehlejší stanoviště. Zde
panuje skutečně velká variabilita – malé 76místné letadlo
s vnitrostátním letem do Edinburghu celkově zaplatí v průměru 55 000 korun (za přílet i odlet), zatímco velký Boeing
747 zaplatí na cestě do „Velkého jablka“ 723 000 korun. Tento
faktor motivuje letiště zaměřit se na velká dopravní letadla,
jelikož produkují letišti stejné náklady (za čas a prostor), ale
přinášejí mnohonásobně vyšší zisk. Zmíněné částky jsou navíc
velmi variabilní v závislosti na dohodách, které letiště má uza-

vřené s jednotlivými aerolinkami. Suma sumárum, na příletech,
odletech a přestupech vydělá Heathrow v průměru dalších
661 korun na pasažéra a nervózní vedení letiště může konečně
v klidu otevřít šampaňské. Pro výpočet skutečně čistého zisku
letiště Heathrow je třeba ještě samozřejmě odečíst daně,
splatit úroky za dřívější projekty atd., přesto na konci letišti
zbude poměrně sympatických 187 korun čistého za každého
pasažéra.
Pražskému letišti po vydělení konečného zisku počtem cestujících zbude dokonce 197 korun. Jak již bylo řečeno výše, u Letiště Václava Havla takto detailní informace (například o podílu
z obratu obchodů) bohužel nejsou k dispozici. Pro přibližnou
představu zmiňme alespoň, že za letištní poplatky od pasažérů
letiště v roce 2018 inkasovalo 4,4 miliardy korun (261 Kč za
cestujícího), od leteckých společností za poplatky bezmála
1 miliardu korun, za údržbu a opravy letadel 1,6 miliardy korun
a za výše uvedené celkové tržby z pronájmů 1,3 miliardy
korun. Zdaleka nejvíce peněz tedy pražskému letišti přinášejí
samotní cestující – více než tři další uvedené položky
dohromady.
KAM POLETÍME?
Z výpočtů uvedených výše vyplývá několik motivací a zásad,
kterými se letiště musí obecně do budoucna řídit, pokud chce
ještě zvyšovat zisky. V prvé řadě se co nejvíce soustředit na
movité pasažéry a na co nejdelší lety. Tímto se například Heathrow řídí beze zbytku – zatímco v Číně v současnosti nabízí
dvanáct destinací, v domovské Británii pouze devět. Právě toto
je jeden z faktorů, který odlišuje soukromé Heathrow od veřejně
provozovaného amerického letiště – vnitrostátní destinace se
Heathrow nevyplatí (byť je po nich „společenská poptávka“),
tak jednoduše nejsou příliš nabízeny. Cestující se musí tedy
svézt vlakem nebo autobusem. Za další je pro letiště výhodné
do budoucna spíše nalákat větší dopravní letadla a „vystrnadit“
letadla menší, jelikož z nich plyne menší výnos za stejných
nákladů. V neposlední řadě letiště bude chtít ještě více zrychlit
a zefektivnit průchod cestujících bezpečnostní
kontrolou.
Létání, a tím pádem i využívání letišť, je pro poměrně velkou
část populace již naprostou samozřejmostí. Není zatím důvod
se domnívat, že by tento trend měl do budoucna polevovat –
možná jen kvůli regulacím spojeným s globálními změnami klimatu, případně kdyby automobilka DeLorean vstala z mrtvých
a konečně přišla s komerčně využitelnými osobními létajícími
vozy. Možná s vývojem technologií tedy státy uvolní regulace
pro vstup na tento trh a rozmachu se dočkají i malá soukromá
letiště. Těžko říct, co z toho je větší sci-fi.
(Výpočty spojené s letištěm Heathrow byly převzaty z YouTube
kanálu Wendover Productions.) ☒
O autorovi:
Jakub Žofčák je absolventem oboru Ekonomická analýza na
Národohospodářské fakultě VŠE. Dlouhodobě spolupracuje
s CETA – Centrem ekonomických a tržních analýz.
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Závod
mimo trať:
logistika
Formule 1
Jan Brabec

Šampionát Formule 1 je celosvětovým fenoménem. Ať už jste
nadšeným fanouškem královny motorsportu a na otázku „Kdy
dorazíte k plaveckému bazénu?“ odpovídáte slovy „Velká cena
Monaka se jede až v květnu“, nebo byste se o závod nezajímali
ani v případě, že by vám formule jezdily přímo pod oknem (což
by byla chyba, protože taková místa se dají velmi výhodně pronajmout fanouškům), jistě k vám čas od času nějaká ta informace ze světa F1 pronikne. Například to, že zatím nejúspěšnější
jezdec historie Michael Schumacher před pár lety utrpěl vážné
zranění hlavy a nejspíš se již nikdy plně nezotaví. Nebo že samotné závody jsou v poslední době zpravidla nudné a šampionem se vždy stane ten lepší z dvojice pilotů Mercedesu, tedy až
na jednu těsnou výjimku Lewis Hamilton (proto to „zatím“ v minulé větě).

Jan Brabec

B

Branky, body, vteřiny už ale nezmiňují, jak logisticky náročná je
pro jednotlivé týmy účast na závodech, které se konají doslova
po celém světě (letos 22 závodů na 5 kontinentech) a které
jsou často pořádány ve velmi krátkých intervalech. Snad ještě
důležitější než rychlý pilot je totiž neporazitelné auto a bezchybné zázemí. Pokusme se tedy nastínit alespoň základní
ekonomické obrysy toho, jak tento kolotoč funguje.
DO ZÁMOŘÍ LETADLEM I LODÍ
Přestože poslední sezóna skončila až na začátku prosince
v Abú Dhabí a nový ročník se rozjede tradičně v australském
Melbourne v polovině března, týmy již po Novém roce mají

plné ruce práce se zajištěním své účasti nejen v závodě
v Albert Parku u protinožců. Toto však neznamená jen přípravu
vozu pro novou sezónu a snahu srazit z času na kolo další
a další desetinky sekundy. Nové auto je v tuto chvíli ostatně
již z větší části dokončeno, protože jeho vývoj probíhá vždy už
během předchozího ročníku. Jde především o přepravu potřebného vybavení do místa závodu nebo zajištění letenek a hotelů
pro všechny členy týmu, což je problém zejména v případě
závodů, které se konají mimo Evropu, kde většina
týmů sídlí.
V průběhu ledna posílá po moři každý z týmů několik lodních
kontejnerů s vybavením do místa konání zaoceánské velké
ceny. Takový způsob přepravy je samozřejmě výrazně levnější
než letecká doprava, ale také výrazně pomalejší. Počet
kontejnerů se pohybuje v řádu jednotek a závisí z velké části
na finančních možnostech jednotlivých týmů – movitější
(a tedy i úspěšnější) týmy jako Ferrari, Mercedes nebo Red Bull
si mohou dovolit vyslat větší množství vybavení. Kontejnery
obsahují objemnější části nezbytného vybavení, které by bylo
příliš nákladné přepravovat letecky. Zároveň se jedná o náklad,
u kterého až tolik nevadí, pokud se během cesty poškodí,
protože je relativně levný a dá se snadno nahradit na místě
– tedy například stoly a židle nebo některé spotřebiče, které
týmu zajistí snadné fungování na místě. Také jde o náklad,
který během přepravy prostě rozbít nejde, jako některé části
garáží. ▷
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Každý tým nevysílá svou
„flotilu“ pouze do místa
konání nejbližšího závodu,
ale rovnou do pěti míst,
které seriál Formule 1
v nejbližších měsících
navštíví.

▷ Je velmi zajímavé, že každý tým nevysílá svou „flotilu“
pouze do místa konání nejbližšího závodu, ale rovnou do pěti
míst, které seriál Formule 1 v nejbližších měsících navštíví. Tým
tedy toto vybavení vlastní hned v pěti totožných verzích, které
se počátkem kalendářního roku rozjedou nejen do Austrálie,
ale také do Bahrajnu, Vietnamu, Číny a Ázerbájdžánu (kde
se na pobřeží Kaspického moře jede závod, který byl v roce
2016 poměrně zvláštně pojmenován Velká cena Evropy). Po
zakončení každého z uvedených závodů se náklad přesune do
další zámořské destinace, případně na čas domů, do továrny.
Z Austrálie tedy vybavení může putovat například do kanadského Montrealu, z Bahrajnu do Singapuru a tak dále, případně
může být logistika mírně upravena, pokud ve prospěch hovoří
kalendář závodů a geografie.
Další část vybavení je na mimoevropské závody dopravována letecky. V tomto případě se naopak jedná o dražší a na
nejrůznější otřesy a nárazy citlivější vybavení, bez kterého
ovšem tým do závodu ani neodstartuje. A přestože je letadlo
výrazně rychlejším způsobem dopravy než loď, mají týmy občas
co dělat, aby bylo na další závod vše včas připraveno. Tradičně
sice bývala mezi jednotlivými závody dvoutýdenní přestávka,
ale s přibývajícím počtem velkých cen se kalendář zahušťuje
a závody se konají dva nebo výjimečně i tři (!) týdny po sobě.
Zaměstnanci zodpovědní za pravidelné stěhování se tak jistě
již nyní těší na to, až 15. března večer rozeberou přechodný domov svého týmu v Melbourne a rychle vyrazí do Bahrajnu, kde
už 19. března ráno musí být vše znovu plně funkční. A to letos
v jejich prospěch hraje časový posun, zatímco v roce 2018
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byl při přesunu z Bahrajnu do Číny časový limit ještě o 5 hodin
zkrácen. Podobně náročný byl v roce 2015 přesun ze Singapuru
do japonské Suzuky. V Singapuru se totiž jede noční závod,
zatímco v Japonsku se závodí klasicky přes den. Týmy tedy
ztratily drahocenný čas kvůli pozdnímu startu závodu, a navíc
se musely vypořádat s přechodem z evropského času (podle
kterého v Singapuru fungují) na japonské časové pásmo. Shrnuto a podtrženo: týmy mají čas od nedělního večera do čtvrtečního rána na zabalení nákladu, přepravu na vzdálenost několika
tisíc kilometrů a jeho opětovnou instalaci na jiném okruhu.
I proto samotný proces balení začíná ještě předtím, než jezdci
poprvé vyjedou na trať. Jde sice jen o plánování, ve kterém
kontejneru daná část vybavení na konci víkendu skončí, ale
i to je v časovém presu nesmírně důležité. V průběhu neděle
probíhá balení prvních kusů vybavení, které již nebudou zapotřebí, jako například náhradní motor (ten se během několikasekundové zastávky v boxech mění poměrně těžko). Hned po
skončení závodu pak postupně mizí další a další vybavení, až
jsou po inspekci Mezinárodní automobilové federace (FIA) týmu
navráceny i závodní monoposty a celý náklad může vyrazit
na letiště. Týmy většinou kompletně opouštějí závodní okruh
maximálně osm hodin po konci závodu. Na letišti je ten nejdůležitější náklad okamžitě naložen do speciálů, který zajišťuje
samotná F1 (zaplatit ho ale musejí týmy), aby celý proces mohl
začít nanovo v další destinaci. Celkem je na přepravu potřeba
několika letadel velikosti Boeing 747. Každý tým vlastní speciálně připravené boxy, které pasují správně do letadla a zároveň
jsou schopné pojmout nejdůležitější části vozu jako motor,
převodovku nebo přítlačná křídla, to vše zabalené v pěně.
Přepravní společnost DHL odhaduje, že každý tým v průměru
přepravuje na závod vybavení vážící stejně jako osm slonů,
včetně například 2 500 litrů paliva nebo 200 litrů motorového
oleje. I z tohoto důvodu týmy nejen na součásti vozu často
používají dražší, ale lehčí materiály, jelikož se jim větší investice
navrátí v levnější přepravě. Hodnota přepravovaného majetku
se ročně pohybuje kolem osmi milionů dolarů na tým a letadla
s vybavením ročně nalétají 132 tisíc km. ▷

Každý tým v průměru
přepravuje na závod
vybavení vážící stejně jako
osm slonů, včetně například
2 500 litrů paliva nebo
200 litrů motorového oleje.
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▷ A to se v průběhu let kvůli snížení nákladů celý přesun
mírně zjednodušil. V roce 2010 například vstoupilo v platnost
pravidlo zakazující dotankování paliva během závodu. Do té
doby s sebou týmy vozily i speciální tankovací zařízení, které
na běžné pumpě nenajdete. Palivo v něm bylo pod zvýšeným
tlakem a mírně podchlazené oproti okolní teplotě. To vše ve
snaze zkrátit zastávku v boxech o cenné desetinky, jelikož i při
rychlosti tankování až 12 litrů za sekundu byl tento proces
z celé zastávky jednoznačně nejpomalejší. Tento zákaz se
setkal s nelibostí části fanoušků, protože nyní vozy začínají
plně natankované s limitem 110 kg paliva na závod. A nezřídka
dochází k situacím, kdy jezdci jeho závodní inženýr sdělí, že
ke konci závodu nesmí tlačit na pilu, protože jinak mu „dojde
šťáva“. Před sezónou 2008 bylo zase zakázáno využívání tzv.
náhradních vozů. Týmy v minulosti vozily na závody ještě jedno
rezervní auto (na městský okruh v Monaku nebo v případě
rozhodujících závodů o titul dokonce dvě). To bylo připravené
v případě, že jezdec například v sobotním tréninku „poslal“ svůj
vůz do bariéry a nebylo možné ho včas opravit před kvalifikací
nebo pokud se těsně před závodem něco porouchalo na hlavním voze. I přes tato zjednodušení je proces přepravy fyzicky
i psychicky velmi náročný.

Na přepravu týmu
z jednoho závodu na
druhý je potřeba několik
desítek kamionů. Pokud
by je týmy seřadily za
sebe, vznikl by konvoj
delší než 5 km.

EVROPA = SNADNĚJŠÍ PŘEPRAVA, ALE VĚTŠÍ OBJEM
O něco jednodušší je situace v případě, že se dějiště závodu nachází v Evropě. Důvodem je pochopitelně fakt, že na
jednotlivá místa v Evropě je poměrně snadné dopravit se
autem, a tedy i dopravit náklad kamionem. To ovšem neznamená, že by týmy na dopravě nějak zásadně šetřily. Naopak
s sebou vozí ještě více vybavení ve snaze zajistit svému týmu,
a především svým jezdcům, co největší pohodlí. A protože
i šéfové týmů F1 věří v heslo „všude dobře, doma nejlíp“, nechávají v blízkosti evropských okruhů před závodem postavit
přenosné domy, tzv. motorhomes. Nejde přitom o žádné karavany z půjčovny. Na španělské Grand Prix 2019 v Barceloně
představil Red Bull svůj nový skvost – The F1 Holzhaus. Nový
stánek nabízí plochu 1 221 m2 (nárůst o 27 % oproti původní
Energy Station) a díky unikátní dřevěné konstrukci nevyžaduje
klimatizaci. Samozřejmostí je pak přítomnost například restaurace i baru. Stavba zabere 25 svalnatým chlapíkům zhruba 32
hodin.
Samotní jezdci často bydlí přímo na okruhu ve speciálně upravených kamionech, kde najdou veškeré pohodlí. Samozřejmostí
je kuchyně, vlastní koupelna, pohodlná postel anebo třeba malá
místnost, která může sloužit jako posilovna, jako v případě
Daniela Ricciarda. Finský „Iceman“ Kimi Räikkönen se zase neobejde bez ledové koupele, a co by to bylo za závodní víkend, aby
Max Verstappen alespoň na chvíli nepotrápil svou PlayStation.
Jezdci většinou používají stejný motorhome po mnoho sezón,
ale po konci kariéry se může dostat i do vlastnictví nadšených
(a movitých) fanoušků, jako třeba pohyblivý domov. Všechny
tyto vymoženosti s sebou týmy Formule 1 na evropské závody
přivážejí, takže o nějaké výrazně lehčí práci nemůže být řeč
a na přepravu týmu z jednoho závodu na druhý je potřeba několik desítek kamionů. Pokud by je týmy seřadily za sebe, vznikl
by konvoj delší než 5 km.
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I proto nejsou týmy nadšené, když se dozvědí, že závody jsou naplánovány dva víkendy po sobě. Například na
přejezd z rakouského Spielbergu do britského Silverstone
bylo zapotřebí zajistit pro každý z kamionů tři řidiče, aby
byl mimo zastávky na tankování zajištěn nepřetržitý pohyb
vpřed. V kamionech jsou umístěny i formule. Aerodynamické komponenty jsou odmontovány, ale celé torzo vozu je
pečlivě zabaleno a vypolštářováno, aby během přepravy
nedošlo k žádnému poškození. Pokud je mezi závodními
víkendy vložený jeden volný, logistická práce nijak neustává.
Auta jsou v takovém případě letecky přepravena do zázemí
jednotlivých týmů, kde dochází ke kontrole komponent vozů
a přelakování.
STOJÍ CELÉ KOČOVÁNÍ ZA TO?
Výše popsaná náročná logistika vede k legitimní otázce, zda
se tyto celoroční přesuny vyplatí. Deset závodních týmů za
sezonu utratí přibližně 2,6 miliardy dolarů (asi 59 miliard Kč,
a to nejen za dopravu) a v roce 2016 podle odhadů dohromady
prodělaly 112 milionů dolarů (přes 2,5 miliardy Kč). Pozoruhodné
je, že finanční profit může být zajímavý například pro malý
soukromý tým Franka Williamse (který vydělal), zatímco producentům automobilů jde mnohem více o prestiž. Pokud se tým
pohybuje na předních příčkách, dostává logicky na televizních
obrazovkách mnohem větší prostor. A samotné dobré výsledky
rozhodně neubližují prodejům sportovních vozidel Ferrari nebo
Mercedes. I výrobci energetických nápojů se tato strategie
zjevně vyplácí, když v podstatě závodí rovnou se dvěma týmy
(Toro Rosso).

V konečném důsledku jsou to totiž pokaždé fanoušci, kdo celou
zábavu zaplatí. Nejen, že koncernům pokrývají účetní ztrátu
závodní divize, ale sponzorují vlastně i ostatní příjmy tohoto
sportovního odvětví. Jedním z hlavních příjmů týmů tvoří
peníze od sponzorů. A ti samozřejmě nedávají týmům a organizátorům peníze pro nic za nic, ale s cílem být vidět v televizi
před zraky milionů diváků – v loňské sezoně si alespoň jeden
závod pustila téměř půlmiliarda lidí – což se jim následně vrací
na vyšších tržbách od spotřebitelů.

Tabulka 1: Roční provozní náklady na závod Formule 1
(v milionech Kč)
personál

363,8

tribuny

318,4

bariéry a oplocení

181,9

garáže

181,9

vozidla, kanceláře, služby

136,4

různé další náklady

102,3

pojištění
celkem

Deset závodních
týmů za sezonu utratí
přibližně 2,6 miliardy
dolarů a v roce
2016 podle odhadů
dohromady prodělaly
112 milionů dolarů.
Z televizních práv samotných také pochází nezanedbatelná
suma a televizní společnosti opět nejsou těmi, kdo na celé
transakci finančně tratí. Na poskytnutí kvalitního televizního
zážitku je mimochodem potřeba přepravit na místo 150 tun televizní techniky. A přestože se z F1 postupem let stává globální
záležitost a pravidelně se vydává do nových destinací (v letošní
sezóně premiérově zavítá do Vietnamu), jsou to především
fanoušci z Evropy, kdo na provoz přispívá. Je to vidět i na
startech mimoevropských závodů, které jsou často posouvány
tak, aby mohl závod evropský divák pohodlně sledovat. Později
podle místního času se tedy startuje například v Austrálii,
dříve zase v Mexiku. V pro evropského diváka typickou dobu
začínají i závody v Abú Dhabí, kde se startuje během pozdního
odpoledne a dojíždí se potmě, nebo v Singapuru, kde je celý
závodní víkend situovaný do nočních hodin. Tímto přesunem
do mimoevropských destinací ovšem F1 otevírá příležitosti na
nových trzích a náklady spojené s dopravou celého seriálu na
dané místo jsou zjevně více než vyváženy. I samotné okruhy
musí platit tučnou sumičku za to, že na ně nejpopulárnější
závodní série zavítá. Tu sice do jisté míry provází tajemství, ale
v roce 2015 vycházel průměrný poplatek na 31,5 milionu dolarů
(715 milionů Kč), který se každoročně (smlouvy se nyní uzavírají
většinou na deset let) zvyšuje společně s indexem spotřebitelských cen nebo o pevně stanovené procento. Indikativní odhad
zobrazují následující tabulky.

22,7
1 307,4

Zdroj: Formula Money

Tabulka 2: Roční poplatek za pořádání závodu Formule 1
(v milionech Kč)
1. rok

85,0

2. rok

89,4

3. rok

93,7

4. rok

98,6

5. rok

103,4

6. rok

108,5

7. rok

113,9

8. rok

119,6

9. rok

125,6

10. rok

132,0

celkem

1 069,7

Zdroj: Formula Money

Příprava na závod Formule 1 je tedy mnohem komplikovanější,
než se na první pohled zdá. Nejde pouze o sestavení nejrychlejšího monopostu a posazení nejrychlejšího jezdce do závodní
sedačky. Příprava na zámořské závody začíná již několik měsíců
před jejich startem, během roku jsou extenzivně využívány
hned tři druhy dopravy a samotné vybudování zázemí v místě
konání vyžaduje sehraný tým, který zajistí jezdcům a personálu
tolik potřebné pohodlí. A nejen pohodlí, ale i hladký průběh
závodního víkendu. K čemu by týmu bylo nejrychlejší auto,
kdyby před závodem zjistil, že zapomněl přední přítlačné křídlo
na několik tisíc kilometrů vzdáleném okruhu, nebo že nedokáže
auto nastartovat, protože došlo během přepravy k poškození
motoru. Až si tedy příště pustíte velkou cenu, zkuste obdivovat
nejen nejlepší závodníky světa, ale i tým, který jim jejich adrenalinovou zábavu a zaměstnání umožňuje. ☒
O autorovi:
Jan Brabec působí v Institutu pro strukturální politiku IREAS
v rámci akademického networku e-academia. Zabývá se především oblastí energetiky.
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Okouzlující
luxus
železnic
Můj let z Detroitu do Las Vegas měl zpoždění již před odletem. Náhodou jsem zrovna seděl vedle jedné z těch osob
s psychologickou potřebou neustále si stěžovat. Zatímco jsme
čekali, každých pár minut vybuchla v řadu hlasitých protestů.

Jeffrey A. Tucker

P
18

jako se zločincem, dlouhé fronty, davy lidí, nespolehlivé časové
rozpisy, zmenšující se rozsah komplementárních služeb, neustálé požadování dokladu totožnosti a vysoké ceny čehokoliv na
letištích – to vše se nasčítá.
Čas strávený v cestovním procesu je ve skutečnosti dvakrát,
třikrát, i čtyřikrát delší než skutečný čas cesty. Což je samozřejmě šílené. Přesto to však není omluvou za špatné chování na
straně zákazníků.

„Proč to trvá tak dlouho? Co s nimi je? No tak! Letíme! Už mě
nebaví tady čekat.“

Ještě jeden příklad postmoderní netrpělivosti. Odbočoval jsem
právě k supermarketu ve městě, které jsem dost dobře neznal.
Jak jsem odbočoval, žena v autě za mnou začala mávat rukama,
ječet a křičet na mě. Jakmile to bylo opět možné, šlápla na plyn,
aby dohnala ony čtyři ztracené vteřiny života, které by se jí
jinak již nevrátily.

Úžasné. A přesto je pravda, že cestování letadlem je v dnešní
době extrémně frustrující. Pamětníci vám povědí, že to již dávno není ono. Bezpečnostní prohlídky, kde je s vámi zacházeno

Jaký to svět. Ona netrpělivost je teoreticky ospravedlnitelná:
všichni bychom radši žili ve světě s nulovými transakčními
náklady. Přáli bychom si kupříkladu být v Paříži a, prásk, byli

bychom tam. Zachtělo by se nám vyrazit na pláž? Jen mrknout
a oceán by byl před námi. Lidstvo nebude mít klid, dokud se do
takového bodu nedostaneme.

lidi. Ukážete svůj lístek průvodčímu, který prochází soupravou,
když je již v pohybu, a ten lístek označí a nalepí jej nad vaše
sedadlo. Skutečně, takto to funguje.

Prozatím však cestování stojí čas. Záleží jen na tom, jak se ten
čas rozhodneme strávit.

Celá záležitost je ohromující a neuvěřitelně pohodová.

VLAK!
Moje odpověď zní: ve vlaku. Protože jsem žil většinu svého
života v Texasu a obecně na hlubokém Jihu, vlaky nejsou tak
úplně možnost. Když cestujete, tak automobilem, a není žádný
zvláštní důvod to měnit.
Avšak na Severovýchodě, kde nyní trávím většinu času, je
situace jiná. Cestování po železnici je běžné, dokonce mnohdy
nezbytné, jelikož zatímco auta jsou užitečná pro lokální přesuny, je téměř nemožné zamířit s nimi do míst, jako je New York.
Pokud jste něco takového nezažili, pokusím se vykreslit, jak to probíhá. Dorazím na zastávku Penn Station v New Yorku. Najdu správné nástupiště, kde naskočím na vlak do Hudsonu ve státě New York,
který je mou cílovou destinací. Lidé na nádraží jsou mimochodem
překvapivě nápomocní, i v tak proslule obtížném městě.

Jakmile je vlak v pohybu – což se obvykle stane velmi rychle –
nikdo na vás nepokřikuje pokyny, jakým způsobem máte sedět,
nebo že si máte svůj počítač založit pod sedadlo. Namísto
toho děláte… cokoli chcete. Bezdrátové připojení k internetu
je poměrně dobré a najdete i zásuvky pro svůj počítač, telefon
a podobně.
Můžete také vstát a projít se mezi vagóny – u toho si vždy
připadám jako v retro filmové scéně ze čtyřicátých let! – a došourat se až do jídelního vozu. Tam si můžete objednat jídlo či
kávu, nebo si povolit trochu ranního pití s pivem, vínem nebo
koktejly. Pak můžete vyrazit zpátky, najít opět své
sedadlo.

Nemusíte být na místě dvě hodiny předem. Můžete se dostavit
přesně na čas k nástupu. To v případě mého vlaku bylo
v 8:15 ráno. V tuto dobu se zformovala fronta na nástupišti.
Vyberete si svůj vagón, své sedadlo, uklidíte si věci (na které
máte dokonce dostatek místa!) a pohodlně se usadíte.

Cesta z New York City do Hudsonu je obzvlášť pitoreskní. Po
většinu cesty sleduje řeku Hudson. Vlak se pohybuje stálým
tempem, což je příjemné v porovnání s autem, a zároveň
jde o méně abstraktní zážitek než v případě cesty letadlem,
protože můžete opravdu sledovat krajinu. V popředí rychle
ubíhá kulisa stromů, křovin a starších domů podél řeky, zatímco
na pozadí se proti obloze rýsují kopce. Mezi nimi je řeka, která
byla tak důležitá pro vývoj obchodu ve Spojených státech od
koloniálních dob.

Moment, řeknete si. Můžete mít obavy o bezpečnost. Zdá se to
být jako nepředstavitelný luxus, ve skutečnosti však o žádný
nejde. Prostě přijdete na nádraží a nastoupíte do vlaku jako
normální člověk. Rozhlédnete se kolem a vidíte další normální

Vlak cestou zastavuje na dalších zastávkách, je proto dobré
nastavit si budík, aby měl člověk jistotu, kdy má vystoupit.
Musíte se z vlaku dostat poměrně rychle, na rozdíl od cestování
letadlem. ▷

Představte si, že
můžete dorazit do své
destinace odpočatější,
než když jste se
vypravili na cestu.

