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Dialog o korupci s Erikem Bestem1,2:
MS: Jak pro sebe definujete slovo korupce? Jak
mu rozumíte? Není náhodou toto slovo příliš
nadužívané? Nevede to k inflaci tohoto slova?
EB: Domnívám se, že ti, kteří korupci
provádějí, mají zájem, abychom o tom mluvili
tak často. Aby ten pojem ztratil svůj význam.
Pro mě je korupce další prohřešek proti
zákonu. Též je problém v oblasti morálky.
Chybí pocit …
MS: … viny, studu …
EB: … také toho, co je přijatelné a co již
přijatelné není. Korupce je součástí obecního
života i života ve velkém městě. Na počátku
toho fenoménu by mohla být neohleduplnost.
MS: Člověk nebere své jednání v kontextu, jaký
by si zasluhoval. Je tedy bezohledný.
EB: Nedávno jsem četl od Grahama Greena3
knihu s titulem Třetí člověk. Hlavní hrdina tam
prodává falešné léky. Jeho kamarád na to
přijde a táže se ho, jak to může dělat, vždyť
zabíjí lidi. A hlavní hrdina odpoví: vidíte ty
malé fleky dole? To jsou lidi. Když jeden flek
zmizí, zmizí tím jeden člověk a ty z toho budeš
mít 30 tisíc liber. Co je to jeden flek? Kniha je
napsána v roce 1950, ale její téma je stále

1

Erik Best, *1962, americký novinář žijící v Čechách
vydávající respektovaný bulletin Fleet Sheet.
2
Dialog byl natočen v úterý 6. 12. 2011 a ve čtvrtek
12. 1. 2012 v dopoledních hodinách v prostorách
společnosti E. S. Best s.r.o, Soukenická 13, Praha 1
3
Graham Green (1904 – 1991), anglický spisovatel,
romanopisec 20. století. Jeho dílo zahrnuje kromě
románů eseje, divadelní hry, filmové scénáře,
kulturní kritiky. Během svého života též působil
jako úředník státní služby na ministerstvu
zahraničí. Společným tématem jeho her se stává
pochybnost člověka, jeho úděl a význam svědomí
pro lidský život. V jeho dílu se vyskytují filosofická a
mravní témata. Je srovnávám s Dostojevským.
Hlavní díla: Smysl činu 1930, Jsem Angličan 1935,
Moc a sláva 1940, Jádro věci 1953, Lidský faktor
1970.

aktuální. Lze říci, že navzájem nehodnotíme
lidský život, že ho nedoceňujeme.
MS: Můžeme také říci, že je to cynismus a
každý má svou cenu. Každého člověka si
můžeme koupit.
EB: Ne, nemyslel jsem to jinak. Začíná to
nahoře, když jdeme do války, byť není vůbec
nutná a aniž by byla vyhratelná.
MS: Jdeme tam, i když nás čeká porážka.
EB: Když nad tím uvažuji, tak západní svět byl
v posledních dvaceti letech založen na korupci,
na válkách, které nebyly nutné. Jak můžeme
očekávat, že budeme respektovat cenu jiného
života?
MS: Nádherná ukázka cynismu.
EB: Tak se to, žel, projevuje.
MS: Když se podíváte na minulost, dnes jedním
z nejvíce užívaných slov je korupce. Proč
zrovna to je tak ožehavé? Člověk si může říci,
že se už více jak dvacet let snažíme budovat
kapitalismus jako hospodářský systém a
demokracii jako společenský systém. Je toto
téma opravdu alarmující, nezvoní nám hrana?
EB: Domnívám se, že jde do tuhého. Každá
koruna je dražší, než byla. Další věc je, že
korupce je globalizovaná. Mluví se o ní na Wall
Street v Americe, ve Španělsku, samozřejmě
v Čechách. Každý rozumí, jak funguje v Rusku.
Dá se říci, že je to úplně jasné. Lidé, kteří
korupci rozumí, tak počínají analyzovat situaci
v Čechách a říkají si, že je to zde podobné, jako
jinde ve světě. Pouze míry korupce jsou jiné.
Částečně kvůli tomu, že o tom hodně mluvíme
a nic zásadního neděláme.
MS: Člověk by si mohl říci, zda to není náhodou
pouhá bublina.
EB: Dá se říci, že se z toho postupně stává.
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MS: Když jsem hovořil s bývalým novinářem a
nyní lokálním politikem, tak upozorňoval na to,
že slovo by mělo být velmi vážené. To
znamená, že bychom jej měli užívat skutečně
tehdy, kdy označuje realitu, tedy ve správných
okamžicích. Pokud budeme se slovem plýtvat,
tak ztratí svou hodnotu.
EB: Co máte jiného dělat, když policie nečiní,
soudy nečiní, mezinárodní organizace nečiní?
Co má dělat obyčejný člověk? Ten o tom může
pouze mluvit. Může podat žalobu, ale
vystavuje se riziku, že někdo přijde a začne mu
dělat potíže.
MS: Domníváte se, že korupce primárně
deformuje řád, který byl konstitutivním
prvkem pro společnost, člověka. Řád, do
kterého byl člověk vnořen a díky němu může
uskutečňovat své cíle. Korupce je jednání,
které řád ničí a může být označeno za libovůli,
nebo vede k pohrdání okolním světem a
člověkem, jenž jej má spravovat.
EB: Braní pozorností na úřadech různé velkosti
v podobě bonbónů, tak to mně nevadí. Mně
vadí ta organizovaná korupce.
MS: Tedy pokud je korupce součástí systému.
EB: Podívejte se na Ameriku. Tam mnoho
velkých společností začalo korumpovat během
války. Když někdo usiloval o nějaký kontrakt,
často bylo jeho usilování doprovázeno
korupcí. Na tom byl postavený celý systém.
My si toho tak nevšímáme, neboť se to stalo
před 100 lety, zatímco dnes jste vy Češi museli
během dvaceti let dohnat to, co trvalo ve
Spojených státech 150 let.
MS: To také znamená, že jsme na sestupné
plošině ...
EB: … v tom smyslu, jak je hospodářství
rozdělené. V Americe jsme potřebovali
prohibici. Někdo se táže, proč byl zaveden
zákaz alkoholu. Bylo to proto, aby si velké

společnosti mohly rozdělit trh. Tak to též
dopadlo. My jsme na to zkrátka měli 150 let.
Češi na to měli generaci. Ti největší gauneři se
snaží rychle rozdělit trh.
MS: Vnímáte to také tak, že člověk inklinuje
k tomu, aby porušoval řád, jenž mu umožňuje
existenci, jak v tom negativním tak pozitivním?
Není to v jeho genetickém kódu?
EB: Pokud to vidíme na takové vysoké úrovni,
tak na menší to bude fungovat stejně.
MS: Ano, člověk můře říci, proč bych to já
nedělal, když to dělají lidé, kteří by měli
respektovat pravidla. Překvapuje vás, že se
Česká republika umístila na 57. místě žebříčku
sestavovaném Transparency International?
Věříte těmto údajům? Tážu se proto, že nejde
o exaktní zjišťování. Postupuje se stejnou
metodou, ale na základě subjektivní výpovědi
člověka. Jaký význam mají instituce typu
Transparency?
EB: Abych se přiznal, jsem členem
představenstva Transparency. Za sebe mohu
říci, že takové žebříčky mají smysl, ale chápu,
čeho se obáváte.
MS: Zmiňuji to proto, že výsledek zjištění této
instituce v podobě indexu vnímání korupce je
něco jiného, než ukazatel výstupu hospodářství
v podobě HDP. U velkého ukazatele se cosi
sečte, ale v tom indexu se dává na výpovědi
lidí. Myslíte si, že aktivity takových institucí
jsou dobré, neboť upozorňují na nešvary a
dávají korupční klima do poměrů s ostatními?
EB: Myslím si, že to má vypovídající hodnotu,
ale musí se to brát s rezervou.
MS: Ano, není to absolutní.
EB: To jistě ne a souhlasím s tím. Mě udivuje
to, že politici nevystupují a neříkají: to je
hrozné …
MS: … musíme opravdu cosi konat.
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EB: Myslím si, že zde je korupce stejná jako na
západě.

korupční klima z dlouhé perspektivy formální
pravidla, která dosáhla kritické úrovně?

MS: Z hlediska politiků to vnímáte jako formu
cynismu. Oni sice cosi deklarují, že je nutné
s tím něco dělat, ale sami nekonají. Dokonce
jsou při této sociální praxi přistiženi.

EB: Návrhy mohou zkomplikovat krádež a
také mohou odpuzovat. V tom je to pozitivní,
ale ten, kdo má zájem krást, si způsob vždycky
najde.

EB: Bohužel. Myslím si, že to kázání proti
korupci částečně funguje, jako tomu je na
západě. Vytváří to bariéru vstupu pro další.
Takže stát říká, že bychom neměli krást.
Přitom sám krade. Ale ti, kteří jsou s to
akceptovat, že to není správně, tak jsou
v nevýhodě, protože to znamená větší prostor
pro ty, kteří kradou. To je zákeřná situace. Tak
to nemůže z dlouhé perspektivy fungovat.

MS: Naše druhé setkání nad tématem korupce
bych zahájil dotazem, jak vy sám pro sebe
klasifikujete tuto sociální patologii? Lze
uvažovat o politické, ekonomické, morální …
Tážu se proto, že si tak člověk vytvoří hierarchii
a samotnému problému lépe porozumí. Nebo
soudíte, že je to podružné?

MS: Ano, římská říše zanikla, když došlo
k úpadku mravů a mohli jsme vidět regres.
Nad čím je dobré se u nás v Čechách
pozastavit? Co říkáte politické straně, která si
do volebního programu dala boj proti korupci,
a pak byla přistižena, že korumpuje?
EB: Asi máte na mysli VV, i když příklady
korupce u dalších vládních stran by se určitě
daly najít také. Je to typický politický manévr bojovat přesně proti tomu, co sami děláte.
Dobrým příkladem je Miroslav Kalousek4,
který je nyní velkým bojovníkem proti
zadlužení, přitom sám
coby ministr financí dosáhl nejvyššího
zadlužení.
MS: Považujete návrhy a záměry vládnoucí
garnitury za opodstatněné? Je zde ochota
regulovat veřejné zakázky? Ovlivní podle vás

4

Miroslav Kalousek, *1960, český politik. Z počátku
byl členem malé křesťanské strany KDU – ČSL, kde
byl i jejím předsedou. Se svým konceptem neuspěl
a za působení ve vládě M. Topolánka odchází a
s Karlem Schwarzenbergem zakládá politickou
stranu TOP 09, která ve volbách slaví úspěch a
Kalousek se navrací na výsluní. Působil ve státní
správě a dvakrát byl ministr financí mezi lety 2007
– 2011.

EB: Pokud bych měl vybrat jedno slovo, tak
bych užil slovo globální.
MS: Globální?
EB: To je největší rozdíl mezi tím, co bylo dříve
a tím, co je nyní. Došlo k otevření, rozšíření
trhů po roce 1989. Největším fenoménem je
globalizace korupce, otázka transparence. To
však implikuje spoustu věcí. Není to místní
záležitost. Z korupce se tak stala záležitost
mezinárodní. Mezinárodní organizace jsou
v tom angažovány a mají do toho co říci. Já
osobně vidím velké selhání u nich.
MS: To znamená, když to vztáhneme na
Evropu, tak je to záležitost Evropské unie,
výraznou roli tam hraje Brusel …
EB: Také NATO. Česká republika se připojila
přibližně do dvaceti mezinárodních institucí a
každá z nich má jistou možnost ovlivnit
korupci. Někdo to dělá dobře, někdo vůbec.
MS: Ano, jsme součástí institucí jako je
Mezinárodní měnový fond, Světová banka,
kam jsme se krátce po převratu vrátili. Pokud
to vztáhneme na současnost, můžeme říci, že
jejich role stoupá stejným tempem, jakým se
rozšiřuje dluhová nákaza v Evropě.
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EB: Tam lze vidět přímou souvislost, neboť
když se krade na národní úrovni, tak si stát
musí půjčit více peněz. Když si půjčí více
finančních prostředků, roste zadlužení, a tím i
vliv mezinárodních institucí. V důsledcích je
vliv Mezinárodního měnového fondu větší.
MS: S tím lze souhlasit. Vychází to z logiky věci.
Je dobré říci, že jeho role byla napomáhat
zemím, které mají nerovnovážnou platební
bilanci a neřeší otázku státních dluhů. Díky
ekonomickým a politickým silám se její
postavení v globální ekonomice počalo měnit.
Někdo přišel s názorem, že právě tato instituce
měla být již dávno zrušena. Neboť existuje, je
předmětem globální korupce.
EB: Nu, málo dělá proto, aby státy, které si
půjčí, musely eliminovat korupční jednání na
národní úrovni. Celý ten proces se rozšiřuje.
Národní stát je na tom hůře, musí si půjčit
více. Mezinárodní měnový fond má tak na stát
větší vliv.
MS: Myslíte si, že globalizace, jak o ní
hovoříte, je cosi přirozeného a s ní přichází i
globalizace korupce, jenž proces propojování
doprovází? Máme jednotný trh, nejsou bariéry
…
EB: Jestli považujete korupci za normální, tak
je toto normální. Vzrůstá tím, čím je rozsah
trhu větší.
MS: Možná jsem se chybně vyjádřil. Já jsem
hovořil o přirozeném přechodu ze státu na
planetární úroveň.
EB: Nemyslím si, že je to normální. Právě zde
by měly hrát svou roli ty instituce …
MS: …, aby pomáhaly eliminovat negativní
jevy, čímž korupce bezpochyby je.
EB: Ano, oni to nedělají. Stejně jako
v národních státech i v České republice vláda
nedělá vše proto, aby korupci omezila.

MS: Možná to dělá formálně. Strategie boje
proti korupci má více jak pět desítek stran a to
je jen základ. Jsou různé podkladové zprávy.
EB: Neprotestuji. Ale skoro vůbec se to
nepromítá v realitě.
MS: Souhlasím. Něco jiného je záměr a něco
jiného je realita, z níž se při potírání korupce
musí vycházet. Ve kterých institucí je podle vás
zásadní problém s korupcí? Zmiňoval jste
dvacet organizací, do kterých naše republika
přistoupila. Integrovali jsme se do evropských
struktur. Kde vidíte velké institucionální
nedostatky? Kde identifikovat neuralgické
body pro budoucnost? Lze to vnímat jako
pavučinu, kde uvízly státy a jejich občané?
EB: Pochopitelně Evropská unie. To proto, že
je tam obrovský přesun peněz. Jeden problém
je, že se zde ztrácejí peníze. Druhý zase, že
není tlak na využívání finančních prostředků.
Další institucí je NATO. Tato instituce
podporuje korupci na národní úrovni tím, že
stanovuje procento národního důchodu, které
musí být tou kterou zemí dodrženo. Výstup
ekonomiky je však částečně utvořen z dluhů.
Ten se rozšiřuje kvůli korupci. Severoatlantická
aliance podporuje růst korupce tím, že
stanovuje limity či doporučené úrovně na
obranu podle HDP.
MS: Trochu odbočím z Evropy, ale nádherně je
to vidět v USA. Současný prezident měl zájem
šetřit. Ale obrana? Tam jsou velké tlaky
zbrojních společností.
EB: Nyní se to trochu změnilo, avšak vcelku
máte pravdu. Zrovna minulý týden (první
lednový týden 2012 - pozn. autora) říkal, že se
situace změní, ale jinak bylo vaše tvrzení
správné. Též Světová zdravotnická organizace.
To je podobná věc, byť je to v oblasti
zdravotnictví. Můžeme tvrdit, že každá oblast
má mezinárodní instituci, která by mohla
korupci ovlivnit.
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MS: Ovšem příliš se to neděje. Potenciál je.
V této oblasti je to pěkné přání. Sluší se
připomenout, že organizace je pouhá forma, je
to struktura. V ní žijí lidé. Důležité je, jak se
jednotlivý člověk chopí svého úkolu. Zda půjde
s proudem či proti.
EB: Na druhou stranu jsou mezinárodní
organizace, které se zabývají justicí. Zkoumají,
zda justiční systém funguje či ne, jestli koná
základní věci pro to, aby omezil korupci.
Mezinárodní instituce mohou pouze
vyhrožovat odejmutím členství, ale to také
nedělají. Pravda ale je, že například Evropská
unie vyhrožuje stažením finančních
prostředků.
MS: Ano, to je přímo příklad České republiky.
My se snažíme zlepšit a upravit školský systém.
Problém nastal, když se prostředky na to
dostaly do nedůvěryhodných, ba špatných
rukou. Instituce, která je poskytla, je logicky
bude žádat zpět. Inu, je to o působení sil a
tlaků.
EB: Ano, avšak se zpožděním několika let.
Deseti? Víte, nyní je v módě potírat a vymýtit
korupci. Léta se to nedělalo. Teď jsou ty
struktury v činnosti a peníze byly nality do
neefektivních, předražených projektů. Někdo
z toho žel získal.
MS: V Čechách se říká, že lidé jsou „za vodou“.
Potom na to doplácejí všichni. Existuje tu
sobecké chování, které nikdo neřeší. Možná až
takoví lidé budou odcházet, třeba si uvědomí,
co zpronevěřili, jak neefektivně byly peníze
použity, ale to bude záležitost svědomí, které
bude trápit pár jedinců.
EB: Mezinárodní organizace mohou vyvíjet
jistý tlak, aktivitu. Ale je už příliš pozdě.
MS: Možná je to naivní, ale člověk by mohl říci,
co tak těm globálním institucím snížit vliv? Na
jedné straně je integrace, na druhou
desintegrace. To žene vodu na mlýn takovým

osobnostem jako je Václav Klaus5, jenž
v Bruselu vidí nepřítele a sémě zla.
EB: To jistě. Korupce má velký vliv na integraci.
To proto, že se kvůli korupci ztrácejí peníze, a
tak se tlačí na větší integraci. Abychom krizi,
kterou máme též kvůli korupci a které musíme
čelit, lépe překonali, měli bychom se více
integrovat. Jak vidíte, je to takový začarovaný
kruh.
MS: Zavinili jsme to tím, že nebyl respektován
patřičný předem dohodnutý řád, slušná
doporučení, nomy. Jinak by ta krize nebyla.
Jinak bychom již byli v blahobytném světě. Na
druhou stranu jsme lidé nedokonalí,
využívající cizích prostředků.
EB: Otázkou je, jestli máme jako civilizace
nárok na existenci, pokud jsme tak
nedokonalí? To je zásadní otázka a měli
bychom se jí zabývat, neboť jak jinak můžeme
dostatečně obhájit svou existenci? Nechceme
to náhodou svést na naši povahu?
MS: Souhlasím. Dá se omluvit cokoliv, tedy i
každý nedostatek. Je na člověku, zda má zájem
vidět skutečný stav věcí, zda usiluje být
svobodný. Svoboda je podmiňována realitou.
Pokud žije ve zkorumpovaném světě, tak je
spíše otrokem, než svobodnou bytostí.
Domníváte se, že svět k pojmenování
skutečností, k odkrytí směřuje, nebo jste
skeptikem? Konají globální instituce v tomto

5

Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa
později České republiky. Je vnímán jako politický
antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o
otázkách
úlohy
občanské
společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy
patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo či mnoho
v dějinách země (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad.
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ohledu dostatečně, aby nemoc jménem
korupce eliminovaly?
EB: Ne, jen se snaží, aby to tak vypadalo …
MS: Inu, utváří zdání, je to tedy fikce.
EB: Teď je v módě mýtit korupci. Usilují, aby to
vypadalo tak, že něco dělají. Prakticky je už ale
pozdě.
MS: Je pozdě? Někdo by mohl namítnout, že
nikdy není pozdě. Vždy je přece nějaká naděje.
Právě díky ní může člověk existovat.
EB: Na místní úrovni určitě naděje existuje. Ale
obávám se, že vzhledem ke globálnímu efektu
korupce může mít jen částečný efekt. Vliv
korupce totiž přichází i zvenčí.

MS: Posuňme se dále. Lze uvažovat tak, že
narušování řádu je do jisté míry člověku
vnitřní, je jeho inherentní součástí?
EB: Ne, vůbec s tím nesouhlasím, že je to
inherentní součástí člověka, že je to přirozené,
jak říkáte. Možná je to normální pro někoho,
kdo to má ve zvyku, pro které je to praxí. Ti,
kteří se chovají jinak, jsou čestní a ve svém
jednání užívají další ...
MS: … ctnosti …
EB: To proto, aby ostatní neměli přístup
k majetkům. Já si nemyslím, že pro lidstvo je
normální krást.
MS: Člověk, pokud se dostane do sporu, a je na
něm shledána vina, může říkat: ne já, ale
ostatní. Taková je praxe. Člověk se tím vyhýbá
odpovědnosti a svaluje ji na druhého.
EB: Možná více v Čechách. Není to však
pokaždé.
MS: Zdůraznil jste globální korupci. Může
podle vašeho názoru zahubit tento svět?

EB: Je to jen jedna část, i když velká. Války jsou
svým způsobem korupční záležitostí. To proto,
že všechny války, které jsme měli, nebyly
opodstatnitelné. Někdo na tom vydělá a
někdo silně prodělá.
MS: Jak se díváte na postup neziskových
institucí, které na tomto poli působí? Sám jste
součástí jedné z nich. Jedná se o Transparency
International. Jak vnímáte vliv globálních
institucí při rozkrývání této sociální patologie?
EB: Soudím, že to může mít pozitivní vliv.
Takové organizace poukazují na konkrétní
problémy. Je pravdou, že korupce a
protikorupční hnutí je to jisté míry průmyslem,
segmentem a na tom se dá dobře vydělat.
Nejsou to aktivity vždy pozitivní. Mohou, ale
nemusí. Mohou způsobit další problémy.
Například tím, že se přehnaně zabývají jen
jednou věcí, zatímco jádro problému může bát
někde jinde.
MS: Ano, někdo se snaží posvítit na místo,
avšak to zásadní nám uniká. Lze tedy korupci
pojímat jako vedlejší produkt?
EB: Nemusí to být naschvál, nicméně to tak
může být. Další věcí je, že pokud vyvoláváte
nějaká očekávání a ta následně nejsou
splněny, tak to může mít negativní efekt v tom
smyslu, že budou protesty, budou stávky,
které nemusí vést nikam. Mohly by pomáhat
vylepšit situaci, ale nedělají to.
MS: Vy možná narážíte na snahu vlády Petra
Nečase6. Vládne nám vláda „rozpočtové
odpovědnosti a boje proti korupci“.
EB: To je dobrý příklad.

6

Petr Nečas, *1964, český politik, od roku 2010 9.
předseda pravicové vlády, též předseda ODS. Ve
vládě M. Topolánka působil jako 5. ministr práce a
sociálních věcí. V politice je od roku 1992. Působil
jako náměstek ministra obrany, předseda klubu
pro obranu a bezpečnost. Původním zaměstnáním
je plazmový fyzik.
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MS: Můžeme říct, že někteří představitelé něco
deklarovali, ale nakonec v tom marasmu sami
uvízli. Existuje strana, která se do vlády
dostala, protože měla téma korupce jako
hlavní bod programu.
EB: Ano, jistě. Tento příklad je skutečně dobrý.
Vláda je proti korupci, je pro rozpočtovou
kázeň, ale ve skutečnosti stoupá státní dluh.
MS: A klesá umístnění země na žebříčku
korupce ve srovnání s ostatními zeměmi. Není
jedním problémem také to, že Češi mají
specifický vztah ke státu? My se tážeme, co
nám stát může dát?. Pokud nahlídnete do
historie, tak bylo velké národní vzepětí, poté
jsme měli padesát let období dvou totalit, to
asi zamává s pohledem člověka na stát a jeho
význam. Ten je spíše institucí, od které je cosi
chtěno, než tou, které se bude cosi dávat.
Existuje přístup, že jej „ošulíme“, že raději si
prostředky necháme, než abychom je dávali
eráru. Žijeme s domněním, že stát je taková
černá díra.
EB: Naznačujete, že česká povaha může mít
prokorupční směřování? Právě proto jsou
důležité mezinárodní instituce, které by měly
říci asi toto: Když stát nebude správně
hospodařit, podle doporučení, tak od nás
zkrátka nic nedostanete. Nebude mít ani to
členství. Tady mezinárodní organizace
selhávají. Česká povaha, o které mluvíte, se
posiluje, místo toho, aby se oslabovala.
MS: Jak si vysvětlujete, že 67 procent státních
zakázek není transparentních? Byl to výsledek
studentů Janského, Skuhrovce a Chvalkovské7,
kteří vytvořili tzv. Z- index. Jak vy vnímáte
výsledky tohoto a podobných zjištění, že české
úřady nejsou ochotny chovat se
transparentně? Souvisí to s postojem ke státu?

7

Studenti doktorského programu Fakulty
sociálních věd UK.

EB: Částečně kvůli tomu, že samy vlády nejsou
transparentní. Existuje tu možnost založit
firmu na ostrově a podnikat přes ni v Čechách.
Obtíž je v tom, že nejsou známy vlastníci.
Evropská unie má možnost zakázat takové
struktury, avšak nedělá to. Musím jedině
předpokládat, že je to naschvál, že jsou takové
praktiky z nějakého důvodu chtěné. To
přirozeně má vliv na chování úřadů, institucí v
České republice. Jestli na mezinárodní úrovni
nechtějí zakročit, tak proč bychom tak měli
konat my?
MS: Snaží se přizpůsobit.
EB: Já se domnívám, že každý politik na
jakékoliv úrovni ví, že když neexistuje tlak, tak
se nic nestane. Pokud má člověk možnost
krást peníze, a ví, že pravděpodobnost
dopadení je malá, tak to z přirozenosti zvyšuje
možnost, že krást bude.
MS: Nu, ale křesťané mají své přikázání:
nepokradeš. To je přece dobrým vodítkem
v jakékoliv situaci.
EB: Ano, ale důležitá je také autorita.
MS: Jste přesvědčen, že Čechům chybí
skutečné autority, které by pledovaly a konaly
něco pro řád, jeho konsolidaci, jeho obnovu?
My máme velkou zkušenost s krádežemi
během transformace. Ty se do jisté míry staly
normou. Právě v těchto dnech odešel člověk,
jenž byl ztělesněním mravních hodnot. Pokud
se objeví autorita, má člověk vodítko ke svému
chování a ztotožní se s ní. Myslíte si, že je to
problém Čechů?
EB: Nejen Čechů, ale mezinárodní. Vidíte, kolik
úředníků mezinárodních institucí bylo zatčeno
kvůli korupci a dalším proviněním? To je opět
ten problém.
MS: Jak vnímáte vztah demokracie a korupce?
Je zřejmé, že špatně fungující státy mají nižší
umístnění na žebříčku Transparency
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International. Státy chudé, nefunkční více
inklinují ke korupci.
EB: Je pozoruhodné, že Český stát a obdobné
státy v regionu mohou být rozkradené, a
přitom mají demokracii v tom smyslu, že
cenzura není tak velká. Novinář se nemusí bát
o život. To je zajímavý moment v dějinách,
protože tyto dvě věci nejdou dohromady.
Pokud je korupční stát, tak musí být též
autoritářský. To my zatím nemáme.
MS: Myslíte si, že k tomu může směřovat, když
si zasadíte události do souvislostí? Zámožní
lidé, velcí podnikatelé tlačí na to, aby se
korupce eliminovala. Uvažujete o tom, že tito
lidé mohou vstoupit do politiky a počnou tu
naši demokracii bořit? Nevydáváme se
náhodou cestou Maďarska?
EB: Riziko existuje. Lidé by měli mít větší zájem
dívat se, co se děje v Maďarsku. Češi nemají
zájem si všímat, co se děje kolem.
MS: Možná jsme ponořeni do vlastních
problémů.
EB: Navíc ten jiný jazyk, ta jiná kultura. Možná,
pokud by to bylo na Slovensku, tak by si toho
více všímali. Řekl bych, že je zajímavé hodnotit
a tázat se, zda něco podobného můžeme
očekávat.
MS: Když se podíváte na vývoj české politiky,
tak můžete konstatovat, že v devadesátých
letech tam byli lidé s idejemi a po roce 2000
přišli vulgární pragmatici. Vývoj je vždy
s otazníkem. Demokracie jako forma vlády
není cosi samozřejmého, a proto se o ni musí
bojovat. To platí i s potírání korupce. Jste
v tomto ohledu optimistou? Navrátí se Česká
republika mezi první třicítku či bude padat
mezi země, které bychom mohli označit jako
banánové republiky?
EB: Nejsem velký optimista. Je to postupný
proces. Někde se musí začít. Zatím to vypadá

tak, že se představitelé chtějí soustředit na pár
případů, aby to vypadalo, že se něco děje.
Demokracie je do své míry fiktivní. To proto,
že politické strany, které jsou zkažené a
zkorumpované, diktují podmínky na
demokratickém trhu. Z toho důvodu
demokracie nemůže být plně čistá. Opakuji, že
situace je lepší, než bychom mohli normálně
očekávat. Je to moment v dějinách, kdy máme
poměrně slušnou demokracii, ale zároveň
rozkradený stát – státní rozpočet. Je otázkou,
jak dlouho to může koexistovat. To však
nevím.
MS: Děkuji Vám za postoje, z pohledu
Američana žijícího v Praze jsou cenné.

Dialog o korupci s Pavolem Fričem8,9:
MS: Co pro vás jako sociálního vědce je
korupce? Není náhodou toto slovo příliš
užívané a není obsah slova pouhou skořápkou?
PF: Ve veřejném diskursu, kde vedou prim
politici a novináři, k tomu pochopitelně
dochází. Na druhé straně v sociologii máme
poměrně jasno. Korupce je nejnebezpečnější
patologie současné doby. Ohrožuje fungování
demokracie, snižuje legitimitu vládnoucích elit
a vytváří hrozbu, že demokracie bude
destruována zevnitř. Já si myslím, že toto
slovo nemá vyprázdněný obsah, pokud je
používáno zodpovědně.

8

Pavol Frič, * 1956, sociolog orientující se na oblast
občanského sektoru, veřejnosti a elit. V dřívějších
dobách se zabýval metodologií prognózování.
Působí v Centru pro sociální a ekonomické
strategie při UK a Institutu sociologických studií
FSV UK. Přispěl do následujících děl: Hodnoty pro
budoucnost, Korupce na český způsob, Vize rozvoje
České republiky do roku 2015, Neziskový sektor
v České republice, Průvodce krajinou priorit aj.
9
Dialog byl veden v úterý 20. 12. 2011
v popoledních hodinách v Karolinu v Celetné 20,
Praha 1 v centru CESES FSV UK
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MS: Není na slovo korupce naloženo příliš
obsahového nákladu?
PF: To ano, vejde se tam téměř cokoliv. Od
krádeže až po jakékoliv další morální selhání.
Je pravdou, že obsah je pestrý a
mnohovrstevnatý. V zásadě ale je dnes toto
slovo symbolem odporu vůči tomu, jak
nezodpovědně se chovají současné elity.
MS: Čím více se téma korupce objevuje ve
veřejném prostoru, je to důkaz toho, že se elity
ať politické, tak hospodářské chovají korupčně.
PF: Nejde jen o nemorální chování elit.
Korupce snižuje kvalitu našeho života,
ochuzuje náš životní styl. Kvůli korupci se ze
státního rozpočtu ztratí odhadem asi 100 až
200 miliard ročně. To nemohou lidé
dlouhodobě nepocítit na své životní úrovni.
Nejde už jen o vyjádření nesouhlasu s tím, co
dělají politici. Jde o to, že jsme postiženi
existenčně, nejen existenciálně.
MS: Je to asi záležitost každého člověka, ne
pouze vládnoucích elit. Každý člověk je
vystaven situacím, v nichž musí rozlišovat mezi
slušným a špatným jednáním, mezi tím, co
prospívá a co škodí. Jsme k tomu disponováni.
Latinské slovo CORRUMPERE znamená
znetvořovat, porušovat. Vztáhneme-li to na
společnost, tak můžeme dojít k tomu, že
korupce je narušování společenského řádu
a norem, na kterých se shodla.
PF: Nebudu se nyní přít o slovní základ.
CORRUMPERE je též zlom. Nemusí to být
pouze zlom v nějakém společenském řádu,
může jít o zlom charakteru. Jak říkáte, dotýká
se to každého z nás, avšak každého jinak. Ten,
kdo je v elitní pozici, má daleko větší
odpovědnost, než řadový občan. Ten, kdo je
v čele státu, vede naše hospodářství, náš
společenský život, musí být morálním vzorem.
Pokud toho není s to dostát, nemá tam co
dělat. Lidé pociťují, že zkorumpovanost našich
elit poškozuje prosperitu a demokratický

charakter naší společnosti. To začíná být
povážlivé. Více méně všude v demokratických
zemích dochází k pohybu, jenž vyjadřuje
pocity běžných lidí, že to, s čím máme dnes co
do činění, není skutečná demokracie. Korupce
pokřivuje soutěž myšlenek, soutěž politických
stran. V podstatě dochází k tomu, že nežijeme
v demokracii, ale v jakési skryté oligarchii.
Každý - i ten nejobyčejnější člověk tomu
rozumí. Dochází k pokřivení demokracie.
Běžný člověk je tedy ochuzen nejen
existenčně, ale i občansky. V demokracii by
měl i on mít právo rozhodovat. Otázka
korupce se stává centrálním problémem i
české společnosti. Jde o průřezový problém,
který již deset let stojí v popředí řebříčku
sociálních problémů a to vytváří trvalou
frustraci.
MS: Kde jsou toho podle vás hlavní příčiny této
nemoci? Někdo může říci, že základem toho je,
že člověk není mravně – hodnotově ukotven.
Jeho žebříček hodnot podporuje korupční
jednání. To následně vede k tomu, že
společnost je ochuzována, přičemž jiné
společnosti prosperují. Jinými slovy ztráta je
způsobena z nenalezení společného
jmenovatele, jenž by posiloval rozvoj
společnosti, ale došlo k opaku. Lidé se tiše
„dohodli“, že společenská energie vycházející
z interakcí jedinců, bude potlačována, což
může vyústit v rozpad společnosti.
PF: Já si myslím, že korupce v České republice
dospěla do systémového stádia. Je to celý
systém hodnot, pravidel, norem, která jsou
neformální a přitom fungují ve formálním
světě institucí. Systémová korupce je parazitní
instituce uvnitř formálních institucí, jako jsou
stát, veřejná správa aj.
MS: Dá se to zřejmě přirovnat k vetřelci …
PF: Ano, je to parazit, je to vetřelec, jenž
vysává zdroje, životaschopnost z této
společnosti. Proč je u nás tak rozšířený, když
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například v severských státech tomu tak není?
Existují dvě teorie. První je „path dependancy“
a druhá „transformační anomie“. První říká, že
za socialismu byla též korupce. Bez ní nic
nešlo. Korupčních transakcí bylo tisíce, možná
i statisíce denně. To znamená, že jsme si na ni
už zvykli, nemůžeme se jí jen tak zbavit, a
proto v ní jdeme dál.
MS: A teorie „transformační anomie“?
Ta zdůrazňuje, že korupci potřebujeme,
abychom zvládli problémy spojené
s přechodem ke kapitalismu. Systémová
korupce je spojena s klientelismem a
neformálními sítěmi, které přežily
komunismus a staly se tou jistotou, která
přetrvala a je možné se o ni opřít. S jistou
nadsázkou můžeme tvrdit, že se korupce
zbavit nechceme. Je pro nás dobrou berličkou
na cestě ze socialistické společnosti do
kapitalistické, ale protože ji potřebujeme,
nemůžeme vybudovat fungující kapitalismus,
po kterém všichni touží.

MS: Inu, lačnost po moci generuje tuto sociální
realitu, která není nic jiného, než obrazem
obchodního marketingu.
PF: Ano, politika je marketingová záležitost.
Ten, kdo má na marketing více peněz, ten
vyhrává. Takto se to více méně děje. Proto se
neustále setkáváme s puzením politiků
získávat tyto prostředky. V politických
stranách začali mít důležitější roli ti lidé, kteří
dokážou získat peníze. Ne ti, kteří mají
myšlenky. Zde je existenční spojení mezi
politickou stranou a korupcí. Politické strany
nemohou bez korupce existovat. Tím pádem
jsou hlavním generátorem systémové korupce
v české společnosti.
MS: Člověk by mohl říci, že je lepší odstranit
politické strany. Nač mít tyto společenské
útvary, pokud jsou integrální součástí
systémové korupce a indukují ji?
PF: V ostatních zemích politické strany
negenerují takový objem korupce jako u nás.

MS: Proč se nám to nedaří?

MS: Vždy jde o míru, rozsah.

PF: Domnívám se, že jedním z hlavních důvodů
je to, že politické strany ztratily masové
členské základny. Dříve byly politické strany
financovány z členských příspěvků. Dnes to už
nejde, neboť počet jejich členů je malý. Strany
jsou dnes do velké míry financovány
prostřednictvím státu. Samy si to
v parlamentu odhlasovaly, že budou dostávat
příspěvky za získané hlasy ve volbách. Ani to
však nestačí. Politické strany potřebují „černé“
peníze z korupčních transakcí, aby jedna před
druhou měly komparativní výhodu. Náklady na
kampaně, náklady na provoz politických stran
stále stoupají. Ten, kdo chce vyhrát, musí mít
více peněz. Politika se stala komerční
záležitostí. Prodávají se programy, prodávají se
kandidáti, myšlenky … To vše se prodává
prostřednictvím kampaní, které jsou velmi
drahé.

PF: V severských zemích toto neexistuje, u nás
ano, v Itálii také.
MS: Tam je mafie. A to jistě není náš vzor.
PF: Není to pouze mafie. Tam to také funguje
tak, že z černých peněz jsou financovány
politické strany. Jediné možné řešení je
odstřihnout pupeční šňůru mezi stranami a
jejich existenční závislostí na korupčních
zdrojích. Myslím si, že to jde. Světlo na konci
tunelu existuje. Nejvíce demobilizuje lidi to, že
nevidí světlo na jeho konci. Neustále se jim
nabízejí desítky možností, jak metodou malých
kroků postupně omezovat korupci, což je
pochopitelně směšné. Pokud zde máte
generátory systémové korupce a existuje zde
systém, jehož lidé se starají o to, aby
zkorumpovaní členové nebyli identifikováni a
nebyli potrestáni, tak máme jistotu, že
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korupční systém může v klidu fungovat dál.
Problém je, že naopak ti, co se chovají
korektně, jsou ze systému vylučováni, jsou
trestáni, vypadají ze hry.
MS: Jak je tedy možné tuto situaci změnit?
Světlo na konci tunelu znamená cosi změnit ve
financování politických stran. Jediný možný
způsob, jak je odstřihnout od nezbytnosti
černých peněz, je změnit způsob jejich
financování. Jak se to dá udělat? Všimněte si,
jak dnes funguje financování politických stran.
MS: Stačí si vzpomenout na tajné sponzory
naší pravicové Občanské demokratické strany
na konci devadesátých let minulého století.
Bylo to spojeno s transformací - a možná
začátek problému.
PF: Ano, funguje to přes sponzorské akce. Je
to velký problém pro demokracii, protože tyto
subjekty mají silnější hlas, než mají občané. Za
druhé to funguje tak, že strany jsou díky
státním příspěvkům na svých voličích
v mezivolebním období nezávislé. To je
zajímavé v tom slova smyslu, že si my voliči,
jako každodenní spotřebitelé politického
zboží, předplácíme toto zboží každodenní
spotřeby na čtyři roky dopředu.
MS: To je ale taková úmluva a lidé s tím
souhlasí.
PF: Ale my tak konáme bez ohledu na kvalitu
tohoto zboží. Představte si, že byste to samé
dělal u jiných druhů zboží každodenní
spotřeby. Např. kdybyste si předplácel na čtyři
roky dopředu rohlíky. A po čase najednou
byste dostával gumové či suché rohlíky a
stejně byste za ně platil tu samou cenu, jakou
jste na začátku platil za čerstvé rohlíky.
MS: Soudím, že je to otázka kontraktu, který já
uzavírám. Pokud bych cosi podobného dělal
v praktickém životě, tak bych žádal patřičnou

slevu, pokud jste to vztáhnul na rohlíky. To se
dá uplatnit i na vysoce kvalifikovanou práci.
PF: V politice žádná sleva není. Zde vám nikdo
slevu nedá. Naopak vy sledujete, jak kvalita
zboží neustále klesá. Vy neplatíte stejně, ale
dokonce více. Platíte i tehdy, pokud jste
žádnou politickou stranu nevolil či se vámi
preferovaná strana nedostala do parlamentu.
Je to způsobeno absolutně středověkým
financováním politických stran. Dle mého
pohledu jsme už dlouhou dobu svědky
vytlačování trhu z politického prostoru.
Respektive je tady do očí bijící asymetrie.
Politici se k voličům každý den chovají zcela
podle zásad marketingu, ale my voliči se
chováme tržně jen jednou za čtyři roky.
MS: Ano, lidé dostávají jistotu a nemusejí se
starat, ovšem bude jim to možná spočteno za
čtyři roky.
PF: Politici mají jistotu, že byli zvoleni. Proč by
si však měli být jisti, že budou získávat stejné
finanční prostředky čtyři roky? Proč mám
někomu platit, když jsem změnil názor a
v současnosti chci preferovat někoho jiného?
MS: Předpokládá se kontinuita preferencí …
PF: Proč já bych měl platit zboží, které je
špatné? Já jsem jako spotřebitel zkrácen na
svých právech. Proč zde nefunguje trh? Proč si
v tomto případě nemohu vybírat, když o to
usiluji? Všude jinde a všeobecně je to
považováno za správné. Soudím, že trh určuje,
které zboží je nejlepší a které firmy přežijí.
Proč to neexistuje v politice?
MS: Důležité je zmínit, že jsme se jako národ
rozhodli mít zastupitelskou demokracii, která
má svá omezení. Můžeme ji ale doplnit prvky
demokracie přímé, jako tomu je ve Švýcarsku,
aby byl slyšet též hlas voliče a člověk nemusel
čekat na rozhodnutí stranických sekretariátů.
Tímto přístupem bychom mohli vybudit trh
idejí, konceptů, po kterém vy voláte.
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PF: : Ano, ale u nás není zastupitelská
demokracie doplněna o prvky demokracie
přímé. To znamená, že se chováme jako padlí
na hlavu. Nechováme se jako uvědomělí
spotřebitelé politického zboží. Vždy po jednom
nebo po dvou letech, kdy se nějaká strana
ujme vládnutí, se ukáže, že selhala a
preference voličů se mění. Vzniká paradoxní
situace - my o ní víme, že je zkorumpovaná,
ale pořád ji platíme. Jsem přesvědčen, že toto
musí přestat. Takto se platily i známky
solidarity za socialismu, pokud vám to něco
říká …
MS: Jsem moc mladý, abych to znal …
PF: Máte štěstí. Z vaší výplaty by vám každý
měsíc strhávali peníze proto, abyste podpořil
hladové děti v Africe, či boj guatemalských
partyzánů. Ale vy jste nevěděl, jestli tomu tak
ve skutečnosti je, a své peníze jste nikdy
neviděl. Dnes je to podobné. Z vašich daní
každý měsíc nějaký ten malý díl jde na
politické strany, ať člověk chce či ne.
Jednoduše vám jej vezmou a vy jej ani
nevidíte.
MS: Dle vás je to tedy příliš vzdálené …
PF: Člověk to jednoduše nemá pod kontrolou.
Tržní mechanismus, který jinak funguje, je
v této oblasti zrušený a nastoupil zde hluboký
socialismus. Hlásají ho i pravicové strany, což
je zajímavé. Domnívám se, že je nutné s touto
praxí konečně přestat. Máme si platit politické
strany podle toho, jak uvážíme. Každý měsíc,
každé čtvrtletí, každý půlrok …
MS: … aby naši zástupci byli pod tlakem,
přesto je to utopické …
PF: Ano, aby naši politici byli pod
ekonomickým tlakem. Jakmile by měli
zakázáno brát peníze od kohokoliv jiného, než
od daňových poplatníků. Nebyli by sponzoři,
nebyl by stát, ale pouze voliči, občané, jež by
je podporovali. Soudím, že by se najednou

situace obrátila. Vy byste měl jako daňový
poplatník „moc v rukou“, jelikož jim dáváte
své peníze. Moc má ten, kdo kontroluje
finanční toky. Politické strany by musely
uvažovat úplně jinak. Musely by uvažovat v
reputačním režimu a snažit se udržovat si
slušnou pověst, abyste jim vy a ostatní daňoví
poplatníci peníze pravidelně dávali. Pokud
byste jim je přestal dávat, tak by jednoduše
zkrachovaly.
MS: Zní to idealisticky. Problém je, že lidé
nejsou příliš ochotní participovat. Demokracie
jako systém správy věcí obecných je nákladná
a to nejen finančně, ale převážně časově a
lidsky. Mnozí lidé jdou k volbám, avšak poté se
neangažují. Když se podíváte na míru
participace, klesá. Snad nejlépe dopadnou
volby na regionální úrovni. Jak si myslíte, že by
se lidé mohli zapojit do tohoto procesu?
PF: Rozumím. Je to velice jednoduché. Ten
systém byl dávno vymyšlen. Je nutné jej pouze
modifikovat. Je to systém daňových asignací.
Vy určíte, že vámi pevně stanovená částka
daní půjde komunistům, občanským
demokratům, sociálním demokratům apod.
Můžete to dělat měsíčně či v jiné časové
periodě, podle toho, jak si to zvolíte. To
znamená, že je zde nutné vybudovat
elektronický systém, jenž je schopen to
v reálném čase uskutečnit. Systém by nebyl
ani z desetiny tak nákladný, jako je ten dnešní.
Za druhé by bylo nutné zavázat lidi, aby část
svých daní museli určit nějaké politické straně.
Bylo by ze zákona povinné provést takové
určení. Voliči by určili, kam dané prostředky
půjdou tento měsíc, příští měsíc atd. Nešlo by
tedy o dobrovolnou participaci, ale o
povinnost, což není v demokracii žádnou
novinkou, např. v Austrálii se povinně volí.
MS: Sluší se zeptat, proč se o tomto systému
nehovoří veřejně?
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PF: Dovedete si představit, co by to
znamenalo pro lidi, kteří ve stranách vládnou?
MS: Otřes - dynamika by byla zřejmá.
PF: Pro mnohé by to znamenalo konec jejich
politické kariéry. Jak jsem již řekl, ve stranách
jsou lidé, kteří umí shánět finance. Tam nejsou
myslitelé, ideologové. Tam jsou obchodníci a
podnikatelé.
MS: Co je příčinou, že jsme po roce 1989
opustili ideály, které hlásal a o které se opíral
Václav Havel10? Proč jsme se dostali do takové
bažiny? Myslím si, že člověk, jenž vstupoval
v devadesátých letech do veřejného prostoru,
měl ponětí o veřejném dobru. Ono revoluční
vzepětí do politiky vyneslo lidi se zájmem o
obec. Dnes v politice převládá čistý
pragmatismus či lépe oportunismus.
PF: Ano, je to čistá komerce. Političtí
podnikatelé získávali stále větší vliv díky tomu,
že byli úspěšní. Když získali peníze, strana
získala hodně hlasů. Získala moc, aby mohla
vládnout finančním tokům. Poté se systém jen
dál rozvíjel a zdokonaloval. My jsme zde byli a
přihlíželi jsme tomu.
MS: Ale člověk si měl uvědomit, že jsou také
jiné hodnoty než preference matérie, která
člověku spíše přitěžuje. Díky ní se stáváme
nesvobodnými. Domníváte se, že dnešní praxe
je opačná?
PF: Ano, máte zcela pravdu. Ovšem na druhé
straně ty materiální hodnoty jsou pro mnohé
lidi důležité. Je jim příjemnější se starat o svůj
10

Václav Havel, (1936 - 2011), významná autorita
ve světě divadelním, disidentském. Jeho dílo bylo
spíše uváděno v zahraničí, například Zahradní
slavnost,
Vyrozumění,
Ztížená
možnost
soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace,
Kromě her psal také eseje, z nichž nejvýznačnější
Moc bezmocných je velkým příspěvkem do
českého i světového myšlení 2. poloviny 20. století.
Jeho hlavní snahou bylo bojovat za zachování
lidské identity a žití v pravdě.

majetek, než se starat o druhé lidi. U nás chodí
lidé do politiky vydělávat. U nás neděláme
politiku jako službu, jako soutěž myšlenek pro
blaho společnosti. U nás se dělá politika proto,
aby se člověk obohatil. To je známá věc. Čest
výjimkám.
MS: Ovšem v historii českých zemí máme lidi,
kteří šli proti tomuto trendu. Bohužel jen
v historii, někdo by mohl doplnit a přidat, že
nám dnes takoví lidé chybí. Česká republika
v politice postrádá vzory.
PF: Ten jeden, který zemřel, o tom dokázal
zajímavě mluvit. Nedokázal nám ale ukázat
světlo na konci tunelu. Nedokázal mobilizovat
lidi, aby do toho tunelu šli s ním.
MS: Pokud hovoříte o světle v tunelu, tak
nesmíte zapomenout, že se může jednat o
protijedoucí vlak, což můžeme považovat za
zmatení. Ne vše, co se nám jeví, nabízí
pravdivou povahu.
PF: Budoucnost je vždycky nejistá, a pokud se
jedná o budoucnost celé společnosti, tak to
platí dvojnásob.
MS: Jak vy vnímáte vztah korupce a
demokracie? Nemyslíte si, že pokud společnost
bude přetrvávat v bažině, v níž se nachází,
pravděpodobně budou existovat síly, které
půjdou proti demokratickému řádu? Nebude
Česká republika vystavena autoritářským
tendencím?
PF: Toto nebezpečí zde je. Kvůli korupci padla
spousta režimů. Stačí uvést země v Latinské
Americe. Nyní padají režimy v arabských
zemích. To kvůli tomu, že diktatury a jejich
suita byly zkorumpované, prohnilé. Lidem to
skutečně vadilo a byli ochotni se proti tomu
postavit. To ale nebyly demokratické státy.
Nedomnívám se, že korupce a demokracie
jsou synonyma.
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MS: To rozhodně ne. Demokracie je o správě
věcí veřejných a korupce je narušování řádu a
jeho rozkladu.
PF: Pokud dokážeme pojmenovat kořen
systémové korupce a diskutovat o něm ve
veřejném prostoru, demokracie se systémové
korupce zbaví. To povede k eliminaci hrozby,
že pod zástavou boje proti korupci se k moci
dostane autokrat, autoritativní vůdce, jenž se
nechá zvolit, aby demokracii zničil. Mnoho lidí
si však dnes říká, že možná je lepší čestná
diktatura, než zkorumpovaná demokracie.
MS: Nu, demokracie cosi vyžaduje. Tam je
nutná disciplína. Požadujete vzdělaného
člověka, jenž cítí závazek vůči obci, vůči lidem,
kteří jej obklopují. Také má úctu k hodnotám,
jež jej přesahují atd. Řekl bych, že to roste
dlouhodobě. Slavný britsko-německý sociolog
Ralf Dahrendorf11 hovořil o šedesáti letech, než
dojde ke zvnitřnění hodnot demokracie a nyní
jsme ve třetině. Má to svou evoluční stránku.
PF: Zde je problém, že pokud to necháme
evolučně vyhnívat, přijde diktátor, jenž zničí
demokracii dříve, než ty hodnoty, které jste
zmiňoval, zde zapustí pevné kořeny. K tomu by
mohlo dojít. Já jsem přesvědčen, že by mělo
platit to české: „Na hrubý pytel, hrubá
záplata!“ Pokud jsme se dostali do situace, kdy
systémová korupce je takto zakořeněná,
nemůžeme přijímat a přebírat protikorupční
opatření, která fungují v Německu či v Dánsku.
MS: Ano, tamní společnost je usazená …

11

Ralf Dahrendorf, (1929 - 2009), sociolog,
politolog, liberál. Působil v Německu, Anglii. Byl
ovlivněn M. Weberem, K. R. Popperem a von
Hayekem Jeho význačné práce byly přeloženy i do
českého jazyka. Pro otázku transformace je stěžejní
práce Úvahy o revoluci z roku 1991, dále Hledání
nového řádu (2007), Od pádu Zdi k válce v Iráku
(2008), Pokušení nesvobody (2008), Překonávat
hranice (2009), ve slovenštině vyšla kniha Moderný
sociálný konflikt (1991).

PF: Tamní postupy jsou dobré v boji proti
individuální korupci. Pokud s korupcí takto
budeme dál bojovat i u nás, tak korupční
systém si nemůže nic lepšího přát. Každé
takové opatření znamená jakési sérum, které
posílí jeho imunitu vůči protikorupčnímu boji.
Navíc se zdá, že orgány, které mají bojovat
proti korupci, jsou v podstatě v rukou
korupčníků.
MS: To je kontraproduktivní.
PF: Jak vlastně může korupční systém bojovat
sám proti sobě? To člověk se zdravým
rozumem nemůže žádat.
MS: S nadsázkou bych užil české rčení, jež říká,
že zloděj volá, aby chytili zloděje …
PF: Sám bych užil jiné, že kapři si sami rybník
nevypustí. Nemůžeme vyčkávat velkého zlomu
v protikorupčním boji. Dokud je postihování
korupce v rukou korupčníků, tak se
nepohneme nikam.
MS: Vaše recepce situace a výhledy jsou dost
pesimistické.
PF: Podívejte se, co se děje. Máme občanské
iniciativy, které protestují několik let, vydávají
petice a shromáždí tři tisíce či pět tisíc
podpisů.
MS: To je málo ve srovnání s počtem občanů
celé republiky i lidmi, kteří byli na
demonstracích při sametové revoluci.
PF: Problém je, že poté nepřijde ani dva tisíce
lidí na náměstí. Pokud by oni měli zájem
mobilizovat akci, přijdou tam a zjistí, že jsou
generálové bez vojska. Na protestní akci
dorazí dvacet, třicet lidí. Ti se znají a zjistí, že
jsou v té iniciativě prakticky osamoceni.
Nejsou vůdci a nemají následovníky. Za druhé,
vidíte, že pan Bakala12, Babiš13, Janeček14,
12

Zdeněk Bakala, *1961, český podnikatel. V době
komunistického režimu působil v USA, kde též
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Kellner15, americká obchodní komora - všichni
najednou začali bojovat proti korupci.
MS: Někdo by mohl říci, že ti, co měli cosi
společného s nedobrými praktikami, toho mají
jednoduše dost. Již to došlo do takového
stádia, že sami počali volat po nápravě.
Systém je neudržitelný a ohrožuje je na vlastní
existenci.
PF: To může být pravda, ale může to být jen
populární vysvětlení, že ti, kdo jsou zapojeni,
tak toho mají dost. Z průzkumu vyplývá, že
dochází k významnému zvratu v mocenském
rozložení sil. Finanční toky státního rozpočtu
ovládají úředníci a politici. Dnes se všude šetří

studoval. Po roce 1989 působil jako zástupce Credit
First Boston i v Praze. V roce 1994 založil
společnost Patria Finance. Po jejím prodeji se stal
podnikatelem v těžebním průmyslu a společnost
NWR vlastní OKD. Je vlastníkem českých médií –
nakladatelství
Economia,
která
vydává
Hospodářské noviny, Ekonom. Je činným v oblasti
filantropie.
13
Andrej Babiš, *1954, český podnikatel
slovenského původu. Jeden z nejbohatších českých
občanů a vlastník společnosti AGROFERT Group.
Před rokem 1989 pracoval v chemickém sektoru,
jako perspektivní pracovník, neb zastupoval české
podniky v zahraničí. Znalosti o jeho uspořádání
zužitkoval při tvorbě svého imperia, které zahrnuje
kromě chemických podniků i potravinářský sektor.
Majetek se odhaduje na 25 mld Kč.
14
Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.
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Petr Kellner, *1964, český podnikatel. Majoritní
vlastník společnosti PPF, která je registrovaná
v Nizozemsku. PP byla založena v 1991 pro
privatizační záměr jako První privatizační fond.
Součástí jeho skupiny je Česká pojišťovna.
Podnikatelské aktivity rozvíjí ve střední Evropě i
v Rusku. Oblasti jeho podnikání zahrnují:
pojišťovnictví,
bankovnictví,
nemovitosti,
energetika. Majetek dle časopisu Forbes je
odhadován na 9. 2 mld USD. Je činným v oblasti
filantropie. O roku 2002 má Nadaci Educa. Na
veřejnosti se neukazuje.

a státní peníze skokově zdražily. Ten, kdo
ovládá jejich toky, má moc. A kdo má moc?
Mají ji úředníci a politici, kteří nechtějí do
svých řad pustit podnikatele. Z našeho
výzkumu vyplývá, že do tohoto mocenského
centra se neustále snaží nabourávat
podnikatelé, ale příliš jim to nejde.
MS: Myslíte, že chtějí jen získat moc pro sebe?
PF: Ano, pokoušejí se vytvořit (nebo alespoň
tím vyhrožují) své vlastní mocenské centrum.
Kdysi jsme měli tzv. „state capture“. Bylo to
zajetí státu oligarchy, lobbystickými
skupinami. Dnes máme tzv. „business
capture“, kde jsou podnikatelé v zajetí
úředníků a politiků, kteří během krize získali
velkou moc. Tito podnikatelé se bouří nejen
pod vlivem toho, že je to „nebaví“, že mají
„nahrabáno“, nebo něco podobného. Došlo k
posunu moci. To však nevěstí nic dobrého.
Když máte peníze, můžete do politické změny
investovat. Jenže kdo ví, zda jste demokrat či
autokrat?
MS: To se ukáže v průběhu času.
PF: To je hrozba, kterou vytváří korupční
systém i přesun mocenského centra do
spojení úředníků a politiků.
MS: Ale důležitou roli hrají média …
PF: …, která jsou koupená.
MS: Jak vy vidíte budoucnost korupce a české
společnosti?
PF: Domnívám se, že možnosti jsou otevřené.
Může se stát, že budeme pořád „držet hubu“ a
káru táhnout dál. Můžeme se též stát, že
budeme nadávat a tento hněv, nepokoj,
někdo využije a zkorumpované politiky svrhne.
Lze se domnívat, že k tomu dojde
demokratickým způsobem, plebiscitním
způsobem nebo pučem. Možnosti jsou
otevřené, ale to je právě to hrozné. Já nevidím
jasnou kontinuitu demokratických elit.
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Nevidím, že toto je jediná cesta. Dnes vzniká
jistá nestabilita díky tomu, jak korupční systém
rozvinul a může to vyústit v cokoliv. Vy jste na
začátku říkal něco o prognózování
budoucnosti. Já toho nejsem schopen, a to
proto, že z nestability se může zrodit spousta
věcí.
MS: Nu, ale člověk by měl mít alespoň víru, že
si společnost uhájí to, co je zdravé a co
funkční.
PF: Je Orbán16 zdravý pro Maďarsko? Není to
diktátor střihu Jižní Ameriky, ale je to posun
v demokratické kultuře směrem zpět. Může se
to stát i tady. Vítězem nemusí být rovnou
Pinochet17. Chci věřit v to, že k tomu nedojde.
V České republice existuje demokratická
kultura lidí, kteří mají představu, co je dobré,
co je špatné a mají sílu tomu zabránit. Jsou
zde dokonce i vůdci, kteří je k tomu dokážou
nakonec zmobilizovat. Nevěřím tomu ale na
sto procent. Nemohu říci, že scénář o
plebiscitním autokratovi, o kterém jsem
mluvil, určitě nenastane. Současný nestabilní
stav jeho realizaci otevírá dvířka.
MS: Kéž by se nenaplnila. Děkuji Vám za
dialog.
16

Viktor Orbán, *1963, pravicový politik, předseda
parlamentní strany FIDESZ. Během let 1998 – 2002
a 2010 – byl premiérem Maďarska. Ve své politické
praxi se snažil hájit maďarské „zájmy“ jako je jazyk,
kultura, význam církví pro soudržnost společnosti.
To jej do premiérského postu vyneslo. Během jeho
působení bylo Maďarsko integrováno do NATO.
V roce 2011 předsedal Evropské radě EU.
Problematický je též jeho vztah k novinářům. Za
jeho vlády byl přijat zákon omezující jejich
nezávislost.
17
Augusto Pinochet, (1915 – 2006), představitel
pravicové vojenské junty a následný president
Chile v letech 1973 – 1990. Během svého působení
do svých rukou sjednotil moc výkonnou i
zákonodárnou a lze jej považovat za diktátora.
Během jeho působení se uskutečnily tržní reformy,
které
byly
doporučeny
lidmi
spojenými
s tzv. Chicagskou školou. Ke konci svého života byl
obviněn z porušování lidských práv.

Dialog o korupci s Petrem Janským18,19:
MS: Jak vy sám definujete tento fenomén?
Nemyslíte si, že slovo korupce je v současnosti
příliš nadužívané? Odpovídá jeho výskyt
realitě?
PJ: Dle mého pohledu je to velmi obtížné říci,
co ta korupce je. Podle mého názoru je
korupce zločinné, protiprávní jednání či je to
jednání, které odporuje nejlepší praxi.
Například nekompetentní a sebe-obohacující
se jednání jdoucí na úkor veřejného zájmu.
MS: Dá se říci, že korupce je forma krádeže?
PJ: Určitě z části ano. Pokud se jedná o
obohacení soukromé osoby na úkor veřejného
zájmu, tak to ale nemusí naplňovat skutek
právní podstaty. Jedná se o chování, které by
nemělo mít své místo ve společnosti.
MS: Nemělo, ale přesto má.
PJ: Je zajímavé, jak to v České republice může
být pojato, když to přeženu, jako okrádání
státu. Má to souvislost s tím, že za posledních
tři sta let ten stát z velké části nebyl
považován za náš. Náš byl pouze dvacet let
během první republiky a teď posledních
dvacet let svobody. Mezi tím nám vládl
systém, který hlásal komunistické ideje, a ty
měly silný dopad na povědomí vůči státu.

18

Petr Janský, *1986, Vystudoval ekonomické
teorie na Univerzitě Karlově a ekonomii se
zaměřením na rozvojové země na University od
Oxford, Liasion Officer St. Anthony´s College.
Stipendista GS, Shell, E&Y a Husovy nadace. Jeho
hlavním zájmem je hospodářská politika a otázka
transparence. Je jedním z autorů Z – Indexu,
zkonstruoval Financial Secrecy Index hodnotící
daňové ráje. Nyní je angažován v myšlenkovém
centru IDEA, EEIP a je asistentem NERVu.
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Dialog byl pořízen v úterý 15. 11. 2011 po
poledni v Čajovně v síti ulice Jana Masaryka 46,
Praha 2.
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MS: S jistou mírou nadsázky lze tvrdit, že to, co
se ukradlo, bylo nás všech.
PJ: Přesně tak. Před první republikou náš stát
ovládali Rakušané. To znamená, že se kradlo
„pro nás“, byť nejsem historik a v té době jsem
nežil. Za komunistů byla teze, že kdo nekrade,
okrádá rodinu. Takové naladění ve společnosti
bylo - a do jisté míry je vidět do dnešních dnů.
Jedná se o korupci. Je to kradež z veřejných
prostředků. Podívejte se na placení daní.
Nevidíme u lidí velké nadšení platit daně a
udělat něco pro společnou věc, ať již ke
zkvalitnění vzdělání či bezpečí ulice. Spíše je to
naopak. Zaplaťme co nejméně daní, aby nás
stát neokrádal.
MS: Co by ale takovou náladu mohlo změnit?
Domnívám se, že ona otázka je komplexní, a
proto je nutné provést zevrubnou analýzu. Pro
zlepšení morální atmosféry může napomoci,
když budou obyvatelé vědět, že výdajové
programy jsou efektivně využívány v oblasti
sociální, vzdělání atd. Pokud bude podpořena
efektivita, určitě se budou lidé lépe stavět
k tomu, co se za naše daně bude pořizovat. To
se může následně projevit v lepší náladě ve
společnosti a i v menší míře korupce.
MS: Vy tedy velkou vinu výskytu korupce
přičítáte tomu, že občané český stát
nepovažují za svůj. My zde vyděláváme na
instituce, které nám řádně neslouží, jak
bychom si přáli, je zde vidět odcizení …
PJ: Ano, ale to je pouze jeden z faktorů a
dimenzí. Můžeme říci, že tento fakt může hrát
jednu z rolí a má své historické opodstatnění.
Hledat důvody korupce v situaci, kterou
máme, znamená tázat se na komplex otázek.
Úcta ke státu je jen jedna část skládanky.
MS: Proč se až nyní spojily síly a někteří lidé
počali bojovat proti této sociální patologii,
proti netransparentnosti ve veřejném sektoru?
Společností tento fenomén prochází, ale až po

více než dvaceti letech se něco děje a objevují
se iniciativy, které zdůrazňují, že korupce se
stala systémovým jevem.
JP: Je nutné si klást otázku, zda se něco
skutečně děje. Jestli to není pouhá
intenzifikace toho, co zde už bylo. Je zřejmé,
že to bylo nazýváno jinými jmény.
V záznamech policie, v médiích za posledních
dvacet let, i když v menší rovině. Opadlo
nadšení, nálada veřejnosti klesá. Policie
vyšetřuje kauzy, které se staly dávno. Lidé tak
mohou mít pocit, že se situace zlepšuje, avšak
ti, kteří pozorují dění ve veřejném prostoru, to
mohou vidět právě opačně. Něco je realita a
něco je mediální reflexe reality. A ty se mohou
velice lišit. Už před dvaceti lety mohlo
docházet ke korupci, ale až nyní o ní více víme.
MS: Lze asi vypozorovat nepřímou úměru. Čím
více se o korupci mluví, pozorovatel může mít
dojem, že žije ve státě, jenž je prorostlejší
korupcí. Lidé mohou mít více informací z médií.
V době, když se o tom nemluvilo, media
nepřispívala k tvorbě povědomí závažnosti
tohoto tématu. Dnes je to slovo korupce
častým také kvůli neodpovědnému zacházení a
člověk si může myslet, že vše je podmáznuto.
PJ: Ano, je otázkou, zda toto důležité slovo je
také reálné. Je nutné, aby věci, jako jsou
korupční praktiky, neprobíhaly. Domnívám se,
že pokud se o tom píše, tak to samo o sobě
není negativní. Když se píše o kauzách
z devadesátých let minulého století, tedy o
Mostecké uhelné, tak je to již dávná minulost.
Realizace proběhla, byť se o tom píše více než
před tím a to je důležité.
MS: Jakou roli podle vás hrají média, politici a
občané? Jak se tyto entity vzájemně
podmiňují?
PJ: Je jasné, že existuje vícero aspektů. Určitě
věřím v politický systém, který máme, tedy
zastupitelskou demokracii. Obtíž je však v tom,
že lidé, které si volíme, ať je to policie, soudy
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či část veřejné správy nefungují tak dobře, jak
by mohli. Problém je ve věcech, které zvolení
lidé realizují a o kterých rozhodují.
V personálním zastoupení vidím mnoho věcí
ke zlepšení. To se však netýká pouze korupce
ale i státních veřejných politik. Existuje
prostor, v němž i my občané můžeme
ovlivňovat, v jakém státě žijeme, kolik korupce
máme. Vidím zde dvě směřování k dobrému.
Jedno z nich je občanská aktivita, tedy
neziskový sektor, kam patří též myšlenková
centra, think – tanky nebo akademická sféra,
která by se neměla opomíjet. Druhá věc je
ještě jiný proud. To je to, co děláme
v každodenním životě. Každý z nás je
odpovědný za aktivity své a společnosti, kde
působí. Podle aktivit se určí, jakou tu
společnost máme. Na to nesmíme zapomínat.
Každý z nás má sice jen malý vliv, ale i ten
utváří společnost.
MS: Nezávisí to na představitelích, na
ostatním světě, ale též na mně, kam
společnost jako celek směřuje.
PJ: Přesně, a může to být v privátním životě,
nebo to může jít přes občanské aktivity či
volební urnu a další s tím spojné aktivity. S tou
volební urnou to nemusí být pouze o
hlasování, ale také o možnosti kandidovat a
být zvolen. Jedna cest je, že se lidé budou více
zajímat a budou politicky aktivní nejen ve
hnutích, ale také jako kandidáti.
MS: Může se ale stát, že se lidé budou ptát,
proč oni by se zabývali současnou situací. Že
v té zkorumpované společnosti stejně nic
nezmůžou. A spíše to povede k izolaci a
odvrácení od společnosti. Někteří jsou aktivní a
účastní se iniciativ a podporují občanskou
společnost. Pak je tu mlčící většina, která se tu
přidá napravo, tu nalevo. Vy zřejmě věříte
v aktivního občana, jenž bude stavebním
prvkem demokratického režimu?

PJ: Myslím si, že je nutné analyzovat možnosti.
Máme takovou zemi, jakou si zasloužíme.
Máme takové politiky, jaké si zasloužíme.
Máme takovou úroveň korupce, která je
výslednicí předchozího. Pokud toto pro vás
není důležité a je pro vás jednodušší tomu
přihlížet a o nic se nepokoušet, tak …
MS: Jak vy vnímáte míru korupce a
demokratického uspořádání u nás? My jako
Česká republika se umísťujeme kolem
padesáté příčky při mezinárodním srovnání
Transparency International.
PJ: Rozumím otázce, ale nejsem politolog,
teoretik sociologie, abych o tom mohl mluvit v
té linii, kdy bych řekl, že pokud korupce
přesáhne určitou míru, počne se demokracie
bortit či přetvářet v novou kvalitu. Do toho
bych se nerad pouštěl. Co se týče indexu
vnímání korupce (ve zkratce CPI) od
Transparency International, ten vnímám velmi
problematicky. Když už jej využívat, tak velmi
opatrně. Měli bychom si uvědomit, že se
sestavuje z mnoha dotazníkových šetření, a to
je mezi jednotlivými zeměmi nesrovnatelné. Je
to neporovnatelné v čase, a proto s ním velmi
opatrně. Pro různé země a různé roky jsou
vyžádány agentury a jejich experti …
MS: Člověk by měl dbát na to, že jde o vnímání
korupce a obtíž je možné vidět v recepci
fenoménu a jeho propočtení, sumarizace. Sluší
se říci, že je to úplně jiné hodnocení, když se to
srovná s ukazatelem, jako je lidem známý
výstup hospodářství – Hrubý domácí produkt.
PJ: Ano, to jistě. I ten má však své chyby.
MS: Jak vnímáte snahy politiků o zlepšení
situace na poli veřejného prostoru? Stačí se
podívat na současnost, jež není příliš utěšená.
Člověk je lákán na programy, které v sobě mají
slovo korupce zahrnuté, ale mnohdy je to
pouhé slohové cvičení bez jasného dopadu na
realitu.
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PJ: Ano, to je vícedimenzionální otázka, jak
bylo řečeno již výše. Je to fenomén. Pokud by
se politické strany korupci nevěnovaly, tak by
je to poškodilo vůči konkurenci. To je jedna
rovina. Druhá je ta reálná. Jestli naši zvolení
zástupci mají zájem něco dělat. Jaká je to
priorita, zda vůbec usilují o zlepšení. V tomto
hodnocení bych byl velmi opatrný. Na jednu
stranu vnímám, že zákon o veřejných
zakázkách je ve své novele velmi
nepovedeným zákonem. Exekutiva má
omezenou roli ve formování institucionálního
prostředí. Možný potenciál není stále využit.
V mnoha oblastech opět nejde o to, že by
politici nechtěli bojovat s korupcí. Částečně lze
říci, že ano, z části ne. Na druhou stranu bych
mírnil volání některých nezávislých expertů, že
jde jen o to chtít, nebo nechtít. Nemyslím si,
že s tím nikdo z politiků nechce nic dělat.
Nejméně jde o další dimenzi, je to těžké…
MS: Inu, cosi jiného je rétorika, něco jiného je
praxe. Stačí se podívat, že se někteří lidé
dostali do českého parlamentu díky tomu, že si
za hlavní téma zvolili boj proti korupci a uspěli.
Horší je však pokračování celého příběhu.
Ukázalo se, že někteří lidé z té strany, která
horovala proti korupci, se stali korupčníky
svých kolegů. Poskytli tak důkaz, že lidé, kteří
vstoupili do vysoké politiky s cílem boje proti
této sociální praxi, jsou sami úplatní. Dá se říci,
že poté dostává boj proti korupci povahu
pouhé nálepky, ne skutečného obsahu. Ten je
již dávno pryč a může to dojít tak daleko, že
ten kdo volá do boje proti korupci, sám je
velkým korupčníkem.
PJ: Ano, myslíte asi lidi kolem strany Věcí
Veřejných. Víte, jedna věc je, co se píše
v médiích a druhá je realita. Občas váhám,
neboť realita je obvykle trochu jiná. Druhá věc
je, že běží vyšetřování a my teprve uvidíme,
jak dopadnou jeho výsledky.

Media mohou podstatu korupčních afér
zesilovat i zeslabovat.
PJ: To ano. Spoustu věcí ani ta media
nezahrnou a nevidí. Existuje mnoho problémů,
které jsou probírány po hospodách, o kterých
ani média nepíší a ani je nevyšetřuje policie.
MS: Sám se angažujete v uvědomělé občanské
společnosti, a to v instituci, která bojuje proti
netransparentnosti. Jste jedním z konstruktérů
Z – indexu. Můžete, prosím vás, popsat tento
projekt? Proč tato iniciativa vznikla a jaký
může mít či jaký má dopad na veřejnou sféru?
PJ: Z – Index vznikl na počátku roku 2010
v rámci ekonomického výzkumu v programu
Institutu ekonomických studií na Fakultě
sociálních věd Karlovy Univerzity. Nejprve
přišla Jana Chvalkovská20 s tím, že by ji
zajímalo, jak fungují zakázky, zda bychom to
z dat o veřejných zakázkách nemohli zjistit.
Odhalili jsme, jak veřejné zakázky vznikají.
Chvalkovská s tím šla za panem Jiřím
Skuhrovcem21, který je ekonom a informatik,
jenž věděl, jak získat data o veřejných
zakázkách z ministerstev a začali
spolupracovat. Já jsem se k nim přidal a
společně jsme zkonstruovali Z – index
zadavatelů veřejných zakázek od všech
ministerstev České republiky a to od roku
2006 do 2010. Zveřejnili jsme první výsledky
v lednu 2011, které měly velký ohlas v jak
médiích a společnosti, tak u samotných
zadavatelů veřejných zakázek. Někde jsme se
setkali s kritikou pozitivní i méně
konstruktivní. Tak to bývá. Celkový dopad
projektu uvidíme časem. Myslíme si, že nějaký
vliv mít bude. Vlastně jsme jistou kvantitativní
formou řekli a upozornili, jak by se měl zlepšit
přístup zadavatele.

20

MS: Snažíte se dívat na mediální obraz
s patřičně kritickým odstupem a nedůvěrou.

Jana Chvalkovská, *, studentka doktorského
programu EIS FSV UK
21
Jiří Skuhrovec, *, student doktorského programu
EIS FSV UK
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MS: Ve vaší správě jste uvedli, že 67 procent
veřejných zakázek je netransparentních.

prostředků třeba svého městského úřadu, aby
to mohl porovnat s ostatními.

PJ: Ano, teoreticky by všechny veřejné zakázky
mohly být zveřejňovány skrz informační
systém veřejných zakázek. V součastné době
to není 100 procent, ale je jich zveřejněno
pouze 33 procent. To, že tam není 67 procent,
je zřejmá ukázka netransparentnosti. Ukázali
jsme, jak může probíhat veřejná kontrola.
Zakázky, které tam nejsou, se týkají
ministerstev, která je tam nemusí dávat.
Například ministerstvo obrany. Z velké části
chybí hlavně malé zakázky, které tam ze
zákona nemusí být a zadavatelé je tam proto
nedávají.

MS: Funguje něco podobného v zahraničí? Kde
byla vaše hlavní inspirace?

MS: Inu, je to pohodlnost, avšak možná vaše
cesta napomůže transparenci a zvýší to tlak na
korupčníky. Čím si vysvětlujete, že ti, kdo by se
měli zpovídat veřejnosti, toto ignorují?

MS: Je vhodné položit otázku, zda si myslíte, že
by se člověk o korupci a jejím významu měl
dozvědět v rámci svého vzdělání. Takové
„protikorupční minimum mladého
demokrata“.

PJ: Vysvětlení je několik. Sám uvádíte
kondicionál, „by měli“. Ten vztah tam
jednoduše není. Veřejnost nevyvíjí silný tlak, a
tak tu není potřeba zveřejňovat lidu –
občanům informace o tom, co s finančními
prostředky úředníci a politici dělají. Na základě
této skutečnosti byly iniciovány projekty. To,
co se děje, je jistě krok správným směrem. Je
potřeba dopracovat projekt „státní pokladna“,
který běží řadu let a díky němuž bude vidět,
kam putuje každá koruna. Lidé budou mít
možnost kontroly finančních toků. To by jistě
byl skvělý stav a jistě by prospěl. To není
realita, ale ideál. Veřejné zakázky jsou pouze
částí, třebaže nevelké a dosahují 17 procent
na výstupu ekonomiky. U veřejných zakázek
by to teoreticky šlo. Stát by tak ukázal, že
využije ty a ty prostředky na to a to. Bohužel
se zakázky přes centrální systém zadávají jen
z jedné třetiny. Jedna z věcí jdoucích správným
směrem jsou decentralizované systémy, které
by bylo možné spojit tak, aby co nejlépe
sloužily. Tím myslím vytvoření jednotného
systému, aby zájemce mohl kontrolovat toky

PJ: V té době, když jsme začali s naším
projektem, jsme o ničem nevěděli. Byli jsme
inspirováni řadou nápadů a ty jsme kloubili
dohromady. Je to stále ve vývoji a snažíme se
daný záměr propracovávat. Rádi bychom to
dělali na kontinuální bázi. To se nám však
nedaří. Data máme, ale s časem a finančními
prostředky na pravidelnou práci je to horší.
Podobné projekty existují v menší míře
v různých státech.

JP: Já si myslím, že informovanost o korupci by
měla být součástí vzdělávání. Výsledek
vzdělání by měl napomoci ozřejmit fakt, že
chovat se nekorupčně, chránit si svou integritu
…
MS: … být transparentní …
JP: … neuplácet, nepodvádět, je něco
normálního. Kdyby v Česku platilo, že je
normální opisovat, tak jsme ochotni tolerovat i
jinačí podvodná jednání. Domnívám se, že jde
od počátku o nastavení morálních hodnot..
Škola by spíše měla vychovávat dobré lidi.
MS: Ano, souhlasím s vámi, problém je v tom,
že někteří se domnívají, že škola má hlavně
něco naučit. Já jsem svůj dotaz na výuku proti
korupci myslel v oblasti vštěpování správných
společenských hodnot.
PJ: Nu, ale to se pouštím na tenký led, jelikož
nejsem expertem na vzdělání. Jde o to, zda má
škola učit obsah učebnic či se má podílet na
kultivaci chování ve skupině, práce v týmu a
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schopnosti podřízení se autoritě. Také
zachovat pravidelný režim během dne a další
podobné věci, nejen ta samotná výchova.
Součástí osvěty by mělo být, že se nekrade,
nepodvádí, že se chováme slušně, že hrajeme
podle pravidel.

PJ: Je to nebezpečí. Právě o tom psal týdeník
The Economist.

RJ: Obávám se, že není příliš frekventované.
Frekvence by měla odrážet realitu, která je
v tomto smyslu, žel, nepotěšitelná. Co si já
osobně představuji pod slovem korupce?
Představuji si to tak, že někomu bylo něco
svěřeno, co není jeho, ale on nekoná
v nejlepším zájmu těch, kteří mu odpovědnost
svěřili. Jedná pouze ve svůj materiální
prospěch. V principu je korupce vztah státní
služby a soukromého sektoru. To znamená, že
státní úředník, jenž je správcem majetku
občanů, pro sebe učiní rozhodnutí za
výhodnou cenu, které není tím nejlepším
rozhodnutím pro všechny, jimž stát má sloužit.

MS: Ano, máme zde partokracii a zablokovaný
systém.

MS: Existuje korupce i v čistě soukromém
sektoru?

PJ: To riziko tam je, avšak nerad bych se
k tomu vyjadřoval, nejsem expert. Rád bych
zůstal optimistou. Snad se to nestane. Možná
přibude více extrémistických, nacionalistických
stran. Osobně to nepovažuji za dobré. Možná
budeme vzpomínat na Věci Veřejné jako na tu
skvělou, hodnou stranu. Poté, co se objeví
další subjekty a budou mít úspěch u občanů.
Nepřál bych si to. Jsem raději pro rozumnou,
racionální politiku.

RJ: Nelze to vyloučit. Přestavitel, manažer
nějaké společnosti a ne její majitel, ale správce
majetku ostatních lidí učiní rozhodnutí ve
vztahu k jiným podnikatelským subjektům, ze
kterého má svůj vlastní zisk. To vše se však
děje na úkor majitelů portfolia, které spravuje.
Pod korupcí tedy rozumím do jisté míry
tradiční české slovo krádež.

MS: Nemyslíte si, že téma korupce, když bude
přetrvávajícím tématem, tak podkopá víru
v demokratický systém tak, že prostřednictvím
demokratických voleb bude zvolen autoritář a
demagog?

MS: Kéž byste měl pravdu a vaše slova se
v České republice naplnila. Děkuji vám.

Dialog o korupci s Romanem Jochem22,23:
MS: Korupce je v současné době velmi
používané slovo. Co vy si pod ním
představujete? Není příliš frekventované?

22

Roman Joch, *1971, český liberálně
konzervativní myslitel a politik. V 90. letech
minulého století pracoval v Občanském institutu,
byl členem ODA a později Konzervativní strany. Je
poradce Petra Nečase.
23
Dialog byl nahrán v úterý 27. září 2011
v poledních hodinách v klášteře v Emauzích,
Vyšehradská 49, Praha 2.

MS: Je to tedy kriminální čin …
RJ: Můžeme říci, že korumpovaný i korupčník
jsou ti, kdo jsou nehodnými správci. Zde je to
jednoznačně dané. Není pochyb, že to jednání
je špatné. Je vidět zrazení důvěry. Může tam
být i otázka kriminální a to závisí na smlouvě.
Tuhle otázku nemám plně vyřešenou. Jiná věc
je, jestli korupčník jedná za každých okolností
špatně. Dám příklad. Existuje státní zakázka a
stát potřebuje například počítačové systémy
nebo zbraně, silnice. A někdo z firmy, která
nedá tu nejlepší možnou nabídku pro
společnost jako celek, uplatí ty, kteří
rozhodují. Můžeme se na to pak dívat dvojím
způsobem. Společnost je ochuzena, ale také je
nespravedlivě likvidovaná konkurence těch,
kteří nabízejí kvalitnější služby za stejnou
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cenu, nebo stejně kvalitní služby za nižší cenu.
Takže účinky korupce jsou naprosto negativní.
MS: Je někdy podle vás možné považovat
korupci za klad? Ostatně i dobrým věcem může
být pomoženo způsoby, které bychom nemohli
označit za „lege artis“.
JR: Napadá mě případ, kde bych byl navýsost
shovívaným vůči korupci. A to v případě, kdy
chce firma investovat v banánové republice.
Tam je diktatura a firma má zájem postavit
továrnu pro místní lidi. Z přirozenosti bude
sice usilovat o zisk, ale účelem korupce není
likvidovat konkurenci a těžit peníze občanů,
ale urychlit rozhodnutí byrokracie, která je
tupá, líná, aby mohla dělat to, co je legitimní.
Jejím zájmem je primárně vyrábět, vyvážet na
trhy a také přitom nabídnout lidem práci. A
v důsledku byrokratických obtíží se toto
zdržuje nebo se to může zablokovat. To vede
investora ke zkorumpování úředníků. Abych se
přiznal, nemám jasný morální názor, zda je to
jednoznačně špatně.
MS: Vy jako investor půjdete do takové země,
pomáháte lidem, kteří by jinak byli bez práce a
možná i trpěli bídou.
RJ: Ano, ale zároveň …
MS: … nebo dokonce pomáháte k výměně
diktátorského režimu.
RJ: Ano, ale vůči těm úředníkům je to vztah. Ty
úředníky jednoduše korumpuji. Ta otázka je
spíše morálně filosofická. Máme dva partnery,
dvě osoby. Oni spolu učiní věc, která ze strany
jednoho je evidentně hříšná, nesprávná a
nespravedlivá. Je ale možné, aby z pohledu
druhého nebyla. To je velký problém, jelikož
v takovémto případě je kontrakt ohledně
něčeho nespravedlivého a nemorálního pro
obě strany špatný. Uveďme příklad
nájemného vraha. To znamená, že vrah, jenž
zavraždí oběť, jedná nespravedlivě. Ale já též.
Dalším případem je prostituce. Zákazník i

prostitutka dělají něco špatného. Je těžké
hodnotit, na které straně je vina větší. Je
možné, aby aktivita z jedné strany kontraktu
byla zavrženíhodná, nespravedlivá, ale z druhé
strany byla obhajitelná?
MS: Myslím si, že otázkou je volba většího či
menšího zla. Vy se rozhodujete mezi déle
trvajícím režimem, jestli jít do té země nebo
nejít. Pokud nepůjdete, tak samozřejmě ti lidé
…
RJ: … budou trpět ještě více …
MS: To znamená, že někdy je to rozhodování
mezi dvěma zly a je na člověku, co vybere a
zda bude jeho volba dostatečně kompetentní,
oprávněná.
RJ: Jediný případ, který mě napadá, kde by to
mohlo být obhajitelné, je lékař. Končí mu
pracovní doba a vy přijdete s nějakým
pacientem, například dítětem. Pane doktore,
prosím vás, ještě se na to dítě podívejte. Vím,
že nejste pohotovost, že vám skončila
pracovní doba. Tady máte nějaké peníze sto,
dvě stě, tři sta či pět set. Podívejte se na něj,
ještě se na něj, prosím vás, podívejte. Tak je to
korupce? V tomto případě bych to nazval
extra mzdou za službu. Lékař nemá
pohotovost, není povinen službu poskytnout.
MS: On se řídí Hippokratovou přísahou, avšak
lze to kvalifikovat jako platbu za
nadstandardní výkon.
RJ: Ano, s tím lze souhlasit.
MS: Vy jste hned uvedl onen ekonomický a
politický aspekt, s nimiž se člověk může
setkávat. Tam je to slovo CORRUMPERE. Jistě
cítíte onu „rupci“, zlomení, jež se vyskytuje i u
jiných slov jako je interrupce, erupce, které
jsou součástí našich slovníků. O narušení
můžeme uvažovat tak, že do přirozeného
vývoje násilně zasáhne subjekt, jenž má zájem,
aby se události vyvíjely podle jeho představ a
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očekávání a druzí na to dopláceli. Lze tedy říci,
že korupce je fenomén, s nímž je člověk
konfrontován od počátku lidstva?
RJ: Ano, je to součást lidského údělu. Stejně
jako úděl lidské slabosti, hříšnosti či špatnosti.
To je zkrátka něco, co je pro člověka
konstantní. Právě proto, že lidé nejsou andělé
či supermani. Lidé nejsou dokonalí. Je to cosi
stejného jako krádeže, vraždy, prostituce,
závist, tedy jakékoliv jiné špatnosti, o nichž
můžeme říci, že jsou konstantní. Ve větší či
menší míře a v průběhu času a prostoru je
možné to ovlivnit, což vede ke zvýšení či
snížení jevu.
MS: Dá se tedy říci, že člověk se s tou korupcí
potýká od rajského stavu, když je člověku
nabízena možnost dostat se na úroveň Boha,
pokud sní jablko ze stromu poznání …
RJ: Svým způsobem je to prvním korupčníkem
had.
MS: Proč je v současnosti korupce tak vysoká?
Jsme přece více jak generaci po změně režimu.
Kde vy vnímáte nedostatek? Tomáš Halík24
hovoří o mravní korupci v minulém režimu.
Proč si myslíte, že se korupce stala jedním
z velkých témat v době, kdy demokracie v
České republice má za sebou více jak dvacet
let?
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Tomáš Halík, *1948, český katolický kněz a
religionista. Během minulého režimu vystudoval
psychologii, byl tajně vysvěcen na kněze, působil
jako klinický psychoterapeut. Již před rokem 1989
se zapojil do diskusí o směřování společnosti, což
mohl více uplatnit ve svobodném systému. Halík
byl spolupracovníkem V. Havla, zvláště jeho
projektu FORUM 2000. Je signatářem hnutí Impuls
99, jež mělo zájem kultivovat politiku. Je
příznivcem občanské společnosti. Sám považuje za
nutnost se stavět proti omylům, které přináší
politický život. Je častým hostem na zahraničních
univerzitách, jako je Oxford či Cambridge,
Pittsburgh. Mezi jeho dílo lze zařadit: Co je bez
chvění, není pevné 2002, Oslovit Zachea 2003,
Vzýván a nevzýván 2004

RJ: Protože se to táhne a přirozeně to na sebe
navazuje. Tomáš Halík má v mnohém pravdu.
Je to paradox. Komunisté, a zde je vina i u
demokratických socialistů, vnímali
kapitalistickou – liberální společnost jako příliš
posedlou materiálním bohatstvím a
nerovností, a proto měli zájem daný stav
korigovat. Ideál byl takový, že každý bude mít
dostatek majetku a lidé se budou věnovat
ušlechtilejším věcem, jako je umění, rozvoj
osobnosti a společnosti. Potíž je v tom, že
komunisté i socialisté říkají, že za všechen
materialismus, konzumerismus v současné
kapitalistické společnosti může
neoliberalismus. Ale přitom to oni zdůraznili,
že ta nejdůležitější složka lidského života je
distribuce materiálních statků. Měli sice jiný
názor, než liberálové či kapitalisté, ale v tom
se s nimi shodovali a ještě v tom přitvrdili,
když konstatovali …
MS: …, že duchovno je nadstavba …
RJ: Zkrátka distribuce majetku je nejdůležitější
otázkou ve společnosti. Za komunistů příliš
množností ke korupci nebylo, i když se také
vyskytovala. Korupce zde byla ve skryté
podobě jako favorizace a získání výhod u
krajských a okresních tajemníků.
MS: Ano, my to známe z pověstného leštění
klik …
RJ: Pádem komunismu se tato mentalita, která
byla pod pokličkou, vyvalila, a v současné
době ty příležitosti ke korupci jsou.
MS: Inu z komunismu do konzumerismu, tak
by se dala charakterizovat cesta této
společnosti …
RJ: Přesně, pokud vyjdeme z premisy. Obávám
se, že tato situace sílí, přestože máme více jak
20 let od listopadu 1989. Je to vina obou
stran. Mohou za to jak socialisté, tak
liberálové. Platí-li to, že nejdůležitější je
distribuce hmotných statků, pak otázka
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prostředků je méně důležitá. To znamená, že
kritérium, podle nějž bychom mohli některé
prostředky označit za nepřijatelné, je
nemateriální, etické, tedy nedůležité.
MS: Ano, souhlasím s vámi, ale to materiální a
nemateriální se vzájemně podmiňuje. Když
společnost nebude dostatečně duševně zdravá,
tím myslím nebude respektovat hodnoty jako
je spravedlnost, svoboda, rovnost, tak poté
z logiky věci bude chudnout i materiálně.
RJ: Domnívám se, že tento poznatek platí
v dlouhodobém měřítku. Víte, tíhnu
k autorům, jako jsou De Soto25, Fukuyama26,
kteří napsali knihu o důvěře …
MS: Třeba Michael Novak27 …

25

Hernando de Soto, *1941, peruánský ekonom,
jenž je znám prací v oblasti ekonomie vlastnických
práv. Je představeným Institutu pro svobodu a
demokracii. Své mládí strávil ve Švýcarsku, v exilu,
ovšem ve svých 38 letech se navrací do vlasti.
Pracoval pro mezinárodní instituce jako GATT dnes
WTO. Byl poradcem prezidenta A. Fujimoriho.
Některé tituly: The Other Path the invisible
revolution in the third Word 1989, Mystery of
Capital 2000, The Other Path: Economic Answer to
Terrorism 2002
26
Francis Fukuyama, *1952, americký myslitel
japonského původu. Proslavil se tezí o konci dějin
v kontextu pádu režimů východního bloku v roce
1989, v němž navázal na německého myslitele G.
W. Hegela. Liberální demokracii vidí jakožto
vyústění snah vývoje lidstva. Jeho teze narážela na
koncept S. Hungtintona o střetu civilizací. Jeho
hlavní tituly: The End of history 1992, Trust 1995,
Great disruption 1999, Our posthuman future
2003.
27
Michael Novak, *1933, křesťanský myslitel,
diplomat, spisovatel. V roce 1981 vyslanec USA ve
Spojených národech. Autor více jak 25 knih. Ve
svých pracích analyzuje otázku kapitalismu, a jak se
tento systém založený na primátu trhu pojí
s demokracií. Nejznámější kniha je Duch
demokratického kapitalismu 1982, vyšla i
v Čechách. Z dalších titulů Catholic social thought
and liberal institution 1984, Business and calling
1994, Universal Hunger for Liberty: Why the Clash
of Civilizations is Not Inevitable 2004.

RJ: Ano, právě ten a jeho nástupci. Někteří
američtí neokonzervativci. Právě ti říkají, že
jsou prokapitalističtí, na rozdíl od těch
klasických neoliberálů, kteří tvrdí, že samotný
trh odpovídá lidské přirozenosti. To znamená,
že je jedno, zda jsou lidé hodní či špatní.
Dokonce von Hayek28 má mimochodem tento
názor, který, byť měl velkou úctu k tradici,
zdůrazňuje trh jako hodnotově neutrální
mechanismus, na němž i lidé špatní a
nedokonalí, kteří se jej účastní, získávají více,
než kdyby se trhu zřekli, což vede k růstu
bohatství všech. Myslím si, že tento pohled je
naivní a raději preferuji postoje lidí jako je M.
Novak či Inving Kristol29. Tuším, že von Hayek
explicitně s Kristolem polemizuje ve druhém
díle publikace Právo, zákonodárství svoboda.
Irging Kristol má pravdu v tom, když se
dovolává morálních ctností, které byly pro
fungování tržních vztahů a společnost
samozřejmostí. Nikoho nenapadlo, že by
nemusely být, proto je liberálové ani
nezvažovali. Všichni se shodnou, že jsou
nezbytné k tomu, aby existoval systém jako
kapitalismus a demokracie. A ten příklad, jenž
lze uvést, je elementární důvěra, že dané slovo
platí. To znamená, že pokud máte dvě firmy a
vy předem kalkulujete, že ti druzí se vás budou
28

F. A. von Hayek, (1899-1992), rakouský ekonom,
který v roce 1974 obdržel Nobelovu cenu za
ekonomii za svůj příspěvek k hospodářským
cyklům, které byly vysvětleny na monetární bázi.
Velmi mu pomohl v onom zkoumání jeho kantor a
přítel L. von Mises. Mezi jeho základní knihy lze
počítat Monetární teorie a obchodní cyklus, Ceny a
produkce, Cesta do nevolnictví, Řád smyslovosti,
Ústava svobody, Právo, zákonodárství a svoboda,
Odstátnění peněz, Fatální omyl. Knihy se vyznačují
popisem řádu v různých sférách bytí.
29
Irving Kristol, (1920 – 2009), americký sloupkař a
publicista.
Jeden
z hlavních
proponentů
neokonservatismu, jenž vznikl jako reakce na
politiku demokratické strany. Hrál důležitou roli
v intelektuálních a kulturních kruzích. Pracoval pro
Congress for Cultural Freedom, a revue The Public
Interest 1965 – 2002, The National Interest 1985 –
2002. Mezi jeho díla patří: Two cheers to capitalism
1978, Neoconservatism 1995
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snažit podvést, tak ztrácíte hodně času, peněz
a energie nalézáním těch nejlepších právníků,
aby se napsaly dobré smlouvy výhodné pro
obě strany. To lze označovat za neefektivní.
MS: Ano, další prostředky by mohly být
ušetřeny a peníze z nich investovány do jiných
odvětví. Jsou však země, kde je nutné mít za
sebou zástupy právníků. Ostatně, stačí se
podívat, jak se prodávaly české banky a jak
byly podepisovány rozsáhlé smlouvy, kterým
rozumělo pár lidí.
RJ: Zatímco když jsou dva obchodníci, kteří se
znají léta a mají reputaci, na které jim záleží,
tak není nutné, aby cosi podobného
podepisovali. Stačí, pokud se setkají na golfu a
řeknou, že to bude tak a tak a okamžitě je
možné obchod rozjet. V tomto momentu,
pokud jeden z nich poruší dané slovo, tak
jednoduše končí v průmyslu či oboru, v němž
podnikal. Možná s ním bude někdo jiný
obchodovat, ale již mnohem, mnohem
opatrněji. Opět bude ztrácet čas, peníze a
energii.
MS: Souhlasíte tedy, že materiální statky a ty
hodnoty morální jsou vzájemně podmíněny,
pokud má společnost prosperovat? Zkrátka
bez ujasněných a sdílených hodnotových
rámců není možné budovat společnost
blahobytu.
RJ: Dlouhodobě ne, ovšem krátkodobý
blahobyt může být, pokud se principy poruší.
Dlouhodobě to selže, protože udržení
blahobytu a jeho vytvoření, si vyžaduje jistou
askezi.
MS: Jak vnímáte pozici státu? Domníváte se,
že stát má intervenovat ve věci čistého
obchodu, obchodu bez korupce? Jak vnímáte
rétoriku ze strany státu, že se musí bojovat
proti korupci, hlavně ve vztahu firem a státu?
RJ: Nu, zde člověk zvažuje, co je zoufalejší
situace. Asi je lepší, že se o tom nešvaru mluví,

než kdyby se o tom nemluvilo a nebyl to
problém. Neznamená to, že na tom jsme
nejhůře. Ukrajina je zemí, kde jsou kupříkladu
smířeni s tím, že tam korupce jednoduše bude.
Kdo má zájem v tomto teritoriu podnikat, tak
se na to bude muset připravit. Tam to není nic
divného. Zatímco u nás veřejné mínění a
politici říkají, že korupce zde je, ale je to
špatné a musí se s tím něco dělat. To je ten
první krok. Ale já jsem neviděl smysluplnou
snahu s tím něco dělat.
MS: To je právě to, že jsme lidé komunikující
slovy, za kterými chybí skutečné činy. Slova
rychle se vyprazdňují. Lidé v roce 2010, kdy
byly volby, mysleli, že stranám, kterým dají
svůj hlas, půjde o potírání korupce. Avšak rok
poté se člověk – volič setká s tím, že sama
malá vládní strana, která nejvíce mluvila o
korupci, se stává zdrojem korupčních praktik.
Ano, cosi je v nepořádku. Činy v české politice
nenásledují slova.
RJ: Ano, souhlasím, ale možná budu kritický
vůči voličům. Myslím si, a můj názor je
opatrný, že uvážlivý volič měl velmi málo
důvodů této straně věřit.
MS: Shodou okolností se v této zemi objevil
takový paradox. Politické strany existují jako
firmy, které mají snahu spíše stát rozdělit tak,
aby jejich členové mohli získávat prostředky
všech do vlastních kapes, místo toho, aby
sloužili lidem, kteří je do funkcí delegovali.
RJ: Myslím si, že toto je problém, který
postihuje Českou republiku posledních deset
možná více let.
MS: Kde je chyba? To si Češi neumí zvolit
patřičně kvalitní zástupce?
RJ: Kde je chyba? Domnívám se, že chyba je ve
stavu České republiky. Jakýkoliv patologický
jev je nutné řešit správnou kombinací
prevence a represe. V různých situacích ten
pohyb může být různý. Myslím si, že jsme
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v situaci, kde prevence je již velmi
nedostatečná, její možnosti jsou malé.
Existuje, ale výsledky nejsou uspokojivé. To, co
tady v České republice chybí, je vlivný a vysoce
postavený člověk, ať již z politiky či z byznysu,
který skončil ve vězení.
MS: Ano, chybí nám velké ryby …
RJ: Chybí nám odstrašující případ. V USA
Madoff30 skončil ve vězení. Sice pozdě, ale
stalo se tak. Někteří politici z Kongresu USA
také skončili ve vězení. Kdo u nás skončil ve
vězení na korupci či trestnou činnost? Když
vzpomínám, tak si vybavím pana Líznera31
z počátku devadesátých let.
MS: Ano, pan Lízner, který vzal úplatek za
privatizaci mlékáren Klatovy, kdy se u nás
začal utvářet kapitalismus.
RJ: Pokud se podíváme na události od té doby,
vybavuji si případ dvou starostů z Brna, kteří
byli zatčeni ve svých úřadech. Opět to nejsou
velké ryby ale jen komunální politici.
Potřebujeme lidi, kteří jsou vinni, ale stále
nám unikají, a to jak z politiky, tak
ze soukromého sektoru.
MS: Nesmíme zapomenout na podivné
praktiky Iva Svobody32, ministra za sociální
30

Bernard Madoff, *1938, americký finančník,
bývalý předseda amerického burzovního parketu
NASDAQ, který se v roce 2008 obviněn
z rozsáhlého podvodu z důvodu užití Ponziho
schématu ve finančním podnikání jím řízených
hedgových fondů. Rozsudek nad ním byl vynesen
v 2009 jak v odnětí trestu 150 let, tak pokutě 170
miliard dolarů. Je majetek byl hned rozprodáván.
Madoff se přes tento přečin angažoval
v neziskovém sektoru jako filantrop, aby si vytvořil
dobré jméno jako jiní movití lidé.
31
Jaroslav Lízner *?, prvně odsouzený pro korupci
ve státní správě. Odsouzen byl k odnětí trestu
v roce
1997.
Více
http://www.novinky.cz/krimi/12484-nejvetsiprivatizacni-korupcni-afera-je-znovu-predsoudem.html
32
Ivo Svoboda, *1948, ministr financí v letech 1998
– 1999 ve vládě M. Zemana, která si vytkla jako

demokraty, jenž se podílel na rozkrádání
mělnické Liberty, která byla kvůli jeho
praktikám vytunelována. Je možné říct, že
velké ryby jsou hájeny.
RJ: Co je důležité připomenout, že v této věci
bychom byli kritizováni právníky, protože
musíme vycházet z presumpce neviny.
Nemůžete a priori tvrdit, že jsou to velké ryby,
které něco dělají. Pouze nejsou dopadeny,
protože nemáte ten důkaz, jenž je může
usvědčit. Zatím se na ně musíme dívat jako na
nevinné.
MS: Souhlasím s vámi. Pak bychom nemohli
vést diskusi o korupci, neboť nemáme důkaz a
já osobně jsem s tím nebyl konfrontován, byť
víme, že cosi takového kolem nás existuje.
Domnívám se, že ve veřejné sféře platí
presumpce viny. Západní demokracie to
uznávají.
RJ: Přesně tak. To je ten problém. Jak můžeme
mít důkazy? Celý náš dialog je veden na
základě indicií, jako je nálada v médiích,
nálada našich spoluobčanů atd., že něco
podobného existuje.
MS: Nebo se opíráme o zprávy takových
institucí jako Transparency International …
RJ: V podstatě, pokud bychom to právnicky
řešili. Víme my dva nebo lidi kolem nás o
konkrétně prokázané korupci? Na základě
pozorování veřejného prostoru, můžeme jen
tušit, že například v případě kauzy Grippeny,
se muselo jedna o korupci … Nevím, kdo
konkrétně …
MS: Nebo při privatizaci českých bank?

prioritu boj proti korupci v rámci akce „čisté ruce“.
V roce 2005 byl odsouzen k 5-ti letům odnětí
svobody.
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RJ: To dokládají i slova bývalého premiéra
Mirka Topolánka33. Ten na otevřeném fóru
řekne, že co si pamatuje, tak každý jeden
kontrakt byl cinknutý, a řekne to veřejně
(tuším na Žofíně). Co je to za svět, když
současný ministr obrany Alexandr Vondra34
naznačuje, že případy, které se děly, byly
strašné? Nejsou to důkazy, nejsou to rozhodně
soudní rozhodnutí, ale když takto vysoce
postavení státní úředníci či politici naznačují,
že korupce proběhla, a člověk předpokládá, že
mají lepší informace než obyčejní občané, tak
se lze domnívat, že asi skutečně byla a možná
stále pokračuje.
MS: Nevede právě toto k tomu, že lidé ztrácejí
zájem o věci veřejné? Jak lidé mohou mít víru
v demokracii, o niž usilovali během revoluce
1989? Neztrácí systém na základě tohoto dění
svou legitimitu?
RJ: Ano, myslím si, že to přesně k tomu vede.
Hrozbou pro českou či evropskou společnost
je nějaká ideologie typu komunismu či
nacismu. Domnívám se, že nebezpečí pro
demokracii existují a je možné hovořit o dvou
úrovních těchto hrozeb. Jsou takové, které
byly známy před nástupem komunismu a
nacismu ve dvacátých letech minulého století
v Evropě. Vedly k pádu demokracií takových
33

Mirek Topolánek, *1956, 7. předseda vlády ČR.
V letech 2002 – 2010 předseda Občanských
demokratů. V politice se angažoval jako člen
Občanského fóru a poté vstupuje do ODS. V letech
1996 se stává senátorem. V roce 2009 vedl EU, ale
v průběhu předsednictví byla jeho vláda odvolána.
V roce 2011 působí jako kantor na vysoké škole a
také se angažuje v energetice.
34
Alexandr Vondra, *1961, ve vládě P. Nečase
ministr obrany, ve vládě M. Topolánka ministr pro
evropské záležitosti. Měl na starosti evropské
předsednictví ČR. V době před rokem 1989 signatář
Charty 77. Krátce po revoluci působil jako
zahraniční poradce prezidenta V. Havla. Jeho
jméno
bylo
v roce
2011
spojeno
s netransparentním financováním předsednictví
EU, kde částka ztráty se pohybuje kolem 0,5 mld.
Kč. Věci veřejné měly zájem o odchodu ministra
Vondry, ale tlak s otazníky ustál.

zemí jako je Portugalsko, Baltské země, Polsko
atd. To znamená, že se jedná o země, kde se
nedostali k moci ti nejšílenější komunisté a
nacisté. Byly to diktatury relativně vlažné,
mírné. Rozhodně to nebyly demokracie.
MS: Co bylo příčinou toho pádu?
RJ: Myslím si, že pro demokracii existují dvě
nebezpečí. Prvním jsou lidé či občané, pro
které, když se jich zeptáte, je první volba vláda
demokracie. To znamená, že když změní názor
a řeknou si, že tato forma vlády nefunguje,
stačí nějaký čestný maršál Pilsudsky35, který je
voják, heroický muž a nemyslí na sebe, ale
pouze na vlast, tak ten jim přeci bude
vládnout efektivněji. Druhá velká hrozba pro
demokracii je paralýza systému. To znamená,
že parlament je žvanírna. Politici se tam
v podstatě hádají jako psi, každému jde o
osobní zájem a ne o obecný zájem. Z toho
důvodu nejsou s to činit rozhodnutí, a proto
není nutný ten brutální diktátor, ale ten
čestný. Opět maršál Pilsudsky. Bude to on,
který alespoň rozhodne. My víme, že ne každé
rozhodnutí bude nejlepší možné, ale alespoň
to nějaké bude, neboť parlament nerozhodne
vůbec.
MS: Ano, bude pořádek …
RJ: Přesně tak, bude pořádek, ale nebude
demokracie, i když nebude existovat gestapo a
NKVD váme nebude bušit ráno na dveře. Lze
říci, že lidmi bude takový systém
preferovanější. Obávám se, že demokracie je
buď zkorumpovaná, nebo je neefektivní, tedy
není s to přijmout rozhodnutí.
MS: Myslíte si, že toto hrozí České republice?
35

Józef Pilsudski, (1867 – 1935), polský maršál,
státník, revolucionář. Obnovitel svobodného Polska
v letech 1918 – 1922, jenž se následně stal
diktátorem 1926 – 1935. Svůj život zasvětil ideji za
svobodné Polsko a boji proti Ruské nadvládě. Po
osvobození Polska se z politiky stahuje, ale rozbroje
v ní jej vedou k opětovnému návratu. V politice
setrval až do své smrti.
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RJ: Ne snad přímo diktátor. České republika se
příliš neliší od evropského průměru. Je to
takový standard. Spíše bych se tázal, co hrozí
Evropě. Nemyslím si, že by se Česká republika
stala ostrovem diktatury v jinak demokratické
Evropě. Myslím, že pokud by se demokracie
počaly skládat jedna za druhou, tak Česká
republika by se přidala. My bychom nebyli
první ani poslední, kdybychom se stali
diktaturou, jestli by se fenomén diktatur
prohnal Evropskou unií.
MS: Pokud nám nehrozí přímo diktátor, kdo
jiný by mohl přinést takový systém?
RJ: Myslím si, že v české společnosti mají
velkou šanci populisté. O takovém typu strany
jsme hovořili výše. Přijde nějaký milionář,
zafinancuje reklamní kampaň a bude říkat, že
jsou ti čistí. Právě jim a jenom jim jde o boj
proti korupci a díky jim lidé dostanou moc.
Budou mít možnost rozhodovat v referendech
a elektronické demokracii. Lidé si mohou říci,
že oni je zbaví zkorumpovaných politiků. Takže
my budeme mačkat nějaká tlačítka a tím
pádem vše bude v pořádku. Myslím si, že
tento druh populismu je předstupeň diktatury.
MS: Kéž by se to nestalo a lidé procitli. Děkuji
Vám

Dialog o korupci s Jindřichem Kabátem36,37:

36

Dr. Jindřich Kabát, *1953, český psycholog,
bývalý politik strany lidové. Neoficiálně studoval
v období disentu u prof. Sousedíka a byl asistentem
prof. Kalisty. Po absolutoriu pracoval v oblasti
klinické psychologie. Většinu života vyučoval. V
posledních deseti letech působil v USA na
univerzitě ve Virginii. Studoval v řadě míst Evropy,
jako je Lipsko, Berlín, Mnichov, Londýn, aj. Zabývá
se oblastí kultury totalitních systémů z pohledu
psychologie. V roce 2011 byla vydána jeho kniha
Psychologie komunismu.
37
Dialog byl natočen v úterý 20. 12. 2011
v odpoledních hodinách v prostorách knihovny
Filosofického ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1

MS: Jak si jako psycholog definujete korupci?
Není náhodou slovo korupce příliš časté? Tím
myslím, jestli to slovo není příliš frekventované
v našich promluvách, v našich úvahách?
Nestala se ze slova korupce pouhá prázdná
skořápka, tedy to, co nemá již řádný obsah a
vyplňuje to pouhé prázdno v našem běžném
životním konání?
JK: Korupce je nejlépe definovatelná svým
jazykovým původem. Je to opravdu porušení
jednání a v tomto smyslu slova je součástí
našeho komplexního chování. Jestliže se
vypíchne pouze slovo korupce, tak je to možná
chyba, neboť to není jediný typ, který
charakterizuje nějakou dobu a takový způsob
chování. Módním se jistě může stát, ale to
neznamená, že neexistuje.
MS: Co pro vás tedy je korupce?
JK: Především je to fenomén, který musíme
umět pochopit. Domnívám se, že je nutné tu
otázku položit z hlediska negativní definice. To
znamená, co korupce není. Opakem toho je
etické jednání, např. přirozené dodržování
základních společenských norem. Tedy smysl
pro respekt pravidel chování, smysl pro
hodnoty, které jsou tradovány. Jestliže tyto
hodnoty chybí, nastává jejich obcházení a
zneužití. Korupci lze pak dokreslit jako
přirozenou, pohodlnou, lákavou cestu, která
vede k prospěchu a okamžitému užitku. Bez
respektu k hodnotám. Člověk zároveň volí
velmi snadný a pohodlný způsob získat něco,
co mu nenáleží, co má neprávem. Je to cosi
narušeného, k čemu ale každá společnost
inklinuje. A dnes snad více tím, že v posledních
letech opustila smysl pro hodnoty, opustila
jisté ideologické uvažování, ideje v politice.
Dnes se část lidí spontánně navrací k těm, kdo
ideje v politice prosazovali.
MS: Neredukujeme vlastní korupci na otázku
čistě hmotných požitků, majetku, peněz?
Nedocházíme tím na scestí přepisování této
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sociální patologie? Nevystavujeme se následně
omylu?
JK: Máte pravdu. Ovšem jen proto, že peníze
fungují jako prostředek. Myslím si, že
důvodem toho je, že někdy v sedmdesátých
letech přechází systém diktatury komunismu,
třeba u nás, v systém utváření nejrůznějších
kontaktů, kterými si lidé vzájemně pomáhají,
aby suplovali nedostatky trhu, nedostatky ve
výrobě, nedostatky ve zdravotnictví. To byla
doba, kdy si lidé museli takto spontánně a
přirozeně pomáhat. Nejprve po domácku
jednoduchou výměnou, později už
organizováním sítě známých. Zde a v tomto
momentu dochází ke zlomu. Síť si totiž někdy
začne určovat své vlastní zákony. V okamžiku,
kdy síť převede svá pravidla na finanční
měřítka, tak do popředí vystoupí finanční
hodnota. Nezapomínejme, že vývoj vlastní
korupce spočívá v jakési nejprve přirozené a
později uměle utvářené sítě vzájemných
pomocí, vzájemných výhod, též vzájemných
podvodů a amorálností.
MS: Člověk je ale vybaven k tomu, aby vytvářel
sítě, aby se spolčoval. Nesmíme zapomenout,
že již Aristoteles38 učil, že člověk je Zoon
politikon. Je vhodné poznamenat, že to celé je
otázkou mezí. V sociálním prostředí by se měl
člověk chovat patřičně morálně. Měl by
podporovat slušné hodnoty. To proto, aby
společenství, jehož je součástí,
nedegenerovalo.
JK: Ano, to je základní věc. Když to
pragmaticky definujeme, i mafie má svou
funkční strukturu hodnot. I koncentrák měl
svou strukturu hodnot. I diktaturní společnost
má svou strukturu hodnot, je-li taková
38

Aristoteles, (384 – 322 př.n.l), jeden z hlavních
představitelů antického myšlení, které vybudoval
na základě opozice vůči Platónovi. Aristoteles
vykonal na svou dobu monumentální dílo, z něhož
čerpali další generace učenců. Mezi hlavní díla patří
Metafyzika, Etika Nikomachova, Logika, Retorika,
Politika. Většina děl vyšla i v češtině.

struktura vnucená. Nejde proto o to mít
nějakou soustavu pravidel za každou cenu a
mít ta pravidla pevná. Jde především o tu
složku hodnotově normativní, která ukazuje,
zda daná věc je přijatelná, jestli v určitém
stupni vývoje je ospravedlnitelná a jestli
v určitém stupni kultury společnosti je
tolerovatelná. A musí především vzniknout
přirozeně a spontánně. Pochopitelně zde
neplatí norma průměru či statistická norma.
To bychom třeba museli analogicky říci, že kdo
v Rusku vypije láhev vodky, tak ten bude
v normě. Totéž bychom mohli říci u nás, že ten
kdo nepodplácí, je mimo normu. Domnívám
se, že zde musí platit norma ideál. Ta, která je
vlastně předávaná člověku kulturně.
MS: Myslíte, že si naše společnost takovou
normu nepředává?
JK: Chyba spočívá obvykle v tom, že kromě
předání kulturního chybělo posílení, které
dodává osobní kontakt, a to je obvykle rodina.
Nyní, pokud jsme u úvah o hodnotách, o
pravidlech, o normách, tak bych nekončil u
společnosti, ale u rodiny, která jedince vysílá
do světa. V rodině ideál vniká a nachází
podporu.
MS: Ano, on je formován, jsou do něj otištěna
pravidla formou výchovy a je na něm, jak bude
ve společnosti, která jej obklopuje, působit.
JK: Myslím si, že je to otázka většího či
menšího handicapu, čím je kdo vybaven.
Vezměte si velmi prostý příklad, jenž se bude
týkat malého dítěte. Tomu můžete říkat.
„Nechoď k té jámě, je tam voda, utopíš se.“
Dítě je strašlivě zvědavé, neposlechne vás a
jde tam. Ví však, že je cosi v nepořádku. Pokud
to opakujete podruhé, řekne si: „Tam nechoď,
tam jáma“. Ale jde tam znovu. Když to řeknete
potřetí, opět mechanicky opakuje: „Tam
nechodit, tam jáma, tam nesmíš“, a jde tam
stejně. A když jde po čtvrté -„Tam je jáma, tam
nepůjdu, mohl bych mít bolest“. To znamená,
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že došlo k velkému zvnitřnění informace. Cosi
zvnějšku přejde dovnitř toho člověka. Už to
není vnější příkaz, ale jeho vlastní vidění světa.
Můžeme hovořit o internalizaci, která
znamená, že malý člověk či člověk obecně
převzal cosi za své. Právě proto, je-li zde něco,
co chybí společnosti, tak skutečnost, že
bychom měli automaticky dávat každému
jedinci při vývoji šanci převzít jakýsi cit pro
morálnost a cit pro chování vůči navrhované či
přijímané korupci. Měli bychom to mít potom
automaticky a přirozeně v našich myslích jako
cosi, co je jednoduše nepřijatelné.
MS: Bohužel je člověk neustále vystaven
pokušení. Když se podíváte do knihy knih, tak
v Genesis naleznete jasný důkaz toho, že
člověk má snahu vystupovat z řádu, který mu
byl dán, jenž je považován za dobrý. Jsou lidé,
kteří řeknou, že právě díky narušování řádu má
společnost „dynamiku“, jakou má … Jde také o
to, zda v ní působí záchranné mechanismy,
které společnost uvedou do patřičné harmonie,
jestli při síle těch, kdo řád narušují, vzniknou
potřené protisíly.
JK: Bezpochyby je člověk v jiných disciplínách
nazíratelný dvojím způsobem. První je, že
člověk je v podstatě dobrý. Druhý způsob je
ten, který vidí člověka jako v podstatě
špatného ale s šancí stát se dobrým. Celá cesta
je poznamenána spoustou dispozic, kdy
některé můžeme překročit, některé zase
překračujeme velmi obtížně a některé vůbec.
O tom je převážně celý koloběh života. Toto v
něm vždy dominuje. Společnost má jisté
kontrolní mechanismy, které automaticky
vysílá prostřednictvím zpětné vazby. Na
základě toho si jedinec volí situační klíč, který
tu či onu situaci „odemyká“. Pokud mu
společnost nabídne takový typ zámku, že mu
jiné, než amorální jednání nezbývá, pak
společnost vytvořila patologickou situaci, ve
které jedinec musí jednat patologickým
způsobem. Otevírá se tím otázka lidské

svobody, lidského založení, charakteru
společnosti a společenské situace vůbec.
MS: Podle toho, co jste zmínil, dá se
s opatrností říci, že má člověk ve svém nitru
sklon ke korupci?
JK: Mohli bychom spíše říci: proč by kdesi
v nitru mít neměl? Ona korupce je pohodlná,
ona je lákavá, je příjemná, umožňuje
zkratkovým, oportunistickým, pragmatickým
způsobem získat výhody, které ten či onen
žádá. Čili my si musíme položit otázku opačně.
Proč ne korupci? To proto, že existuje jistý
způsob nazírání věcí, který umožňuje lidstvu
přežít. Mimo jiné na přijetí etických pravidel
lze nahlížet tak, že je to velmi etický a zároveň
překvapivě v tomto případě i pragmatický krok
z pohledu člověka. To znamená, že se lidé
nerozplynou, nepozabíjí, nezmizí v anetickém
chování. V tom je vidět pozitivum.
MS: Někdo si ale může říci, že pokud žije ve
společnosti, kde je obklopen touto sociální
patologií, která je v onom prostoru normou,
tak jak vydržet, jak se posilovat, aby
nezahynul? Je asi možné uvést příklad
z minulosti. Nemusíme chodit daleko. Jedná se
o lidi, kteří podepsali Chartu 7739. Právě ti byli
schopni jít proti režimu, sdružit se a konat pro
neviditelnou budoucnost. Byla to ve srovnání
s celým národem jen malá skupina lidí, kteří se
nenechali komunistickou mocí zkorumpovat.
39

Charta 77 Vznikla v roce 1977 jakožto výraz
nespokojenosti lidí s praktikami, které prováděli
představitelé
komunistické
totality.
Československo
se
zavázalo
k dodržování
politických práv v rámci dohod z Helsinek 1975.
Komunistický režim je sice přijal, ale nedodržoval.
Charta byla uskupením intelektuálů i obyčejných
lidí, kteří se nespokojili s tím, jak režim nakládá
s občany, kteří mají zájem se svobodně projevovat.
Záminkou pro její vznik byl proces s lidmi z kapely
Plastic People of the Universe a DG 307. Mezi
hlavní představitele patří Václav Havel, Jan
Patočka, evangeličtí myslitelé J. S. Trojan, L.
Hejdánek, katolický kněz V. Malý, Pavel Kohout, Jiří
Gruša, i reformní komunisté jako Zdeněk Jičínský,
Věněk Šilhán, M. Král a jiní.
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JK: Já si myslím, že je vždy u každého různě
přítomný přirozený princip konformity. Pokud
člověk zvolí maximální míru konformity a
vstřícnosti vůči jakémukoliv tlaku, tak se ten
tlak stává drtícím a v člověku nezbude vůbec
nic osobního a vlastního. On se rozplývá
v tlaku a ztratí svou identitu. Tím pádem také
tento tlak nemá žádnou protiváhu. Pokud
bychom takový model přijali, tak by asi člověk
dávno neexistoval. To proto, že by
momentálně nastupující tlak společnosti
převálcoval skupinu jedinců do něj
vrůstajících. Nekonformnost není vždy znakem
pouze cti, slušnosti a etické úrovně. Mnoho
lidí je rádo nekonformních a vyhovuje jim to
lhostejno proč. Naštěstí se mnoho lidí rodí
s určitou energií a dispozicí, kterou získá
v rámci časného života v rodině. Především
v rodině je vedeno k tomu, aby nějakým
způsobem jak přijímalo, tak revidovalo, dle
určitých norem, co je mu nabízeno. Opět jsme
u té fungující rodiny, jež je zase důležitější, než
funkce společenství. To proto, že je danému
jedinci výchovou dáno, aby uměl věci
přefiltrovat a sám si řekl, že tu kterou část
společenského vlivu je ochoten akceptovat, a
proti jiné bude vždy bojovat.
MS: Ne nadarmo se říká, že rodina je základ
státu. Tam dochází k velkému vkladu díky
vštepování norem. Rodina působí jako prostor
pro zvnitřnění primárních hodnot …
JK: … proto si všimněme toho, co se děje
v diktaturách. Je dobré to uvést trochu ze
široka. V našich podmínkách stát dělal
v období komunismu maximum proto, aby
silnou rodinu rozbil a deformoval ji. Začínal již
od narození dítěte. S matkou miminko po
narození nemůže být. Ono je někam odvezeno
a matce zapůjčováno na kojení v intervalech, o
kterých rozhodne ne matka, ale někdo jiný. Do
nemocnic nemohl přijít otec. Od prvního
okamžiku byl narušován systém fungování
rodiny, jelikož je to pro diktatury nebezpečné.
Tam by mohlo vzniknout cosi, co společnost

nechce a nepotřebuje. Otec i matka musí být
ve výrobě. O dítě se musí starat jesle. Během
školy je to družina. Kolektiv má převzít funkci
rodiny. Přijde vojna, přijde další chování
spojené s násilným kolektivismem. A to
kolektivní trávení prázdnin, kolektivní trávení
volného času. To vše, pokud to shrneme, tak
zjistíme, že každý patologický systém a každá
forma diktatury se vlivu rodiny bojí. Rodina je
to nejcennější, co člověka v životě ovlivňuje.
MS: Hovoříme-li o korupci jako o sociální
patologii, kde vy vidíte základní příčiny tohoto
nešvaru v současnosti? Uplynulo již 22 let po
roce 1989. Ale korupce nás obklopuje. Někdo
říká, že sociální jev vyvolávají ti, kteří o něm
mluví. To je extrémní kontrast k tezi, že
toneme v korupci. Je to její cynická
bagatelizace. Je na vině minulý režim, jenž se
systematiky snažil ničit člověka? Neseme si
zátěž, která nám neumožní převzít ty slušné
vzory ze západu?
JK: Já jsem o tom přesvědčen. Je to tak z velké
části. Není to však jediná věc. Minulý režim se
podepsal na tom, že mnoho lidí zviklal v jejich
základním hodnotovém systému, že je
znejistil. Ukázal, že se člověk může mít dobře a
spokojeně po té materiální stránce, z hlediska
dosažení klidu, též úlevy od nepřetržitého
stresu. A to většinou získá jedině ten, kdo si
nějak ví rady a utvoří síť kontaktů, kdo si
vytvoří síť přátel. A po roce 1989 se servilní
komunista stane servilním podnikatelem.
Pokud toto člověk neabsolvuje, tak se mu
minimálně znejistí celoživotní smysl pro
slušnost a začne se tázat, zda si celou dobu
nepočínal jako naivní hlupák, když byl slušný.
MS: A tento pocit se pak udržuje v rodině…
JK: Přesně tak. Pod tímto zmateným vlastním
vlivem vychováváme své děti a ty děti jsou
minimálně ovlivněny často vnucovaným
osobním pocitem některých rodičů: „Nu,
podívej se, stejně je to v životě velké svinstvo,