Jen si představte vzít si měsíc volna pouze na cestu z New
Yorku do New Orleans – a přežít ji bez bezdrátového internetu.
V roce 1830 byla již situace výrazně jiná: „Cestování po železnici v USA bylo téměř dvakrát rychlejší (velké zlepšení!), ale přesto
poměrně pomalé, měřeno dnešními standardy. Namísto dvou
týdnů cesta do Georgie nebo Ohia z New York City trvala týden,
a za dva týdny bylo možné dostat se na hranice Louisiany,
Arkansasu a Illinois. Dostat se až do Minnesoty by stále trvalo
okolo pěti týdnů!“.
V roce 1857 bylo již možné „urazit za den či dva cestu, která
dříve trvala několik týdnů. Za týden na cestě bylo možné
dorazit na východní hranici Texasu, a za čtyři týdny až do
Kalifornie. Pouze cesta na Severozápad trvala z New Yorku déle
než měsíc.“.

▷ Představte si, že můžete dorazit do své destinace odpočatější, než když jste se vypravili na cestu. To je skutečně to, co
se ve vlaku stane. Pak vyskočíte z vlaku a cítíte se jako postava
z knihy Anna ze Zeleného domu. Usmějete se a pohlédnete
vzhůru na modrou oblohu. Takové by cestování mohlo být –
a stále je na Severovýchodě. (Mohu si jen představovat, jak moc
lepší by ještě mohlo být, kdyby byl Amtrak zcela privatizován).
Hudsonské nádraží je obzvlášť okouzlující. Zevnitř je z velké
části dřevěné, s pokladnou s železným mřížovím a starou cedulí
JÍZDENKY. Po obvodu jsou rozestavěné lavičky. Očekávali byste,
že tam potkáte starého pána stěžujícího si na administrativu
prezidenta Hardinga.
ČAS A CESTOVÁNÍ
Celý popsaný zážitek je připomínkou toho, jak dramaticky cestování vlakem změnilo život Američanů. Autor Atlasu historické
geografie Spojených států z roku 1932 píše: „V roce 1800
trvalo celý den jen dostat se z města; dva týdny trvalo dostat
se do Georgie nebo Ohia a za pět týdnů se člověk dostal nejdále
do Illinois nebo Louisiany.“

Jen si představte vzít
si měsíc volna pouze na
cestu z New Yorku do
New Orleans – a přežít
ji bez bezdrátového
internetu.
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Již v roce 1930 trvalo překonat celé Spojené státy pouhé dva
dny! Dnes bychom pochopitelně i dva dny shledali jako nepředstavitelně dlouhou dobu.

Uvědomme si však, jak
dramaticky vlaky zlepšily
naše životy. Změnily naše
vnímání prostoru a otevřely
nové možnosti pokroku.
Uvědomme si však, jak dramaticky vlaky zlepšily naše životy.
Změnily naše vnímání prostoru a otevřely nové možnosti
pokroku. Je zarážející, že i nyní představují vlaky nejluxusnější
způsob cestování, který jsem zažil, a totéž pravděpodobně
zůstane pravdou, dokud nevznikne komerčně proveditelný trh
s létajícími auty.
Ale zpátky k patologické stěžovatelce na mém letu do Vegas.
Je více než možné, že by byla méně podrážděná, kdyby místo
v letadle seděla ve vlaku s pěkným výhledem a silným koktejlem. A zbytek nás by alespoň nemusel poslouchat něčí stížnosti
kvůli pouhým několika hodinám stráveným na cestě, která by
ještě před 150 lety trvala větší část měsíce. ☒
Překlad: Jan Mošovský
O autorovi:
Jeffrey Tucker je americký ekonom a pokračovatel tzv. rakouské
školy. Je redakčním ředitelem American Institute for Economic
Research, CLO (Chief Liberty Officer) společnosti Liberty.me,
bývalým obsahovým ředitelem Foundation for Economic Education (FEE) a spolupracovník Acton Institute.
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jazykové pobyty v zahraničí

Zvyšte si svou
profesionální prestiž!
Naučte se mluvit cizími jazyky
kvalitní výuka na prověřených školách
malé výukové skupiny
nabídka specializovaných kurzů
dle oboru podnikání
individuální přístup
široká nabídka destinací a jazyků

Sundejte si
boty,
vyhoďte
šampón,
a nikomu
se nic nestane
Jakub Žofčák

Pokud existuje něco, co se po útocích 11. září 2001
změnilo nejvíce, jsou to určitě letiště a zejména proces
bezpečnostní kontroly před nástupem do letadla. Už jen
pamětníci si vzpomenou na doby, kdy bylo možné příbuzné před
odletem doprovodit až na palubu letadla, skočit si do kokpitu
popovídat s piloty nebo dokonce propašovat přes bezpečnostní
kontrolu kondicionér na vlasy.

Jakub Žofčák

S

S nízkonákladovými lety je možné doletět do libovolné evropské
metropole za cenu vlaku do Ostravy, ale proces před odletem
je pro mnoho lidí stejně stresující jako návštěva u zubaře. Za
posledních bezmála dvacet let se stalo standardem, že každý
cestující prochází několikafázovou kontrolou, na palubě letů
jsou vycvičení policisté v civilu a jednotlivé země se předhánějí v závodě o nejnovější inovaci na poli detekce terorismu.
Relevantní, ale poměrně kontroverzní otázkou je, zda to za to
opravdu stojí. Pro inspiraci si zajedeme na kulturní výměnu až
do Izraele.

ale zároveň nemáme důkaz o tom, že by TSA preventovala byť
jediný útok v letadle na území USA. Zbývají tedy jen negativa
– pomalost, snížený komfort cestujících a pro mnoho osob
nepřiměřený zásah do soukromí a osobního prostoru. Je proto
nutné si uvědomit i stránku, která není vidět – lze totiž alespoň
přibližně odhadnout naopak počet životů, které tato opatření
mají nepřímo na svědomí.

Pokud odradíme velké
množství pasažérů letadel
a budeme je motivovat
k využití auta, bude to
znamenat více mrtvých
na silnicích.

MRTVÍ, KTEŘÍ NEJSOU VIDĚT
Americká organizace TSA (Transportation Security Administration) vytvořená po útocích 11. září, která má na starost bezpečnost cestujících nejen na letištích na území USA, má za sebou
několik skandálů, které přinejmenším zpochybňují celou její
činnost. Zmiňme alespoň ten největší – v roce 2015 na základě
vnitřního šetření nedokázala zachytit zbraně a další nebezpečné předměty v 67 ze 70, tedy v neuvěřitelných 96 procentech
nasimulovaných případů. Tento test se opakoval v průběhu následujících dvou let s nepříliš zlepšenými výsledky. Je sice velmi
obtížné empiricky změřit efektivnost letištních kontrol (jelikož
neexistuje vyspělá „kontrolní“ země, která tyto kontroly nemá)
a nelze nasimulovat situaci, kdy by tato kontrola neexistovala,

Vyjděme z toho, že létání letadlem je stále zdaleka nejbezpečnější způsob cestování (v průměru 0,07 mrtvých pasažérů na
miliardu nalétaných mil v letech 2000–2009) – pokud tedy
odradíme velké množství pasažérů letadel a budeme je motivovat k využití auta (7,28 mrtvých pasažérů na miliardu najetých
mil ve stejném období), bude to znamenat více mrtvých na
silnicích. O tuto statistiku se pokusilo hned několik ekonomů,
kteří očistili úbytek cestujících o osoby, které neletí kvůli
vyšším cenám a jiným irelevantním faktorům, aby skutečně
dostali pouze ty, kteří nelétají kvůli kontrolám. Tento přírůstek
motoristů následně vynásobili pravděpodobností fatální nehody ▷
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▷ a výsledkem je přírůstek mrtvých na silnicích v řádu stovek
ročně. Jedná se o ukázkový příklad nezamýšleného dopadu
regulace – analytici J. Mueller a M. Stewart v roce 2012 odhadli
přírůstek přibližně 500 mrtvých ročně. Tím pádem by každý rok
takto zahynul ekvivalent plného Boeingu 747.
PSYCHOLOGIE > TECHNOLOGIE
Každý, kdo v poslední době cestoval letadlem do Spojených
států amerických, si musel projít stejným kolečkem – check-in,
kontrola dokumentů úředníkem, kontrola zavazadel pomocí
rentgenu, projít detektorem kovů (případně skenerem těla)
a nakonec se nechat osahat úředníkem, nebo si nechat sejmout
stěr na přítomnost zbytku střelného prachu. Tato opatření
však nejsou důsledkem mezinárodních regulací – ty by šlo
splnit i pouze s fyzickým prohledáním zavazadel a s osaháním
úředníkem. Regulace Mezinárodní organizace pro civilní letectví
(ICAO), kterou se řídí prakticky všechny země OSN, totiž pouze
poměrně vágně nařizuje, že je třeba kontrolovat, že cestující
nenastupují se zbraněmi nebo s jinými ohrožujícími předměty.
Lze si však jen těžko představit časovou náročnost, kdyby
se měla ručně prohledávat všechna zavazadla – nehledě na
protesty samotných cestujících.
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Právě v minimalizaci rizika lidského faktoru se Izraelci stali
mistry – používají totiž poměrně důsledné a nekompromisní
profilování cestujících. Vytipovávání podezřelých pasažérů
začíná ještě předtím, než cestující projde vchodem – a to již
při průjezdu checkpointem zhruba jednu míli od letiště. Letištní
vstupní halu dále monitorují bezpečnostní pracovníci v civilním
oblečení, kteří hledají jakékoliv známky podezřelého chování
a posílají tuto informaci pracovníkům v dalších fázích kontroly.
Nejdůležitější složkou celého procesu je nechvalně známé
osobní interview, které musí absolvovat každá osoba, jež projde
Ben Gurionovým letištěm. Vede jej důkladně vyškolený pracovník, který podrobí pasažéra sérii rychlých a intenzivních otázek
od standardních („Jaké máte zaměstnání?“, „Proč jste přijel/a do
Izraele?“) přes nepříjemně osobní a specifické otázky („Jakým
jezdíte autem?“, „Kdy jste se naposledy stěhoval/a?“). Skutečným
cílem samozřejmě není získat odpovědi, ale narušením komfortní zóny přinutit případného pachatele, aby se prozradil vyhýbavou odpovědí, nebo neverbálním signálem, který je pracovník
letiště připraven zaznamenat. (Osobní interview mimochodem
již nějakou dobu provádějí při příletech také americká letiště,
avšak vedou je méně zkušení a vycvičení zaměstnanci.)

Jako pomyslnou jedničku na poli letištní bezpečnosti považují
experti izraelské Ben Gurionovo mezinárodní letiště v Tel Avivu.
Izrael je jedním z nejnebezpečnějších a nejnestabilnějších
území na světě a bylo podniknuto mnoho pokusů o únos letadla
nebo o jiný podobný teroristický čin, všechny však byly neúspěšné, a to díky téměř neproniknutelnému bezpečnostnímu
systému. Pozoruhodné je, že tohoto úspěchu Izraelci nedosáhli
díky technologické vyspělosti – na Ben Gurionově letišti nenajdeme žádnou technologii, která by nebyla umístěna na jiných
velkých letištích. Mají například prakticky stejné detektory kovů
a skenery jako v USA nebo v Evropě. Mimo standardního rentgenu procházejí zavazadla ještě speciální tlakovou komorou,
která simuluje podmínky letu ve vysoké výšce a přinutí tedy
bomby nastražené na tento tlak vybouchnout. Izraelci si jsou
vědomi toho, že sebelepší současná technika stejně neobstojí
při kontrole moderních zbraní – plastických trhavin, nekovových nožů, nekonvenčních zbraní atd. Klíčem k úspěchu tak
není technika, ale lidský faktor.

Letiště následně výsledek tohoto interview zkombinují s osobním profilem cestujícího, který je velmi závislý na národnosti,
pohlaví a také rase – jako potenciálně nejnebezpečnější jsou
automaticky považováni mladí muži z arabských zemí, kteří
cestují sami. Zatímco nejnižší stupeň nebezpečí (stupeň 1) dostávají téměř výhradně jen Izraelci, cestující ze Západu dostávají
většinou automaticky stupeň 4–5 a je téměř nemožné, aby
arabský cestující nedostal stupeň nejvyššího nebezpečí (stupeň
6). Následně stupně od trojky výše postupují na manuální prohledání zavazadel a dva nejvyšší stupně ještě na další prohlídku.
Pasažéry označené druhým stupněm nebezpečí pak čeká ještě
intenzivnější pohovor. Po těchto „příjemně“ strávených chvílích
už cestujícím nic nebrání nastoupit do letadla. Tam stejně jako
v USA sedí na palubě air marshall, tedy protiteroristický agent
v civilním oblečení – na rozdíl od svých amerických protějšků
je však na každém letu a sedí nejčastěji právě blízko pasažéra
s nejvyšším stupněm nebezpečí. Je rovněž opatřen pohotovostním tlačítkem, které dá případně signál pilotovi. Pro případy nouze jsou letadla hlavní izraelské letecké společnosti El Al vybavena
speciálními světlicemi, které v případě napadení letadla termálně
naváděnými raketami odvedou rakety na sebe místo do letadla.

V minimalizaci rizika
lidského faktoru se Izraelci
stali mistry – používají
totiž poměrně důsledné
a nekompromisní profilování
cestujících.

CENA BEZPEČÍ
Výše zmíněný systém přináší izraelskému Ben Gurionovu letišti
status téměř nedobytné pevnosti. První a poslední incident, kdy
bylo uneseno letadlo společnosti El Al, se datuje do roku 1968.
Tehdy palestinští teroristé z hnutí PFLP na 40 dnů unesli Boeing
707 s 48 lidmi na palubě (incident skončil bez ztrát na životech). Od té doby se Izraelci poučili a jejich security management se učí jezdit zástupci letišť z celého světa – mimo výše
zmíněné Američany zavedli vyškolené pracovníky na detekci
podezřelých individuí i Belgičané, a to po bombových útocích na
bruselské letiště v roce 2016, při kterých zemřelo 32 lidí. Často
však zástupci letišť chodí Izraelce pozorovat spíše v utajení,

jelikož některé metody by jinde než v Tel Avivu neprošly, zejména automatické profilování pasažéra podle rasy a národnosti.
V Izraeli je to ještě pochopitelné a snad i morálně ospravedlnitelné – navíc podepřené reálným nebezpečím a hlavně reálnými
empirickými daty ohledně zastavených teroristických útoků (od
roku 1979 minimálně 80). V Evropě nebo USA by však tyto metody vyvolaly přinejmenším velké pozdvižení. Navíc je telavivské
letiště poměrně malé – ročně tam odbaví přibližně 20 milionů
cestujících (což je pouze o něco málo více než na Letišti Václava
Havla v Praze s necelými 18 miliony cestujících v loňském roce),
takže nejsou tyto metody dimenzované na letiště formátu
Heathrow nebo newyorského JFK.
Na jednu stranu je třeba Izraelcům gratulovat a popřát jim
ještě mnoho chycených teroristů, na druhou stranu je děsivé,
kam až mohou snahy o bezpečnost na letištích dojít. I přes
kontroverzi této otázky je třeba se neustále ptát, zda to za to
stojí. Zda není bezpečnost amerických letišť jen předraženým
„security theater“ („bezpečnostním divadlem“), jak jej nazývají
komentátoři. Může sice být pravdou, že absence teroristických
útoků od 11. září 2001 je důsledkem odrazení teroristů právě
těmito opatřeními a že se teroristé přesunuli z letadel například
do vlaků nebo automobilů. Zároveň však může být pravdou, že
jde o do velké míry zbytečnou šikanu cestujících s výše zmíněnými ztrátami na životech.

Jeden imaginární
zachráněný lidský život
stojí více než 15 miliard
korun ročně.
to 15 miliard korun na „pouhých“ 755 milionů Kč. Platí tedy, že
nejdražší je bezpečnost na letišti právě tehdy, když nefunguje.
Značí to nejen naprosto neefektivní působení organizace TSA,
ale také určitou neschopnost ekonomicky uvažovat, když jde
o bezpečnost (nejen na letištích). Předmětných 15 miliard
korun totiž není vypočítaná „cena lidského života“ – lidský
život má totiž nekonečnou peněžní hodnotu. Jedná se spíše
o ukazatel obrovské neefektivity organizace poskytující určitou
službu, kterou však lze poskytovat také mnohem levněji –
zejména s přihlédnutím na neúspěšnost americké TSA blížící se
ke stu procentům. Jak upozorňuje Shirley Ybarra v reportu pro
Reason Foundation z roku 2013, TSA je naprosto fundamentálním příkladem střetu zájmů, jelikož organizace de facto reguluje
a kontroluje sama sebe. Heritage Foundation (zodpovědná
mimo jiné za každoroční žebříček Index of Economic Freedom)
nabízí například alternativu v podobě soukromých bezpečnostních organizací na letištích, které budou prostřednictvím
konkurence tlačit na snižování ceny této služby. Naši známí
Stewart s Muellerem zase nabízejí snižování nákladů alespoň
vyškrtnutím air marshallů (kteří obrovskou měrou zvyšují náklady na tento systém) a v rozšíření programu tréninku palubní
posádky v odzbrojování případných teroristů a v ovládání
střelných zbraní.
FALEŠNÉ DILEMA

Když už jsme u morbidních a kontroverzních statistik – výše
zmínění analytici Mueller a Stewart přišli v roce 2008 s rovnicí,
která počítá roční náklady TSA na jeden zachráněný lidský
život. V roce 2015 do této rovnice dosadili autoři ze serveru
CityLab (pod společností Bloomberg) aktuální data a odhady
a došli k číslu 667 milionů USD – jeden imaginární zachráněný
lidský život tedy stojí více než 15 miliard korun ročně. Přibližně
18 milionů korun z této částky tvoří například posílené dveře do
pilotního kokpitu, což není asi úplně nákladově špatná investice, avšak zavedení výše zmíněného air marshalla už zvyšuje
náklady na jeden zachráněný život o 4 miliardy korun. Oněch
15 miliard korun je rovněž z velké míry závislých na předpokladech autorů CityLab, avšak i kdyby autoři tyto předpoklady
hodně přikrášlili a uvažovali, že TSA chytne každého teroristu
a zabaví každý nebezpečný předmět, který přes ně projde, sníží

Abychom uklidnili čtenáře: účelem této úvahy není ušetřit na
bezpečnosti a zvýšit pravděpodobnost teroristického útoku.
Účelem je poukázat na neoddiskutovatelný fakt, totiž že lze dosáhnout prakticky stejné bezpečnosti na letištích, ale neutrácet
absurdní množství peněz. Zároveň připomeňme, že rozhodovat
se jen mezi izraelským rasovým profilováním (spolu s šikanováním cestujících) a volným průchodem teroristů do letadla, je
falešné dilema – lze najít kompromis, zejména s přihlédnutím
k neuvěřitelně rychle postupující technologii. Konkrétní
podobu opatření nechme na bezpečnostních expertech, avšak
ve spolupráci s ekonomy. Možná už nastal čas smířit se s tím,
že se svět opravdu mění k lepšímu a že bychom si ke dvacetiletému výročí 11. září mohli nechat nadělit pohodovější nástup
do letadla. Byla by to v tomto směru změna
k lepšímu. ☒
O autorovi:
Jakub Žofčák je absolventem oboru Ekonomická analýza na
Národohospodářské fakultě VŠE. Dlouhodobě spolupracuje
s CETA – Centrem ekonomických a tržních analýz.

Trade-off

2 2020

25

Ochrana přírody

Když soukromé
vlastnictví
slouží ochraně
přírody
globálního
významu
Dominik Stroukal

O ochraně přírody se hodně mluví, ale jen málo se koná. Málokdo totiž chce jít s vlastní kůží na trh. Jednodušší je doufat, že
se problémy vyřeší samy, případně se spoléhat na stát, kterému
jsme už odevzdali dost na daních, tak ať se stará on. Jen hrstka
lidí to zkusí jinak. Jedním z nich je Milan Jeglík ze spolku Prales
dětem, který si vzal si za cíl ochranu slabých, kteří se nemohou
sami bránit. Tygrů, slonů a dalších ohrožených obyvatel deštného pralesa. A dělá to unikátním způsobem. Prales chrání ze soukromých peněz přes soukromé vlastnictví.

Dominik Stroukal

V
VLASTNIT KUS PRALESA.
STRATEGICKY.
V roce 2009 se Milan Jeglík po návštěvě deštného pralesa
v Indonésii na Sumatře rozhodl, že svůj život zasvětí ochraně
přírody a bohatství, které prales představuje. Založil neziskovou organizaci Prales dětem a začal konat. „Hlavním cílem
prvního z projektů, tedy projektu Green Life, je vykoupení
pralesa dřív, než jej koupí ti, kdo ho chtějí zničit pro rychlý
zisk,“ vysvětluje Alena Bendová, která se v organizaci stará
o fundraising a komunikaci s veřejností. Po 10 letech má
soukromá přírodní rezervace 121 hektarů. Mnohem důležitější
je skutečnost, že tvoří ochranné pásmo na hranici s národním
parkem Gunung Leuser. Díky tomu nechrání pouze samotný vlastní prostor, ale i velkou část primárního pralesa za
ním. Díky filantropům, kteří projekt podporují, je předpoklad
rozšíření rozlohy v letošním roce o dalších 60 hektarů. Území
je ponecháno divoké přírodě a je domovem kriticky ohrožených
druhů, jako jsou tygři, sloni, orangutani, luskouni, želvy, krajty,
outloni a mnoho dalších.

Po 10 letech
má soukromá
přírodní rezervace
121 hektarů.
Bezpečí těchto tvorů střeží protipytlácká hlídka s všeříkajícím názvem Tygří komando. Ta je sestavená ze spolehlivých
místních chlapů. V některých případech dokonce bývalých
pytláků, kteří se rozhodli změnit svůj život. Ostatně, kdo jiný by
měl lépe vědět, jak se pytlákům bránit, než sami bývalí pytláci.
Navíc spolupráce na smysluplné věci a stabilní zaměstnání jsou
v Indonésii velmi vzácné, koneckonců nejen tam. Je to ovšem
také akt odvahy se na takovou cestu vydat, protože práce
nese mnohá rizika, je fyzicky i psychicky náročná. „Jako člen
Mezinárodní federace strážců se spolek zasazuje o šíření povědomí o tom, že rangeři, jak si říkají ochránci přírody z celého ▷

Kdo jiný by měl
lépe vědět, jak se
pytlákům bránit,
než sami bývalí
pytláci.
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▷ světa, jsou novodobí nedocenění hrdinové. Jsou odhodláni
pro svou věc – lásku ke zvířatům a přírodě – nasadit život,“
popisuje Bendová. Bohužel to není jen proklamace, ale realita.
Ročně umírají desítky strážců přírody rukou pytláků, těžařů
nebo mafie obchodující se zvířaty. Skutečná ochrana přírody
není koníčkem ekoteroristů, kteří nemají nic lepšího na práci.

Spolek doposud
nepřijal granty ani dotace
z veřejných zdrojů.

BEZ VEŘEJNÝCH GRANTŮ A DOTACÍ
Vedle Červené listiny ohrožených druhů zvířat bychom podle
Bendové měli mít i Červenou listinu ohrožených hodnot. Na
nich to vše stojí a padá. „Pod vlivem kultury a života v umělém prostředí člověk pozapomněl, že je také biologická entita
závisející na životodárných službách globálního ekosystému.
Čištění vod, vzduchu, poskytování živin skrze potravu může
pouze zdravé a druhově vyvážené životní prostředí. Tlak na
přírodní zdroje ve jménu ekonomiky je krátkozraká strategie,“
vysvětluje. Co s tím? Prales dětem věří v transformaci myšlení
a lokálních ekonomik. „Přijetí a zvnitřnění hodnoty přírody je
cestou k budoucnosti. Skrze nové technologie i tradiční ověřené postupy, jen vždy bezpodmínečně s předpokladem ochrany
zdraví a života,“ popisuje filosofii v pozadí projektu Bendová. Je
pravda, že v současnosti je aktem odvahy i samotné zamyšlení
se nad důsledky vlastního jednání a přijetí odpovědnosti za
změnu alespoň toho, co můžeme vykonat sami. Ať už z pozice
jednotlivce či ředitele korporace. Jak se ukazuje v projektech
spolku Prales dětem, není to tak obtížné a dokáže to každý.
A nejsou k tomu ani potřeba veřejné peníze.
Deset let činnosti a dosažené výsledky při organickém rozšiřování aktivit dokazují, že společenství se správnými hodnotami
dokáže velké věci i s poměrně malými rozpočty. Není bez
zajímavosti ani to, že spolek doposud nepřijal granty ani dotace
z veřejných zdrojů. Dělá to jednoduše jinak. Přes tisíc dobrovolníků nejrůznějšího věku a profesí navštívilo rezervaci Green
Life a pomohlo v místě, další stovky různě velkých přispěvatelů
pomáhají finančně, materiálně, službou či šířením slova. Velmi
významně se na projektech podílejí děti z partnerských škol,
které díky svým benefičním aktivitám vedou ve financování
nákupu fotopastí tolik důležitých pro protipytláckou a monitorovací činnost. Není náhodou, že se spolek jmenuje právě
Prales dětem.

Vzdělávání budoucích ochránců přírody po celém světě je
jedním z cílů a aktivit kolektivu kolem Pralesa dětem. S výchovně-vzdělávacím programem Nejbohatší ekosystémy
planety Země objíždějí lektoři školy v České republice i na
Slovensku a prezentují dětem autorské materiály a data získaná z monitorovacích programů v rámci projektu Oko Země.
Podle Bendové je vrcholnou ambicí představit mezinárodní
vzdělávací program Etika Země a nabídnout ho školám na
pěti kontinentech v několika jazykových mutacích. Podklady
z různých koutů světa se již shromažďují. Spolek jde díky
svému unikátnímu přístupu v přímé ochraně přírody dokonce
mezinárodním příkladem. O spolupráci projevily zájem země
jako Slovensko, Uganda, Demokratická republika Kongo, Nepál
či Kostarika.
Vzdělávání dětí se také přirozeně doplňuje s přednáškami pro
širokou veřejnost a firmy. „Kdokoliv se může přijít dozvědět
víc podrobností o projektech osobně. Nejlepší možnost, jak
význam myšlenky Green Life pochopit, je ovšem skrze vlastní
přímou zkušenost účastí na dobrovolnickém programu. Zapojit
se může opravdu každý podle svého, včetně skutečného
zážitku na vlastní kůži,“ nabádá k návštěvě deštného pralesa
a dobrovolnické práci Bendová. Pro ty, kdo by nechtěli letět až
do pralesa, existuje samozřejmě řada dalších možností.
„Na naší etické a přímé cestě ochrany přírody jsme otevřeni
novým nápadům a partnerstvím. Protože ta pravá hybná
energie vzniká v lidech skrze společenství a vzájemnost. Když
vidíme, že s poměrně skromnými rozpočty jsme dosáhli světové
roviny ochrany přírody, je zřejmé, že je to hlavně díky nasazení obrovské osobní energie. Tedy představte si, co můžeme
dokázat, kdybychom měli několikanásobně větší rozpočet, mohli
skutečně zaplatit více profesionálních lidi a rozšířit efektivně
naši pomoc tam, kde je třeba hájit spravedlnost pro přírodu,“
uzavírá Bendová odkazem na iniciativu Justice for Nature. Příroda se dá chránit chytře. A dokonce strategicky. Prales dětem
je skvělou ukázkou. ☒
O autorovi:
Dominik Stroukal je šéfredaktorem časopisu Trade-off. Je hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen, vyučuje na VŠ CEVRO
Institut, uvádí pořad Kdo to platí? na MALL.TV. Doktorát z ekonomie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je autorem
knih o kryptoměnách a v roce 2020 mu vyjde nová kniha Dark
Web: Sex, drogy a bitcoiny.
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Líbím se ti?
Předplať si
mě!

Z cest

Čarovné
uličky
Yorku
Natalie Kejhova

Jména ulic v Yorku odhalují tajemství tohoto krásného historického města. Anglický York je místo, kde se střetává středověká architektura a moderní město s pivnicemi, restauracemi,
kavárnami a luxusními obchody. Při své první návštěvě Yorku
kráčím ulicemi a mám pocit jako by se zastavil čas. Historické
centrum města je zachovalé, a návštěvníci si tak mohou naplno
užít informace o původu názvů místních ulic.

Natalie Kejhova

S
STONEGATE
„Gate“ (brána) se v názvech ulic v Yorku objevuje často, avšak
přímé spojení s bránou či branami tu nutně nehledejme.
V jazyce Vikingů, staroseverštině, totiž slovo „gater“ znamenalo ulici. Na Stonegate, dlážděné kočičími hlavami, se dnes
nacházejí pivnice, obchody se suvenýry a kavárny. Ulice je
obzvláště oblíbená mezi turisty, neboť vede k místní ikonické
katedrále York Minster. Zápisky yorského starožitníka Francise
Drakea z roku 1736 uvádějí, že ulice získala své jméno během
stavby katedrály, když byl nadbytečný kámen použit k dláždění
chodníku této ulice.
Podle oficiálních stránek o historii města byla York Minster budována s úmyslem být jednou z největších gotických katedrál
v Anglii. Na této ulici se nachází místní starožitnictví Antiques
Center York, které však rovněž slouží jako restaurace nabízející
britskou klasiku, jako například brambory pečené ve slupce, za
necelých šest liber.
SHAMBLES
Na této historické ulici se nacházejí středověké budovy, které
působí jako by byly na sebe vzájemně nakloněné. V minulosti
byla ulice známá tím, že se v ní nacházela řeznictví. Ve staroseverštině slovo „shambles“ označovalo police.

Deník The Guardian vyhlásil
York nejstrašidelnějším
městem v Anglii.

Deník The Guardian vyhlásil York nejstrašidelnějším městem
v Anglii. Podle místních legend se v každém domě v ulici
Shambles, kde dříve bývalo řeznictví, nachází duch. Tato strašidelná atmosféra je při návštěvě cítit, když si člověk představí
všechnu tu krev prolitou v minulosti v místních řeznictvích.
CONEY STREET
Přestože je centrum města historické, v Yorku rozhodně najdeme i moderní obchody a restaurace. Příkladem může být třeba
obchod s kosmetikou Lush, který se nachází v budově situované na Coney Street. Podle zdrojů Archivu hrabství York se
tato ulice původně nazývala Cuningstreta, což v jazyce Vikingů
znamenalo Králova ulice. ▷

Přestože je centrum
města historické, v Yorku
rozhodně najdeme i moderní
obchody a restaurace.
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▷ Dnes je tato ulice v centru města jednou z nejpopulárnějších, pokud jde o nákupy a návštěvy restaurací. Je zajímavé
sledovat, jak se názvy ulic Yorku postupně měnily a vyvíjely tak,
aby lépe vyhovovaly anglickému jazyku. Z lingvistického hlediska si však stále zachovaly kořen slova ze staroseverštiny.
COFFEE YARD
Podle veřejně dostupných informací místního archivu byla ulice
dříve známá jako Langton Lane. Zatímco původní název ulice
neměl žádný zvláštní význam, ten současný je už mnohem relevantnější. „Coffee“ (káva) v názvu ulice opravdu reprezentuje
současný stav, tedy útulnou, širokou ulici, na které se nachází
množství malých kaváren. Nicméně druhá část názvu ulice,
„Yard“, je tradiční přívažek pro názvy ulic inspirované Vikingy,
kterého se hojně využívá v celém Yorku pro uličky a náměstí,
jako je například Minster Yard.
GRAPE LANE
Přímo v srdci historického centra města na Grape Lane
najdeme luxusní butiky pro vášnivé nakupující, například
Moda in Pelle. V minulosti však tato ulice vždy okouzlující
nebyla. Příznivec alternativní historie města York Paul Furnes
upozorňuje, že tato ulice se kdysi nazývala Grope Lane.
Doslovný význam názvu vychází z toho, že ulice byla ve středověku známá díky nevěstincům. Není zcela jisté, kdy přesně
došlo ke změně názvu ulice, nicméně se určitě shodneme, že
název Grape Lane je pro ulici s luxusními obchody rozhodně
mnohem vhodnější.

O tom, že York je krásné
a okouzlující město,
nemůže být sebemenších
pochyb.

O tom, že York je krásné a okouzlující město, nemůže být
sebemenších pochyb. Určitě je zábavnější město objevovat se
základním povědomím o původu názvů jeho ulic. I díky tomu
mají návštěvníci možnost zjistit, jak se York vyvíjel v jednotlivých etapách své bohaté historie. ☒
Překlad: Jan Vašenda
O autorce:
Natalie Kejhova je studentkou Anglo-American University v Praze. Článek publikovala v časopise Lennon Wall na jaře 2018.

Díky oddělenému, tichému oddílu, ve
kterém najdete pouze šest míst, budete
mít maximální klid a soukromí. Všechna
kožená sedadla jsou navíc polohovatelná
a vhodná pro spánek, takže ani dlouhá
cesta vás nerozláme. Pokud s námi
cestujete déle jak 50 minut, máte v ceně
jízdenky tříchodové menu včetně neomezené konzumace nealkoholických
nápojů a dva alkoholické nápoje. Pro
zákazníky Premium třídy máme také
vyhrazená místa na parkování na Hlavním nádraží v Praze. Třída Premium je
k dispozici pouze ve vlacích.

Praha
Olomouc
Ostrava
Žilina
Poprad
Prešov
Košice
Praha
Olomouc
Ostrava
Pština
Tychy
Katovice
Krakov

Slavná
česká
příjmení
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Více než 600 tisíc nástrojů. Tolik jich prodala do celého světa česká firma PETROF. O klavírech, které si koupili třeba i Paul
McCartney nebo Bill Gates, jsme si povídali s nositelkou jednoho
z našich světově nejproslulejších příjmení, se Zuzanou Ceralovou
Petrofovou, která firmu vede již od roku 2004.

Dominik Stroukal

J
●

Je v rodině Petrof někdo, kdo nehraje na klavír?
Ano, například můj devítiletý syn hraje na housle – stejně jako
můj manžel – a jde jim to docela dobře.

Momentálně nese naše
jméno 632 095 kusů
nástrojů.
●

Víte, kolik pian nese vaše jméno?
To víme úplně přesně, neboť vedeme tzv. opusovou knihu od
začátku výroby v roce 1864 až dodnes. Každý nástroj u nás
vyrobený, který opustí továrnu, je do ní zaznamenán pod určitým opusem. S nástrojem pak putuje tzv. rodný list, který nese
toto opusové číslo a zákazník třeba na druhém konci světa se
může dle tohoto čísla na svoje piano u nás doptat. Každý týden
máme asi 50 dotazů v tomto duchu. Momentálně tedy nese
naše jméno 632 095 kusů nástrojů.

●

Je někde piano se jménem PETROF, na které jste
obzvlášť pyšná?
Těší mě každý prodaný kus, který přinese radost pianistovi,
který za něj usedne. To je také naše „motto“. Jinak jsem hrdá

38

na PETROF, který si koupili například Paul McCartney nebo Bill
Gates. Nejvíce mě však potěší, když si naše piano koupí česká
škola. Nebo filharmonie. Více ale prodáváme do zahraničí
(90 %) než v Čechách.

Prodáváme běžně nástroje
do Singapuru, Malajsie,
Indonésie, ale máme
nástroje i na Islandu,
Havaji, Kubě nebo Aljašce.
● Do které nejexotičtější země vyvážíte a proč?
Exotika je pro každého něco jiného. Prodáváme běžně nástroje do Singapuru, Malajsie, Indonésie, ale máme nástroje i na
Islandu, Havaji, Kubě nebo Aljašce.
● Je naopak země, kam byste chtěli a nedaří se to?
Nedaří se nám prodávat do Jižní Ameriky, přesto, že se o to
snažíme.
● Proč se to nedaří?
Je to dáno politicko-ekonomickou situací v těchto teritoriích.
Snad se to někdy zlepší!

Lidé, kteří si postaví velký
dům, chtějí spíše klavír,
protože se tam více hodí
a dobře zní!

●

Klavír je velký kus nábytku, ale trendem je zmenšování bytů, v kterých žijeme. Cítíte to jako problém? Že se
váš produkt jednoduše jen tak někam nevejde, i když by
za jiných okolností lidé hrát chtěli? Slyšel jsem podobný
příběh u hry na harfu.
Nevím, nevnímám to jako problém. Záleží na teritoriu, životním
standardu a také na tom, zda si piano kupuje profesionál,
nebo začátečník. V Americe nebo Číně lidé žijí v domech či
velkých apartmánech a koupí si domů raději klavír. V Japonsku
a Hongkongu jsou byty malé, více se tam prodávají pianina.
V Čechách se také hodně staví a lidé, kteří si postaví velký
dům, chtějí spíše klavír, protože se tam více hodí a dobře
zní!

● Jak velkou konkurencí jsou elektronická piana?
Elektronická piana obecně jsou velkou konkurencí akustickým
pianům. Jsou to však dva odlišné světy. Je to asi jako elektrická a akustická kytara. Na akustických nástrojích musíte tón
tvořit, využíváte dynamiku a barvitost nástroje, u elektronických a elektrických nástrojů je zvuk předem daný. Ten správný
„zážitek“ ze hry musí každý zvážit.
●

Pokud dobře počítám, tak jste z páté generace rodiny Petrofových. Co šestá generace? Už se zaučuje?
Ano, moje dcera Anna je ředitelkou PETROF Gallery a zároveň
pomáhá řídit zahraniční obchod. Její manžel Adam je ředitelem
rozvoje obchodu ve firmě, má tedy pod sebou marketing, inovace, výzkum a vývoj. Oba pracují v plném nasazení ve firmě
a moc nám pomáhají.

● Když zmiňujete PETROF Gallery, mohla byste popsat,
co je jejím cílem? Jak se projektu daří?
PETROF Gallery jsme otevřeli v prosinci 2017 za účelem
setkávání lidí v Hradci Králové, ať již muzikantů, nebo těch,
kteří k nám přicházejí za kulturou všeho druhu nebo si jen

vychutnat šálek dobré kávy a domácí dort. Tento projekt se
neustále rozrůstá, probíhá zde řada krásných koncertů napříč
žánry, plesy, workshopy, konference, firemní večírky, zkrátka
ušlechtilá zábava všeho druhu. Vládne tam moje dcera Anna
se svým týmem skvělých lidí a je vidět, že to dělají rádi. Kromě
kulturních akcí je součástí této galerie i showroom s velkou
paletou našich nástrojů, na které si můžete kdykoliv zahrát.
I během akce.

●

Vedle galerie máte i muzeum…
Ano. Pokud chcete nahlédnout do historie firmy, která je
skutečně bohatá (Antonín Petrof postavil svůj první klavír
v roce 1864), můžete navštívit Muzeum PETROF pod vedením mé sestry Ivany, která se stará o kulturní dědictví firmy.
Součástí prohlídky může být i výroba, kde vidíte postupy, které
se skutečně předávají z generace na generaci. Piano má sedm
tisíc součástek a z toho si my sami většinu (80 %) vyrábíme.
Nejsme tedy montážní závod, ale know-how se tvoří skutečně
u nás na dvoře. Na to navazuje systém přísných kontrol a ten
správný výběr materiálu.

●

Vystudovala jste farmacii - měla jste někdy chuť
firmu předat a nastoupit do lékárny?
Já jsem pořád srdcem farmaceutka, ale už mi ujel v oboru vlak.
O to víc mám mezi lékárníky kamarádů. ☒

Zuzana Ceralová Petrofová
vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Od roku 2000 pracovala v rodinné firmě
PETROF jako vedoucí propagačního oddělení, po dvou letech
se stala obchodní ředitelkou a v roce 2004 převzala vedení
společnosti od svého otce. Za svou práci získala řadu ocenění. Je vdaná a má dvě děti.
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Thomas Archer Bata je pravnukem Tomáše Bati, slavného
zakladatele firmy Baťa. V současnosti je členem celosvětové
rady společnosti. V minulosti ve firmě zastával nejrůznější
manažerské pozice. Během našeho rozhovoru jsme hovořili
o jeho studiích, původních hodnotách společnosti Baťa
a v závěru došla řeč i na hokej.

Jan Vašenda

V
●

V roce 2018 jste se rozhodl ukončit své působení
v Praze v roli globálního marketingového ředitele kvůli
studiu na Harvardské univerzitě. Jaké jsou vaše dojmy ze
studia na Harvardu? Jednalo se o program zaměřený na
byznys?
Ano, přesně tak. Musím říci, že to bylo skvělé. Myslím, že největší rozdíl mezi Harvardem a ostatními školami přestavují učitelé,
kteří jsou opravdu výjimeční. Jsou to nejen skuteční experti
ve svých oborech, ale zároveň působí v radách nejrůznějších
významných společností. Mají tudíž zkušenosti s reálným byznysem. Druhá věc úžasná na Harvardu jsou pak spolužáci, kteří
pocházejí ze zajímavého prostředí a mají za sebou zajímavé
zkušenosti. Na škole jsem tak mohl spolupracovat s lidmi z nejrůznějších odvětví či zemí. Dobrá věc je, že se člověk během
studia nemusí stresovat běžnými pracovními problémy, a může
se tak od rána do večera soustředit pouze na studium, které je
velmi náročné. Je to prostě jiný pocit, než když pracujete. Věnujete se pouze učení a jste v kontaktu s lidmi.

●

Původně jste vystudoval politologii na univerzitě
v Edingurghu. Proč jste si tehdy vybral politologii a ne
byznys?
Domnívám se, že byznys se člověk nejlépe učí vlastní praktickou zkušeností. Je to učení metodou pokus-omyl. Své dovednosti si pak vytříbíte, jak potřebujete. Ve škole mě vždy velmi
bavila ekonomie a politika. Rád jsem četl politické teorie. Měl

42

Nejlepší obchod
je ten, který je
výhodný pro všechny.
Američané tomu říkají
„win-win“.

jsem rád sociologii a další sociální vědy. Měl jsem rovněž velmi
rád historii a příbuzné obory. Toto všechno dobře zapadá pod
studijní obor politologie.

● Myslíte, že takovýto obor může být pro podnikatele
užitečný? Hodilo se vám to někdy v minulosti?
Nepomohlo mi to v technickém slova smyslu, ale velmi mi to
pomohlo z hlediska měkkých dovedností. Podstatou politologie
je argumentace. Provádíte výzkum, předkládáte argumenty
a pokoušíte se ostatní přesvědčit o nějakém názoru či myšlence. Takže v tomto ohledu je to určitě pro podnikání užitečné.
Pomáhá vám to vytvořit tzv. „win-win“ scénáře. Jsem přesvědčen tom, a byl jsem k tomu i vždy veden, že nejlepší obchod je
ten, který je výhodný pro všechny. Američané tomu říkají „win-win“ (situace, ze které profitují všichni zúčastnění). A právě
tohle tvoří absolutní podstatu baťovských hodnot, kdy všichni
profitují z prosperity, kterou společně vytvořili. Je skvělé, když
se podnikání a obchod dělá tímto způsobem. Takže v tomto
ohledu politologie zřejmě prospěšná je.
● Váš pradědeček je legendární postavou. Určitě jste
o něm slyšel mnoho historek. Zkusil byste vybrat jednu,
která ho nejlépe vystihuje?
Měl jsem to štěstí vyslechnout si o něm opravdu hodně. Můj
děda hodně vyprávěl o svých zážitcích ve Zlíně a také o cestování po světě. Mám jednu oblíbenou historku o mém pradědeč-

Můj děda hodně
vyprávěl o svých
zážitcích ve Zlíně
a také o cestování
po světě.

kovi. Můj děda mě vždy učil, že životní spokojenost a pozitivní
přístup jsou otázkou volby. Je to něco, co si můžete zvolit.
Možná to může znít hloupě, ale myslím si, že to tak opravdu
je. Je třeba mít správný přístup a problémy řešit. Vím, že mně
se to jednoduše říká. Mám relativně jednoduchý život. Když
však cestujete po světě, vidíte různé lidi v různých situacích,
tak je zřejmé, kdo si vybral být spokojený a kdo ne. A nemusí
to být nutně spojené s penězi či materiálním zabezpečením.
My to bereme jako určitý postoj. Je to velmi důležité. Další věc
je být otevřený k příležitostem a umět je využít. V počáteční
fázi rozvoje naší společnosti jsme v jednu dobu měli nedostatek materiálu. Dva pánové ze Zlína byli vysláni do světa pro
suroviny (jeden do Afriky a jeden do Indonésie). Ten, co dorazil
do Indonésie, odepsal: „Nalezli jsme gumu a další suroviny, ale
žádný potenciál pro podnikání tu není, jelikož zde nikdo nenosí
boty.“ Ten druhý, který se vydal do Afriky, odepsal: „Zůstávám
v Africe, pošlete mi vybavení, nikdo tu nenosí boty, možnosti
neomezené.“ Je to o přístupu. Nyní už je to běžná součást života, ale tehdy to normální nebylo. Je úžasné, že někdo ze Zlína,
což před 120 lety bylo neznámé místo, dokázal mít takovýto
přístup a odhodlání. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché. Ze
začátku mnohokrát neuspěl, než nakonec uspěl, ale neustále se
snažil a učil se.

●

Myslíte, že jsou ty původní baťovské hodnoty (jako
je optimismus, vytrvalost, péče o zaměstnance) stále
aktuální i v dnešní době?
Zní to jako klišé, ale ta základní podstata hodnot je určitě stále
platná. Myslím, že způsob, jakým byly tyto hodnoty v minulosti
prosazovány (tovární městečka atd.), je dnes již zastaralý.
Ve třicátých letech minulého století ještě nefungoval systém
všeobecné zdravotní péče, zatímco dnes už všechny státy
na Západě toto poskytují, stejně tak vysokoškolské vzdělání.
Toto už v současnosti problém není. Takže si myslím, že dnes
již firmy tyto záležitosti pro lidi zajišťovat nemusí. Jsem však
naprosto přesvědčen o tom, že idea plného zapojení všech
zainteresovaných stran je v současnosti relevantnější více
než kdy jindy. Stejně tomu tak je obecně v přístupu. Žijeme ve
světě, ve kterém se stále zvyšuje nerovnost. Lidé se navzájem
segregují. Bohatí žijí pospolu a nejsou v kontaktu s okolním
světem. Z toho plyne sociální napětí. Podnikatelé jsou velmi dů-

ležití při tvorbě bohatství, ale stejně tak musí být schopni stát
nohama pevně na zemi a rozumět lidem, kteří pro ně pracují.
Největším problémem dnešního světa byznysu je ten, že podniky nenahlížejí na své zaměstnance tak, jak by měly. Nahlížejí
na ně jako na lidský kapitál, ne jako na skutečné lidi. Některé
pozice jsou nadhodnocovány, jako například manažerské pozice
atd. Naopak jiné pozice, například technické, jsou podhodnoceny. Ta mezera se navíc prohlubuje. Myslím, že podnikatelé musí
být řešením toho problému. Představte si, že vládní politika
prosazovaná někým jako je Jeremy Corbyn (rozhovor vznikl na
konci listopadu 2019, pozn. aut.) začne ničit podniky. To akorát
povede k tomu, že budou všichni chudí, což je něco, co určitě
nikdo nechce.

● Se svým dědečkem (Tomáš Baťa ml.) jste osobně
strávil hodně času. Jak byste ho charakterizoval jako
člověka a jako podnikatele? Pokud to lze od sebe oddělit.
On byl rozhodně podnikatel tělem i duší. Ten jeho pozitivní
přístup byl nakažlivý pro všechny v jeho okolí. Neříkám, že byl
vždy spokojený, člověk se někdy může naštvat, ale byl vždy
spravedlivý. Lidé vždy cítili, že se o ně zajímá a že má ty nejlepší
úmysly. Rozjel byznys ve spoustě zemí, ve kterých nikdo ostatní nechtěl investovat. Například v Zimbabwe, které si předtím
prošlo mnoha krizemi. My jsme vždy zůstali, protože jsme cítili,
že máme odpovědnost vůči svým zaměstnancům. Pokud to
bylo jen trochu možné, tak jsme se snažili podporovat místní
komunitu. Můj dědeček byl v tomto dobrý. Uměl motivovat lidi
a nadchnout je pro společnou věc.
● Koncept Baťových měst je neodmyslitelně spojen
s vaší společností. Jaká je současná situace ve světě?
V rozvojových zemích je to podobné tomu, jak to bylo v začátcích ve Zlíně. V Indii nebo Africe Baťova města fungují stále
podobným způsobem, protože místní vlády základní služby
nutně neposkytují. Tyto věci tam poskytuje náš podnik. Mám
vždy velkou radost, když mluvím s někým, kdo je vděčný za
to, co děláme. Jsou to například i odboroví předáci, se kterými
nemusíme zrovna úplně sdílet stejnou životní filozofii. Opravdu
mě velmi těší, když slyším od lidí, jak například Baťa umožnil
jejich dětem vysokoškolské studium atd. Člověk má pak pocit,
že ta všechna práce za to stojí, když vidí pozitivní dopad na
jejich život.
● Vaše společnost působí po celém světě. Mnoho
národů údajně považuje značku Baťa za jejich domácí, je
tomu opravdu tak?
Ano, v mnoha zemích tomu tak opravdu je. V Indii si myslí, že je
to indická značka. V Thajsku to považují za jejich místní značku.
Stejně tak v Austrálii a v mnoha dalších zemích. V Itálii byla
naše společnost obzvlášť úspěšná. Předně naše firma expandovala velmi brzy. Ve 30., 40., 50., 60. letech ještě neexistovalo
mnoho nadnárodních korporací. V této době firma rozšířila své
podnikání do nových zemí. Filozofií firmy bylo vždy dělat vše,
pokud možno lokálně. Tzn. vyrábět lokálně, najímat lokální lidi,
školit je lokálně. Podnik opravdu v mnoha ohledech do daných
zemí také patřil. Jak můžete vidět, jedná se o velmi decentralizovaný obchodní model. Naši manažeři byli (a stále jsou) ▷
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▷ většinou místní lidé. Toto v minulosti nebylo úplně běžné.
Mnoho nadnárodních firem posílalo často například Američany
apod. V našem případě to bylo přesně naopak. Vždy se snažíme
růst pomocí zapojení místních.

●

Jak to bylo s vaším osobním zapojením do rodinné
firmy? Bylo to zkrátka něco nevyhnutelného? Nebo to byl
spíše jen přirozený vývoj?
Tohle je opravdu zajímavá otázka. Máte smysl pro odpovědnost. V naší firmě jsem vždy rád pracoval, ale zároveň nemohu
říct, že bych se narodil s tím, že mou životní láskou jsou boty.
Je to něco, co jsem pořádně docenil až postupem času. Když
jsem byl mladý, tak jsem trávil prázdniny v obuvnické továrně,
což mě opravdu štvalo. Protože moji kamarádi se bavili a já
musel do továrny. V tu dobu jsem k tomu téměř cítil odpor. Tím,
jak člověk vyroste, se to změní. Uvědomil jsem si, o jak skvělou
organizaci se jedná.

Jako dítě jsem znal
všechny vedoucí
pracovníky firmy. Byli
pro mě jako strejdové.
●

Představuje pro vás jméno Baťa spíš závazek, nebo je
to naopak výhoda?
Je to něco, na co jsem samozřejmě hrdý. Upřímně, je to velmi
emocionální nejen pro mě, ale pro celou rodinu. Ta emocionální
vazba je velmi silná, protože je to opravdu hluboko v rodinné
DNA, vzhledem k tomu, že se naše rodina mnohokrát musela
stěhovat různě po světě. To, co ji drželo pohromadě, byl právě
tento byznys. Naši zaměstnanci byli vždy téměř jako rodinní
příslušníci. Začali svou kariéru ve firmě a strávili tam třeba
čtyřicet let. Chodili k nám domů na večeři. Řekněme, že to
byla taková širší rodina. Jako dítě jsem znal všechny vedoucí
pracovníky firmy. Byli pro mě jako strejdové. Nemyslím pravého
strejdu, samozřejmě (smích). V naší společnosti vyrostli. Myslím,
že vždy byli velmi spříznění s naší firmou a rodinou. Je to velmi
hezká věc, velmi hezké pouto. Takže bych to neoznačil vyloženě
za závazek, ani za výhodu. Je to někde uprostřed. Myslím, že
může být nebezpečné, když se člověk až příliš dívá do minulosti,
a nedívá se do budoucnosti. To je něco, na čem velmi intenzivně
pracujeme. Přemýšlíme o tom, jak bude vypadat budoucnost
a jak ji pozitivně ovlivnit.

●

Myslíte, že je v České republice příznivé podnikatelské prostředí v porovnání s ostatními státy?
Myslím, že by to zde mohlo být lepší. Jeden z cílů naší rodiny
a společnosti zde v České republice je pokusit se povzbudit
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podnikatele. Protože jsem přesvědčen o tom, že prosperita
přichází s tím, když se domácím firmám podaří uspět v mezinárodním měřítku. Když se podíváte na malé země jako je Švédsko
nebo i Švýcarsko, důvodem toho, že jsou, řekněme, bohaté,
je to, že se jejich domácím firmám podařilo uspět globálně.
Vezměte si Švédsko, které je počtem obyvatel menší než
Česká republika. Mají IKEA, Volvo, H&M. Mohl bych jmenovat
padesát značek, padesát firem. Přináší to skvělá, velmi dobře
placená pracovní místa. Myslím si tedy, že Česká republika
musí vygenerovat více podnikatelů. Vládní politika musí být
taková, aby se nebáli riskovat. Stejně tak si myslím, že rodiny
se nesmí bát nechat své děti podstoupit určité riziko. Myslím,
že místní rodiny se toho trochu bojí, možná to stále souvisí
s dobou komunismu. Má odpověď na to by byla, že na světě pro
to (riskování) není lepší místo, než je Česká republika. Upřímně,
pokud neuspějete, není to velký problém. Můžete si jednoduše
najít práci, protože zde není nezaměstnanost. Takže mladým
lidem bych řekl, nebojte se riskovat.

● Je právě tohle váš vzkaz mladým podnikatelům?
Ano. Jděte do toho. Nemáte co ztratit. Možná přijdete o trochu
peněz, trochu času, ale spoustu se toho naučíte. Když pak
budete třeba rozjíždět druhý podnikatelský projekt, nebo se
rozhodnete pro kariéru v nějaké firmě apod., budete už mít cenné dovednosti a zkušenosti. Možná právě vy uspějete a stanete
se podnikatelem. Představte si dobu mého pradědečka, tehdy,
když jste neuspěli, bylo to opravu těžké. Nebyl zde systém
podpory, žádná pomoc. Skončili jste na ulici. V současnosti se
člověku dostává velké podpory. Takže opakuji, nebojte se riskovat a myslete mezinárodně. Myslím, že málo českých byznysmenů uvažuje v mezinárodním kontextu. Viděl jsem zde některé
výborné podnikatelské projekty, inovativní nápady, které měly
potenciál pro mezinárodní růst. Ptám se, proč ne? Dostalo se
mi odpovědi, že možná to můžeme zkusit v Německu. Já říkám,
proč Německo? Protože je to za rohem? Proč nezkusit třeba
Vietnam atd., kde právě může být ta pravá příležitost.

Mladí lidé už jsou rozhodně
čím dál tím víc podnikaví.
Doporučuji jim,
aby cestovali a riskovali.
Jaký to může mít podle vašeho názoru důvod?
Myslím si, že se stále jedná o kocovinu z minulého režimu. Mladí
lidé už jsou rozhodně čím dál tím víc podnikaví. Doporučuji jim,
aby cestovali a riskovali. Doufám, že jednou budou velmi úspěšní a budeme mluvit o nich, a ne o nějakém stoletém podnikateli
(smích).