35
stejně to dopadne jinak, stejně na světě zvítězí
nespravedlnost.“ Můžeme říci, že tato
východiska nejsou pro dítě zcela optimální pro
formulování optimistické vize. A také to
determinuje přesvědčení, jaké nástroje jsou
etické a jaké již ne. Přesně proto dává
současná výchova v něčem velmi slabý základ
pro život.
MS: To znamená, že malému člověku je přímo
„vštěpováno“ nechovej se eticky, porušuj
zákony. Lze říci, že je tím nepřímo zasévána
beznaděj.
JK: Domnívám se, že je to právě z hlediska
rodičů, vlastně dnes již spíše počínajících
prarodičů, spletenec vnitřního životního
zklamání z osobního zmatku a neschopnosti
tyto věci sám v sobě definovat. Člověk, jenž
musel projít spoustou kompromisů, si
najednou ve výchově musí po nějaké době říci,
proč co udělal, a najít pojmenování, vědět, jak
si zejména před druhými, tedy před dětmi,
něco obhájit. To pochopitelně tak snadno
nelze, a proto vznikne další spletenec
kompromisů. A v tomto směru vychovávat
dítě je velmi obtížné. Neříkám tomu dítěti
evidentně platné ANO, ANO či NE, NE. Říkám
mu nejrůznější zdůvodnění, proč věci nejsou
tak úplně jasné. Proč některé věci nemusí tak
jednoznačně platit, proč pravda není někdy
tak jednoznačná a proč se to či ono nesmí vždy
respektovat, docela malinko se to musí obejít,
atd. A to je ve výchově ten největší malér.
MS: Můžeme na to nahlížet tak, že jsme na
cestě, kdy z lidí nevyrůstají silné a pevné
osobnosti. Místo toho máme spoustu těch, kdo
se ochotně sehnou, skrčí, a to pouze proto, aby
přežili. Mravní rozměr lidského bytí je
pohřben…
JK: …nebo mohou vyrůstat silné osobnosti,
avšak v tom negativním slova smyslu. A to tak,
že budou řídit systém překupnických sítí
s pocitem, že jsou v tom výteční

profesionálové, a že nic jiného v životě nemá
smysl. Podle toho, co jim od mládí bylo
nabízeno.
MS: Jinými slovy může toto směřování vyústit v
konstituci mafie …
JK: Problém je v tom, že mafie má pouze
jednoho kápa. Naše společenská realita jest,
že zde panuje přesvědčení, že všichni jsme
kápové, ale na svém písečku.
MS: Nu dobrá, to je ta minulost. Nemyslíte si,
že k tomuto žalostnému stavu přispělo také
pojetí transformace hospodářství, společnosti,
politiky? Spíše jsme se snažili o rychlou
proměnu hospodářství, než abychom zaměřili
pozornost na naši mysl, naše srdce.
JK: Abych se přiznal, jsem zásadním zastáncem
společnosti, která obsahuje a veřejně hlásá
ideje. Pokud je nemá, tak člověku bude cosi
scházet a jeho život se stává naprosto
prázdným. Pokud současný politický systém
po řadu desetiletí začal pracovat na systému
cest k moci a systému vytváření jednoduššího,
praktičtějšího a lépe fungujícího aparátu či
výroby, tak to může vést k dokonalejšímu
technickému systému, ale opomine tu ideu,
hodnotu. Budeme cítit skutečně silnou
vyprahlost po hodnotách, vyprahlost po
smyslu věcí. Lidé pak začnou utíkat k fiktivním
hodnotám, nebo se vracet a spontánně
naleznou pravdu. Ta se pak nakonec vždy
objeví, je to pro lidský vývoj přirozené.
MS: Vy tak přímo tvrdíte, že je materialismus
v té vulgární podobě za zenitem? Tedy
zjednodušeně můžeme říct, že člověk začal
preferovat modus „být“ před „mít“? Přestaly
nás svádět a korumpovat věci kolem nás?
Mnohdy se však člověk může setkat s jiným
přístupem.
JK: Věřím v to. Současná doba je, a omlouvám
se, že jsem asi jeden z mála optimistů, přezrálá
co se týče materiální závislosti. Tento systém
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se začíná lehce bortit, a objevuje se daleko
větší žízeň po hodnotách samotných.
MS: Pesimista může označit za hodnotou i
vlastnění hmotných statků. To vše závisí na
člověku, na jeho přístupu k životu. Můžeme též
říci, že jestli je člověk dostatečně vnímavý,
kriticky uvažující, tak na něj hmotný svět nemá
takový vliv. Je vůči tomu imunní a nedá se tak
jednoduše zkorumpovat …
JK: Je vhodné uvést konkrétní příklad. Má žena
pracuje v čistě humanitární oblasti, kde všichni
včetně ní pracují jako dobrovolníci a to zcela
zdarma. Díky tomu můžeme tvrdit, že narůstá
obrovské množství lidí s chutí pomáhat a dělat
něco pozitivního. Tito lidé chtějí nabídnout
sami sebe jako pomoc druhému, jenž něco
potřebuje.
MS: To je jistě pozitivní znamení. Jak si ale
vysvětlujete to, že člověk je obklopen
informacemi, že někdo někoho korumpuje,
snaží se získat výhody stůj, co stůj? Svou
aktivitou si tak přivlastňuje to hmotné, co
neguje člověka samotného.
JK: Člověk může v korupci spatřit ještě jeden
problém. Stejně jako na korupci či jiný
společenský neřád, musí být ve společnosti
jednotný názor. To znamená jednotný názor
oficiální, který je součástí zákona. To je
nejoficiálnější a nejinstitucionalizovanější
forma veřejného mínění. Ale je nutné, aby
tahle forma byla součástí našeho podvědomí.
To znamená, aby lidé cítili, že by se korupce
dít neměla. Pokud existuje instituce, která
může formálně trestat, tak může korupci také
předcházet.
MS: Co je pro takovou prevenci nejdůležitější?
JK: Ve fázi přecházení musí ale platit, že názor
na společenský problém je jednotný. Všechny
složky společnosti jak politici, tak strany, tak
vliv kultury, umění, dokonce i můj mikrosvět,
mí sousedé mají sklon ke shodnému vidění

věcí. Malér nastává ve chvíli, kdy se objeví
něco jako „místo slabého odporu“. Nějaká
skupina či jednotlivec, jenž může být vlivný a
začne věci jinak širokého konsensu
bagatelizovat. Stačí jen maličká skulinka
v konsenzu. Člověk si pak může říci: „No, jo,
ale ten a ten důležitý člověk nám říká, že je to
nesmysl, tak se na to vykašlu.“
MS: Vy tedy voláte po nejužším společném
jmenovateli. To proto, aby společnost mohla
fungovat, aby se vnitřně neštěpila a
nerozkládala?
JK: Asi tak …
MS: V našem dialogu jste uvedl slovo slušnost.
Problém je, že má v sobě pachuť. To proto, že
je slovem nežádaným ba neslušným, třebaže
v jiných dobách i kulturách je to opakem.
Člověk na základě životních zkušeností může
říci, že slušnost byla podmínkou pro existenci
harmonické společnosti. To jsme si nějak
odvykli a korupce je toho důkazem.
JK: Nezapomeňme, že slušnost byla léta
systematiky degradována, což mimochodem,
nebyl celosvětový jev. Vždy porovnávám
systémy funkční demokracie. Já vůbec
netvrdím, že např. USA byly úplně funkční
demokracií. Vezměme si systém rasový,
vezměme si systém nenávisti mezi skupinami.
Dnes je tam ale hlavní krédem lidská
vstřícnost, byť někdy pouze jako společenský,
povinný fenomén. Zatímco u nás diktatura
rozhodovala, co je a co není dobré. Slušnost
byla postupně likvidována. Slušné chování i
forma jejího skutečného prožívání, byla
považována nikoliv jen za přežitek, ale i za
jistou provokaci, jelikož místo slušnosti
pravidel, musela nastoupit pravidla diktatury.
Tedy vlastní hierarchie moci namísto přirozené
úcty a respektu. Slušnost by přinesla svým
způsobem kult kurtoazie, dvornosti či pravidel
vzájemné úcty. To režim nemohl chtít. Režim
vždy musel vyhrát a svůj systém hodnot
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upřednostnit. On musel ukázat to, že co
stanoví, je důležitější, než všechny věci
dohromady, než co bylo předtím. Po takové
likvidaci je velice těžké slušnost obnovit.
MS: Jak vy vnímáte snahy společnosti korupci
potlačovat? Zřejmě se vymýtit nedá, a proto ji
budeme moci pouze korigovat, a to tak, aby
neukrajovala z našeho veřejného bohatství.
JK: Já si myslím, že člověk se brání jakémukoliv
tažení proti korupci v zásadě ze tří důvodů.
Zaprvé, protože sám má pocit viny, že se
někde, snad někdy na něčem takovém podílel.
Je to pro něj jednoduše nepříjemné téma.
Takových případů je ale poměrně málo. To
proto, že každý člověk není automaticky
korumpovaný. Druhý případ je, že člověk
podceňuje jevy kolem sebe. Zvláště ty, které
jsou frekventované. Často má snahu zaujmout
opoziční stanovisko vůči čemukoliv, o čem se
příliš často mluví. Má tendenci říkat to typicky
české: „ono to nebude tak horké, nechme to
být.“ To je druhé vysvětlení.
MS: A třetí důvod?
JK: Třetí a nejčastější možností je, že má
člověk pocit, že se ho to netýká. Dělá to přeci
každý, a proto si to může dovolit i on. Jeho
sebevědomí je tak silné, že si může ve svém
„království“ zavést cokoliv, nač má náladu.
Pokud se mu korupce hodí, tak ji použije.
Pokud se mu nehodí, tak ať ho tím lidé
neotravují. Je zde příliš mnoho životních
poloh, sklonů, které často zabrání, aby eticky
důležité a lidsky velmi podstatné věci byly
přijímány.
MS: To znamená, že bojovat proti korupci ve
společnosti je velmi obtížné.
JK: Je to obtížnější, než ve společnosti západu.
Přesto i v západních demokraciích, hlavně
v Evropě, sami vidíme, že je korupce obrovská
a giganticky rozlezlá nejen v oblasti politiky,
ale zejména v průmyslu, mezi bankami,

obchodem. Nemyslím si, že by světově
neexistovala. Ale u nás je zkrátka TABU. U nás
je systematicky zlehčována.
MS: Jakým způsobem proti ní účinně jít?
Člověk se může setkat s názorem, že když se o
korupci bude více mluvit, tak sám hovor o
tomto fenoménu ji může vyvolávat, přiživovat.
To je názor opatrného člověka. Jiný může
podporovat, aby se hovořilo. Stav mluvy a
vyšší frekvence slova korupce odráží její
vážnost. Lidé si díky tomu uvědomí, že je cosi
špatného ve společnosti, kterou utvářejí.
JK: Musím se vrátit k tomu, co jsem již jednou
řekl. Nejdůležitější věcí je, podle povahy země
a kultury, vytvoření klimatu. To znamená, že
se nesmí klást důraz na jednu metodu, že se
nesmí akcentovat pouze jeden způsob, jeden
typ tlaku. Je nutné zasadit se o vyvolání
obecného pocitu, obecného stavu, ve kterém
člověka nenapadne, aby korupci zlehčoval.
Vidíme, že výsledný stav společnosti je
souhrou stovek faktorů a je těžké vyzvednout
dva či tři. Jedním z nich je čas a také trpělivost
a jakési spontánní proměny. Možná jsem
pouze jedním z mála optimistů, protože sázím
na společenskou spontaneitu.
MS: Domníváte se, i přes váš optimismus, že
by mohla nastat situace, kdy se z marasmu
nebudeme moci dostat? Lidé začnou silněji
pochybovat o demokracii jako vhodném
společenském systému. Místo demokratického
uspořádání budeme vystaveni autoritářským
silám.
JK: Nevěřím v to. Jsem optimista. Bojím se
však jiné věci. Domnívám se, že před deseti,
patnácti lety nastala situace, kdy u nás byla
demokracie ohrožena nepoměrně více. To
proto, že bylo okamžitě zatraceno obrovské
množství kauz. Obrovské množství nepravd a
nespravedlností bylo považováno za součást
politiky. Noviny mnohdy nefungovaly
nestranně. Reakcí na to byl nezájem lidí.
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Myslím si, že ta apatie byla nejhorším
pokleskem ve vývoji společnosti.
MS: Myslíte si tedy, že je zdůrazňování
fenoménu korupce znamená, že lidé již nejsou
apatičtí?
JK: Určitě. Hovor o korupci nemusí být
agresivní popis toho, co se děje, může to být
jen lidské zamyšlení. To vše najednou vrací
člověka do zájmu o společnost, do potřeby
vyjádřit se k tomu. Proto jsem přesvědčen, že
nastal pozitivní čas. Když budeme o korupci
mluvit ještě déle, tak se možná dočkáme velmi
příznivých okamžiků. Potenciál tohoto národa
je velmi silný.
MS: Trochu voláte po tom, aby se lidé opět
stali občany a ne pasivními přijímači
rozhodnutí silných a vládnoucích a to nejen
v politice. Aby si lidé rozpomenuli na to, za co
třeba bojovali v roce 1989, kdy napomohli
k proměně režimu.
JK: To jistě! Ono je to velmi pohodlné začít
důvěřovat své vládě a pak na ni být naštvaný,
že nefunguje tak, jak má. To máte stejné, jako
bychom jisté věci nechali na rodičích a pak na
ně byli naštvaní a tvrdili, že to udělali špatně.
Já mám svoji svéprávnost, já mám svoji
svébytnost, a mám svá práva a mohu se a měl
bych se k věci patřičně vyjádřit. Jinak je to má
chyba.
MS: Kéž dojde na vaše slova. Děkuji Vám za
čas věnovaný tomuto tématu …

Dialog o korupci s prof. Janem Kmentou40,41:
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Prof. Kmenta, * 1928, emeritní profesor
Michiganské univerzity. Po nástupu komunistů
odchází v roce 1949 do Austrálie přes Německo a
následně do USA. Z počátku pracuje v různých
profesích. Svůj doktorát získal na Stanfordově
universitě. Jeho kniha The Elements of
Econometrics z roku 1971 se stala klasikou

MS: Jak vnímáte otázku korupce? Není to
náhodou téma, které je příliš a neoprávněně
skloňováno v médiích? Není to inflace slova,
s kterým by se mělo zacházet opatrně?
JK: Korupce se samozřejmě normálně ve
slovníku ekonomů nevyskytuje. My jsme
idealisté. Hovoříme o „perfektní kompetici“.
Korupci jako téma u nás nenaleznete, jelikož
předpokládáme, že lidé jsou poctiví, že tam
funguje cosi, co bychom mohli nazvat integrita
transakcí. V této souvislosti je vhodné zmínit
titul Anny Bernáškové42 Ekonomie integrity.
Integrita olej, který pomáhá ekonomice, aby
běžela. Je to předpoklad, že agenti si na trhu
vzájemně důvěřují. Přestože jsme se měli
naučit od starých Římanů, že ten kdo kupuje,
si musí dávat pozor, s kým jedná a co kupuje.
MS: Takže ekonomové na fenoménu korupce
vůbec nepracují?
JK: To ne. Existují práce na CERGE – EI, kde se
hlavně bavíme o tom, jak ji objevit, jak ji měřit,
kvantifikovat. To je zásadní otázka. Když ji
naměříme, tak jak ji interpretovat. Existují, a
jistě o tom víte, indexy korupce.

v ekonometrické literatuře, její první vydání mělo
40 tisíc výtisků.
41
Dialog byl veden v pátek 11. listopadu 2011 po
poledni v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1.
42
Anna Bernašek, *1968, Americká novinářka,
spisovatelka a ekonomka. V roce 1990 získala
bakalářský titul na Michiganské univerzitě. V roce
1996 se přestěhovala do Česka, kde několik let
působila jako analytička ve firmě Wood & Co. Po
absolvování
magisterského
programu
na
Princetonské univerzitě začala pracovat pro
ekonomický časopis Fortune. V roce 2004 odtud
odešla, aby se stala přispěvatelkou deníku The New
York Times. Píše také pro Wall Street Journal a The
Washington Post. Komentuje ekonomii v CNN či
CNBC a píše hodně navštěvovaný blog. V roce 2010
jí vyšla kniha The Economics of Integrity. Nedávno
spustila poradenskou firmu Integrity Partnership,
která v souladu se závěry její první knihy pomáhá
firmám vytvářet a chránit mravní integritu.
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MS: Ano, Perception Corruption Index. Ten je
sestavovaný nezávislou společností
Transparency International.
JK: Přesně tak. Touto cestou se korupce
dotýká ekonomie. Nikdy jsem slovo korupce
do svých prací nezavedl a ve velmi malém
výskytu se objevilo v pracích ostatních
ekonomů. De facto hlavně v doktorských
pracích na CERGE. Bylo jich několik a
středobodem byl právě výše uvedený index
korupce. Jedna práce byla o Ukrajině, druhá
byla o Rusku. Domnívám se, že je nutné
termín korupce pojmout ve větší šíři.
Neredukovat korupci na pouhé podplácení, ale
pojímat ji jako praktiky, které jsou
netransparentní. A to se týká hodně ekonomů.
MS: Jaké konkrétní praktiky máte na mysli?
JK: Například finanční krize v roce 2008. Ta
nastala, protože banky byly částečně pod
politickým tlakem. Běloši vlastnili kolem
sedmdesáti procent domů. Mezi černochy a
hispánci se podíl vlastnictví domů pohyboval
kolem dvaceti procent. Proto politici tlačili na
banky, aby dávaly hypotéky minoritám,
chudým lidem. Taková praxe fungovala už za
presidenta Clintona43, ale počátky lze vidět u
Cartera44. Hlavním místem zájmu byla
43

Bill Clinton, *1946, demokratický politik, v letech
1979 – 1991 guvernér Arkansasu, poté se na dvě
funkční období (1993 – 2001) stal presidentem
USA. Jeho vláda byla charakteristická redukcí
zadlužování, podporou demokratizace v Evropě a
Rusku, též snahou vyřešit konflikt na Blízkém
východě. Revidoval Community Reinvestment Act
z roku 1977, což znamenalo přehodnocení
rizikovosti hypoték, které se staly tématem během
krize po roce 2007. Velkým impulsem
k transformaci a uvolnění přispěl zákon Commodity
Futures Modernization Act of 2000.
44
Jimi Carter, *1924, demokratický politik, v letech
1962 – 1975 senátor, poté guvernér za stát
Georgia, v letech 1977 – 1981 president USA.
Během své kariéry reformoval energetickou a
školní politiku, dereguloval průmyslová odvětví a
prosadil zákony na podporu životního prostředí.
Inicioval dialog mezi Egyptem a Izraelem v Camp

Kalifornie a banky na to přistoupily. Myslely,
že na sebe neberou velké riziko, jelikož ceny
domů šly rychle nahoru. Nakonec ale bublina
praskla. Když se začaly splácet hypotéky, tak
byl trh zaplaven novými nemovitostmi a
následovala standardní reakce. Ceny šly
z logiky věci dolů a banky nemohly získat zpět
vypůjčené peníze.
MS: A jak jsme viděli, břemena bank musel
z části převzít stát.
KJ: Přesně tak. Načež investiční firmy, které si
kupovaly různé balíky s aktivy, do toho daly
aktiva, která se nakonec označila jako
jedovatá. Zde byla přítomna
netransparentnost.
MS: Je podle vás problém v jazyce? Vždyť
člověk, když nejsou přesně definovaná slova,
může přicházet na scestí a ztrácet svobodu.
JK: Abych se přiznal, nejsem lingvista, ale
spojení mezi transparencí a korupcí pro mě
není plně přirozené. Když hovořím o korupci,
tak jako běžný člověk uvažuji o podplácení.
MS: Ano, to jsou obálky obvykle s tučnou
odměnou.
JK: Angličtina na to má svůj název BRIBERY.
Myslím si, že je nutné v souvislosti s finanční a
dříve hypoteční krizí uvažovat o
transparentnosti při prodeji aktiv. Tehdejší
chování lidí v bankovním sektoru se sice nedá
označit za BRIBERY, avšak bylo spojeno s
utajováním informací, které by pochopitelně
mělo být trestné, protože to byly relevantní
informace.
MS: Souhlasím s vámi, ale je to vychýlení proti
slušnému chování. Domnívám se, že je nutné,
aby korupce měla nejen status podplácení, ale
jako narušení, znetvoření, což odpovídá
latinskému slovu CORRUMPERE. A na základě
Davidu, otevřel druhé kolo jednání smluv SALT a
zavedl plnou diplomacii s Čínou.
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toho můžeme tvrdit, že zkorumpovaný člověk
v sobě nese narušený mravní řád, který
podmiňuje chování aktérů v reálném
hospodářství a společnosti.
JK: Ano, odmítnutí čestného chování …
MS: To znamená, že lidé z bank nejednali
čestně. Usilovali o to, aby si lidé koupili dům,
aby jej vlastnili a nakonec to skončilo tak, že ti,
co si pořídili dům v Americe, ho nemohli
splácet. Na to můžeme nahlížet tak, že není
dobré redukovat korupci pouze na obálky a je
nutné pod ní zahrnout netransparentní
jednání, jelikož každý člověk je pokoušen a
sváděn aby sešel s dobré cesty.
JK: Abych to trochu rozšířil o konkrétní
zkušenost. Na slavnostní večeři, kde jsem
dostal cenu, tak mi nikdo neřekl, že bych měl
něco říct. Myslel jsem si, že řeknu pouze
prosté - děkuji vám - a odejdu. Ale mýlil jsem
se, realita byla odlišná. Lidé si mysleli, že uslyší
moudrá slova, v nichž se vyjádřím ke stavu
věcí. Paní Výborná45, která dělala
konferenciérku, poznamenala, že ekonomové
nemluvili o tom, že přichází finanční krize, a já
jsem musel reagovat. Říkal jsem, že to byla
naše chyba, protože jsme nauvažovali o
transparentnosti. Naše modely s ní nepočítaly.
Příležitosti se chopil pan Janeček46 a řekl, že to
je přesně to, o čem dlouhou dobu přemýšlí a
oč má zájem. Navázal na to, že se musí tlačit,
aby transparence byla do modelů zabudována.
Nevěděl jsem, že jsem mu nahrál do ruky. Měl
krátký projev poté hned po té, co jsem s tímto
tématem skončil.

45

Lucie Výborná, *1969, moderátorka na stanici
Český rozhlas 1 Radiožurnál
46
Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.

MS: Otázka pojetí světa, v němž se bude
omezovat korupce, je tématem velmi
aktuálním. Týká se každého z nás. Rád bych
využil vaší scestovalosti. Když jsem hovořil na
téma korupce s jedním starším panem
profesorem psychiatrie, tak mi řekl, že korupce
je někdy ospravedlnitelná.
JK: Každý na počátku řekne, že korupce je
ctěná. Četl jsem před několika lety
v americkém magazínu National Review
článek, v němž italský lékař obhajoval korupci.
Jeho obhajoba spočívala v tom, že korupce
dává „mazání“, olej, aby se dělaly transakce a
hospodářství žilo. Tu jsou příklady. Žádáte o
sociální byt. Zažádáte a bude to trvat dva roky,
než jej dostanete. Přijdete s obálkou, dáte tam
peníze a během šesti měsíců ten stejný byt
máte. Ptal se, co je na tom špatného. Každý ví,
kolik do té obálky má vložit a tím je problém
korupce vyřešený.
MS: Nebyl bych obhájcem takového přístupu.
Ustavuje se tím zvyk a jsou lidé, kteří na to
prostředky nemají …
JK: … či nemají patřičné informace.
MS: Ano, žijeme v době informační asymetrie
a dopomáhat si k bytu korupcí… Abych se
přiznal, tak jsem o tolerovatelnosti, prospěchu
uvažoval v trochu jiné dimenzi. Jsou to mezní
situace, tedy kdy jde o život člověka. Myslím,
že nádherným příkladem jsou lidé, kteří
odcházeli z Československa. Úplatek jim mohl
dopomoci k tomu, aby jim bylo otevřeno, aby
nepřišli při přechodu hranic o život. Ptám se,
protože vy jste také odcházel ze země v roce
1949.
JK: Abych se přiznal, tak jsem nemusel dát
úplatek.
MS: Souhlasíte ale, že v takových případech
mohla korupce fungovat?
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JK: Tuším, že po roce 1948 asi ne, neboť v
Čechách byli podnikatelé a bohatí lidé. Oni by
si to mohli klidně koupit. Tak to jistě
nefungovalo. Možná se však platilo
průvodcům.
MS: Ano, přesně toto jsem myslel. Nemyslel,
že někdo bude korumpovat lidi v úřadech, ale
při přechodu hranic. To je právě jedna
z mezních situací. Vy mě pustíte a já za to
budu žít ve svobodném světě. Domníváte se, že
v mezních situacích je korupce
ospravedlnitelná?
JK: Nu, je to velmi složitá otázka. Angličtina
používá pro celkové zavržení korupce slovo
„blanket“, ovšem existují díry, které by se
měly vzít v úvahu. Možná o tom hovořil pan
psychiatr, o němž jste se zmínil.
MS: Ano, ukazoval to na případu jeho rodičů,
když měl být odveden Němci. Říkal mi
otevřeně, že jeho rodiče byli zámožní a snažili
se uplatit německou správu, aby nemusel
odejít.
JK: Fungovalo to?
MS: Částečně, nakonec nebyl odveden a dá se
říct, že to svou roli sehrálo, byť jeho rodina
musela vzdorovat.
JK: Je známo, že za protektorátu korupce
existovala. Gestapáci se dali podplatit.
MS: Když si vzpomeneme na rok 1989, jak
jsme se chtěli zbavit režimu, kde vládla
korupce, výsady straníků atd. Nenavracíme se
náhodou v jistých ohledech zpět před rok
1989? Někteří mohou tvrdit, že jsme se
zastavili, že pouze předstíráme
demokratičnost. Nehrozí tomuto režimu ztráta
legitimity?
JK: Zřejmě myslíte korupci politických činitelů.
V poslední době se takových případů vyskytlo
hodně. Například, když člověk otevře noviny,
bude okamžitě konfrontován s kauzou pana

Kocourka47, jenž objevil 16 milionů na kontě
své matky. Půjde-li dále do minulosti, narazí
na pana Grosse48.
MS: Z toho, co říkáte, vyplývá, že politika není
transparentní, a to dává prostor pro korupci.
JK: Je na denním pořádku, že je člověk
neustále konfrontován s korupcí.
MS: Čím si to vysvětlujete? Jedna generace od
nástupu demokracie již vyrostla a máme
obtíže, o nichž si někteří z nás mysleli, že se
s nimi nesetkáme či ne v takové míře, jako
tomu je dnes. Možná jsme byli naivní.
JK: Tato situace je více méně jasná. První je
otázka, jak to, že byla v Čechách korupce v
době, kdy se Česká republika otevřela
svobodnému trhu. Existuje korupce někde
jinde? Jistě, že korupce existuje i jinde, ale
v jiných zemích se neobjevuje jeden skandál za
druhým, jako tady. Myslím si, že je to proto, že
se tam vyskytuje něco, čemu se v anglických
zemích říká „social contract“.
MS: Ano, společenská smlouva, která je známá
od dob osvícenců.
JK: Tento kontrakt je tak zarytý do myslí lidí
v západních zemích, že se tím žijí a dodržují
ho. Není to sice psaný, není to konstituce, ale
žije se tím.
MS: Lidé to mají v srdci, mají to v sobě.
JK: A vyplácí se to. Je to nejlepší způsob, jak
s lidmi jednat. V Česku to nebylo zažité. Za
komunismu se říkalo, že kdo nekrade, okrádá
47

Martin Kocourek, *1966, bývalý ministr průmyslu
a obchodu. V 90. letech byl poradcem Václava
Klause, poté ekonomický expert ODS. Působil
v dozorčích radách státních institucích jako je ČEZ.
48
Stanislav Gross, *1969, bývalý premiér a sociální
demokrat. Stál po boku Miloše Zemana, v jehož
vládě vykonával funkci ministra vnitra. Taktéž u
premiéra Vladimíra Špidly, kterého v roce 2004
nahradil. Z funkce odchází 2005 a věnuje se
advokacii, kterou za působení v politice vystudoval.
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rodinu a takové zvrácené věci. První zásadní
věc ve slušné společnosti je, že když si něco
koupím, tak za to také zaplatím. To je
normální princip, který na západě platí. Tady
ale princip korupce fungoval i po převratu.
Když jsem přijel d Čech, tak jsem si objednal
českého stavitele. On říkal, že všechno
vypracuje. Dali jsme mu 500 marek, a že se
setkáme za týden. On jel za peníze do
Švýcarska a už se neukázal. To, že někomu
zaplatíte, neznamená, že vám dodá to, co
slíbil. Sliby se neplnily. Tahle mentalita stále
jistým způsobem přežívá. Porovnejte to
s Německem. Možná v Itálii …
MS: Jak to například funguje v USA?
JK: Společenská smlouva v Americe existuje.
Pokud se tam uplácí, jsou tam šťouraví
reportéři, kteří to vyhrabou, a je z toho
skandál a lidé, kteří jsou za to odpovědní, musí
odstoupit.
MS: K nám tato kultura asi nedorazila. Za
nedobré praktiky lidé nejsou potrestáni. Kauzy
se zametají pod koberec. Velké ryby unikají a
malý člověk je kontrolován a bit. Češi by
potřebovali svého Madoffa49. Jak si takový
přístup vysvětlujete? Masaryk nazýval tento
neutěšený stav kocourkov a hulvátov.
JK: Masaryk50 razil tezi nebát se a nekrást.
Mluvil o cti. Slovo čest se v soudobém slovníku
49

Bernard Madoff, *1938, americký finančník,
bývalý předseda amerického burzovního parketu
NASDAQ, který byl v roce 2008 obviněn
z rozsáhlého podvodu z důvodu užití Ponziho
schématu ve finančním podnikání jím řízených
hedgových fondů. Rozsudek nad ním byl vynesen
v roce 2009 k odnětí svobody na 150 let a pokutě
170 miliard dolarů. Jeho majetek byl hned
rozprodán. Madoff se přes tento přečin angažoval
v neziskovém sektoru jako filantrop, aby si vytvořil
dobré jméno jako jiní movití lidé.
50
T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za

příliš nevyskytuje. Neslyšíte ji. Před válkou byl
člověk oceňován větou: to je čestný člověk.
Znamenalo to, že se mu dá věřit.
MS: Inu, žijeme to ve zvláštním světě, v němž
mrav a poukazování na něj bylo potlačeno.
Když se podíváte na mediální scénu, tak to
vypadá, že počet skandálů v Čechách, které se
týkají netransparentnosti, vzrůstá. Není to
také otázka aktivních médií, že vše, co se stane
je zveřejněno?
JK: Ano, ale například v Itálii se i přes aktivitu
médii držel Berlusconi51 dlouho u moci. Já
vycházím z Ameriky, kde jsem dlouho žil.
Mohu potvrdit, že když se tam odhalí nějaké
korupčnické jednání, tak je z toho skandál a
daná osoba odchází. Vzpomeňte si na pana
prezidenta Clintona, jenž kvůli aférám a
netransparentnosti málem ztratil svou
prezidentskou funkci. Jednoduše lhal. Tyto
věci se v západní společnosti netrpí.
Společenská smlouva je dodržována.
MS: Když se ale podíváte na východ, je to čím
dál horší (Rusko, Ukrajina, Bělorusko), byť
v České republice to není žádná selanka.
Myslíte si, že jsme sice přijali demokracii, ale
systém má projevy, které patří spíše do
minulého režimu?
JK: Principy demokracie se ještě nevžily. Češi si
ale nesou i jiná dědictví z dob komunismu.
Nejvíc šokující když jsem přijel, bylo pro mě
chování lidí vůči sobě. I když se to zlepšuje. Ze
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal
knihu Rusko a Evropa, Nová Evropa.
51
Silvio Berlusconi, *1936, kontroverzní italský
politik, v roce 1994 se dostává do italského
parlamentu a zároveň od tohoto roku působí
s přestávkami jako premiér Itálie. V roce 2011
podává demisi kvůli ekonomickým problémům
země, neb Itálie je považována za jednu
z nejzadluženějších zemí Evropy, kdy dluh se
vyšplhal na úroveň 120 procent HDP. Jeho majetek
je odhadován na 6,5 mld. USD, je vlastník italských
médií Mediaset. Tato skutečnost se stala terčem
zahraniční demokratické kritiky.
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začátku prodavačky na zákazníky „štěkaly“, to
postupně mizí. Neumí se ale například omluvit
za to, když nemohou splnit vaše přání. Pouze
řeknou, že nemají. Když jsou lepší, tak poradí,
kde byste to mohli sehnat. Ale to, že je to
někomu líto, to se tady neříká. V Americe je to
vžité.
MS: Opět se navracíme ke kouzelnému slovu
slušnost. Snad díky němu je člověk
svobodnější. To je spojeno také s tím, že se
neuplácí. Obraťme list na otázku státu. Do
jeho správy se dostávají lidé, kteří hovoří
velkými slovy. Před volbami se dušují, jak
zatočí s korupcí a poté jsou přistiženi, jak sami
sebe uplácejí jako je to u Věcí veřejných.
Dokonce na tuto skutečnost upozornil i týdeník
The Economist, když poukázal, že z české
demokracie vzniká partokracie.
JK: Ano, právě to jsem chtěl říci. Přijde nová
strana, která má hlavní program boje proti
korupci a je to jeden skandál za druhým.
MS: Nejprve je ohlášena svornost a jednota a
poté se věci začnou dělit.
JK: Mně je to nepochopitelné. Jak je možné,
že se to může stát?
MS: Možná je to také způsobeno tím, že lidé
hledají alternativy …
JK: …, a proto náhle vyskočily Věci Veřejné.
MS: Lidé se domnívali, že se do parlamentu
dostala konečně slušná strana, ale ukázalo se,
že nic nového pod sluncem. Jsou to
podnikatelé odění do politiků, jen přestrojili
své role a lidé tomu uvěřili.
JK: Ano, je to výrazný případ v české politice.
Jedinou možností z těchto problémů jsou
kvalitní zákony, vzdělání a výchova.
MS: Možná jiné východisko neexistuje.

KJ: Nu, to jsou způsoby nápravy v
nevyvinutých zemích. Možná je to pouze
výchova a vzdělání, protože zákony se dají
obcházet a Češi v tom mají praxi.
MS: Ano, souhlasím. Ostatně pracujete
v instituci, která o to usiluje. Děkuji Vám

Dialog s Petrem Koblovským o korupci52,53:
MS: Jak vy jako právník pojímáte korupci?
Není náhodou slovo korupce příliš často
užívané v našich denodenních slovnících?
Nevyprazdňuje jej naše nadměrné užívání?
Nežijeme ve fikci, že korupce je všude, přičemž
realita je trochu jiná?
PK: Nemyslím si, že nadměrné užívání
vyprazdňuje obsah a definici. Soudím, že slovo
korupce používáme častěji. Nicméně se
domnívám, že jeho časté používání je
způsobeno tím, že je korupce součástí našeho
života a není možné se jí v současné době
rychle zbavit. To však neznamená, že se ten
problém stává problémem menším. Já tak
neuvažuji. Korupce existuje, je viditelnější, a
proto se i jako slovo užívá častěji.
MS: Jinými slovy více korupce, větší užívání
v lidské mluvě. Panuje zde přímá úměra. Jak si
ji jako právník definujete, jak si ji ohraničujete?
PK: Jako právník bych zřejmě měl použít
koncept korupce z pohledu trestního práva,
což však nechci. Já korupci spíše vnímám jako
ekonomický problém, než problém právní.
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Petr Koblovský, *1974, český právník a ekonom
zabývající se ekonomickou behaviorální teorií,
otázkou bankovní a finanční regulace. Působí na
VŠE, absolvoval mnoho studijních pobytů. Působil
v advokátních kancelářích White and Case a Allen
and Overy.
53
Dialog byl veden v úterý 20. 12. 2011 ve
večerních hodinách v kanceláři Allen and Overy
v Praze V Celnici 4, Praha 1
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Rozumím tomu tak, že se jedná o situaci, kdy
dochází k neefektivní alokaci zdrojů.
MS: Jinými slovy, když dochází
k neoprávněnému transferu, ...
PK: … je to vždy neefektivní. Pokud by korupce
byla oprávněná, mohli bychom říci, že se jedná
o efektivní alokaci zdrojů.
MS: Nu, ale mohou existovat případy, které se
to pokouší vyvrátit. Uvedu příklad. Existuje
zahraniční společnost, která má sídlo ve
vyspělém světě. Ta se snaží zahájit výrobu
v zemích, kde je levná pracovní síla a výběr
lokality je přitakáním k optimální alokaci
zdrojů. Tamní režim není demokratický,
neodpovídá standardům západního světa.
Byrokracie není firmě příliš nakloněna. Ta se
proto rozhodne přimět státní úředníky
k činnosti korupčním jednáním. Vše koná
proto, aby se využila levná pracovní síla,
pomohlo se hospodářství a možná se i k
rozvrácení nedemokratického režimu.
PK: Nepřímo říkáte, že díky korupci může dojít
k efektivitě. Nicméně zapomínáte, že nějaká
efektivita zde byla. Vy nahrazujete
neefektivitu více efektivním řešením, ale
pořád je v tom procesu vidět neefektivita.
MS: Jiný slovy to záleží na úhlu pohledu.
PK: Nesdílím tento postoj. Máme neefektivitu,
která je způsobena byrokracií. Tato
neefektivita by nevznikla, kdyby neexistovala
řada hloupých byrokratických překážek, které
je možné překonávat korupcí. Dá se říci, že by
poté nikdy nevznikl problém s korupčním
chováním. My si vytváříme problém tím, že
vytvoříme překážku a poté ji řešíme pomocí
korupce. Na to má prostředky pouze ten
subjekt, jenž byl jistým způsobem efektivní. To
však neznamená, že daný subjekt bude
nejefektivnější. Můžeme uvést příklad. Do Číny
či Thajska může investovat společnost řekněme Adidas - tím, že si uplatí politiky,

státní správu. To však neznamená, že boty by
neuměl šít v dané zemi někdo místní a to ještě
levněji, lépe. Problém je, že nemá dostatek
zdrojů, aby neefektivitu odstranil a použil
úplatek. Problém ale je, že bez úplatku se zde
boty nebudou šít vůbec.
MS: Korupce je podle vás znakem neefektivity,
neoptimální alokace zdrojů, k nimž existuje
alternativa.
PK: Ano, tam kde dochází k optimální alokaci,
tam není prostor pro korupci.
MS: Když se zamýšlíte nad slovem korupce,
nacházíte v něm význam narušení řádu, do
kterého byl člověk dán, který je dobrým. Řád,
jenž mu umožňuje jeho existenci, seberealizaci.
PK: Ano, je to porušení nějakého řádu. Je to
narušení fair play.
MS: Domníváte se, že člověk tenduje
k narušování toho řádu, že je inherentní
součástí jeho JÁ?
PK: To si nemyslím. Většina lidí má tendenci
být všeobecně slušná. V okamžiku, kdy
vytvoříte pobídky, že porušení je výhodnější,
tak se podle toho lidé začnou chovat. Takoví
lidé mohou být v nouzi, nebo nemají takovou
tendenci dodržovat pravidla. Jako když
dostanete pokutu tři sta korun, ale víte, že
stačí, když vytáhnete úplatek padesát. Máte
cosi nadceněno, a pokud je člověk, jenž je s to
přijmout místo toho padesát korun, tak
hodnota tří set není plně optimální. Tím
nepřímo vytváříte pobídku proto, aby
docházelo k neoptimálnímu chování a alokaci.
Lidé mají tendenci tento prostor využívat.
MS: Zajímalo by mě, zda jste v úvahách o
korupci nenašel situaci, která napomůže
ospravedlnit jinak zavrženíhodnou
společenskou patologii. Snažil jsem se to uvést
na společnosti, která má zájem zaměstnat lidi,
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kteří by jinak byli nezaměstnaní a jsou
společnosti přítěží.
PK: Některé korupční chování může vést k
odstranění větších neefektivit. Pokud je věc,
která je volně dostupná za padesát korun, a
kvůli restrikcím ji přehodnotíme na tři sta
korun, úplatek padesát korun nám umožňuje
získat danou věc a být efektivnější. Pořád to
však neodstraňuje ten problém. Ke vzniku
korupčního prostředí primárně dochází tam,
kde jsme svědky neefektivit, kde jsou špatně
nastavené pobídky.
MS: Kde podle vás vznikají hlavní případy
korupce?
PK: Standardně ve státní správě. Tam lidé
nemají dostatečnou pobídku, aby se chovali
nekorupčně. Naopak příjmy státních úředníků
hovoří o opaku. Lidé rozhodují o zdrojích,
k nimž nemají pocit vzácnosti. Nejsou to jejich
zdroje. V okamžiku, kdy vznikne pobídka, kvůli
níž by se částečně zdroj, jejž není jejich, může
stát předmětem zájmu toho kterého úředníka,
někteří z nich toho využijí.
MS: Není to rozsahem státu?
PK: Nepochybně. Čím větší byrokracie, čím
větší stát, tím větší možnost zasahovat,
ovlivňovat a tím větší vytváření korupčního
prostředí.
MS: Pokud se podíváte na český stát, je toho
příkladem?
PK: Nepochybně …
MS: Můžeme si to také vyložit tak, že Češi
zasévají a poté sklízí. Jinými slovy jsme vytvořili
prostor pro korupci jako neřádu.
PK: Pozor, to však není pouze v České
republice. Tento fenomén je vidět všude.
V Latinské Americe, v západním světě jako
Severní Americe, západní Evropě. Korupce je
tam, kde bují stát.

MS: Dříve byl stát malým.
PK: Ano, malým a lidé věděli, nač platí daně.
Bylo to cosi, co bylo viditelné. Dnes tyto
transakce příliš viditelné nejsou. Lidé nevědí,
kolik státu platí a kolik je to stojí.
MS: Máme zde sociální stát, „bezplatné“
zdravotnictví, „bezplatné“ školství …
PK: Potíž je v tom, že sám nevíte, kolik to stojí.
Mí rodiče nevědí, kolik na ty a ty služby
přispěli. Normální lidé nevědí, kolik stojí stát,
jaké jsou toky daní, jež jsou zakomponovány
v ceně. Běžný člověk, jenž dostane čistou
mzdu a není mu řečena mzda hrubá či není
dostatečně ukázán rozdíl, nepozná, co vše
platí. Není mu řečeno, že dvacet pět korun
platí daň z litru benzínu. Není řečeno, že
z každé služby platí deset či dvacet procent.
Stát se tedy stává levnou alternativou nestátu. Lidé tak mají pocit, že vše je zdarma a
nic se neplatí.
MS: Pokud člověk rozumí správně vašim
slovům, tak jsme obětí toho, že jsme přijali
smlouvu, že budeme mít širokou paletu služeb
od státu. Ten nám poskytne velký servis a nyní
se divíme, že to nepřímo vytváří prostředí ke
korupci. Nejprve jsme byli zkorumpováni těmi,
kteří s námi měli zájem uzavřít onen kontrakt.
Na to bychom neměli zapomínat. Stali jsme se
do jisté míry obětí vlastního omylu.
PK: Pochopitelně. S kolegou Houdkem54 jsme
tento fenomén nazvali bludným kruhem
duševní chudoby. Lidé na jedné straně
požadují větší regulace v oblastech, kde daleko
méně věří vládě. To znamená, že je zde malá
důvěra vládě, ale lidé žádají, aby ta málo
důvěryhodná vláda vytvářela silnější regulace,
aby ten nešvar byl odstraněn.
MS: Ano, to je mnohdy protismyslné. Inu,
skutečný bludný kruh …
54

Petr Houdek, *1981, český neuroekonom
působící na VŠE Praha a na UK.
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PK: Lidé si neuvědomují, že pokud by vláda
měla co nejméně pravomocí, aby co nejméně
mohla ovlivňovat životy jedinců, většina z nich
by se normálně dohodla mezi sebou. Svět by
se nezastavil, lidé se umí dohodnout, jak jsem
zmínil, lidé jsou všeobecně slušní.

štědrý, a jeho služby mohou být zneužívány. Již
od druhé světové války stát jen bujel. Člověk
byl populistickými politiky lákán, aby volil
strany, které nabízejí velký standard bez
ohledu na skutečnost, kdo to jednou bude
platit.

MS: Ano, mohou se dohodnout na lokální
úrovni, tedy v oblasti měst, obcí, menších
regionů.

PK: Člověk nemusel platit hned, a proto se
nám nakumulovaly dluhy. Je dobré uvést slova
bývalého sociálního demokrata pana
Paroubka55, jenž prohlásil, že státní dluhy se
neplatí. Pravda, zatím se neplatil. Nechci tím
říkat, že pan Paroubek měl pravdu, naopak …

PK: Vy nepotřebujete, aby se lidé dohodli na
celosvětové úrovni. Většina lidí se potřebuje
domluvit v rámci svého prostoru.
MS: Ale jsou i jiné koncepty na správu světa.
Vytvořme nadnárodní instituce, jako je
Evropská unie, Organizace spojených národů …
PK: To je dle mého pohledu přání několika lidí,
aby měli jednoduše moc. Je to jejich přání, aby
mohli ovládat.
MS: Dle vás by optimální cesta byla cestou
decentralizace, protože by se tak omezila
možnost šíření korupčního jednání.
PK: Tak by se to dalo říci. Netvrdím však, že je
potřeba zrušit vše na centrální úrovni. Nemám
nic proti bezplatnému zdravotnictví či jiným
sociálním službám. Domnívám se, že lidskost
nám velí postarat se o nebožáka. Zřejmě každý
pomůže člověku, jenž je raněn. To však
neznamená, že vše ostatní bude zdarma.
MS: Odpovědný člověk by si měl svůj život řídit
tak, aby měl co nejméně styků se státem.
PK: Ano, máme usilovat, aby na něm bylo co
nejméně závislých lidí. Přichází mi na mysl
taková idea, že ti, co jsou závislí na státu, by
neměli mít volební právo. Jejich pobídka je
zvyšovat závislost na státu. Ono je to velmi
jednoduché brát od státu a neposkytovat nic.
MS: Nevím, zda by váš postoj byl společností
přijat. Někteří lidé by jej označili za extrémní.
Vy to však vnímáte tak, že sociální stát je

MS: Problém je, že někdo ty dluhy bude muset
zaplatit. V té situaci se nyní nachází Evropa a
možná v budoucnu i Česká republika.
PK: Přes splácení dluhu nám lidé přestanou
půjčovat. Buď to odpracujete …
MS: …, nebo se systém dostane do takové
krize. Nyní sama Evropa hledá řešení, jak
z toho ven.
PK: Očekává se, že jí někdo pomůže. Proč by jí
však měl pomáhat, když z toho nic nebude
mít? Takto svět nemůže fungovat a nefunguje.
MS: Existují ale i státy s velkým přerozdělením,
které však fungují dobře. Jedná se převážně o
severské země – Skandinávii. Vy však můžete
namítnout, že jde o jiný socio-kulturní model.
PK: Pochopitelně, že tito lidé byli více závislí
jeden na druhém. Skandinávie je též známá
velkou mírou nacionalismu. I když se to nezdá.
55

Jiří Paroubek, *1952, český politik. Před rokem
1989 se angažoval v Československé socialistické
straně. Po převratu vstoupil do Československé
sociální demokracie. Zpočátku působil jako
komunální politik a v roce 2005 dostal nabídku na
ministerskou pozici a poté premiérství. V letech
2006 a 2010 se snažil opětovně dostat na
premiérský post, avšak neúspěšně, byť v roce 2010
Paroubkova strana vyhrála. Jeho styl je
konfrontační a dominantní. Rok 2011 znamená
rozchod z ČSSD a založení strany Levice pro 21.
století.
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Ve Finsku je lidem s nadsázkou říkáno: jste
Finové. Jste jedineční, zůstaňte zde. Musíme si
všichni pomáhat.
MS: To však v České republice nefunguje.
PK: Tady to dokonce neexistuje a ještě hůře je
to na jihu Evropy. Pokud je někdo na jihu
Evropy bez domova, tak celý život může žít na
ulici a neumře zimou. Když tomu však je ve
Skandinávii, tak může zemřít zimou během
krátké doby. Mnohem více se tam utvořila
instituce sounáležitosti. Lidé jsou tak ochotni
přispívat daleko více ve prospěch sociálních
programů. Mně například řekl jeden manažer
společnosti Nokia56, že nemohou své lidi
posílat do Anglie, jelikož mají tendenci
nevracet se. Proč? Při stejné práci mají
trojnásobnou odměnu, což nabízí větší
možnost uspokojení. Takže sociální model ve
Skandinávii funguje – funguje-li vůbec – jen za
velmi specifických podmínek, kdy vznikají
neefektivity na úrovni jednotlivce.
MS: Jakou cestou jít? Skandinávie má i při
velkém státu nejnižší míru korupce a co je
důležitější malé zadlužení v porovnání se
zbytkem vyspělé Evropy i světa.
PK: Nu, lidé ve Skandinávii jsou zvyklí na
sociální efektivitu. Vůbec na efektivitu, neboť
plýtvání nebylo v jejich podmínkách historicky
možné. Každý z jednotlivců vidí a ví, že
korupce je neefektivní. Stát je funkční a přitom
stojí tolik a tolik. Navíc současný národní
socialismus je i ve Skandinávii relativně nový.
MS: Jiný slovy je to „jejich stát“.

MS: Čím si vy vysvětlujete, že u nás není
taková sounáležitost? Někdo může
argumentovat, že je to kvůli neslavné
minulosti. Byli jsme vychováni, abychom si
nakradli, uloupili ze společného, co nám
nepatří a to proto, že bychom na tom sami
prodělávali.
PK: Domnívám se, že tento fenomén je z části
způsoben komunistickým režimem. Komunisté
zde zničili veškeré instituce, a především
instituci vlastnictví. V okamžiku, pokud máte
intenzivní vztah k vlastnictví, ať veřejnému či
soukromému, tak dochází k neefektivitám.
V České republice nebyl vztah k veřejnému
vlastnictví takový, jaký je ve Skandinávii.
MS: Ano, trochu jsme se řídili tím, co hlásal
utopista Proudhon57, že vlastnictví bylo
krádeží.
PK: S tím lze souhlasit. Každý věděl, že pokud
já si neukradnu nyní, tak k tomu už zítra
nebudu mít příležitost.
MS: Není to také způsobeno tím, že
v devadesátých letech byl budován
kapitalismus bez hodnot? Jako bychom si
mysleli, že hodnoty přinese trh sám. Důležitou
hodnotou byl můj plat. Peníze byly
upřednostněny před kvalitou života. Lze
konstatovat, že to kontrastovalo s tím, za co se
lidé prali během proměny v prvních měsících,
v prvních letech budování svobodné
společnosti. Přirozeně tak došlo ke krádežím,
které nelegitimizovaly nově se utvářející
systém. Není zde vidět sémě následného
korupčního jednání?

PK: Ano, „jejich stát“ a patřičně si toho váží.
Tam je silná sounáležitost se státem a
národem.
57
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Nokia - finská společnost založená v roce 1865.
Převážně se zabývá komunikačními technologiemi.
Její podíl na trhu tohoto segmentu je 32 procent.
Společnost zaměstnává kolem 130 tisíc lidí.

Joseph Proudhon, (1809 – 1865), typograf a raně
socialistický myslitel, utopista. Sám sebe nazval
utopistou. Jeho myšlení se odvíjí od zásad
individualismu a rovnosti. Odmítá státní zřízení a
soukromé vlastnictví. Prosazuje tzv. federalismus
rodin, kdy majetek není spravován jednotlivcem,
ale skupinou.
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PK: Tím, že se uvolnil systém, tím jsme měli
intenzivnější potřebu se srovnat se západem.
Lidé začali vidět, že si mohou koupit věci, po
kterých celý život toužili. Proto se stal
fenomén peněz tím hlavním.
MS: Avšak je-li člověk motivován pouze penězi,
může to dojít až tak daleko, že se na druhého
nebude dívat jako na člověka, ale pouze na
věc. Člověk se tak nestane cílem, ale
prostředkem, který mu přináší pouze peníze.
Na tuto skutečnost upozornil ve svém
morálním odkazu I. Kant58. A moderní
společnost by na to neměla zapomínat.
PK: Souhlasím s Kantem. Myslím si, že se
většina, byť nevědomě, na člověka dívá podle
toho, co vám ten který člověk přinese.
Obdobně jako na věc.
MS: Ano, jde však o to, že druhá osoba je
ochotna brát peníze, ty, které mají sílu člověka
zničit, korumpovat jej, místo toho, aby byl
integrován.
PK: Také souhlasím. Nevidím v tom však
úpadek morálky. Je vhodné připomenout, že
lidé nejsou koncepčně pevní ve svých
názorech. Nejsou konzistentní. Záleží na tom,
jakou mají pobídku.
MS: Implicitně říkáte, že každý člověk má svou
cenu a pokud byste před něj dal bankovky a

58

Immanuel Kant, (1724 – 1804), osvícenecký
myslitel, jenž šel ve stopách Leibnizových i
empiriků a zabýval se gnozeologií, etikou i vznikem
vesmíru. Od té doby se traduje tzv. Kant –
Laplaceho hypotéza. Uvádí se, že po přečtení díla
D. Huma se Kant probouzí z dogmatického spánku
a počíná ono významné kritické období. Jeho dílo je
zásadní pro vytyčení hranic rozumu. K jeho
význačným pojednáním patří Kritika čistého
rozumu (1781), Kritika praktického rozumu (1788)
a Kritika soudnosti (1790). Etický imperativ je
příkaz rozumu, ne citu, jak o něm uvažovali
předchůdci.
V oblasti
státního
uspřádání
prosazoval též utvoření systému, který by
zaručoval uspořádání na racionálních základech.

postupně přihazoval, nakonec by pokaždé
s nějakou sumou souhlasil.
PK: Jsem o tom přesvědčen. Je zřejmé, že až
na pár neuvěřitelně pevných lidí mají všichni
lidé cenu či cenovku.
MS: Jsou koupitelní. To znamená, že pokud je
člověku nabízen majetek, tak je ochoten
komunikovat o různých protislužbách, jež daná
strana žádá.
PK: To nepochybně. Nemusí to být pouze
majetek. Může to být hodnota a to jakákoliv.
Mnoho lidí má rádo moc. Zejména lidé, kteří
se považují za intelektuály – jejich pobídka
nejsou peníze. Mají zájem mít ve společnosti
vliv, působit na ni, ovlivňovat ji, což již zmiňuje
Hayek. Peníze nejsou to jediné, co může
člověka korumpovat. Může to být moc, může
to být významné společenské postavení, může
to být cokoliv.
MS: Každý člověk slyší na něco jiného. Každý
má jinak sestavenou pyramidu hodnot, na
základě níž jedná. Někdo vyžaduje málo a
bude spokojen se základními potřebami, někdo
potřebuje dojít až na pomyslný vrchol
seberealizace, o níž ten první neusiluje či ji
necítí v takové podobě jako druhý. To implikuje
i potenciální korupční chování, jemuž by měla
vzdorovat mravní integrita jedince.
PK: Domnívám se, že lidé mají obrovskou
touhu po seberealizaci. Jsem přesvědčen, že i
taková vesnická selka má jistě zájem být
dobrou selkou.
MS: Rozumím vám, ale k tomu, abyste ji
přesvědčili, aby vás poslouchala, aby pro vás
cosi dělala, tak je nutné jí nabídnout jiné formy
odměn, než třeba u člověka, jenž se živí
duševní prací …
PK: Třeba bude preferovat něco jiného, než
peníze, nebo moc.
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MS: Moc? Ne nadarmo se říká, že moc
korumpuje a absolutní moc korumpuje
absolutně. Jak vnímáte českou zkušenost a
korupci? Myslíte, že se korupční prostředí
zhoršuje? O negativním trendu referují zprávy
Transparency International. Umístili jsme se
v první třetině ze 180 srovnávaných zemí. Jsme
na sesuvu do skupiny zemí s nižší ekonomickou
silou.
PK: Korupce se stává všeobecnou institucí,
která naplňuje i lidi, kteří by o korupčním
jednání ani neuvažovali a to ať pasivně v
přijímání, tak aktivně v dávání úplatků. Nyní ti
lidé začínají. To proto, že pobídky rostou. Stát
je bohatší, lidé jsou bohatší. Jsou ochotni dát
daleko více. Jednáme o fenoménu, kde není
řádného trestu. Nebylo potrestáno žádné
korupční chování, kam sahá má paměť.
Morální pevnost jednoduše klesá, zvláště
pokud víte, že to dělají ostatní.
MS: Lidé si možná myslí, že pokud to nebudou
dělat, poškozují sami sebe. To se však
dostáváme do stejného modelu chování jako
před rokem 1989.
PK: Nepochybně. Ano, opět jde o velikost
státu.
MS: Korupční chování lidí už ale není založeno
jen na pozornostech. Stává se to systémovým
jevem, jenž paralyzuje procesy ve společnosti.
PK: Neřekl bych, že paralyzuje. Pouze s ním
společnost funguje méně efektivně. Lze říci, že
je to problém v celé Evropě. Kvůli existenci
korupce, kvůli existenci sociálních programů.
Na vině je též evropský socialismus, jenž je
nepřímo korupcí jednotlivců volících daný
program. Bez toho všeho by nebyl problém
v celé Evropě dosáhnout pětiprocentního
růstu HDP. Volíme si ale menší výkon s větší
jistotou. A chceme od státu stále více a
nevnímáme, že dáváme vzniknout
neefektivitám a korupci.

MS: Člověk si může říct, že od státu dostává
prostředky, ze kterých vyžije. Boj proti korupci
a inklinaci k ní začíná v nás samých.
PK: To si nemyslím. Každý z nás v sobě nemá
pobídku. Na jejím základě lidé reagují. Pokud
bude jednotlivec jednat vždy čestně
v prostoru, kde bude zažitá a všeobecně
tolerovaná instituce korupce, bude sociálně
vyloučen. Systém boje s korupcí musí začít od
shora dolů, jinak to nebude příliš efektivní.
MS: Ano, příklady táhnou. V roce 2010 vznikla
v České republice vláda rozpočtové
odpovědnosti a boje proti korupci. Kde jsou
výsledky, může se tázat obyčejný člověk? Spíše
je výskyt tohoto jevu četnější, než v letech
minulých.
PK: Nemusí být pravda, že dochází k nárůstu
korupce. Je možné, že se na existující jev jen
více upozorňuje. Jsem přesvědčen, že se
předchozí garnitury k tématu korupce
nevyjadřovaly, protože neměly čisto před
vlastními vraty. Dnes je tomu jinak, jelikož se
subjekty ve vládě proměnily. Vláda je
rozhádaná, a tak vznikají třenice mezi členy
vlády a vládními stranami samotnými. Daleko
častěji se poukazuje na korupční jednání –
nejen mezi opozicí a vládou. To vnímám velmi
pozitivně a navíc se zdá, že častěji než dříve
dochází k jeho odsuzování. Dá se říci, že je to
poprvé za více jak dvacet let, kdy ministři
začínají odstupovat, či o tom uvažovat, neboť
jsou spojeni s korupční aférou.
MS: Lze dočasné zhoršení vnímat jako
východisko k uzdravení?
PK: Já tuto vládu vnímám nanejvýš pozitivně.
MS: Začíná docházet k větší proměně v této
oblasti.
PK: Ano. Neříkám, že by se to nedalo dělat
efektivněji, rychleji, ale k něčemu dochází. Je
to dobrý začátek.

50
MS: Nedomníváte se, že vyplouvající kauzy
mohou část občanů utvrdit v tezi, že je tato
země více zkorumpovaná? Vláda hovořila o
potírání této patologie a člověk je
konfrontován s horší situací bludného kruhu.
PK: S tím se dá souhlasit, nicméně lidé ocení,
když bude docházet k postihování korupce.
Soudím, že lidé jsou s to přežít tento nával.
Pokud se jedná o jednorázový skok a není to
dlouhodobý jev. To vše záleží na tom, zda
bude korupce potírána, jestli proti ní bude
bojováno dlouhodoběji. Pokud společnost
uvidí, že bude docházet k její minimalizaci - a
ten, kdo ji bude páchat, bude řádně potrestán.
Budou to vnímat pozitivně a přestanou
postupovat stejnou praxí nejen proto, že se
budou obávat trestu.
MS: To znamená, že k uzdravení je potřeba
čas.
PK: Je nutný kontinuální dlouhodobý boj proti
korupci a trpělivost. Řím také nebyl postaven
za jeden den. Nesmí se opomenout trestat
veškeré případy korupce, jež jsou
identifikovány.
MS: Vy jste říkal, že korupce je upravena
v trestním zákoně, ale ty pasáže nejsou příliš
užívány.
PK: Koncept korupčního chování je v trestním
zákoníku obsažen v několika skutkových
podstatách – například uplácení či podplácení,
což je zřejmě nejčastějším trestným činem,
který je příkladem korupce.
MS: Člověku se v mysli nevybaví velká jména,
která byla potrestána. Inu, za zločin není trest.

MS: Lze to tak vnímat. Důležité je, aby se
kauzy, které se vynoří, došetřily a nevyznělo to
do ztracena.
PK: Ano. Domnívám se, že by nebylo nutné
tolika zákonů a předpisů, že by nebylo třeba i
tolika politiků. Jde o to, aby politici byli vzory
ukazující, jak se má ten či onen občan chovat.
V předchozích socialistických vládách bylo
běžné buranství a naprostá arogance.
Nádherný příklad je Ing. Paroubek, jehož
pokládám za vysoce arogantního člověka.
Vzpomeňme na jeho tiskovou konferenci a
slova „kdo z vás na to má“. Pan Sobotka59,
jeho nástupce, taktéž. To jsou lidé, kteří nás
poučují, jak bychom měli být spravedliví, jaké
bychom měli mít hodnoty. Sami využívají
veškerých možných výhod v maximální míře, a
dělají vše jak co nejvíce a jednoduše využít
peníze našeho státu ve svůj prospěch. S jistou
nadsázkou by se mohlo říci, že lidé tohoto
ražení by měli být potrestáni. Ti totiž přesně
ukazují, jak by se člověk neměl chovat. To jsou
lidé vytvářející špatné instituce.
MS: Optimální by bylo, kdyby politici měli
charisma a stali se vzory. Takoví lidé jsou
vzácní.
PK: Ano. Proto jsem tajný monarchista.
Domnívám se, že zvláště v monarchii
představený – monarcha - ukazuje, jak by se
lidé měli chovat. Jak by měli dodržovat
etiketu, jak by se měli zdravit, jak by měli být
k sobě uctiví, jak by se měli vyjadřovat atd.
MS: Ne nadarmo je český aristokrat pan Karel
Schwarzenberg60 oceňován díky tomu, že má
59

PK: To je to, co říkám. V okamžiku, kdy není
člověk trestně odsouzen, tak se celý boj proti
korupci vyprazdňuje do hesel. A přitom stačí,
když ze svých funkcí jsou usvědčení nuceni
odstoupit. To je společností vnímáno také jako
trest.

Bohuslav Sobotka, *1971, český politik od roku
2010
předseda
České
strany
sociálně
demokratické, kdy nahradil J. Paroubka. Svůj
dosavadní život strávil v politice jako poslanec, jako
ministr financí (2002 – 2006)
60
Karel Schwarzenberg, *1937, český politik, který
po nástupu komunistického režimu odchází
z Československa a do roku 1989 žije v Rakousku či
Švýcarsku. Soužil jako kancléř Václavu Havlovi a
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takové návyky. Nepředpokládalo se, že by šel
do politiky, aby hromadil majetek, ale spíše,
aby sloužil. Pokročme dále. Domníváte se, že
snažení vlády ve věci korupce je dostatečné?
Neměla by spíše usilovat o zlepšení
společenského klimatu, než tvořit zákony,
institucionální vybavenost?
PK: Ano, to by měla dělat. Může to ale dělat
prostřednictvím zákonů. Veškeré zákony a
nařízení jsou zbytečné, pokud se vláda chová
tak, že je sama zkorumpovaná. Jestliže budou
vrcholní představitelé říkat, že tady všichni
korumpují a jsou zkorumpovaní, tak vytváření
protikorupčních balíčků je úplně zbytečné.
Navíc pokud ti, co bojují proti korupci, budou
mít sami nevyřešené záležitosti zavánějící
korupcí, pak může být jejich chování právem
zpochybňováno. Politici mohou začít tím, že
nebudou užívat veškerých možných zdrojů,
které legálně, nikoliv morálně využívat mohou
- jako různé náhrady a příspěvky na byty
MS: Opět apelujete na morálku. Toto slovo
není v některých kruzích společnosti slušné.
PK: Toto je jedna z mála věcí, která by se měla
změnit.
MS: To ale nenahradí stohy papíru, na němž je
korupce popisována.
PK: Vláda je vidět. Tam jsou ti lidé, kteří by
měli ukazovat, jak se člověk má chovat.
MS: Nemyslíte si, že postupné přešlapování
v bažině, v níž Česká republika uvízla, může
vést k autoritářským režimům či demokracií
s autoritářskými rysy? Objevují se lidé vlastnící
velké majetky, kteří slyší na lidské stížnosti, byť
jsou oprávněné.
pečoval o majetky jeho rodu. Od roku 2004 byl
senátorem za část Praha 6. V Topolánkově vládě
vykonával post ministra zahraničí a podepsal
smlouvu s USA o umístění radaru a též podepsal
Lisabonskou smlouvu. Od roku 2009 je předsedou
nově vzniklé pravicové strany TOP 09, za kterou je
ministrem zahraničí ve vládě P. Nečase.