● Odkaz vašeho jména je zde v České republice obrovský. Na jednom místě je to však speciální, a tím je Zlín.
Jak vzpomínáte na svou první návštěvu Zlína? Kdy to
bylo? Jaké je vaše současné spojení s tímto městem?
Jezdím do Zlína tak dvakrát za rok. Poprvé jsem Zlín navštívil
ještě jako malé dítě. Myslím, že to bylo v roce 1992. Takže mi
byly čtyři roky. Nejprve jsme jeli do obce Loučka (odkud naše
rodina původně pochází). Pamatuji si, že jsme sázeli stromy,
pak jsme jeli do Zlína. Prošli jsme si celou továrnu. Stará Baťova
továrna, která byla znárodněna, se tehdy jmenovala Svit.
Pamatuji si, že jsme tam byli, ale byl jsem velmi malý. Takže to
pro mě nebylo až tak emotivní jako například pro mého dědu.
Do Zlína jezdím pravidelně. Jsem tam zapojen do činnosti
univerzity a také firmy, samozřejmě. Mám velkou radost z toho,
jak se Zlín rozvíjí. Opravdu doufám v to, že univerzita může být
motorem, který pomáhá s rozvojem firem a tvorbou pracovních míst ve Zlíně, které lidi ve městě udrží, případně tam i lidi
dokonce přiláká.
●

Hodně jste cestoval. Žil jste různě po celém světě.
Cítíte se jako Kanaďan? Čech? Jak byste se sám popsal?
To je výborná otázka. Od každého trochu. Cítím se jako Švýcar,
Čech, Kanaďan..., protože mám opravdu různorodou směsici
zážitků a zkušeností. Takže opravdu těžko říct. Cítím se trochu
jako doma a trochu jako cizinec v každé zemi, ve které se
nacházím, což není špatná věc, myslím.

● Musím vám tedy položit velmi osobní a citlivou otázku. Když se hraje hokej Česká republika vs. Kanada, komu
fandíte?
Remíza je pro mě ideální (smích).
●

Mohl byste na závěr ještě shrnout či vyzdvihnout
nejdůležitější věci, které jste se naučil od svého dědečka
a pradědečka?
Chovat se ke všem dobře, být vytrvalý a pozitivní. To jsou tři
nejdůležitější věci. Chovat se ke všem dobře jako kdyby to byla
rodina (nejen k zaměstnancům, ale i k dodavatelům například).
U každého ctít jakousi presumpci neviny, jak my říkáme (tzv.
benefit of the doubt, pozn. aut.). ☒
Celé interview v anglickém jazyce je k dispozici online
na www.trade-off.cz

Thomas Archer Bata (32) se narodil v Torontu. Je pravnukem Tomáše Bati, zakladatele firmy Baťa. V současnosti je
členem celosvětové rady společnosti. V minulosti ve firmě
zastával nejrůznější manažerské pozice. Je rovněž členem
správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudoval
management na Harvardově univerzitě a politologii na
univerzitě v Edinburghu.

UNIKÁTNÍ DOPLNĚK
PRO VIZUALIZACI DAT
V MS EXCEL
Profesionální grafy v Excelu.
Za pár vteřin, na pár kliknutí.
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■ Matice grafů
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dalších funkcí

Martin
Wichterle:
hlavně
trpělivost
Dominik Stroukal
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Z kanceláře na pražské Pankráci má jeden z nejhezčích výhledů v Praze. Téměř by se chtělo věřit tomu, že je to naschvál,
protože potřebuje dohlédnout na firmy, které jsou poseté po
celé České republice, a dokonce i v zahraničí. Martin Wichterle,
nositel jednoho z nejslavnějších příjmení, které formovalo naše
moderní dějiny, patří mezi nejúspěšnější české podnikatele. Zajímalo nás, jak to dělá, ale podívali jsme se i na jeho mecenášskou
činnost a do budoucnosti. Po přepisu rozhovoru jsme museli vyškrtnout téměř všechna místa s novinářskou vsuvkou „(smích)“,
protože se Martin Wichterle smál pořád a byla by za každou
druhou větou. I v tom asi tkví kouzlo toho, že se mu v podnikání
daří hledat spolupracovníky, kterým může věřit. A hledat je musí,
protože firem má už pod sebou – doslova – nespočet.

Dominik Stroukal

K
●

Kolik firem máte v portfoliu? Víte to z hlavy?
No. To je těžko říct. Některé žádnou činnost nevyvíjejí, tak jsem
na ně možná pozapomněl. Ale ty ekonomicky aktivní bych asi
dokázal spočítat. Bude jich určitě přes deset.

●

To je zajímavé. Říkal jsem si, že takovou věc by si
člověk mohl pamatovat…
Žejo! Ale znáte to, občas člověk ani neví, jak staré jsou jeho
děti. (Smích) Ale samozřejmě, pokud byste mi dal teď tři minuty,
tak to spočítám.

●

Tomu samozřejmě věřím. Jenom mě to zajímalo,
protože když jsem zjistil, kde všude máte firmy… Hronov,
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Zruč nad Sázavou, Nižbor, Dačice, Plzeň, Praha, ale i Německo, Rusko. Jste pořád v Indii a Číně?
Výrobně jsme aktivní v zahraničí jen v Rusku a Německu.

●

Jak se to dá stíhat? Jezdíte tam všude pořád? Snažíte se tam být alespoň jednou za měsíc?
Jednou za měsíc se mi určitě nepodaří být všude. Ale snažím se
to objíždět. V některých firmách jsem každý měsíc, někde je to
jednou za kvartál. Všechno nestíhám.

●

Rückl je boj na dlouhou
trať a ta trať je delší,
než jsem se domníval. Na
druhou stranu je to krásná
záležitost.

Čím všechna ta místa objíždíte?
Převážně autem. Občas lítám. Vzácně sednu do vlaku.

●

V jednom rozhovoru z roku 2004 jste řekl: „Už
o ničem jiném nechci slyšet. Toto je maximum, co se
dá duševně pojmout.“ Co se změnilo, že jste dokázal to
maximum překročit?
(Smích) To jsem vážně řekl? No, já toho samozřejmě víc nepojmu. To tak vypadá jen opticky. Člověk má nějakou duševní
a časovou kapacitu, takže i když opticky to množství narostlo,
tak je to na úkor intenzity, kterou jsem věnoval jednotlivým
problémům nebo firmám.

●

Takže jste delegoval.
Jo, jo. To je asi ta nejsprávnější odpověď. Od roku 2004 jsem
toho delegoval vagóny.

●

Delegovat je ale riskantní. Znám ze svého okolí přehršel příkladů, kdy se firma rozpadla, jakmile se majitel
vzdálil. Stalo se vám to někdy taky?
To je asi nejtěžší část každého podnikání. Delegace nebo třeba
i přesun na rodinné příslušníky. Mně to trvalo vždycky strašně
dlouho. Nikdy jsem tedy tu pozici neopustil, ale vzdálil jsem se
a byl to proces, který trval léta. Někde je samozřejmě delegace
na úplně jiných úrovních než jinde. Je to strašně dlouhý proces.
Člověk s tím musí mít trpělivost. Hlavně trpělivost. A taky
člověk občas napoprvé netrefí toho správného člověka.

●

Možná měli jen smůlu.
Nebo spíš neměli štěstí.

●

To je lépe řečeno. Mimochodem, když jsme se bavili o zemích, ve kterých působíte, je pro vás osobně nějaký trh vysněný?
Pokukujeme po Indii, ale to jsme koukali už dříve. My spíše
reagujeme na to, kde je poptávka.

●

Kam byste si osobně rád zaletěl zkontrolovat firmu?
Burgundsko a Seychely. (Smích) Ale tam se toho moc nevyrábí.

●

Některé z těch podniků jste převzal ve špatném stavu, minimálně z hlediska financí. Jakým způsobem se dají
zvednout? Třeba vaše sklářská firma…
Bomma. Ta už je v černých číslech. Rückl je boj na dlouhou trať
a ta trať je delší, než jsem se domníval. Na druhou stranu je
to krásná záležitost. Je to na pomezí něčeho, čemu se dá říkat
byznys, a toho, co člověk dělá pro radost. Sklářství asi nikdy
nebude něco na zbohatnutí. To je spíš na udržení.

● Některým firmám, než jste je převzal, se zjevně nedařilo. Vám se je ale povedlo zvednout. Prozradíte recept?
Kvalitní pracovníci a schopný tým. Firmu od určité velikosti
už sám neuřídíte. Musíte mít kolem sebe schopný tým, dobrý
nápad a mít svoje místo na trhu. Pak už mít jenom trpělivost.
Nakonec se to přetlačí. To platí nejen v byznyse, ale i u spousty
dalších věcí.
● To zní tak jednoduše, že se musím ptát, proč se to
nepodařilo těm lidem před vámi?
No, mně se taky spousta věcí nepodařila. Je to spíše o tom, že
se vám podaří většina z toho, co děláte, a to v byznyse stačí.
Ne, určitě se všechno nedaří, to je normální.
● Všechny vaše firmy jsou svým způsobem tradiční
(i když převodovky nemusejí být jen do aut, ale i do větrných elektráren). Je v tom záměr? Nebo máte i nějakou
firmu, která je čistě moderní, digitální, virtuální?
No…
● Vaše první firma Kap byla vlastně konzultantská.
Přesně tím jsem chtěl začít. Já jsem se v konzultanství pohyboval třináct let a vždycky mě trošku trápila absence produktu.
Vysvětlit někomu, co mu nabízíte, je v případě konzultanství daleko složitější, než když držíte v ruce produkt. Takže když jsem
prodal Kap, lákala mě výroba a samozřejmě když se podíváte na
to zázemí, které jsme tu historicky měli, tak je to strojírenství
a sklářství. Ale byla to náhoda, nebylo to cílené, že bych tyhle
oblasti nějak strategicky vybíral. Jsem tomu ale rád. ▷

Vysvětlit někomu, co
mu nabízíte, je v případě
konzultanství daleko
složitější, než když držíte
v ruce produkt.
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▷ ● Změnila se ještě jedna věc. Tehdy jste to dělal ve
dvou, dnes už zůstáváte sám. Co je lepší? Sám, nebo mít
parťáka?
Na začátek je asi lepší mít parťáka. Ale znáte to, jeden člověk
ve firmě je málo a dva už jsou moc. Má to samozřejmě své
výhody a nevýhody. Ta hlavní výhoda spočívá v tom, že
v podnikání se pořád něco nedaří a vy máte někoho, s kým
to sdílíte. Nakonec se cesty rozdělí z důvodu různých zájmů,
různé strategie nebo čehokoliv jiného. Ve dvou je stoprocentně
rychlejší start.

●

Studoval jste geologii, hodí se vám to v práci?
Vůbec ne. Ale jsem za to vzdělání šťastný. Věnoval jsem se
tomu spoustu let a dá se říct, že jsem na tom zbohatnul. Ale
ten svět se tak mění a vyžaduje takové profese, že školství
nestíhá. Ostatně i já mám ve firmě spousty lidí, kteří studovali
něco úplně jiného, než v současnosti dělají. Dobré světové školy
připravují lidi na to, aby se dokázali rychle učit a zorientovat se.

● Pravděpodobně ti lidé dostali od státu granty a tituly, ale já se o většině z nich dozvěděl, až když je oceníte
vy.
A to je přesně naší ambicí. Nejen ocenit konkrétní osobu, ale
dát veřejnosti na vědomí, že jsou tu skvělí lidé, skvělé nápady
a věda má smysl. Je to úžasná záležitost, kde ceny vznikají za
přispění výhradně fyzických osob.
● Vy sám jste vědu dělat nechtěl? To je asi otázka,
kterou jste dostal milionkrát.
Já jsem z totálně vědecké rodiny. Ačkoliv mí dva pradědečkové
byli podnikatelé. Ale ty dvě generace nade mnou byly vědecké,
takže i já jsem si musel položit otázku, čím přispěji světové
vědě. A myslím, že Neuron byla dobrá náplast.

●

● Tamhle na tom starém obrazu je kdo?
Prapradědeček František Wichterle, který v 19. století založil
naše podnikání.

●

● Wichterle je u nás známé jméno. Pomohlo vám někdy
v normálním životě? Třeba předběhnout frontu
na poště?
To ne. Frontu na poště jsem díky tomu vážně nikdy nepředběhnul. Já jsem samozřejmě vyrostl za komunistů, kdy to jméno
zase tak slavné nebylo. Po revoluci jsem se začal věnovat
podnikání, a to zejména v zahraničí.

Vrátil byste se ke geologii, kdybyste přestal podnikat? Nebo kdyby to nevyšlo?
To nevím, já už jsem toho tolik zapomněl. Určitě ne. Pořád
geologii ale miluji, a když někam jezdím, tak si beru kameny do
rukou a nezapomínám, odkud jsem vzešel.
Cítíte ve svém podnikání, že ekonomika začíná zpomalovat? Připravujete se na to?
Strojírenství je trochu zvláštní obor. Když dochází k drobnějšímu ochlazení, máme poměrně vysokou… řekněme zakázkovou
zasmluvněnost. Druhý paradox je ten, že naopak v té nejvyšší konjunktuře často práci obtížně hledáme. Teď jsme ale
v situaci, kdy prácí spíše nestíháme. Na rok 2020 máme plno
a z hlediska strojírenství nejbližší budoucnost vidíme pozitivně.
I když jeden z našich podniků, který se soustředí na automobily,
už určité zpomalování začíná pociťovat. Česká republika stojí
hodně na automobilovém průmyslu.

●

Jste mecenášem Nadačního fondu Neuron. Proč jste
se pro to rozhodl?
Tím, že oceňujeme špičky české vědy, chceme ukázat, že to,
co dělají, dává smysl. A že jsme úspěšným státem a věda je

Tím, že oceňujeme špičky
české vědy, chceme ukázat,
že to, co dělají, dává smysl.
A že jsme úspěšným státem
a věda je důležitá v každé
společnosti.
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důležitá v každé společnosti. Samozřejmě nemáme motivaci
financovat českou vědu.

● A tam je to jméno známé?
To vůbec ne. Znají kontaktní čočky, samozřejmě, ale to vůbec
nikdo netuší, že se za tím skrývá nějaké jméno.
● Čechů se jménem Wichterle/Wichterlová je u nás jen
57. Znáte se všichni? Máte srazy?
Tak z 95 % jsme příbuzní, takže se všichni známe. Jsou mezi
námi dva Wichterlové, které jsme v rodokmenech nenašli,
a pár Wichterlů je někde ve Švábsku a u Basileje, ale jinak jsme
všichni příbuzní.
● Co děti, plánujete předání další generaci?
Občas se nad tím zamyslím, ale musím se přiznat, že jsem
v tom zatím nepodnikl žádné kroky. Moje dcery se vydaly
zase zpět na akademickou dráhu, takže ty se k soustruhu asi
nedostanou. ☒
Martin Wichterle (54)
je jediný majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, výrobce ozubených kol a průmyslových převodovek. Je vnukem
slavného českého vědce Otto Wichterleho, vynálezce
kontaktních čoček a silonu. Prostřednictvím Nadačního
fondu Neuron podporuje mladé vědce. V roce 2014 se stal
spolumajitelem výrobce designového křišťálu Bomma, o čtyři
roky později pak tradiční české sklárny Rückl.
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Nájemné

Jak určit
místně
obvyklé
nájemné?
Tomislav Šimeček

Právo na ochranu majetkových práv jako pilíře demokracie
je v Česku zajištěno Ústavou a nově i Evropskou úmluvou
o lidských právech, kterou Československo ratifikovalo ještě
před rozpadem na dva státy. Úmluva již vychází z historické
zkušenosti, že i demokraticky zvolená vláda se může proměnit
v diktátorský režim a přestat respektovat práva zajištěná jen
ústavami a listinami práv a svobod.

Tomislav Šimeček

S

SOUČASNÉ PRÁVNÍ UKOTVENÍ
Proto bylo součástí ratifikace i uznání nadřazenosti rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) nad vnitrostátní
judikaturou. Koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 byly
nuceny Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR pod tlakem ESLP
zrušit svá předchozí napadená stanoviska umožňující jen
částečnou kompenzaci škod způsobených regulací nájemného. Přijaly místo toho stanovisko ESLP, že pokud má taková
regulace být v Evropě tolerována, musí splňovat podmínku, že
se jedná o výjimečnou situaci, že je regulace ve veřejném zájmu
a že pronajímatelé dostanou 100% odškodnění. Tím odpadá
diskriminační možnost přenést náklady regulačního opatření
jen na určitou diskriminovanou část občanů, tedy například na
vlastníky bytových domů.
Nový občanský zákoník (NOZ) stanoví v § 2246 odst. 2, že
i pokud si strany neujednají výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné, jaké je v den uzavření nájemní smlouvy
v místě obvyklé pro nový nájem obdobného bytu za obdobných
smluvních podmínek. Je tedy důležité znát výši místně obvyklého nájemného při uzavírání nájemních smluv, i když se skutečně
dohodnuté nájemné může v konkrétním případě od obvyklého
lišit, pokud strany využijí autonomii smluvní vůle, tedy zásady,
na níž je NOZ postaven.

Ústavní soud konstatoval,
že regulace nájemného
vyhláškou č. 176/1993 Sb.
je v rozporu s ústavním
pořádkem ČR i Evropskou
úmluvou o lidských právech.
Občanské sdružení majitelů domů v ČR z. s. (OSMD) se kolem
roku 2000 odhodlalo ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
k napadení regulační vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993
Sb., která direktivně určovala maximální výši nájemného z bytů,
u Ústavního soudu. Ústavní soud konstatoval, že regulace
nájemného vyhláškou č. 176/1993 Sb. je v rozporu s ústavním
pořádkem ČR i Evropskou úmluvou o lidských právech. Po trojím
opakovaném zrušení všech pokusů vlády podvodem regulaci
nájemného zachovat, se sdružení pustilo do rigorózního zjišťování místně obvyklého (tj. tržního) nájemného.
Zpočátku jsme spolupracovali s Ústavem soudního inženýrství
v Brně, který nám spočetl v roce 2004 náklady prosté reprodukce bytového domu postaveného obvyklou cihlovou nebo panelovou technologií, rozpočítané na měsíční náklady při předpokládané životnosti domu zhruba 80 až 100 let a při plném obsazení
nájemníky na přibližně 60 Kč/m2/měsíčně. Dnes jsou tyto náklady
opotřebení bytového fondu nájemcem a jeho reprodukce už na
80–100 Kč/m2/měsíčně. Je to způsobeno převážně direktivami
EU ke snížení energetické náročnosti bydlení, v důsledku růstu
cen stavebních prací, jejich stále vyššímu zdanění a vzhledem ke
složitostem při povolování a klasifikaci staveb. Tyto náklady musí
jako službu nájemci zajišťovat podle § 2205 NOZ pronajímatel,
a proto je musí přičíst k vlastnímu nájemnému. ▷
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▷ Další spolupráce byla navázána s Institutem regionálních informací v Brně, který sledoval inzertní nabídky nájemného napříč
republikou, a společně jsme vyhodnocovali, o kolik je nabídkové
nájemné vyšší než skutečně uzavřené smluvní nájemné. Výsledky OSMD zveřejnilo ve společné publikaci s Ústavem soudního
inženýrství, Institutem regionálních informací a Vysokou školou
ekonomickou v Praze v roce 2010 a znovu v roce 2011. Vláda
tuto důležitou informaci sice oficiálně nebrala vážně, ale pod
tlakem hromadné stížnosti zhruba 5 000 členů OSMD k ESLP
v roce 2005 a jeho zásadám o výši odškodnění stěžovatelů
v obdobných případech již urychleně zvyšovala regulované
nájemné od roku 2006 zákonem č. 107/2006 Sb. Ke skutečné
deregulaci nájemného ale došlo až v letech 2013 a 2014 přijetím
novely občanského zákoníku a NOZ, kdy začalo být konečně
možné sjednávat nové nájemní smlouvy na dobu určitou.

Asociace realitních
kanceláří začala vytvářet
mapy cen bytů a výše
nájemného z údajů, které jí
dodávali její členové.
MAPA REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
Mezitím Asociace realitních kanceláří (ARK) začala vytvářet
mapy cen bytů a výše nájemného z údajů, které jí dodávali její
členové. Nesmírnou výhodou těchto údajů byla (a dosud je)
jejich přesnost, neboť jedině prodávající, kupující, pronajímatel,
nájemce a realitní zprostředkovatel znají přesnou výši sjednané
ceny nebo nájemného. Drobnou nevýhodou těchto map je fakt,
že ne všichni uzavírají prodejní a nájemní smlouvy prostřednictvím realitních kanceláří, které jsou členy ARK, a tak mapy
neobsahují náhodně sjednané výkyvy odpovídající příležitostným slevám nebo netržním vztahům.
Vzhledem k tomu, že tyto údaje byly velmi přesné, pokusili
jsme se je statisticky zpracovat tak, abychom alespoň dokázali
určit, kolik procent z tržní ceny bytu je požadováno jako vlastní
nájemné (odměna za dočasné přenechání vlastnických práv
k bytu) po odečtení nákladů prosté reprodukce (které tehdy
dosahovalo asi 60 Kč/m2/měsíc). Ukázalo se, že tento údaj je
ve všech krajích téměř stejný a činí zhruba 2,5 procenta ročně
z tržní hodnoty pronajatého bytu. Při uložení peněz na pětiletý
termínovaný vklad vyplatí banka, která se specializuje na zhodnocení kapitálu jako na hlavní činnost, jeho majiteli stejný úrok
(2,5 % ročně). Pak je tedy vlastní nájemné ve výši 2,5 procenta
zřejmě optimální a zajišťuje alespoň minimální výnos z pronajatého majetku.
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V období posledních
zhruba šesti let se
výrazně zvýšila cena
bydlení.

DISKRIMINACE NA TRHU S BYDLENÍM
V období posledních zhruba šesti let se výrazně zvýšila cena
bydlení, a to zejména příchodem dvou až tří milionů afrických
a asijských imigrantů, kteří zvýšili v Evropě poptávku po levném
bydlení bez odpovídající nabídky. Tím vyvolali druhotnou migraci
západoevropských občanů do České republiky a dále na východ.
Evropské vlády současně zvýšily zdanění nové bytové výstavby
(v ČR o desítky procent) a extrémním prodlužováním stavebního řízení zvýšily cenu nové výstavby o další desítky procent.
Růst ceny bydlení tak předbíhá růst příjmů a vláda místo
adresného posílení příjmů převážně jen těch občanů, kteří mají
kompetence k bydlení, dodržují zákony a živí se legálně prací,
hledá důvody pro návrat ke komunismu tak, aby každý dostal,
co potřebuje. Zapomíná přitom na to, že každý, kdo neměl
pravidelný legální příjem, byl za minulého režimu stíhán pro
příživnictví. Těmto „příživníkům“ bez finančních kompetencí
k bydlení (tj. bez pravidelného legálního příjmu a bez morálních
kompetencí) se dnes vláda snaží zajišťovat sociální bydlení, kde
se neplatí žádné vlastní nájemné, maximálně jen část nákladů
prosté reprodukce pronajatého bytu. Jsou totiž skutečně skupinou občanů, kteří jsou nejvíc ohroženi tím, že jim již nikdo není
ochoten byt pronajmout, zejména když jim chybí i morální kompetence k bydlení (tj. nemají čistý trestní rejstřík a nedodržují
zákony). Takové bydlení pak zaplatí občané obcí, které takové
„sociální“ byty lidem bez kompetencí k bydlení dají k dispozici,
neboť nedostanou žádné vlastní nájemné z těchto bytů, které
jim ale jako řádným občanům obce patří.
Je proto třeba, aby všichni věděli, jaká je obvyklá cena bydlení
v lokalitě, kde sami bydlí, aby mohli posoudit, jestli nejsou diskriminováni tím, že platí bydlení jiným privilegovaným občanům.
Vyšli jsme proto z hodnotových map cen bytů a domů, které
eviduje katastr nemovitostí. Zde si vláda pečlivě hlídá, aby ceny
nebyly účelově snižovány, tím, že registruje vždy jen vyšší cenu
z cen určených znalcem a smluvně dohodnuté ceny, zatímco
prodávající a kupující se spíše snaží cenu snižovat (kvůli zdanění). Tyto tržní ceny ukazují vývoj atraktivity místa, v němž se
obydlí nachází, jsou systematicky sledovány mnoho let a určují
podíl vlastního nájemného na výsledném nájemném v dané
lokalitě.

MAPA MÍSTNĚ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO JAKO HODNOTOVÁ MAPA
Proces pronájmu bytu je třeba rozdělit na dvě ekonomické
transakce, z nichž sestává. Předně je to poskytnutí dnes již
často milionového úvěru na půjčku majetku ve formě bytu,
který si nájemce chce pronajmout (půjčit) za obvyklou úrokovou sazbu 2,5 % ročně z tržní ceny bytu představující vlastní
nájemné a celý hrubý výnos z pronájmu. K této částce je nutno
připočíst povinnost krytí nákladů prosté reprodukce bytu, kterou podle § 2205 NOZ musí nájemci zajišťovat pronajímatel.
První část nájemného, tj. vlastní nájemné, je určováno (řízeno)
převážně atraktivitou lokality, kde se byt nachází a která je
dána dostupností zdravotní péče, vzdělání, dopravy, kultury,
zaměstnání, sportovního vyžití, přírody, kulturnosti sousedů
apod. a promítá se plně do tržní ceny bytu. Kvalita samotného
bytu je sice taky důležitá, ale je to věc, která bývá ve standardní kvalitě a výši čistého nájemného ovlivňuje jen málo. Často je
kvalitní starší byt mnohem žádanější než stavebně mladší byt.
Toto vlastní nájemné se mění přesně podle tržní ceny bytu při
výnosovém procentu 2,5 % ročně.
Tak nízký výnos je umožněn tím, že zde existuje ještě kapitálový výnos, který nespočívá v žádném finančním příjmu, ale
jen v růstu ceny nemovitosti. Tento výnos se zvyšuje vládou
rostoucím zdaněním a překážkami nové výstavbě, která by
doplnila nabídku. Za první republiky si byla vláda vědoma toho,
že výnos z nájemního bydlení je natolik nízký, že výstavbu
nájemního bydlení podporovala až 80% dotacemi na veškeré
stavební náklady.

Za první republiky si
byla vláda vědoma toho,
že výnos z nájemního
bydlení je natolik nízký,
že výstavbu nájemního
bydlení podporovala
až 80% dotacemi na
veškeré stavební náklady.

Naproti tomu náklady prosté reprodukce jsou prakticky na lokalitě nezávislé (pokud se nejedná o kulturní památky a chráněná
území) a u méně atraktivních lokalit představují hlavní část
výsledného nájemného. To ale neznamená, že by se obce jako
správci cizího majetku (obecní bytový fond je majetkem všech
občanů obce, nikoliv jen obecních nájemníků) neměly chovat
poctivě a účtovat 2,5 % ročně z tržní ceny bytu jako vlastní
nájemné i všem nájemníkům. Náklady na opravy a údržbu
bytového fondu (náklady prosté reprodukce) řada obcí neupravuje podle jejich růstu způsobeného převážně direktivami EU
vyžadujícími snížení energetické účinnosti budov (modernější
a dražší topné systémy, měřidla s dálkovým odečtem, složitější
administrativa účetnictví) a častější a dražší kontroly. Tak se
stává, že obce mají sice bytový fond, ten ale není obyvatelný
kvůli zanedbané údržbě a nepřináší obvyklý výnos pro všechny
občany obce.
Závěrem lze říci, že úroveň místně obvyklého (tržního) nájemného lze velmi dobře aproximovat (nahradit) hodnotovou mapou
vlastního nájemného ve výši 0,2 % měsíčně (tj. 2,5 % ročně)
z tržní ceny bytu, zvýšeného o náklady prosté reprodukce,
jako součinu podlahové plochy daného bytu, znásobené aktualizovanými náklady prosté reprodukce bytu v dnešní výši asi
80 Kč/m2/měsíc. U bytů památkově chráněných a bytů
v ochranných zónách může být nájemné vyšší, neboť vyžaduje
další povolovací proceduru, která náklady prosté reprodukce
bytu vždy prodraží. ☒
O autorovi:
Tomislav Šimeček se jako absolvent Matematicko-fyzikální
fakulty Karlovy univerzity v Praze zabýval přípravou a studiem sloučeninových polovodičů a připravil první české
polovodičové laserové struktury. Po letech 1989 a 1991
strávených na kanadských univerzitách vstoupil do řad
Občanského sdružení majitelů domů v ČR a od poloviny devadesátých let je jeho předsedou. Hlavními úspěchy jeho práce
v tomto oboru jsou deregulace nájemného z bytů a liberalizace nájemního práva.
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Stůl k pohoštění
prostřený:
sedm století
vysokoškolského
vzdělávání
na českém území
Milada Polišenská

„Stůl k pohoštění prostřený“ – tak bylo pojmenováno vysoké učení v zakládací listině Univerzity Karlovy, podepsané českým králem a římským cisařem Karlem IV. 7. dubna
1348, před 672 roky. Češi jsou na svou univerzitu, nejstarší
severně od Alp, značně hrdi.

Milada Polišenská

P
Po založení Univerzity Karlovy však v krátkém odstupu následovala založení dalších univerzit ve střední Evropě. Roku 1354
byla založena univerzita v Krakově, dnešní Jagellonská univerzita, rok poté univerzita ve Vídni, po dvou letech vznikla nejstarší
univerzita v Maďarsku, v Pécsi. V dalších stoletích tento rozvoj
pokračoval a ve střední Evropě vznikla hustá univerzitní síť,
v níž od 16. století existují i protestantské univerzity, například
univerzita v Heidelbergu. Většina univerzit vzniklých v tomto
období velkého rozmachu existuje dodnes a představuje ve
svých zemích mimořádnou intelektuální a kulturní hodnotu.

Významným mezníkem
školství ve střední Evropě
bylo osvícenství
v 18. století.

RAKOUSKO-UHERSKO
Významným mezníkem školství ve střední Evropě bylo osvícenství v 18. století. Všeobecný školní řád Marie Terezie z roku
1774 stanovil všeobecnou vzdělávací povinnost pro chlapce
i dívky, byla zavedena povinná šestiletá školní docházka a jednotný systém škol. Tato školní reforma otevřela cestu k zásadnímu rozvoji všeobecné vzdělanosti v českých zemích. Reforma
položila základ pro velký zájem a úspěch českých studentů
v univerzitních studiích po zrušení nevolnictví Josefem II., které
proběhlo o sedm let později, roku 1781. Následoval rychlý nárůst české inteligence – kněží, právníků, učitelů a lékařů, později
i inženýrů, přičemž složité počátky dnešního ČVUT sahají ještě
hlouběji, již do počátku 18. století. Mnozí vysokoškolsky vzdělaní Češi se stali vůdčími osobnostmi českého národního obrození
a úsilí o kulturní a později i politické uznání českého národa.
Rakousko-Uhersko bylo konglomerátem mnoha národností, kultur a náboženství, v němž existovala síť univerzit se značnou
studentskou a profesorskou mobilitou a středoevropskou specifikou. Počet univerzit a vysokých škol v českých zemích rostl
– zmiňme alespoň druhou nejstarší univerzitu u nás, dnešní
Palackého univerzitu v Olomouci, rozdělení Karlo-Ferdinandovy
univerzity na českou a německou univerzitu roku 1882, založení
německých technických vysokých škol, Akademie výtvarných
umění a řady dalších.
20. STOLETÍ
Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku nových států ve střední
Evropě zůstalo v oblasti vysokého školství hodně ze společného
ducha a principů habsburské monarchie. Byl to především pocit
přináležitosti k určitému intelektuálnímu prostředí, společné
historické a kulturní dědictví včetně rozšířené znalosti němčiny
– ostatně akademické tituly a jejich struktura se zachovaly
dodnes. Objevily se i nové, velmi důležité požadavky, především
formulace národních identit nyní nezávislých států, a to jak
vítězů, například Československa nebo Polska, tak poražených,
Rakouska a Maďarska. Zde univerzity sehrály značnou roli.
Prvorepublikové vysoké školství v Československu zaznamenalo výrazný rozvoj. V roce 1919 byla založena Masarykova
univerzita v Brně, německé vysoké školy i nadále působily
na území republiky a v Praze byla dokonce Ukrajinská volná ▷
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Prvorepublikové
vysoké školství
v Československu
zaznamenalo
výrazný rozvoj.
▷ univerzita. Koncem 19. století bylo v Rakousku povoleno
ženám studovat na vysokých školách a již před první světovou
válkou promovaly v Praze první absolventky vysokoškolského studia. Za první republiky se objevují v rostoucím počtu,
byť stále skrovném, vysokoškolské pedagožky, badatelky ve
výzkumných ústavech, právničky či lékařky. První republika,
i když jí nebyla dopřána dlouhá existence, se vepsala do našich
dějin jako období obdivuhodné kreativity, vynikajících výsledků
v literatuře, hudbě, výtvarném umění, v humanitních a sociálních disciplínách, technice a exaktních vědách či architektuře.
Vysoké školství – ať již v posledních letech Rakouska-Uherska,
či – u mladší generace – za první republiky, bylo základem
a zdrojem tohoto pozitivního vývoje.
Druhá světová válka znamenala pro české vysoké školství katastrofu – vysoké školy byly zavřeny a tisíce studentů, pedagogů
a vědců byly uvězněny v koncentračních táborech a stovky
z nich popraveny. Početná židovská vysokoškolská komunita,
vyučující a studenti, se stala obětí holocaustu a zahynula ve
vyhlazovacích táborech.
Začlenění střední Evropy do sféry vlivu Sovětského svazu, které
trvalo čtyři desetiletí, mělo velmi hluboký dopad na společnost,
politiku, ekonomiku i kulturu a školství. Zatímco Rakousko po
získání neutrality v roce 1956 mohlo jít svou vlastní cestou,

Druhá světová válka
znamenala pro české
vysoké školství katastrofu
– vysoké školy byly zavřeny
a tisíce studentů, pedagogů
a vědců byly uvězněny
v koncentračních táborech
a stovky z nich popraveny.
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Československo, Polsko a Maďarsko byly v oblasti terciárního
vzdělávání plně transformovány podle sovětského vzoru. Přesto zde v některých akademických kruzích (a mezi akademiky
rozprášenými normalizačními perzekucemi do nekvalifikovaných
zaměstnání) přetrvávala historická paměť a institucionální zkušenost z minulosti. Po pádu komunismu v roce 1989 se tento
fenomén stal mostem, který propojil obrozující se vysokoškolské prostředí s jeho tradicemi a dědictvím.
SVOBODNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo třeba rekonstruovat katedry a studijní programy. Bylo
třeba změnit vzdělávací programy, obsahovou náplň výuky
(kurikulum), povinné předměty marxismu-leninismu byly odstraněny. Nejzřetelnější byla propast mezi postkomunistickými zeměmi a Západem v humanitních a sociálních vědách, které byly
komunistickým režimem postiženy nejvíce. Některé vědní obory
a specializace byly za komunismu vyřazeny nebo marginalizovány, nebo naopak silně ideologizovány (filozofie s výjimkou
marxistické, religionistika, teologie, politologie, sociologie, mezinárodní vztahy, politická ekonomie, antropologie, dějiny umění,
psychologie, západní nebo orientální jazyky a kultura). Některá
odvětví, která se nově etablovala na Západě, za železnou oponu
vůbec nepronikla, například intelektuální historie či dějiny idejí,
genderová studia a další. V historii bylo mnoho témat tabuizováno a kromě samizdatu nebylo možné o nich psát. Aktivní
znalost cizích jazyků kromě ruštiny a němčiny byla nízká.
Izolace od akademického prostředí za železnou oponou velmi
poškodila vysokoškolské vzdělávání a akademický život celkově.
Akademická mobilita až na výjimky neexistovala, a to zvláště

pro studenty a vědecko-pedagogické pracovníky humanitních
a sociálních oborů, přístup k zahraniční literatuře byl mimořádně limitovaný, výměna myšlenek a komunikace nemožná či
přísně kontrolovaná.
Prvním úkolem postkomunistické transformace vysokého
školství bylo odstranění komunistické ideologie, jejích nositelů
a struktur, a náprava dědictví komunismu v terciárním vzdělávání.
Dalším fenoménem, který se objevil po pádu komunismu ve
střední Evropě, byl vznik soukromých vysokých škol. Často se
zde angažovali navrátivší se emigranti, kteří měli akademické
zkušenosti ze Západu, stejně jako Američané, kteří přišli
v 90. letech do střední Evropy objevovat nebo pomáhat. Také
místní odborníci zde hledali nové příležitosti a nové perspektivy.
Až přibližně do roku 2000 však v postkomunistických zemích
neexistoval právní rámec, který by umožnil akreditaci soukromých vysokých škol – v České republice byl tento zákon přijat
s účinností od 1. července 1998. Do té doby soukromé vzdělávací instituce působily pouze jako rekvalifikační vzdělávací zařízení. V entuziastických 90. letech byl o vzdělání na soukromých
školách velký zájem, byť absolventi nedostávali plnohodnotný
bakalářský diplom. Nacházeli dobré profesní uplatnění a často, pokud šlo o vysokou školu s angličtinou jako vyučovacím
jazykem, byli přijímáni i ke studiu do magisterských programů
zahraničních univerzit. Dalším typem soukromých škol, který se
objevil v 90. letech ve střední Evropě, byly pobočky zahraničních
univerzit. Tyto univerzity většinou nabízely studium MBA.
Velmi specifickým případem je Central European University,
která byla založena filantropem maďarského původu Georgem
Sorosem roku 1991 se středisky v Praze a Budapešti a plánovaným střediskem ve Varšavě. Na konci 90. let bylo středisko
v Praze uzavřeno a celá CEU se soustředila v Budapešti. Před
několika lety však CEU narazila v Maďarsku na akreditační
a další problémy a v současnosti probíhá její přesun do Vídně.
Přijetí zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. otevřelo
soukromým vzdělávacím institucím cestu k akreditaci svých
dosavadních i nových studijních programů, přičemž práce
na žádostech o akreditaci měla i velký význam pro zvýšení
kvality výuky. Soukromé školy získaly nyní možnost účastnit se
studentských a učitelských mobilit v rámci programu Erasmus,
studentům byl přiznán statut studenta a s ním související
sociální výhody, zástupci soukromých vysokých škol vstoupili
do Rady vysokých škol, České konference rektorů, pracují jako
hodnotitelé Národního akreditačního úřadu a působí v řadě
dalších akademických grémií. Obdobný vývoj proběhl i v Polsku
a Maďarsku.
Mezi lety 2000 až 2015 počet vysokoškolských studentů u nás
vzrostl čtyřikrát a přístup k vysokoškolskému vzdělání získal
v podstatě každý středoškolák. Nejvyššího vrcholu dosáhl
počet studentů v letech 2010 a 2011 – bylo to 396 tisíc studentů. Tento kvantitativní nárůst měl i své negativní stránky.
Univerzity neměly dostatečnou prostorovou ani pedagogickou

Počet absolventů středních
škol, a tudíž potenciálních
vysokoškoláků, se opět
začne zvyšovat
až v roce 2023.
kapacitu, chyběly ubytovací kapacity na kolejích, třídy byly
přeplněné, vyučující byli přetíženi a docházelo k poklesu kvality.
Po roce 2015 se začal projevovat demografický pokles a podle
některých odhadů počet absolventů středních škol, a tudíž
potenciálních vysokoškoláků, se opět začne zvyšovat až v roce
2023. Ve stejné době došlo k rozvoji soukromých vysokých škol,
z nichž některé ze skromných začátků vyrostly ve velké a akademicky respektované instituce. S tím však souvisí i soupeření
s veřejnými univerzitami o studenty i kvalifikované vysokoškolské pedagogy, hlavně vyšších akademických hodností.
Velkým problémem v Česku i v ostatních středoevropských
zemích je přetrvávající zaostávání ve financování veřejného
vysokoškolského sektoru za finančními prostředky, které
jsou do školství investovány v rozvinutých západních zemích
i v některých zemích Asie. Tento stav je i důvodem odchodu
mnoha schopných vysokoškolských pedagogů, lékařů, odborníků v přírodních vědách a techniků do zahraničí, kde jsou lépe
placeni a mají lepší podmínky k práci.
Vysoké školství v Česku se opíralo v uplynulých letech o několik
zásadních strategických dokumentů. Jmenujme například
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá
kniha) z roku 2002. V letošním roce končí Strategie vzdělávací
politiky České republiky do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pokrývá
období 2019–2023. Již od roku 2016 vysokoškolské prostředí
žije komplexním akreditačním procesem zahrnujícím všechny
vysoké školy a všechny studijní programy v České republice,
který se odvíjí od zákona č. 137/2016 Sb. a navazujících ustanovení.
Již Karel IV. v zakládací listině pražského vysokého učení určil:
„Na tomto učení budou pak doktoři, mistři a žáci všech fakult,
jimž slibujeme znamenité statky, a těm, které toho hodné
shledáme, udělíme královské dary.“ Snad se mnou bude akademická obec souhlasit, že Karel IV. byl právem zvolen v anketě
pořádané Českou televizí v roce 2005 největší osobností naší
historie i současnosti – „největším Čechem“. ☒
O autorce:
Profesorka Milada Polišenská je historička zaměřující se na
mezinárodní vztahy a autorka několika knih. Vyučuje na Anglo-American University.
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Mediální
gramotnost
studentů
českých
středních
škol
Linda Trpálková

Polovina středoškoláků nerozpozná komerční sdělení od
zpravodajského, posuzování důvěryhodnosti článků je tak
pro ně složité. Podívejme se na srovnání výsledků za jednotlivé
regiony a sociodemografické skupiny uvnitř České republiky
a na postavení Česka v rámci Evropy.

Linda Trpálková

C

CELOSPOLEČENSKÁ VÝCHODISKA
S příchodem, rozvojem a následným využíváním médií a mediálních produktů, sociálních sítí i všech komunikačních technologií v celém jejich rozsahu se s postupujícím časem stává
„mediální gramotnost“ jedním z nejakcentovanějších témat
nejen v souvislosti s rizikovou skupinou středoškoláků, ale
i žáků a studentů na všech stupních vzdělávacího systému. Je
nutné mít přitom na paměti, že potřeba efektivního a kvalitního
vyhodnocování informací a nakládání s nimi je nevyhnutelnou
a žádoucí součástí běžného života každého z nás.
Nejprve je nezbytné odpovědět na otázku, v čem spočívá podstata mediální gramotnosti. Odborníci a akademičtí pracovníci ji
definují mnohdy rozličnými způsoby, přičemž jádro jejího významu spočívá v zacházení s informacemi, nad kterými by člověk
měl být schopen uvažovat z kritického úhlu pohledu, získávat
ničím nezatížený přístup k médiím a zaujmout své vlastní stanovisko v různých kontextech jejich podání. Mediálně gramotný
jedinec má tedy dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT
ČR být schopen spolehlivě:
dokázat vyhledávat relevantní a užitečné informace a chápat
jejich význam,
 analyzovat mediální sdělení z hlediska formy i obsahu
(například prokazatelné dohledatelnosti autora, který je pod
textem podepsán, či gramatické správnosti textu),
 vyhodnotit předložené sdělení a posoudit jeho věrohodnost
co do kvality a relevance,
 vytvářet a sdílet vlastní sdělení za použití komunikačních
technologií.

Nároky na mediální gramotnost jsou dnes o to vyšší, o co více
je populace permanentně obklopena nejen nepřeberným množstvím informací, ale zejména také v nich obsaženými dezinformacemi a falešnými zprávami všeho druhu, které k ní přicházejí
z nevyčerpatelných informačních zdrojů celosvětové provenience. Čelit nepřetržitému proudu informací však znamená i posilovat schopnost odolat soustavnému tlaku reklamy a nepodlehnout jejímu stále vtíravějšímu a všudypřítomnému působení
na jedince i společnost. Tento tlak je v současnosti vytvářen
natolik sofistikovanými technologiemi, že tok informačních
a reklamních sdělení se ke svému konzumentovi dostává již
v předstihu a na jakousi „skrytou objednávku“ – průběžným vyhodnocováním založeným na aplikaci algoritmů vytvářených na
návykových stereotypech spotřebitelů posbíraných prostřednictvím jejich vlastních komunikačních prostředků.
Problematika nízké mediální gramotnosti souvisí s jistou
dezorientací a blouděním v labyrintu širokého spektra informačního smogu produkovaného mnohdy neseriózními mediálními
prostředky. Silně alarmující je proto realita dosavadní absentující podpory ze strany většiny vzdělávacích institucí a stanovení
cíle, jak účinně povzbuzovat mediální gramotnost a integrovat
ji do všední praxe.
JAKÉ VÝSLEDKY PŘINESLY PRŮZKUMY MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI V ČESKU?
Poslední data sesbíraná při průzkumu agentury STEM/MARK ve
spolupráci s Českou televizí, uskutečněného v roce 2018 a zahrnujícího 1 561 respondentů, odhalila úroveň mediální gramotnosti v Česku na základě následujících zjištění. V celorepublikovém výsledku dosáhla hladina mediální gramotnosti pouhých
39 bodů ze 100. Naměřené hodnoty se dle metodiky použité
agenturou dělí do tří kategorií – nízké, střední a vysoké. Střední
úrovně dosahuje přibližně polovina populace, po čtvrtinovém
podílu na populaci mají úrovně mezní, tedy nízká a vysoká.



Úroveň mediální gramotnosti je rozdílná ve vztahu k dílčím sociodemografickým skupinám. Průzkum ukázal, že přední místo
v žebříčku vysoké úrovně mediální gramotnosti zaujímají lidé ve
věku 30–40 let a vysokoškolsky vzdělaní respondenti. Nízkou
mediální gramotností pak na druhé straně sledovaného spektra
disponují obyvatelé nad 60 let a lidé, kteří nedosáhli maturity,
tedy skupina považovaná za význačně rizikovou. Důvodem
takového jevu mohou být mj. ideologicky zatěžující pozůstatky ▷

Trade-off

2 2020

63

▷ minulého režimu, menší pružnost v přijímání nových a tím
neznámých sdělení a dozajista svoji roli zde hraje i souvislost
s úrovní vzdělání. Jedním z nebezpečí může mezi množstvím
dalších být i tolik diskutované podléhání tzv. „digitálním šmejdům“. Mezi oběma mezními sociodemografickými skupinami, jak
je reflektovaly a vyhodnotily nastavené parametry průzkumu,
stála skupina střední. Ta, již dle svého označení, odrážela
vesměs střídmě zastoupené přístupy obou skupin krajních:
určitou flexibilitu a schopnost získat si informace na straně
jedné, ztíženou orientaci, omezený pohyb napříč různými médii
a absenci kritičtějšího náhledu na informační krajinu na straně
druhé.

Průzkum ukázal, že více
než polovina respondentů
zná tento pojem, jen pouhá
čtvrtina však byla schopna
popsat indikátory, jak lze
falešné zprávy mezi těmi
pravdivými odhalit.

Tématu mediální
gramotnosti a vzdělávání
by se podle respondentů
měly věnovat instituce
a organizace napříč
společností. To naznačuje
jeho vnímanou komplexnost
a šíři.

Samostatnou kapitolou, která dokáže předstírat věrohodnost
zdroje a pravdivost obsahu sdělení, jsou tzv. „fake news“ (falešné zprávy), v extrémních případech přinášející až riziko rostoucí
polarizace ve společnosti formou nenávistných projevů,
vyhrocených politických postojů, a dokonce páchání trestných
činů. Průzkum ukázal, že více než polovina respondentů zná
tento pojem, jen pouhá čtvrtina však byla schopna popsat
indikátory, jak lze falešné zprávy mezi těmi pravdivými odhalit.
Příčina takovéhoto jevu často spočívá ve skutečnosti, že původ
těchto zpráv bývá manipulativně spojován s rádoby seriózními
institucemi či médii. Ty poté v konečném důsledku mohou dojít
i vlastní reputační újmy.

Za zmínku stojí ještě dvě oblasti průzkumu, které se ukázaly
jako nejproblematičtější ve smyslu jejich nízké znalosti - hodnocení komunikačních záměrů co do schopnosti interpretace
a povědomí o vlastnictví a kontrole médií. Obě lze považovat za
odrazové můstky pro diskuzi o hledání vhodných cest k řešení
mediální (ne)gramotnosti tam, odkud má takové řešení přicházet a kde se očekává, tedy ve vzdělávací sféře. Naopak vysokou
úroveň respondenti prokazovali v technických dovednostech
ve spojitosti s televizí a internetem, a to po praktické stránce
plnění úkolů. Ta je ovšem stále nedostačující k dosažení kýženého stupně alespoň nadprůměrné orientace v nich, a tudíž
mediální gramotnosti samotné. S trochou nadsázky lze v tomto
ohledu konstatovat, že nástroje respondenti dobře znají, jejich
účelné použití však za takovou znalostí pokulhává. Nepřekvapí
proto ani závěr vyplývající ze zpětné vazby všech respondentů
a formulovaný Janem Buriancem ze STEM/MARK, totiž že
„... mediálně gramotný člověk je podle nich ten, kdo si dokáže
ověřit informace, má přehled a rozumí médiím. Tématu mediální
gramotnosti a vzdělávání by se podle respondentů měly věnovat instituce a organizace napříč společností. To naznačuje
jeho vnímanou komplexnost a šíři.“
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Jak si stojíme mezi vybranými 35 evropskými zeměmi, uvedla
OSI (Open Society Institute, nevládní organizace založená
v roce 1990 v Sofii) nepřímo v reakci na tzv. „post-truth
phenomenon“ (přesněji a doslovně chápaný jako „fenomén
post-pravdivosti“), který je definován jako situace nebo
okolnost, kdy mají objektivní fakta menší vliv na formování
veřejného mínění než apel na emoce a osobní přesvědčení.
Editory oxfordských slovníků byl tento pojem označen jako
slovní spojení roku 2016, zejména ve vztahu k tehdejší situaci
týkající se volby amerického prezidenta a k procesu britského
referenda. Skrze Index mediální gramotnosti, stanovený OSI,
probíhalo v roce 2018 měření v 35 evropských zemích podle
jejich schopnosti odolat „post-pravdě“, falešným zprávám
a jejich negativním důsledkům.
Za hlavní předpoklady úrovně odolnosti jsou zde považovány tři základní faktory: mediální svoboda, mezilidská důvěra
a elektronická participace na občansko-politických procesech
(volbách, referendech apod.). Koncept mediální gramotnosti
je v tomto ohledu využíván k posouzení potenciálu odolnosti
především vůči klesající důvěře veřejnosti, silně polarizované
politice a roztříštěnosti médií. Takový koncept potom slouží
právě jako cenný „nástroj“ k nalézání cest řešení a budování
jeho aktualizovaných či alternativních přístupů.
Mezi pětatřiceti evropskými státy zahrnutými do Indexu
mediální gramotnosti OSI se v roce 2018 Česko umístilo
na 19., k listopadu 2019 dokonce na 21. místě. Přední příčky

Mezi pětatřiceti evropskými státy zahrnutými
do Indexu mediální
gramotnosti OSI se v roce
2018 Česko umístilo na 19.,
k listopadu 2019 dokonce
na 21. místě.
obsadily skandinávské země spolu s Nizozemskem a Estonskem, poslední místa zaujímaly státy jihovýchodní Evropy –
Bosna a Hercegovina, Albánie, Turecko a Severní Makedonie.
Výsledky umístění jednotlivých států potvrdily přímoúměrný
vztah mezi všeobecnou úrovní vzdělání, mírou svobody médií
a zranitelnosti vůči fake news a fenoménu post-pravdivosti.
ROZVRSTVENÍ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH DLE VĚKU,
TYPU ŠKOLY A REGIONU
Podle posledních šetření agentury Median, která to uvedla
ve své závěrečné zprávě, celých 50 % ředitelů středních škol
nepřikládá mediální výchově důležitost. Když postoupíme hierarchicky dále k vyučujícím středních škol, tři čtvrtiny z nich ji
za důležitou považují. Impulzem je pro polovinu všech dotázaných učitelů osobní motivace rozvíjet u svých žáků mediální
gramotnost, a třetina ji vyučuje díky zahrnutí mediální výchovy do školního vzdělávacího programu. Více než polovina
vyučujících si také myslí, že by se měla mediální výchova dále
vyučovat v rámci jednotlivých předmětů jako průřezové téma,
méně než pětina by si ji představovala jako výuku samostatného předmětu a méně než třetina byla pro její realizaci jako
volitelného předmětu či semináře. Nutno dodat, že na otázku,
co je cílem mediální výchovy, se bezmála 40 % učitelů shodlo,
že je jím rozvoj kritického myšlení a odolnost vůči manipulaci.
O nízké úrovni mediální gramotnosti středoškolských studentů
vypovídá výzkum u reprezentativního vzorku 1 000 z nich
z hlediska věku, typu školy a regionu. Téměř polovinu úloh
nebyli schopni studenti správně vyřešit. Nejlépe na tom jsou
gymnazisté, kteří z 15 možných bodů v průměru získali
8,2 bodu, následují studenti středních odborných škol
(6,5 bodu) a jako poslední ve výzkumu skončili studenti středních odborných učilišť s 5,5 bodu. Vcelku očekávané je zjištění,
že ve srovnání se všemi kraji se pražský region umisťuje o něco
lépe (7,3 bodu z 15). Tento fakt se projevil takřka ve všech výše
uvedených aspektech.
Bylo zjištěno, že se středoškoláci příliš neorientují v identifikaci
poslání veřejnoprávních médií, ani ve vlastnictví těch soukromých. Studentům chybí dovednosti a znalosti jak bezpečně

rozeznat média veřejné služby od dezinformačních webů. Tři
čtvrtiny studentů se domnívají, že média politiků, jakožto jejich
vlastníků, jsou méně důvěryhodná. Drtivá většina zároveň
připouští, že se na internetu setkává s nepravdivými informacemi. Paradoxem je, že většinu zpráv studenti z internetu čerpají,
ovšem mají velké mezery v tom, jak jejich obsah správně
interpretovat. Jako velice komplikovaný problém se ukázalo
být rozpoznávání komerčního a kritické posouzení mediálního
sdělení. A jen méně než polovina studentů ví, že zobrazovaný
obsah na Facebooku řídí algoritmy.
STANOVENÍ ÚKOLŮ PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Vybavit žáky schopnostmi a dovednostmi k posilování logických
a analytických mechanismů kritického myšlení v souvislostech
a vést je k tomu, aby si byli schopni utvořit hlavně svůj vlastní
názor, je bezpochyby velkým úkolem vzdělávacích institucí
a současně i otázkou sebevzdělávání. Pokud se ohlédneme
zpět v čase, v rámci kurikulární reformy byla mediální výchova
zařazena do Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR
od roku 2006. Oficiálně je to již 14 let, během nichž se díky
mediální výchově mají žáci stávat mediálně gramotnými,
avšak přesto jsou z celorepublikové perspektivy patrné plošné
propastné rozdíly ve způsobu, jak je výuka v tomto směru
(ne)uchopena. Vyučování mediální výchovy jako samostatného
předmětu je zatím výjimkou. Existuje přitom mnoho způsobů,
jak tento předmět jako průřezové téma do dané vyučovací
jednotky „propašovat“, tzn. jak jej do výuky integrovat jakožto
součást jiných předmětů. Zásadní metodickou podporu mohou
vyučující vyhledat na poměrně novém webu Svět médií, na
který odkazuje samo MŠMT a doporučuje jej coby pomůcku
do mediální výchovy. Obsahuje otevřenou (online) učebnici,
jednotlivé tematicky uspořádané celky a devadesátiminutové
bloky, jejichž prostřednictvím si žáci mohou osvojit základní,
s předmětem spojené pojmy.