PK: Neviděl bych to takto. Domnívám se, že
lidé u nás mají soudnost těmto excesům
zabránit. Myslím si, že podobně hlasovali
v minulých volbách 2010. Byla očekávána
drtivá výhra sociálních demokratů v čele s Ing.
Paroubkem. Jsem přesvědčen, že rozumní a
bohatí lidé zasáhli a přiměli běžný lid k tomu,
aby racionálně zvolil.
MS: Věříte tak v selský rozum a v tomto ohledu
jste optimistou.
PK: Ano, nedomnívám se, že jsme v Rusku,
Německu, kde je snaha vyhledávat silného
vůdce. Jsme v kašpárkovském Česku a
neusilujeme o vládu silného politika.
MS: Kéž by tomu tak bylo i nadále. Děkuji Vám
za dialog.

Dialog s Lukášem Kovandou o korupci61,62:
MS: Co pro vás jako novináře znamená
korupce? Není náhodou toto slovo
nadužíváno? Nevzniká inflace tohoto slova?
LK: Začnu od konce. Pojem korupce vnímám
jako inflační. Zejména kvůli rádoby politikům
či jiným lidem, kteří mají ambice ovlivňovat
veřejný prostor. Ti se toho pojmu chápou, a
snaží se prostřednictvím médií upozorňovat na
korupční praktiky, a získávat tak body u
veřejnosti a posilovat svůj politický kapitál.
Veřejnost je totiž v současné obtížné
ekonomické době citlivější vůči tomu, že
někdo může někde nějakým podloudným
způsobem získávat výhody i prostřednictvím
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Lukáš Kovanda, *1980, český ekonom, novinář
týdeníku Týden a ředitel společnosti Prague
Twenty. Na VŠE vyučuje kurz Pop-ekonomie.
Napsal knihy Příběh dokonalé bouře (2009) a
Příběh dluhové smrti (2011).
62
Dialog byl natočen úterý 20. 12. 2011
v dopoledních hodinách v kanceláři společnosti
Prague Twenty na Malé Straně, ulice Tržiště 13,
Praha 1.
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úplatků. Tím nechci říci, že korupce není
problém. Je jím. A není tomu tak pouze u nás,
ale snad v každé zemi. Někde více, někde
méně. Například ve skandinávských zemích
trochu méně, avšak s korupcí se potýkají i
v tradičních demokraciích a právních zemích
typu Spojených států. Korupci je velmi těžké
vymýtit a její úplné potlačení je patrně
nerealizovatelné.
MS: Ano, s tím souhlasím. Avšak, jak si ji
definujete? Je to překračování, narušování
řádu, do kterého byl člověk vnořen? Je to
překrucování věcí ve smyslu svého prospěchu?
Je to způsob krádeže?
LK: Myslím, že je nutné odlišit formy korupce.
Řekl bych, že korupce je vždy svým způsobem
amorální akt, avšak dle mého názoru existuje
jistá škála závažnosti korupce. Domnívám se,
že v některých případech je korupce méně
závažná než v jiných. Nyní mám na mysli čistě
hypotetický případ, který však není realitě tak
zcela vzdálen. Představte si, že ze zákona, jenž
se týká zdravotní péče, plyne povinnost
rovného přístupu ke všem pacientům. Nyní si
představte, že někdo má prostředky na to, aby
si zaplatil lepší službu, lepší zacházení. Legálně
to ale není možné – jelikož existuje
onen zákon, který implikuje, že se všemi
pacienty bude zacházeno stejně. Domnívám
se, že pokud dotyčný získal prostředky
legálním způsobem, tedy svým úsilím větším a
svou činností celospolečensky prospěšnější
než jiní lidé, jeho korupce bude v takovém
případě mnohem méně závažná než ta daleko
závažnější.
MS: Co je podle vás tedy závažnější případ
korupce?
LK: Například když daňový poplatník platí
předražené dálnice jen proto, aby se obohatila
jistá skupina byrokratů či „zprostředkovatelů“.
Ta méně závažná forma korupce prostě do

určité míry nahrazuje tržní mechanismy, které
jsou potlačeny regulacemi.
MS: Jak byste ji rozčlenil? Dá se podle vás
korupce definovat na malou, což je asi případ
vámi zmíněný, a velkou – systémovou? Na
politickou, ekonomickou, mravní?
LK: Zůstal bych u toho rozdělení podle míry
závažnosti – jde o určité kontinuum.
Nejzávažnější korupce se rovná sprosté
krádeži, avšak vyskytují se i méně závažné
formy korupce, které jsou blíže druhému pólu
onoho kontinua, oné spojité škály.
MS: Čím si vysvětlujete ten náhlý zájem o
korupci jakožto ničitele společnosti? 22 let od
vykročení k budování demokracie, svobodné
společnosti založené na tržních principech a
úctě k právu - není to pozdní probuzení?
LK: Mám pocit, že se o korupci hovořilo vždy –
v současnosti se však stala zcela ústředním
tématem. Důvod jsem již naznačil: v současné
obtížné ekonomické realitě lidé přicházejí o
zaměstnání a mají obavu o svou budoucnost.
Jsou tedy mnohem citlivější než dříve –
v dobách prosperity – na to, že se někdo
dopouští nepravostí, podvodů, zpronevěr.
Téma korupce společensky rezonuje a
nejrůznější subjekty je z rozličných důvodů
adresují: vznikají občanské iniciativy, fondy a
tak dále. Ty se snaží oslovit veřejnost, protože
u ní cítí poptávku.
MS: Dá se s jistou nadsázkou říct, že téma boje
proti korupci, společné tažení proti tomuto
jevu, je falešné a je vyvoláno na základě
negativní poptávky?
LK: Korupce je a bude. Někteří lidé se však
nyní mají zájem zviditelnit, protože to
prospěje jejich obchodu, jejich podnikání,
jejich politickým cílům. Je třeba odlišit ty, kteří
to s bojem proti korupci myslí vážně, a ty, kteří
se zviditelňují a získávají tak politický kapitál.
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Měl jsem tu čest poznat Karla Janečka63. Vím,
že on své finanční prostředky vydělal legálně a
zaslouženě, bez napojení na nelegální skupiny.
Jsem silně přesvědčen, že on svůj boj s korupcí
prostřednictvím protikorupčního fondu myslí
vážně a autenticky. Jsou však jiní, u nichž si
motivů jejich angažmá v protikorupčním
tažení nejsem zdaleka tak jist.
MS: Kdyby to člověk mírně nadlehčil, dá říci, že
i ten, kdo bojuje proti korupci, sám může být
korupčníkem? Zloděj volá, chyťte zloděje.
LK: Tak jsem to snad neřekl. Myslím, že
nemusí být ani korupčníkem. Už ale jen to, že
se snaží získat politické body, aniž by to
s potlačením, vymýcením korupce myslel
autenticky a vážně, bez postranních úmyslů, je
negativní jev.
MS: Jsou zde ale lidé, kteří toto téma vzali za
své, počali se mu více věnovat, i když v tom
systému několik let působili a utvářeli jej. To
znamená, že těm samotným lidem vadí to, do
jakého stádia to došlo.
LK: Máte pravdu. Takoví lidé se zde vyskytují.
Pan Janeček mezi ně nepatří.
MS: Jak vnímáte vztah státu a korupce?
Severské země jsou blahobytné a mají rozsáhlý
státní aparát. Honosí se výdobytkem
dvacátého století, tzv. sociálním státem, a
přitom mají nízkou míru korupce vykazovanou
Transparency International. Myslíte si, že
bychom se tímto modelem mohli inspirovat?
Vizí reformátorů z devadesátých let byl malý,
ale výkonný stát. Dnes se setkáváme
s karikaturou jejich záměru, kdy stát je
byrokratický a ne vždy efektivní. Změna se
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Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.

provádí velmi těžko, zvláště v dobách
ekonomické stagnace.
LK: Myslím si, že se směšuje více věcí
dohromady. Obyvatelé severských zemí sdílí
odlišné tradice, silný pocit sounáležitosti – to
je dáno i tím, že ty státy jsou poměrně
národnostně homogenní, což není případ
třeba USA. Existují odborné studie poukazující
na to, že národnostně homogenní celky
implikují vyšší míru důvěry mezi
obyvatelstvem. To může ústit v nižší míru
korupce – tak tomu je v severských státech.
Ale, jak jsem již řekl, korupce je přítomna i ve
vyspělých demokraciích. Institucionální rámec
je jistě důležitý, ani on však není všelékem.
MS: Existuje podle vás nějaký lék?
LK: Domnívám se, že účinným lékem na
korupci – jejž je možno aplikovat i v České
republice – by bylo zkrátka razantní snížení
objemu veřejných zakázek, které vytvářejí
korupční prostředí. Jestliže snížíme objem
veřejných zakázek, tak snížíme i rozsah
korupce. Tam, kde existuje funkční a
autentická tržní konkurence, pozorujeme
korupci v mnohem v menší míře než na státní
úrovni, kde nerozhoduje tržní mechanismus
zisku a ztrát, zákony nabídky a poptávky, nýbrž
razítko a podpis úředníka.
MS: Dá se to tedy shrnout, že máme usilovat o
méně úředníků, méně regulací …
LK: …méně veřejných zakázek.
MS: Když se však podíváte do západního světa,
můžete říci, že stát bytní a za sebou vláčí kouli
dluhu …
LK: …proto je téma korupce stále
akcentovanější a aktuálnější. V prostředí, kde
stát podniká, kde úředníci rozhodují o velkých
sumách prostředků, vzniká živná půda pro
korupci. Čím více státu, tím více korupce. Jde o
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přímou úměrnost. Korupci tak jistě sníží
zmenšení role státu.
MS: Jaký vliv mělo působení nejprve
nacistického a poté komunistického režimu na
náš stát? Jak nám podle vás pomohly
v zakořenění korupce? Rozkrádání jsme mohli
vidět během transformace našeho
hospodářství.
LK: Určitě to hrálo velkou roli. Náš národ si
prošel čtyřiceti lety budování komunismu a má
i zkušenost s nacistickým režimem. Jistě to
nejsou faktory, jež by nám od sklonů ke
korupčnímu jednání pomohly. Spíše naopak –
posílily je. Může to být jeden z důvodů, proč,
co se týče korupce, nejsme Skandinávií.
Severské země neprošly tím, čím my – určitě
ne v takové míře, aby se to na nich viditelně
podepsalo.
MS: Není to také kvůli tomu, že my Češi
nepřijímáme stát jako svůj? Snažíme „ošulit“,
vyzrát nad ním. Když zapátráme v minulosti a
rozpomeneme se na první republiku, tak mnozí
z našich předků hovořili o „naší republice“.
Oddělili jsme se úspěšně od monarchie a
budovali svůj stát. Dnes se snažíme nalézt
kličky, jak vyzrát nad tímto Leviatanem.
LK: Soudím, že se lidé vnitřně příliš nemění.
Nemyslím, že jsou významně jiní, než byli naši
předci za první republiky. Možná do určité
míry ano – existoval určitý prvorepublikový
étos, dnes je pobožnost obyvatelstva nižší,
máme za sebou čtyřicet let morální devastace
totalitním režimem atp. Avšak domnívám se,
že spousta šejdířů a šibalů měla sklony nekale
se obohacovat i během těch dvaceti let trvání
první republiky. Podstatným faktorem však je
to, že za první republiky byl nesrovnatelně
menší objem veřejných zakázek. Ti šibalové
měli přirozeně mnohem menší prostor, než
mají dnes. Z tohoto důvodu si dnes
idealizujeme první republiku a významné
osobnosti s ní spjaté. Bylo to přece období

„tatíčka“ Masaryka64, všichni byli čestní.
Jedinou zásadní rozdílností oproti dnešku však
nakonec může být jen to, že tehdejší systém
neumožňoval potenciálně tolik korupčního
jednání jako ten současný.
MS: Nesouvisí míra korupce s vnímáním
transformace, přístupem k ní? Ta byla
převážně koncipována jako transformace
hospodářských vztahů, proměna centrálně
plánové ekonomiky na hospodářství
založeném na svobodné interakci tržních
subjektů.
LK: Určitě, na počátku transformace spousta
lidí hleděla do budoucnosti optimisticky. Řada
z nich vystřízlivěla, přišla o iluze. To se mohlo
projevit v tom, že v sobě ztratili morální apely
na to, aby nepodpláceli či jinak nepodváděli.
Někteří ztratili vnitřní imperativ, počali jednat
korupčně. Myslím si, že v řadě případů byla ta
vstupní optimistická očekávání přehnaná.
Někteří se prostě po pádu socialistického
zřízení domnívali, že nyní bude stačit čekat na
to, až se jim na zápraží začnou sami slétávat
oni pověstní pečení holubi a až si koláče
budou moci napéci bez práce. To není realitou
nikde ve světě, ani v kapitalistickém systému.
MS: Zvláště tam ne, kde se člověk musí starat
sám o sebe.
LK: To, že si to tito lidé mysleli, byl jejich omyl.
To, že poté kvůli tomu přišli o iluze, je dáno
nesouladem mezi jejich tuze optimistickými
očekáváními a realitou.
MS: Není to také způsobeno tím, že jsme lidé,
kteří jsou vedeni hmotným, materiálním
chtíčem, kvůli němuž děláme věci, které jsou
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T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho významná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
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ve slušné společnosti nepřijatelné? Naše mysl,
naše JÁ, funguje spíše v módu „mít“ než „být“.
To vede k tomu, že sami sebe korumpujeme
materiálními statky.
LK: Ať se podíváme do Afriky mezi tamní
kmeny, ať se podíváme v Americe do vyspělé
kapitalistické společnosti, ať se podíváme na
maorské kmeny v Tichomoří, všude ač má
matérie jiné formy, je do jisté míry zásadní.
Můžeme spekulovat, že asi v New Yorku je
touha po ní vyšší než v Tichomoří. Řekl bych
však, že lidé mají touhu po materii niterně
v sobě. Je to inherentní část jejich „JÁ“.
Domnívám se, že je to obecná lidská vlastnost
a s tím zkrátka nic neuděláme. Jen menšina lidí
vidí skutečnou a zcela určující hodnotu
v duchovní sféře.
MS: Jak se tedy zasadit o to, aby si člověk
uchoval, posílil svou integritu, a nebyl vystaven
svodům okolního světa? Vzdělávat?
Vychovávat? Člověk, pokud je vystaven
okolnímu světu, má přirozeně sklony podléhat
tomu blyštivému i falešnému obrazu světa.
LK: Tím však, že v člověku převládá mód „mít“,
tím je důmyslnější ve vynalézání nových
technologických postupů.
MS: Ano, dvacáté století toho bylo důkazem.
LK: Málokterý člověk je neustále
v nadoblačných výšinách a hloubá v duchovní
sféře. Tito lidé by asi nevynalezli počítač ani
iPod65. K rozvoji lidstva zkrátka potřebujeme
jak lidi, kteří budou mít motivaci něco dokázat
v materiální sféře, například objevit lepší
technologický postup či výrobek, tak lidi, kteří
budou povznášet tento svět duchovním
způsobem. Je třeba obou typů lidí. Není tomu
tak, že by třeba vzdělání automaticky vedlo
k tomu, že bude více lidí duchovně
zaměřených. Myslím si, že takto bylo, je a
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iPod - multimediální přehrávač společnosti Apple
prvně uvedený na trh v v říjnu 2001.

bude zaměřeno vždy jen určité malé procento
lidí ve společnosti. Směřování lidí v životě je
nejvíce dáno asi rodinnou výchovou a jistými,
inherentně danými faktory, avšak to by bylo
na jinou diskusi.
MS: Domníváte se, že korupce vede k zotročení
toho, kdo uplácí i toho, kdo úplatky přijímá?
Mnozí lidé, kteří ji provozují, si to zřejmě
neuvědomují, nepřipouští.
LK: Myslím si, že pokud ti lidé mají svědomí,
tak se stávají jeho otroky. Nemohou si být
rovněž jisti, že to na ně někdo „nevytáhne“.
Drží se vzájemně v šachu. Možná nad tím dost
přemítají a někdy je to straší v mysli.
MS: Pokud půjdeme dále, tak můžeme tvrdit,
že zkorumpovaná země, jak o ní mnozí Češi
uvažují, je též zemí nesvobody, poroby a
otroctví. Vnímáte to také tak?
LK: Když v Africe korumpuje příslušník vládní
suity, tak má značnou jistotu, že se mu nic
nestane. Svědomí hraje důležitou roli, ale
z člověka, který jednal korupčně, se spíše
stane otrok svého vlastního strachu v těch
státních zřízeních, kde je právo dobře
vymahatelné a kde za korupci hrozí značný
postih. Myslím si, že to je případ Spojených
států, ale i jiných zemí Západu, kam patříme i
my. Řekl bych, že u nás by vymahatelnost
práva a potenciální trest za korupční chování
měly být na vyšší úrovni. Zde se zřejmě nedaří
dotáhnout řadu korupčních kauz do konce, což
není žádoucí. To by byl další přirozený způsob,
jak snížit míru korupce.
MS: Domníváte se, že zkorumpovaný
demokratický režim se může přerodit a být
nahrazen autoritářstvím? Jsou mezi námi lidé,
kteří plédují za to, aby byla korupce vymýcena.
Když však uspějí v demokratické soutěži,
mohou začít usilovat o to, aby se sešlo
z demokratické cesty, protože jim toto křehké
uspořádání překáží.
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LK: Ano, jak jste uvedl, demokracie je křehká.
Zejména v těch případech, kdy lidé cítí, že to
není spravedlivý systém a že někteří se mají
neslušným jednáním lépe než jiní. Tyto
případy, kdy lidé nevidí, že za přirozenou
snahu, píli, um následuje odměna, a naopak
jsou svědky toho, že se vyplácí rozkrádat a
korumpovat, dlouhodobě vedou k rozkladu
demokracie. Nahrává to právě různým
autoritářsky smýšlejícím osobám, které
přicházejí s líbivými řešeními typu „zatočím se
vším neřádem“, „nastolím konečně pořádek“,
„právo bude pro všechny“ atp. A lidé, žádný
velký div, na to pak jednoduše slyší.
Dlouhodobě faktory typu slabé
vymahatelnosti práva vedou k tomu, že
posilují šance autoritářsky či populisticky
smýšlejících osob s politickými ambicemi.
MS: Není to také kvůli tomu, že jsou lidé
„staženi“ z politiky, že se jí neúčastní a
z přirozenosti dávají prostor lidem, kteří jsou
takovými prospěcháři? Dávají prostor lidem,
jimž nejde o obecné dobro, a těm, kdo
politickou angažovanost vnímají jako způsob
tučného přivýdělku.
LK: U nás existuje taková míra svobody, že
každý, kdo má zájem se účastnit veřejného
života, může do strany či sdružení vstoupit,
může růst a dostat se případně až do vrcholné
politiky. Takže pokud je někdo nespokojen se
stavem vrcholné politiky, tak mu nikdo
nebrání, aby to změnil. Domnívám se, že
v politice je spousta slušných lidí, ale
pochopitelně též spousta neřádu, neslušných
lidí, kteří se na politice čistě obohacují. To je
ovšem opět záležitost jakékoliv země – není to
nějaká česká anomálie. Do politiky chodí též
kariéristé nebo lidé, kteří nevědí, co chtějí
v životě dělat, kteří nejsou v mládí tak
jednoznačně determinováni jako třeba
budoucí vědci. Někdy politiku berou jako
službu vlasti a někdy jako službu pouze sobě.

MS: Myslíte si, že se liší stav naší politiky
z hlediska ducha i vnímání korupce? Třeba
pokud srovnáte devadesátá léta, léta
transformační, a léta jednadvacátého století.
LK: Určitě se liší. Zpočátku jsme někteří měli
silné a přehnané iluze a to včetně politické
oblasti. Zejména po roce 2000 jsme definitivně
vystřízlivěli a dnes jsou lidé politikou a
způsoby spojené s vládnutím znechuceni.
Částečně je to opodstatněné a částečně to
plyne z frustrací z neuspokojených očekávání.
MS: Jste novinář. Co podle vás mohou dělat
média, aby se zlepšila ona neradostná situace i
povědomí o zhoubnosti korupce?
LK: Rolí médií je upozorňovat na tento
fenomén, rozkrývat korupční kauzy,
informovat lidi o této věci. Na druhou stranu
mám pocit, že se z korupce stává takový
mediální hit, který každého přiláká. Soudím, že
mediální zpravování o tomto jevu je bohužel
spíše vytahováním jedné kauzy za druhou.
Nemám pocit, že by to bylo vždy to zcela
nejdůležitější, oč v naší republice běží. Říkám
si, proč média vedle stále dalších a dalších
kauz neotevírají mnohem intenzivněji debatu,
veřejnou diskusi, například o podstatných
zákonných úpravách, které ovlivní každého
občana této země, jako je třeba nový
občanský zákoník.
MS: … nebo veřejné zakázky …
LK: Také. Ta diskuse tady chybí. Jsme však
neustále informováni o nejrůznějších aférách
toho či onoho českého politika, ať už jsou
nějakým způsobem podložené či ne. Myslím si,
že informování o korupci je vyhroceno –
zbytečně se líbivě akcentuje.
MS: Korupce je podle vás až příliš přitažlivá a
ignorujeme to, co může ovlivnit směřování
země z delší perspektivy, jako je smysluplný
dialog nad kvalitou práva, státních institucí …
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LK: Ano, tak nějak. Pokud na to ovšem hledím
prizmatem žurnalisty, tak každý novinář vám
řekne, že negativní zpráva prodává lépe než
pozitivní či neutrální. Korupce je zpráva se
záporným znaménkem, byť onu zápornost
tušíme třeba jen podvědomě. Lidé si rádi
přečtou zjištění, že někdo někde něco ukradl či
byl podplacen. Poté jsou rozzuřeni a nadávají
na systém. Myslím si, že si takovou zprávu asi
chtějí přečíst, a proto ty noviny kupují.
Částečně je to tedy i o poptávce veřejnosti.
Tuším, že média jsou v tom ze značné části
nevinně. „Vykrývají“ poptávku veřejnosti, již
pociťují.
MS: Cosi podobného je totiž s bulvárem. Též se
snaží vykrýt poptávku veřejnosti a v Čechách
to funguje.
LK: To je obecně fenomén českého mediálního
trhu, který je ve srovnání s mnoha jinými velmi
malý a média si nemohou příliš dovolit snažit
se čtenáře nějakým způsobem vzdělávat,
kultivovat, nastavovat agendu. Spíše se snaží
reflektovat to, co lidé chtějí číst. Když to
nebudou dělat, tak zřejmě zaniknou. Zde
vidím prostor pro ta takzvaná veřejnoprávní
média, která z povahy věcí nemusí sledovat
ziskový motiv. Ta by se měla soustředit na
témata, která nejsou „zisková“ a která
nepřitáhnou takový počet čtenářů,
posluchačů, „kliků“, diváků, předplatitelů.
MS: Možná vás vyslyší a kéž by tomu tak bylo.
Když se nad tím člověk zamýšlí, nemůžeme
náhodou říci, že téma korupce je vytahováno,
když jiná témata netáhnou?
LK: Takto bych to neformuloval. Nemyslím si,
že se jen tak vytahují témata. Vznikla zesílená
poptávka, a tak je uspokojována. Ale ta
poptávka po korupčních tématech nevznikla
jen tak – určitě vznikla i kvůli chování politiků.
Například v době vládnutí premiéra

Topolánka66 bylo rozhodnuto o mnoha
podezřelých zakázkách.
MS: Ano, bylo to období, kdy lidé z politiky
nacházeli řeč s lidmi z ekonomiky.
LK: Ještě v době Topolánkovy vlády ekonomika
prosperovala a o žádné krizi se příliš
nehovořilo. V současné době jsou lidé
rozčarováni z korupčních praktik Topolánkovy
éry, jež vyplouvají na povrch, a také se, jak
jsem uvedl, obávají budoucnosti. Oboje
zesiluje odpor ke korupci a zesiluje i poptávku
po tom, aby se korupce řádně vyšetřovala.
MS: Jak by se podle vás mělo účinně bojovat
proti korupci? Někdo doporučuje lepší a
vymahatelnější zákony. Ty však jsou postaveny
na normách, které musejí být patřičně
zvnitřněné. Pomůže nám právo, vzdělanost,
osvěta, kultivace ducha?
LK: O vzdělanosti pochybuji. Jsem přesvědčen,
že mohou korumpovat i velmi inteligentní a
vzdělaní lidé, protože vzdělání nekoreluje
s niterným morálním apelem a vnitřním
imperativem k etickému jednání. Korupce je
věc, k níž neinklinují lidé morálně silní – do
značné míry zcela bez ohledu na to, zda jsou
vzdělaní či ne. Znova opakuji, že podle mého
soudu je třeba za účelem potíraní korupce
zlepšit vymahatelnost práva, ale zejména
výrazně umenšit přerozdělovací roli státu a
s ní i objem veřejných zakázek, o nichž
rozhoduje státní úředník – nechme více
promlouvat trh.
MS: Je otázka, zda tato doporučení najdou
odezvu v realitě. Jste v tomto ohledu
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Mirek Topolánek, *1956, 7. předseda vlády ČR.
V letech 2002 – 2010 předseda Občanských
demokratů. V politice se angažoval jako člen
Občanského fóra a poté vstoupil do ODS. V letech
1996 se stal senátorem. V roce 2009 byl v čele
vlády v době předsednictví EU, ale v průběhu
předsednictví byla jeho vláda odvolána. Od roku
2011 působí jako kantor na vysoké škole a také se
angažuje v energetice.
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optimistou? Česká republika v mezinárodním
srovnání společnosti Transparency
International zaujímá nižší a nižší pozice
v mezinárodním srovnání asi 180 zemí.

MS: Jak si definujete slovo korupce?

LK: Je otázkou, do jaké míry jsou tyto žebříčky
relevantní. Nestudoval jsem řádně metodiku
sběru a vyhodnocování dat. Zřejmě jsou pro
společnost relevantní, protože je média citují.
Skutečností zjevně je, že trend je pro ČR
sestupný a pohoršujeme si. To, zda jsem do
budoucna optimistou, závisí na faktorech,
které jsem zmínil výše. Jistě, stav korupce a její
vývoj bude záviset i na ekonomické situaci, zda
se podaří některé z politických garnitur
oprostit od korupčních tlaků a zavést účinnější
systém vymáhání práva a potírání korupčníků.
Nemyslím si, že by bylo dobré, pokud by
k tomu docházelo „autoritářskou“ cestou. Pro
lidi, kteří takto smýšlejí, je boj za vymýcení
korupce pouhým prostředkem k dosažení
svých cílů.
MS: … jak se dostat nahoru.
LK: Potírání korupce by měl být přirozený
proces. Je jistě dobře, že ve společnosti zesílila
diskuse o tomto jevu. To však přináší také to,
že se tématu chápou také lidé, kteří se jej
snaží účelově využít. Na druhou stranu se ta
diskuse určitým způsobem rozvinula a myslím
si, že vytváří tlak na korupčníky. Domnívám se,
že je z tohoto hlediska pozitivní. Pokud ta
debata nebude přehnaně akcentována a téma
korupce účelově rozehráváno, což se bohužel
děje, může prostě přinést pozitivní efekt.
MS: Kéž by tomu tak bylo. Děkuji Vám za čas
věnovaný tomuto tématu.
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Dialog o korupci s Martinem J. Stránským
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:

MUDr. Martin Jan Stránský se narodil v roce
1956 v New Yorku. Je potomek rodu Stránských,
jehož členové sloužili jako ministři a senátoři

MJS: Korupce je tím nejhorším a nejčastějším
jevem každé země a každé společnosti na
celém světě. Korupce stojí lidi více peněz, než
veškeré nemoci, nehody a jiné ztráty.
MS: Považujete korupci za formu krádeže?
MJS: Korupce je zhoubná forma krádeže, ať
vůči jednotlivcům tak i vůči celé společnosti.
Ten, kdo korupci dělá, ví, co koná.
MS: Jak vás překvapilo zjištění společnosti
Transparency International, že se Česká
republika umístila na neslavném 57. místě ve
srovnání s ostatními? Dosáhli jsme stejného
místa jako Namibie, respektive jsme na
stejném místě se zemí, která je mimo západní
svět. Pokud se člověk podívá na dlouhodobý
trend, tak se posouváme stále na nižší příčky.
MJS: Nevím, jestli bych Českou republiku
srovnával s Namibií, ale spíše bych se zeptal,
jestli korupce v této zemi je přiměřená
současnému polistopadovému vývoji a hlavně
jestli se snižuje. S ohledem na český národní
charakter a zkušenosti z minulosti i současné
politické scény se domnívám, že je míra
korupce přiměřená. Co se týká trendu, je to
ještě horší – korupce u nás stoupá.
MS: Přiměřená, vždyť se kvůli tomu vzedmula
vlna odporu?
MJS: Míra korupce u nás je přímým
barometrem národního charakteru. Uvažování
o korupci pro mě vlastně není jiné než o jiných
aspektech naší společnosti, například jako je
úroveň žurnalistiky. Není žádný segment
v první republice, založili Lidové noviny a vlastnili
nakladatelství Borový a další. Do České republiky
přišel na základě rodové kontinuity a péče o odkaz
svých předků. Působí jako lékař na své poliklinice,
vydává časopis Přítomnost. Pořádá dobročinné
akce a sponzoruje nadace nesoucí jeho jméno.
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Dialog byl veden v úterý 13. prosince 2011
dopoledne v Národní 11, Praha 1
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společnosti, který funguje v naší „částečné
demokracii“, lépe než ty ostatní.
Polistopadový vývoj běží pomalu. Proto je
česká společnost z poloviny stále myšlenkově
prohnilá. Prezident Klaus69 slovo korupce
nepoužil ani jednou, což je absolutně
skandální. Polovině lidí to ale nevadí, druhá
polovina si toho všímá, ale nestojí jim za to,
aby protestovali tak, jak by se okamžitě stalo
v zavedených demokraciích.
MS: Sklízíme to, co jsme zaseli?
MJS: Nejen to, ale stále to aktivně pěstujeme.
MS: Čím to, že jsme jako národ zapomněli na
ideje roku 1989?
MJS: Jaké ideje 1989? Svoboda? To asi ano.
Demokracie? To určitě ne - vždyť žádnou
zkušenost s demokracií tady nikdo neměl!
Chybí tu dobré vzory tak, abychom měli z čeho
čerpat. Národním bohem se stal
konzumerismus a politicko-ekonomické
kšeftování podpořeno korupcí. Náš dezolátní a
totálně nefunkční justiční systém nejen
korupci, ale nikoho nepotrestá. V Evropě
máme prvenství v počtu advokátů, soudů,
soudců a žalob na počet občanů, máme
nejdelší čekací soudní lhůty a mizerné
výsledky. Funkční justiční systém je právě ten
mechanismus, který musí fungovat, aby se
korupce zastavila. Právě funkční justice nejvíce
přesvědčí společnost, že se korupce nevyplácí.
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Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa
později České republiky. Je vnímán jako politický
antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o
otázkách
úlohy
občanské
společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy
patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo či mnoho
v dějinách země (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad.

MS: Říkáte, že nemáme vzory. Naše minulost
je má a také máme význačné lidi, kteří mohou
být těmi vzory dnes. Naše republika se
odvolává na první republiku, na Masaryka70 a
intelektuály, kteří působili. Myslíte si, že je to
málo, nebo ti lidé musí být jednoduše živí?
MJS: Masaryk řekl, že to bude trvat padesát
let, než se vypěstuje plně demokratická
společnost. Tím také myslel to, že to tak
dlouho bude trvat, než bude mít společnost
zakotvenou elitu. Za druhé první republika
nebyla, co se týká vzorů, tak perfektní, jak si
myslíme. Měla třináct vlád a postupně
propadávala do míry korupce, jakou máme
my. Vyšla ze vzoru rakouské byrokracie a
pracovitosti, která se postupně vytratila.
V roce 1939 byly všechny elity vymláceny
nebo vyhnány. Ti, kteří zůstali nebo se
navrátili, jako moje rodina, byli permanentně
vyháněni deset let poté. Jednalo se o
devastaci národa.
MS: Náš problém je zásadní diskontinuita
dějin, neukotvení státu a národa.
MJS: Národ neměl možnost se prokázat a tím
se zároveň naučit, jak vládnout. Čechy nejvíce
spojuje to, oč přišli, anebo - co nikdy neměli.
Je ale na místě, abychom se dvacet dva let po
revoluci stále vymlouvali na minulost a to
v době, kdy globalizace akceleruje možnosti
propojení a připojení?
MS: Proč se vlastně s tímto fenoménem začalo
„bojovat“ až nyní, tedy více jak generaci po
roce 1989?
MJS: V roce 1990 jsme se zabývali jinými
existenčními problémy. Například zda ruští
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T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná díla
patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel
Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za velkého
znalce Východu, Ruska, o němž napsal knihy Rusko
a Evropa, Nová Evropa.
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vojáci odejdou či ne. Na toto si velmi dobře
pamatuji. Musely se vyřešit restituce,
kupónová privatizace, restrukturalizace
hospodářství. I tehdy se hovořilo o korupci.
Dnes se však o korupci hovoří více, neboť si
toho jsou lidé více vědomi.
MS: Když si toho jsou lidé vědomi, kde je
potom problém? Proč se korupce opravdu
neřeší?
MJS: Určité věci potřebují čas, aby se staly
prioritou v mysli společnosti. Problémem je, že
i když to lidem možná začíná více vadit, je tu
další nešťastný sklon - a sice řešit to, co se už
dávno řeší jinde „po našem“. Boj proti korupci
politici rozředili mezi své kolegy, kteří jsou
jeden na druhém závislí místo toho, aby se
dala přednost vybudování jen několika
absolutně nezávislým institucím, které by byly
legislativně chráněny a měly neomezenou
možnost věci dotáhnout do konce.
MS: Není to také kvůli tomu, že byla
transformace společnosti brána převážně jako
hospodářská transformace? Jde o to, že jsme
zapomněli na ty hodnoty, na kterých stojí či
stál západ, kam jsme se rozhodli směřovat.
Jako bychom ty hodnoty dali do závorky a
usilovali pouze o fungující hospodářství,
blahobyt a jeho růst. Možná jsme spoléhali, že
samotný trh vytvoří mravní hodnoty? Nebyl
tento přístup pošetilostí?
MJS: Co se vlastně stalo v roce 1989? Byla to
revoluce? Nebyla. Transformace? Ano, ale
vedena těmi a dělaná pro ty, kteří tu už vládli.
Psaly se „nové“ zákony, Československo se
krátce potom rozdělilo. Byly založeny
demokratické instituce, které dodnes
demokraticky úplně nefungují. Nebyl vytyčen
jasný nepřítel a jasný vzor, ke kterému by se
lidé upínali, a který by napomohl reflexi …
MS: …, který by napomohl s hledáním identity,
vymezit se vůči okolí …

MJS: Ano, vymezit. Jedna z velkých chyb na
počátku byla, že se komunistická strana
nepostavila mimo zákon. Komunisté a členové
této partaje vykořisťovali tento stát a
udržovali systém, který střílel lidem do zad a
ničil je. Tato strana měla být od počátku
zakázána, měla se udělat tlustá čára. Ovšem to
nebylo tak jednoduché, vyžadovalo to
obrovskou odvahu a nadhled. Tehdy ji pan
prezident Havel71 a ostatní neměli.
MS: Ale nebylo to náhodou vedeno tezí, že
nebudeme jako oni? Tak se stalo, že manýry,
které byly spojeny s minulým režimem, přešly
do nového.
MJS: Jistě. I když byly zavedeny lustrace a
různé listy, stále běží aktivní zlo. Je to
hmatatelné a zmapovatelné zlo, které
podporuje národní charakteristiku, což je
alibismus.
MS: Nejsou zde lidé, kteří by chtěli nést
odpovědnost.
MJS: Český alibismus je téměř geneticky
zakódován. Nikdo za nic nemůže. Pokud se to
podařilo, tak je to mou zásluhou. Pokud se to
nepodařilo, tak jsem u toho nebyl.
MS: Jak si vysvětlujete to, že nejlépe
hodnocené země ve vztahu ke korupci a jejího
vnímání jsou země s rozsáhlým státem, což
jsou převážně severské. Někdo může říci, že
objem státu může nepřímo podporovat onu
sociální patologii. Čím je stát větší, tím větší
vytváří prostor pro „privatizaci“ toho, co bylo
veřejné.
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Václav Havel, (1936 – 2011), význačná autorita
ve světě divadelním, disidentském. Jeho dílo bylo
uváděno spíše v zahraničí. Díla jako Zahradní
slavnost,
Vyrozumění,
Ztížená
možnost
soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace.
Kromě her psal také eseje, z nichž nejvýznačnější
Moc bezmocných je velkým příspěvkem do
českého i světového myšlení 2. poloviny 20. století.
Snahou Havla bylo bojovat za zachování lidské
identity a žití v pravdě.
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MJS: Nesouhlasím s vámi, že by největší země
měly nejmenší korupci. Pokud bereme Rusko
jako člena Evropy, tak to neplatí. Jsou zde také
menší státy, jako je Švýcarsko nebo
Holandsko, kde je korupce hodně potlačena.
MS: Ano, vámi zmíněné země mají nízké
hodnoty korupce. Já jsem si však myslel, že
rozsah státu není otázka rozlohy a počtu
obyvatelstva, ale míra přerozdělování, kam se
mohou umístit severské země jako je Finsko,
Švédsko, Dánsko. Ty by nás mohly inspirovat.
Mají menší počet obyvatel než my.
MJS: Ty země, o kterých jste se zmínil, jsou
menší. Je jednodušší provést určité změny
v menší zemi, zvlášť s nepřerušenou
demokracií, i když větší země jako Británie a
Francie jsou do jisté míry také hodně
„socialistické.“ Právě naše země splňuje
všechny předpoklady pro možný úspěch.
Česká společnost je úžasně homogenní. Máme
méně občanů než New York či Londýn, jsme
kompaktní.
MS: Co tedy brání České republice v tom, aby
jednoho dne nebyla jako Finsko či Švédsko?
MJS: Mnoho lidí vnímá stát jako cosi
extrémního, co nesouvisí s nimi samými.
Nabízí se úžasná možnost tento pohled změnit
a tou je přímá volba prezidenta, jenž by mohl
zavést nový model komunikace. Klausova
kritika, že to povede k neuvěřitelným
problémům, je naprosto scestná, protože
ignoruje hlavní význam této věci: posílení
vztahů mezi občanem a politikem. Lidé
pochopí, že se sami stávají státem, že ta horní
vrstva – vedení - vlastně pramení ze spodní
části, z té většiny. To zároveň podpoří tvorbu
elit. Chce to trochu štěstí a pár dobrých
osvícených politiků, kteří se udrží a budou
bojovat za občana, za morálku. Věci se tak
mohou poměrně rychle měnit.
MS: Vy jste zmínil roli prezidenta. Dnes je
prezidentem volen člověk, jenž vyjde ze

stranického handlu a je závislý na složení
českého parlamentu. Přímá volba by toto
mohla zrušit. Rád bych se zeptal, proč člověk
vnímá stát jako instituci, kterou je nutné
okrást? Kde se to v nás bere? Za první
republiky se říkalo, že je to náš stát, naše
republika. V dnešní době je stát nepřítelem.
MJS: Dnešní prezident byl zvolen
parlamentem a na základě politického
kšeftování. Nepovažuji ho za mého prezidenta,
rozhodně nemluví za mě. Nesdílím tento pocit
sám. Co se týče první republiky, ta zdědila
pozitivní jevy pracovitosti a hlavně organizaci
státu, který před ní vydržel sto padesát let.
MS: Poukazujete na stabilitu a kontinuitu …
MJS: Název naší země se změnil sedmkrát
během posledních sto let. To těžko vybuduje
afiliace k něčemu, co bychom nazvali stát či
národní identita. Co to dnes vlastně znamená
být Čechem?
MS: Na tom se však také musí aktivně
pracovat. Myslím si, že je nutné lidem
vštěpovat nutnost existence útvaru a vše, co je
s tím spjato. Něco takového se u nás
nepěstovalo, a proto máme negativní vztah
k současnému státu a idealizujeme si minulost.
MJS: Ze všeho nejvíce to chce klid a mír. Nyní
naštěstí začíná nejdelší období skutečného
svobodného klidu. Délka svobody v této zemi
přesáhla délku první republiky. Česká
společnost je na půl cesty od Masarykova
doporučení. Z toho pohledu si myslím, že na
křivce demokratického vývoje jsme tam, kde
bychom měli být.
MS: Inu, realismus. Myslíte si, že korupce je
jednáním, které může někdy prospět? Tím
především myslím rozhodování mezi životem a
smrtí. Existují mezní situace.
MJS: Z hlediska společnosti nesouhlasím.
Dějiny prokázaly, že neexistovala a neexistuje
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jedna kultura, společnost či země, v níž se
korupce vyplatila.
MS: Postupme dále, a to k závažné otázce
vztahující se k člověku a jeho existenci.
Domníváte se, že principy korumpování, tedy
porušování řádu, jsou součástí lidského údělu?
Je nám dáno a snad i umíme rozlišovat mezi
tím, co se smí a nesmí, co je slušné a co ne, co
je dobré a co zlé. Mezi námi jsou lidé, kteří
zlovolně přetvářejí, ničí to, co je kolem nich a
jim stojí v cestě. To vše, aby dosáhli jisté
pozice, aby ve svých rukách kumulovali moc.
MJS: Tohle je otázka spíše psychologická a
filosofická. Lidský kód, lidský genom je takový,
že naše existence je založená převážně na
principu soutěže. Soutěžíme o partnery,
partnerky, či jiné věci, které nám usnadňují
naše životní pozice. Jak se při tom chovat?
Tato debata se dlouho vede prostřednictvím
různých hnutí od libertariánských po
utilitářské a pokračuje k I. Kantovi72, jenž
založil etiku morálního „imperativu“, tedy
povinnosti z pohledu ničím neovlivněného.
Řekl bych, že existuje jisté morální “něco“, ke
kterému jsme všichni zavázáni, tedy ten
Kantův morální imperativ, který tvrdí, že
bychom se měli chovat mravně ne kvůli tomu,
že se to vyplatí, ale prostě kvůli tomu, že to
tak má být.

MS: … neb člověk je člověkem, jak říkal
Patočka73. Když si tuto skutečnost uvědomíme,
tak budeme přemáhat lidské negativní
tendence. Obraťme ale list. Je podle vás
možné, že se lidé budou bouřit proti stavu,
který nastane, když lidé uvidí sestupný trend?
Demokracie je nákladná, lidé se musí
rozhodovat a část lidí to může delegovat na ty,
kteří mají zájem demokracii očistit od korupce
a jiných nepořádků. Tito lidé, kteří možná
uspějí u nespokojenců z důvodu hlásání řádu,
disciplíny, se mohou jednoduše stát elementy
potlačující demokratický proces.
MJS: Ponechám stranou český sklon
k monarchistickým tendencím, což lze chápat
jako další aspekt českého národního
charakteru. To, o čem jste hovořil, je vlastně
modus operandi každé dramatické revoluce,
která vznikne jako reakce na omezení či
zhoršení lidských práv a společenské situace. I
přes řeči extremistů, že to zatím u nás
nenastane, to ale neznamená, že se to
nemůže stát v případě, že se dostaneme do
období větší nestability.
MS: Jak vnímáte vztah demokracie a korupce?
MJS: Podstatně důležité je, že demokracie
jako systém počíná selhávat všude ve světě
73
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Immanuel Kant, (1724 – 1804), osvícenecký
myslitel, jenž šel ve stopách Leibnizových i
empiriků a zabýval se gnozeologií, etikou i vznikem
vesmíru. Od té doby se traduje tzv. Kant –
Laplaceho hypotéza. Uvádí se, že po přečtení díla
D. Huma se Kant probouzí z dogmatického spánku
a počíná ono významné kritické období. Jeho dílo je
zásadní pro vytyčení hranic rozumu. K jeho
význačným pojednáním patří Kritika čistého
rozumu 1781, Kritika praktického rozumu 1788 a
Kritika soudnosti 1790. Etický imperativ je příkaz
rozumu, ne citu, jak jej traktovali angličtí osvícenci.
V oblasti státního uspřádání prosazoval též
utvoření systému, který by zaručoval uspořádání
na racionálních základech.

Jan Patočka, (1907 – 1977), byl český myslitel,
fenomenolog, jehož život lze označit jako vskutku
sokratovský. Ostatně podepsání Charty 77 se mu
do jisté míry stalo osudným. Tematizoval přirozený
svět ve vztahu ke světu vědy, poznání. Svět, do
něhož byl člověk vnořen a jehož úkolem je nalezení
smyslu. Mezi jeho hlavní díla patří Přirozený svět
jako filosofický problém 1936, Kacířské eseje 1975,
Evropa a doba proevropská 1990. Působil jako
interpretátor antické filosofie z čehož vznikla
pojednání Sokratés, Platón a Aristotelés.
Komunistický režim mu neumožnil působení na
univerzitě a byl odsunut do ústavu pro studium
pozůstalosti J. A. Komenského. Význačné je také
pojetí jazyka, o němž uvažuje v relaci se svobodou,
čímž navázal na evropskou tradici. Soudí se, že
kdyby Patočka psal evropským jazykem – německy,
anglicky, tak by stál na piedestalu vedle Husserla a
Heideggera, vedle svých učitelů.
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jako model uspořádání a to převážně vůči
tomu, že veškeré demokratické instituce
začínají podléhat finančním a ekonomickým
institucím. Mezinárodní konsorcia začínají být
tak silná, že jim dnes stát nedovolí, aby
zkrachovala. Příkladem je ekonomická krize
v Americe a ohrožení General Motors nebo
City Bank. Toto posiluje plochý, dutý a
nelidský konzumerismus, jenž posiluje falešné
hodnoty. Nakonec to vede k tomu, že ta země
a kultura, jako tehdy Řím,74 začíná hnít zevnitř.
MS: Je podle vás pravděpodobné, že
v jednadvacátém století může v České
republice, střední Evropě zaznít hlas
autoritářů?
MJS: Charaktery společností i jednotlivců se
převážně utvářejí ve chvílích, kdy lidé čelí
určitým krizím, při kterých o něco přijdou. Tím
si vytvoří anebo uvědomí hodnoty, které jsou
reálné a realistické. Dnešní postmoderní
společnost si myslí, že se ničeho nesmí vzdát a
že má na všechno právo.
MS: … a žádné povinnosti, což vede k tomu, že
nastávají degenerativní znaky, neboť odříkání
se nekoná….
MJS: Pokud bude demokratické chování stále
více podléhat pravidlům komerce, tak to bude
znamenat pořádnou krizi.
MS: Krizi, kterou si zasloužíme, kterou jsme si
sami způsobili.
MJS: Myslím si, že do té krize vstupujeme
nebo jsme již v ní.
MS: Ostatně americký novinář Erik Best75 na
otázku korupce a světa prozradil, že korupce
74

Římská říše trvala od 8. století před naším
letopočtem až do 5. století n.l. Byla civilizací
vzešlou z tradic města Říma. Obohatila nás o pojetí
práva.
75
Erik Best, *1962, americký novinář žijící
v Čechách vydávající respektovaný bulletin Fleet
Sheet.

v tomto světě je přítomna, je součástí
západního světa kvůli rozhodování lidí a právě
to ji vystavuje zániku. Vy jste zmínil prohnilý
Řím. Ten též zanikl a současná společnost je do
jisté míry paralelou. Myslíte si, že se může cosi
podobného stát i u nás?
MJS: Já nejsem tak pesimistický jako je Erik.
Se zájmem čtu jeho poněkud fatalistické
úvahy, přesto zůstávám optimistou. Na druhé
straně si ale v současné době nedovedu
docela dobře představit, že by rychlá a velká
změna k lepšímu přišla bez nějakého většího
kataklyzmatu, nemoci či přírodní katastrofy.
V New Yorku se nedávno lidé poprali a stříkali
si do očí pepř, aby se dostali do obchodu jako
první kvůli nákupu zlevněného zboží. To není
v pořádku.
MS: Hmota převládá nad duchem, přičemž by
to mělo být v rovnováze či možná i opačně.
Vidím v tom cestu ke konci člověka západní
civilizace. Lidé se tak stávají vnitřně
nesvobodnými, přičemž byli stvořeni pro
svobodu. Tyto úvahy nalezneme jak ve
filosofických pojednáních, tak v knize knih
Bibli.
MJS: Lidé se perou o to, co vlastně sami ani
nepotřebují.
MS: Jste lékař, jak vy byste léčil sociální
patologii, kterou bezpochyby korupce je? Jde
to vůbec? Někdo může říci: napište lepší
zákony, mějte transparentní výběrová řízení,
zapojte více policii a delegujte větší pravomoci
na Nejvyšší kontrolní úřad.
MJS: Jedna z hlavních věcí, která se dá dělat,
je neustále upozorňovat na to, co nás
konzumeristicky laděné chování stojí.
Příkladem může být americké zdravotnictví,
které stojí skoro třikrát tolik, než evropské a
přitom má nejhorší výsledky ve světě
vyspělých společností. Vedle toho se musí
upozorňovat na hodnotu pozitivních lidských
kvalit a na to, co prakticky přináší. V České
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republice mezi sebou lidé stále neumí jednat,
což vzbuzuje obrovskou nervozitu a neklid ve
společnosti. Je třeba si uvědomit skutečné
priority, ale obávám se, že lidský genom je
v tomhle nepoučitelný, možná i přirozeně.

Dialog s Jiřím Witzanym o korupci76,77:
MS: Než začneme hovor o korupci, je dobré si ji
definovat. Co to pro vás je?
JW: Nevím, zda budu s to dát správnou a
obecnou definici korupce. Dle mého pohledu
je to zneužívání postavení ve správě obecního
či společného majetku, nebo majetku někoho
jiného. Nastává tehdy, pokud z důvodu
osobního obohacení člověk poškodí majetek či
společné hodnoty. Lze říci, že ke korupci
dochází ve veřejné sféře, ale nastává i
v podnicích, neziskových organizacích. Všude,
kde někdo spravuje něco společného a získá
osobní výhodu, díky které poškodí to
společné. Co tím myslím? Může to být veřejná
zakázka, smlouva, rozhodnutí udělující nějaké
povolení apod. Mám-li být konkrétní, tak
mohu zmínit kupříkladu městské rozhodnutí o
územním plánu. Těch věcí může být celá řada.
Myslím si, že by se asi tak dala obecně vymezit
korupce, která jako taková je velmi širokým
pojmem.
MS: Nezdá se vám, že je toto slovo
nadužíváno? Není náhodou realita trochu jiná,
než nám ukazují média? Člověk se na to může
dívat tak, že žijeme v jiných světech, než je
nám zprostředkováváno.
JW: Já, když jsem s Janem Kaslem78, zakládal
Evropské demokraty, tak korupce byla hlavním

mottem našeho programu. Radní a bývalí
kolegové Jana Kasla, kteří proti němu útočili,
říkali: „tak nám ukažte korupci. Kde je nějaká
korupce? Tím, že vy o té korupci mluvíte, tak ji
nepřímo vytváříte. Zde žádná korupce není“.
Myslím si, že jsme se během dvaceti let
posunuli do situace, kdy si společnost
uvědomuje, že korupce existuje, že je
všudypřítomná, že je nutné proti ní bojovat.
Nyní se k boji proti korupci připojují i ti, kteří
se v minulosti na korupci spolupodíleli.
MS: Dotkli jsme se pomyslného dna, od
kterého se pouze můžeme odrazit?
JW: Doufám, neříkám, že dnešní situace není
hodně depresivní. A otázka, kterou si klade
občan i já, je, zda jsme v situaci vyhnívající
nebo zahnívající. Zahnívající v tom smyslu, že
se nezlepšuje, vyhnívající ve smyslu, že se věci
postupně dostávají na povrch, což vede
k postupnému uzdravování. Já doufám, že je
to to druhé a jsem v tom optimistou.
MS: Když se člověk podívá na výkazy
Transparency International, která pravidelně
monitoruje korupční prostředí prostřednictvím
indexu vnímání korupce, napříč státy světa, byl
asi pomyslný zlom rok 2002, kdy hodnota
dosahovala 3,7 ve srovnání s dnešním stavem
– tj. 4,4 (z desetibodové škály), což nás řadí na
57 příčku. Nálada ve společnosti se proměňuje
k horšímu. Jak vy vnímáte tyto signály o
korupci prostřednictvím šetření nezávislé
společnosti?
JW: Pokud jde o organizaci Transparency
International, tak její roli vnímám pozitivně.
Pochopitelně samotný index vnímání korupce
78
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Jiří Witzany, *1966, bankéř, pracovník v řízení
kreditních a tržních rizik v Komerční bance, politik
SNK Evropští demokraté, http://www.witzany.cz/,
vysokoškolský pedagog na VŠE.
77
Dialog byl natočen v úterý 6. 12. 2011
v dopoledních hodinách v prostorách Vysoké školy
ekonomické v Praze

Jan Kasl, *1951, architekt, působil v letech 1998
– 2002 jako pražský primátor. V té době hájil barvy
ODS, avšak v roce 2002 odchází z této strany a
zakládá Evropské demokraty (ED) a je jejich
předsedou, Jiří Witzany místopředsedou. V roce
2006 se ED slučuje s SNK do SNK ED. Od roku 2007
je Jan Kasl bez stranické příslušnosti. Nyní působí
jako architekt a developer.

65
není zcela objektivní ukazatel. Probíhá na
základě nepřímých dotazů a je otázkou, do
jaké míry zjišťuje skutečný stav věcí. V situaci,
kdy je korupce dlouhodobě skrytá, tak ji
společnost nemusí vnímat. V případě, kdy se
začne odkrývat a rozjede se proces
uzdravování, tak se může stát, že společnost
začne vnímat korupci silněji a index vnímání
korupce se zhorší. Přirozeně může docházet
k časovému posunu, kdy zhoršení vnímání
může předcházet objektivnímu zlepšení.
Nevím, ale připadá mi, že to může být trochu i
ta dnešní situace, kdy se daří sem tam nějaký
případ otevřít a časem sem tam také něco
prošetřit. To však může vést u části občanů,
kteří se o těchto případech dozvědí, i k
vyššímu vnímání korupce a růstu indexu.
MS: Politika s více jak generační snahou
budovat demokratický systém a svobodnou
společnost neslaví úspěch. Mnozí lidé si
mysleli, že přichází doba, kdy nešvary, jež byly
spojené s minulým režimem, zkrátka časem
vymizí, byť kritičtí pozorovatelé uváděli, že i
západní společnosti mají své vady. Byli jsme
obětí iluzí?
JW: Myslím si, že rozkrádání v minulém režimu
bylo „méně“, ale bylo v jiné formě. Je to vidět
během tvorby „miliardářské třídy“, která
vznikla z bývalých vexláků. Můžeme to číst
v pojednáních „kmotr“ Mrázek a podobně. Byli
to právě bývalí vexláci, kteří obchodovali
s magnetofony či zdánlivými maličkostmi. Poté
v době privatizace obchodovali s podniky,
miliardovými majetky. Člověk může říci, že ten
totalitní režim sice nefungoval efektivně, ale
tolik prostoru pro šedou ekonomiku
nevytvářel či neponechával. Zatímco liberální
až ultraliberální reformy ten prostor otevřely.
Určitou předehrou pro to byl rozklad
morálních hodnot, respektu k institucím a
zákonům během minulého režimu. Poté
následovalo uvolnění prostoru pro ty, kteří
neměli respekt k tomu, na čem je založen
západní svět, ke kterému jsme směřovali. A

s tím se i dnes potýkáme a asi budeme dlouho
potýkat. Co tím myslím? Jde o vytváření právní
společnosti nejen ve smyslu fungujících
pravidel, ale i sdíleného respektu.
MS: Ano, ostatně respekt se nedá nadiktovat.
JW: Proto je to těžká cesta, než si společně
uvědomíme, že rozkrádat společné vede k
celkové ztrátě. Musíme však říci, že na konci
minulého režimu se lidé shodli na tom, že
krádež byla legitimním prostředkem v boji
proti státu, jelikož „kdo nekradl, škodil sám
sobě“. To ještě nějaký čas zůstalo v myslích
lidí.
MS: Vlastně se to projevilo během privatizace.
JW: Souhlasím. Ta se do značné míry stala
divokou privatizací, divokým rozkrádáním. Náš
problém je struktura kapitálu, která odráží
procesy, jež se děly během devadesátých let.
MS: Jinými slovy nám chybí skuteční vlastníci.
Máme zde zahraniční investory, kterým nejde
o rozvoj hospodářství jako celku
v dlouhodobém horizontu.
JW: Domnívám se, že naši kapitalisté nejsou ti,
kteří měli nápad a usilovně pracovali, aby
zbohatli. Jsou to velmi často lidé, za jejichž
miliardami jsou otazníky. Nechci někoho
jmenovat. Stačí, pokud si člověk vezme
seznam nejbohatších Čechů, tak si myslím, že
v sedmdesáti procentech si každý připíše
otazník, jak vlastně k tomu majetku daný
člověk došel.
MS: Člověk může říci, že nám chybí lidé, jako
byl Tomáš Baťa79 …

79

Tomáš Baťa, (1976 – 1932), český obuvník, který
začínal jako prostý švec. V roce 1894 byla založena
společnost T a A Baťa, která expandovala. Byl
podnikavý a dokázal využít prostoru v Rakouském
mocnářství. Díky svému přístupu se stal nejlepším
podnikatelem své doby a jeho přístupy se staly
inspirací pro soudobé podnikatele. Usiloval o to,
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JW: Nejen on, ale třeba Bill Gates80 a
podnikatelé tohoto typu. Ti nejbohatší by měli
být lidé, o nichž je zřejmé, že podnikali tvrdě a
s nápadem.
MS: Rozumím, ale třeba takoví
Rockefellerové81 začali podnikat a v té periodě
by se k tomu mohl dát otazník. Porušení
pravidel na počátku dovolilo akumulovat jistý
objem majetku.
JW: Avšak rodina Rockefellerových je
bankéřská rodina. Má kořeny v 19. století,
tedy je zde po staletí. Vím, že vydělali na
spekulacích. Nedávno jsem četl, že jejich
aktivita sahá do Napoleonských válek.
Rozhodně tam byly pochybné věci, nečisté,
přesto čas dal šanci, aby jim ukázali, zda jsou
schopni majetek spravovat či ne, rozvíjet či
mrhat. Dvacet let je velmi málo na to, aby se
situace pročistila a oddělilo se zrno od plev i u
u nás po tak divoké koncentraci majetku.
MS: Pokud je člověk konfrontován v realitě
s nefunkčním soudním systémem, policií,
politickými skandály, tak společenské
uspořádání ztrácí v očích lidí svou legitimitu.
Někdo nemá zájem čekat. Lidé vnímají, že rok
1989 byla snaha o pojmenování věcí a

aby se každý zaměstnanec stal podnikatelem, aby
byla soutěživost, která vede k větší spokojenosti
lidí. Město Zlín, kde působil, bylo ikonou dobového
funkcionalismu.
80
Bill Gates, *1955, zakladatel společnosti
Microsoft. Jeden z nejbohatších mužů planety.
Programy jeho společnosti dokázaly proměnit
počítačový svět, ať se jedná o operační systémy MS
- DOS, Windows či kancelářské programy Office. Se
svoji ženou vlastní nadaci BIlla a Melindy
Gatesových. Své postoje zapsal v knihách
Informační dálnice 1996, Obchod rychlostí
myšlenky 1999
81
Rockefellerové – význačné osobnosti: První
známka odkaz na Johna P. Rockefellera, jenž
přichází v 1723. Hlavní zásluhu na bohatnutí rodiny
měli bratři Willam a John D. Rockefeller. Žili mezi
lety 1839 – 1937. Objem majetku, který
nashromáždili se počítá kolem 1,5 procent výstupu
USA.

vykročení jiným směrem. Dnes si lidé mohou
říci, že jsme se ocitli v bažině.
JW: Sice jsme se tam ocitli, ale je nutné dát
prostor domácím a normálně pracujícím
podnikatelům, kteří jsou úspěšní. To je také
téma korupce. Veřejná správa, veřejný sektor
rozděluje asi 40 procent národního důchodu,
což je obrovské množství prostředků. Je
důležité, aby podnikatelé viděli, že pokud
budou efektivní, pokud budou nabízet
vysokou kvalitu za nízkou cenu, získají zakázky
a budou moci růst a expandovat. Myslím si, že
korupční systém je tam, kde jsou zavedené
skupiny, které jsou navzájem propojené
s politiky. Ti jsou s to zaplatit tou či onou
formou podpory, a proto poctivý podnikatelé
neuspějí. Buď živoří či zanikají.
MS: A tím dochází k utlumení hospodářství…
JW: Přesně tak. Korupce je otázkou morální,
otázkou, že někdo někoho okrádá, ale také
klíčovou otázkou týkající se hospodářského
růstu. Pochopitelně problém korupce existuje
v každé demokracii a je nutné proti každému
způsobu a výskytu bojovat, protože je to
trestný čin. Pokud ke korupci dochází
v masovém měřítku, přesahuje rozumnou
míru, pak dochází, jak říkáte, k utlumení a
ochromení hospodářského života té či oné
země. V Čechách došlo k jisté koncentraci
majetku s otazníkem. Růst zdravých a
normálních podniků je navíc do značné míry
podlamován kvůli korupčnímu systému. Boj
proti korupci je též ekonomickou prioritou,
tedy nejen úkolem morálním.
MS: Většina ekonomů se po finanční krizi
v roce 2008 shoduje, že důležitou součástí
hospodářské prosperity je morální dimenze
hospodářského systému, i když někteří pošetilí
lidé to dodnes považují za ideologickou
„nadstavbu“. Když zapátráme v devadesátých
letech, tak jsme prošli hospodářskou
transformací a tehdejší primas český Miloslav
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Vlk82 se vyjadřoval, že k hospodářské
transformaci potřebujeme transformaci našich
srdcí. Vy jste v našem hovoru zmínil stát, který
se stal předmětem zájmu lidí, kteří korumpují
a mají zájem tím získat prostředky. Lze to
považovat za jisté následovnictví v tom ohledu,
že v devadesátých letech se u nás rozkrádaly
banky, byla privatizace, ale dnes není co
privatizovat, tak se privatizuje stát jako celek?
JW: Státní rozpočet je přesnější. Veřejné
rozpočty a veřejné zakázky. Pochopitelně ještě
zbývá nějaký státní majetek, který se sem tam
privatizuje. Například energetické systémy,
doprava.
MS: Jak si vy vysvětlujete, že ve Skandinávii
mají velký stát a malou míru korupce?
V devadesátých letech jsme se snažili, aby náš
stát nebyl rozsáhlý, aby byl malý, ale výkonný,
ale výsledek je opačný. Jsou země, kde je státu
ještě méně. Jak vnímáte rozsah státu a míru
korupce? Člověk by si mohl říci, že čím větší
příležitost pro čerpání prostředků ze státu, tak
tím bude vyšší korupce.
JW: Je pravda, že toto tvrdili převážně
pravicoví politici. Politici ODS opakují, že cesta
proti korupci je méně státu, méně regulace,
méně předpisů. Myslím si, že dobrým
příkladem je Švédsko, což je země se silnou
protestantskou morálkou, tudíž ani velký stát
tam není příčinou rozsáhlé korupce. Myslím si,
že jsou to do jisté míry dvě nezávislé věci. Na
jedné straně je existence pravidel a jejich
vymáhání, na druhé je stav sdílené morálky.
To znamená, že pravidla je nutné dodržovat.
Žil jsem pět let ve Spojených státech. Mezi
lidmi, s nimiž jsem mluvil, se neslušelo
porušovat pravidla, např. taková drobnost,
82

Miloslav Vlk, *1932, český duchovní katolické
církve, kardinál. V letech 1991 – 2010 působil jako
primas český. Během svého působení pracoval na
obnovně státem poničené církve a snažil se o
vyrovnání se státem. V jeho znaku je napsáno „ …
aby všichni byli jedno …“

když člověk parkuje na zákazu parkování. U
nás parkování na zákazu je legrací. Je to „in“.
Ale v americké společnosti jste mohl cítit, že to
lidem není příjemné. Prostě má-li společnost
jistá pravidla, tak je jednoduše akceptuji a je
nutné podle nich hrát, protože tak je to fair.
MS: Ano. Stačí se podívat, kolik lidí občas
přejde na červenou. Je to neúcta k pravidlům,
která jsme si rozhodli dát, a má to nedozírné
důsledky. Vy si myslíte, že pro snížení míry
onoho společenského nešvaru je nutné dbát
na dodržování pravidel a díky bude mít i stát
větší vážnost v očích nás všech?
JW: Jistě. Na druhou stranu je nutné dbát o to,
aby pravidla byla rozumná, aby se nepočítalo
s tím, že nebudou dodržována a že zde bude
nadbytečná míra tolerance. To pak znamená,
že někdy se takové pravidlo může využít, aby
se na občana vzal bič, jindy se zase nevyužije.
To je podobné jako s omezením rychlosti. My
nastavíme omezení na 40 kilometrů za hodinu,
ale víme, že všichni budou jezdit šedesát za
hodinu a tak to tak necháme. Někdy ale
policista může přijít a bude pokutovat toho,
kdo jede 45 kilometrů za hodinu a to proto, že
jej nemá rád. Podobně to je v závažnějších
věcech trestního zákoníku a dalších regulací,
kdy náš stát může někoho stíhat,
popotahovat, jelikož je jednoduše neposlušný.
Liberální stát to tedy pochopitelně nemá
s pravidly přehánět, ale pokud se na nich
usnese, tak se mají dodržovat.
MS: Člověk se může setkat s tím, že některá
pravidla jsou „ušitá“ na míru subjektům, které
jsou více angažovány a korumpují. Ostatní na
tom tratí, neb jsou vylučováni, jelikož je to
předem rozhodnuto. Tím vším myslím jak
koncipování a úpravy zákonů, tak i „šití“
státních zakázek, nad nimiž se vznášejí
otazníky. Je to přístup, který není
transparentní a podporuje úvahy o možné
korupci.
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JW: To jsou specifická pravidla, spíše je nutné
dbát na pravidla obecná, byť propojení
existuje.
MS: Není také obtíž v tom, že my okrádáme
stát kvůli tomu, že jej nebereme jako „náš“?
Stát je v našich očích nepřítel.
JW: Domnívám se, že to je přežívající
„filosofie“ minulého režimu, kdy stát skutečně
byl nepřítel. Okrádat stát bylo cosi
„morálního“. Myslel jsem si, že jsme za dvacet
let trochu posunuli, avšak ten přístup nadále
přežívá. Je to žel i v přístupu k politikům, kdy
na ně lidé nadávají a říkají, že všichni jsou
špatní. Myslím si, že právě toto je jeden
z bludných kruhů, z něhož se nemůžeme
vymanit. Je možné v tom vidět negativismus,
neochotu rozlišovat ty, kteří vykonávají svou
práci relativně dobře, od těch, kteří ji dělají s
chybami. Je tak módní říci, že všichni politici
jsou zloději, či užívat podobné nálepky.
MS: Myslíte si, že si lidé za svou vládu mohou
sami?
JW: Já tvrdím, že volič se zlobí na své zrcadlo.
Nakonec politická scéna je taková, jaká je naše
společnost, alespoň do značné míry. Mám
zkušenost z pražské politiky, kde jsem dlouho
působil. Pražský volič mohl opakovaně provést
změny, ale neprovedl je. Stále dokola
podporoval stejné strany. Dnešní situace se
snad zlepšuje, jsme ale více jak dvacet let po
vykročení k budování svobodného systému a
stále vlastně vládne jedna strana. Nemyslím si,
že to bylo kvůli tomu, že volič možnost
razantní změny neměl. On ji právě opakovaně
měl.
MS: Otázka je, jak zvolení se svým mandátem
naloží. Můžeme poukazovat na volby v Praze
2010, kdy vyhrála jistá strana, ale kvůli
zákulisním jednáním nedostala šanci. To lze
považovat za nespravedlivé.

JW: Já si myslím, že rok 2010 je rokem jistého
zlomu. Přesto se mi nelíbí, že opozice měla za
sebou kus práce, ale ve volbách neuspěla. A
z magistrátu plně neodešla. Tento osud
zastupitelstva mělo v minulosti více stran.
Každý, kdo byl v opozici, byl aktivní a pracoval,
ale nakonec nezískal podporu, jelikož volič jej
neviděl a nakonec viděl toho, kdo získal velké
finanční prostředky, kdo byl vidět na
plakátech. Možná lidé jen nebyli ochotní
sledovat, co se v tom městě děje, jak
zastupitelstvo probíhá, oč se tam vlastně
hraje. Nakonec přijdou volby. To znamená
povrchní rozhodování dle nějakých plakátů,
dle povrchní mediální propagandy, jež nahrává
těm, kteří si peníze …
MS: … nakradli …
JW: Já nyní připomenu jednu skutečnost
z roku 2010. V tomto roce byly součástí
kampaně občanských demokratů city-lighty,
jež jsou podél dálnice, na nichž byla reklama
ODS protiprávně. Dnes je jedna z těch ploch
komerční a druhá je kulturní. Takhle se
uzavírají smlouvy o reklamě. V době kampaně
byly všechny plochy použité pro potřeby ODS.
To znamená, že kulturní plochy byly využity
pro kampaň strany. Nechci se strefovat do
TOP 09, ale i její kampaň byla poměrně
bombastická. Ale ani v jejím případě se lidé
neptají, jaký byl původ peněz, které vynesly
TOP 09 do míst, kde zrovna je.
MS: Jak ale již bylo zmíněno výše u rodiny
Rockefellerů, nemusí subjekt mít příliš
transparentní počátek, ale pokud dosáhne na
jistou úroveň, začne z přirozenosti bojovat za
transparentnost.
JW: To tak asi je. V případu ODS nejde o
počátek, ale již dlouhou dobu trvající stav.
V poslední době probíhá pozitivní změna
v tom, že ODS již nemá většinu. Právě tato
strana by měla skončit v opozici. To by byla
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změna, která by odstřihla od moci ty, kteří za
dlouhodobý žalostný stav odpovídají.
MS: Někteří by asi mohli skončit za mřížemi.
Možná k tomu dojde, protože je čas katarze a
věci vylézají na povrch, byť mají velké
zpoždění. Člověk nesmí ztrácet naději.
Uvažujete také tak, že člověk, jenž se dopouští
korupce, se stává nesvobodným?
JW: Jistě, každý zločin je znevážením svobody.
Člověk, který se dopouští korupce, se navíc
chytá a zamotá do korupčních chapadel. Stává
se také vydíratelným, možná i součástí
korupčního systému, který jej nakonec činní
nesvobodným.
MS: Jak vnímáte sílu demokracie, lidí a
institucí bojovat proti tomuto jevu? Jde o to,
že čím silnější demokracie, čím uvědomělejší
lidé, tím bude větší pravděpodobnost, že se
občané vyhnou nečestnému chování.
JW: Jeden problém je v uvedeném postoji
k politice a politickým stranám. Jestliže
korupční struktury ví, že strany jsou malé a
slabé, jestliže to tak je, pak tyto struktury jsou
schopny svými lidmi obsadit politické strany a
v podstatě politické strany ovládnout. Pokud
jsou politické strany ovládnuty korupčními
strukturami, pak jejich špičky nemohou
skutečně efektivně a seriozně bojovat proti
korupci. To znamená, že je důležité mít zdravé
politické strany.
MS: Co je však zdravá politická strana?
JW: To je uskupení, kde rozhodují „normální“
lidé. Lidé, kterým jde o obecný prospěch, a
také o to, aby politika fungovala správně a
dobře. K tomu je nutné, aby lidé vstupovali do
politických stran. Náš obecný postoj k politice
vede k tomu, že lidé do politických stran
nevstupují. Abych se přiznal, tak tomu do
značné míry rozumím, protože se v politice
člověk může setkat s různými negativními jevy,
vyskytují se tam korupční členové a velrybáři.

Tento problém je ale podle mě klíčový. Pokud
nebudou masové politické strany, dostatečně
velké na to, aby daly podporu politikům, kteří
jdou proti korupci, tak si myslím, že bude boj
proti ní těžký. Politik, který usiluje o skutečný
boj proti korupci, proti mocným korupčním
strukturám může být v rámci strany snadno
odstraněn, odvolán z funkce. To je myslím,
velkým problémem. Domnívám se, že všechny
strany u nás jsou malé (až na komunistickou
stranu). Ta však není správný bojovník proti
korupci.
MS: A co lidovci?
JW: U nás je postoj ke křesťanství jen vlažný.
Oni sami udělali spoustu chyb a mají máslo na
hlavě. Na druhou stranu nesou stigma
„křesťanství“. Bohužel v naší většinové
společnosti je to politicky vnímáno jako
stigma, ne jako důvod pro volbu, což je
smutné.
MS: The Economist v listopadovém čísle roku
2011 označil situaci v České republice ne za
demokracii, ale za zahnívající partokracii.
Strany si rozdělily moc. Již rok 1998 tomu
nahrál, když byla sepsána takzvaná opoziční
smlouva. Právě ta měla stabilizovat politické
prostředí a napomoci efektivnímu vládnutí.
Stalo se tomu tak? Strany v demokracii máme,
ale chovají se skutečně demokraticky?
JW: Je to těžké. Podle mého pohledu je to, že
si strany rozdělí moc, podstatou stranického
demokratického systému. Jsou volby, lidé dají
hlas stranám a z nich vzejde vláda a zbytek je
nucen být v opozici. To by bylo v pořádku,
kdyby ty strany nereprezentovaly úzké
mocenské a zájmové skupiny. To, že je
reprezentují, je do značné míry dáno postojem
české veřejnosti k politickým stranám a
politice obecně. Ten je u nás negativní, a to
tomu stavu značně napomáhá. To znamená,
že se té politiky, správy věcí veřejných, štítíme.
Říkáme, to jsou oni, my s tím nemáme nebo
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nechceme mít nic společného. Tím se
přirozeně vytváří prostor pro to, aby politické
strany byly podniky, podnikatelské subjekty,
které do politiky investují a mají z ní své
výnosy a výhody. Myslím si, že tento přístup
k politice se čím dál tím víc prosazuje.
MS: Ale vždyť my lidé máme také odpovědnost
za věci veřejné, a proto se také máme podílet
na správě prostoru. Můžeme delegovat svá
práva na zástupce, ovšem nemusíme se jich
vzdávat, jak to někdy ukazujeme svou
pasivitou a nečinností. To dokazuje jak účast
ve volbách, tak i zájem, co se děje v
zastupitelstvech. Můžeme na to také nahlížet
tak, že naší pasivitou se vzdáváme své
svobody. Měli bychom si uvědomit, že
participace ve veřejném prostoru je bytostně
v našem zájmu.
JW: Souhlasím. A v tom je ten problém.
MS: Když lidé nepůjdou tímto směrem, tak se
těžko budeme dostávat z bažiny, kde jsme
uvízli. Budeme svědky větší a větší hniloby. Na
žebříčku vnímání korupce se naše republika
bude posouvat v mezinárodním srovnání k těm
nerozvinutým zemím, což není asi náš zájem.
JW: Já si myslím, že místem, kde demokracie
slušně funguje, jsou menší místa a obce, kde
se lidé jednoduše znají. Politici tam
nepotřebují média nebo velké prostředky na
to, aby udělali kampaň. Je nutné, aby se
s lidmi znali, komunikovali, aby se s nimi bavili.
Leckde vidím, že tato lokální demokracie
funguje. Je to takové světýlko naděje. Bylo by
dobré, pokud by to fungovalo i na jiných
úrovních. Problém je, že ve velkých městech a
v rámci republiky, kdy ke komunikaci jsou
třeba sdělovací prostředky a také značné
finanční prostředky pro velkoplošnou kampaň,
nastupují problémy s politickou korupcí.
MS: Obtíž je, že člověk je přesvědčován, ba
manipulován, aby volil toho a toho. Lidé se
důkladně nezajímají o program, o to, co která

strana dělá. I z naší praxe můžeme říci, že
mnohdy si politické strany píší programy pouze
pro formu jako slohové cvičení a ne jako výraz
závazku, který bude během volebního období
naplněn, tedy i program boje proti korupci.
JW: Jistě. Program by měl být studován. Je to
ale pouze jedna stránka věci. Druhá věc je
minulost a důvěryhodnost strany a lidí, kteří za
ni kandidují. Myslím si, že je nutné též dobře
naslouchat projevům těchto lidí, představitelů
stran a kandidátů. Možná je to také případ
pana Andreje Babiše83. Nechci vynášet
jednoznačné soudy. Pokud jsem však četl
výňatky z jeho rozhovorů, mám otazníky. I zde
na Vysoké škole ekonomické v Praze měl
veřejnou diskusi, kde říkal, že by tuto zemi rád
řídil jako firmu, že ve firmě si nejlépe rozumí
sám se sebou. K tomu nepotřebuje žádné
společníky. Myslím si, že jeho pojetí
demokracie je trochu nebezpečné. Jsme
svědky rétoriky, která zavání „autoritářstvím“.
„Já jsem ta autorita, jsem dobrý podnikatel,
dobře řídím svou firmu a budu tím, kdo
nebude hledět na kompromisy. Nebudu je
hledat“. Soudím, že demokracie je o
kompromisech. On říká: „ … oni se dohadují,
ale já to pevnou rukou vyřeším.“ Pevná ruka a
autorita. To je právě to nebezpečí, které zde
vidím, kdy demokracie špatně funguje, je
zkorumpovaná a náhle přijde někdo, jenž
nabídne tuto pevnou ruku a vlastně dojde
k ohrožení demokracie jako takové.
MS: Demokracie je nákladná a člověk se musí
volky nevolky rozhodovat. Kdo se nebude
rozhodovat, tak může čekat, že přijde někdo,
kdo bude rozhodovat za něj. Jsou lidé, kteří by
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Andrej Babiš, *1954, český podnikatel
slovenského původu. Jeden z nejbohatších českých
občanů a vlastník společnosti AGROFERT Group.
Před rokem 1989 pracoval v chemickém sektoru,
jako perspektivní pracovník, zastupoval české
podniky v zahraničí. Znalosti o jejich uspořádání
zužitkoval při tvorbě svého impéria, které zahrnuje
kromě chemických podniků i potravinářský sektor.
Majetek se odhaduje na 25 mld. Kč.
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to přijali, aby z nich bylo sejmuto toto těžké
břímě. Dialog v demokracii není vždy plodný.
Přihlásili jsme se k západnímu světu. Tamní
demokracie je založena na soutěži a pluralitě
politických stran. Mnozí lidé, kteří konfrontují
ideál s realitou, mohou říci, že nemají
uplatnění, protože přijdou silnější, kteří je
vytlačí. Když o něco usiluji, tak musím používat
prostředků, které jsou v rozporu s principy
slušnosti, tedy i korupci. To je voda na mlýn
autoritářů. Je to energie proti demokracii. Díky
tomu se může autoritář dostat do vrcholných
pater společnosti a politiky. To vše díky
rétorice, která působí jako sítě, kde uvíznou
lidé s nedostatečným kritickým úsudkem
považující dialogy v demokracii za snůšku
žvástů.
JW: Já si myslím, že se dostáváme do situace,
kdy to vyhnívání a zahnívání přináší nebezpečí
autoritářského režimu. Zde je totiž ten náznak
v rétorice, byť to nemá formu konkrétního
programu. Je možné, že program to nebude
říkat černé na bílém. Proto je nutné jej číst a
uvědomovat si, co stojí za tím, jaké jsou ty
konkrétní zájmy, jaký je motiv té či které
osobnosti, jež usiluje o moc v demokracii.
Komunisté také neříkali, že demokracii zruší a
že zavedou totalitní režim, že budou zavírat do
lágrů. To jistě nebyl jejich program v letech
1946, 1948 a později. Je nutné proto číst mezi
řádky. V tom je demokracie hodně křehká a
zranitelná.
MS: Jak vnímáte návrhy na léčbu korupčního
prostředí? Mnozí lidé formálním postupům
oponují tím, že se musí zlepšit vnitřní výbava,
návyky.
JW: Je dobré se ale ještě zastavit u
protikorupční strategie, která by měla být
aplikována. Dnes již existuje soubor kroků,
které mohou situaci výrazně zlepšit. Vláda
schválila návrh zákona, který posiluje kontrolu
obcí a krajů. Například posílí úlohu Nejvyššího
kontrolního úřadu. Ten bude mít možnost

kontrolovat obce a kraje. To je jedno
z důležitých opatření, které může zásadně
ovlivnit atmosféru v této oblasti. Další je např.
schvalování významných nájemních smluv na
úrovni celého zastupitelstva a řada dalších
známých věcí, které jsou předmětem
opakovaných korupčních situací na úrovni
měst a krajů.
MS: Co by se ale mělo dělat dál, aby se situace
korupce zlepšila?
JW: Je to pár věcí, které se daly spočítat na
prstech jedné ruky. Pokud by se zavedly, tak
může nastat zlepšení. Jistě se korupce
nevymýtí. Nejrizikovější místa z hlediska
korupce jsou zmapována. Mapa existuje.
Máme zde instituce jako je Transparency
International a jiné občanské aktivy. I vláda a
kompetentní místa mají své analýzy. Je však
nutná politická vůle, aby tyto věci byly
prosazeny. Domnívám se, že velkou měrou
závisí na politických představitelích, mají-li
zájem, zda chtějí a v neposlední řadě zda mají
podporu svých politických stran. Právě oni
bohužel mohou být korupčními strukturami
ovládáni či ovlivňováni, a pak se těžko budou
schvalovat zákony, které by tyto korupční
struktury vážně ohrozily.
MS: Kéž je nebezpečí korupce pro demokracii
bráno za bernou minci. Doufám, že následná
léta neukáží negativní trend. Snad tu českou
demokracii uhájíme. Děkuji Vám za Váš čas.

Dialog o korupci se Štěpánem Wolde84,85:
MS: Myslíte si, že je slovo korupce příliš
frekventované? Nestáváme se náhodou kvůli
tomu častému užívání imunní? Nemělo by se
84

Štěpán Wolde, *1970, působí jako producent a
spoluvlastník společnosti Media One a 100 Frame.
85
Dialog byl veden v neděli 27. 11. 2011 ve
večerních hodinách v Art Cafe Studenstká 5
Poděbradech
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toto slovo více vážit v našich ústech i v ústech
těch, kteří pracují v médiích?
ŠW: Tohoto slova slyšíme skutečně příliš
mnoho. Je však otázkou, zda je to záležitostí
těch, kteří ho používají při sdělování širší
veřejnosti, ať jsou to novináři, politici,
komentátoři, ekonomové, sportovci, kulturní
pracovníci. To jsou všechno místa, kde se
korupce objevuje, kde se s tím slovem pracuje.
Abych se přiznal, tak si nemyslím, že je to zas
takový problém, byť se to tak často
prezentuje. Též se nedomnívám, že je to
problém médií. Soudím, že je to spíše vina
společnosti, která ve svém reálném fungování
počala více a více používat termín spojený
s touto aktivitou. Nevím, zda častěji, ale je
viditelněji a rozhodně problematičtěji.
MS: Jak ji sám definujete? Co je podle vás
slovo, které je předmětem našeho dialogu?
ŠW: Abych se přiznal, tak jsem se nad tím
pojmem hluboce nezamýšlel. Pracuji s ním, ale
beru jej velmi intuitivně. Rozhodně si pod
tímto slovem nepředstavuji prosté předávání
peněz za nějakou aktivitu ve prospěch
donátora. To by bylo příliš úzké.
MS: Český jazyk má pro tento způsob chování
slovo úplatkářství.
ŠW: Korupce je ale evidentně širší pojem.
Korupční jednání může být mnohem
rozmanitější, pestřejší, než prosté úplatkářství.
MS: Tím, že je korupce širší pojem, je i
nebezpečnější. V jisté nadsázce můžeme říci, že
korupce začíná tím, že hoch donese slečně
květinu. A když si ji slečna vezme, má prostor
pro další konání.
ŠW: Tak to bych nebral. Myslím si, že korupce
začíná tam, kdy je takový dárek, pozornost,
zvýhodnění poskytnuto za to, že bude narušen
řád, dle kterého by věci měly správně
fungovat a přinášet prospěch. To vše bez

ohledu na to, zda se jedná o právní řád, etický
řád, tedy obecně uznávané vzorce chování a
jednání.
MS: To je to latinské slovo CORRUMPERE, od
kterého se česky korupce překládá jako
znetvoření, zdeformování, oslabení řádu, když
z něj někdo vykračuje. Je opakem integrity.
Myslíte si, že člověk neustále směřuje
k vybočení z toho, co je pro něj přirozené a
harmonické?
ŠW: Já se domnívám, že narušování řádu je
jednou z hybných sil celého lidstva.
MS: Věříte, že jsou ve společnosti síly, které
jdou s řádem, respektují jej, a proti nim jsou
síly, které řád negují, ale díky tomu boji jsme
svědky něčeho nového? Inu, to je dialektika,
tedy teze následuje antitezi a dojde k syntéze,
pokud to budeme brát velmi obecně a
nevztáhneme to pouze na jev, který má pro
mnoho lidí negativní znaménko.
ŠW: Ano, určitě je to něco, co k lidstvu jako
takovému patří.
MS: Jinými slovy bez „porušování“
doporučených norem by se člověk neposouval
dále? Vy v tom vidíte formotvorné pozitivní
impulsy?
ŠW: Já bych to neřekl tak ostře. Neřekl bych,
že bez porušování by neexistoval posun.
Současně si myslím, že porušování norem je
člověku inherentní a přirozené. Když jste mi
řekl téma našeho setkání, tak jsem přemýšlel a
hledal různé společnosti, řády společenské i
ekonomické, jak fungují. Ve sportu,
v podnikání atp. Všude však existuje
porušování řádů. Potom jsem se tázal, proč se
toto slovíčko – KORUPCE - tak používá, proč ta
současná společnost tím tak trpí, když jsem
přesvědčen, že je to přirozená součást
lidského, společenského života.
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MS: Jde o to, že člověk má možnost posuzovat,
co je dobré a co je špatné. Zná ty póly a dle
toho jedná.
ŠW: Abych se přiznal, tak se mi o korupci
nehovoří snadno, protože jsem se s tím, co se
označuje slovem korupce, měl možnost setkat.
Je to součást světa, kde působím. To je
bohužel tak. Najednou vidíte, při veškerém
mém liberalismu, že se z toho pojmu „neřádu“
pro některé jednotlivce a subjekty stal řád.
Tam já vidím ten zásadní problém. Já jsem
dostatečně liberální, neboť si myslím, že bez
určité míry svobody, bez určité míry
„korupce“, narušování, by jisté věci
neexistovaly. Bez pejorativního významu se dá
hovořit o jisté sociální interakci. Já vidím
kolem sebe věci, kde je z podstaty narušován
řád bez ohledu na to, jestli je to prospěšné
něčemu jiného než věci samotné.
MS: To znamená, že lidé, kteří ten řád
porušují, nekoukají na širší kontext a jdou
hlava nehlava …
ŠW: Přesně tak. Souhlasím.
MS: Vy působíte v médiích, v reklamě. To je
oblast, která je v současnosti velmi důležitá,
neboť mnohé to, co se odehrává v médiích, má
dopad na naše životy. Dá se říci, že média
vytvářejí můstek mezi sférou, kde se rozhoduje
o směrování společnosti a našimi životy. Jakou
sílu dle vás mají média? Dostatečnou, aby byla
elementem, který napomáhá k čištění
prostoru, k otevírání kauz?
ŠW: Media jsou rozhodně subjektem, který
korumpuje a je zároveň korumpován. Záleží,
odkud ta aktivita přichází a kam směřuje. Je to
velmi široké pole. Problém nastane ve chvíli - a
nyní se zaměříme na tu zpravodajskou stránku
a opomeneme zábavu, vzdělání a tak - kdy
lidé, kteří ta média tvoří, zapomenou kvůli
zkorumpovaným vztahům na své původní
poslání a začnou fungovat v rámci

zkorumpovaného řádu. To je obrovský
problém.
MS: Říkal jste, že toto prostředí není bez
korupce. Jak vy sám se proti tomu bráníte,
abyste nepodlehl a sám před sebou obstál?
ŠW:Moje zkušenost s novinářskou prací je
taková, že bez jisté míry osobních vazeb, bez
jisté míry „zvýhodnění“, nejsou s to fungovat.
To je zkušenost z novinářského světa. Je to
jistá míra korumpování. To znamená, že
někomu poskytnu určitou informaci, dám mu
k ní přístup, mám s ním nadstandardní vztahy.
To je běžná součást praxe. Problém je, když
novinář či médium zapomene na to, že není
součástí toho subjektu, o kterém informuje.
Bližší vazba by mu neměla sebrat odstup od
objektu. Ve chvíli, kdy ta „korupce“ řád zničí a
stane se sama řádem, tak je to problém.
MS: Nastává cesta do pekel. Měl by člověk
v dnešní době zapomenout na neutralitu
médií? Média vždy pracují pro někoho?
ŠW: Domnívám se, že neutralita médií je
hodně pochybná. Vždy bychom měli vědět, že
v médiích mluví subjekty, které jsou pod
nějakými vlivy. To tak vždy bude. Přiznávám
se, že na tom nevidím nic špatného. Ani
veřejnoprávní média nemohou být neutrální.
Dokonce i taková modla veřejnoprávních
médií, jako je BBC, nenechává jednotlivé
novináře, aby to bylo na nich, protože její
vedení ví, že každý z nich je do jisté míry
stranický a může být korumpovatelný.
MS: Člověk by podle vás měl znát hranice, kdy
si řekne, že dál už nezajde. Jsou to etické
kodexy, zvláštně v médiích.
ŠW: Přesně tak. Jsou to ony, které si média
nechala vypracovat. Zákony a různé strategie
vydavatelství. Média jsou si vědoma toho, že
ve chvíli, kdy absolutně skočí do té hry, kterou
s nimi ostatní subjekty (tedy politici,
obchodníci) hrají, už by nebyla potřebná. V tu
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chvíli by mohla být rovnou P. R. oddělením
politických stran či ekonomických subjektů.
MS: Myslíte si, že Česká televize nebo Český
Rozhlas někdy vybočí a jde vstříc skupinovým
zájmům?
ŠW: Určitě ano. My jsme se bavili o pozicích
generálního ředitele České televize, Českého
rozhlasu. Podobné je to v radách těchto médií.
V dnešní době jsou to politicky obsazované
posty. Lidé, kteří ta média vedou, vědí, že
jejich osud je v rukou politiků či sekretariátů
politických stran. Vědí, že musí vyvažovat.
V poslední době, jak u České televize, tak
Českého rozhlasu je možné vidět evidentní
zohlednění stranických linií i jiných tlaků.
MS: Asi bychom se mohli shodnout, že to závisí
na vnitřní integritě každého člověka, každého
žurnalisty.. To proto, aby byly rozpoznány
hrany, aby byly rozpoznány meze, kam až lze či
nelze jít.
ŠW: Práce v médiích je především o vnitřní
integritě. Je nutné, aby jedinci na důležitých
pozicích ten tlak ustáli, jelikož prostředí, kde
operují, je složité. Je to neustálý tlak ze všech
stran, kvůli kterému, když se začneme
podvolovat, může všechno špatně skončit. Je
to stejné, jako když uzavřete smlouvu
s ďáblem. Vše se může obrátit proti člověku.
Inteligence nezdravého systému je obrovská.
Ne, že by to nešlo nastavit. Ne, že by to bylo
silnější, než organismus společnosti. Je to
rafinovaná věc, která dokáže prolézat
organismem.
MS: Člověka to jednoduše rozloží a poté je
odstraněn. Vy jste se setkal během vašeho
působení s tím, že někteří museli kvůli
neprofesionalitě, z toho důvodu, že podlehli
tlakům, odejít?
ŠW: Ano. Co je zajímavé, že ve světě korupce
to není tak, že se odhalí subjekt, jenž pracuje
pro jednu či druhou stranu. Nejsou levé a

pravé virové buňky, ale působí jednotně,
integrálně. Jsou jako jeden celek. Uváděl jsem
stranické sekretariáty. Dle mého mínění je to
jednotná fronta. Ve své podstatě nejdou proti
sobě, ale jdou proti systému jako takovému a
o to je to horší. Já jsem se nesetkal s tím, že by
někdo někomu stranil. Zvláštní je, že když ten
nezdravý systém pronikne jisté médium,
vedení média je zneschopněno a již není
potřebné. Cizopasník následně potřebuje
organizmus, ze kterého bude sát, a proto jsou
nutné změny. Když jsme se bavili o České
televizi, to je příklad výše uvedeného. Pan
Janeček odešel, protože už ani cizopasníkům
nevyhovovalo, jak je ten organismus nezdravý.
MS: Ano, a poté z přirozenosti následuje
změna. Rád bych se zeptal, jak vnímáte zprávy,
které poukazují na to, že kvůli korupci se
likviduje stát. Některé skupiny usilují o to, aby
si stát přivlastnily a zprivatizovaly veřejné
statky.
ŠW: Již jsem to naznačil. Do určité míry tito
cizopasníci pomáhají systému žít. Zde byla
situace, kdy ne příliš profesně schopní,
politicky jmenovaní lidé, politici, šéfové
státních společností nebyli s to se domlouvat
mezi sebou. V tu chvíli kmotrovské vztahy
„zafungovaly“ velmi dobře, jelikož jim
umožnily komunikovat mezi sebou a někam to
posouvaly. V tu chvíli to přestalo. Oni
pomáhali tomu systému fungovat. Viděl jsem
to na vlastní oči.
MS: Ale ne nadarmo se říká, že kdo maže, ten
jede. Korupce do jisté míry pomáhá posunu
systému. Některé společnosti jsou na to zvyklé.
Je to v jejich „genetickém kódu“.
ŠW: Problém nastává, když zde přestane jít o
ten systém samotný a lidé začnou usilovat o
to, aby si nahrabali co nejvíce majetku, peněz,
moci. Je to obrovský problém a těžko se z toho
člověk dostává.
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MS: Nu, Česká republika se umísťuje na
žebříčku sestavovaném Transparency
International do kolem padesátého místa.
Tento rok je to místo 57 a trend se nelepší,
spíše sestupuje. Jak vy vnímáte tyto varovné
signály? Myslíte si, že přetekl pohár, a proto je
toto slovo tak skloňované a hlavním tématem?
Nepomáhají média ke zvyšování korupčních
nálad?

v Čechách dosáhla takové úrovně, že by
podnítila společenské síly ke změnám
nastoupeným po roce 1989? Demokracie je
systém, jenž může fungovat formálně. To
vidíme na východ od nás v Rusku, Ukrajině.
Nebo také autenticky, což je v Evropě či
Americe, byť to má své nedostatky. Nebojíte
se, že by v Čechách začali vládnout lidé, kteří
jsou přímo spjati s obchodem?

ŠW: Média to mají v hledáčku. Již jsme to
zmínili u České televize. Najednou i těm
samotným korupčníkům začalo vadit, že
systém nefunguje. Najednou počíná růst i ta
„objednávka“ na to, aby systém fungoval, aby
došlo k jeho korekci. Je to velmi paradoxní.
Politici a politické strany by potřebovali, aby
byl systém efektivnější. Když nebude, tak
budou mít velké problémy ten systém jako
takový udržet. „Kapři si možná budou muset
vypustit rybník.“ Uvidíme.

ŠW: Oni nám již vládnou. To je realita.

MS: Pokud to však dojde do takového bodu,
můžeme dojít ke kritické změně v podobě
společenského převratu?
ŠW: Myslím si, že si musíme definovat nová
pravidla hry. Dnes se o to snažíme.
Pochopitelně je potřeba potrestat nějakou
velkou rybu. V tuto chvíli je celý systém
v takovém stavu, že se ti lidé, kteří jej vytvořili
pomocí netransparentnosti, bojí, což je velmi
dobrý nástroj. Začali se bát, že by se i ti
důležití lidé mohli vyšetřovat, objevovat
v médiích. Možná nyní dojde k nějaké té
změně.
MS: Katarzi …
ŠW: Říkám možná a nevím, zda to tak
idealisticky půjde a zda to zafunguje.
MS: Nu, rok 1989 byla velká společenská
katarze, nebo ne? Někdo může namítnout, že
ti, kdo tahají za nitky, v tom tahání pokračují
v podobě provázanosti minulé doby a
současné. Pochybujete o tom, že by korupce

MS: Možná pár idealistů to nepoznalo …
ŠW: Já věřím, že to nepovede ke zhroucení
systému jako celku. Myslím si, že lidé mají
dostatek inteligence, aby to zachránili, aby
nedošlo k zániku nejen jeho, ale i jich.
MS: Jde o to, že místo demokracie můžeme mít
autoritářský režim. Přijdou lidé, kteří nabídnou
občanům pořádek, že vyčistí zemi od korupce a
zavedou fungující systém. K tématu se možná
dostanou slova jako národ. Poté to povede
k utvrzení režimu a svoboda již nebude taková,
jakou ji známe. Budeme se třeba nacházet
v autoritářském systému. Tažení proti korupci
jako společenskému neřádu můžeme
pozorovat v iniciativách, které se objevily
během roku 2011. Společnosti jako Veřejnost
proti korupci, či petici Andreje Babiše86 ANO
2011 by mohly pomoci k definici nějakého
„spasitele“.
ŠW: Jistěže existují zprávy o tom, jak je náš
systém špatný a jak velké jsou nedostatky
očistných reálných kroků. Může to vést
k tomu, že budou posilovat autoritářské
86

Andrej Babiš, * 1954, český podnikatel
slovenského původu. Jeden z nejbohatších českých
občanů a vlastník společnosti AGROFERT Group.
Před rokem 1989 pracoval v chemickém sektoru
jako perspektivní pracovník, protože zastupoval
české podniky v zahraničí. Znalosti o jejich
uspořádání zužitkoval při tvorbě svého impéria,
které zahrnuje kromě chemických podniků i
potravinářský sektor. Majetek se odhaduje na 25
mld. Kč.
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tendence a část lidí je bude podporovat.
Nejsem plně přesvědčen, že by to mělo vést
k vítězství vámi zmíněných směrů, ale mohou
být posíleny. Vy jste zmínil pana Andreje
Babiše. To je, dle mého pohledu, zajímavý
fenomén. Abych se přiznal, nedokážu jej
přečíst. Můj názor není silný a plně jednotný.
Divím se, že lidé, kteří z toho stavu mohli
profitovat, již sami volají po změně. Zde se
uplatní to české. Když žerete (kradete), tak
alespoň nemlaskejte.
MS: To bylo ale za komunistů …
ŠW: …, ale opět se to vrátilo. To, co dělá
Andrej Babiš, vnímám jako signál člověka, jenž
v tom systému vyrostl …
MS: On začíná bít na poplach …
ŠW: … takto to jednoduše nejde dál. Musíme
to již někde zastavit. To vše s otazníkem.
Nevím, zda to tak skutečně je, jestli se nechce
dostat mezi ty ještě mocnější.
MS: Věříte, že ve společnosti existují
samoočistné mechanismy? To znamená, že
když tento sociální fenomén přeroste přes
určitou hranici, tak s pomocí spontánních
aktivit občanské společnosti a médií může dojít
k nápravě?
ŠW: Ano, řekl jste to pěkně. Korupce je
sociální a já bych dodal též kulturní fenomén.
Některé společnosti jsou na něm postavené a
asi by bez něj nedokázaly fungovat. Tam je to
systémem. Možná ta naše sociálně – kulturní
tradice a z ní i realita je taková, že budeme
hledat míru, kam dál tu korupci nepustíme. To
by se mi velmi líbilo, kdyby to tak bylo.
MS: Samozřejmě, pokud se setkáváte s lidmi,
kteří považují korupci za cosi bytostně
špatného. Nebudou přijímat, že korumpování
je inherentní součástí naší výbavy pro existenci
ve společnosti a je nutné jen znát jeho míru.

ŠW: Já to tak vnímám. Omlouvám se, že má
morálka není tak dobrá. V mém uvažování je
to otázka míry. Možná to někdo může
hodnotit jako oportunismus. Já to tak velmi
silně vnímám …
MS: … na základě praxe …
ŠW: …a zkušeností. Podstata korupce vyrůstá
ze sociálně - kulturních vazeb a nemusí být a
priori na škodu. V Itálii existuje Cosa Nostra87 a slušně dle ní italská společnost „fungovala“,
poté se střetla s jiným systémem, a došlo
k problémům.
MS: Kvůli tomu je Itálie také rozdělena na dvě
části světa - na „sever“ a „jih“. Itálie je zemí,
která má obrovské problémy s dluhem. Na
„severu“ kvete prosperita, na „jihu“ se „tře“
bída. Je to výsledkem neodpovědnosti, která
tkví v sociálně – kulturním základu. To platí
nejen pro Itálii ale i pro celou Evropu. Jen ve
Skandinávii jsou šampióni a míra korupce je
tam nízká a společnost prosperuje. Jak si toto
vysvětlujete?
ŠW: Jak jsem říkal, je to otázka rozvrhu
hodnot. My se nenacházíme ani na severu, ani
na jihu. My se nacházíme ve středu Evropy.
Naše umístění pramení též z historické
zkušenosti. Severní země mají svou
specifickou historii. Mně se stala zajímavá
zkušenost. Byl jsem před lety v Bruselu na
nějaké konferenci a čistě nepatřičně jsem se
dostal do diskusního kroužku s člověkem
z Německa, jenž předsedal velké nadnárodní
společnosti. Já jsem říkal, že v Čechách
zažíváme velké problémy s úplatky, že jim
závidím, jak to u nich funguje. Že nevím, jak
dlouho se budeme překonávat, než se ty
nešvary odnaučíme. On odpověděl: to si
nedělejte starosti, pouze k vám přichází náš
87

Cosa Nostra – Sicilská mafie. Česky spojení Cosa
Nostra znamená Naše věc. Vznikla v polovině 19.
století a je spojena se Sicilií a Palermem. Mafiánské
praktiky pronikaly i do Spojených států.
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systém. Nemluvím o severské zemi ale o
Německu. Je to zkrátka něco, co ke
kapitalismu patří a nemyslím toho severního
kapitalismu. Pouze to je srovnané do té míry,
která ten samotný systém nezabíjí, nevysává,
ale naopak jej „promazává“.
MS: … možná v postkomunistických zemích. To
znamená, že žijeme ve světě, kde se korupcí
počítá. Je ale nutné, aby byly vytyčeny jasné
hranice, jejichž překročení by způsobilo zánik
systému.
ŠW: Pokud je to filosoficky možné. Jsou lidé,
kteří říkají, že jak kývneš, tak je vše špatné. To
je má empirická zkušenost.
MS: Kéž byste měl méně těchto zkušeností.
Děkuji Vám za dialog a čas, který jste nám
věnoval.

Dialog o korupci s Karlem Janečkem88,89:
MS: Nyní se zaměřme na otázku korupce. Po
působení na kapitálovém trhu se korupce stala
vaším druhým tématem. S kolegy jste založil
Nadaci boje proti korupci. Kde vidíte zdroje
tohoto společenského nešvaru? Hovořilo se o
ní během minulého režimu. Myslím, že to byl
Tomáš Halík90, kdo označil korupci ze strany
88

První část rozhovoru byla natáčena ve čtvrtek 28.
dubna 2011 odpoledních hodinách, druhá část ve
čtvrtek 16. února 2012 v prostorách RSJ, Tržiště 13
na Malé Straně v Praze
89
Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.
90
Tomáš Halík, *1948, český katolický kněz a
religionista. Během minulého režimu vystudoval
psychologii, byl tajně vysvěcen na kněze, působil
jako klinický psychoterapeut. Již před rokem 1989
se zapojil do diskusí o směřování společnosti, což
mohl více uplatnit ve svobodném systému. Halík
byl spolupracovníkem V. Havla, zvláště v jeho

státu za morální korupci lidí. Tak byli učeni
nečistým praktikám. Možná si vzpomeneme na
pozornosti, které člověk dával tu u lékaře, tu u
úředníka. Dnešní doba korupci
institucionalizovala. Jak ji vnímáte? Myslíte si,
že nastal čas, kdy je nutné bojovat proti této
sociální praxi?
KJ: Víte, něco je korupce a něco jiného jsou
známosti. V minulosti šel člověk ukrást cihlu či
maltu. Vy jste užil pojem institucionalizovaná
korupce. To je korupce ve velkém měřítku. To,
že to malé kradení za totalitního režimu mohlo
dojít do tohoto stavu, je velký společenský
problém. Důkaz o tom, že se to nemuselo stát,
lze jednoduše deklarovat tím, jaká je situace v
Polsku. Poláci mohou být příkladem. Jsou na
tom mnohem, mnohem lépe, přitom byli a
jsou chudší. Platí obecné pravidlo, že objem
korupce v relativním měřítku je rostoucí
v závislosti na chudobě země. Čím chudší
země, tím větší korupce.
MS: Ano, dle Transparency Internetional jsme
na padesátém místě.
KJ: Souhlasím, ale to je index vnímání korupce.
Není tedy plně objektivní. Ale pokud je to u
nás o tolik horší než například v již zmíněném
Polsku, není to důvod myslet si, že bychom se
nemohli zlepšit. Jak v míře korupce tak
morálce. Myslím si, že velká míra korupce je
důsledek populární věty, že krást normální je.
To v lidech zanechá pocit, který můžeme
shrnout do věty: kdybych nekradl, byl bych za
blbce.

projektu FORUM 2000. Je signatářem hnutí Impuls
99, jež mělo zájem kultivovat politiku. Je
příznivcem občanské společnosti. Sám považuje za
nutnost se stavět proti omylům, které přináší
politický život. Je častým hostem na zahraničních
univerzitách, jako je Oxford či Cambridge,
Pittsburg. Mezi jeho dílo lze zařadit: Co je bez
chvění, není pevné 2002, Oslovit Zachea 2003,
Vzýván a nevzýván 2004.
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MS: Sociální prostředí silně ovlivňuje člověka.
Člověk si řekne, že nemá důvod chovat se jinak
než ostatní. Tak se jednoduše lámou
charaktery. Jak s tím ale bojovat? Vždyť sama
vláda, ač vyhlašovala boj proti korupci, sama
korumpuje. To jen utvrzuje korupční náladu a
neochotu v realitě cokoliv měnit.
KJ: Je to průšvih. Domnívám se, že státní
úředníci si sami s korupcí nevědí rady. Politici
lžou kvůli volbám, kvůli hlasům. Je nutné, aby
byl tlak zdola, tedy od občanské společnosti.
To by snad pomohlo rozseknout gordický uzel
korupce.

KJ: Postup by měl být veden tak, aby se
postupně změnila morálka a myšlení lidí ve
společnosti. Je nutné, aby se začalo říkat, že
kdo je korupčník, tak je zloděj. Korupce je
nejhorší forma krádeže. Je to příživnictví. Lidé
si jednoduše musí uvědomit, že to není běžné.
Lidé dnes mají pocit, že se s tím nedá nic dělat.
Je nutné, aby to vnímali ryze negativně.
Zkrátka korupce není normální. Měla by tu být
snaha o tom mluvit, aby to vedlo k postupné
eliminaci korupci. Druhou věcí jsou praktické
kroky. Korupce nesmí být bezrizikové kradení.
Musí existovat postih, sankce, v ideálním
případu vězení.

MS: Pokud říkáte, že Polsko je na tom lépe ve
srovnání s Českou republikou, není to náhodou
díky tomu, že jsou tam věřící a silnou pozici má
katolická církev?

MS: Nebát se toho, mít odvahu vykročit. Vaše
společnost sídlí blízko poslanecké sněmovny.
Tím nepřímo myslím, že by lidé podobných
zájmů měli vyvíjet nátlak na poslance.

KJ: Možná to s tím souvisí, ale blíže jsem to
nezkoumal. Pochopitelně si uvědomuji, že díky
víře se lépe udržují mravní nároky. Myslím si
však, že to není nutná podmínka. Příkladem
mohou být severské země, kde korupce
prakticky není a kultura je naprosto jiná.

KJ: Nenechat jim klidné spaní a uplatňovat
legitimní kontrolu.

MS: Nejbohatší skandinávské země praktikují
silnou úlohou státu.
KJ: Ano, ale nekrade se tam. Když vezmeme
finský úspěch. Finsko nebylo bohatou zemí.
To, že se vypracovali, je výsledek jejich práce
během posledních dvaceti let. Z chudé země
se stala díky technologiím země bohatá. Snad
díky vzdělání, podpoře podnikání a díky tomu,
že se tam nekrade. Nelze říci, že zásadním
faktorem pro kvalitu služeb státu a kvalitu
podnikatelského prostředí by byli věřící lidé.
V Polsku to může být důležitý faktor, ale
myslím si, že to není nutná podmínka. Soudím,
že čeští ateisté by mohli změnit své chování.
MS: Kde vidíte hlavní zdroje korupce? Jak s ní
začít efektivně bojovat?

MS: Ke korupci vybízí hypertrofované právní
normy a časté novelizace kodexů. Kvůli tomu
jsou nepřehledné. Hovoříte o významu morálky
jako determinant slušné společnosti. Morálka
ovlivňuje přijímané normy. Právo ovlivňuje
hospodářské, sociální, politické procesy a jejich
kvalitu. Bohužel jsme svědky toho, jak se
právní normy vytvářejí na zakázku.
KJ: Je to začarovaný kruh. Proto je nutné tlačit
a zlepšovat systém na obou frontách. Když
k tomu lidé začnou přistupovat s patřičným
uvědoměním, tak se budou měnit normy.
Myslím si, že je nutné tlačit na koncipování
norem, aby se korupčníci začali více bát. Je to
konglomerát mnoha proměnných.
MS: Každé čtyři roky uzavíráme „společenskou
smlouvu“ s politiky, kteří nás budou
zastupovat a téma korupce je před volbami
hodně diskutované a medializované. Není to
podle vás pouhá rétorika?
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KJ: Bohužel to je jen rétorika. Jsem o tom
přesvědčen. Občas se v politice objeví lidé,
kteří jsou idealisté, jenž tomu věří. Většina
politiků vstupuje do veřejného života proto,
aby si během svého volebního období
nakradla, a slova o korupci používají jako
vábničku pro voličské hlasy. Problém je v tom,
že je to pro ně jednoduché. Proto by mělo být
zřejmé, že pokud někdo začne krást, riskuje
vězení.
MS: Jinými slovy když je člověk odhalen, měl
by být rychle odsouzen. U nás to však tímto
způsobem nefunguje. Je velká obtíž dané lidi
potrestat a koho zajímá, když na něj
spravedlnost dopadne po více jak deseti
letech? Procesy u nás nefungují. Byl spáchán
zločin, ale nenásleduje trest.
KJ: To souvisí s celým systémem. Vezměme
státní zastupitelství, otázka soudní mafie. Byla
to realita, byť dnes je to lepší.
MS: Jak ale kultivovat lidi? Opět se vracíme
k vaší snaze vychovávat „odpovědného
člověka“, jenž je přemýšlivý a kriticky uvažující.
Myslím si, že to souvisí s tím, jak se sám člověk
vnímá, zda je stoupencem čistě
individualistického přístupu nebo jestli pro něj
má společnost hodnotu. Zda se člověk
prosazuje jako individualita, nebo vyznává
jakési obecné dobro.
KJ: K tomu by měla směřovat výchova. Člověk
uvažuje a je veden k tomu, aby se měl dobře,
aby se o sebe uměl postarat. Stačí, když si lidé
uvědomí, že pokud na tom společnost nebude
dobře, tak sami jednotlivci si budou vést
špatně.
MS: Rozumím vám, tady ale přichází na řadu
pořekadlo: bližší košile než kabát.
KJ: Ne však za každou cenu, jelikož když mám
pouze košili a nemám kabát, tak mrznu.
Jednoduše musíme hledat kompromisy. Je
zřejmé, že člověk musí usilovat o primární

zabezpečení. To, aby měl co jíst, aby si měl co
obléct. To vše proto, aby mohl rozumně žít.
Pokud žije, tak by měl mít jisté prostředky a
energii se věnovat tomu, aby se „vylepšila“
společnost. A tento přístup má pozitivní
důsledky, které se přirozeně násobí.
MS: V ekonomii se tomu říká multiplikační
efekt.
KJ: Ano, má to multiplikativní efekty. To je
slovo, které jsem hledal. Pokud si lidé onu
skutečnost uvědomí, tak věřím, že společnost
se může změnit. Je jasné, že pokud někdo
musí myslet na to, aby měl zítra co do úst, tak
nebude řešit společenská témata. Možná je
dokonce bude ignorovat. Když se však dostane
do určité hladiny životní úrovně, tak by je
rozhodně řešit měl.
MS: Jinými slovy by se péče o obecné dobro
měla stát nedílnou součástí uvažování o
lidském údělu, postavení člověka ve
společnosti.
KJ: Já to tak vidím.
MS: Pohled, o němž hovoříme, je dlouhodobý.
Jsou však lidé, kteří se dívají bytostně
krátkodobě. Jsou to lidé zvolení třeba do
poslanecké sněmovny.
KJ: Bohužel tomu tak je. Člověk, pokud není
hloupý, tak se snaží dívat dlouhodobě, aby se
mu žilo dobře. Tito lidé to berou tak, že teď
mají příležitost nakrást si. Jsou to příživníci,
byť si to příliš nepřipouštějí, ale tuší, že by se
jim dlouhodobě mohlo žít dobře. Pokud si
nakradou velké peníze, tak stát může
zkolabovat a jich se to nemusí dotknout. Potíž
je v tom, že za rozkrádání je nikdo nepotrestá
a odnesou to lidé, kteří jsou slušní a nekradou.
Takže z hlediska toho korupčníka je situace
dobrá, neboť ví, že jej nikdo nechytne. Z jeho
individuálního pohledu je racionální si nakrást.
Řekne si, že pokud systém zkolabuje, může
odjet, protože bude zajištěný.
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MS: Stačí se podívat na Viktora Koženého a
jeho následovníky při privatizaci.
KJ: Přesně tak. Ten byl tak hloupý, že prodělal
Američanům, a tak má nyní potíže. Byl tak
hloupý, že musel utéct na Bahamy. Češi
mohou krást, jelikož v nejhorším případě
uniknou. Proto je nutné uvalovat sankce na
jednání, byť malého procenta tržních agentů,
kteří si tímto chováním přišli na obrovské
peníze.
MS: Ano, nepostihování korupce a krádeží má
ve společnosti silně rozkladný efekt. Vytváří se
v ní nedůvěra, zastupitelská demokracie začíná
postrádat legitimitu a ústí to ve vznik
extremistických nálad, protože se společnost
polarizuje. Inu, lidé, kteří reprezentují
společnost, by si tento fakt měli uvědomit.
KJ: Jednoznačně to jsou podněty závažné a
lidé by se o ně měli zajímat. Vždyť demokracie
je vládou lidu korigovanou právem.
MS: Může to dojít tak daleko, že lidé zvolí
vládu silné ruky. Budou se přirozeně tázat,
proč by měli mít zkorumpovanou demokracii,
tu v roce 1989 nechtěli.
KJ: Mohli bychom se dočkat toho, že se to
stane. Vůbec to nevylučuju.
MS: Podle vašich slov bude korupce tématem,
které bude určovat podobu dalšího vládnutí.
Česká republika je již integrální součástí
Evropské unie a dalších nadnárodních celků,
organizací. Je zvláštní, že někteří investoři a
podnikatelé již kalkulují, že část investic padne
na úplatky. Jinými slovy, korupce se stala
systémovým jevem a není okrajovou
záležitostí.

stát, jenž je nefunkční, neefektivní? A postupně
se budeme kvůli těmto praktikám „vyčleňovat“
ze středu Evropy, třebaže tam geograficky
náležíme?
KJ: Zde jsou dvě věci. Česká republika má
problémy s korupcí a kvůli tomu se může
vytvořit prostor pro populisty, kteří by měli
zájem s touto „nemocí“ skoncovat, ale ne ve
prospěch lidí. To je problém náš. Problém
Evropy je neúnosné dluhové zatížení, které
může mít povahu „letadla“. Když nad tím
uvažuji, tak to má podobné důsledky. Není to
sice primárně korupce, byť v nemocném
Řecku je také korupce. Ty problémy jsou
propojené a sčítají se. Dovedu si představit, že
za dvacet let bude Evropa řešit problémy
předlužení.
MS: Jinými slovy problémem západních zemí
v Evropě je předlužení, byrokratičnost …
KJ: To je problém Evropy a k tomu se nabaluje
problém korupce, tedy rozkrádání veřejných
prostředků. Ten je u nás nejpalčivější. Pokud
vyřešíme problém korupce a doufejme, že se
nám to podaří, tak je to pořád jen začátek.
Musíme vyřešit i otázku dluhu. My jsme měli
zatím štěstí, že na nás nedopadla finanční
krize. Nemuseli jsme odepisovat ztráty z bank,
které u nás měly problém v devadesátých
letech minulého století.
MS: Byly vyčištěny od toxických aktiv.

KJ: Problém je, že netransparentní prostředí
v ČR odrazuje slušné investory a naopak
přitahuje ty špatné.

KJ: My jsme toho byli ušetřeni, ale rozmohla
se u nás korupce, jež je obrovským žroutem
peněz. Dá se říci, že jsme na tom špatně jako
ostatní, pokud se porovnáme se státy, kde
výraznou svízelí je dluh. Pokud bychom neměli
korupci, tak jsme na tom lépe. Když bude
finanční krize pokračovat, byť zatím ustává, a
k tomu se přičte problém s korupcí, tak na tom
budeme hůře a hůře …

MS: Je podle vás možné, že bude v dohledné
době Česká republika označena za korupční

MS: Inu, snažit se pracovat a pokud možno
systémově. Děkuji Vám.
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MS: V našem druhém setkání bych se obrátil
k prostému dotazu. Proč se až nyní stala
korupce takovým nosným tématem? Více jak
dvacet let se snažíme budovat demokracii a
kapitalismus …
KJ: Proč až nyní? Řekl bych, že až v poslední
době dosáhla míra korupce takových
úděsných rozměrů, že ji není možné dále
tolerovat. Člověk, jenž není slepý, tak to vidí a
cítí. Je to skutečně obrovský problém. Ničí to
ekonomiku, devastuje to státní rozpočet. Jsme
nuceni kvůli tomu zvyšovat daně atd. Mimo to
působí i další faktory. Lidé docházejí k osvětě a
díky moderním komunikačním technologiím
mají znalosti. Lidé více komunikují a
uvědomují si nové skutečnosti. Proto se nyní
soustředí na to nejhorší.
MS: Souvisí to s ekonomickou krizí, která Česko
zasáhla?
KJ: Ano, právě špatná ekonomická situace je
jedním z faktorů. Lidé začínají cítit, že se
nemusí mít dobře, že mohou mít obtíže a
z toho důvodu více vnímají korupci.
MS: Důležitým bodem je také to, že je na ni
často poukázáno. Média ji mají ve svém
hledáčku a často ji akcentují.
KJ: Soudím, že média se orientují dle
preferencí občanů. Klíčové je, že to začalo
zajímat i lidi. Také v tom hrají svou roli
občanské aktivity včetně Nadačního fondu
proti korupci.
MS: Je to vzbouření uvědomělé občanské
společnosti.
KJ: Je to vyjádření nespokojenosti občanské
společnosti vůči situaci, která tu panuje. Dá se
říci, že lidé více hledají a nacházejí jistou
osobní odpovědnost a odvahu.

MS: V minulosti se o korupci vědělo, ale nebylo
to téma, které by bylo dostatečně mediálně
ošetřeno…
KJ: Nebylo to pro lidi tak zajímavé, jelikož si
neuvědomovali, že korupce jim skutečně kazí
život. Dříve to tak neviděli. Soudili, že je to
součást státu a ten pro ně nebyl podstatný.
MS: Jak sám rozlišujete korupci? Před rokem
1989 bylo běžné, že se lidé setkávali s malou
formou korupce. Sami obdrželi či poskytli
peníze v obálce, aby získali nějaké výhody ve
srovnání s ostatními. Dnes je situace jiná. Dnes
je otázkou korupce systémová, rozsáhlá.
KJ: Problémem dneška je systémová korupce.
Nejde o úplatky. Zaprvé je třeba říci, že
úplatek nutně nemusí být korupcí. Podstatou
korupční transakce je vzniklá škoda ve
společnosti. Úředník, pokud je zkorumpovaný,
tak úmyslně poškozuje stát a instituci, kterou
zastupuje, a dělá to za účelem vlastního
obohacení. Obyčejný úplatek nemusí stát
poškozovat.
MS: Možná se mýlím, ale neříkáte tím
implicitně, že jistá míra drobného úplatkářství
– korupce je tolerovatelná?
KJ: Ani omylem. Já pouze říkám, že ve státě,
kde je silný byrokratický systém, může být
standardní úplatek akceptovatelný. To se
může stát, když máme byrokratickou reguli,
která je nesmyslná. Ví to jak úředník, tak
podnikatel. Úředník nechá podnikatele na
základě úplatku vyhnout se nesmyslné
regulaci. V některých případech to může
hospodářství dokonce pomoci. Tato forma
úplatku není korupce. Korupcí je to, co ten
stát – zemi a její občany poškozuje.
MS: Vy nedáváte slovo úplatek a korupci na
roveň?
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KJ: Rozhodne ne. Korupce je nejhorší možná
forma úplatku. Korupce je to, co zemi škodí,
kdežto úplatek nemusí nutně škodit.
MS: Dá se říci, že v dnešní době se z viru, který
škodil, stal samotný systém?
KJ: Že je korupce systémovou? Ano, lze to tak
tvrdit. Motorem korupce je financování
politických stran. V tomto smyslu se dá říci, že
současná společnost je do jisté míry prohnilou.
MS: Lze považovat korupci za jev, který je
globální? V poslední době se hodně hovoří o
globalizaci, globálním hospodářství,
nadnárodních institucích.
KJ: V jistém smyslu ano. Spousta
mezinárodních společností korupci podléhá a
podporuje ji. To není omluvou pro korupci u
nás. Míra korupce se může měnit.
V severských zemích je minimální. U nás
dosáhla obrovských rozměrů. To, že korupce
je jinde ve světě, jednoduše není omluvou
proto, aby byla u nás.
MS: Jak uvažujte nad otázkou člověk a
korupce? Latinské slovo CORRUMPERE je
narušování, deformace řádu. Je to podle vás
cosi, k čemu člověk směřuje?
KJ: Víte, ne každý. Je to o etických hodnotách
člověka. Pokud člověk korupci podlehne, tak je
to jednoduše špatně a nemůže to být
omluvitelné.
MS: Hlavním determinantem pro nekorupční
jednání je výchova v rodině, kde člověk
vyrůstá.
KJ: Ano, je to prostředí, kde člověk vstřebává
etické hodnoty společnosti. To ovlivňuje
skutečnost, jak se člověk může ke korupci
dostat.
MS: Žije-li člověk v jisté rodině a je-li patřičně
vychován, tak bude též fungovat i ve
složitějším mechanismu, jímž je společnost.

Domníváte se, že lidé korumpují kvůli tomu, že
mají narušený hodnotový žebříček? Žijeme ve
světě, kdy důležitým prvkem jsou peníze,
majetek. Žijeme v době, kdy se upřednostňuje
mód mít před modem být. Uvažujete o tomto
ve vztahu ke korupci?
KJ: Ano, to zásadním způsobem. Důležitou roli
hrají vštípené etické hodnoty, o nichž jsem se
už zmínil. Je to o preferencích a o myšlení lidí.
Pokud jedinou hodnotou pro lidi jsou
materiální statky, tak se dostávají do obtíží a
tím snadněji podléhají korupčním praktikám.
MS: Dá se říci, že ten, kdo korumpuje, tak vidí
velmi krátkodobě.
KJ: To je dobře řečeno. Ten, kdo korumpuje,
vidí velmi krátkodobě, jelikož z dlouhodobého
hlediska se mu to nevyplatí. On bude tím, kdo
za to zaplatí. To je důležité zdůraznit.
MS: Jak vnímáte velikost státu. Čím větší stát,
čím více od státu žádáme, tak …
KJ: Jsem přesvědčen o tom, že stát by příliš
velký být neměl. Každý může mít jiný
ekonomický názor.
MS: Jak vnímáte postavení iniciativ a
společností snažících se na tento sociální jev
poukázat? Je jich málo či dostatečný počet?
KJ: Občanských protikorupčních iniciativ
pravděpodobně je dostatečný počet, nicméně
zvláště v minulosti iniciativy nevykazovaly
dostatečnou sílu korupci zásadním způsobem
ovlivnit. Jedním z problémů je často
nedostatek finančních prostředků na aktivní
činnost těchto iniciativ. Ale jsem přesvědčen,
že situace se poslední dobou výrazně vylepšila.
MS: Jak vnímáte pokrok během posledního
roku? Vaše instituce Nadační fond proti
korupci slaví pomyslné narozeniny.
KJ: Troufnu si říci, že Nadační fond proti
korupci dosáhl velkého úspěchu. Důkazem
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toho jsou lži a nesmyslné obvinění, které na
mě vytvořili advokáti Šachta and Partners91
včele s Davidem Michalem92. V podstatě se
jedná o praktiky podvodného advokáta. Jejich
lži a obvinění jsou falešné. Dokonce se snaží ty
své lži posílat našim obchodním partnerům v
zahraničí. To je skutečně neuvěřitelné.
MS: Velká akce vzbudila velkou reakci.
KJ: Přesně tak. Řekl bych, že nejen velká akce,
ale hlavně účinná akce. Oni se snaží svými lžmi
čehosi dosáhnout, třebaže nemají šanci. To
ukazuje, že jsme opravdu úspěšní, že jsme ťali
do živého a máme v tom úspěch.
MS: Nadační fond proti korupci také odměnil
lidi, kteří byli ochotni korupci či podezření na
korupční praktiky ohlásit.
KJ: Ano, pan Michálek93. To byla velmi dobrá
věc. Tyto reakce jsou primárně kvůli našemu
jasnému jednání.
MS: Jak uvažujete o tom, že lidé, kteří se
chovají statečně, jsou ze společnosti
vylučováni?
KJ: Řekl bych, že se to mění, že to není tak
hrozné. Lidé začínají nacházet odvahu, začínají
nacházet odpovědnost a my se je jako fond
snažíme maximálně podpořit. To jsou právě
podpory whistleblowingu.

91

Šachta and Partners - advokátní kancelář
založena v roce 1992 a poskytující plný právní
servis.
92
David Michal, *1972 český právník.
93
Libor Michálek, *1968, český ekonom, úředník a
bojovník proti korupci. Pracoval v oblasti dohledu
nad kapitálovým trhem, též Fondu národního
majetku. 13. 12. 2010 podal jako ředitel Státního
fondu životního prostředí trestní oznámení kvůli
podezření na pletichy při zadávání veřejné zakázky.
Záhy byl odvolán ministrem Drobilem. Následný
rok byl oceněn Nadačním fondem proti korupci a
Nadací Charty 77 cenou Františka Kriegla. Michálek
již dříve poukazoval na praktiky ve vztahu
transparence státní správy.