... chceme-li informačním
sdělením přijít na kloub, tak
nám nezbývá než jediné
– ověřovat, ověřovat,
ověřovat!
Sebevzděláváním a svědomitým pojetím vlastní mediální gramotnosti má každý z nás příležitost rozvíjet společnost, do níž
patří lidé s pevnými morálními hodnotami a osobními prioritami,
disponující zdravou skepsí a rozumem a tím i jakousi přirozenou
„vakcinací“, jak čelit rozmanitým fake news, podprahovým informacím, zavádějící propagandě a vykonstruovaným lžím všeho
druhu, stejně jako vlastním tendencím následně interpretovat
svůj dosavadní a „souladný“ předsudek dříve, než je podroben ▷
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▷ Tabulka 1: Postoje středoškoláků k médiím a jejich roli ve společnosti (všichni testovaní)
Oblast: média a demokracie
a) souhlasí s tím, že média sledují něčí zájem
b) domnívají se, že jim na zisku záleží více než na kvalitě informací
c) považují média vlastněná politiky za méně důvěryhodná
d) zakázali by vlastnictví médií politiky

53 %
70 %
74 %
65 %

Oblast: nepravdivé zprávy, hoaxy a dezinformace
a) při posuzování pravdivosti zpráv na internetu je pro ně nejčastěji důležité, na kterém webu je zpráva umístěna
b) při posuzování pravdivosti zpráv na internetu je pro ně nejčastěji důležité srovnání předkládaných informací
s informacemi dostupnými na jiných webech
c) jsou přesvědčeni, že se na internetu setkávají s nepravdivými zprávami
d) přiklánějí se k názoru, že by z internetu nepravdivé zprávy měly být odstraňovány
e) myslí si, že by měly být pouze označovány

63 %
53 %
88 %
65 %
22 %

Oblast: média a novináři
a) souhlasí s tím, že média mají sílu nastolovat agendu – tedy zásadně ovlivňovat, jaká témata považují lidé
za důležitá a o jakých se baví
b) vnímají jako nepřijatelný vliv majitele na podobu konkrétních zpráv
c) vnímají jako nepřijatelné výrazné posouvání obsahu fotografiemi a titulky
d) hodnotí jako eticky nepřijatelné, pokud média vlastní politici

89 %
63 %
68 %
57 %

Zdroj: www.jsns.cz

Graf 1: Rozdíly v míře mediální gramotnosti středoškoláků různých typů škol
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sebekritickému zkoumání a ideálně i jiné perspektivě pohledu.
Náš vztah ke světu a náhled na něj se totiž formuje rovněž díky
informacím, které máme v daný moment na dosah a které jsou
pro nás teď a tady k dispozici.

nástrojem ke generování zisku, neplní svou úlohu.“ Pro nás
všechny pak platí, že chceme-li informačním sdělením přijít
na kloub, tak nám nezbývá než jediné – ověřovat, ověřovat,
ověřovat! ☒

Závěrem je vhodné si připomenout pár slov přejatých od
zakladatele fact-checkingového webu manipulatori.cz Petra
Nutila, jež jsou jeho zamyšlením nad principy médií a riziky
špatného výkladu dílčích sdělení: „Jsou-li žurnalisté zaslepeni svým světonázorem či antipatiemi, jsou-li média mocenskou pákou či vlastnictvím vlivných, jsou-li média pouze

O autorce:
Linda Trpálková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy a dlouholetou externí spolupracovnicí Ústavu výzkumu
a rozvoje vzdělávání. Ve svých odborných textech se zaměřuje
zejména na problematiku nových přístupů v metodice vzdělávání.

Dobré jídlo, pití a přátelé je kombinace,
která v životě tvoří příběhy a krásné chvíle.
Jovo Savič, zakladatel a majitel skupiny Kogo

SAVOY

www.kogo.cz

Accreditation
of Higher
Education
in the USA
Contrary to Europe, where the quality assurance schemes
were introduced by government initiatives driven mainly
by the accountability rationale, in the United States, accreditation was originally introduced in order to protect
institutions from public authorities, to keep the government out of higher education. Higher education institutions
started to form voluntary membership associations in the
1880s – the very first one was the New England Association
of Colleges and Secondary Schools, which was created in 1885.
Therefore, the United States can be regarded as the founding
fathers of accreditation in higher education.
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Jan Vašenda

T
The system of accreditation in the U.S. differs significantly
from the system used in the Czech Republic. The U.S. Department of Education (hereinafter ‘USDE’), in collaboration with
The Council for Higher Education Accreditation (hereinafter
‘CHEA’), approves (accredits) the accreditation-granting bodies,
i.e. accrediting organisations, which have the right to accredit U.S. universities or in some cases (e.g. law, medicine,
engineering or health professions) also individual programmes.
The USDE currently recognises the national, regional, and
programme accrediting organisations. The regional accrediting
organisations are definitely the most prestigious ones as they
accredit all the famous U.S. universities. More than 23,994,000
students were enrolled in accredited institutions in 2012–2013.
Regionally accredited institutions are home to more than
20,297,000 of these enrolees.
HOW DOES IT WORK?
There are currently six major regional accreditation associations operating within the respective regions of the United
States. The regional accreditors assess each institution of
higher education as a whole. Thus, the following text refers to
the so-called institutional accreditation.

The process of the accrediting-organization recognition is similar to university accreditation in many ways. CHEA and USDE
each develop standards that must be met by an accrediting
organisation in order to be recognised and the accrediting
organisation undertakes self-evaluation based on recognition
standards. While the CHEA standards are quite broad and general, the USDE standards require accrediting organisations to
maintain criteria or standards in specific areas. The accreditors
are sometimes considered sort of ‘buffers’ between government control and institutional autonomy.
The CHEA and USDE recognise many, but not all, of the same
accrediting organisations, as the goals of the two recognition processes are different. CHEA assures that accreditors
contribute to maintaining and improving academic quality.
USDE recognition, on the contrary, is compulsory for accrediting organisations whose institutions or programmes want to
become eligible for the federal student aid funding. There is
also a difference in terms of funding as CHEA recognition is
funded by institutional dues (paid by its institutional members)
while USDE recognition is funded by the U.S. Congress.

Accreditation in the U.S. is
not officially compulsory.
However, unaccredited
institutions are excluded
from federal funding.
Accreditation in the U.S. is not officially compulsory. However,
unaccredited institutions are excluded from federal funding.
For instance, in 2015–2016, undergraduate and graduate
students received $158.3 billion in student aid from the federal
budget, which shows that the role of accreditation in public
finance terms is enormous.

There are currently
six major regional
accreditation associations
operating within the
respective regions of the
United States.

DO WE KNOW WHERE DO WE GO?
Even though accreditation is voluntary and non-governmental
in principle, the eligibility for certain federal funds (via student
financial aid programmes, which are linked to the accreditation
status) moved the U.S. accreditation system towards a quasigovernmental status. It means a certain convergence to the
European approach, where universities are obligated to have
institutional or programme accreditation.
As suggested briefly in the prior text, the USDE standards
are more specific than the ones set by the CHEA. Here are
some specific standards, which universities must comply ▷
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▷ with to become accredited by any of the regional accrediting organisations: First, the university needs to define its purpose and establish its objectives accordingly. This means that
the university knows where it’s going and how to get there.
Strategic planning has a long tradition in the U.S. as institutions of higher education were created by boards and presidents, from the top down. The U.S. accreditation system highly
emphasises data-driven decision-making, which suggests that
universities carefully analyse the relevant data and make the
necessary changes accordingly. Thus, the U.S. universities are
expected to collect, evaluate, and make public their data about
student achievement and performance with special attention
to evidence of student learning outcomes and data on retention and graduation.
The issue of student learning outcomes evidence in addition to
retention and graduation figures analysis can be regarded as
the cornerstone of the current U.S. accreditation system. This
assessment movement in the U.S. higher education system
started in the 1980s, which led to a change in terms of how
the quality is judged and defined, i.e. universities stopped being judged according to their inputs and resources but rather
according to processes and outcomes. What the university has
is no longer as important as what the university actually does
with what it has.
An institution must define its student learning outcomes
at the institutional, programme and individual course level
and make sure that the stated learning outcomes are met.
It suggests that all individual class assignments should be
linked to the course learning outcomes (which are related to
the programme ones and eventually to the institutional ones).
Universities are advised to draw curriculum maps reflecting the
respective degree programme structure and propose steps for
improvement in order to meet the defined institutional learning
outcomes.
Collection and analysis of the data regarding student graduation and retention is also closely monitored by the accreditation organizations.
As mentioned above, only the students enrolled in officially accredited institutions are eligible for the federal financial aid, so
the role of accreditation is to make sure that the vast amount
of federal funds invested in higher education is spent properly
and effectively (including avoidance of high student loans default rate). Therefore, the universities seeking the accreditation
should ensure that an acceptable proportion of their students
complete their degree on time. Basically, universities should
be able to select the right students through the admission
process and work with them (support them) so they will be
able to succeed.
DIFFERENT APPROACH
This approach contradicts the approach used by several Czech
public universities, which often proudly state that a high
percentage of their students do not graduate because they
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cannot meet the challenging requirements. U.S. universities
are recommended to benchmark their graduation and retention
numbers against their peer institutions, or against their own
aspirations. Generally speaking, however, the higher the graduation and retention rates, the better the university, from the
accreditors’ (or USDE) point of view.
The question is - what approach is actually the right one?
The U.S. system which emphasises high graduation rates
certainly tries to avoid the inefficiency of public funding of
higher education. On the contrary, it might lead to lowering
quality standards in some cases. The issue of completion rates
certainly needs to be analysed according to its context. High
graduation rates in the case of a high-profile university may
suggest that the university works very well with its students,
while high graduation rates, in the case of some less reputable
institutions, may suggest that the university operates rather
as a ‘degree mill’.

The complete accreditation
process may take several
years, as many as 10 years
in some cases.

There is a strong emphasis in the U.S. system on a systematic
academic staff evaluation, which is mainly peer-review-based.
The evaluation should help to improve the process of learning
and teaching.
The issue of integrity and transparency is also very important
in the U.S. academic environment. Therefore, universities must
have proper academic policies developed, regarding academic
freedom, diversity, hiring and admission criteria, student grievances, appeals and complaints.
The complete accreditation process may take several years,
as many as 10 years in some cases. The accreditors are paid
mainly by annual dues and accreditation review fees from the
accredited institutions. The accreditation expenses for a university may range from several thousand to a million dollars
depending on the circumstances.
Although the model of institutional accreditation deals with the
institution as a whole, there are also criteria and standards related to individual degree programmes: Universities are required to
conduct a regular systematic (4–8 years) review of their degree
programmes. Again, the main attention is paid to programme
learning outcomes and the students’ achievements analysis
(i.e. retention and completion rates). All relevant stakeholders,
including alumni, current students, employers, practitioners, etc.,
should be involved in the academic programme review.

All relevant stakeholders,
including alumni, current
students, employers,
practitioners, etc.,
should be involved
in the academic
programme review.

The undergraduate programmes should primarily develop the
core competencies (such as written and oral communication,
so called quantitative reasoning, information literacy and
critical thinking). Obviously, the degree programmes must
also include significant in-depth study in the respective
area. In terms of the graduate programmes, institutions
need to ensure that students are actively engaged with
the literature of the respective field. The interesting thing
is that universities offering graduate level programmes are
expected to employ, at least, one full-time academic staff
member for each graduate degree programme offered. This
recommendation may resemble, up to a point, the Czech
accreditation requirement for the programme guarantor. In
the U.S. accreditation system, however, this issue is certainly
not the key assessment indicator, as in the case of the
Czech accreditation.
A majority of the academic staff members teaching at the
graduate level is expected to hold the relevant terminal degree
in the discipline (in the U.S. it is a Ph.D. degree for most of the
academic disciplines). The recommendations for the academic
staff degrees/credentials at the undergraduate level are usually
quite vague, but some accreditors may have specific guidelines.
Again, it is certainly not as crucial an assessment indicator as
it is in the case of the Czech accreditation system.
The crucial points and fundamentals of the U.S. accreditation
system can be summarized and concluded as follows: student
learning outcomes and their analysis, collection and analysis of
the data on student success, data-driven decision making, and
last but not least a well-functioning internal quality assurance
system. ☒
About author:
Jan Vašenda has been working at Anglo-American University
since 2009. He holds a Ph.D. from the University of Economics
in Prague.
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Státní dluh

Státní dluh:
jak špatně
na tom
jsme?
Dominik Stroukal

Když se státní dluh počítá v bilionech, tak se snadno ztratíme v tom, jestli je to hodně, nebo málo. V médiích pak slyšíme z jedné strany, že tak zadlužení zase nejsme, ale na stranu
druhou jsou biliony přece hodně peněz. Jak takový státní dluh
vzniká? Kolik dlužíme a jak jsme na tom v porovnání se světem?
A komu dlužíme?

Dominik Stroukal

Š

ŠVÝCARSKO, NEBO MATRACE?
Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy stát vybere méně na daních,
poplatcích a získá dalšími svými příjmy více, než kolik utratí.
Poté požádá vydáním státních dluhopisů o půjčku. Stejně jako
to může udělat kdokoli jiný. Státní dluhopisy se ale obecně
považují za odlišnou kategorii, zejména protože na jejich
splacení může stát použít hrubou sílu a vybrat na splácení
zvýšením daní, případně privatizací majetku nebo prostřednictvím cel a jiných poplatků. To jednotlivec nebo korporace udělat
nemohou, a tak lidé rádi státům půjčují. Jenže ani tady to není
tak jednoduché. Konkrétním lidem toho státy zase tolik nedluží.
Vlastníci jsou někde jinde, ale o tom až za chvíli.
Ať tak, nebo tak, vše začne tím, že si stát chce půjčit, protože
plánuje vyšší výdaje než příjmy. Vydá tedy státní dluhopisy. Ty
nabídne na trhu, a když o ně bude velký zájem, budou investoři
ochotni vzít si malé úroky. To se děje některým dluhopisům dokonce tak moc, že jsou lidé ochotni je koupit za záporné úroky.
Někomu půjčíte 100, aby vám vrátil po čase 99.
Zdá se to nelogické? V normálním světě by to asi nelogické
bylo, ale žijeme v podivné době. Investoři mají rádi část peněz
v něčem, co je málo rizikové. Historicky to bývala hotovost. Tu
si můžeme zašít do polštáře a nese nám tam nulový úrok. Proč
bychom chtěli něco se záporným výnosem, když můžeme mít
nulu?

Zaprvé se bavíme o takových částkách, že vybrat je do hotovosti a tu hotovost střežit, už není tak jednoduché jako zašít
deset tisíc korun do matrace. Zadruhé ani hotovost není bez
rizika. Je tak dost dobře možné, že někteří lidé věří více švýcarské vládě než české koruně nebo americkému dolaru. V konečném důsledku pak tyto státní dluhopisy fungují jako obří trezor.
Platíme za to, aby nám ochránil naše úspory.
Do toho samozřejmě ještě vstupují regulace finančního trhu,
které k některým dluhopisům přistupují jako k bezrizikovému
aktivu, i když nic není bez rizika - ani ten švýcarský dluhopis.
Regulatorně ale ano, a tak některé instituce nakupují dluhopisy,
protože v konečném důsledku jim nic jiného ani nezbývá.
Pokud naopak investoři státu nevěří, úroky můžou být obrovské, a dokonce vést zemi k bankrotu. Extrémním případem je
tzv. dluhová spirála, kdy vysoký dluh znervózní investory, kteří
už nemají chuť dál půjčovat, leda za vysoké úroky. Nicméně
vláda peníze potřebuje, tak si půjčí i za hodně, což znervózní investory ještě víc, až do doby, než je jasné, že s takto vysokými
úroky to nikdo nikdy nezaplatí. Blízko tomu bylo Řecko, kde se
po finanční krizi vyhouply úroky z desetiletých dluhopisů během
dvou let z 5 až nad 30 procent. ▷

S přijetím eura investoři
věřili, že kdyby se Řecku
něco přihodilo, zaplatí
to daňoví poplatníci
napříč eurozónou. Prostě
to přinejhorším zaplatí
Němci.
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Za 10 let tak každý z nás dluží o skoro 40 tisíc korun více. Není
to ale úplně fér srovnání, protože mezitím rostly ceny. Pokud
číslo očistíme o inflaci, tak v reálném vyjádření je to zhruba
o 10 tisíc korun víc. To není tragédie a patrně bychom byli
schopni tento dluh splatit, pokud bychom se alespoň trochu
snažili. Nicméně po období, kdy se nám nesmírně dařilo, by
mohlo určitě být lépe.
… RELATIVNĚ SE DAŘÍ

▷ Jen pro doplnění řeckého příběhu – mezi roky 2001
a 2008 si Řecko půjčovalo na deset let kolem 5 procent, což
bylo prakticky totožné jako v Německu. Jak je tedy možné,
že investoři věřili divokému Řecku stejně jako disciplinovanému Německu? Nebyli totiž hloupí a rok 2001 není náhodný.
S úderem jeho první minuty totiž Řecko vstoupilo do eurozóny. S přijetím eura pak investoři věřili, že kdyby se Řecku
něco přihodilo, zaplatí to daňoví poplatníci napříč eurozónou.
Prostě to přinejhorším zaplatí Němci. Byla to hloupá úvaha?
Úplně ne, když se podíváme na to, co se po řecké krizi stalo.
Věřit německému dluhopisu stejně jako řeckému tak bylo
rozumné a prozíravé.
Jak jsme na tom u nás? Náš stát si napůjčoval v průměru
za 2,5 procenta ročně. To není příliš, a není tedy divu, že to
motivuje stát se zadlužovat i v dobrých dobách. Když vám
někdo půjčí za 2,5 procenta a vy si věříte, že dokážete tyto
peníze zainvestovat s vyšším výnosem, potom to nemusí být
vůbec hloupé rozhodnutí. Dluh sám o sobě není nic špatného. Nicméně tady se zadlužuje stát a hazarduje s osudy lidí,
kteří o to nemají zájem. Ve výsledku si tak půjčí a doufá, že
se to vyplatí, přičemž doufáte i vy, protože kdyby ne, tak stát
ty peníze nemá kde jinde vzít než od vás.
ČESKÝ STÁTNÍ DLUH ROSTE, ALE…
Možná si vzpomínáte, že jsme v roce 2010 dostali do
schránek tzv. Kalouskovu složenku. Ta vyzývala každého
občana včetně dětí a kojenců, aby zaplatil 121 tisíc korun.
Lidé se bouřili, ale dodnes se to stalo symbolem toho, jak
poukázat na problémy státních dluhů. V miliardách se
ztrácíme, ale v přepočtu na obyvatele je to uchopitelné
číslo. Spoustu lidí to vyděsilo, a dokonce se podávala
trestní oznámení.
Miroslav Kalousek tehdy upozorňoval, že pokud se něco nezmění, bude dluh nesplatitelný. Změnilo se něco? Kolik dlužíme
dnes?
Dnes stát dluží 1 705 miliard korun. Respektive takhle vysoký
by měl být státní dluh České republiky v roce 2020. Přepočítáno na hlavu to je 160 tisíc pro každého z nás. Miroslav Kalousek
by dnes posílal ještě tučnější složenky.
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Mimochodem, téměř třetinu světového státního dluhu vytvořily
Spojené státy americké. A často se tak dočteme, že jsou
největším dlužníkem světa. To je samozřejmě neoddiskutovatelná pravda. Nicméně je to trochu nefér srovnání, protože
je to obrovská ekonomika. Stejně jako může mít Bill Gates
v absolutních hodnotách větší dluhy než vy nebo já, ale i přesto
my bychom mohli být snadno zadluženější, kdybychom to
přepočítali k našim příjmům či k našemu celkovému bohatství.
A pravděpodobně by lidé raději půjčili Billu Gatesovi než nám.
I proto je v případě celých ekonomik lepší porovnávat státní
dluh ku hrubému domácímu produktu.

Téměř třetinu světového
státního dluhu vytvořily
Spojené státy americké.
Letitým rekordmanem a nejzadluženější zemí světa je Japonsko, kde dluh na HDP dosahuje 237 %. Z Evropy je to Řecko,
které má dluh 183 % HDP, Itálie se 157 % a Portugalsko se
148 %. Ekonomové občas k těmto evropským zemím přidají
i Španělsko (přestože Francie a Belgie jsou na tom hůř) a mluví
o nich jako o PIGS, tedy o „prasatech“. Jsou to první písmena
anglických názvů jednotlivých zemí: Portugal, Italy, Greece
a Spain (P, I, G, S). Čas od času se k nim přidávalo také Irsko
a vznikly tak PIIGS, anebo dokonce i Island, což na výslovnosti
stále nic neměnilo, pouze se psalo PIIIGS.
Jak je možné, že se dokáže Řecko tak moc zadlužit a nezbankrotovat? Kdo mu věří? Drtivou většinu japonského
státního dluhu drží Japonci a japonské instituce. Řecko se
s menším dluhem do problémů dostalo, protože dluhopisy
jsou drženy v zahraničí. Je to zásadní, protože Japonci
nemají takovou motivaci tlačit na svého dlužníka, aby se
začal chovat zodpovědně. Protože kde by peníze vzal?
Z daní věřitelů. Navíc tedy dluh skupuje ve velkém centrální
banka, které je riziko úplně ukradené. Pokud prodělá, je to
jen účetní číslo. Centrální banka zkrachovat nemůže. A když
to něco vynese, tak to také nic neznamená. To se to krásně
nakupuje. Ostatně, děje se to všude po světě a bude se to
dít ještě víc.

Český státní dluh na
hrubém domácím produktu
činí za rok 2019 30,9 %
a očekává se, že by měl
v roce 2020 klesnout
na 29,4 %, a o rok později
dokonce na 28,2 %.
Ale zpátky k našemu dluhu. Nám se relativně daří. Český státní
dluh na hrubém domácím produktu činí za rok 2019 30,9 %
a očekává se, že by měl v roce 2020 klesnout na 29,4 %,
a o rok později dokonce na 28,2 %. Když tyto údaje porovnáme
s kritériem pro přijetí eura, které hranici nastavuje na 60 %, tak
vidíme, že na tom nejsme v relativním vyjádření vůbec špatně.
Česká republika je dokonce čtvrtou nejméně zadluženou zemí
Evropské unie.
MOHLO BY BÝT LÉPE
I tak by ale určitě mohlo být lépe. Mezi nejlepší země světa
patří Hongkong, kde je podíl dluhu na HDP pouhých 0,06 %,
v Evropě pak Estonsko se 13 % (a zatím poslední loňská čísla
ukazují ještě výrazný pokles až na 9,2 %). Z bohatých zemí jsou
před námi ještě Chile, Lucembursko, Turecko, Norsko, Švýcarsko
a Lotyšsko.

Mezi nejlepší země světa
patří Hongkong, kde je podíl
dluhu na HDP pouhých
0,06 %, v Evropě
pak Estonsko.

nezaměstnanosti totiž zejména kvůli politice levných peněz
rekordně klesla až pod tři procenta, což tlačí nahoru mzdy
a následně spotřebu, a tedy i objem vybraných daní. Česká
vláda doufá, že hospodářský růst bude pokračovat a relativní
vyjádření dluhu bude klesat s ním. To se právě děje, ale nemusí
to platit navždy. Pokud by měla ekonomika klopýtnout, snížil by
se výběr daní, zvýšily výdaje a současně růst, což by skokově
dluh na HDP zvýšilo.
Tak nebo tak, dluh platíme my. Obsluhu státního dluhu platí občané ze svých daní, jinak to ani nejde. Stát musí z dluhu platit
úroky a například v roce 2020 tak zaplatí 43 miliard.
Jinými slovy, každý z nás včetně dětí a kojenců musí za státní
dluh zaplatit letos na daních zhruba 4 000 korun. Komu to
platíme? Oproti Japonsku u nás zhruba 40 % vlastní cizinci
a jen 60 % Češi. Vlastníky jsou obvykle banky či různé investiční, penzijní a jiné fondy, ale také centrální banky.
Sečteno a podtrženo, český státní dluh je obří, ale téměř všem
kolem nás se daří ještě hůř. S jedním okem se tváříme mezi
slepými jako králové. Stát dluží tolik, že kdyby nevydal jeden
rok ani jeden důchod, ani jednu sociální dávku, nezaplatil ani
jednoho policistu, učitele a nepostavil ani centimetr dálnice,
nepodařilo by se nám dluh splatit. To by asi neprošlo; tak si
představme, že by všechny své výdaje stát dnes seškrtal
o 10 % a do splacení dluhu nezvýšil. Všechny platy státních
zaměstnanců, všechny důchody a cokoliv, co platí. Při příznivém
vývoji ekonomiky bychom státní dluh splatili za zhruba deset
let. Je to ještě představitelné; v Japonsku a v Řecku je jisté, že
by se to nikomu nemohlo podařit. Celé to stojí a padá na tom,
že investoři věří, že jsou jejich dluhopisy v bezpečí, protože je
stejně nakonec někdo zaplatí. Ať už daňoví poplatníci, nebo
centrální banky. Dívejme se na tyto ekonomiky pozorně, protože stačí pár let nezodpovědné politiky a můžeme se k nim velice
rychle přiblížit. ☒
O autorovi:
Dominik Stroukal je šéfredaktor časopisu Trade-off. Je hlavním
ekonomem finanční skupiny Roklen, vyučuje na VŠ CEVRO Institut, uvádí pořad Kdo to platí? na MALL.TV. Doktorát z ekonomie
získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je autorem knih
o kryptoměnách a v roce 2020 mu vyjde nová kniha Dark Web:
Sex, drogy a bitcoiny.

Dostat se více mezi tyto země pak jde jenom dvěma způsoby.
Buď se nám bude dařit vytvářet přebytkové rozpočty, nebo se
spoléhat na to, že ekonomika poroste rychleji než zadlužování.
Je to stejné jako u jednotlivců. Pokud chceme snížit relativní
zadlužení k našim příjmům, musíme buď šetřit a dluh splácet,
nebo doufat, že nám narostou příjmy. V případě České republiky
se v současnosti spoléhá spíše na to druhé. Problém je, že stát
příjmy neumí zvyšovat příliš jinak než výběrem daní. A to se
mu v poslední době daří, aniž by daně výrazně zvyšoval. Míra
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Consumer
Choice Is
Threatened –
Here’s Why It
Matters
To You
Bill Wirtz

Consumer choice is essential for responsible consumers.
The effects of cracking down on it are bad for individual freedom, and all too often the policies don’t even achieve the goals
that they claim to fulfil.