MS: Očekával jste takovou reakci zájmu, která
je spojena s aktivitami fondu?
KJ: Já jsem hlavně neočekával, jak úspěšný
bude fond ve své činnosti. Tím, že je vysoce
úspěšný, tak je o něj velký zájem. To se dalo
čekat.
MS: Jak hodnotíte aktivitu vlády, která si dala
do svého názvu: „Vláda rozpočtové
odpovědnosti a boje proti korupci“?
KJ: Tu já nemohu hodnotit příliš pozitivně.
MS: Chválí se ...
KJ: Vláda chválí sama sebe. Sám asi víte, jak to
vypadá, když někdo chválí sám sebe. Je
pravda, že jsem prohlásil, že fond je velmi
úspěšný. My to můžeme deklarovat tím
ohlasem. Nedávno jsme měli tiskovou
konferenci a fakt zájmu můžeme doložit tím,
jakým způsobem proti nám někdo brojí a jaké
zlodějny jsme našli. Soudím, že tím můžeme
deklarovat, že fond je velmi úspěšný. Vláda
sice chválí sebe, ale výsledky za ní nejsou. Ty
jsou naprosto minimální. Zákon o veřejných
zakázkách je špatný. Ani jiné věci nejsou
uspokojivé.
MS: Shodou okolností někteří členové z vlády
Petra Nečase94 museli odejít kvůli
netransparentním operacím a majetkovým
otázkám. Sice cosi deklarujeme, též možná na
základě tlaku okolního světa, ale realita může
být odlišná. V jakém časovém horizontu
dáváte naději konsolidaci stavu korupce
v Čechách? Jde o to, že Česká republika spíše
ukazuje dle Transparency International
klesající trend.

94

Petr Nečas, *1964, český politik, od roku 2010 9.
Předseda pravicové vlády, též předseda ODS. Ve
vládě M. Topolánka působil jako 5. ministr práce a
sociálních věcí. V politice je od roku 1992. Působil
jako náměstek ministra obrany, předseda klubu
pro obranu a bezpečnost. Původním zaměstnáním
je plazmový fyzik.
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KJ: Já to vidím tak, že u nás bude nutno
dosáhnout jisté pozitivní změny. Já ji
očekávám možná již tento podzim. Lidé
jednoduše povstanou a půjdou na
demonstrace a řeknou, že toto stačilo. To by
byla reakce veřejnosti, která by mě velmi
potěšila, která by pomohla s korupcí
definitivně zatočit. První, co bychom mohli
udělat, je zastavení velkého rozkrádání a to by
rozmnožilo bohatství nás všech.

ztratila. Kvůli tomu se bude muset jít opětovně
stávkovat. Takže demonstrace za svobodu.
MS: Lze tomu rozumět tak, že se lidé musí
rozpomenout na okamžiky, díky kterým se stali
svobodnými? Musí si zakusit sílu odkazu doby,
díky níž se začala psát nová historie této země.

MS: Vy také žádáte to, aby za zločin byl udělen
patřičný trest.

KJ: Přesně tak. Na konci tohoto roku bude
první výročí odchodu Václava Havla95. To by
mohl být vhodný čas na to, abychom se
rozpomněli, že jsme před třiadvaceti lety šli do
ulic, abychom si vybojovali svobodu.

KJ: Ano, dokonce není primárním účelem
trest, ale primární je zastavení toho kradení.
To se musí jasně zastavit. Pochopitelně ty
největší „špinavce“ a zloděje je třeba
převychovat v nápravném zařízení.

MS: Z vašich slov vychází mírný optimismus.
Jsou však lidé, kteří budou preferovat jinou
formu vlády, než je demokracie, a půjdou na
ruku lidem hlásající pořádek a zákonnost. Poté
se nám z demokracie může stát autokracie.

MS: Zde se nám dostává otázka: Jak toto léčit?

KJ: To by bylo strašně špatně. Bylo by to velké
nebezpečí, kdyby se náhodou společnost
začala ubírat cestou extremismu. Na toto se
musí dávat pozor. K tomuto je nutné
přistoupit s maximální odpovědností, vážností
a s plným nasazením. Jakékoliv změně v tomto
negativním směru je potřeba zabránit.

KJ: Věřím tomu, že k vyléčení problému může
dojít brzy. Je možné pozorovat, že lidé začínají
měnit hodnoty. Více a více lidí si začíná
uvědomovat, že pokud touží být ve svém
životě spokojeni, tak by měli dělat věci, které
jsou správné, které jsou pravdivé, které jsou
dělány s nasazením. V žádném případě to není
cesta kradení. Dokonce můžeme říci, že pokud
člověk dělá špatné věci, tak se mu to vrátí.
Rozhodně jít touto cestou se nevyplatí.
MS: Myslíte si, že člověk, jenž se dopouští
korupce, je svobodným občanem?
KJ: Jistě není. Jakmile se někdo dostane do
soukolí korupce, tak to automaticky znamená,
že se z něj stává otrok, jenž se z toho bude
těžko dostávat. V podstatě jakmile se někdo
namočí do korupce, tak ztrácí svobodu, což je
tragédie.
MS: To je nemilé. O svobodu jsme zápasili
v roce 1989 …
KJ: Můžeme tedy říci, že jsme demonstrovali,
stávkovali za svobodu a nyní část lidí svobodu

MS: Děkuji Vám za Vaše názory.

Dialog o korupci s Janem Krausem96,97:

95

V. Havel (1936 - 2011) československý a český
president. Významná autorita ve světě divadelním,
disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno
v zahraničí,
například
Zahradní
slavnost,
Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo
desolato, Pokoušení, Asanace, Kromě her psal také
eseje, z nichž nejslavnější Moc bezmocných je
velkým příspěvkem do českého i světového myšlení
2. poloviny 20. století. Havlovou snahou bylo
bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.
96
Jan Kraus, *1953, český herec, satirik, přestavitel
pořadu Uvolněte se, prosím a Show Jana Krause,
zakládající člen Nadačního fondu proti korupci
97
Dialog byl natočen ve čtvrtek 8. 12. 2011
v odpoledních hodinách v divadle Archa, Na Poříčí
26, Praha 1.
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MS: Rád bych se zeptal, jak se z vás jako
komika stal přestavitel boje proti korupci.
JK: Abych se přiznal, celé to vzniklo tak, že
jsem ve svém pořadu Show Jana Krause řekl,
že je to „veleprasárna“, co udělali naši politici
a jim podobní. Z mediální scény se okamžitě
ozývaly hlasy, že takto se vyjadřovat nemohu.
MS: Protože jste se nevyjádřil „politicky
korektně“?
JK: Ano, lidé právě hlídají vyjádření. Pan Karel
Janeček98 si také řekl, že to považuje za
„prasárnu“ a to jej motivovalo k založení
fondu. S ním jsem se shodl na termínu
„prasárna“, a proto mě oslovil. Já si myslím, že
znám ona nebezpečí korupce, protože jsem žil
v minulém režimu. Abych se přiznal, vše, co mi
jej připomíná v tom nejhnusnějším a
nejodpornějším, je nesnesitelné. Přesně tak mi
ho připomíná i korupce.
MS: Jak ji sám definujete?
JK: Dle mého pohledu je to z velké části
dohoda neschopných, jak se uplatnit ve své
schopnosti.

MS: … netransparentní jednání.
JK: Ano, nemůžeme se na to dívat tak, že
jeden Franta prostě krade. On když krade, tak
je na něm dalších 30 Jardů závislých.
MS: Dle vás se to dá označit za síť, která je
vnitřně strukturovaná?
JK: Je to zřetězení, je to pavučina, na které stál
celý socialismus. V té době se kradlo úplně
stejně.
MS: Člověk by si ale mohl říci, že jsme snad
v jiné době, utváříme svobodný systém a
socialismus je minulostí.
JK: Nesmíte zapomenout, že my máme
schopnost ji vytvářet …
MS: … a ta otevírá možnosti. Podle vás
komunismus svým nastavením produkoval
korupci. Správné chování se v nás přetvořilo.
Negativní jsme však přijali po jistém čase za
své. Jaká je podle vás zátěž z minulosti?

MS: Čím si vysvětlujete to, že se neschopní
spojí a vytvoří cosi, co se následně příčí celku,
tedy schopným a poctivým lidem?

JK: Ne zátěž. Je to nebezpečí. Je to hrozba. Od
určité míry korupce, ke které se pomalu
blížíme, nemůže existovat demokratický
systém. Jestliže si mohu koupit beztrestnost,
tak to není demokracie. Boj proti korupci není
boj proti jednomu fenoménu ve společnosti.
Je to doslova boj za demokracii. Jenom
„blbové“ to vylučují. Je to stejné, jako
kdybychom mluvili o sportu a přitom hovořili
jen o vybíjené, košíkové nebo fotbale. Jsem
přesvědčen, že korupce zahrnuje všechny
sporty dohromady.

JK: Nemůžete se jim divit. Oni jinou možnost
nemají. Nemají schopnosti, a tak mají jediný
instrument - korupci.

MS: S větším postihováním této patologie jsme
začali až dlouho po revoluci. Proč se podle vás
vzedmula vlna odporu až tak pozdě?

MS: Nemůže to být rovnou vzpoura?
JK: Ne, pouze dohoda. Tím, že jich je víc, mají
velkou převahu a mají větší šanci na domluvu.
Tady dosahují oblíbeného konsensu.
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Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.

JK: Víte, první roky transformace musel mít
člověk pochopení proto, že se kapitalistický
systém buduje, že vzniká. Ten měl ze své
přirozenosti mouchy. Domnívám se ale, že tu
nebyla taková míra korupce. Pro všechny to
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bylo „nové“. Lidé hledali svou orientaci,
uplatnění. Privatizovalo se, restituovalo,
budoval se nový právní systém. Bohužel se mi
zdá, že jsme nevybudovali nic nového, naopak
jsme zůstali u toho starého.
MS: Dá se s nadsázkou říci, že jsme
modifikovali to „socialistické“ a na to jsme
napsali „kapitalistické“. Příliš jsme se
nezabývali proměnou ducha.
JK: Nesouhlasil bych úplně. Nemůžete
s obrovskou partou vězňů vybudovat prestižní
zařízení, prestižní společnost. Zde platí to
Mojžíšovo čekání tři generace. Problém je, že
neumíte čekat.
MS: Ano, dnešní většinový člověk opovrhuje
čekáním. Zjednodušeně lze říci, že společnost
jedná na základě věty: „včera už bylo pozdě“.
JK: Když člověk nečeká, tak má co má, a proto
jsme tam, kde jsme.
MS: Dnes je odříkání pro část lidí něco
nepředstavitelného, a proto jsme vystaveni
nedobrým způsobům, tedy i korupci.
JK: Abych se přiznal, já jsem též odpůrcem
velkého odříkání. Strašně jsem se spletl, když
jsem se domníval, že část národní elity je
vychovaná a nezničitelná. V tom jsem
chyboval.
MS: Ale nesmíme zapomenout, že právě
v minulosti kvůli komunistickému režimu část
národní elity odešla.
JK: To má velký význam. Část opustila tuto
zem. Část byla zdevastovaná, zotročená,
vyhnaná. A část pochopitelně zakrněla v rámci
toho systému a ztratila ideály, iluze a někdy i
vědomosti. Tak máme, co máme. Je to můj
omyl. Já jsem si myslel, že lidé jsou daleko
odolnější než prostor, v němž žijí. Ukázalo se,
že prostor se dá opravit rychle, ale u lidí se
musí čekat generace. Já si myslím, že se
v současnosti nad Českou republikou vznáší

otazník. Jsou se zdejší lidé schopni dobrat
něčeho lepšího? Nikdy v dějinách nebyli tak
dlouho samostatní, jako je tomu nyní.
MS: Slušnou pozici jsme měli pod RakouskemUherskem.
JK: Ale stále jsme byli pod.
MS: Ano, ale také jsme měli dvacet let
respektovaný stát v první polovině dvacátého
století. Ten byl dáván jako příklad
v rozbouřeném moři středoevropské
nestability.
JK: I dnes jsme respektovaní.
MS: Povětšinou si lidé vybaví blahobytný stát,
když se řekne První republika. Ostatně jsme se
zařadili do první dvacítky zemí, které měly
největší hospodářský výkon.
JK: Pozor, to jsme dědili z Rakouska – Uherska.
Po roce 1989 jsme dědili z Ruska či chcete-li
Sovětského svazu. Dědictví je nepoměrně
chudší. Dnešní situace je tedy více naším
produktem, než tenkrát.
MS: Zakopaný pes je v tom, že si asi neumíme
vládnout, řešit problémy. Člověk se táže, zda
by se tomu dalo vyhnout?
JK: Kdyby Češi byli lepší, tak bychom měli lepší
systém. Je třeba si to začít říkat. Jeden
z největších problémů Česka je, že Češi
odmítají reflektovat sami sebe.
MS: Tedy ignorujeme stav věcí, stav podob
naší identity.
JK: Neignorujeme, prostě na to zřejmě
nemáme odvahu, sílu. Žertovně se popisujeme
jako roztomilí udavači. To nejde.
MS: Ještě jsme se nevypořádali s naší
minulostí, jejíž součástí je i korupce.
JK: To vůbec!
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MS: To znamená, že nás to ještě čeká. A s tím i
stín korupční praxe. Domníváte se, že pokud
bychom sami pojmenovali, na čem jsme se
podíleli, tak to za sebou přestaneme vláčet?
JK: To je zřejmé. Řeknu to jinak. Podívejte se,
když jsou potíže s dětmi, musíte určit, kdo je
podle vás způsobil. Přinutíte je říct, jak
problém vznikl, co za ním je. To my, bohužel,
neděláme. Máme hotové teze, které jsou
legrační, protože jsou provinční. Myslíme si, že
jsme nejchytřejší na světě, ale to si myslíme
pouze my. To je jako na venkově, kde se říká:
To náš Jarda, ten teda kope, toho, kdyby vzali
do Inter Milan99, to bychom jistě koukali. Toho
přístupu se musíme umět zbavit. Druhá věc
je, že si musíme umět přiznat, že jsme si sami
byli největšími škůdci, že jsme se na sobě
dopustili největších národních zločinů. Bylo to
sice pod instrukcemi Rusů, ale my jsme je
ochotně sami páchali.
MS: Podle vás své obtíže vytěsňujeme a říkáme
si, že za to může někdo jiný, a tak je to i
s korupcí?
JK: Pochopitelně. Neustále někoho
obviňujeme, chvíli Němce, pak zas Rusy. Druhá
věc je, že si musíme přiznat, že nejsme tak
dobří, jak si myslíme, čehož je důkazem i
současný stav korupce.
MS: Podle poznatků Transparency
International jsme klesli až na úroveň Namibie.
Společně jsme na 57 místo mezi 180
hodnocenými zeměmi. Hodnocení ovšem není
tak exaktní jako v jiných srovnáních, ale přesto
toto zkoumání napovídá o trendu, o
směřování.
JK: Jsme-li na tom jako Namibie, krademe-li
v obchodních domech nejvíce v Evropě, je
třeba se zeptat, proč jsme takoví zloději?
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Inter Milan AC byl založen 1908 a během své
doby vyhrál třikrát Ligu mistrů a třikrát pohár
UEFA.

Nemůžeme si pořád říkat, že nás to nezajímá,
že to musí nejprve vyšetřit policie.
MS: Ano, nádherný příklad oportunismu, jako
by se nás to netýkalo. To člověka vede
k myšlence, že Češi nejsou s to si udělat vlastní
účet. Tím myslím jasně určit stranu Má dáti a
Dal.
JK: Myslím si, že tento účet si neumí udělat,
protože jsme malá lokalita. To je kus
provinčního znaku.
MS: Když se rozhlížíte po naší nedávné
minulosti, myslíte, že naše transformace po
roce 1989 byla převážně vedena
v ekonomickém hávu, že jsme opomněli
obnovit a restaurovat duchovní hodnoty, na
kterých stojí naše civilizace či ta část, kam
jsme se měli zájem integrovat, a která nepřímo
podporuje rozvoj blahobytné společnosti?
Kardinál Miloslav Vlk100 hovořil o transformaci
srdce.
JK: Kdyby to tak lidé nechtěli, tak by to bylo
jinak.
MS: Myslíte si, že jsme si jako občané mohli
vybrat a poté by se to též promítlo do celé
společnosti?
JK: My jsme spoluúčastníci, žili jsme tady.
Nehrajme si a nedělejme, že po Rusech přišel
Klaus101 nebo někdo jiný. Ne, my jsme tu byli
100

Miloslav Vlk, *1932, český duchovní katolické
církve, kardinál. V letech 1991 – 2010 působil jako
primas český. Během svého působení pracoval na
obnovně státem poničené církve a snažil se o
vyrovnání se státem. V jeho znaku je napsáno „ …
aby všichni byli jedno …“
101
Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa,
později České republiky. Je vnímán jako politický
antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o
otázkách
úlohy
občanské
společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
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s ním. To je naše spoluodpovědnost a každý
den jsme tu od rána do večera.
MS: Trochu jsme hodnoty ignorovali a dali
jsme do závorky to, co poskytlo étos naší něžné
revoluci, v níž Václav Havel102 hovořil o
možném vítězství pravdy nad lží. Někteří z nás
to pohřbili, a tak z logiky věci máme ve
společnosti jednání, která jdou proti Havlovu
ideálu.
JK: Češi se tomu určitě nediví. Možná vy a já.
Většina lidí v Česku je tak zakořeněná v rámci
minulosti do materiálního vnímání světa, že
zapomenou i na smrt. Lidé se jen ptají, co si za
to koupím? Proč lidi hodně kradou? Protože
chtějí mít hodně věcí.
MS: Materiální statky, to je jejich životní volba.
JK: Přesně. Pokud lidé chodí do kostela, chtějí
hodně Boha. Češi ale nechodí do kostela,
nechodí ani na to náměstí, aby se vyjádřili.
Chtějí věci a tak je mají.
MS: Mají je, ale potíž je v tom, že na to
doplácejí lidé, kteří mají jiné preference a jsou
především slušní.
JK: Možná je jich málo.
MS: Nebyl bych si tím tak jistý. Domnívám se,
že vnímaví lidé, kteří tímto materialistickým
přístupem budou opovrhovat, mohou začít
opouštět tuto zemi.
koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy
patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo či mnoho
v dějinách země (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad.
102
Václav Havel (1936-2011) - významná autorita
ve světě divadelním, disidentském. Jeho dílo bylo
spíše uváděno v zahraničí, je možné uvést Zahradní
slavnost,
Vyrozumění,
Ztížená
možnost
soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace,
Kromě her psal také eseje, z nichž nejslavnější Moc
bezmocných je velkým příspěvkem do českého i
světového myšlení 2. poloviny 20. století. Havlovou
snahou bylo bojovat za zachování lidské identity a
žití v pravdě.

JK: Ano, to je druhý problém, že České
republice hrozí nadále odliv elity, i když zde
není žádný zločinný politický režim.
MS: Ano, ale poté zde bude vláda průměru a
lapků.
JK: Buranov. Ale nemyslím si, že to dojde tak
daleko. Věřím v to, že se to někde zlomí. I když
to tak zatím nevypadá.
MS: Masaryk103 měl pro naše poměry
pojmenování Hulvátov a Kocourkov.
JK: Ano, prolhaný, rozkradený Buranov, kde
nemá cenu být. Kdyby mi bylo třicet, ptal bych
se sám sebe, nač bych se tu snažil? To si
přijedu na dva měsíce užít krásnou přírodu a
jinak v té prolhané zlodějině nemusím být.
MS: Ano, co bych nepřímo podporoval ty, co
kradou. Masaryk říkal, že ke změně
potřebujeme asi padesát let. Měli jsme jisté
návyky ze slušně fungujícího Rakouska –
Uherska, byť se o něm hovořilo jako o žaláři
národů.
JK: Myslím si, že padesát let platí dále. Nejsem
odborník. Druhá věc je, že po první republice
vymizel německý element, jenž byl důležitý
v úřadech, byrokracii. My jsme země, která se
pozoruhodně rychle etnicky vyčistila, což je
velké neštěstí. Když se tím člověk zabývá, tak
zjistí, jak velký přínos měla německá populace.
Stejně jako Slováci, nebo Židé. Dnes jsme
velmi „pobělostnění“. Jsme Češi a krademe
nejvíce v historii. Není to jistě dobrá zpráva.
MS: Co podle vás mohou dělat média? Sám
v nich působíte.

103

T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Význačná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho hlavní díla
patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel
Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za velkého
znalce Východu, Ruska, o němž napsal dílo Rusko a
Evropa, Nová Evropa.
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JK: Media by v první řadě neměla stát na
straně korupčníků. To je těžké, jelikož tak
třetinu z nich právě korupčníci vlastní.
Zbývající procenta koupí pomocí svého vlivu.
Jednoduše zaplatí deset tisíc za článek a
redaktor jej rád napíše, protože přeci stojí o
všechny ty věci.
MS: Narážíte na integritu novinářů.
JK: To je zásadní problém. Novináři jsou tak
kvalitní jako politici. Politici jsou zrcadlem této
země, i když se lidé mohou tvářit, že tam je
nějaká verbež. Není. To je „elita národa“.
MS: Elita? Není to náhodou nadsazené?
JK: V rámci politických stran jistě. Politické
strany vygenerovaly ty nejlepší a ti vládnou.
MS: To znamená, že česká demokracie
sestupuje? Jak vy vůbec vnímáte vztah korupce
a české demokracie?
JK: Korupce je nejnebezpečnější útok na samu
podstatu demokracie. Když chcete mít v zemi
demokracii, musí mít korupce určité limity,
které jsou neodstranitelné.
MS: Asi narážíte na systémovou korupci.
JK: Druhá věc je, že není možné, aby politika
byla jistou formou podnikání.
MS: To znamená, že se lidé starají čistě o sebe
a nereprezentují zájmy svých voličů, a realizují
tučný příjem ze státních prostředků.
JK: Chci říci104, že Klaus pléduje, aby naši
jadernou elektrárnu Temelín, stavěli Rusové
s podílem českých firem. Je pozoruhodné, že
Temelín je jediná elektrárna, která se bude
v Evropě stavět. To je na zamyšlení, protože
česká jedinečnost bývá strašlivá a pak se
počítá, kolik je mrtvých. Klaus říká, že ruská
nabídka je moc dobrá, protože nabízí velkou
účast českých firem. Abych se přiznal, tak se
104

Více na http://www.iprima.cz/showjanakrause

bojím českých firem. Z toho, co se dnes děje,
vím, že tam nebudou ty nejlepší české
společnosti. Myslím, že na Temelínu budou
pracovat jen ty české firmy, které mají dobré
vztahy s českými politiky. Nerad bych byl česky
ozářen.
MS: To je validní argument, pokud uvážíme
močál korupce, v němž jsme uvízli.
JK: Zakázku bych svěřil Švýcarům, s těmi jako
Čech mám dobré zkušenosti.
MS: Asi narážíte na to, že nám pomáhají
klestit netransparentnost státních transakcí.
JK: … dal bych jim desetiprocentní provizi ze
zakázky a ještě na tom nebudeme tratit.
Jenom, prosím, ne české společnosti, českou
vládu, české politiky a z toho české ozáření.
MS: Jisté zvýhodnění by ale mohlo být
přínosné. Pomáháte nezaměstnaným …
JK: Poctivé české společnosti? To si nemůžeme
dovolit, když jde o jaderný program.
MS: Nebojíte se, že česká demokracie
postupem času degeneruje?
JK: Už nemá jak zdegenerovat. Česká
demokracie může už leda růst. Myslím, že
jsme už blízko tomu, že to budeme demokracií
jen nazývat. To už tu ale bylo. Za socialismu se
říkalo, že jsme demokratickou republikou.
MS: Pozor, to bychom se obraceli na východ.
Tam do ruské náruče, kam asi nechceme,
odkud jsme utekli.
JK: Otázka je, zda nekráčíme spíše
k jihovýchodu, než k východu. Myslím, že bude
zajímavé pozorovat, kdo si vybere tu zůstat a
kdo odjede. Protože jeden z těch půvabů
Evropské unie tkví v tom, že se tam ta lokální
či národní svázanost zmenšuje. Myslím si, že
mladší člověk méně inklinuje k trmácení se
prapodivnými politickými systémy. Jednoduše
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půjdete někam, kde systém bude
transparentní. Podle mých zjištění takové
systémy existují. Je zvláštní, že Česko není
schopné se podobat Dánsku, Holandsku,
zkrátka zemím, které jsou nám blízké svou
rozlohou. Mám podivuhodný argument, že
jsme malí, ale tak to není.
MS: Někdo může říci, že vnímáme český stát
trochu jinak, než právě severské země.
JK: Ano, my vnímáme český stát jako svini …
MS: … kterou je nutné okrást …
JK: …, jelikož je málo těch, kteří si uvědomují,
že „stát jsem já.“ Když vidíte, jak se stát chová,
tak nechcete říci, že on je vy. On je to váš
nepřítel, a proto k němu tak přistupujete. Řekl
bych, že je to spoluodpovědnost celé
společnosti. Když je ochotná pod takovým
státem být, tak pod ním bude až do skonání
svých dnů. Změna nepřijde jinak, než že se
společnost shromáždí v obrovském množství a
pošle korupčníky k čertu.
MS: Někteří lidé nabádají, aby společnost
prošla opětovným otřesem. Že Češi budou
muset vzít věci veřejné opětovně do svých
rukou a současné politiky z části poslat k ledu.
JK: Také to tak vidím.

na tom, jakým budete? Neříkejme Se zákony
je to stejné. To je jedna věc. Druhá je ta, že
politici reagují na lidi pouze ve dvou
případech. První je období před volbami, kdy
jsou servilní a jsou s to slibovat hory doly, aby
se na čtyři roky dostali k moci. A poté je druhý,
když mají obavu. Jedině tehdy je možné
s politikem jednat. Jakmile tento pocit politik
ztratí, má feudální tendence. Čili z logiky věci
musí mít strach. To vede k tomu, že se lidé
musejí shromáždit k protestu a dát razantně
najevo, co se jim nelíbí.
MS: Narážíte na uvědomělou občanskou
společnost a občanské aktivity, kam patří
třeba i společnosti poukazující na stav korupce
a transparence.
JK: Tak silné aktivity, že to bude budit respekt.
Těmi standardními a slušnými prostředky,
které by platily ve vyspělé společnosti.
MS: Problém je, že u nás slovo slušnost nezní
tak dobře.
JK: To je pravda. Největší „prasečí“ slovo je
láska. Pravda a láska jsou „prasárny“. Tohle
myšlení si ale společnost nechala
indoktrinovat od lidí, kteří se vysmívají
pojmům. Na to je třeba dávat pozor, protože
od nich lze právě čekat nebezpečí materiální
nekonečnosti a chtíče.

MS: Jak vnímáte nástroje boje proti korupci?
Jsou názory, které říkají, že je nutné vytvořit
lepší zákony.

MS: …, které způsobují korupci. Žel takoví lidé
jsou též naši zástupci.

JK: Zákony ne. Domnívám se, že ty máme
slušné a je nutné je pouze uplatňovat.

JK: Ne, podívejte se, sto tisíc lidí na Václaváku
sundá jakoukoliv vládu.

MS: V normách to tedy není. Lidé, kteří mají
zájem je obcházet, budou to dělat tak jako tak.
Je podle vás nutné, aby si lidé nastavili své
vnitřní parametry?

MS: Myslíte? Není to náhodou idealismus?

JK: Řeknu to jinak. Podívejte se, když
dostanete policejní uniformu a přijmou vás
k policii, tak se z vás stal policista. A nyní záleží

JK: Do tří dnů.
MS: Možná, ale dnešní politici si nedají
diktovat a ne každý je ochoten se přidat.
JK: Ne možná. To najednou cítíte svědění za
krkem, neboť společnost je v takovém
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pohybu. Já jsem to zažil v období televizní
krize. Politici hodně zjihnou a pochopí, že jim
jde o život. A to je to, oč jim musí jít, aby byli
s to se korigovat.
MS: … a z Čech ustoupila korupční atmosféra.
Kéž by se to tak stalo. Děkuji Vám.

Dialog o korupci s Josefem Špakem105,106:
MS: Politika, stát a republika se stávají čím
dál tím častěji jednou z možností podnikání.
Politická platforma se používá k obohacování
jednotlivců. Jak vy definujete korupci?
JŠ: Korupcí je, dle mého pohledu, sociální
praxe, která je asi známá jako lidstvo samo. Je
to cosi, co rozleptává sociální sítě, vedoucí
k efektivnímu přenosu společenské energie
ústící v harmonii a blahobyt. Ale tam, kde
přijmeme boží autoritu, kde přijmeme biblické
řády, tak tam je korupci nastavena mez.
MS: Co je pro vás CORRUMPERE? Je podle vás
chybné to vztahovat pouze na ekonomickou
stránku sociální praxe?
JŠ: Má to svůj duchovní význam. Když člověk
znetvoří hodnotový řád duchovní soustavy, tak
s tím souvisí i znetvoření řádu ekonomického.
MS: Mně šlo o to, že tam dochází k puklině –
rupci, tedy k znetvoření toho přirozeného, do
čeho byl člověk vnořen.
JŠ: Ano, souhlasím a podtrhuji ono porušení,
zlomení a násilné přetvoření řádu, které je
nedůstojné člověku, jenž respektuje autoritu
tvůrce.
MS: Co jako teolog říkáte na to, že člověk
zapomíná na řád, jehož je nedílnou součástí?
105

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 15. 9. 2011
dopoledne v Praze 10 ve Strašnicích v prostorách
sboru CČSH.
106
Josef Špak, *1929, emeritní patriarcha CČSH,
farář ve Strašnicích, Praha 10.

Proč je člověk neustále lákán k tomu, aby dělal
něco, co prospívá jen jemu samostatnému, ale
pro celek přináší ztrátu?
JŠ: V Novém zákoně je prvotnímu pokušení
vystaven Kristus. Toto všechno ti dám, budeš-li
se mi klanět. Jak jistě víte, byl to požadavek
ďábla.
MS: Jak výstižné pro dnešní dobu, ovšem to
jsou slova z Nového zákona. Jinými slovy, jako
pozemští lidé jsme neustále pokoušeni svým
okolím a tedy i ďáblem, abychom konali věci,
které jsou snadné, abychom si sami cosi
přihráli v podobě peněz a slávy. A je na nás,
zdali budeme tuto cestu vnitřní korupce
preferovat, nebo půjdeme po doporučených
cestách, které představuje bible či etické
kodexy jiných náboženství.
JŠ: Ano, člověk se tohoto může zříci. Přece to
nemusíš mít, byť jsou ti ty věci nabízeny. Víte
sice, že ty věci existují, ale nejsou důležité pro
váš duchovní život. Je to pouze balast, jenž nás
odpoutává od skutečného autentického
života. Základ korupce je ve své podstatě
naznačen již na prvních stránkách bible. Adam
a Eva naslouchají odpornému sykotu hada.
Když sáhnete po ovoci ze stromu poznání
dobrého a zlého, budete jako on. Tam je ten
problém, který jste označil tím CORRUMPERE.
Tam to vše začíná.
MS: To jsou základy, které dnešní člověk asi
nevnímá.
JŠ: Tam je vidět základ neposlušnosti. Pokud
člověk přestane naslouchat tomu laskavému,
tichému hlasu, který říká: „Já jsem tvůj
hospodář, já jsem tvůj otec, já tě mám rád. To
já o tebe pečuji a myslím na tebe.“
MS: Mnohým lidem to je však málo.
JŠ: Asi nevnímají onen základ, že stvořitel pro
ně chce pouze to dobré. Od tebe žádám pouze
jedno.
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MS: Abys mě poslechl.
JŠ: Když ti radím. A co ti radím.
MS: Myslím si, že moudrý člověk to může
podepsat. Nicméně člověk rád zkouší ovoce,
které je mu zakázané.
JŠ: Ano, člověk jako by neslyšel slova, která
vyjadřují otcovskou vroucnost. Mám tě rád, a
tak jsem ti dal nejvzácnější dar. A to svobodu
rozhodování. Já tě k ničemu nechci nutit. Chci,
abys byl svobodným, a proto jsem ti dal rozum
a chci, abys pochopil, že to s tebou myslím
dobře. Aby ses dobrovolně a rád rozhodl mé
rady a doporučení následovat.
MS: To je nad slunce jasné, nicméně jsme lidé,
mající své představy, které se božímu ideálu
příčí. Člověk rád objevuje a tím se může stavě
proti záměru tvůrce. Podívejte se na malé dítě,
které překračuje meze.
JŠ: Člověk často zneužívá svoji svobodnou vůli.
MS: Jinými slovy, pokud zneužívá, tak vchází
na cestu hříchu, do otroctví a nesvobody,
třebaže byl stvořen pro svobodu.
JŠ: A končí to tak, že v současném světě lidé
stojí proti sobě a válčí, byť je to v rozporu
s božím záměrem.
MS: Boj je v nás a kolem nás. Stačí se podívat,
jak jednotlivé společnosti usilují o získání
veřejných zakázek, vztáhneme-li to na
hospodářskou oblast. Když člověk hovoří o
korupci, tak by se dalo říci to okřídlené: „Nic
nového pod sluncem. Je to v člověku a ten si to
nese.“ K tomu jsme se již dostali v úvodu. Vy
jste zmínil Nový zákon, kde je silné pokušení
Ježíše, který obstojí v souboji s ďáblem. Též je
to v první knize Genesis. Ale poté jsou v bibli
také obyčejní lidé – vojáci, kteří se nechali
uplatit veleradou.
JŠ: Proto, ti židé také skončili a museli jít do
exilu. Jsou rozptýleni po celém světě, což je

trest. Proto museli za vybočení z přirozeného
stavu zaplatit holocaustem a jinými věcmi.
MS: Vy říkáte, že pokud se člověk prohřeší, tak
ten hřích jde s ním a obrací se proti němu?
JŠ: Ano, sklidíte ovoce svých činů. A co dělá
bůh? Pláče, pláče a pláče. Co jiného má dělat?
MS: Když nad tím vším člověk uvažuje, tak kde
je ten bůh? Kde jsi Bože, proč si dovolil ono
vychýlení ze stavu harmonie?
JŠ: Víte, bůh dává lidem svobodu, a proto se
na to může pouze dívat a plakat.
MS: Nyní bych přešel z oblasti duchovní na
oblast profánní. Setkal jste se vy sám s něčím,
co by se dalo nazvat korupcí?
JŠ: Ne, neměl jsem to štěstí.
MS: Není to náhodou tak, že se o korupci
pouze hovoří, čímž se vytváří atmosféra, že bez
korupce to jednoduše nejde? Že člověk musí
vložit do obálky nějaké ty peníze, aby získal to,
oč usiluje, třebaže je zřejmé, že je to neetické?
JŠ: Abych se přiznal, tak nevím, neboť se
nepohybuji v rovině velkých čísel. Nemám
s tím osobní zkušenost. Cokoliv jsem
potřeboval, tak jsem vždy zaplatil a neptal
jsem se, jaký to má přesný původ. Co jsem
mohl, tak jsem si vždy udělal sám.
MS: Můžete tedy říci, že jste nevyužíval
druhých k rozhojnění svého majetku?
JŠ: Nikdy v životě, ani během své vysoké
funkce v církvi jsem nepotřeboval vlastní
osobní automobil, nepotřeboval jsem
dovolenou v zahraničí a nemám ani vlastní
dům. Abych se přiznal, tak jsem tím, komu se
říká proletář. Vlastně nic nemám a z tohoto
světa i takto odejdu.
MS: Jak se díváte na lidi, kteří něco dávají jako
výraz vděku. Pokud máme zájem poděkovat,
tak můžeme snad cosi dát?
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JŠ: Tak pokud mám zájem někomu poděkovat,
dám mu květinu nebo dort.
MS: Jakou roli má v této pozici stát, nebo
církev? Církev může apelovat, že obdobné
praktiky jsou nemorální a příčí se postupům
Krista.
JŠ: Církev by měla do státních struktur
především vysílat zralé křesťany, kteří vědí, že
uplácet je chybné a že úřady by v tom neměly
pokračovat. Měli by tam být takoví lidé, kteří
by v sobě nesli přesvědčení, že se toho divadla
nebudou účastnit.
MS: Myslíte si, že člověk, jenž se chová čestně,
je hlupák?
JŠ: Je považován za blbce. Ano, tak tomu dnes
je. A nyní jde o to, aby člověk měl tu vnitřní
výzbroj a duchovní sílu, aby tomu všemu
pokušení světa odolal.
MS: Voláte tedy po tom, aby člověk měl vlastní
identitu a integritu. Člověk, jenž jde opačnou
cestou, uzavírá smlouvu s ďáblem.
JŠ: Ano, jde proti božímu doporučení.
MS: Hraje hru, která se může pekelně vymstít.
Sám jste to uváděl na příkladu Židů. Ti se
provinili a také byli potrestáni. V dějinné
perspektivě to hrozí i jiným národům.
Nepomáhal minulý režim a povaha státu
tomu, aby v něm člověk šel cestou korupce?
Nedomníváte se, že v současném stavu naší
společnosti je odraz nedávné minulosti?
JŠ: Ano, jsme tím determinováni.
MS: Jak si myslíte, že by stát měl bojovat proti
korupci? Když je například někdo podplácen,
ale má zájem to ohlásit, protože se jedná o
velké částky, může mu být uzavřen přístup do
společnosti, dokonce může být ohrožen na
životě. A to jenom proto, že se chová jinak, než
ostatní. Měl by stát pomáhat lidem, kteří čelí
podplácení a rozhodnou se s ní bojovat?

JŠ: Vím, že to mají podnikatelé dnes těžké a
nezávidím ani jednomu z nich. Musí však
nalézt cesty, které nezatěžují budoucnost této
země a lidí v nich, což se uplacením děje.
MS: Když se díváte na dění u nás, nerozhodují
spíše konexe, než skutečné výsledky daných
společností? Jak by se dle vás mělo bojovat
proti korupci?
JŠ: Především osvětou, vysvětlováním pravidel
chování, že krást se nemá a že korupce je to
samé, jako krádež. Sedmý bod Desatera jasně
říká, nepokradeš.
MS: Osvěta a prevence jsou asi nejlacinější.
JŠ: Všimněte si, jak na politickém kolbišti
dopadá strana KDU-ČSL. Tu dohromady nikdo
nevolí.
MS: Ne tak úplně. Lidé na Jižní Moravě jsou ji
věrní, ovšem to není podstatné. Zde je zvláštní,
že se do správy země dostala strana, která
měla boj s korupcí přímo v programu. Jsou to
Věci veřejné.
JŠ: Víte, to jsou šikulové, kteří si říkají, proč
bychom nevyužili politiku k tomu, abychom
získali ekonomický prospěch?
MS: Souhlasím s vámi. Ne nadarmo se dnes
říká, že politická strana je firma. O čem to však
vypovídá?
JŠ: Nu přece o mravním marasmu, který je u
nás. Jen se podívejte, jak vypadají. Vždyť jsou
to úplní šašci.
MS: Něco říkají a poté konají opačně.
JŠ: Když mluví, tak máte pocit, že si z vás dělají
blázna. A nejen z vás, ale z celého národa. Ti
lidé se nám smějí do obličeje a přitom
obohacují svá konta, přičemž jejich rétorika
byla úplně jiná.
MS: Můžeme s lítostí konstatovat, že lidé
mohou jen jednou za čtyři roky vyměnit
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politiky. Mají ale také právo bránit se formou
občanských aktivit a využít práva protestovat.
JŠ: S tím takový politik počítá. Kalkuluje, že za
čtyři roky si nahrabe a pak se uklidí do
politického důchodu. A co bude po něm? Na
to se vykašle. Po mně potopa.
MS: To je nádherný příklad destrukce
společnosti.
JŠ: Jistě. To je destrukce společnosti! Právě
jste to pojmenoval. Korupcí k destrukci
společnosti. Je to cesta do pekel. Dříve se o
korupci tak nemluvilo. Pokud se zde cosi
nezlepší, tak nás čeká cesta Řecka,
Portugalska, Španělska a Itálie. Všimněte si,
jak té nerovnováhy přibývá. Končí to obvykle
pěknou zkázou.
MS: Snad to nebude mít takový vývoj, i když
vím, že lidé se musí pěkně spálit, aby se poučili.
A jediné poučení z dějin je, že se lidé nepoučili
a tak korekce v podobě krizí je nutná a
nevyhnutelná. Člověk si myslí, že pokud se
někdo dostane do takové funkce, bude
preferovat obecné dobro. Nicméně to je asi
naivní a snílkovská představa.
JŠ: Ono by to šlo, ale lidé by museli milovat
bližního svého jako sebe sama. Jenže lidé
milují pouze sebe a na druhé kašlou. Odtud
pramení ten problém.
MS: Opět se dostáváme k tomu, v čem se
česká země nacházela na počátku
transformace, kdy se hovořilo o mravní krizi a
přiznávaly to i programové dokumenty
například Občanského fóra.
JŠ: Netýká se to ale jen naší země. Problém,
kterému čelíme, jde napříč celou Euro –
americkou civilizací.
MS: Myslíte žití na dluh a pokřivování zdravých
etických principů?

JŠ: Někde více, někde méně. Možná ten sever
Evropy se trochu drží. Vezměme si Nory,
Švédy, Dány. Tam jsou přece podmínky pro
život trochu těžší, a proto se tomu musí
přizpůsobit.
MS: Pokud má člověk zájem uspět v této
společnosti a uspět u Boha, tak musí jít jinou
cestou. Je na člověku, k čemu se přikloní. Jsou
společnosti, kde to, co je správné u Boha, se
shoduje s normami ve společnosti. Možná je
nutné, aby ve společnosti, kde je rozdíl mezí
tím, jak by věci měly být a praxí, našlo
dostatek jedinců, kteří budou ochotni nést
nálepky snílků a hlupáků.
JŠ: Lidí včerejška jak se jim říká. Zkrátka
takových, kteří nejsou moderní, nejdou
s dobou, nejsou „in“ či trendy.
MS: Možná se za ně budeme muset více
modlit. Děkuji Vám.

Dialog o korupci s Ladislavem Langrem107,108:
MS: Co pro vás korupce znamená, jak ji
definujete? a zda si nemyslíte, že toto slovo
není příliš frekventované v médiích, ve
společnosti, v našem myšlení …
LL: Odpovím vám dvojím způsobem. Karel
Čapek109, krásně v jednom ze svých fejetonů
napsal, protože byl novinář, že každý novinář
počítá slova, počítá řádky …
107

Dr. Ladislav Langr, *1959, novinář a starosta
lázeňského města Poděbrady od roku 2010. Celý
svůj život prožil jako novinář v různých redakcích.
Po roce 1989 působil jako pedagog na UK.
108
Dialog by natočen ve čtvrtek 17. 11. 2011
v odpoledních hodinách na poděbradském zámku
109
Karel Čapek, (1890 – 1938), český humanista,
spisovatel, novinář. Spojen s Lidovými novinami.
Byl na straně T. G. Masaryka, což mu v době
národní krize, v době nástupu fašismu bylo
vyčítáno. Jeho díla: Pragmatismus 1918, Hovory
s T. G. M., četné hry: Věc Makropulos, Bílá Nemoc,
Válka s mloky, Ze života hmyzu, R. U. R.
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MS: …, aby se vešel …
LL: Ano, ale nikdo ta slova neváží. Slovo
korupce by mělo být vážné, a tím, jak jej stále
vypouštíme z úst, tak je nevážené. Trochu mi
to připomíná situaci z minulého režimu, kdy
jsme všichni bojovali za mír. Nikdo, ani
odpůrce ani sympatizant režimu, nezpochybnil
boj za mír. Ale co to znamenalo? Snad
můžeme užít slovo NIC, pusté NIC. Byla to
pouhá deklarace. Všichni vám dnes řeknou, že
jsou proti korupci. Samozřejmě, ale pokud se
člověk potřebuje dostat na operaci s kyčelním
kloubem, tak dá do obálky deset tisíc korun a
nechce připustit, že je to korupce. Jinými slovy
boj s korupcí je velký problém. Slovo korupce
se stalo prázdným pojmem. Žel se tím každý
zaštiťuje, i ten největší korupčník bojuje proti
korupci a podle toho to také vypadá. Vymítač
ďábla je ďábel sám.
MS: Někdo ale kroky proti korupci dělá.
Například byl schválen zákon o zadávání
veřejných zakázek.
LL: Já vám řeknu, že tím, jak se proti korupci
bojuje, se udělá spoustu a spoustu chyb a
problémů. Pochopitelně, že je takový zákon
nutný, jelikož se ve veřejných zakázkách ztrácí
miliardy. Ale ani sebelepší zákon to neuhlídá.
Z toho všeho mi vyplývá asi toto: politici si pak
prostě řeknou, že si mohou udělat pomyslnou
čárku, protože oni schválili zákon proti
korupci. Ale co znamená ve svém důsledku?
MS: Můžete uvést konkrétní případ problému
s tímto zákonem?
LL: V Poděbradech usilujeme o postavení
nadjezdu na Žižkově. Stálo nás velké úsilí
sehnat všechna povolení atd. Teď čekáme, jak
se vyjádří Středočeský kraj. Co nám však řekl
Středočeský kraj? Prosím vás, abyste měli
šanci, tak musíte veškeré doklady odevzdat do
posledního listopadu, abychom to počátkem
prosince mohli schválit. Předem vám schválení
nezaručujeme. Je nutné, abychom mohli do

konce prosince vypsat výběrové řízení. Když to
nestihneme, tak se výběrové řízení podle
nového zákona o zadávání veřejných zakázek
nedokončí. Snahou je, aby se vyjádřila
kontrola, kontroly kontrolorů a pochopitelně
se z těch 300 miliard korun, které jsou
k dispozici, uchrání asi 50 miliard a ten zbytek
si lidé vytáhnou z eráru jiným způsobem.
Dopadne to na žadatele …
MS: Malé obce …
LL: Nejen na ty. V případě, že budete mít
zakázku za několik desítek milionů, tak ji
během jednoho roku nevysoutěžíte. To je tedy
ten boj proti netransparentnosti a korupci.
Postihuje lidi, kteří jsou poctiví a nikdy nic
neukradli tak, že se vytváří desítky nařízení,
nástrah na korupčníky, kteří jdou stejně jinou
cestou. Domnívám se, že je to shodné jako
osoba blízká při řízení automobilu. Našlo se
nové řešení a ti, co to zneužívali, umějí stejně
obcházet i to nové pravidlo.
MS: Vy viníte převážně stát, byrokracii.
Ačkoliv se úředníci snaží vytvářet normy, aby
to pomohlo v boji proti netransparentnosti, i
tak mohou jít proti lidskému slušnému
chování.
LL: Ano, vytváří se šílený moloch, obrovské
komplikace. V běžném režimu je to kvůli
administrativě a průtahům velmi složité a
komplikované. Vy, když se rozhodnete na
zahrádce postavit altán, máte-li peníze, tak si
jej můžete postavit. Když já se rozhodnu
postavit městský altán, tak mě to bude trvat
půl roku, než obejdu všechny ty památkáře,
stavební úřady a než to také vysoutěžím.
Musím navíc čekat na odvolání. Na vlastním
pozemku tohle všechno podstupovat
nemusím.
MS: Inu, byrokracie celý proces ztíží a nepřímo
vytvoří prostor pro korupci, netransparentnost,
byť záměr byl opačný. To jsou nezamýšlené
důsledky. Ne nadarmo se říká, že cesta do
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pekel je dlážděna dobrými úmysly. Úředník, ať
obecního úřadu či třeba památkář, se bude
snažit rozšířit svou pravomoc, svůj mocenský
prostor.

MS: Pokud hovoříme o korupci jako o bublině,
tak nejjednodušší cestou je ji propíchnout.
Možná by splaskla. Lidé hovoří o tomto
fenoménu, aniž by se s ní totiž setkali.

LL: O nich mi raději nemluvte. Uznávám je,
neb jsem člověk, jenž má vztah k historii,
někdy je však jejich působení absurdní.

LL: Víte však, co se z toho všeho může
vysypat?

MS: Mluvil jste o případech, kdy někdo dá
například lékaři pozornost, aby o něj bylo lépe
postaráno. Je to podle vás něco jiného než
korumpovat člověka ve velkých zakázkách?
LL: Ano. Ale nesmíme zapomínat i na
politickou korupci. Případy, kdy si nekupujete
zakázky, ale kupujete si člověka, aby pro vás
hlasoval.
MS: Známe to přece. To je i u voleb. Starým
lidem jsou dávány peníze, aby vhazovali tu či
onu kandidátku té či oné strany.
LL: Pochopitelně, že se to stává.
MS: Vy tedy považujete za velkou chybu, že
slovo samotné ztratilo obsah, že je
vyprázdněné, když každý si pod ním představí
něco jiného a není zde žádná jednotící linie? Je
to cesta k zotročení? Hovoříme o slovu, ale
sám jste jej nějak explicitně nedefinoval. Jak vy
jej vymezujete?
LL: Nu, řekl bych, že je to bublina, která je
viditelná a nepřehlédnutelná a každý se k ní
vyjadřuje. Lidem otravuje život, neboť bobtná,
přibývá a efekt je nulový. Korupce je
společenská choroba, která nepostihuje jen
člověka, ale křiví společenské vztahy, dělá
společenský systém nevěrohodným a vytváří
nezaslouženou vrstvu privilegovaných
korupčníků. Likviduje demokratické ideály a
hrubým dlátem otesává víru ve spravedlnost.
MS: Rozumný člověk by mohl říci, nechť je
bublina zničena. Stačí přece drobný zásah.
LL: Jak ji chcete likvidovat?

MS: Když se člověk nad tímto problémem
hlouběji zamýšlí, tak je váš postoj ovlivněn
sociální zkušeností z minulosti. Dříve bylo
možné krást. Bylo to tolerováno.
LL: Prosím vás, to nebylo symbolem
socialismu. Již ve starém Řecku byla korupce,
v Římské říši taktéž. Nesmíme opomenout
středověk. Kněží i úředníci byli korumpování.
Pane, korupce, to je přízrak lidstva. To nemusí
být pouze v rovině finanční, ale také
v úkonech. Nádherně je to ukázáno ve filmu
Ladislava Smoljaka110 a Zdeňka Svěráka111, kde
se jeden druhého táže, zda je korupcí výměna
zubů.
MS: Ano jistě, narážíte na milý film s názvem
Jáchyme112, hoď ho do stroje. Právě jeden
z protagonistů říká to známé: neber úplatky,
neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Tam se
110

Ladislav Smoljak, (1931 – 2010), český
scénárista, herec, filmový a divadelní režisér. Úzce
spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem, s nímž
spoluzaložil Divadlo Járy Cimrmana, pro které psal
hry. Ve svém díle nenápadně akcentoval politiku
díky specifickému humoru a po roce 1989 využil
možnosti angažování v občanské společnosti. Mezi
jeho díla můžeme zařadit: Jáchyme, hoď ho do
stroje, Marečku podejte mi pero, Kulový blesk.
111
Zdeněk Svěrák, *1936, původem kantor, ale
v kultuře je znám jako scénárista, herec. Jedním
z tvůrců fiktivní osoby Járy Cimrmana. Kromě práce
pro malé divadlo napsal scénář pro filmy Jana
Svěráka i Jiřího Menzela. Vesničko má středisková
1985, Obecná škola a Kolja 1996, jsou vrcholem
jeho tvorby a za posledně jmenovaný byl oceněn
Oskarem. Filmy i ostatní činnost se vyznačují
inteligentním humorem. V oblasti hudební
spolupracuje s panem Jaroslavem Uhlířem.
112
Jáchyme, hoď ho do stroje natočen 1974. Hlavní
postavu pomatence a naivního člověka zahrál
Luděk Sobota.
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někdo jistě mohl poznat. Bylo to karikování
situace, ale možná o to je to dnes horší. Lidé se
díky nezaslouženým penězům a výhodám
mění. Na to by nemělo zapomínat.
LL: Ano, zbláznili se, ale to je pouze film.
Korupce může být také to, že vám někdo strčí
pěknou ženskou do postele.
MS: Je to zápas o integritu a identitu člověka.
LL: Vždy říkám, a říkal jsem to v nadsázce i na
první schůzce poděbradské koalice, která nyní
spravuje lázeňské město Poděbrady, a všichni
se vyděsili, že já jsem neúplatný, ale pokud mi
někdo dá 100 milionů, tak o tom začnu
uvažovat. Je to zkrátka otázka nabídky. Na
druhou stranu, proč by mi někdo dával 100
milionů?
MS: Jinými slovy říkáte, že každý člověk má
svou cenu. A někdo ten práh má vyšší a někdo
nižší.
LL: Ano, každý člověk, dle mého pohledu, má
svou cenu. Nemusí to být přímo peníze. Máte
nemocné dítě. Někdo vám zajistí drahý lék ze
zahraničí či léčbu v zahraničí. Vaše ego bude
nějakým způsobem uspokojené. Korupce je
široký pojem, jelikož je tolik věcí, které je
člověk ochoten udělat, byť se to příčí mravu a
doporučení. Někdo může také podlehnout,
když o něm má jiný poškozující informace, ale
za nějakou službu je nikomu neřekne. Kde
končí vydírání a začíná korupce? Na základě
těchto skutečností lze říci, že je to složité.
Bohužel to patří k životu. Nepojí se to
s ideologií, nepojí se to s hospodářskými
systémy. Nesouvisí to se socialismem ani
kapitalismem. Zkrátka to patří k člověku.
MS: Pouze nedostatečně vnímaví lidé si to
propojují.
LL: Bohužel je to v dnešní době výraznější,
protože jsou určité skupiny lidí, které jsou
nepřáteli. Ty jsi Franta, já jsem Karel. Já jsem

starosta, ty ředitel skláren a jsme přátelé. Ale
ve chvíli, kdy starosta přestane být starostou,
najednou zjistí, že již není pro dané osoby
lukrativní. Předtím chodil na jejich narozeniny,
na párty, chodil na golfová hřiště. Dnes jej
nikdo nikam nepozve. Tohle je korupce funkcí.
Jinými slovy je to směnná hodnota.
MS: Dá se říci, že tak, jak to široce chápete, je
tento fenomén, narušování, pokřivování řádu
integrální součástí lidské podstaty?
LL: Tak, jako nikdy nevymýtíte rýmu,
nevymýtíte nikdy korupci. Je však otázkou, zda
rýmu máte každý týden, nebo ji máte jednou
za rok.
MS: Souhlasím s vámi. Narážíte na meze ve
společnosti, na její tolerovatelnou hranici.
Něco se dá tolerovat a někdy to může být i
prospěšné. Pokud má člověk zájem fungovat
v této společnosti, tak se musí integrovat, musí
se stýkat s lidmi a již tím vzniká potenciální
ohrožení, že převezme to nezdravé ze
společnosti.
LL: Samozřejmě …
MS: Někdo toto stýkání může vidět jako
kupování si lidí a vykračování z řádu, do něhož
byl vnořen.
LL: Jak jsem říkal, je to ta směnná hodnota, jež
bytostně souvisí s funkcí, kterou daný člověk
zastává. Ne já jako osoba z hlediska filosofie,
psychologie. Je to stejné jako u ředitele
podniku, policisty, primáře. Dám příklad
z mého působení na radnici. Přijel za mnou
pan Hess113, zakladatel babyboxů s touto
prosbou: pane starosto, já mám na vás
takovou prosbu. Jel jsem u vás na dálnici
překročenou rychlostí, chytila mě policie a
máte to na vašem odboru dopravy. Já se tážu,
113

Ludvík Hess, zakladatel babyboxů v Čechách.
Angažuje se ve sdružení Babybox pro odložené děti
a Nadační fond pro odložené děti. Díky aktivitě je
v Čechách asi na 44 babyboxů.
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co s tím jako starosta mám dělat? On odvětil,
že mě přišel požádat, ne aby se to zahladilo,
ale zda by se to nedalo posunout rychleji, aby
nemusel jezdit do Poděbrad. Dobrá, řekl jsem,
tomu rozumím, jelikož nechcete zahladit svou
chybu.
MS: Jaká byla situace na dopravním odboru?
Jak reagoval úředník, kterého jste žádal?
LL: Tam měli asi 189 přestupků a já jsem
usiloval o to, aby tenhle případ šel jako první. I
to je však zvýhodnění. Vše bylo krátce po mém
nástupu do funkce. Já jsem zvedl telefon a nic
netuše jsem zavolal referenta, jenž to měl mít
na starosti. Je vhodné uvést, že jsem jednal
nikoliv s úředníkem ze samosprávy, ale
úředníkem, jenž je součástí státní správy.
MS: Ano, to je úředník vykonávající službu
pověřenou státem.
LL: Státní správa obecnímu úřadu formálně
nepodléhá. Toho referenta jsem si zavolal a
případ jsem popsal. On na mě začal křičet asi
v tomto smyslu, že ho chci nabádat, aby
někoho zvýhodňoval. Jak on má prý vědět, že
ho nepokouším, abych zjistil, zda není
úplatný? Jako starostu mě zpracoval na tři
doby a uvědomil jsem si, že tato z mého
pohledu nekorupční záležitost, kdy ten člověk
nechtěl být zvýhodněn do té míry, aby se to
zahladilo, mohla u úředníka podezření na
korupci vyvolávat. Snad pouze tím, že jsem se
snažil o to, aby záznam o přestupku byl
vyřešen rychleji. I to pochopitelně byla chyba.
Jsem rád, že jsem se s tím setkal během třech
měsíců po mém nástupu, už to nedělám. V tu
chvíli mi to však nedošlo. Úředník, jenž vyčinil
starostovi, měl pochopitelně pravdu.
MS: Sám jste to cítil jako provinění a vykřičník
do další práce.
LL: Ano, ale z mého pohledu mi to připadalo,
že to není korupce. Byl to člověk, jenž
otevřeně přišel, že udělal chybu, přiznal se a

nechce nic odpouštět. Pouze prosí o urychlení
procesu, neb není z Poděbrad a musel by sem
dojíždět.
MS: Inu, vhodně pošoupnout celou tu
byrokratickou mašinérii. Myslím si, jak vás
poslouchám, že hranice by měl mít především
člověk v sobě. Vnější předpisy mohou sice
nežádoucí jednání omezit, ale ne jim plně
zabránit. Je to jako normy o sexuálním
harašení v Americe.
LL: Ano, to jsou absurdní věci. Takové je to u
nás s pozornostmi pro novináře. Je pravda, že
když jsem pracoval v televizi, odmítal jsem
chodit na premiérové večírky, protože jsem
k tomu přestavení musel napsat své vyjádření,
recenzi, byť takoví lidé jako já tam docházeli.
Říkal jsem si, že by se mi těžko psalo o
nedostačujícím výkonu někoho, kdo mi na
večírku přišel velice milý a přátelský. Z mého
pohledu bylo nutné zachovat korektní přístup
a nikdo mi nemohl říci, že jsem v ten rozhodný
okamžik někomu nadržoval z důvodu
„sblížení“. Možná jsem se připravil o desítky
večírků, ale měl jsem dobrý pocit, že nejsem
napadnutelný.
MS: Považujete některý druh korupce za
dobrý, ospravedlnitelný? Jsou v našich životech
mezní situace, v nichž člověk volí mezi životem
a smrtí či je vystaven nepříjemnému
psychickému tlaku.
LL: Samozřejmě. Nedá se sice říci dobrý, ale
respektovatelný. V životě často musíme
rozhodovat Sophiinu volbu. Volíme vždy mezi
horším a menším zlem.
MS: V Poděbradech část svého života prožili
bratři Mašínové114, kteří shromažďovali
114

Mašínové a komunistický odpor - na činy Josefa
a Ctirada Mašínových je možné nahlížet jako na
otázku vypořádání se s vlastní minulostí. V Čechách
toto téma stále rozděluje veřejnost. Jsou lidé, kteří
je považují za vrahy, jsou lidé, kteří je považují za
hrdiny. Některými představiteli v politice byli
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prostředky, aby se mohli dostat na svobodu,
na západ. Uvažovali o nutnosti uplácení, neboť
způsob, jakým měli zájem opustit tuto zemi, to
vyžadoval. Věděli, že jejich cesta nebude
jednoduchá a podplatit člověka, aby nemluvil,
aby dovedl policisty na scestí, byla asi nutností.
Je, dle vás, tento přístup ospravedlnitelný?
LL: Abych se přiznal, nevidím na bratrech
Mašínech nic vztahující se ke korupci.
Nepamatuji si, že by někoho upláceli. Oni
zabíjeli. V mezních situacích uznávám, že je to
odpustitelné. Člověk ale musí zůstat člověkem.
S bratry Mašíny to, dle mého pohledu, nemá
nic společného.
MS: Jisté věci potřebují popohnat, pokud
člověk usiluje o to, aby kauzy byly řešeny
rychle. Myslíte si, že by bylo dobré legalizovat
korupci, tím, že by si za jisté úkony mohl člověk
připlatit?
LL: Musíme se tázat, proč se korupce dotýká
s tou kterou kauzou. Vychází to možná z toho,
že úředník má asi 30 dnů ze zákona na
zúřadování jednoho případu. On to může
zúřadovat za 30 dnů či za jeden den. A nyní
z přirozenosti vzniká prostor pro korupci. Já
však nevím, zda je s to daný materiál
zúřadovat za den, nebo zda těch případů má
tolik, že to není možné. Úředník může říkat, že
by to či ono mohl vyřídit dříve. A jsme u toho.
MS: Nu, opět je nutné zdůraznit, že důležitou
roli hraje přístup úředníka či zaměstnance
společnosti ke svým povinnostem. Je nutné se
tázat, zda svou práci bere jako službu. Myslíte
si, že problém může být viděn v tom, že dnešní
úředník má velké pravomoci, prostor a stát u
nás je příliš velký?
LL: Stát, jak jej poznávám, je určitě velký a
vytváří prostor pro korupci. Dalším
navrhováni na státní vyznamenání. Jejich vztah
k současnému státu byl problematický, jelikož
přetrvává existence Komunistické strany a struktur,
které jsou spojeny s minulým režimem.

problémem je, že je úředník špatně zaplacený.
To říkám jednoznačně. Jestli vysokoškolsky
vzdělaný člověk u mě na úřadě po deseti
letech praxe má kolem 25 – 26 tisíc hrubého
platu, je to špatné.
MS: Nedal by se tento problém náhodou řešit
redukcí úřadu a přidáním excelentním
pracovníkům?
LL: Je to jedna z cest. To by ale chtělo někoho,
kdo by byl s to specifikovat, co by úředník
dělat měl či neměl. To je jeden problém.
Druhý je, že by se muselo ukázat na toho, kdo
je horší a kdo je lepší. A zde se přiznám, že to
je věc, kterou já neumím. Nyní odbočím, byť
to s tím, co jsem říkal, nepřímo souvisí. My si
s kolegy místostarosty, třebaže jeden pracuje
na půl úvazku, říkáme, jak to ten minulý
starosta se svými pracovníky mohl stíhat, když
si představíme, že ten jeden tam byl pouze
formálně a chodil předávat květiny do domova
důchodců. Jednoduše to zvládnout nemohl.
MS: Ano, stačí se podívat po městě. To
chřadlo. Inu, závisí na správném výběru
schopných pracovníků, kteří konají to, co vy
zamýšlíte, a přitom jsou neúplatní.
LL: My v těch dvou a půl lidech doslova
padáme na ústa a stejně to nezvládáme. Když
jdu do práce, tak mám rozpis, který obsahuje
ze sedmdesáti procent věci, které bych rád
udělal a třicet procent si nechám pro nenadálé
případy. Z těch sedmdesáti procent
zamýšleného někdy plním polovinu. To říkám
proto, že těch úkolů je tolik, že jako starosta
nemám šanci, abych chodil a zkoumal, který
úředník je či není nadbytečný, koho propustit
a koho ne. Tu kapacitu jednoduše nemám,
pokud mám plnit svou běžnou práci pro
město.
MS: Možná je to také způsobeno tím, že
chcete městu sloužit lépe ve srovnání s vašimi
předchůdci.
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LL: Nevím, nedokážu posoudit. Když se mi
říká, že vládnu městu, tak odpovídám, že
sloužím a že jsem obecní slouha. Sice jsem
starosta, ale slouha. Neposluhuji, ale sloužím.
Jsou však lidé, kteří posluhují. A to je přípravka
na korupci.
MS: Ano, a ti možná berou úplatky. Nyní se
obraťme k novinám, kde jste pracoval. Mohou
podle vás přispět novináři k tomu, aby se o
nešvaru korupce ve společnosti více hovořilo?
LL: Novináři jsou lidé, kteří jsou pod určitým
tlakem korupce. Ve chvíli, kdy novinář může
svým článkem něčemu napomoci, nebo něco
zakrýt, tak se pochopitelně najde velké
množství lidí, kteří si mohou koupit spolupráci
novináře. Žel, byť jsem původním
zaměstnáním novinář a nic jiného jsem krom
starosty ve svém životě nedělal, tak souhlasím
s panem Milošem Zemanem115, že současná
novinářská profese je do jisté míry hnůj a
žumpa. Proč? Inu proto, že většinově schází
vzdělanost, morálka, schází profesní čest. A na
základě toho, že schází vzdělanost, vzniká
přehlížení, vzniká pocit jedinečnosti, vzniká
pocit jisté moci. Je to cesta ke zneužití moci.
MS: Ano, vy jste zmínil slovo čest, mravní
hodnoty. Člověk je člověkem, protože dodržuje
stanovené normy.

115

Miloš Zeman, *1944, prognostik, český levicový
politik, předseda vlády v letech 1998 – 2002.
Zpočátku byl součástí Občanského fóra, poté
vstoupil do České sociálně demokratické strany,
kterou vyvádí z čísel nevolitelnosti až do Strakovy
akademie. Je stoupencem státního aktivismu
starého Keynesova stylu. Během jeho působení
v roli premiéra začíná mít ČR problém se
zadlužováním, který trvá až do současnosti. Zeman
považoval ekonomickou transformaci za chybnou a
kupónovou privatizaci za podvod století. Po roce
2002 se z politiky stáhnul, i když byl neúspěšně
prosazován ČSSD na Pražský hrad. Žije na Vysočině.
Z jeho titulů můžeme uvést: Naše posttotalitní
krize a její možná východiska, Jak jsem se v politice
mýlil.

LL: Jak chcete v této zemi udržovat mravní
hodnoty, když si otevřete noviny a zjistíte, že
ti, kteří mají být elitou národa, ty mravní
hodnoty nemají? Čeho se chcete držet?
Mravní hodnoty vznikají na základě vzoru. Je
vzorem současnosti Helena Vondráčková116?
Je vzorem Jiří Paroubek117? Je vzorem Václav
Klaus118, který ukradl pero v Chile na státní
návštěvě?
MS: My bychom se asi měli navrátit k ideálům,
které umožnily vzestup za první republiky.
LL: To se ale nevrátíme a neidealizujme si ji.
MS: Nu, ale byli tam lidé, kteří byli hodni
respektu a které si připomínáme i dnes. Vy
jste sám zmínil Karla Čapka a byli i jiní.

116

Helena Vondráčková, *1947, populární
zpěvačka, která se prosadila jak v době
komunismu, tak v současnosti. Vystupuje jako
sólová zpěvačka, též ve filmech a muzikálech.
Podepsala Antichartu.
117
Jiří Paroubek, *1952, český politik. Před rokem
1989 se angažoval v Československé socialistické
straně. Po převratu vstoupil do Československé
sociální demokracie. Zpočátku působil jako
komunální politik a v roce 2005 dostává nabídku na
ministerskou pozici a poté premiérství. V letech
2006 a 2010 se snažil opětovně dostat na
premiérský post, avšak neúspěšně, byť v roce 2010
Paroubkova strana vyhrála. Jeho styl je
konfrontační a dominantní. Rok 2011 znamená
rozchod s ČSSD a založení strany Levice pro 21.
století.
118
Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa
později České republiky. Je vnímán jako politický
antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o
otázkách
úlohy
občanské
společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy
patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo či mnoho
v dějinách země (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad.
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LL: I dnes máme vynikající osobnosti jako je
třeba filosof Václav Bělohradský119, avšak to je
volání na poušti.

MS: Domnívám se, že zde platí to křesťanské jakou měrou měříš druhým, takovou bude
naměřeno tobě.

MS: Jinými slovy dnešní člověk se příliš vzory
nezabývá. Lidé sami sebe povýšili na vzor, a
proto ideál vytlačili z mysli na periferii svého
zájmu.

LL: Abych se přiznal, člověku to dá velké
přemáhání. Já mám tisíc odpovědí na jazyku.
Například bývalý starosta Josef Ďurčanský122
se dostal do situace, kdy se zuby nehty držel
jisté funkce ve svazu obcí a měst. Řekl jsem si,
že to nechám být. A on mi nahrál na smeč a
začal toto citlivé téma pro sebe chybně
otevírat. Odpověděl jsem mu s plnou parádou.
A pak neřekl ani popel. Já bych to nikdy
nevytáhl, kdyby on zbytečně neútočil. Pokud
bych s tím začal sám, tak vytvářím negativní
pole. Protože to nedělám, tak mám dnes
dobrý pocit. Co se o mně povídá po
hospodách a v opozičních kuloárech, tak to
neřeším. Musím říci, že v novinách nejsem
napadán, jelikož se snažím držet výše zmíněné
cesty, která vychází ze slušnosti.

LL: Já vám to řeknu trochu jinak. Víte, před
volbami jsem byl asi nejvíce propíranou
osobou v tomto městě. Všiml jste si, že po
volbách se v negativních záležitostech vůbec
neobjevuji?
MS: Máte štěstí a dokážete budit respekt.
LL: Ne, nemám to štěstí. Občas se kriticky
hovoří o panu Uhlířovi120 či panu
Mikolandovi121.
MS: To vás jistě pochopitelně může těšit.
LL: Neoprávněná kritika mých kolegů mě
rozhodně netěší. Ale zpět ke mně. To že
nejsem v médiích opozicí kritizován je podle
mě z prostého důvodu. Razím cestu, že
slušnost není slabost. Ve chvíli, kdy já se ke
svým odpůrcům chovám slušně, se špatně
útočí. I já umím šlehnout ocasem a umím být
ostrý, ale proč dodávat jiným munici? Musí si
pak najít někoho jiného.

119

Václav Bělohradský, *1944, český myslitel, který
po roce 1968 odešel do exilu, do Itálie, kde působil
v akademickém světě. Je provokující osobou české
veřejné sféry. Považuje se za postmoderního
myslitele a mnozí jej vnímají za pokračovatele
svého učitele Jana Patočky. Přispívá do deníku
Právo, kde se zamýšlí nad fenomény přesahující
český politický prostor. Mezi jeho práce patří Krize
eschatologie neosobnosti (1982) Kapitalismus a
občanské ctnosti (1992), Přirozený svět jako
politický problém (1991), Společnost nevolnosti
(2007).
120
Ivan Uhlíř, *1958, politik, dříve kantor a po roce
1989 podnikatel
121
Miloš Mikolanda, *1962, politik, podnikatel
v oblasti životního prostředí

MS: Hovoříme o mravu a tak je dobré se
zeptat, zda si myslíte, že morální dezorientaci
si neseme z minulého režimu?
LL: Rozumím, kam to směřujete. Ale je to
dědictví lidské společnosti. To není jen otázka
minulého režimu. Je to také otázka
současného režimu. Bylo to za minulého
režimu, bylo to za fašizmu, bylo to za první
republiky. Pozor, pouze dnes žijeme
v supermediálním světě. Dnes, když něco
uděláte, tak to ví celý svět. Dříve informace
tak rychle neproudily.
MS: Ano, je nutné to také vše dobře prodat.
Jak vnímáte průzkumy korupce? Vnímáte je
s patřičným odstupem, kritičností?
LL: Tak to není. Já vím, že korupce je velký
problém. Netuším, jak to řešit. Uznávám, že
korupce lidi štve, neb dnes a denně vidí, že se
někdo díky svému postavení, díky svým
122

Jozef Ďurčanský - politik, bývalý pracovník Lázní
Poděbrady, starosta Poděbrad mezi 1998 - 2010
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penězům, díky svým známostem domohl toho,
čeho by se běžný smrtelník nedomohl. Situace
taková skutečně je. Nejsem s to posoudit, zda
je to v menší či větší míře než dřív. Přikláním
se k faktu, že pocit zvětšování míry korupce je
hodně ovlivněn mediálním globalizovaným
světem. Vše je více vidět. Horší je to, že byť
jsou někteří vidět, tak je jim to jedno, nestydí
se. Vezměte si, když senátor Novák123, jenž byl
senátorem za Chomutov124, má prokázanou
korupci při prodeji energetických aktiv a soud
jej odsoudí na dva roky podmíněně a
pětimiliónovou pokutu. To vše za prokázanou
krádež 40 milionů. To je přece návod.
Korumpujte, dělejte to netransparentně, vždyť
je to v pořádku.
MS: … stejně z toho vyváznete. Jinými slovy
nám chybí větší tresty a také velké hlavy. Malí
lidé jsou trestáni, kdežto velcí nám unikají.
LL: Pochopitelně.
MS: To člověka vede k tomu, aby šel cestou
podvodu, než poctivosti.
LL: S tím souhlasím
MS: Jak dle vás léčit tuto nemoc?
LL: Abych se přiznal, nevím …
MS: Je možné, že s vyšším vzděláním bude
menší pravděpodobnost, že člověk bude
úplatný a bude lépe čelit korupčnímu jednání?
Nebo začít od výchovy? Nyní mi můžete
namítnout, že dospělého člověka je obtížné
vychovávat.
123

Alexandr Novák, *1952, český podnikatel a
kontroverzní politik. V roce 1981 emigroval a roce
1989 se navrátil jako podnikatel v oblasti
stavebnictví. V roce 1998 se stal starostou
Chomutova. V letech 2000 – 2006 senátorem za
tuto oblast. V roce 1999 si nechal na zahraniční
účet poslat peníze, aby jednal ve prospěch strany.
124
Více na zpravodajském serveru Českého
rozhlasu
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/
823954

LL: Člověk musí mít svou hranici, přes kterou
není ochoten přestoupit. To máte stejné, jako
když se se mnou vsadíte. Když mi bude
osmnáct a někdo mi nabídne peníze za to, že
přeběhnu nahý náměstí, tak do toho možná
půjdu. Ale s ohledem na to, co za mnou stojí
dnes, tak určitě ne. Je za mnou nějaký život,
práce, rodina, je přede mnou snad nějaká
budoucnost, tak vím, že mám hranici, kterou
není dobré překročit. Abych nehovořil příliš
abstraktně, uvedu konkrétní případ. Na úřad
přišel člověk, který mi řekl, že zde
v Poděbradech chce realizovat svůj záměr a už
se o to snaží 3 roky. U minulého vedení
Poděbrad nemohl prorazit a teď je v situaci,
kdy jeho záměr musí být realizován, jinak je
jeho investice promarněná. Také uvedl, že má
připraveno milion korun, aby to podpořil. Byl u
toho místostarosta Uhlíř, a kdybychom řekli
ano, tak každý z nás má půl milionu. My jsme
sice řekli ano, ale s tím, že za to budeme
realizovat poděbradské projekty. Spadla mu
brada. Jeden takový projekt už je hotov. Ten
se neplatil z městských peněz, ale peněz
investora.
MS: To je snad dobré znamení, že lidé na
radnici myslí převážně na obec a ne na své
kapsy.
LL: Ten člověk zpočátku nerozuměl tomu, že
jsme si peníze vzali a užili je k něčemu jinému,
ale mám pocit, že ho naše počínání pozitivně
překvapilo a přidal ještě nějaké peníze navíc.
MS: Závisí na člověku. Kdyby bylo konáno
takto ve větším měřítku, tak se věci začnou
postupně zlepšovat. Věřím v to, věřím
v kriticky a slušně uvažujícího člověka, stejně
jako věřil Čapek.
LL: Obecně ano, ale – ale berte to jen jako
filozofickou úvahu- pokud by mi někdo nabídl
100 milionů, tak by rozhodování vůbec nebylo
jednoduché. Ale to naštěstí nehrozí.
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MS: Jinými slovy člověk, jenž bojuje proti
korupci, sám je jí vystaven.
LL: Taková je situace.
MS: Proč si je nevzít a nepoužít je na charitu,
pokud bychom užili míru nadsázky?
LL: To je již příliš hypotetické, romantické,
idealistické. To jsme ve světě, co by kdyby.
MS: Děkuji Vám, že jste si udělal čas o tomto
svátečním dnu.

Dialog o korupci s prof. Petrem
Zvolským125,126:
MS: Korupce je často skloňovaným tématem v
médiích. Abychom správně porozuměli tomuto
fenoménu, je dobré si jej definovat. Jaká je
vaše definice? Co pro vás korupce znamená?
PZ: Já k tomu přistupuji jako k obdarování
mimo standardní účet, který má žadatele
zvýhodnit, upřednostnit. Nejvíce mohu dát
příklady z minulosti. Žil jsem v době, která
vyžadovala korupci. Ta je vždy zavrženíhodná,
ale v mezních životních situacích může
zachránit život či hodnoty. V tom případě bych
ji spíše nazval vyplacením se. Postoj ke
korupci se mění s vývojem hodnotových
schémat ve společnosti.
MS: Myslíte, že postupem času dochází spíše
k narušování hodnotového systému, že dřív
jsme na tom byli lépe?

nevzpomínám, ale bylo to hluboko za první
republiky. Byl to dárkový koš s bažantem
doprovázený různými pochutinami. Vím, že to
šlo okamžitě dárci zpět, neboť to bylo míněno
jako velká pozornost. To proto, že dědeček byl
vlivnou osobností v Živnostenské bance a měl
na starosti cukerný průmysl. Byl to mocný
útvar. Byl blízkým spolupracovníkem Dr.
Jaroslava Preisse127. Otec to vždy uváděl jako
příklad, jak se to má dělat. Jak si zachovat
čistou tvář.
MS: Dnes je spíše zvykem opak. Místo toho,
aby lidé úplatky vraceli, tak je přijímají. Vaši
rodiče dbali, abyste byl patřičně ušetřen
negativního důsledku, abyste se této patologie
vyvaroval.
PZ: Dodal bych, že někdy to opět bylo tak, že
bohatší byli zvýhodněni. Za války jsem měl být
naverbován do Hitlerjugend128. Byl na mou
rodinu kvůli tomu vyvíjen velký tlak. Jako dítě
jsem hodně stonal a moji rodiče to často
používali jako argument mé neschopnosti
nastoupit do této organizace. Nakonec to
došlo tak daleko, že se mnou museli jít
k německému lékaři. Byl jim doporučen a
dostali ujištění, že vše potřebné zařídí a bude
to dobré. Bylo to někde v Dejvicích.
Rozpomínám se na ošuntělou čekárnu. Byla
tmavá a svítila tam jedna žárovka. Následně
nás odvedli k staršímu lékaři, jenž měl i
svastiku na klopě. Vzpomínám si, že maminka
mu předala dost tlustou obálku. On ji ohromil
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Můj otec vždy říkal, že dědeček jedinkrát
dostal jednou k vánocům velký dar. Na rok si
125

Prof. Petr Zvolský, *1933, přední český
psychiatr. Celoživotně se zabýval genetikou
duševních nemocí. Od roku 1961 pracuje na
Psychiatrické klinice a během let 1990 – 1998
působil jako její přednosta. V roce 2005 mu
president Václav Klaus udělil Medaili za zásluhy.
126
Dialog byl veden v úterý 25. 10. 2011
v odpoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského
na Psychiatrické klinice, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Dr. Jaroslav Preiss, (1870 – 1946), český bankéř,
politik, původem právník, národohospodář. Během
první republiky stál v čele Živnostenské banky,
která měla rozhodující vliv na český průmysl.
V politice působil v mladočeském hnutí a byl
poslancem za Českou státoprávní demokracii, která
se stala důležitým prvkem ve zlomových
událostech roku 1918. Spolupracoval s A. Rašínem,
K. Kramářem aj.
128
Hitlerjugend – polovojenská mládežnická
organizace NSDAP založená v roce 1922. Mladí lidé
se měli vzdělávat a vychovávat, aby mohli být
dobrými prvky ve společenství Třetí říše.

104
odpovědí, že je to dobré, že jsem velmi zdráv a
že mi Hitlerjugend jen prospěje.

člověk ocitne na hranicích své existence. Opět
hovoříme o mezních situacích.

MS: To byla jeho odpověď?

MS: Přicházejí mi na mysl bratři Mašínové129.
To, co udělali, bylo proto, aby utekli
z komunistického světa. Mnozí lidé jim to
dávají za zlé. Možná se to dá nazvat mezní
situace. Lze uvažovat i tak, že právě Mašínové
se nenechali zkorumpovat komunistickými
řečmi o nové společnosti a vzali osud do svých
rukou.

PZ: To byla jeho odpověď a bylo vskutku
ohromující, když si obálku nechal. Vidíte, jak to
bylo. Hitlerjugend vytrvalo a naši též. Naštěstí
to dobře dopadlo. Já jsem zrovna před
vánocemi měl angínu. Ležel jsem v posteli,
když nás navštívil statný mladý muž, cvičitel
z Hitlerjugend. Tvrdil, že by bylo moc hezké,
kdybych tam vstoupil, že pak bych nebyl tak
nemocný, že tam člověk pouze zesílí. Jak mě
viděl v posteli, tak pochopil a od té chvíle mi
dali pokoj.
MS: Hovořil jste o transferu peněz a bohatství.
Považujete korupci za formu obohacení, za
formu krádeže? Vy se snažíte cosi získat od
druhého, i když je zřejmé, že nemůžete svými
parametry konkurovat svému okolí. Nejste tak
dobrý, a proto korumpujete, a tím si
pojišťujete své slušné umístění.
PZ: Ne tak úplně. Ono je nutné uvést příklad
mezních situací, které známe a které
přicházejí. Viz holocaust. Ten úplatek nacistům
mohl zachránit život celých židovských rodin,
ovšem opět se to týkalo jen privilegované
vrstvy.
MS: To znáte ze své zkušenosti. Vaši rodiče
upláceli a nakonec stejně přišel Hitlerjugend.
PZ: Přišel, ale neodvedl.
MS: Uvedl jste příklad vašeho dědečka, jenž se
rozhodl navrátit dary, které mu nepříslušely.
Dá se s jistou nadsázkou říci, že posuzování
správnosti či nesprávnosti korupčního chování
či lépe vyplacení se odvíjí od času, v němž je
daný úkon dělán?
PZ: Také na cíli. Je to stejně diskutabilní,
jelikož je vždy část lidí znevýhodněna. Přece
bych to omluvil, když jde o život nebo když se

PZ: Ano, ale vždy jde o kontext. Lze to do jisté
míry pochopit. Někdo se na jejich činy bude
dívat jako na záležitost, která se dá jedině
odsoudit. Můžeme na to ale hledět tak, že
vyrůstali v rodině důstojníka, dívat se na celou
historii rodiny. Přirozeně pak dochází k posunu
souřadnic.
MS: Předávání obálky můžeme brát jako
chybné a zkázonosné, když se ale situace
zasadí do kontextu, tak ti, kdo tak konají,
mohou být ospravedlněni, jelikož to zachránilo
život. Pochopitelně je otázkou, jestli tento
přístup nevede k opakování a výkladu, že je to
běžné, že je to standardní i v jiných situací. Dá
se tedy udělat závěr, že poskytnout někomu
úplatek je možné jedině tehdy, kdy se
rozhodujeme o bytí a nebytí?
PZ: S tím bych souhlasil. Dnes se však korupce
posunula do neuvěřitelné míry.
MS: Vy jste naznačil, že v minulosti bylo
korumpovaní cosi běžného. Lidé k tomu byli
vybízeni. Heslo kdo nekrade, okrádá rodinu,
bylo vnitřně přijato.
129

Mašínové a komunistický odpor - Na činy bratří
Josefa a Ctirada Mašínových, je možné nahlížet
jako na otázku vypořádání se s vlastní minulostí.
V Čechách toto téma stále rozděluje veřejnost.
Jsou lidé, kteří jej považují za vrahy, jsou lidé, kteří
je považují za hrdiny. Některými představiteli
v politice byli navrhováni na státní vyznamenání.
Jejich vztah k současnému státu byl problematický,
jelikož zde nacházejí existenci Komunistické strany
a struktur, které jsou spojeny s minulým režimem.
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PZ: Jistě to bylo i za nástupu komunismu, za
nacismu a mělo by se to změnit
MS: Jsou hodnoty, jako je zdraví člověka. Tam
váháme. Je vhodné využít příležitosti, protože
sám jste lékař a minulá období jste byl
přednostou kliniky. Jak se díváte na dávání
pozorností? Lze říci s nadsázkou, že dříve to
bylo cosi běžného. Jistě jste se s tím setkal.
Rozlišujete, co je opravdu nemravné a co je
dobré vrátit? Co je pouhá pozornost,
poděkování a co již je úplatek?
PZ: Abych se přiznal, sám nemám příliš čisté
svědomí. Člověk dostává drobné věci. Od těch
nejmenších. Byly to věci skutečně směšné.
Pamatuji si, že první pozornost, kterou jsem
dostal, byla v době, kdy jsem byl medikem a
sloužil jsem na interně v Chomutově. Tam mi
jedna babička dala skrytě balíček a pak jsem
zjistil, že to byla špička od tlačenky. Milá paní
mi tak dala svačinku. Zřejmě odměnila můj
přístup během léčby. Druhý vskutku směšný
případ byl, když jsem pobýval v Bohnicích. Byl
jsem v týmu primáře Martilíka130. Byl to velmi
vzdělaný psychiatr. Když jsem jej poslouchal,
tak jsem si říkal, že to byl báječný psychiatr
s úžasnou schopností popisu. Dokonale
pozoroval pacienta, jeho chování a poruchy
chování. Možná bych jej přirovnal k jednomu
ze zakladatelů psychiatrie Kraepelinovi131.
Jednou jsem před ním dostal při vizitě vekou
obálku.
MS: Přímo před ním?
PZ: Nu, seděli jsme v kanceláři, přišla pošta a
rozdala se. Náhodou ke mně doputovala tlustá
130

Martilík *?
Emil Kraepelin, (1856 – 1926), německý
psychiatr a zakladatel moderní psychiatrie
konkrétně psychofarmakologie a psychiatrické
genetiky. Zastával názor, že psychická onemocnění
mají podobu fyzických onemocnění. Do psychiatrie
zavedl pojmy: manio-deprese a demencia preacox.
První termín se používá, druhý byl vytlačen slovem
schizofrenie, jenž byl zaveden jeho kolegou
Bleurem.
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obálka. On se na ni podezřívavě podíval. Měl
jsem pocit, že bych to měl otevřít. Tak se také
stalo. Nakonec se z toho vyklubal místo peněz
dosti levný šáteček. Byl ze studentské
mezinárodní olympiády na Slovensku. Já jsem
jej vytáhl a ukázal jej panu primáři. On byl
tloušťkou překvapen a oči mu jezdily... Řekl, že
by doporučoval jej odevzdat na osobní
oddělení. Poslechl jsem a šel šátek vrátit. Byli
dost ohromeni. Vím, že to jsou věci
k pousmání, jsou přijatelné. Sluší se říci, že
člověk byl vystaven přebírání bonboniér a čím
jsou dary cennější, tím jsou podezřelejší.
MS: Necítí se člověk zahanben, že přijímá tyto
dary? Když uvažujeme tak, že lékař bere peníze
od státu, ty nejsou sice velké, nedosahují
astronomických částek, ale na slušné živobytí
stačí. Lidé, kteří mohou být chudí, mi přinesou
pozornosti. Neprobleskla vám tato smyšlenka
hlavou?
PZ: Takovou otázku jsem si kladl, když to
nebyli lidé movití a neměli nadbytek. Co je
však zajímavé, že těchto lidí se to často hodně
dotkne, když odmítnete, neboť to pokládají za
slušnost, poděkování. Dávají to z vděčnosti.
MS: Není to náhodou také způsobeno tím, že
to mají lidé naučeno? Když lékař vyléčí
pacienta, tak se mu zkrátka musí dát
bonboniéra či víno. Není to tento případ?
Neneseme si tento zvyk již v sobě už z dob
našich předků? Nestalo se to součástí našeho
genetického kódu?
PZ: Možná, ale řekl bych, že postupně to lidé
přestávají dělat. Vidím to ve své praxi. Tam
lidé opravdu málokdy něco přinesou. Teď je
zajímá, pro jakou pracuji pojišťovnu. Regulační
poplatek třiceti korun platí bez potíží. Abych
se přiznal, tak je mi nepříjemné to lidem
připomínat. Od nynějších vánoc to budu
muset dělat pravidelněji.
MS: Dá se říci, že vámi zmíněný poplatek
působí protikorupčně? Lidé vám přestali dávat
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pozornosti. Již si uvědomili, že zdravotnictví je
placené.
PZ: Spíš myslím, že to byla záležitost minulosti.
Ta se nám zakořenila do našich myslí a
ovlivnila naše jednání. Možná to bude trochu
jiné u kompetitivních oborů, třeba chirurgů.
MS: Byl jste přednostou Psychiatrické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice. Nesetkal jste se
v nějaké formě s nějakou nabídkou výhody
během funkčního období? Soukromé
společnosti bojují o lékaře a zvláště pokud je
někdo na takovém exponovaném místě, jako je
přednosta kliniky. Firmy přece mají zájem, aby
lékaři předepisovali pilulky té konkrétní
společnosti.
PZ: Je to choulostivé. Člověk by o tom možná
raději ani neměl povídat. Pokud jste
přednostou kliniky, je to absolutní rozdíl.
Abych byl upřímný, tak bylo automatické, že
cesty na velké kongresy byly financovány
velkými společnostmi. Pokud však přestanete
být oficiální osobností, tak to velice rychle
opadne.
MS: To může být rozuměno tak, že vyrostla
jedna osobnost …
PZ: Člověk si myslí, že to je dáno vaší
osobností, ale to klame. Je to pouze platba za
funkci.
MS: … a po skončení mandátu dojde
k ochabnutí zájmu. Na druhé straně můžeme
říci, že závisí na každém člověku, v co se
promění, jak konkrétní funkci využije. Můžeme
použít metaforu, že každý člověk je
provazochodec. Pokud chce projít po laně, tak
musí pečlivě našlapovat, aby neudělal chybu, a
nezavrávoral a nespadl. Vy jste hezky ukázal,
jak je s člověkem jednáno. Ano, pane
přednosto, co žádáte, pane přednosto. Je-li
jmenován jiný, pozornost se zaměří na něj.
Jako byste byl ničím.

PZ: Ani vtipům svého bývalého přednosty se
nesmějí. Když jsem byl v čele kliniky, tak jsem
si najednou uvědomil, že jsem náhle strašně
vtipný, kolegové se radostně smáli mým
výrokům. Je to velmi příjemné, Dobiáš vždy
říkal, že moc je nevětším testem integrity
osobnosti. Myslím, že jsem to rychle u sebe
korigoval.
MS: Co soudíte o tom, že společnosti usilují o
pozornost lékařů? Někdo by se mohl tázat, jak
jinak by se měly konkrétní léky prosazovat než
skrze lékaře? Jak by přišel k poznatkům o
lécích a vědě? Společnosti tak dávají možnost
nahlédnout do oblasti, která není přístupná
každému. Někdo může říci, že nejde o
informování, přesvědčování, lobbování, ale o
korumpování.
PZ: Nedávno uveřejnili v Mediacal Tribune
diskusi třech významných představitelů. Ptali
se jich na věci, o kterých mluvíte. Náš Cyril
Höschl132 jako obvykle odpověděl chytře a
neironizuji to. Soukromí lékaři si mohou
kongresy zaplatit. Přesto je placené dostávají,
pokud mají slušné vztahy s farmaceutickými
společnostmi. Na druhé straně tam zdůraznil
vědecký přínos, když to člověk může sledovat.
Dal tam dobrý tip. Společnosti by ty peníze
měly dávat nadačním účelům, z nichž by se to
následně rozdělovalo. To má však také své
slabosti.
MS: Nemyslíte si, že by se temné úplatky
legalizovaly? Člověk by si otevřenou cestou
mohl připlácet na kvalitního lékaře, na
nadstandard v oblasti servisu nemocnice, léků.
132

Cyril Höschl, *1949, český psychiatr, veřejná
autorita, popularizátor vědy a vysokoškolský
pedagog. Převážnou část svého života působil ve
Výzkumném
psychiatrickém
ústavu,
nyní
Psychiatrickém centru Praha. Je členem v radách
odborných žurnálů a společností jako je Asociace
evropských psychiatrů, Učené společnosti,
Grantové agentury. Je držitelem mnoha ocenění
kupř. American Psychiatric Association. Přispívá do
tisku.
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Věděl by, kolik by si musel připlatit na tu a tu
službu, pokud to nebude služba plně hrazená
z našeho zdravotního pojištění. Nešlo by to do
kapes jednotlivých lidí, ale profitovala by
z toho nemocnice, zařízení jako celek. Jak se na
toto díváte? Soudíte, že by to prospělo našemu
zdravotnímu systému a eliminovali bychom tu
černou korupci?

pokud je to transparentní, než když to jde
obálkovou cestou.

PZ: Abych se přiznal, pokud bych měl o této
věci říci něco zásadního, tak bych měl mít větší
přehled, který však nemám. Vím, že největší
úplaty a největší úniky jdou do nástrojů a
drahocenných mašin. Jejich ceny se pohybují
v řádu milionů. Tam by bylo velmi dobré, aby
se tento materiál dostal do zdravotnických
zařízení formou výběrových řízení.

PZ: Když o tom tak zpětně člověk uvažuje,
v minulosti byla korupce dost rozsáhlá. Možná
to bylo v malých rozměrech. Lidé za ni získali
protislužbu do budoucna. Tehdy se dávala
parcela na chatu ze stranické protekce. Dům
v Praze, parcela na byty. Možná dříve to
nebylo tak významné.

MS: Vy si nemyslíte, že je to záležitost
pacientů, jež dávají pozornosti?
PZ: Soudím, že je to zanedbatelné. Psychiatrie
je něco jiného, než kupříkladu chirurgie. Jsou
známí chirurgové, kteří berou velké peníze za
operace. Je to však otázkou svědomí. To
proto, že někteří jsou horší a někteří špičkoví.
Co se týče nadstandardu, tak některý servis v
nemocnici má ve své podstatě podobu
hotelové služby. Pokud si to někdo žádá něco
víc, jako je jednolůžkový pokoj. Ať si to zaplatí.
To je zřejmě největší rozdíl. Dá se to asi
substituovat. Ubytování je u nás často
v nedobrém stavu. Stačí si představit velké
čtyřlůžkové pokoje.
MS: Člověk by si proto mohl připlácet.
PZ: Také bych řekl, že některé léčby jsou dost
drahé a lidé si to jednoduše nemohou dovolit.
Žijeme v socializované Evropě. Když je to
drahá léčba, tak je solidarita nutná. Nejsem
pro americkou výlučnost.
MS: Pokud si člověk připlácí, tak se k tomu
jinak staví. To je smysl třeba regulačních
poplatků. Spoluúčast, aby si člověk uvědomil,
že zákroky něco stojí. Soudím, že je lepší,

PZ: To jistě. Ano, člověk by si měl vybrat, zda
chce kyčel za deset nebo sto tisíc korun.
MS: Rád bych se zeptal, jak si vysvětlujete, že
se o korupci začalo hovořit až po více jak
dvaceti letech po roce 1989.

MS: Dříve se o tom také tak nemluvilo.
PZ: Dnes jsou to významné majetky. Již tam to
kořenilo. Po roce 1989 ale lidé podivuhodně
zdivočeli.
MS: My jsme zřejmě zapomněli na to
Masarykovo: „Nebát se a nekrást“. To je jedna
věc. Fenomén korupce je též zachycen českou
kulturou. Pěkně je to ukázáno ve filmu:
Jáchyme, hoď ho do stroje. Tam je poukázáno,
že korupce má v sobě rozkladné prvky a
zbavuje to člověka identity a integrity. Člověk
začne hloupnout z peněz, které jsou mu
potajmu dávány, přičemž, když nastupoval do
podniku, mu bylo představenými říkáno:
„Neber ty úplatky, neber ty úplatky, nebo se
z toho zblázníš“. Jako kdybychom tuto milou
větu nebrali vážně. Možná je to způsobeno
tím, že si člověk říká, že se na to nepřijde. Dá
se asi říci, že korupce je takovou sociální praxí,
která vede k upřednostnění jednoho.
PZ: Ještě bych rád dodal, že i když jsme na
špatné příčce, tak je to celosvětová záležitost.
Ani v západních zemích se tomu neubránili.
Drobné úplatky nejsou tak rozšířené.
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Nezapomeňme na to, že to byl president
Regan133, který říkal, že chamtivost je dobrá.
MS: Možná v tom ohledu, když člověk usiluje o
rozhojnění majetku.
PZ: Ano, ale je otázkou, zda to poté nevede
k získání záporných hodnot. Nedávno o tom
byla vydána kniha Age of greed134, chcete-li
Věk chamtivosti, nenasytnosti, hamižnosti.
MS: V našem dialogu bych se mírně vrátil. Rád
bych položil otázku, zda kladete rovnítko mezi
korupci a krádež? Jde podle vás klasifikovat
korupci jako druh krádeže?
PZ: Abych se přiznal, tak jsem v tomto ohledu
nepřemýšlel. Korupci považuji za bytostně
nesprávné jednání. Ale nechal bych si, jak bylo
řečeno dříve, volná vrátka v mezních situacích.
MS: Jak se díváte na stát a jeho roli
v hospodářství ve vztahu ke korupci? Sám jste
nepřímo jeho zaměstnancem. Uvádí se, že čím
je hospodářství na nižší úrovni, tak je míra
korupce vyšší. Neměli bychom usilovat o malý
a efektivní stát?
PZ: Soudím, že se to tak nedá říct. I ve
vyspělém a civilizovaném státě působí síly,
které mohou pozitivní směřování zvrhnout.
Přečtěte si Stiglitze135 a podobné ekonomy, jak
133

R. Reagan, (1991 - 2004), se vyznačoval jasným
postojem proti východnímu bloku, a proto také
pomohl k proměnám, k nimž došlo nejen
v bývalém Československu. Byl to on, kdo označil
Sovětský svaz za „říši zla“. Měl velký vliv na
formování domácí hospodářské politiky a na
základě toho byl jeho koncept pojmenován
reganomics, třebaže šlo o praktickou aplikaci
doporučení tzv. ekonomické školy nabídky. Byl to
směr od pečovatelského velkého státu, jenž se stal
přítěží hospodářského života.
134
Age of Greed The Triumph of finance and
decline of America - autor Jeff Madrick, dlouholetý
sloupkař deníku The New York Times. Kniha byla
vydána v květnu 2011. Autor napsal Case of big
Government (2008), (2010)
135
Joseph Stiglitz, *1943, americký ekonom,
přestavitel nové keynesiánské teorie. Laureát

uvažují o státě. Rád bych upozornil, že své
moudrosti čerpám z Lidových novin. Tam jsem
mohl číst dialog s vycházející hvězdou
americké literatury Van Van136. Ostrov
Suakavava. Je to dialog spisovatele, který
pochází z Aljašky a velmi kriticky a barvitě
popisuje americkou společnost. U Američana
to není obvyklé. Právě tam ilustruje, co již
Alexis de Tocqueville137 předvídal o demokracii
a konformitě, když psal o fenoménu
„demokratické tyranie“.
MS: Vy jste naťukl problém demokracie. Právě
její kvalita je tím vyšší, čím lépe dokážeme
eliminovat korupci. Stačí se podívat na vámi
připomínané severské země.
PZ: To jistě. Rád bych se vrátil k výše
citovanému. Daný umělec říká, že si
Američané lžou do vlastní kapsy. Tvrdí věci,

Nobelovy ceny 1999 za přínos výzkumu
nedokonalých trhů a asymetrií. Zabývá se
veřejnými financemi a vztahem ekonomie a
politiky. Je účastníkem debat o transformaci
hospodářství. Jeho pozornosti neušel ani V. Klaus,
jenž deklaroval nutnost volného trhu jako důležitý
komponent zvolené cesty transformace. Je
kritikem klasické ekonomie a obhájcem státních
zásahů a mnoho namítá proti „neviditelné ruce
trhu“. V devadesátých letech hlavní ekonom
Světové banky, kde poukázal na praktiky, jež se
rozcházejí s ideálem instituce, pro něž byla zřízena.
Mezi jeho díla můžeme uvést Economics of public
sector (2000), Economics (2006), Z tematických
studií Whither Socialism (1996), Globalization and
Its discontent (2003), Roaring nineties (2004), Fair
trade for all (2005), Towards new paradigma for
monetary economics (2003). Jeho knihy byly
přeloženy do češtiny. Působí v správní radě CERGE
EI Praha.
136
Van Van*?
137
Alexis de Tocqueville (1805- 1856) francouzský
politolog, historik. Ve 30. letech 19. století podnikl
několik cest do Ameriky, kde zkoumal tamní
společenský systém a srovnal jej se situací v Evropě
– Francii. Své obšírné analýzy vtělil do knih
Demokracie v Americe (1835 – 1840), a Starý režim
a revoluce (1856). Staly se klasickými díly ve
společenskovědních oborech. Z jedné knihy: Lid
vládne americkému světu jako Bůh vesmíru.
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které nejsou pravdivé o sobě a o vlastním
národním úkolu šíření svobody.
MS: Tím nepřímo korumpují, přetvářejí svůj
obraz, mystifikují, uvádějí na scestí. Na korupci
tedy není možné nahlížet pouze v materiálním
slova smyslu. Jak vnímáte obecně kvalitu
demokracie a korupce? Jde o to, kdo nám
vládne. Jsou to lidé, kteří jsou součástí státu,
mají za úkol sloužit všem a ne sloužit pouze
jedné skupině. Jak toto vnímáte? Můžeme vyjít
ze současnosti. Máme zde politické strany,
které si za cíl daly boj proti korupci, a nakonec
se ukázalo, že sami sebe korumpují. Inu,
zvláštní to zástupci lidu, že?
PZ: Možná je to příklad strany Věcí veřejných,
která je takovým posledním hřebíčkem do
rakve.
MS: Takoví lidé pouze používají tuto rétoriku,
aby se zalíbili a oklamali. Dá se říci, že kvůli
těmto projektům je stát rozparcelován. Není to
také z důvodu nízké participace v politice?
Možná jsme řekli, že to necháme na lidech,
které jsme zvolili. Není na vině naše
rezignovanost, jež uvádí celou společnost na
scestí?
PZ: Určitě ano. Člověk vidí vzácné případy, kdy
se lidé spojí do sdružení a něčemu
negativnímu vzdorují a zabrání. Nyní se to děje
poměrně často převážně na místní, regionální
úrovni. Asi jsme to v počátku viděli příliš
růžovými brýlemi. Já si neustále vzpomínám
na biskupa Václava Malého138. V té době nebyl
ani biskup, když několik let po revoluci v roce
1989, kdy to vypadalo špatně, si v novinovém

příspěvku pochvaloval, jak je vidět velký
vzestup na obcích, okresních městech.
Vzpomínal na lidi na místní úrovni a komunální
politice. Právě z této sféry vyroste nová
generace slušnějších politiků. Jde nyní o to,
aby se dostali do vrcholných sfér. Když se tam
dostanou, tak obvykle musí pozbýt své
slušnosti.
MS: Můžeme z toho vyvodit, že nahoru se
nedostávají ti nejlepší, ale obhroublí a korupci
naklonění lidé. Jak vnímáte boj proti ní? Jde o
ministerstvo vnitra, které připravilo strategii,
díky níž je možné volat na speciální linku,
pokud se s tímto fenoménem setkáte.
Připravují se zákony pro větší transparentnost
pro vládnutí. Vnímáte to jako správnou cestu?
PZ: Sluší se přiznat, že je to spíše hrou. Základ
je v uspořádání těch seriózních úředníků, kteří
jsou nad politikou, kteří se nemění příchodem
nových stran s volbami. To jsou právě
odborníci.
MS: Vy uvádíte, že stát má být kontinuální.
PZ: Také vybaven lidmi s etickou úrovní. Je
jistou profesní ctí dodržovat určitá pravidla.
MS: Bylo by podle vás dobré, kdyby lidé, kteří
se rozhodnou nepravost ohlásit, byli státem
ochráněni? To proto, že se vystavují riziku
odplaty. Sami sebe i svou rodinu.
PZ: Jistě, měli by být ochráněni. Tam vskutku
jde o život, zvláště pokud se dostanete do
rukou pánů Pitra139 či Krejčíře140. To je úplně
fascinující. Když to člověk pozoruje, tak může
říci, že se asi nudil na Seychelských ostrovech,
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Václav Malý, *1950, český katolický kněz, na
konci roku 1996 byl jmenován pomocným
biskupem pražským. Svůj život zasvětil službě
Kristu, tedy Pravdě. To se promítlo do jeho
politických postojů. Podepsal Chartu 77 a ztratil
státní souhlas. Mnoha lidem je znám moderováním
pražských manifestací v roce 1989. Je činný jako
veřejná osoba a vystupuje v médiích. V rámci své
duchovní
služby
navštěvuje
země
s nedemokratickými režimy.
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Přemysl Pitr, *1971, český podnikatel stíhaný za
zločiny, krácení daní. První peníze vydělal
v obchodech s tuzexovým rumem. Unikl a byl
v roce 2010 dopaden ve Švýcarsku, kde čeká na
vydání.
140
Radovan Krejčíř, *1968, český podnikatel, jenž
se zapsal do povědomí lidí únikem před policisty
z vlastní vily. Žije mimo Českou republiku, kde je
trestně stíhán z podvodu a vraždy
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tak odjel do Jihoafrické republiky a tam se
pobavil tím, že někoho odpravil.
MS: Možná nám to může připadat úsměvné,
ale je to nedobrý znak fungování státních
orgánů. Jste přes současný marasmus stále
optimistou? Věříte v obrodu společnosti, v níž
korupce nebude takovým strašákem, nebude
tématem, které bude plnit hlavní stránky novin
a bude to cosi okrajového?
PZ: Já jsem optimistou, ale budeme čekat
dlouho, než se dostaneme z toho marasmu.
MS: Děkuji Vám za účast v dialozích o korupci.

Dialog o korupci s Andrejem Lukáčkem141,142:
MS: Co si sám představujete pod slovem
korupce?
AL: Korupce je fenomén, jenž se táhne
s lidstvem od samého počátku. Je to zvláštní
sociální praxe, kdy se pro sebe snaží jistí lidé
získat výhody, aniž by podstoupili řádnou
soutěž, která by určila vítěze. Nebo také, když
v té soutěži nejsou řádná pravidla. Latinského
slovo CORRUMPERE překládám jako „lámání“
neboli narušení slušných mravů. Počátek slova
CO značí, že těch lamačů bude více. Můžeme
říci, že je to společné prolamování předpisů,
zvyklostí, mravních kodexů. Takto bych já
překládal slovo korupce.
MS: Lidé často mluví o zkorumpovaném
člověku, zkorumpované demokracii.
141

Andrej Lukáček, * 1938, slovenský kněz působící
v České republice v diecézi Hradec Králové. Během
svého působení vystřídal mnoho míst. Jako kněz
působil v Polné, Vápenném Podole u Chrudimi, v
Nebeské Rybné v Orl. Horách, pak necelých 16 let
bez státního souhlasu v různých manuálních
profesích. Pro roce 1989 Litomyšl, Sedlec u Kutné
Hory, Poděbrady.
142
Dialog byl natočen 15. 7. 2011 ve večerních
hodinách na poděbradském proboštství. Palackého
ulice 72 / 23, Poděbrady

AL: Jedná se o zkaženého člověka. Není to
člověk, jenž je rovný. Na rovného člověka
můžete spoléhat jako na sloup. Ten se v rukou
nezkroutí. Ale když se dotknete zkažené věci,
v rukou se vám rozpadne.
MS: Nebo se jich nemusíte dotýkat. Zjistíte to
již pouhým pohledem na člověka. Jednoduše
pohled z druhé strany nevydrží a raději jde dál.
AL: To je běžné i u zvířat.
MS: Jak vnímáte to, že se v průzkumech o
korupci umísťujeme ve srovnání s okolními
státy na stále nižších a nižších příčkách?
AL: Je to úpadek morálky způsobený minulým
totalitním režimem, jehož hospodářství bylo
vysloveně vyděračské. Kdo byl u moci, měl
postavení, měl peníze. Kdo neměl peníze,
musel si všechno pořizovat „po známosti“. Kdo
nekrade, okrádá rodinu. Konformitu si režim
podmaňoval korupcí, lámáním charakterů.
MS: Byl jste někdy během svého působení
vystaven tomu, co se dá nazvat korupcí? Třeba
v minulém režimu.
AL: Podívejte se, v minulosti byla taková
korupce i třeba volby. „Vy nám dáte hlas a my
vám dáme pokoj.“ To přece nebylo fair. Abych
se přiznal, tak jsem k volbám nechodil.
Vyhýbal jsem se, jak jsem mohl. To proto, že
jsem byl známý odpůrce režimu, a tak jsem
měl dobrý argument, když jsem říkal: „Vy jste
si je zvolili, a co jste si zvolili, to máte, a tak
nenadávejte. Já jsem jim nedal hlas a tak se
k tomu můžu stavět kriticky. Viděl jsem to jako
takové korupční jednání.
MS: Lidé, kteří vládli, tak korumpovali.
AL: Lidé byli dotlačeni k jednání, které jim
nebylo příjemné. Bylo jim řečeno, že musí jít
slavit prvního máje. Oni nechtěli, ale udělali
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to. To je to, co Havel143 popisuje ve své eseji
Moc bezmocných. Že ten zelinář si dal do
výlohy Lenina144 a tím byl chráněný. On nebyl
komunista, ale Lenin jej chránil, protože tak se
to vyžadovalo. Takhle se lámal slušný
charakter člověka.
MS: Tomáš Halík145 říká, že minulý režim se
vyznačoval mravní korupcí.

143

V. Havel, (1936 - 2011), významná autorita ve
světě divadelním, disidentském. Jeho dílo bylo
spíše uváděno v zahraničí. Například Zahradní
slavnost,
Vyrozumění,
Ztížená
možnost
soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace.
Kromě her psal také eseje, z nichž nejslavnější Moc
bezmocných je velkým příspěvkem do českého i
světového myšlení 2. poloviny 20. století. Havlovou
snahou bylo bojovat za zachování lidské identity a
žití v pravdě.
144
Vladmír Iljíč Lenin, (1870 – 1924), ruský právník,
revolucionář, vůdce bolševické strany, první
předseda vlády SSSR. Původním jménem Uljanov.
Byl synem ředitele gymnázia. Impulsem pro
politickou aktivitu byla smrt jeho bratra. Jeho
radikalismus mu způsobil vyloučení ze studií, ale
práva dostudoval. Na universitě se seznámil
s německou klasickou filosofií. V roce 1899 vydal
studii Vývoj kapitalismu v Rusku a následně odešel
do emigrace. Žil ve Finsku, ve Švýcarsku, odkud se
vrátil roku 1917, aby provedl revoluci. V zahraničí
studoval a psal filosofické sešity. Ve svých spisech
zdůvodnil nutnost revoluce v Rusku, byť Marx
předpovídal ustanovení socialismu v Anglii. Spojil
se s lidmi jako Bucharin, Stalin, Trockij. Ti pomáhali
dělat převrat a stali se jeho následovníky. V roce
1919 se podílel na vzniku Komunistické
internacionály. Zásahy Lenina a jeho lidí vyústily
v ničení země i životů obyvatel. K Leninovým
pracím: Imperialismus jako vrcholné stádium
kapitalismu, Stát a revoluce, Filosofické sešity.
145
Tomáš Halík, *1948, český katolický kněz a
religionista. Během minulého režimu vystudoval
psychologii, byl tajně vysvěcen na kněze, působil
jako klinický psychoterapeut. Již před rokem 1989
se zapojil do diskusí o směřování společnosti, což
mohl více uplatnit ve svobodném systému. Halík
byl spolupracovníkem V. Havla, zvláště jeho
projektu FORUM 2000. Je signatářem hnutí Impuls
99, jež mělo ambice kultivovat politiku. Je
příznivcem občanské společnosti. Sám považuje za
nutnost se stavět proti omylům, které přináší
politický život. Je častým hostem na zahraničních
univerzitách, jako je Oxford či Cambridge,

AL: Nešlo ale jen o mravní požadavky.
Hospodářské byly také. Podívejte se, kradlo se.
Současně se s těmi krádežemi oficiálně
počítalo. Ústřední výbor a plánovači věděli, že
co u nás vyprodukujeme, bude pro náš trh
málo, ale počítali, že to vystačí, protože zbytek
si lidé sami z výroby rozkradou.
MS: Není to náhodou bytostně zvrácené? Jak
to, že režim, jenž se snažil zajistit
hospodářskou efektivitu, počítal s tím, že se
něco rozkrade?
AL: My jako kněží jsme se s tím setkávali, když
se lidé zpovídali. Říkali: „Tam nebo tam jsem si
něco vzal“.
MS: Co jste jim jako kněz odpovídal?
AL: Leccos by se na to dalo říci. Ale já jsem se
ptal, co jste dělali před tím, než bylo jednotné
zemědělské družstvo? Oni mi řekli, že měli
hospodářství. Zeptal jsem se, kde je teď? A oni
na to, že ho vzali do družstva. Odpovídal jsem
asi takto: Když vám to vzali, tak se
kompenzujete. Vy si tak kompenzujete
nespravedlnost. Vám to vzali a řekli, že vše je
naše, tak vy podle toho jednáte. Připomínal
jsem ale, že je to dost nebezpečné jednání,
protože když to bude dlouho trvat, tak se
budou po celá staletí kompenzovat za to, že
jim vzali kousek pole nebo dvě krávy. Celé
roky se budou přiživovat na společnosti.
Nakonec musí uznat, že se mají vcelku dobře.
MS: Já bych řekl, že kdyby tímto způsobem
uvažovali všichni, tak z těch výnosů celku
nezbude hola nic.
AL: Víte, ta korupce samotná má širší význam.
Můžeme ji považovat za totální rozklad. Když
je všude a všemožnými formami se
uskutečňuje, tak hrozí krach. Jen si
vzpomeňte, jak se v minulosti hospodařilo.
Pittsburgh. Mezi jeho dílo lze zařadit: Co je bez
chvění, není pevné (2002), Oslovit Zachea (2003),
Vzýván a nevzýván (2004)
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Leccos se nedalo koupit, ale na stavbách byly
různé přebytky materiálů, které by při
ukončení stavby nakonec zahrnul buldozér. A
tak si mnozí jednoduše ty přebytky vzali domů.
Když si z toho někdo něco vzal, např. zbytek
kabelu, nebo nějaké to prkno, mohl říci, že to
tam bylo vyhozené. Kdyby ho však někdo udal,
tak ten člověk z toho mohl mít potíže, neboť
ten kabel tam opravdu vzal. A tak člověk
musel být k režimu loajální, aby se tak chránil.
Jedinou spolehlivou obranou bylo být za všech
okolností spravedlivý, nekrást a mluvit pravdu.
MS: Myslíte, že v jistých případech je lépe si
přivlastnit věc, která bude funkční, než aby se
totálně zničila? S jistou nadsázkou můžeme
tvrdit, že člověk, jenž kradl, „zachraňoval“
hodnoty.
AL: Ano, ale hodnoty se takto nezachraňují.
Krádež navazovala na korupci systému, jenž
byl už tak nedokonalý, že plýtval různými
věcmi. Řeknu příklad. Nadnormativní zásoby
ze skladů v podnicích se musely nabídnout, a
když se nenašel zájemce, musely se před
komisí zničit. Proto, že ve skladu ležely bez
pohybu. Ale co když to byly náhradní díly na
něco, co se nemuselo pokazit „podle plánu“ ?
MS: Sám jste byl usvědčen z krádeže?
AL: Byl jsem podezírán. Při domovní prohlídce
se ptali na původ některých mých věcí. Já
odpověděl podle pravdy, že o tom vedoucí či
ten či onen věděl a povolil mi to. Obvinili mě,
že jsem to ukradl. Řekl jsem jim, že jsem farář
a ze zásady nekradu. A na to mi řekli: „Ale
faráři kradou také“. Já jim řekl: „Teoreticky by
to možné bylo, ale já nekradu. Co mám, to mi
někdo dal.“
MS: Lze podle vás dělat přímou linku mezi
krádeží a korupcí?
AL: Ano, krádež je jedna forma korupce.

MS: Takový Tomáš Garrigue Masaryk146 říkal:
„Nebát se a nekrást“.
AL: Víte, on byl vysazený na spravedlnost.
MS: Cosi nežádoucího až patologického se dělo
i za první republiky. Implicitně je tím tvrzeno,
že v Čechách se kradlo už za první republiky.
Masaryk byl dobrým a výstižným analytikem.
Dokázal onu prapodivnost vtělit do výše
uvedené formule. Jak podle vás korupce
v minulosti poškozovala systém? Měli bychom
se tázat, zda může mít země patřičnou
prosperitu, když v ní jsou zažité korupční
praktiky. V minulosti byli privilegovaní ti, kteří
vlastnili červené knížky. Vládli a rozdělovali si
moc tak, že to šlo proti standardům Západu,
kam jsme se po roce 1989 rozhodli integrovat.
Jak vy se na toto díváte?
AL: Spravedlnost je věcí Boží. Prosperita je
někdy dar a někdy prokletí. Oko Boží všechno
vidí, Boha nikdo neošidí. Z toho pak vyplývá,
že dříve nebo později se nespravedlnost
člověku vymstí. Proto říkali staří: Boží mlýny
melou pomalu, ale jistě.
MS: Jde podle vás korupce eliminovat?
AL: Je možné se o to pokusit, ale není to
snadné. Proto se s ní setkáváme i v církvi.
MS: Je to tedy inherentní součástí kódu
člověka?
AL: Náboženství je učení usilující o
spravedlnost, boj proti hříchu, tedy proti
jakémukoliv porušování spravedlnosti či
správného nastavení společenských procesů.
Boží slovo je vzato s náležitou autoritou. Ale
jsou to ideály, které je třeba přijmout a
146

T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho stěžejní díla
patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel
Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za velkého
znalce Východu, Ruska, o němž napsal dílo Rusko a
Evropa, Nová Evropa.
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uskutečňovat. A člověk musí začít sám u sebe.
Idea sociální spravedlnosti vyšla z řeckého
mýtu, že pokud člověk dostane vše, co
potřebuje, nebude chtít krást, pokud
hovoříme o kategorii krádeže. Že bída činí
člověka nedokonalým. Proto je třeba vyrovnat
sociální rozdíly.
MS: Člověk se potom nebude chovat hříšně?
AL: Nebude podléhat špatným svodům.
Historie prokázala, že to není pravda. Mohli
jsme být svědky situací, že člověk má moc,
chce ještě více. A čím více něco chce, tím více
hledá způsob, jak by k tomu přišel. Třeba za
cenu podvodů. Pořád si to omlouvá. Podívejte,
dějiny církve jsou prorostlé příklady korupce.
Od apoštola Šimona až po Husa147.
MS: Na druhou stranu díky tomu se tito lidé
dokázali vepsat do dějin. Díky tomu třeba dnes
máme svátek mistra Jana Husa a připomínáme
si jej jako ctnostného člověka. Ono jít do boje
za každou cenu má svůj význam, třebaže
v jistých dobách můžete skončit na hranici.
AL: Jen kvůli korupčníkům se ta spravedlnost
dostala na hranici. Jeden slovenský spisovatel
to vypsal v básni a tam říká: „Pravda v putách
lebo na hranici blčí“. To znamená, že pravda je
buď spoutána, nebo upálena.
MS: Pravda je hodnotou, o níž by lidé měli
usilovat.
AL: Víte co, to jsou takové společenské
záchvěvy, kdy korupce je jednou vysoká, jindy
nižší. Taková sinusoida. Lidstvo i morálka se
vyvíjejí podle sinusoidy.
MS: Dosáhne určité meze.
147

Jan Hus, (1370 – 1415), český reformátor, který
svými radiálními názory šel proti vlastní církvi. Byl
exkomunikován, uznám mylným a vydán k upálení.
Jeho význačnými díly jsou Výklad víry, desatera a
páteře, Knížky o svatokupectví, Postila. Jeho
postoje ovlivnily následné politické směřování
českého národa.

AL: Ano. Já říkám, že ve spravedlnosti žijí lidé
„abrahámovského typu“. Jsou to lidé víry,
odvahy, vytrvalosti a spravedliví.
MS: Mohl byste odhadnout, kdy si Češi
„osvojili“ praktiky korupce?
AL: Víte, korupce není dána národně. Ona je
dána člověkem. Kdysi na počátku lidské
existence se stala jistá tragédie, kterou my
teologové označujeme dědičným hříchem. Ten
vystupuje v různých formách včetně korupce a
táhne se celými dějinami lidstva. Pak přišel
Kristus, který lidi motivoval a pomáhal jim
v likvidaci zla. Ukázal lidem cíl. Člověk má
svobodou vůli, kterou nikdo nesmí potlačovat.
Člověk je zodpovědný za to, jak jedná. Kristus
volá všechny, aby jej následovali. Kdo chce jít
za mnou, nechť vezme svůj kříž a následuje
mě. Tam vidíme rovinu dobrovolnosti. Kdyby
socialismus byl postaven na dobrovolnosti, na
svobodné vůli… Mocní si svou mocí zajistili
možnost ty slabší vykořisťovat …
MS: Lidé tak byli korumpováni. Byla to dobrá
idea, která nakonec byla proměněna v peklo.
AL: Chudí lidé si nakonec svou chudobu
mnohdy vybírají sami. Mnozí nechtějí pracovat
a majetek nešetří, nýbrž rozhazují. Korupce
tedy není národnostní vlastnost. Je to
historická vlastnost patřící k člověku od
počátku.
MS: Je to konstanta, s níž se člověk, pokud
chce zde žít, musí vypořádat.
AL: Ano, k tomu nás vychovává evangelium a
bude to potřebné až do konce světa. Bude se
ukazovat v tom sinusovém vývoji. Jednou to
bude mít vysoký výskyt, podruhé nízký. Víte,
jsem zvyklý dívat se na věci ze širšího
kontextu. Právě to je poučení z přelomové
situace. Ty nám mohou napovědět, co se
může stát, až dojde k dalším zlomům. Tuto
otázku si nekladli za komunistů ani disidenti.
Oni věděli, co nechtějí a nešlo o moc a vládu.
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Establishment minulého režimu se na
budoucnost připravil. Ti porobení ne. Něco
podobného je to zde. Pokud korupce bude
eliminována, tak opět pouze na čas.
MS: Nádherně se to ukázalo v roce 1989. Lidé
jakoby se „proměnili“, začali usilovat o dobré a
nejen z pozice své vlastní, avšak z pozice celku.
Jako by duch národa vyhrál nad lidským
egoismem a lidé využívají tvořivé společenské
energie pro budoucí. Nicméně to trvalo
skutečně jen krátkou chvíli.
AL: Ano. Když lidem teče do bot, i „ateisté se
modlí“. Ale jen co lidem otrne, začnou si
vyskakovat a mají roupy.
MS: Když setrváme ještě na té náboženské
rovině. Vy jste říkal, že se nedá vztáhnout na
národ, že se dá vztáhnout jedině na člověka.
AL: Ano, člověk je svobodný a jako takový je za
své jednání odpovědný. Jinak by to byla
kolektivní vina. A pokud něco takového
existuje, není, koho by bylo možné postihnout.
MS: V Bibli je poukázáno ne pouze na širší
oblast, celý fenomén korupce, ale je tam též
třeba v Novém zákoně zmínka o uplácení
vojáků, kteří hlídali Kristův hrob, nebo
pokušení Kristovo na poušti.
AL: To se týká finanční oblasti. Je pravda, že
peníze mohou být ďábelským prostředkem,
ale mohou být též prostředkem dobrým. Kdo
má peníze, může slušně žít a může pomáhat
těm, kteří jich shodou okolností dost nemají.
Pak jsou tu ale ti, co mu ty peníze závidí…
MS: Nejprve je úmysl, a pak přijde jednání. I
záměr může být již hříšný. Záleží na úmyslu.
AL: Podívejte se, ukažme si to na tom
kapitalismu. I ten má nějaké vývojové fáze.
Feudalismus se vylepšil v ujednání, že
nebudou páni, kteří budou ovládat všechny ty
poddané. Ale kapitál zůstal na jejich straně a
těm druhým zbyly holé ruce a schopnosti.