Bill Wirtz

T
Think about how lucky we are. We can enter supermarkets in
every city and village on our continent, and find fresh refrigerated meat. Alcohol is readily available and affordable, and
hygiene products are diverse and practical. Just how envious
would our ancestors be if they could see the luxury that we enjoy on a daily basis, in close proximity and to the benefit of all?
Only few people on the streets would know that getting access to cheap salt was impossible for most of the lifetimes of
our ancestors. For many centuries, especially in hot countries,
salt was a means of preserving meat, fish and vegetables. It
was even used as a means of payment. However, from 1315
on, this basic necessity has become a luxury because the King
of France Louis X subjected it to a tax called the “gabelle”.
This tax on salt would not be the same in each region: In Paris,
people paid “a grande gabelle” -- not only were they taxed on
salt, but each citizen had to buy a fixed annual quantity of salt
(the salt duty).
We’ve experienced a moment in history when the government
took a step back from overburdening consumer products with
taxes and regulations -- with a massive increase in consumer
choice as a result. However, with improving consumer experience, the prohibitionists also returned.
Today, the availability of salt, sugar, fat, etc., comes increasingly under fire. Blamed for public health crises, these ingredients are seen as a root of evil. Born is the Nanny State, which
assumes that the government is better at telling you what
to consume than you yourself. For an organisation that for
decades have pushed the food pyramid, which incentivised for

Born is the Nanny State,
which assumes that the
government is better
at telling you what
to consume than you
yourself.
years to eat all the food products that we know today are bad
in excess, the state ought to minimise its pretence at being
a valuable voice on the question of consumer choice.
Consumer choice comes in many shapes and sizes, which is
why I’ll choose to pick up a number of examples to illustrate
where more choices are desperately needed:
FIRST COMMANDMENT:
YOU SHALL NOT EAT UNHEALTHILY
Nowhere is the Nanny State as noticeable as in food. Products
are taxed, taken off the market, or heavily restricted in a constant avalanche of regulations.
Two years ago, the Irish government decided to levy a socalled ‘soda tax’ on sugary drinks. Officials introduced this
measure as a way of tackling obesity, which many people
consider as having run rampant in Europe for a while now.
‘54,000 obese school children’ was the slogan by which Irish
politicians lobbied for the new tax. Quite evidently, the implication is all those who disagree with the measure must not be
concerned about the children -- despite the possibility that
child obesity might not be stopped by an increase in the price
of a Coke, but that it has far-reaching roots that need to be
sorted out first.
The Irish measure is aligned with the recent French increase on
their existing tax on soda. The then-president Nicolas Sarkozy
had introduced the measure, which then continued to be exploited for revenue increases. The initial tax constituted €7.53
on 100 litres of soda, or 2.51 cents for a can of 33 centilitres. ▷
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People want to smoke,
eat fatty foods and drink
soda, and politicians need
to start to come to grips
with it.

a lower emissions output, they were giving consumers false
information about their product. When companies advertise
health benefits of their products that cannot be proven, then
they are intentionally misleading their customers. However,
this is miles away from advertising a product as being cool,
refreshing, comfortable, or trendy. Are we to define the mere
fact that a product is being described by the producer as
“good”, as manipulation? Because by this same standard,
I could feel equally manipulated by the fact that Mr Sunstein
calls a book he edited himself, “relevant”. Who is he to decide
what I find relevant? Will I feel misled if I find the book not
to be relevant at all, and consider myself a victim of manipulation?
SECOND COMMANDMENT: YOU SHALL NOT USE PLASTIC

▷ Here is the bottom line: People want to smoke, eat fatty
foods and drink soda, and politicians need to start to come
to grips with it. These are all products we should consume in
moderation and with transparent information about its health
concerns, but we should stop criticising the innate desire to
have them in the first place.
We have created a public policy monster that lurks out from
the backroom once we eye the cookie jar, when we should
actually be completely unapologetic about the fact that we like
candy, we lust after soda and that we love chocolate.
The premise of patronising politics is this: The consumer is
basically too inept to make decisions about his or her own life.
Blinded by the irrationality of his own mind and instinct-lead
urges, it can only be the benevolence of modern-day public
policy that can lift him out of his distress. That, at least, seems
to be the assumption of today’s regulators.
The American legal scholar Cass Sunstein, who was Administrator of the Office of Information and Regulatory Affairs under
the Obama administration, published an essay entitled “Fifty
Shades of Manipulation,” in which he tackles manipulation
and consumer sovereignty. In the said essay, Sunstein invokes
different forms of manipulation, and despite the effort to differentiate, reaches the following conclusion:
“It is important to acknowledge that in the commercial realm,
manipulation is widespread; it is part of the basic enterprise.
For that reason, the ethical taboo on manipulation is substantially weakened, in part on the theory that competitive
markets impose appropriate constraints against undue harm.
But in some cases, those constraints are too weak, and it is
appropriate to invoke social norms or even the law to discipline
welfare-reducing acts of manipulation.”
The basic flaw in the essay is a misunderstanding between
“manipulation” and “marketing”, two words that are not
pointing to the same type of strategy. Sunstein seems to
believe that all types of advertising mislead consumers about
the product, when this is actually a more exceptional case.
When Volkswagen manipulated their vehicles in order to show
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The recent anti-plastic craze falls within the realm of policies
that have unintended consequences for measures that appear
sensible based on their mere surface.
Be it bans on plastic straws, taxes on plastic bags, or the phenomena of banning styrofoam in major cities: there is a part
of the political spectrum obsessed with ridding the world of
plastic. However, their measures beg the question if they’re
actually achieving their goals, and what unintended consequences accompany the anti-plastic obsession.
Over 100 cities in the U.S. have heavily restricted or outright
banned the use of expanded polystyrene (EPS) — commonly
known as styrofoam.
The plastic product is blamed for being bad for the environment, and for bringing a substantial littering problem with it.
Despite EPS being a recyclable product, some of its versions
have proven to be very difficult to recycle. However, cities such
as Seattle, Washington D.C., Portland, Minneapolis, or San Francisco, have put bans on EPS products across the board, which
has consequences for producers, retailers, and consumers.
A study by Kahoe, Fiscal & Economic Impacts found that the
New York City styrofoam ban would increase cost for businesses: For every dollar spent on EPS containers, $1.94 need to
be spent on alternative materials.
Needless to say that such price increases also reflect on consumer prices. The same impact goes for retailers.
Based on multipliers calculated by Keybridge Research, the
direct and indirect impacts of the ban on EPS manufacturing in
New York City could eliminate 2,000 jobs and $400 million in
economic activity.
In California, banning EPS would reduce overall output by an
estimated $1.4 billion and raise annual consumer spending
on disposable food-service products by roughly $376 million.
All too often, food vendors are now encouraged by cities to
charge customers takeout fees, in order to discourage the
transport of food in styrofoam containers.

Now some people could claim that they do not care for the
jobs lost and the increased consumer prices, because ultimately, these bans will be good for the environment. Here
again, the evidence is not there. When we compare polystyrene
foam to paper cups, we find that paper uses more petroleum,
more steam, more electric power, more cooling water, more
wastewater, and more landfill mass.

When crunching the
numbers on single-use
plastics, we find evidence
that such restrictions are
actually a drain on
the environment.
When crunching the numbers on single-use plastics -- which
have now been banned by the European Union -- we find
evidence that such restrictions are actually a drain on the
environment: In 2011, the UK’s Environment Agency published
an earlier-drafted life cycle assessment of supermarket carrier
bags. The aim: Establishing both the environmental impact
of different carrier bags, which are in use and their reuse
practice.
The researchers then looked at the number of times that
a bag would need to be reused in order to have the same
environmental impact as the conventional HDPE (High-density
polyethylene) bag that people are used to. They reached the
following conclusion: “In round numbers these are: paper bag 4 times, LDPE bag - 5 times, non-woven PP bag - 14 times and
the cotton bag - 173 times.”
The report used two Australian studies that state the following life expectancy for the carrier bags mentioned earlier: Paper
bags (kraft paper) were found to be single use, LDPE (low-density polyethylene) between 10 and 12 times, while non-woven
PP (polypropylene) bags weren’t included (only woven HDPE
bags had their life expectancy included), and cotton bags had
52 trips on average.
These findings may be an approximation, but even if we
informed the public and doubled the reuse of alternative carrier
bags, then paper and cotton bags wouldn’t even break even.
THIRD COMMANDMENT: YOU SHALL NOT VAPE
Middle schoolers, high schoolers, and university students
have increased their use of e-cigarettes, despite rising public

concern. While underage nicotine consumption and smoking-related lung disease deaths are a real problem, legal vaping products, and accurate consumer information, can combat instead
of worsen these effects. We should welcome the presence of
alternatives to tobacco, and endorse safe and legal options.
At the beginning, there were the strange cigarette look-alikes
that lit up as you took a drag. Now, the e-cigarette market has
expanded to include safer alternatives, ranging from popular
Juul products to vapes the size of a pistol grip. In Europe, the
so-called “heat-not-burn” also constitutes a new type of vape,
by heating up the tobacco instead of burning it, thus avoiding
the more unhealthy effects of tobacco combustion. The idea
that these alternatives are a good thing will raise eyebrows
for many, and rightfully so. If you’ve followed the health scare
surrounding vaping, you’d think that the mere thought of
encouraging e-cigarettes is problematic.

While no potentially
harmful product should
ever be encouraged, we
should recognize its harmreducing effects.
While no potentially harmful product should ever be encouraged, we should recognize its harm-reducing effects. The
UK’s Department of Health and Social Care, Public Health
England, assessed in 2015–confirmed since then–that vaping is at least 95% less harmful than smoking conventional
cigarettes. Between 2011 and 2017, the number of smokers in
the UK fell from 19.8% to 14.9%. At the same time, the number
of e-cigarette users rose: Almost half of these consumers use
e-cigarettes as a means of quitting smoking. The UK is an
example that shows how a permissive vaping policy is better at
helping those who want to quit smoking.
That said, a number of public health campaigners are vehemently opposing harm reducing products. The logic: Reduction
of risk is not enough, cessation should be the goal. The reality
that this is not an option that many consumers are willing to
go for escapes these public health advocates. ☒
About author:
Bill Wirtz is a Senior Policy Analyst for the Consumer Choice
Center. He has been active in the Luxembourgish politics and
media landscape. His works have been published in The Times
of London, City A.M., the Washington Examiner, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Die Welt, Le Monde, and Le Figaro. He is on
Twitter @wirtzbill.
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Svoboda
spotřebitele
v mezinárodním
obchodu
Martin Pánek

Když 16. září 1989 přijel Boris Jelcin, nově zvolený do Nejvyššího sovětu, na prohlídku do Johnsonova vesmírného střediska v texaském Houstonu, zdaleka nejvíce byl překvapen
během své dvacetiminutové neplánované návštěvy supermarketu Randalls, psala v té době Stefanie Asinová v listu Houston
Chronicle.

Martin Pánek

J
Jelcin podle Asinové procházel uličkami Randalls a kýval hlavou
v ohromení. Svým ruským kolegům řekl, že kdyby tohle viděli
Rusové, kteří musí na většinu zboží čekat ve frontách, „byla by
revoluce“.
S Jelcinem si zákazníci i zaměstnanci přicházeli potřást
rukou, avšak mobilní telefony v té době neexistovaly
ani v USA, takže „‚selfíčka‘ s Jelcinem“ se nám z té doby
nedochovala. Jelcin se ptal zákazníků, co si kupují a kolik to
stojí, a manažera se zeptal, zda je na řízení obchodu nutné
speciální vzdělání. Na fotkách v Houston Chronicle je vidět
jeho údiv nad ovocem a zeleninou, čerstvými rybami a kasou.
Obzvlášť jej vyvedlo z míry mražené „Jell-O“ (americký želatinový „nanuk“).
„Ani politbyro nemá tolik volby. Ani pan Gorbačov.“ Když mu
bylo přes tlumočníka sděleno, že v obchodě jsou tisíce produktů, nemohl tomu uvěřit. Myslel si dokonce, že Američané stvořili
jakýsi „Potěmkinův supermarket“ a byl ohromen, že takové
obchody jsou v USA na každém rohu. Nabídli mu také vzorky
sýra zdarma.
Rok poté, co Jelcin odstoupil z úřadu prezidenta Ruské federace, napsal jeho životopisec, že v letadle na cestě z Houstonu do Miami byl Jelcin v depresi a nemohl o houstonském
supermarketu přestat mluvit, což porovnával s tím, na čem
museli subsistovat jeho ruští krajané.

Možná to byla právě
spotřebitelská volba,
co přispělo k pádu
Sovětského svazu.

A možná to byla právě spotřebitelská volba, co přispělo
k pádu Sovětského svazu. Ve své autobiografii z roku
1990 (v angličtině vyšla pod názvem Against the Grain)
Jelcin píše: „Když jsem viděl ty police nacpané stovkami,
tisícovkami plechovek, kartonů a zboží všeho možného
druhu, poprvé mi bylo skutečně špatně z pocitu zoufalství
nad sovětskými lidmi. Že taková potenciálně super-bohatá
země jako naše byla přivedena do takové chudoby! Hrozné,
nad tím přemýšlet.“.
ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍ DĚLBY PRÁCE
Dnes už víme, jak celá anabáze se sovětskou ekonomikou
dopadla. Sovětský svaz, obr na hliněných nohou, porazil sám
sebe, neboť jeho hospodářskému modelu po mnoha desetiletích utrpení konečně došel dech, rozpadl se a celý svět se
mohl přesvědčit o tamních krutých podmínkách všedního
dne.
Rusko a další svazové republiky zavedly tržní ekonomiku a zapojily se do světového obchodu, což většinu z nich vytáhlo ze
sovětského marasmu a chudoby.
Dnes není problém kdekoliv na světě zakoupit zboží ruské
produkce, pokud jste ochotni zaplatit přepravu a clo, a taktéž
není problém v Rusku zakoupit „západní“ zboží, opět pokud jste
ochotni zaplatit cenu za přepravu a clo a pokud nejde o produkt zatížený sankcemi. ▷
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▷ Je zřejmě možné, že při vydání obrovských prostředků
bychom byli v jakékoliv zemi schopni vyprodukovat téměř
jakýkoliv světový produkt – avšak bylo by skutečně efektivní
upravovat české podmínky pro jesetery, abychom si mohli
sami vyprodukovat český kaviár? Nebo vytvářet takové
mikroklimatické podmínky, aby čeští nebo ruští zemědělci
mohli pěstovat kávu nebo mučenku (passion fruit)? Nebo,
koneckonců, rýži?

Mezinárodní obchod
a s ním ruku v ruce
jdoucí mezinárodní
dělba práce zvyšují
svobodu spotřebitelské
volby a s ní i užitek nás
spotřebitelů.
Je evidentní, že mezinárodní obchod a s ním ruku v ruce jdoucí
mezinárodní dělba práce zvyšují svobodu spotřebitelské volby
a s ní i užitek nás spotřebitelů. Dokázali bychom jistě přežít
bez rýže a kafe, ale byl by to jednoznačně horší život, než jaký
můžeme vést dnes.
Přestože se již Adam Smith vyslovil pro volný obchod, David
Ricardo matematicky obhájil jeho efektivitu a Frédéric Bastiat
jej naprosto jasně a nevývratně obhájil rétoricky, nebyly vlády
historicky volnému obchodu nakloněny (snad pouze s výjimkou
Velké Británie v 19. století, než nastoupila na hloupou politiku
imperiální preference).
Světová obchodní organizace (a její předchůdkyně Všeobecná
dohoda o clech a obchodu) udělala obrovský kus práce, kdy
opakovaně přivedla vlády k jednacímu stolu a snížila celní i necelní překážky volnému obchodu. A to přesto, že vlády k těmto
vyjednáváním nadále přistupují s dávno vyvráceným merkantilistickým způsobem uvažování o „ofenzivních a defenzivních
zájmech“.
LIBERALIZACE OBCHODU
POD DOHLEDEM EVROPSKÉ UNIE
Jedním ze základních principů Evropské unie je volný pohyb
zboží po tzv. vnitřním trhu. Znamená to, jednoduše řečeno, že
jakýkoliv výrobek legálně prodávaný na jakémkoliv trhu Evrop-
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ské unie může být bez dalších překážek legálně prodáván také
na dalších trzích.
Evropská unie zrušila celní a další překážky pro obchod mezi
jednotlivými státy. Protože vlády byly v obcházení tohoto
pravidla velmi vynalézavé (například poplatky za celní deklaraci
namísto cla), byla v 70. a 80. letech nutná série rozsudků Evropského soudního dvora, aby si tento princip vlády členských
států skutečně vzaly za svůj.
Nejznámější rozsudek padl v tzv. kauze Cassis de Dijon, oficiálním jménem Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein (120/78), kdy Evropský soudní dvůr pro účely
obchodu mezi členskými státy EU zneplatnil německý zákaz
prodeje ovocných likérů s obsahem alkoholu nižším než 25 %.
Francouzský rybízový likér Cassis de Dijon měl obsah alkoholu
pod 20 % a soud rozhodl, že jako legální produkt na francouzském trhu může být prodáván i na trhu německém.
Mým oblíbeným rozsudkem v podobné věci je také rozsudek
v případu Komise v. Německo (178/84), kdy se opět soudil
francouzský dovozce s německou vládou. Evropský soudní dvůr
nalezl, že Německo nesmí po dovozcích požadovat, aby jejich
dovážené pivo vyhovovalo německému zákonu o čistotě piva
(který platí od roku 1516).
Evropská unie tak měla věc připravenu prakticky ideálně.
Namísto toho se však rozhodla kromě principu vzájemného
uznání standardů „Cassis de Dijon“ uplatňovat čím dál více
princip harmonizace (podle č. 114 Smlouvy o fungování EU). To
vedlo a vede ke známé legislativní smršti z Bruselu a motivaci
regulovat pro spotřebitelský trh každou maličkost.

Členské státy odevzdaly
svoji obchodní politiku
do rukou Evropské unie.
To se promítá i do mezinárodního obchodu s třetími zeměmi.
Členské státy odevzdaly svoji obchodní politiku do rukou Evropské unie. Mezinárodní obchod všech členských států s třetími
zeměmi se tak řídí společnou obchodní politikou se společným
celním sazebníkem, společnými fytosanitárními a dalšími standardy a společnými dohodami o volném obchodu.
I zde učinila Evropská unie zpočátku dobré kroky. V roce 1952
bylo průměrné francouzské clo 19 %, německé 16 %, italské
24 % a britské 17 %. Dnes je průměrné clo Evropské unie, a tím
pádem všech těchto států, na pěti procentech.

V současnosti už obchodní politika Evropské unie před konkurencí neobstojí. Singapur, Hongkong a Nový Zéland pochopily,
že uvalovat cla je jako škrtit sám sebe, a tak je možno do
těchto zemí dovážet téměř veškeré zboží bez dalších přirážek.
I tak tyto země vyjednávají o dohodách o volném obchodu
s dalšími státy.
Celní sazebník Evropské unie má přes třináct tisíc položek
a namátkou uvaluje 10% clo na automobily, 16,9% clo na sportovní obuv (kdybyste se divili, proč jsou boty Nike v USA o tolik
levnější), osm různých celních režimů na kafe, 4,7% clo na
deštníky, 1,7% na meče nebo 4,2% clo na suborbitální a kosmické nosné rakety (už jste je někdy viděli na krámě?). Třešničkou
na dortu je 15% clo na jednokolky. Kdo tohle zavedl?
Když Evropská unie vyjednává dohodu o volném obchodu
se třetí zemí, nedokáže se přenést přes svoji přirozenost,
a namísto otevírání obchodu se snaží harmonizovat. Proto
dojednání obchodní dohody EU trvá kolem deseti let, dohody
mají tisíce stran a jsou plné harmonizačních a protekcionistických opatření. Jak by měla vypadat moderní smlouva o volném
obchodu, popisuje společný projekt 11 think-tanků pod vedením
britského Initiative for Free Trade a amerického Cato Institutu.
VZÁJEMNÉ UZNÁNÍ STANDARDŮ
Evropská unie měla využít svého dobrého nápadu a dobré
praxe se vzájemným uznáním standardů. Stala by se tak lídrem
mezinárodního světového obchodu, který by doslova zrevolucionizovala. Bohužel v bruselském byrokratickém aparátu, kde
jsou úředníci odměňováni za protlačení nové regulace legislativním procesem, se těžko prosadí řešení, které znamená méně
nových regulací.
Své o tom ví bývalý komisař Frits Bolkestein, který čelil doslova
otevřené revoltě svých úředníků, když po nich chtěl liberalizaci
a méně regulací.
A tak musíme hledat vzory jinde než v Bruselu. Švýcarsko od
roku 2010 uplatňuje uznání standardů. Pokud se něco smí
prodávat v EU, smí se to prodávat i ve Švýcarsku. Naopak to
bohužel neplatí.Trans-tasmánská dohoda o vzájemném uznání
standardů mezi Austrálií a Novým Zélandem taktéž umožňuje
vzájemné uznání standardů. To je bohužel v současném světovém obchodě téměř vše.
Evropská unie aspoň prozatím zcela odmítá tento přístup
v brexitovém vyjednávání. Přitom dohoda o nulových clech
a vzájemném uznání standardů mezi EU a Británií by vyřešila
jak problém severoirské hranice, tak „problém“ s tím, že Británie
chce mít po brexitu jiné standardy než EU. Výše zmíněná vzorová dohoda mezi USA a Británií má vzájemné uznání standardů
za jednoznačně správný princip.
Položme si však otázku: když jedeme na dovolenou do USA nebo
do Švýcarska, bojíme se tamních standardů, ať už u jídla, nebo
třeba u automobilů? Bojíme se, že americké léky jsou nekvalitní jenom proto, že je neschválila Evropská léková agentura? ▷
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▷ S obavami přistupujeme k některým nákupům v Africe, Asii
nebo Latinské Americe, ale neznám člověka, který by se obával
standardů v tzv. západním světě jenom proto, že daný produkt
nebo službu nemohla zkontrolovat Evropská komise.
Nedávalo by tedy jednoznačný smysl namísto harmonizace
přistoupit k uznání standardů, byť jednostrannému? Spotřebitel by na tom jednoznačně vydělal.
NARUŠENÍ JEDNOTNÉHO TRHU
Zajímavé je, že obchodní dohoda EU-Kanada s názvem CETA
(podobnost s akronymem Centra ekonomických a tržních
analýz je čistě náhodná) v kapitolách 4 (technické bariéry
obchodu), 11 (vzájemné uznání profesionálních kvalifikací), nebo
21 (regulatorní spolupráce) obsahuje ustanovení umožňující
uznání standardů. Takže když se chce, i EU umí na uznání standardů přistoupit. Proč se toho nechopit i po brexitu?
Otázka je to víceméně rétorická, protože víme, že EU se
konkurence bojí jako čert kříže; ostatně i sama Evropská komise
ví, že regulace táhnou ekonomiku dolů. Co je dovoleno Kanadě,
nemůže být dovoleno sousední zemi, protože zde je konkurence velká a srovnání jednoznačnější. Srovnání liberalizovaných
standardů s unijními by ukázalo to, co si evidentně uvědomují
i úředníci v bruselském Berlaymontu, sídle Evropské komise: že
totiž unijní regulace jsou neefektivní, někdy až směšně.
Protekcionistické myšlení evropských politiků je tak zakořeněné, že se dodnes v EU nepodařilo dosáhnout svobody pohybu
služeb do takové míry, do jaké se to podařilo u zboží. A vlna
jde bohužel opačným směrem – Německo a Francie požadují
dodržování vlastních pracovních předpisů (minimální mzda atp.)
pro služby, například autobusové nebo přepravní, které jsou na
jejich území pouze tranzitními.

Těžko si představit větší porušení svobody pohybu služeb než
nařizovat českému přepravci, aby dodržoval po cestě do Francie
kromě českého také ještě německý a francouzský zákoník práce, zatímco francouzský rybízový likér na cestě do Česka musí
(správně!) dodržovat pouze francouzské předpisy.
BREXIT JAKO ŠANCE NA OŽIVENÍ
A MODERNIZACI SVĚTOVÉHO OBCHODU
Nezbývá než věřit, že se Británie skutečně vydá cestou regulatorní divergence a opět převezme roli vůdčího hráče v liberalizaci mezinárodního obchodu. V éře evropského protekcionismu
zdokumentovaného výše a amerického protekcionismu Donalda
Trumpa na jedné straně a dua Warrenová/Sanders na straně
druhé, budou britští free-tradeři čelit nepříznivé politice na
obou stranách Atlantiku.

Nezbývá než věřit, že
Británie opět převezme roli
vůdčího hráče v liberalizaci
mezinárodního obchodu.
Británie by měla po brexitu vstoupit do Evropského společenství volného obchodu (EFTA), do CPTPP (dohoda 11 zemí
– Austrálie, Bruneje, Kanady, Chile, Japonska, Malajsie, Mexika,
Nového Zélandu, Peru, Singapuru a Vietnamu, ze které bohužel
vycouvaly Spojené státy, původní název byl TPP) i do USMCA
(nebo-li „NAFTA 2.0“); tedy za předpokladu, že s americkým
prezidentem bude lepší řeč.
Británie by měla jednostranně zrušit cla, jednostranně zavést
uznání standardů a snažit se o liberalizaci volného obchodu ve
službách.
Boris Johnson ve svém projevu 3. února letošního roku v National Maritime Museum v Greenwichi chválil Adama Smithe, Davida Ricarda a Richarda Cobdena, tři titány britského a celosvětového volného obchodu, a odsoudil nárůst merkantilismu ve
Washingtonu, Bruselu a Pekingu. Dále řekl, že volný obchod je
nejlepší způsob boje s chudobou ve světě a že se kvůli nárůstu
merkantilismu pokrok ve vymítání chudoby zpomaluje. Británie
se podle Johnsona probouzí, aby se stala lídrem světového
volného obchodu.
Přejme Johnsonovi v implementaci volného obchodu hodně
štěstí. Pak se stane brexit úspěchem jak pro Británii, tak pro
celý svět. ☒
O autorovi:
Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a bývalým
poradcem Brexit Party.
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Kto ochráni
spotrebiteľa
pred
ochranou
spotrebiteľa?
Viete si predstaviť, že by nejaký politik išiel do kampane
s heslom, že zakáže samoobsluhu na čerpacích staniciach,
aby mohli tankovať len odborne zdatní zamestnanci? V našom kraji by sa takýto návrh stretol s výsmechom a pravdepodobne by sa stal terčom satirických stránok.
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Róbert Chovanculiak

pán sa vyjadril, že si odmieta sám tankovať, lebo to je služba,
ktorú by mali vykonávať len kvalifikovaní ľudia.
MY VŠETCI SME OREGONČANIA

A
A teraz si predstavte, že existujú štáty, ktoré to majú naopak. Konkrétne hovorím o štáte Oregon v USA. Pred siedmimi
dekádami tam miestni politici schválili zákon, ktorý zakazoval
zákazníkom natankovať pohonné hmoty do ich auta samoobslužne. Museli využiť služby zamestnancov čerpacích staníc.
V dôvodovej správe bol tento zákaz vysvetľovaný tým, že
tankovanie môže zákazníka, vrátane detí a tehotných žien,
vystaviť nebezpečným výparom. Tankovanie môže byť navyše
nebezpečné pre nováčikov, pretože sa môžu oliať a problémy
môžu mať tak isto starší ľudia. Okrem toho zákon zdôrazňoval
aj jedinečné prírodné podmienky Oregonu, ako sú napríklad časté veľmi zlé počasie, šmykľavé chodníky a zhoršená viditeľnosť.
SÚ OREGONČANIA VIAC HORĽAVÍ AKO ZVYŠOK USA?
Ak si však myslíte, že ide o jednu kuriozitu a inak je regulácia
v USA minimálna, tak nič nemôže byť ďalej od pravdy. Naprieč
päťdesiatymi štátmi je regulovaných viac ako tisíc rôznych
povolaní. A nájdu sa medzi nimi aj také ako licencie pre interiérových dizajnérov, veštice, čalúnnikov, kvetinárov, masérov koní,
či ľudí venčiacich psov.
Práve posledná regulácia vyžadujúca licenciu venčenia psov sa
v New York City stala príkladom dnes rozšíreného javu, kedy
pravidlá a inštitúcie z 20. storočia narazia na technológie
21. storočia. V New Yorku sa stali veľmi populárne aplikácie
zdieľanej ekonomiky na venčenie psov Wag a Rover. A ako to
tak býva, ľudia si rýchlo zvykli na jednoduchosť a flexibilitu
appky a zabudli na pomalosť a strnulosť verejného sektora.
Výsledkom bol konflikt, ktorý sa podobal na oveľa viac známejšie konflikty, ktoré zažívali a ešte stále zažívajú platformy
ako Uber alebo Airbnb.
Čo je ešte šokujúcejšie, ako samotné nezmyselné regulácie,
je ochota ľudí si na ne zvyknúť a následne bojovať proti ich
zrušeniu. Politici v Oregone sa nakoniec ani nerozhodli zrušiť
(pre nás) smiešnu reguláciu zakazujúcu zákazníkom si natankovať. To, čo spravili, bolo, že len udelili výnimky pre regióny, kde
žije menej ako 40 000 obyvateľov. Napriek tomu sa našli ľudia,
ktorí sa na zmiernenie zákazu začali okamžite sťažovať. Jeden
človek sa vyjadril, že už má 62 rokov a nevie, ako sa tankuje;
inému sa nepáčilo, že bude musieť vystúpiť z auta do zimy;
a ďalší sa začal pýtať na osud invalidov a matiek s deťmi. Jeden

Takáto reakcia obyvateľov je pekná ukážka ďalšieho, nie príliš
študovaného negatívneho vplyvu regulácií na spoločnosť.
Postupná domestikácia ľudí a ich očakávaní. Regulácie u ľudí
vytvárajú mentalitu závislosti od nejakej centrálnej autority,
ktorej zodpovednosť je zabezpečiť im kvalitný a bezpečný život,
kde sa nemôže nič zlé stať. A keď sa aj niečo zlé stane, tak za
to určite môže systém a okamžite začnú volať po politických
riešeniach. Výsledkom je začarovaný kruh, ktorý postupne vedie
k systematickému nárastu preregulovanosti života ľudí. V USA
v 50. rokoch 20. storočia potrebovalo licenciu 5 % zamestnancov, dnes je to viac ako 30 %. Ročne tam pribúdajú desiatky
tisíc strán regulácií ročne. To isté vidíme aj u nás alebo našich
susedov. František Cvrček analyzoval nárast dĺžky textov
zákonov v Česku a prišiel na to, že po roku 1990 sa normatívna
regulácia extrémne rozširuje. Tento trend nezávisí od politickej
orientácie strán v parlamente alebo tlaku z EÚ. Jednoducho
politici si nevedia sedieť na rukách.

Ĺudia si rýchlo zvykli na
jednoduchosť a flexibilitu
appky a zabudli na
pomalosť a strnulosť
verejného sektora.
Dôležitou otázkou do budúcnosti preto je, ako dokážeme
preseknúť tento začarovaný kruh medzi dopytom a ponukou
na politickom trhu. Očakávať endogénnu zmenu, že voliči začnú
sami od seba lepšie voliť alebo politikov osvieti aura múdrosti,
je naivné. To, čo skutočne potrebujeme, je nejaký exogénny
stresor, ktorý vychýli zabehnutú rovnováhu. Potrebujeme niečo,
čo ja nazývam pokrok bez povolenia. Je to typ pokroku, ktorému nejde ani tak o to potešiť srdiečka verejných úradníkov
a kontrolórov tým, že by presne zapadal do ich regulácií a spĺňal
všetky požiadavky. Je to typ pokroku, ktorému ide v prvom rade
o to, získať si čo najviac srdcia zákazníkov a poskytovateľov
služieb. A to aj za cenu toho, že musí vstúpiť do šedej zóny
a na hranu zákona.
POKROK BEZ POVOLENIA AKO ĽADOBOREC
Učebnicovým príkladom pokroku bez povolenia je príchod vyššie
spomínaných platforiem zdieľanej ekonomiky ako Uber alebo
Airbnb. Väčšina ľudí sa na tieto služby pozerá ako na konkurenciu tradičným poskytovateľom z analógového sveta. Uber
konkuruje taxikárom a Airbnb hotelierom. Toto je však veľmi ▷
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▷ zúžený pohľad na vec. V mojej knihe som sa snažil ukázať,
že zdieľaná ekonomika okrem toho konkuruje aj jednému špecifickému poskytovateľovi služieb, ktorý na konkurenciu nie je
a v skutočnosti ani nikdy nebol zvyknutý. Tým poskytovateľom
je štát a zdieľaná ekonomika mu konkuruje v oblasti služieb
ochrany spotrebiteľa.
Platformy zdieľanej ekonomiky totižto prišli s vlastným
spôsobom ako zabezpečiť ochranu spotrebiteľa. A nebola to
náhoda. Tieto platformy dosahujú zisk prostredníctvom toho,
že predávajú zníženie transakčných nákladov. To sú v skratke
náklady na tri „do“: dohľadávanie, dohadovanie a vytváranie
dôvery, resp. na dodržiavanie toho, na čom sa strany transakcie
dohodli. Súčasťou core biznisu platforiem je vytváranie bezpečného prostredia pre zákazníkov a zároveň aj pre samotných
poskytovateľov služieb. To je strana transakcie, na ktorú
verejný regulátor častokrát zabúda. Čo je škoda, pretože jedným z výsledkov je, že napríklad v USA je taxikársky chlebíček
najnebezpečnejšia profesia z pohľadu ohrozenia vraždou. Pravdepodobne preto je medzi taxikármi len pár percent žien. Ale
čuduj sa svete, na platforme Uber tvoria ženy desiatky percent.
Súkromný regulátor pravdepodobne dokáže lepšie ochrániť
svojich poskytovateľov.

Platformy zdieľanej
ekonomiky prišli s vlastným
spôsobom ako zabezpečiť
ochranu spotrebiteľa.
A čo v prípade zákazníkov? Možno ste nedávno zachytili jeden
z bombastických titulkov, ktoré obleteli svet: „Na platforme
Uber boli znásilnené stovky ľudí“. Konkrétne čísla hovoria
o 229 znásilnených za rok 2018 v USA. Hrozná predstava. Aj
jedno znásilnenie je tragédia, čo potom stovky? Keď opadnú
emócie, je potrebné si položiť nepríjemnú otázku: je to veľa,
alebo málo? Zodpovedať túto otázku už nedokážu emócie a nepríjemné predstavy, ale kompletné štatistiky a porovnania.
V roku 2018 sa prostredníctvom platformy Uber v USA uskutočnilo 1,3 miliardy jázd. To je približne 3,5 miliónov jázd každý
deň, alebo 2500 jázd každú minútu. Pravdepodobnosť, že sa
vás niekto pokúsi znásilniť počas jazdy cez Uber tak bola
1 : 5 677 000. Alebo 0,000017 %. To už vyzerá ako celkom
nízka miera pravdepodobnosti, ale ako nízka je naozaj? Určite
viete, aká je najbezpečnejšia forma prepravy. No a pravdepodobnosť, že umriete pri lete lietadlom je odhadovaná na
1 : 5 300 000. Alebo 0,000019 %. Teda približne rovnaká, ako
pravdepodobnosť, že vás niekto znásilni počas cesty cez Uber.
Ak patríte medzi tých, ktorí sa snažia svojmu emotívnemu „ja“
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pred nástupom do lietadla pripomínať štatistiky, rovnako by
ste mali postupovať aj pri rôznych medializovaných správach
o znásilneniach na platforme Uber.
Ľudia na Twitteri boli rozhorčení z toho, že spoločnosť, ktorá
reportuje stovky znásilnení, ešte nebola zakázaná. V skutočnosti by otázka mala znieť, ako je možné, že platforma Uber
je také bezpečné miesto pre stretanie sa úplne cudzích ľudí.
Odpoveďou je súkromná regulácia. Uber prišiel s mnohými
nástrojmi a technikami ako zabezpečiť nielen ochranu spotrebiteľa – ale aj ochranu poskytovateľa služby. Od vzájomného
hodnotenia, preverovania identity cez selfie kameru, zdieľania
podrobných informácií o jazde vybranej osoby v reálnom čase,
až po big-data analýzy nezvyčajných zastavení alebo pohybu
cez GPS signál mobilu.
KONKURENCIA V REGULÁCIÁCH
Platformy zdieľanej ekonomiky tak vytvorili celý ekosystém
súkromných regulácií a tým začali konkurovať štátu a jeho
verejným reguláciám. Vďaka tomu nastala celkom neobvyklá
situácia: odrazu sme mali na jednom území viacerých poskytovateľov služieb ochrany spotrebiteľa. Samotní spotrebitelia
si tak mohli vybrať, komu viac dôverujú, že pre nich zabezpečí
kvalitnú a bezpečnú službu. Inými slovami, nastala konkurencia
v poskytovaní služieb ochrany spotrebiteľa. Konkurencia je niečo, čo my ekonómovia máme radi – vytvára tlak na kvalitnejšie
služby, znižovanie nákladov a príchod inovácií.

Platformy zdieľanej
ekonomiky vytvorili celý
ekosystém súkromných
regulácií a tým začali
konkurovať štátu a jeho
verejným reguláciám.
Niektorí túto novú konkurenciu nevideli radi. Napríklad klasickí
taxikári sa začali sťažovať, že oni musia plniť množstvo
regulácií, ktoré vodiči zdieľanej ekonomiky nemusia. Označili
túto skutočnosť za veľkú nespravodlivosť. A ja súhlasím, bola
to veľká nespravodlivosť na zákazníkoch, ktorí dlhé roky boli
nútení „nakupovať“ služby zbytočných a drahých regulácií. Až
príchod zdieľanej ekonomiky nastavil verejnému regulátorovi
zrkadlo a ukázal mu, že sa to dá aj inak a lepšie. Napríklad na
Slovensku licencia taxikára vyžadovala splnenie testu odbornej
spôsobilosti, v ktorom boli tri typy otázok: také, na ktoré by mal
vedieť odpoveď každý vodič, a preto boli súčasťou testov na

s tým. To sa neprekvapivo nepáčilo vlastníkom salónov a tí sa
obrátili na nikoho iného ako Štátnu radu kozmetiky (áno aj
také jestvujú – spomeňte si na časť o licenciách). Tá okamžite
odhalila nezákonnú a podvratnú činnosť platformy a tvorcovi
poslala ponuku, že ak príjme pokutu 500 dolárov a okamžite
vypne webovú stránku, tak sa zmiluje nad ním a neprijme ešte
tvrdšie opatrenia. Autor platformy sa však nezľakol a pustil sa
do sporu, ktorý nakoniec dopadol úspešne. Celý príbeh skončil
ako v americkom filme. Platforma ostala online a sesternica
mohla vďaka nej skĺbiť prácu s výchovou jej malých detí a ešte
s väčším zárobkom.

V konečnom dôsledku to
bol Uber, ktorý ochránil
spotrebiteľa pred
neefektívnou štátnou
ochranou spotrebiteľa.

získanie vodičského preukazu; také, na ktoré taxikári nepotrebujú poznať odpoveď, napríklad čo upravuje devízový zákon.
A také, na ktoré nikto nechce poznať odpoveď. Napríklad aká je
maximálna rýchlosť v obci na Ukrajine. Táto skúška preto v skutočnosti nijako neprispievala k vyššej kvalite pre zákazníkov, ale
zato stála peniaze a čas potenciálnych vodičov.
V konečnom dôsledku to bol Uber, ktorý ochránil spotrebiteľa
pred neefektívnou štátnou ochranou spotrebiteľa. Jednoducho
odignoroval časť verejných regulácií a nahradil ich vlastnou
reguláciou. Na takýto scenár sme si už zvykli pri dvoch najčastejšie riešených platformách (Uber a Airbnb). Ale vo svete sa
odohrávajú aj ďalšie. Môj obľúbený príklad sa týka platformy
Belle z Tennessee v USA. Jej tvorca dostal nápad vytvoriť ju,
keď videl v akých podmienkach pracuje jeho sesternica ako
manikérka. Vlastník salóna jej prideľoval nepravidelné smeny a za prenájom salónu si bral 50–85 % z ceny, ktorú jej
zákazníci zaplatili. Nová platforma Belle mala práve takýchto
vlastníkov salónov obchádzať a umožniť priame spojenie
medzi ľuďmi s neupravenými nechtami a ľuďmi, ktorí vedia, čo

Takýchto príbehov by sme potrebovali oveľa viac. Verejných
regulácií, proti ktorým spotrebitelia potrebujú ochrániť, je
neúrekom. Kde začať? Odpichnúť by sme sa mohli od novej
štúdie, ktorá využila online hodnotiace platformy a pozrela sa
na rôzne regulované povolania v rôznych štátoch USA, ktoré na
tých platformách fungujú. Cieľom štúdie bolo zistiť, či informácia o tom, že poskytovateľ služby (napríklad opravár práčok)
na platforme je držiteľom oficiálnej licencie, vplýva na rozhodovanie spotrebiteľov. Odpoveďou je, že ani nie. Oveľa viac ich
zaujíma internetové hodnotenie a cena. To však ešte nemusí
znamenať, že licencie sú na nič. Preto sa autori pozreli aj na to,
či väčšia prísnosť regulácií prináša lepšiu spokojnosť zákazníkov
so službami meranú cez hodnotenia a ochotu opakovane využiť
službu. Odpoveď bola znova nie. Ale tieto odpovede nie sú
zďaleka nové. O tom, že mnoho regulácií a licencií v skutočnosti
nezlepšuje kvalitu a bezpečnosť služieb, ale že predovšetkým
zvyšuje ich ceny, sa už popísalo mnoho strán papiera. Otázkou
skôr je, ako preraziť tieto hrubé regulačné ľady? Potrebujeme
inovačné ľadoborce, odvážnych podnikateľov, ktorí ustoja tlak
rentiérov a lenivosť politikov. Potrebujeme pokrok bez povolenia. ☒
O autorovi:
Róbert Chovanculiak absolvoval doktorské studium na Ekonomické fakultě UMB v Banské Bystrici. Od roku 2015 pracuje
jako analytik v INESS – Institutu ekonomických a společenských analýz. Ve svém výzkumu se věnuje fungování veřejného
sektoru, internetovým technologiím a školství. V roce 2019 mu
vyšla kniha Pokrok bez povolenia.
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Recenze

Recenze:
cigareta
jako symbol
svobody
Karolína Hladká

Román Cigarety je druhým dílem autora Radka Stavěla
a navazuje na společensko-kritický román o obchodu s obnovitelnými zdroji Sluneční cyklus. Radek Stavěl vystudoval
VŠE a FAMU. Je odborníkem na marketing, řízení lidských zdrojů
a pracoval i v oblasti firemní strategie a udržitelného rozvoje.
Věnoval se také televizní dramaturgii, scenáristice dokumentárních pořadů a publikoval řadu odborných článků na pomezí
ekonomie a umění. To zjevně formovalo i tematiku, které se
věnuje ve svých prózách.

Karolína Hladká

K

Již na první pohled kniha
zaujme titulní stranou, která
připomíná krabičku cigaret,
dokonce i s nezbytným
varováním ministra
zdravotnictví.

Knihu Cigarety vydalo rodinné nakladatelství Klika v měkké vazbě. Již na první pohled zaujme titulní stranou, která připomíná
krabičku cigaret, dokonce i s nezbytným varováním ministra
zdravotnictví. Román je poutavý a čtenáře velmi rychle vtáhne
do děje, protože otázka, kterou řeší, je stále aktuálnější.
Hlavním aktérem knihy je Aleš Vyleťal, stárnoucí režisér, jehož
jediným velkým úspěchem byl Oscar za studentský film. Aleš
žije sám. Živí se natáčením reklamních spotů a jeho cílem je
uvedení filmu Cigarety. Důležité je podotknout, že Aleš není
zastáncem kouření, ba naopak, jeho film je právě o škodlivosti
kouření. A přesto se při schůzce ve veřejném filmovém archivu dostává do konfrontace s úsekovým ředitelem. „Podívejte
se, Aleši, zrovna tu v archivu máme Dunkirk. Tu verzi z roku 2017,
která už tenhle problém nemá. Nolan si dal sakra práci s tím, aby
cigarety típnul. A to přitom – i díky dřívějším válečným filmům,
včetně Dunkirku z padesátých let – víme, že vojáci na frontě
nedělali nic jiného, než hulili. Cigarety pro ně byly důležitější
než jídlo. A co dělají v novém Dunkirku? Prostě jen čekají na
transport a nekouří. Cigarety tam nejsou, a přesto byl ten film
veleúspěšný.“

S tím souvisí portrét Audrey Hepburn visící v kanceláři úsekového ředitele. Portrét svůdné a krásné Audrey s bezchybnou
bílou pletí, hustými černočernými řasami, masivními náušnicemi
a cigaretou vsunutou mezi rty. „Uvědomil si, že ten úsměv představuje jen polovinu kouzla. Nádheru snímku dotvářejí tři šperky.
Prvním je korunka ve vlasech, druhým blyštivý náhrdelník v dekoltu. Mezi nimi se leskne třetí šperk – protáhlá špička ze zlatavého
kovu, ve které je cigareta.“ Zde jsem si položila zásadní otázku:
spějeme jako společnost k bodu, kdy to, co je považováno,
anebo je prokazatelně prohlášeno za škodlivé, bude skrýváno, ▷
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Spějeme jako společnost
k bodu, kdy to, co je
považováno, anebo je
prokazatelně prohlášeno
za škodlivé, bude
skrýváno, mazáno,
zakazováno? A to
i zpětně?

kouří, stále méně tolerantní? Konference pro Aleše nekončí příliš příznivě a naštvaným publikem i panelisty je z kongresového
sálu vyprovozen ven.
Další postavou vstupující do děje je Alešův kamarád ze školy
Bert. Aleš svěří Bertovi nápad uspořádat filmový festival,
kde se budou promítat původní necenzurované filmy. Bertovi
se nápad líbí a začnou společně festival realizovat. Aby se
festival mohl uskutečnit, shání Aleš s Bertem původní snímky
a podporu u mnoha důležitých představitelů filmového světa.
Cestou k vysněnému festivalu musí aktéři překonat mnoho
překážek a Aleš postupně zjišťuje, že se pouští do hry, která
může být velmi nebezpečná. Nechybí ani detektivní zápletka,
pančovaný alkohol z metanolové aféry a nečekaná mrtvola.
V jistý moment začíná Aleš tápat a přestává se mu dařit
rozlišovat realitu a fikci. Zda se undergroundový festival uskuteční, jakými peripetiemi budou muset organizátoři projít a jak
to vlastně s hlavní postavou doopravdy je, to už s radostí
přenechám čtenářům.

Příběh je příkladem toho,
kam až můžeme dojít,
půjdeme-li s davem
a nebudeme-li stát za tím,
čemu věříme.
▷ mazáno, zakazováno? A to i zpětně? My děti ze stanice ZOO
bez heroinu nebo filmy Quentina Tarantina bez krve? Měli bychom se bát, že za pár let budou v akčních filmech cenzurovaná auta s hřmícím osmiválcem, a to jen kvůli jejich neblahému
vlivu na životní prostředí? Úsekový ředitel vysvětluje Alešovi, že
pro všechny bude nejlepší, pokud přistoupí na vymazání cigaret
z jeho filmu. Postačí, když film prožene Nandem (programem,
který najde a následně nahradí inkriminované cigarety a dým
s nimi související) a všechny strany budou spokojené. Z uměleckého hlediska nebude jeho film nijak poškozen. Chybějící
cigareta ve filmu o cigaretách by ale ono umělecké hledisko
narušit mohla…
Aleš se jako každý rok účastní konference na podporu boje
proti kouření. Tam si během panelové diskuze stále více
uvědomuje, proti čemu to vlastně spolu se všemi těmi doktory,
docenty a profesory bojuje. „Položme si tu otázku společně vždy
v konkrétním případě: opravdu nás to, že si jde někdo zakouřit ven
před restauraci, poškozuje natolik, abychom kvůli tomu požadovali
nový zákaz?“ Cigareta je legální, proč jsme tedy vůči lidem, kteří
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Alešův příběh je příkladem toho, kam až můžeme dojít, půjdeme-li s davem a nebudeme-li stát za tím, čemu věříme. Aleš
se pro mě stal symbolem odboje a rebelie. Stojí si za svými
názory a je odhodlaný dosáhnout cíle, ať to stojí cokoli. Knihu
mohu všem doporučit a věřím, že každý, kdo ji dočte, v sobě
také najde kousek Aleše a s ním spojenou odvahu a vůli. Kniha
nabízí napětí, detektivní zápletku, sex a nad tím onu filozofickou otázku: kde končí a kde začíná svoboda jednotlivce ve
společnosti a její nedotknutelnost v demokratickém zřízení? Na
závěr bych ráda podotkla, že s každou dočtenou stránkou jsem
jako nekuřák dostávala na cigaretu větší a větší chuť. Spolu
s cigaretovým dýmem se pro mě postupně stávala symbolem
svobody. ☒
Závěrečné hodnocení: 19 z 20 cigaret
O autorce:
Karolína Hladká je vášnivá čtenářka. Vystudovala marketingovou komunikaci a oboru se věnuje v současné době ve
společnosti Deloitte Legal.
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Predikce rok poté

Sekera
skoro
za 30 miliard
Jiří Táborský

Makroekonomickou prognózu tentokrát ministerstvo financí
celkem trefilo a v průběhu roku ji ještě upravovalo v závislosti na zhoršujícím se stavu ekonomiky. Přesto ale rozpočet
dopadl lépe, než se původně počítalo. Podívejme se společně na
to, jestli za to může skvělé hospodaření ministerstva financí,
nebo jde spíš o optický klam.

Jiří Táborský

Z
Závěr časopisu Trade-off patří prognózám. A takovou prognózou je i státní rozpočet, o kterém v době jeho schvalování či
sestavování těžko může někdo s určitostí vědět, jak dopadne.
Na konci ledna mají ekonomové přesnou představu o tom, jak
dopadl rozpočet za předchozí rok. V tuto chvíli tedy za rok
2019. Ministerstvo financí se sice v závěrečné zprávě chlubí
tím, že jde o „jeden z nejlepších výsledků v novodobé historii
České republiky“, ale pořád je to sekera za necelých 30 miliard
korun. Jistě, plánoval se schodek 40 miliard, ale přece jen
v době 2,5procentního meziročního růstu HDP by člověk možná
čekal trochu optimističtější čísla. Jak se tedy stalo, že jsme
opět v mínusu?
Na predikci samotné tentokrát ministerstvo financí moc nejde
chytat za číslo, ani za slovo. Rozpočet na rok 2019 se sice začal
sestavovat v optimistické době, kdy se pro rok 2019 počítalo
s růstem přesahujícím tři procenta, ale postupně tento optimismus s blížícím se koncem roku 2018 a následně pak v průběhu
rozpočtového roku 2019 znatelně pohasínal. Predikce pro loňský rok se pak ustálila na růstu 2,5 procenta, čemuž odpovídají
i reálné výsledky HDP za třetí kvartál loňského roku.
Je to velmi podstatné, zejména z důvodu, který v této části
časopisu zazníval v minulých vydáních často. A sice proto, že
přibližně od roku 2013 jsou makroekonomické predikce soustavně pesimističtější, než jaká je následná ekonomická realita.
To je jeden z důvodů vyrovnaných či několikrát dokonce přebytkových rozpočtů v posledních letech: pokud zkrátka sestavíte
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rozpočet s výdaji odpovídajícími slabému růstu ekonomiky,
ale reálný ekonomický výsledek vám přinese podstatně vyšší
příjmy, než s jakými se počítalo, tak skončíte nejspíš v plusu.
Tentokrát se ale nic takového nestalo. Predikce byla optimističtější než následná realita a postupně se predikce zhoršovala, až
se potkala s reálným číslem 2,5 procenta.
HDP PADÁ, DPH TAKY
Přesto ale rozpočet skončil v bezmála třicetimiliardovém deficitu, což je o deset miliard méně, než s čím rozpočet počítal.
Pojďme se podívat, jak se to stalo. Příjmy i výdaje překonaly
původní plány. Příjmy skončily na 101,8 procenta původně
plánované částky, výdaje na rovných 101 procentech. Plnění
příjmů tedy dopadlo o necelý procentní bod lépe než plnění
výdajů. To by ovšem samo o sobě na nižší než plánovaný deficit
nemohlo stačit. Zkusme se proto blíže podívat na strukturu
výdajů i příjmů.

Výraznějšího překročení
plánovaných příjmů se
podařilo docílit jen u méně
významných daní.
Pokud půjdeme po příjmech bod po bodu, tak to moc optimisticky nevypadá. Na DPH, což je ze všech daní nejvýraznější
příjem, se vybralo o 6,6 miliardy méně, než se čekalo, konkrétně
291,3 miliardy korun. Podobné je to se zdaleka nejvyšším příjmem státního rozpočtu, tedy s pojistným na sociální zabezpečení. Místo plánovaných 556,4 miliardy korun se vybralo
551,7 miliardy. Výraznějšího překročení plánovaných příjmů se
podařilo docílit jen u méně významných daní, jejichž roční inkaso se pohybuje v jednotkách či nižších desítkách miliard, jako
je například daň z příjmu placená přímo poplatníky (většinou
osoby samostatně výdělečně činné) či daň z nemovitosti.
Abychom pochopili relativně pozitivní výsledek loňského rozpočtu navzdory zjevně se zhoršující kondici české ekonomiky,
musíme se podívat do sekce nedaňových příjmů. Ty byly splněny na 122,4 procenta a celkově dosáhly výše 208,8 miliardy
korun. Většinu těchto peněz tvoří příjmy z EU. Nicméně nás
bude zajímat hlavně změna v části s tajnosnubným názvem
Operace státních finančních aktiv (OSFA). Ta splnila plán na
obdivuhodných 591,4 procenta. Místo plánovaných 3,5 miliardy
korun přiteklo 20,85 miliardy.
REKORDNÍ ZAMĚSTNANOST
V celkovém rozpočtu nejde o velké peníze, ale je to největší
změna oproti predikci a také je to ta změna, která přinesla nižší
deficit, než s jakým rozpočet počítal. Pokud by k ní nedošlo,
skončil by loňský rok o více než sedm miliard hůř, než se plánovalo. Tato záchranná brzda ale není tak úplně zadarmo. ▷

Trade-off

2 2020

97

Díky rekordně vysoké
zaměstnanosti jsou
také rekordní odvody
na důchodové pojištění.

Jistě, 18,6 miliardy by nás z penzijního problému stejně nevytrhlo. Až někdy kolem roku 2030 začnou do penze odcházet
nejsilnější ročníky, propadne se systém do deficitů řádově
větších, a jak si s tím Česko poradí, aktuálně nikdo moc netuší.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sice předložilo plán na
reformu, ale obratem narazilo na ministerstvo financí, takže se
dá očekávat, že z toho stejně nic nebude. Penze jsou politicky
citlivé téma, a proto se do nich nikomu nijak zvlášť nechce.
Nicméně jako nějaký začátek by 18,6 miliardy ušlo.
Případně také máme národní investiční fond, o kterém se psalo
celý loňský podzim. Jistě, peníze do něj mají dávat primárně
banky a fond má investovat do projektů, v nichž se investice
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Graf 1: Skutečné příjmy OSFA
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▷ Hlavní důvod, proč příjmy státních finančních aktiv vzrostly
o několik set procent oproti plánu, byl náhlý přísun částky
18,6 miliardy do této části rozpočtu. Šlo o přebytek důchodového účtu z roku 2018. Zkrátka díky rekordně vysoké zaměstnanosti jsou také rekordní odvody na důchodové pojištění. Ty
v roce 2018 dokonce přesáhly výdaje na důchody, a to právě
o 18,6 miliardy. Tyto prostředky automaticky putují na tzv.
privatizační účet, kam kromě podobných přebytků míří také
dividendy ze státem vlastněných akciovek a další podobné
příjmy. O využití těchto peněz rozhoduje vláda. A ta zjevně
rozhodla rozpustit je hned v následujícím roce. Jinak by se
samozřejmě dalo najít i jiné využití, například je investovat do
milionkrát diskutované reformy penzijního systému. K tomu ale
nedošlo a uspořené peníze z roku 2018 se zkrátka rozpustily
v rozpočtu o rok později.
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budou zhodnocovat. Prima. Nicméně kdyby totéž se svými občasnými přebytky činil stát, nebylo by to na škodu. Nic ale nenasvědčuje tomu, že bychom se něčeho podobného v dohledné
době dočkali. Nejen kvůli neochotě něco takového udělat, ale
i kvůli tomu, že prognózy i data z reálné ekonomiky ukazují
spíše na postupný útlum hospodářského růstu. A v takové době
příliš mnoho přebytků vznikat nebude. ☒
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