K čemu tedy došlo? Kapitalismus začal stavět
na vlastních schopnostech člověka. Podle linie:
kdo má víc schopností, může mít větší zisk. Do
určité míry to byla dobrá myšlenka. Až později
toho systému lidé začali zneužívat, tam začaly
ty křivoty. Nakonec se stalo, že jedni byli
vychytralí a nabyli příliš velké bohatství a druzí
jsou příliš velcí chudáci.
MS: Ekonomická polarita tak může ve
společnosti vytvořit nežádoucí pnutí.
AL: Třeba papežové si tohoto jevu všimli a
upozornili ve svých sociálních encyklikách, že
vzniká obrovská propast mezi bohatými a
chudými, že to není správné, že to vyvolává
napětí. Musím ale upozornit, že pokud
bereme korupci jako hřích, musíme si jasně
nejdřív definovat dobro. Církev má svou
morálku postavenou na ctnostech. Nakonec
bylo zjištěno, že proti každé ctnosti, která je
permanentním úsilím člověka o dokonalost,
existuje nějaká neřest. Pokud člověk o ctnosti
stále neusiluje, tak z logiky věci dochází
k deformaci v jednání. V morálce se říká, že
člověk hřeší proti každé ctnosti buď per
defectum, nebo per excessum. Buď málo,
nebo moc. Buď je někdo štědrý, což je ctnost,
nebo někdo skrblí a to je výrazem toho, že té
štědrosti mnoho nemá, nebo někdo všechno
rozdá a nenechá si ani na živobytí, stane se
marnotratným. To jsou dva extrémy k té
štědrosti.
MS: To je jistě důležité. Poznání skutečných
hodnot nám pomůže zachovat si správnou
cestu a neokusit korupčních praktik.
Domníváte se, že člověk, jenž korumpuje,
ztrácí svobodu?
AL: On ji již nemá. Takový člověk nevidí své
jednání v zorném poli spravedlnosti, a proto
svobodu nemůže mít, jelikož jedná často
neuvědoměle, nebo i uvědoměle, ale nebere
ohled na spravedlnost.
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MS: Člověk, jenž jedná na základě vášně, není
svobodným?
AL: Bohatství ničí svobodu. Proto Kristus žádá
chudobu. On jasně říká, že kdo jej chce
následovat, ať rozdá, co má. Syn člověka nemá
místa, kde by hlavu složil. On neříká, že by
nesměl mít dům. On to říká v obecné rovině:
„Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a
následuj mě“. Ať opustí a rozdá vše a spoléhá
na Boha. To je přece úžasná věc.
MS: Právě toto vede k osvobození člověka,
k získání jeho vnitřní svobody.
AL: Lidé, kteří „kšeftují“ s penězi, to jsou lidé
nesvobodní. Takový člověk je spoutaný
honbou, a pak dělá psí kusy v domnění, že se
ze všeho vymotá. Přitom si neuvědomuje, že
se zamotává stále více a více.
MS: Co dělat proto, aby toho „rozbíjení“,
„lámání“ bylo co nejméně? Uváděl jste, že
teorie v minulosti nepočítaly s nedokonalostí
člověka. Z počátku to fungovalo. Lidé byli
„zapáleni“.
AL: To chce trvalé úsilí člověka.
MS: Byli jsme konfrontováni s tím, že systém
dokonalé společnosti založený na rovnosti
všech je nefunkční. Je nutné, aby měl člověk
dostatečný počet referenčních bodů, aby mu
bylo řečeno: „Člověče, tvé chování je mimo
standard společnosti“. Je nutné mít dostatečně
efektivní zpětnou vazbu. Pokud toto bude
fungovat, uznáme, že systém je životaschopný.
Pokud ne, tak bude docházet k větším či
menším výbuchům majícím logicky dopad na
sociální a politickou strukturu společnosti. Dá
se říci, že tam bude docházet k cyklům s větší
či menší amplitudou, odvislých od efektivity
fungování referenčních bodů zajišťujících
směřování k rovnováze.
AL: Rovnováha, jakási vyrovnanost, neboli
rovnost, to je cíl. Víme, že všichni lidé jsou

„děti Boží“, přesto cesta k cíli často bývá
klikatá. Důležité je, aby člověk pravý cíl
neminul.
MS: Byl jste někdy sám vystaven korupčnímu
jednání?
AL: Ano. Koupil jsem starší auto a podle
předpisů jsem jej tuším dva roky nesměl
převést na své jméno. Chtěl jsem si je předělat
na plynový pohon a ono to nešlo a nešlo.
Skoro dva roky starý případ řešit prostě nešel.
Jedna úřednice si postavila hlavu a já už
myslel, že budu muset to auto zapálit, zničit, i
ten úřad s tou úřednicí, i barák i sebe a vesnici
zapálit. Náhodou jsem si však postěžoval
známému a on řekl: Neboj, koupíme flašku a
to půjde. Lahev jsem koupil, jeli jsme tam
spolu, on zašel za vedoucím, odevzdal flašku a
než jsme vypili kafe, které nám tam dali, bylo
vše zařízeno. Jednoduše, já nepočítal, že takto
to možné je. Že každému jde o vlastní zisk.
Když jsem měl domovní prohlídku, tak mně
vše možné nafotografovali…
MS: To však popisujete zkušenost, co jste
podepsal Chartu 77.
AL: Bohužel taková doba to byla, ale nakonec
se prokázalo, že jsem ke všem věcem přišel
legální cestou. Mysleli si, že já taky kradu, jako
každý jiný. Já jsem měl ovšem zásadu, že když
všichni kradou, tak já krást nesmím! A to se mi
mnohonásobně zúročilo.
MS: To je velmi důležitý bod. Říkal to
Solženicyn148: Nenechej se přemoci zlem, ale
když vítězí zlo, nedopusť, aby vítězilo skrz tebe.
To je zásadní věta, kterou by se člověk měl řídit
148

Alexandr Solženicyn, (1918 – 2008), ruský
spisovatel, učitel a kritik totalitních poměrů. Byl
vyhoštěn ze Sovětského svazu kvůli své tvorbě.
Tomu však předcházelo v roce 1968 vyloučení ze
Svazu spisovatelů. Laureát Nobelovy ceny za
literaturu z roku 1970. Nejslavnější díla: Souostroví
Gulag 1973-1975, Jeden den Ivana Denisoviče
1962. Po návratu do Ruska podal analýzu
společnosti v knize Rusko v troskách.
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a kterou se řídili lidé z Charty. Je smutné, že to
lidé nechápou.
AL: Lidé to odmítají.
MS: Člověk se ale občas ocitne v situaci, kdy
nevidí jinou možnost…

MS: Hovoříte o tenzích a nespokojenosti. Ano,
právě v Řecku docházelo k podvodům ve
výkazech, za které někdo musí nést
odpovědnost. Země nyní čelí finančním a
hospodářským problémům, tak lze říci, že si za
to může sama. Došlo k odchýlení od dobrého,
zdravého, pravdivého.

AL: Ona ta korupce začala tím, že se s lidmi
manipulovalo. Lidé jsou přesvědčeni, že mají
svou pravdu. Že každý má svou pravdu. Já
často vím, že ten druhý pravdu nemá, ale na
druhou stranu vím, že já jej o tom
nepřesvědčím.

AL: To máte tak. Soudím, že utráceli více, než
měli. Stačí si počítat a hned by na to přišli, že
někde udělali chybu. Oni ale nepočítali, nebo –
lépe řečeno – nehleděli na druhé. Uřezali si
větev, na níž sami seděli.

MS: Myslíte si, že problémem dnešního světa
je to, že lidé ztratili hlavní autoritu, která
člověka vnitřně stabilizuje na cestě životem?
Jak o tomto uvažujete? Dá se říci, že ve
zkorumpované společnosti chybí silný hlas
pozitivních autorit?

MS: Pozor, člověk v dnešní době ví, že není
nemožné si na nějaké věci půjčit, pokud to
budou s to splácet. Pokud někdo přetváří
realitu, jež se zobrazí do výkazů, které slouží
pro investorská rozhodování. Je to cosi, nad
čím člověk uvažující selským rozumem pouze
kroutí hlavou.

AL: Ztratili? Je spíše otázkou, zda ji vůbec kdy
měli. Mnozí civilizačně dospívají velmi pomalu.
Prostý člověk to může brát tak, že když není
v base, tak je svobodný. On ale nechápe pravý
smysl svobody. Svoboda platí pro toho, kdo
chce konat dobro!
MS: Vaše nahlížení na korupci je daleko širší a
otázka peněz a hmotného je sekundární. První
je hodnotové zakotvení, standardů, které
umožňují ve společnosti produkovat sociální
energii. Dívat se pouze na finanční transakce,
na obálky jako výraz tohoto jevu je do značné
míry redukující.
AL: Ano, s tím jsme začali. Rád bych to ukázal
na příkladu. Měl jsem možnost slyšet hovor
s lidmi, kteří do Čech přišli během konfliktu
v Řecku. Rozhovořili se o něm a přišlo na
dotaz: „Jak vy vnímáte nyní Řecko?“ „Přesně
tak, jako vaši zemi. To, co je zde, to je
v Řecku.“ Přesně bylo řečeno, že tamní forma
korupce ukázala, že to nikam nevede. Lidé tam
jsou nespokojeni.

AL: Slyšel jste termín dluhová past?
MS: Možná je to na jinou diskusi, ale je možné
říci, že někteří lidé se v ní ocitli kvůli svému
neodpovědnému jednání. Neuměli si to
spočítat. Proto nekupuj, když neumíš počítat.
Jinak se okradeš sám.
AL: To je přesně ono. Ti, co si půjčovali více,
než mohou splácet. Oni vlastně nejsou tou
příčinou. Jejich hloupost je dostala do situace,
kdy se stali obětí lidí, kteří je chtěli okrást.
MS: Byli zkorumpováni reklamou.
AL: Dle mého pohledu to způsobili bankéři a
ekonomové. Oni dobře věděli, že tito lidé to
nebudou moci splácet. Usoudili však, že by
z toho sami mohli těžit. Je však otázkou, jak
dlouho z toho budou moci těžit. Lidé jsou tak
trochu obětí záměrů těch, kdo rozhodují o
kapitálech. Ale ti také neumí počítat. Protože
jednou se i sebevíce naplněná pokladna
vyprázdní.
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MS: Soudíte tedy, že případ Řecka je
modelovou ukázkou korupce?

MS: Domníváte se, že jsou národy, společnosti,
země, které dokážou odolat svodům korupce?

AL: Ano, ano. Stejná situace panuje i v naší
zemi, i když to tak lidé nechápou. Možná by se
dalo říci, že je to problém všech rozvinutějších
zemí. Měli bychom si uvědomit, že některé
země prošly různými totalitami. Ať se jedná o
Německo, Rusko či Čínu. Ti, kteří tím prošli,
nejsou naprosto schopní vybudovat
spravedlivý systém.

AL: To závisí na civilizovanosti země. Zde platí
přímá úměra. Čím je země více civilizovaná,
tak má větší šance tomuto jevu odolávat.

MS: Měli bychom se tázat, kdo řídí systém.
Pokud lidé, tak je vhodné apelovat na člověka.
Zde je nutné vymezit jasné bariéry. Jak to, že
to funguje v Německu?
AL: Nesmíme Německo vytrhnout ze světa.
Němci mají své plus v něčem, ale o to větší
propast, nad níž stojí.
MS: To je nasnadě. Navraťme se k české
realitě, byť svět je také důležitý. Vy jste zmínil
skutečnost, že v čem se nacházejí evropské
země, Řecko či jiné jižanské státy, že se to
může posunout severněji.
AL: To už se děje. Je v tom například Itálie.
Situace je vážná. Najednou si říkám, to není
možné. Dříve to bylo Portugalsko, pak zas
Irsko. Španělsko je na tom také tak. Němci
jsou v tomto ohledu chytřejší. Řekl bych, že
dávají velký pozor. Musejí hlídat mnoho
kritérií. Nezapomeňme, že Němci hlídají
hlavně morální kritérium. Tím, jaká zvěrstva
způsobili druhou světovou válkou na lidech, si
napáchali takovou ostudu, že ji po staletí
nesmyjí ze své civilizace. Oni jsou si toho
vědomi. Snaží se tedy podporovat dobré a je
otázkou, zda u toho vytrvají.
MS: Nu, jsou si toho vědomi, a proto se
nechovají v tom českém rčení bližší košile než
kabát.
AL: Ano, kdyby rozhodovali pouze o sobě, tak
to bude mít jiné kontury.

MS: Jinými slovy, navracíme se k ctnostem.
Můžeme říci, že to je závislé na silné vůli
jednotlivých členů národa. V jisté zkratce
můžeme tvrdit, že je to odvislé od toho, zda je
někdo ochoten tu obálku si strčit do kapsy
nebo ne.
AL: Víte, obálka není problém. Soudím, že se
dopouštíte jedné chyby. Neuvědomujete si, že
právě obálka není symbolem korupce. Pokud
usiluji někomu dát finanční prostředky, tak mu
je jednoduše dám. To není korupce. Uvedu
konkrétní případ, jejž jsem získal, když jsem
byl nemocnici. Je to již dávno, kdy ještě
„nebyly“ ty dnešní problémy se
zdravotnictvím. Pamatuji si, že v nemocnici
byla cedule, že sestry děkovaly pacientům,
kteří jim přispěli na otočné židle. To proto, že
je neměly, a tak jsem jim přispěl i já. Když jsem
se o tom dozvěděl, tak jsem si řekl, že bych
také mohl přispět, že? Byl jsem na státní
útraty v nemocnici, a tak jsem začal rozdělovat
do obálek. To proto, abych se s ostatními, kteří
mi sloužili, podělil. Nejprostší žena, která mi
nezapomenutelným a zlatým způsobem
posloužila, ta si jediná nic nevzala. Ani jsem jí
to nevnucoval, jelikož by se snad urazila.
Všichni ostatní si ty obálky vzali. A vůbec bych
to nepovažoval za korupci. Nechtěli to vzít. Já
jim to vnutil. Přece se svým si mohu dělat, co
chci!
MS: Někdo si může platit zdravotní péči
prostřednictvím odvodů do státního rozpočtu
či fondů k tomu určených a nač by ještě
někomu měl dávat peníze? Na druhou stranu
vy můžete tímto způsobem poděkovat a
přitom nežádat žádné protislužby. To je to
důležité.
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AL: Nu, já si přece mohu dělat se svými
prostředky, co sám uznám za vhodné! Mám - li
dobrý úmysl.
MS: Souhlasím, ale závisí na druhu společnosti,
na vnitřních normách, co je slušné a co již
slušné není.
AL: Víte, pokud jsem si peníze ušetřil poctivým
způsobem, tak vám mohu dát část svých
prostředků. Když jsem viděl, jaká doba
nastává, jak se lidé dostávají do finančních
pastí, z nichž nemohou ven, tak jsem si řekl, že
jediným způsobem k nápravě je rozdávání
peněz. Proč? Protože se mám lépe, protože
nikoho neokrádám. Mám povinnost se dělit a
částečně hojit rány tohoto světa. Řekl jsem si,
že čím více toho rozdám, tím více budu
bojovat proti korupci.
MS: Zajímavé, ovšem dá se to pochopit. Lidé
se nebudou muset zadlužovat v ústavech,
které jsou k tomu určeny. Nebudou muset být
„sváděni“ z cest, třebaže jsou lákavé. Tato
úvaha má svou logiku. Problém je, že mezi
námi jsou ti, kteří nemají, a proto jsou ve
velkém měřítku odkázáni právě na pomoc
těch, kteří jsou ochotni si z jejich majetku ještě
něco vzít. To je ta korupce.
AL: Mně nemají co vzít. Naučil jsem se
skromně žít, hladový jsem nebyl a mám od
Boha zdraví, tak co? Stále si dávám pozor, aby
ty prostředky končily u skutečně potřebných.
MS: Sám jste říkal, že peníze, které jste se
rozhodl věnovat lidem pracujícím ve
zdravotnictví, vzali jako dar. Na druhou stranu
peníze v obálce mohou pokřivovat …
AL: Ne, to ne. Kdybych přinesl obálku a řekl:
prosím vás, udělejte mi to a on by mi
odpověděl, že nechce a já bych mu poté dal
peníze, abychom se domluvili, pak to
znamená, že jsem jej uplatil. Pokud já dám
peníze nezištně, protože si uvědomuji, co pro
mě ti lidé udělali, tak je to můj boj s korupcí. Já

v sobě bojuji s tím, abych nebyl korupčníkem.
Nikoho nemám zájem uplácet.
MS: Jak vnímáte roli státu? Není právě jeho
rozsah důvodem pro korupci? Nezpůsobuje ji
jeho velkost? Chová se dostatečně
transparentně?
AL: Nezáleží na státu, jaký je. Anonymita
úředníků, anonymita města svádí ke korupci.
Čím je takových úředníků více, tím více si
dovolují. Schází jim osobní čest.
Transparentnost chování státu je otázkou
kontrolních mechanismů, pokud nefunguje
společenská morálka. Co neuhlídají úřady, já
neuhlídám. Nakonec, od toho jsou tu novináři,
psi demokracie.
MS: Co třeba česká cesta transformace?
Hodnoty peněz převážily nad étosem revoluce
…
AL: Revoluce svůj étos nemá. Étos může mít
člověk. Člověk je předmětem evoluce i
tvůrcem revoluce. Ale nakonec – u nás nebyla
revoluce, ale jakýsi „cichučký převrat“ – jak o
tom snili kdysi Slováci. A co se týče té
transformace, již jsem naznačil, že ti, kteří byli
u moci za komunistů, si už ke konci
uvědomovali, že tak, jak to vedli, to dál
nepůjde. Proto se na to, co přichází, dobře
připravili. Neříkám že „všichni“. Ale jistě ti,
kteří chtěli za každou cenu vytěžit pro sebe to,
co se vytěžit dá.
MS: Lze tvrdit, že větší transparence, větší
ochota přihlásit se ke státu může vést
k rozhojňování bohatství. Komunismus
podporoval černou práci a mnozí z nás toho
využívali.
AL: Stala se mi jiná věc. Byl jsem podveden a
ohlásil jsem to policii. Ti se ohlášeným
zločinem příliš nezabývali, jelikož dohledání
pachatele neviděli jako reálné. Sluší se ovšem
podotknout, že posuzování kriminality činů
vychází z užití slov. Jak jsou postavena slova,
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tak je vyhodnocován i čin. Můžeme říci, že
z počátku vypadající zločin může být po
analýze vyhodnocen jako běžné jednání.
MS: Inu, za vším hledej skryté významy slov.
Pokud dokážeme rozklíčovat, demaskovat
úmysly a jednání z nich vyplývající, tak možná
naše země a civilizace, jejíž jsme součástí,
bude svobodnější a bohatší.
AL: Občasná ztráta člověku ani zemi nemusí
ublížit, může jej ovšem poučit.
MS: Na závěr by bylo dobré se zeptat, jak to
vidíte s českou demokracií v kontextu korupce?
Je možné pozorovat, že lidí volají pro vládě
silné ruky. Jak vy to vnímáte?
AL: Lidé často nevědí, co chtějí. To jsou taková
zkratkovitá řešení, která musí jen špatně
dopadnout. Eva chtěla „být jako Bůh“. Stačí
utrhnout ovoce ze stromu poznání. Tak člověk
prostě a krátce získal poznání „jako Bůh“, a
zjistil, „co je dobré a co je zlé“.
MS: Jak vnímáte budoucnost prizmatem
poznatků o korupci?
AL: Na nic nového jsem nepřišel, jen jsem si
mnohé uvědomil. Na závěry o budoucnosti je
ještě brzy. Co kdo zasévá, to bude sklízet. Ale
nakonec je tady nade vším Bůh, který dobře ví,
jak co kdo zamýšlel.
MS: Děkuji Vám za příspěvek z pohledu
chartisty a katolického myšlení.

Dialog o korupci s Karlem B. Müllerem149,150:
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Karel B. Müller, *1972, český politolog, jehož
záběrem je občanská společnost jak v českém tak
evropském kontextu. Napsal knihy Češi a občanská
společnost 2002, Evropa a občanská společnost
2008, Politická sociologie 2008, je editorem a
spoluautorem
knihy
Lobbing
v moderních
demokraciích 2003. Působí na VŠE a na New York
university Prague.

MS: Jak si definujete slovo korupce? Nestává
se čím dál tím častěji součástí našich slovníků,
součástí světa, jenž nás obklopuje? Nežijeme
v inflaci tohoto termínu?
KM: Řekl bych, že je to pojem právní a také je
to pojem morální. Pokud bych použil slovník
systémové teorie, je to komunikační rozhraní
mezi morálním a právním světem. To trochu
komplikuje pojem. Tak to ale bývá u mnoha
právních pojmů. Korupce je ovšem definovaná
právním řádem.
MS: Tam se jedná o úplatek, zneužití moci. To
je otázkou trestního zákoníku.
KM: Jedná se zjevně o zneužití veřejného
postavení. Soudím, že dnes je pojem korupce
běžně vztahován také k hospodářství. Dává se
do souvislostí se získáváním neoprávněných
výhod, podlamováním férové soutěže.
Vnímám ten pojem v širší rovině či
souvislostech. Možná by bylo dobré položit
otázku, co již není korupcí?
MS: Pokud to vztáhneme k počátkům, můžeme
vyjít od biblických příběhů. Vše začalo
v jakémsi rajském stavu. Ten byl zlomen, když
had přesvědčil ženu, že když sní jablko ze
stromu poznání, bude jako bůh. Nemyslíte, že
právě zde můžeme vidět počátek porušování
řádu, jenž má poté důsledky v našem
praktickém jednání? Končí to následně třeba
obálkami, aby jistí lidé jednali ve prospěch té či
oné strany.
KM: Jistě. Pojem korupce má blízko k pojmu
klientelismus. Ten myslím není právně
vymezen. Je to jednání, které není trestně
stíhatelné. Také spadá do kategorie získání
neoprávněných výhod. To je jistě velký
problém. Klientelismus je úprava sociálních
vztahů v předmoderní společnosti, kde
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Dialog byl nahrán 18. 1. 2012 v odpoledních
v prostorách Vysoké školy ekonomické, Nám W.
Churchilla 4, Praha 3
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dochází ke vztahům vzájemné závislosti, která
je založena na nerovnosti, vzájemné
potřebnosti.
MS: Naznačujete to české „já na bráchu a
brácha na mě“.
KM: Ano, česky se tomu říkalo
„jánabráchismus“. Během komunismu tento
druh sociálního jednání posiloval. To bylo také
dáno tím, že za komunismu byla oslabena
zásobovací funkce trhu a také tím, že veřejné
instituce měly represivní povahu. V liberální
demokracii to tak nefunguje, tam by instituce
měly být spíše podporou a pomocí. Pokud
bych se měl dopustit předběžného zobecnění,
řekl bych, že hlavním problém společnosti
v České republice je, že proti sobě stojí tyto
dvě síly. Jedna ta klientelistická kultura
neformálních pravidel, jánabráchismus. Který
spočívá v tom, že lidé, pokud jsou v jisté
pozici, ji využívají ve svůj prospěch bez ohledu
na to, jaká je jejich role, jaká jsou pravidla,
která se vážou k jejich postavení. Nedávno
jsem měl možnost číst příspěvek Václava
Bělohdradského.151. Hovoří o tom, že boj
s korupcí je morálním kýčem v tom smyslu, že
naprostá většina společnosti je na těch
klientelistických způsobech ochotna
participovat, ačkoli je u druhých odsuzuje. To
se mi zdá výstižné.
MS: Na jedné straně to odsuzujeme, ale na
druhé jsme s to to tolerovat.
KM: Nejsme vůči tomu imunní. To jsou právě
dvě různé věci.
151

Václav Bělohradský, *1944, český myslitel, který
po roce 1968 odešel do exilu, do Itálie, kde působí
v akademickém světě. Je jistě provokující osobou
české veřejné sféry. Považuje se za postmoderního
myslitele a mnozí jej vnímají za pokračovatele jeho
učitele Jana Patočky. Přispívá do deníku Právo, kde
se zamýšlí nad fenomény přesahujícími český
politický prostor. Mezi jeho práce patří Krize
eschatologie neosobnosti 1982, Kapitalismus a
občanské ctnosti 1992, Přirozený svět jako politický
problém 1991, Společnost nevolnosti 2007.

MS: Neexistuje dostatečná integrita, že?
KM: Ano, a zároveň neexistují institucionální
pojistky, které by tu integritu posilovaly. My
pochopitelně nežijeme v institucionálním
vakuu. Instituce jsou zde od toho, aby
zajišťovaly a obsluhovaly jisté hodnoty …
MS: … a umožnili té společnosti obranu a
vzestup. Ten můžeme vztáhnout na vzestup
blahobytu. Jde o to, aby se člověk mohl
realizovat, aniž by žil a konal na úkor druhých.
KM: Otázka má dilematickou a reflexivní
povahu. Jednak jsou zde jisté kulturní
předpoklady, které ovlivňují instituce. Na
druhou stranu instituce mohou zpětně působit
na kulturní předpoklady. Instituce jsou dílem
společnosti, na druhou stranu ze zkušenosti
víme, že institucionální změna je možná.
Nevíme s jistotou, jak ta reflexivita mezi
kulturou a institucemi či mezi společností a
státem probíhá. Nevíme přesně, která jsou ta
nejvýznamnější spouštědla k tomu, aby
reflexivita působila ve prospěch kultury
liberálních pravidel.
MS: Proč se podle vás začalo mluvit o korupci
s takovou intenzitou? Věděli jsme, že minulý
režim tu korupci podporoval. Možná korupce
nebyla systémovým jevem, jako je tomu
dneska. V minulosti dávání pozorností bylo
standardní. Tato praxe nahrazovala trh. Ten
existoval v jiné podobě ve srovnání se
západem. Pokud lidé měli zájem o jisté statky,
tak to často bez korupčního jednání nešlo.
KM: To je důležitá otázka. Důvodem, proč se
dnes tak intenzivně o korupci hovoří, je zjevná
ekonomická krize. Korupce tím více bolí, než
v dobách prosperity. Je také více vidět.
Najednou se z korupce za situace
ekonomického propadu stává tíživé téma a je
jasné, že získává na významu. Tím druhým
důvodem, proč se o korupci hovoří, je
intenzifikace aktivit občasné společnosti. To je
věc, která je v liberální společnosti přirozená,
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žádoucí. Lidé mohou realizovat své svobody,
snaží se vstupovat do veřejného prostoru a
obhajovat své zájmy. Nepochybně dvacet let
po pádu komunismu zde máme novou střední
třídu, která si osvojuje kompetence liberální
kultury. To je možná důvod, proč dvě dekády
bývají mnohými považovány za významný
mezník, etapu ve vývoji společnosti.
MS: Není to také z toho důvodu, že lidé vidí
nespravedlnosti? Na jedné straně lidé vidí, že
někdo musí šetřit, že je ekonomická krize. Na
druhé straně jsou zde jiní, kteří k majetku přišli
prapodivným způsobem.
MK: To je další důvod, který s tím souvisí.
Těch důvodů je velké množství a k tomu jsou
vzájemně provázány. Rád bych vznesl dotaz,
jestli za komunismu nebyla korupce menší. Já
se domnívám, že nebyla. Hlavní rozdíl byl
v tom, že v období komunismu neexistovala
veřejná sféra. Když studenti a kdokoliv jiný
lamentují nad dnešní situací, tak namítám, že
dnes máme ohromnou výhodu, že můžeme
pohlédnout do zrcadla a tím vykročíme k
vlastnímu poznání. Německý sociolog Niklas
Luhman152 užívá metaforu zrcadla, zrcadlení ve
vztahu k veřejnosti. Veřejná sféra je způsob,
jak společnost poznává sebe sama. My nyní,
pokud to řeknu jednoduše, víme, jací jsme. Je
to ohromná výhoda, je důležité vědět, jací
jsme. Před listopadem 1989 jsme to říci
nemohli.
MS: Já si myslím, že před listopadem 1989 se
vládnoucí garnitura bála pravdy, bála se
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Niklas Luhmann (1927 – 1998): německý
sociolog, tvůrce systémové teorie a společnosti
jakožto autopoetických systémů komunikace.
S Parsonsem tvrdí, že společenské systémy jsou
reálnou skutečností. Společnost není dle Luhmanna
pouhým mechanismem, ale je živou entitou.
Společnost je nejširší komunikační celek. Napsal asi
30 knih jako Die Gesellschaft der Gesellchaft, Die
Kunst der Gesellschatf, z nichž Společenské
systémy 2006, Láska jako vášeň, Paradim lost 2002
vyšly v Čechách.

referování o skutečnosti. Za její popis, za
pravdu se sedělo. Stačí vzpomenout na
chartisty. Ti se dokázali spojit a vznést mravní
požadavky vůči vládnoucím strukturám. Dnes
si můžete říkat cokoliv a slovo v současnosti
ztratilo svůj význam. To právě vede
k rozhořčení. Mluvíme o korupci a nic se
neděje, nikdo není potrestán. To je oblast
působnosti státu. Na druhé straně si musíme
připomenout, že jsou zde lidé, kteří jsou
ochotni se spojit a vyvinout tlak vůči vládnímu
establišmentu, aby se věci rozpohybovaly
žádoucím způsobem.
KM: Občanská společnost si musí vytvářet jisté
občanské kompetence. Smysluplné a účelné
jednání ve veřejném prostoru je založeno na
kompetencích. Je velmi pozitivní, že lidé
začínají brát zájmové konflikty za přirozené. Je
důležité si uvědomit, že něco jako korupce
nutně patří k liberální společnosti. Jako
nebezpečné bych viděl to, pokud bychom na
základě tohoto zjištění a hodnocení zavrhli
liberální společnost jako příčinu tohoto jevu.
To konec konců vidíme v české realitě. Touhu
po pevnějším autoritářském vládnutí. Na
druhou stranu není to nic překvapivého, když
se objevují skandály, tak vzniká poptávka po
efektivnějším a rozhodnějším vládnutí. A to
zvláště v době hospodářské krize, kdy se na
nás valí jeden problém za druhým a politika u
nás neřeší problémy, které občany trápí.
MS: Ano, politika je zapouzdřena do vlastního
světa, a tím vzniká rozdíl mezi potřebami
člověka a tím, o čem je rozhodováno. Říkáte,
že v liberální demokracii se počítá s jistou
mírou, ale co je dle vás tolerovatelná míra?
Jsou země, které prosperují, a míra korupce je
velmi nízká. Transformace, kterou jsme
podstoupili, byla směřována k tomu, abychom
se navrátili do společenství zemí respektujících
principy demokracie jako slušnou podobu
vlády. Jak se díváte na to, že míra korupce u
nás se zvyšuje? Jak si to dáváte do souvislostí
s tím, co tato republika musela prožít?
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KM: Řekl bych, že tolerance vůči korupci je
kulturní věc a může se různit. Můžeme říci, že
s ekonomickým a politickým vývojem v České
republice v posledních dvou letech se
tolerance vůči korupci snižuje. To je
jednoznačný závěr.
MS: Jak se díváte na výsledky měření
Transparency International, ve kterém jsme
sestoupili až k padesáté příčce?
KM: Na index TI ohledně vnímání korupce
existují různé názory. Jde o index vnímání
korupce. Jde jistě o důležité měření, ale
vnímání korupce ještě neznamená skutečnou
korupci. Ze zkušenosti víme, že veřejné mínění
ohledně nějakého jevu se zpravidla neshoduje
s realitou. Víme však také, že veřejné mínění,
jakkoli stranické a předsudečné, skutečnost
ovlivňuje. Je to takové sebenaplňující se
proroctví. Tam, kde očekáváme korupci, tak
máme tendenci korupci spíše podlehnout.
Tam, kde ji neočekáváme, tak tam jsme
disciplinovanější.
MS: Řekl bych, že pokud se téma korupce
vyskytuje v médiích, veřejném prostoru, tak si
obyčejný člověk zabuduje do své mysli tezi,
kterou bychom mohli uvést asi takto: „Pokud
máš zájem uspět, tak je výhodné užívat
korupčních metod, je lepší se ohnout, než
jednat eticky.“ Můžeme uvažovat o mravní
zkáze člověka, je-li vystaven byť i nepřímé
konfrontaci s tímto jevem a bude vnímat
prostředky korupce jako standardní způsob
k realizaci svého životního cíle.
KM: Vy jste zmínil roli médií. To odkrývá velký
prostor pro interpretaci. Nesmíme
opomenout, že zde figuruje fenomén špatných
zpráv a zprávy o korupci mezi ně patří. Média
mají ve své politické funkci hrát roli hlídacího
psa. Je nutné se v tomto ohledu zastavit u
termínu mediální gramotnost. Je významný i
v jiných rovinách, především v té občanské. V
demokracii na rozdíl od komunismu jsou

mediální kauzy odkrývány, propírány. To je
třeba hodnotit jako pozitivum.
MS: Člověk si může říci, že vyřešení kauz trvá
léta. Spravedlnost se nalézá velmi zdlouhavě,
přičemž viník je zřejmý a slušným lidem se tak
vysmívá.
KM: To se ale týká spíše efektivity orgánů
činných v trestním řízení a vymahatelnosti
pravidel. V tomto případě je pro boj s korupcí
velice důležitý tlak zdola. Můžeme říci, že
pokud ve veřejném prostoru proti sobě stojí
liberální kultura formálních pravidel a
klientelistická kultura neformálních pravidel,
tak je velmi důležité, aby občané dokázali
rozpoznat a svým tlakem zdola podporovat a
povzbuzovat ohniska liberální kultury
formálních pravidel. To si myslím, že je velmi
důležité. Samo o sobě to však má velmi malý
význam, pokud nedochází k tomu, že policie,
státní zástupci, soudy dokážou nalézat
spravedlnost a příklady korumpování patřičně
trestat tak, aby politické, morální a právní
vědomí bylo tím způsobem povzbuzováno.
Jsou to instituce, které mají mít povzbuzující,
opatrující, obsluhující roli vůči hodnotám
liberální demokracie. Mají ochraňovat důvěru
vůči jejím principům. Proto se například
Dahredorf domníval, že nezávislé soudnictví
má pro liberální demokracii jakožto právní stát
větší význam, než většinově volená vláda či
politické strany.
MS: To je ideál. Problém je, když někdo něco
provede, dopustí se společensky nežádoucího
chování, tak nejenže není potrestán, ale je
brán jako člověk, jenž něco dokázal, dokonce
jej někteří považují za hrdinu, místo toho, aby
byl ze společnosti vyloučen. To platí o
podnikatelích, politicích, ale i o obyčejných
lidech. V Čechách neexistuje sociální isolace.
Jsou miliardáři, kteří přišli k majetku
prapodivným způsobem, ovlivňují politiky. Mají
peníze a ty mají v této společnosti velkou moc.
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V normální zdravé společnosti by tito lidé byli
vytlačeni do kouta.
KM: Pojmenoval jste to správně. Jde převážně
o sociální jev a nejde o jev čistě politický.
Máme zde dva soutěživé principy. Oba dva
jsou opodstatněné. Není důvod se domnívat,
že by politická elita měla svým způsobem
vybočovat od normálu veřejnosti. Na druhou
stranu je zde druhý princip, a to je ten, že
politická elita má jít příkladem a má být
schopna předvádět to, čemu se říká
„leadership“.
MS: Poukazujete na to, že to mají být lidé,
kteří se těší jisté autoritě.
MK: Ano, musí to být lidé, kteří mají autoritu a
také to souvisí s tím, že meritokratický princip,
to znamená ohodnocení dle zásluh, u nás
nefunguje úplně dobře.
MS: Kde jsou ty příčiny? V roce 1989 a krátce
poté se do politiky dostali lidé, jimž šlo o
narovnání páteře. Byli to lidé, jimž kategorie
etických hodnot cosi říkala. Etické hodnoty
byly při naplňování jejich vize, jejich poselství
v politice patrné. Proč tito lidé byli vytlačeni
lidmi, které bychom mohli označit jako sprosté
pragmatiky? Lidmi, jimž nevadí „špinavé
peníze“?
MK: Já si myslím, že odpověď na otázku je
poměrně jednoduchá. Politika v liberální
společnosti je založena na konfliktech. Ty se
pochopitelně vyskytují, jsou přirozené a pro
jejich správné zvládání je třeba disponovat
patřičnými kompetencemi. Odpověď na vaši
otázku je taková, že česká společnost vlastně
vstoupila do období svobody s naprostou
nevybaveností pro zvládání sociálních,
ekonomických a politických konfliktů. Jednou
věcí bylo ty konflikty vůbec uznat a vnímat je
jako přirozené či dokonce jako žádoucí,
prospěšné. Do jisté míry i jako něco, co může
českou společnost integrovat a být zdrojem
sociální inovace. Zároveň to vidíme i v

hospodářské rovině. Známe interpretace
listopadu 1989 a můžeme je nazvat i
cynickými. Ekonomická elita měla zájem na
tom, aby odstranila komunistický systém za
účelem legitimizace své ekonomické
dominance.
MS: Když to hodně vychýlím a zhutním do pár
slov, lze tvrdit, že nám „vládnou“ vexláci.
KM: Na jejich přístupu v období komunismu
můžeme vidět i některé sympatické věci. Jsou
pracovití, jsou ochotni pracovat i v jiných
časových intervalech, než obyčejní lidé. Jsou
nápadití. Máte pravdu, že spousta těchto typů
vlastně dokázala velmi šikovně využít
politického prostředí a morálního marasmu,
jehož tito lidé byli součástí, a podporovali jej
svým jednáním. Ano, já bych řekl, že
připravenost vládnout byla poměrně malá.
Tím se dostáváme k problému transformace.
Na jednu stranu zde byli akademičtí
ekonomové, kteří plánovali ekonomickou
reformu. Na druhou stranu tu ale chyběla
zkušenost s tím, jak se provádí pragmatická
politika.
MS: Užíváte slovo pragmatická. Můžeme si to
slovo vyložit v tom dobrém obsahu, tedy jako
politika činu, nebo to může mít i jinou barvu?
Pragmatická forma může mít oportunistický
obsah. Jsou lidé, kteří si mysleli, že stačí
vybudovat ekonomickou základnu, to je to
zásadní a etická oblast je pouhou nadstavbou.
KM: Přesně tak a dnes je nedostatek té
nadstavby všeobecně považován mezi
sociálními vědci za jeden z největších omylů
tzv. transformace.
MS: Proto se dnes potýkáme s jevy, které jsou
ve vyspělých zemí potlačovány a také tvrdě
stíhány.
KM: My jsme zde de facto budovali tržní
hospodářství a demokracii v rámci národního
státu v situaci, kdy tržní hospodářství se
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stávalo součástí globalizujících se trhů a kdy se
liberální demokracie přesouvala na úroveň
nadnárodního vládnutí. Máme možnost
posilovat demokracii v rámci národního státu
a zároveň jsme globálními silami vyzýváni i
nuceni k tomu, abychom demokratické
vládnutí překonávali či zasazovali do
vznikajícího rámce nadnárodního vládnutí. To
je dilema. To si málokdo na počátku
devadesátých let uvědomoval.
MS: To poznamenalo i možnosti chápání
člověka. Pokud člověk věděl, že krást je něco,
co není proti dobrým způsobům, tak to vzal za
své a udělal z toho platnou normu. To se děje,
když „zloděj“ není potrestán. Poskytnou
informace či prostředky a za to získají to, co by
jim za normálních okolností nepatřilo, pokud
by soutěžili férově.
KM: Jsem přesvědčen, že se situace v tomto
ohledu postupně mění v tom, že některé
iniciativy ukazují, že existují motivované
podnikatelské kruhy, které usilují a cítí
potřebu odpovědnosti za podnikatelské
prostředí a pokoušejí se jej utvářet. Zároveň je
fakt, že většina podnikatelů se přizpůsobila
korupčnímu prostředí a naučila se v něm
jednat. Na počátku devadesátých let nebyl
velký majetek považován za něco legitimního.
Toto se snad trochu mění. Vím, že ještě
donedávna pojem podnikatel měl dokonce
pejorativní, stigmatizující význam.
MS: Domníváte se, že u nás chybí patřičné
autority? Ty, které by říkaly a naváděly, jak se
lidé mají chovat? Shodou okolností nás jedna
výrazná autorita opustila. Jste přesvědčen, že
člověk by měl mít před sebou někoho, koho
může následovat a také být odměněn, když
překročí normy, jež si společnost ustanovila?
KM: Jistě. Mnozí poukazují na to, že součástí
obnovy demokracie je obnova politických elit
či občanských elit v tom širším slova smyslu.
Důležitý tedy není jen tlak zdola, jak jsme o

něm již hovořili, ale též význam pozitivních
příkladů, které toho tlaku dokážou v dobrém
slova smyslu využít, dokážou ho zpětně
stimulovat. Můžeme říci, že v etablovaných
demokratických společnostech je společenská
elita zárukou obojího, jak pozitivních příkladů,
tak potřebného tlaku zdola.
MS: Nu, jde o nastavování laťky, kam by měl
člověk hodnotově směřovat. Je otázka
hodnotové orientace, zda člověku bude bližší
svět hmotných statků, majetku, či bude
preferovat věci nepeněžní povahy. To
zásadním způsobem ovlivňuje projevy člověka
a do důsledku možnosti korumpovat či být
korumpován.
KM: Ano, můžeme na to nahlížet jako na
všeobecný neduh západního kapitalismu, jenž
má velkou kariérní orientaci, je tam zásadní
důraz na individualismus. Pokud se navrátím
k pojmu sociálních elit a pojmu středních tříd,
tak víme z vývoje na Západě, že důraz na
nemateriální hodnoty přichází s určitou mírou
saturace středních tříd. Ty se postupně začínají
orientovat na hodnoty, které je možné označit
za postmateriální, jako je ochrana životního
prostředí, kvalita sociálních vztahů a podobně.
Zde vidíme, že také u nás se formují enklávy
středních tříd, které se orientují na odpovědný
vztah ke svému okolí, ke svým institucím, ke
své rodině, k životnímu prostředí, ke svému
zdraví apod. Zkrátka osvojují si také občanské
kompetence. Jsou to ale jen takové ostrůvky.
Liberální kultura formálních pravidel
v postkomunistických zemích je podle slov
jednoho německého sociologa ve stavu
„řídkosti“.
MS: Nepevnosti, nestability, a proto se lidé
vydávají svůj statut upevnit prostřednictvím
neetických až nelegálních praktik.
MK: Ano, „hustá“ politická kultura v České
republice je spíše klientelistická kultura
neformálních pravidel.
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MS: Pokud hovoříme o hodnotách, tak by bylo
chybné opomenout vztah korupce a svobody.
Domníváte se, že člověk, jenž uplácí, chová se
neeticky, se stává otrokem? Nebo jste toho
názoru, že lidé, kteří tak jednají, svědomí
vypouštějí a ignorují?
MK: Těžko říci. Je to spíše otázka na
psychologa či teologa. Já jako politický
sociolog k tomu těžko mohu zaujmout
stanovisko. Mohu se domnívat, že to může být
různé, že to může být tak i tak. Samozřejmě,
co je zajímavé, na tomto dotazu je jeho
morální rovina. Jakým způsobem se v moderní
společnosti produkuje morálka? Jedna věc,
která je evidentní, je, že západní společnosti
jsou morálně fragmentované a nejsou to
společnosti, které by byly morálně
integrované v silném slova smyslu. Vidíme zde
nárůst individualismu, který je spojený
s globalizací. Zároveň zde vidíme, že jistá míra
integrace, řekněme středních tříd, jež je
zajištěna koloběhem informací, mediální
komunikací, institucemi, ta se jistým
způsobem udržuje, reprodukuje, byť se
ukazuje, že to dává zabrat čím dál tím více
držet společnosti a jejich instituce pohromadě.
Ukazuje se, že v moderní společnosti je
morálka cosi jako neukončený proces
komunikace. Ukazuje se, že musí neustále být
…
MS: … obnovován ...
KM: … dohadován, znovu upevňován.
Vezměte si otázku partnerství, proměny funkcí
rodiny, otázku euthanasie, potratů a podobně.
To jsou silná morální témata, na která
neexistuje jednoznačný, převládající názor.
Ten se postupně utváří a musí být neustále
přehodnocován, komunikován. Může se také
postupně měnit.
MS: Inu, učíme se demokracii. Jak vnímáte
konkrétní snahy této či předchozích vlád? Po

posledních volbách v roce 2010 máme vládu
rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci ..
KM: Pokud jde o rozpočtovou odpovědnost,
řekl bych, že rozpočtová odpovědnost není
žádná pozitivní politika, to by měla být podle
mne samozřejmost a pokud to samozřejmostí
není, znamená to podle mne, že máme někde
vážný problém. A i když to samozřejmostí
není, považuji za plané dělat z rozpočtové
odpovědnosti politickou ctnost, neboť
v našem případě často zakrývá absenci
pozitivní politiky a nutného vizionářství
specielně toho, jak hodláme řešit vážné
problémy naší společnosti – od životního
prostředí, přes energetickou či vzdělávací krizi
až po stárnutí populace. Pokud jde o korupci,
je naivní čekat od jakékoli vlády, že se rychle
zbaví korupce, na druhou stranu je nutné
dělat aspoň něco. Velký význam má
pochopitelně kompetentní policie a nezávislé
a efektivní soudnictví. Do boje s korupcí vyšly
Zelení a Věci veřejné a ničeho velkého
nedosáhly. Nečasova vláda udělala některé
kroky (např. ve státním zastupitelství), které
mohou ohlašovat blýskání na lepší časy. To
teprve uvidíme. Také pražský primátor
Svoboda si zaslouží uznání za to, jak dokázal
v roce 2011 narušit zavedené klientelistické
sítě na magistrátu. A rád bych opět řekl, že
onen tlak zdola je nutností.
MS: Jak vnímáte na jedné straně důležitost
formálních pravidel a na druhé kultivace
člověka? Často užíváte pojem liberální kultura
formálních pravidel. Politici, když se chtějí
utkat se společenským jevem, tak řeknou, že
přijmou zákon, že to legislativně „ošetří“.
Nevede tento přístup k destrukci principu
formálních pravidel, jelikož právní řád není
přehledný a nabízí mnoho výkladů? Některé
zákony jsou schvalovány na základě jistých
podnikatelských požadavků. Nevytváří se
prostředí pro korupční jednání?
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KM: Ano, tohle je klíčová věc. Otázka zní,
jakou roli hraje právo v moderní společnosti.
Není to vůbec věc jednoznačná. Ale představa,
že dokážeme právně upravit všechny možné
sociální konflikty a situace, je představa naivní,
nebezpečná, ale také lidsky pochopitelná,
pokud se lidé necítí v bezpečí a nedůvěřují
ostatním. Selhávání práva je věc přirozená a
nalézání spravedlnosti je do značné míry
v rukou nezávislého soudnictví. Je nicméně
výhodné, pokud lidé dokážou řešit množství
svých sporů a konfliktů bez toho, abychom
přijímali zákony, tedy vynutitelná pravidla
jednání. To v jistém smyslu omezuje naši
svobodu. Jde o zásadní dilema moderní
společnosti, která na jedné straně významně
posiluje naše životní možnosti, na straně
druhé je zdrojem mnoha ohrožení, což
vyvolává poptávku po kodifikaci a kriminalizaci
mnohého konkrétního jednání. Jak říká
Bauman153, tajemství šťastné společnosti
spočívá v dosažení rovnováhy mezi možnostmi
a ohrožením. Pokud jde o privatizaci
legislativního procesu, a máme indicie o tom,
že k ní u nás dochází, to je jistě povážlivá věc.
Na druhou stranu, působení zájmových skupin
v legislativním procesu je v liberální
demokracii věc přirozená. Důležité ovšem je,
zda je to působení otevřené a transparentní, či
zákulisní a pokoutné. Tento problém řeší
153

Zygmunt Bauman, *1925, polský sociolog
židovského původu působící v anglickém Leedsu,
kam přišel v roce 1971. Proslavil se svou analýzou
holocaustu a postmoderní společnosti, pozdní
modernitou, kterou nazvat tekutou z důvodu
nepevnosti sociálních vazeb, hodnot mající dopad
na chování člověka. K sociologii se dostal během
působení u Jednotek vnitřní bezpečnosti po II.
světové válce. Studoval na Varšavské universitě i
na London School of Economics, kde psal o
anglickém socialistickém hnutí. Jeho knihy mají
respekt a mají zastání ve skupinách stavících se
negativně vůči globalizaci. Jeho díla jsou věnována
nejen odborné obci. Jeho díla: Sociologie na každý
den 1964, Svoboda, Holocaust a modernita 1989,
Myslet sociologicky 1990, Tekutá modernita 2000.
Je překládán do českého jazyka a v roce 2005 mu
byla udělena cena Vize 97.

všechny etablované demokracie. Mnohé z nich
tuto věc řeší regulací lobbistických aktivit, také
u nás již máme za sebou deset let trvající
diskusi na toto téma.
MS: Jak se díváte na budoucnost? Pokud
sestupný trend bude pokračovat, pokud stát
bude privatizován, tak půjdeme směrem,
kterým se vydala nám blízká země z Višegrádu.
Jedná se o Maďarsko. Demokracie, ta
zkorumpovaná forma vlády, je nahrazena
autokracií.
MK: Já jsem povinným optimistou. Jistě, obava
z tohoto trendu je asi na místě. Vidíme, že i u
nás po něm existuje poptávka. Ano, obava
z takové „orbanizace“154 zde je. Může též
docházet k ještě méně pozitivním jevům.
Vidím, že jedním garantem liberální kultury je
Západ. Západ je pro mě reprezentován
především Evropskou unií. Liberální hodnoty,
které jsou nyní pod jistým atakem, je potřeba
se naučit obhajovat. Zde pochopitelně vidím
prohospodařování vztahu k evropské
integraci, jenž je poškozována takovým
falešným, kýčovitým národovectvím. Mnozí
zastávají a priori nedůvěřivou a nekritickou
pozici, jako by Evropská unie chtěla opanovat
naši krásnou zemi uprostřed střední Evropy.
Dá se to tak jistě interpretovat, ale má to dva
háčky, jeden je plebejský a druhý ignorantský.
Za prvé, i my jsme Evropskou unií, za druhé
nedokážu si přestavit, že bychom dovedli
chránit naši ekonomiku a občanskou
společnost před nahodilostmi globalizované
modernity bez těsné spolupráce s těmi, kteří
vidí podobně jako my.
MS: Vy vnímáte integraci jako možnost
pročištění i od jevu, který se stal centrálním
154

Orbanizace - slovo je odvozeno od maďarského
politika Viktor Orbána (*1963), který je premiér
Maďarska, předseda strany Fides, působil v úřadu
v letech 1998 -2002 a od roku 2010. Jeho politika
vyčleňuje zemi na periferii. Otázkou je postoj vůči
tisku, úpravy v ústavě. Ty způsobily v zemi patřičné
protesty.

127
bodem našeho dialogu. Jsou mezi námi lidé,
kteří uvažují v tom smyslu, že nadnárodní
celky, instituce, spíše podporují praktiky, které
můžeme označit přinejmenším za nežádoucí.
MK: Může tomu tak být. Záleží na tom, ve
kterém případě a ve které instituci. Obecně
bych řekl, že většina zemí severozápadní
Evropy se dokázala více civilizovat, pokud to
vyjádřím zjednodušeně. Dokáže efektivněji
eliminovat či redukovat a vytěsnit nejrůznější
projevy fyzického i verbálního násilí,
diskriminace a nerovnosti. Vidíme zde vyšší
právně institucionální úroveň, která dokáže
hodnoty liberální demokracie lépe zajišťovat,
obsluhovat a bránit. To neznamená, že se tam
také nevyskytují sociálně patologické jevy. To
vůbec ne. Je to otázka míry převažujícího
klimatu. Irituje mě, když někteří naši
europesimisté, a já sám se považuji za
skeptického eurooptimistu, používají
argumenty toho druhu, že na Západě není vše
ideální. To je pochopitelně pravda.
V okamžiku, když kritizujeme nějakou praxi
v české společnosti, České republice, a
poukazujeme na situaci v Německu, Dánsku,
Velké Británii, tak to neznamená, že bychom
hovořili o tom, že zde je všechno špatně a tam
je vše dobře. To je zřejmé. My ale, mám za to,
jistě usilujeme o to, abychom patřili
k institucionální kultuře Západu, která je
založena na nenásilí, respektu k jedinci,
individuálních svobodách, vládě pravidel,
právní rovnosti a rovnosti příležitostí.
MS: Pro eliminaci špatných jevů bychom se
měli naučit efektivně komunikovat, zvládat
spory, které při správě věcí veřejných přirozeně
vznikají. Na druhé straně si musíme uvědomit,
že zvládání korupce je věcí generací. Neztrácet
naději a neříkat si, že sám člověk nic nezmůže,
že je pouze odkázán sám na sebe. Ten dovede
mnoho, pokud se dokáže integrovat s lidmi,
kteří mají stejné směřování.

MK: Jistě, soudím, že schopnost efektivního
kolektivního jednání patří mezi nejvýznamnější
občanské kompetence. Krize důvěry, důvěry
spolupracovat s druhými, silně občanskou
společnost podvazuje. Dotýkáme se pojmu
důvěry, jenž velmi úzce souvisí jak s právní
kulturou ale také s korupcí. Občanská
společnost se vyznačuje důvěrou ve formální
pravidla při každodenním zájmovém střetu.
Nejde primárně o to, že by pravidla byla
dokonalá, ale že významně redukují výskyt
nahodilostí v našem životě. Je zřejmé, že
budování občanské společnosti je generační
záležitost. Zároveň s jistotou víme, že ani
generační obměna nám sama o sobě nic
nemusí zajistit. Zkrátka je třeba obdělávat pole
dnes, les sázet dnes, ale přitom nevíme, zda
budeme těžit dřevo, zda budeme sklízet. Bez
důvěry v naši budoucnost to půjde jen těžko.
MS: Je to nejisté, je to otevřené.
MK: Ano, to, co jste zde zmínil, tak to je velmi
důležitý apel. Je potřeba se učit sebevědomě
jednat a zároveň je třeba vyjadřovat respekt a
uznání lidem, kteří mají jiný názor, kteří
mohou být našimi oponenty. Smysl pro
názorovou a zájmovou pluralitu je nutným
předpokladem svobodné společnosti. Je to
obtížné, ale je třeba se učit brát kritiku jako
privilegium, ne jako nedostatek či jako
ohrožení. V tomto smyslu nám naše politická
scéna příliš příkladů jak civilizovaným
způsobem konflikty zvládat nedává a někdy to
podle toho na úrovni každodennosti
v občanské společnosti také vypadá. Anebo ta
každodennost podmiňuje stav politiky? Spíše
jde o začarovaný kruh vzájemného ovlivňování
a teď jde o to, aby nešlo o začarovaný kruh
nedůvěry, korupce a klientelismu, ale o
produktivní spirálu umožňující rozvíjení
sociální kritiky, spolupráce a důvěry.
MS: Děkuji Vám za rozhovor a někdy na
shledanou.
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Dialog o korupci s Vlastimilem Piherou155,156:
MS: Jak si definujete slovo korupce? Něco
jiného je pohled laika, něco jiného je pohled
právníka skrze paragrafy.
VP: Je to složité. Vždy závisí na kontextu,
v jakém se ve své podstatě používá. Jednak
známe korupci v oblasti právní, ta má
relevanci a konsekvenci v oblasti trestných
činů a soukromého práva či standardního
správního práva. To je však úzké vymezení.
V tomto kontextu se ostatně málokdy užívá
přímo slovo korupce. Spíše používáme
označení konkrétní skutkové podstaty.
Například pletichy při veřejné soutěži.
MS: To znamená i úplatky.
VP: Ano, podplácení například jako soutěžní
delikt. S tímto pojetím se setkáváme poměrně
málo. Nejčastěji se setkáváme s korupcí v tom
sociologickém pojmu. Korupce v něm jako
spíše než reálný stav vystihuje naše vnímání
společnosti, světa. Hovoříme-li o korupci, tak
tím vyjadřujeme nespokojenost, nelibost
s tím, jak jsou věci řízeny, jak vypadá
společnost, kdo rozhoduje, kde jaké
pravomoci působnosti jsou alokovány, kdo
vydělává, kdo nevydělává. To je význam
korupce, jak je nejčastěji používán. Nemyslím
si, že by si někdo dával zvláštní práci s tím, aby
to dál rozlišoval.
MS: Je uváděno, že korupce je zvláštní sociální
praxí a někdo ji považuje za sociálně
patologickou.

VP: Já si osobně nemyslím, že je až sociálně
patologická. Naopak. Patologické je něco, co je
nezdravé v tom smyslu, že se jedná o úchylku
z běžného stavu. Soudím, že korupce je
běžnou součástí společnosti.
MS: Pokud bych měl vaše slova konfrontovat
s postojem amerického novináře Erika
Besta157, ten s touto tezí o normalitě
nesouhlasí. Korupce je pro něj fenoménem,
jenž je ve společnosti nezdravý, neboť
společnosti jako celku škodí. Je to forma
krádeže.
VP: Může to společnosti škodit. To
neznamená, že je patologická v tom smyslu, že
je nepřirozená, že je cizím a zvráceným
prvkem ve společnosti. To máte stejné jako
s hříchem. Je patologický či ne?
MS: Hřích, tedy i krádež, korupce, může
člověka pouze degradovat, může mu to
přinášet duševní obtíže. To proto, že člověk
koná cosi, co konat nemá, co je proti jeho
dobru. Již jsem to zmínil. Lidé korupci dávají do
souvislosti s krádeží. Sedmé přikázání,
nepokradeš. Je zřejmé, že …
VP: Možná se můžeme shodnout na tom, že je
nežádoucí. Jinak si myslím, že se jedná o plně
přirozenou věc. Korupce bude ve vždy
společnosti přítomná. Bude v jisté měkké
verzi, bude imanentní. Zvláště v těch
oblastech, kde se lidé pohybují v omezených
skupinách, kde mezi sebou musí vycházet.
Dříve či později se mezi sebou vytvoří to, co
lze nejširším způsobem označit vztahem, který
je korupční. Tedy něco, co má tendenci
vypadat jako střet zájmů.
MS: Klientelismus, přihrávání zakázek …

155

Vlastimil Pihera, *1976 český právník, autor
změn ustanovení zákona o neanonymních akcií.
Pracuje v advokátní kanceláři Kocián, Šolc a
Balaštík.
156
Dialog byl natočen ve středu 18. 1. 2012
v poledních hodinách v prostorách advokátní KSB
Jungmanova 24, Praha 1

VP: Všechny tyto varianty. Lidé to mohou
dělat vědomě. Preference rozhodování mohou
157

Erik Best, *1962, americký novinář žijící
v Čechách vydávající respektovaný bulletin Fleet
Sheet.
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být zatíženy naší zkušeností a leností.
Například když vím, že to bude dělat Franta,
tak s ním nebudu mít nejmenší problém. To
proto, že se s ním vždy domluvím. Proč bych si
tedy přidělával práci, aby to řešil někdo jiný?
Tento prvek je tu asi neustále. Proti tomu
nastupují jiné hodnoty vycházející z pnutí ve
společnosti, které by mělo tento přístup
vyvažovat. To je důležité. Když se dnes
kritizuje korupce, tak možná pod tím zaznívá
daleko více, než samotná kritika korupce. Je
vidět absence toho, co by mělo působit jako
protisíla vůči korupci.
MS: Na jedné straně máte korupci a proti ní je
integrita, která označuje propojenost,
provázanost. Korupci asi v té nejvyšší
abstraktní míře lze označit jako vykročení
z řádu, do kterého byl člověk dán, který též
umožňuje kvalitní existenci a rozvoj daného
individua. Jsou lidé, kteří se staví proti tomu.
Snaží se přetvářet věci k obrazu svému.
VP: To asi ano. Máme zřejmě nízký pocit
morální integrity. Máme i nízkou míru loajality
a především institucionální loajality a také
odpovědnosti. To jsou hlavní problémy
posilující korupci. Nejsou v tom fenoménu
korupce samotné, ale právě v absenci
vyvažujících prvků společnosti, které proti ní
působí. Nás ale zajímá především korupce
spojená se státem. Náš stát je neefektivní či
méně efektivní ve srovnání s jinými. Jednak
v tom, že je nekompetentní. Lidé vůči němu
necítí silnou loajalitu. Občas mi připadá, že
tento stát je farmou, jejíž hospodář odjel na
dovolenou. Jednoduše ji nechal na pospas.
Ona se nyní řídí sama. Občas se udělají opravy,
ale nějaký ten étos státu se postupně
s hospodářem vytratil. To je to, co nám možná
vadí. My to vnímáme ve smyslu, jak fungují
politické strany. Trochu odbočím. Někdy na
konci vysoké školy jsem byl osloven určitými
moderními sociálně demokratickými
myšlenkami zde známými jako Třetí cesta.

MS: Narážíte na Anthony Giddense158.
VP: Ano, zúčastnil jsem se pár setkání mladých
sociálních demokratů. Byl to ale tragický
zážitek. Hlavně protože ho nikdo nečetl,
nikoho nezajímal. Tito lidé neznali nic o teorii,
o sociologii. Většina lidí, kteří tam působili,
pokud vůbec byli vysokoškoláky, byli
z podivných škol, které vystudovali
prostřednictvím strany. Vysvětlili mi postup,
kterému říkali žebřík. To je základní přístup,
jak to funguje. Hoši se dohodnou a určí
jednoho, třeba zde je Karel, a toho dostanou
na radnici Plzeň 3. Ten zase pomůže Frantovi
do blíže nespecifikované komise na Plzni 3.
Takto si jednoduše pomáhají po příčkách
směrem vzhůru. To je systém politiků.
Uvědomil jsem si, že takto dnes fungují
politické strany.
MS: Vy tímto upozorňujete, že politické strany
nejsou postaveny na lidech, na konzistentní
ideologii, na slušném konceptu společnosti,
odpovědném vládnutí, ale na prospěchářství.
VP: Není to zájem o věc veřejnou …
MS: Funguje tu to české bližší košile než kabát.
Čistě partikulární zájem je povýšen nad zájem
celku. Ideje jsou vytěsněny a dány jako malá
ozdoba politického pokoje. S tím se spravovat
společnost nedá.
VP: Můžete také tvrdit, že ideje slouží
k rozparcelování hlasů. Máte klienty, ty
oslovíte něčím, co se jim líbí. Podle toho vás
158

Anthony Giddens, *1938, britský sociolog, otec
konceptu Třetí cesty. Pracoval na London School of
Economics. Ideový koncept, který převzal vůdce
Labouristů Tony Blair, se snaží nalézt kompromis
mezi levicí a neoliberalismem. Klade důraz na
solidaritu, dialogickou demokracii, promýšlení
státu blahobytu. Giddens je pro Čechy významný,
jelikož uvedl do anglického světa T. G. Masaryka
jako sociologa. Mezi jeho význačné publikace patří
Sociologie, která vyšla v několika vydání, Důsledky
Modernity, Unikající svět, Třetí cesta, Třetí cesta a
její kritici. Mnoho z nich bylo přeloženo do češtiny.
Zabývá se otázkou dopadů klimatických změn.
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také volí. Pokud ve stranách není loajalita,
není tam ta myšlenka, není tam ponětí o věci
veřejné, tak tam není ani loajalita vůči státu.
MS: Následuje jiný druh loajality a to ke
konkrétním lidem, konkrétním věcem,
konkrétním funkcím. Pak ve stranách, které by
měly sloužit, nejsou osobnosti, ale pouhé
figury dělající karikaturu skutečné politiky.
VP: Ve straně mohou být osobnosti, nicméně
funguje to jako fotbalové mužstvo než nějaká
ideová strana. Ve své podstatě dnes už
převládl názor, že ideologie nejsou, že jsou
nesmyslné, že by s nimi nikdo nepřežil. Možná
je na místě otázka, nač jsou politické strany?
MS: Ano, dříve byla snaha skrze stranu
deklarovat ideu o fungování společnosti. Dnes
je otázka jiná. Vidíme politickou stranu jako
firmu. To není správa státu, to není zajištění
obecného dobra. Dnes jde především o
rozdělení finančních toků.
VP: Prakticky ano. Jde o rozdělení zdrojů.
Pokud si všimnete, tak zde figuruje i snaha,
aby těch zdrojů bylo co nejvíce. Pokud se
podíváte na výstup ekonomiky, tak vidíte, jaké
obrovské množství prostředků jde přes stát.
Tyto skupiny mají větší zájem na tom, aby se
stát stával větší, větší, aby „bumbrlíčkovatěl“,
aby se nafukoval, aby toho bylo čím dál tím
více. Tím se otevírají další možnosti korupce a
odčerpávání prostředků. To je to, co říkáte, že
dnes i pro ty podnikatele se stát stává jedním
z největších obchodních partnerů. Jestliže
padesát procent našeho produktu prochází
přes stát, co já jako podnikatel?
MS: Nu, člověk by si mohl říci, že to využije.
Tečou tam stovky miliard. Bude někomu vadit,
pokud si pomohu tím, že někoho uplatím?
Získám tím výhodu, kterou bych jinak na
efektivním trhu nezískal. Tím pádem
společnosti usilují o to, aby měly dobré vztahy
s těmi, kdo ten stát spravují. To jsou především

úředníci a politici. Tím získali částečnou moc
nad tokem peněz.
VP: Soudím, že to není tak jednoduché. Nyní
jsme hovořili o politicích. U těch podnikatelů
je situace trochu jiná. Tam fungují dvě síly.
Stát roste a trh se tím neustále zmenšuje.
Firmy jsou tak tlačeny, aby obchodovaly se
státem. Ony si nemohou vybrat, byť to pro ně
nemusí být výhodné. Nejen, že stát si kupuje
spoustu věcí, že obchoduje, ale lidé, kteří by si
věci nekoupili, si je koupí skrz stát. To
znamená, že je to nepřímá cesta k člověku.
Stát více a více reguluje. Tím, jak reguluje, má
v ruce trh jako takový a pravidla, jak se na trhu
chovat. Vy se tak se státem musíte bavit jako
obchodní partner, ale i jako s tím, kdo reguluje
tržní prostředí.
MS: Člověk si říká, jak jsme do toho stavu
došli? Právě velikost napomáhá a vyzývá ke
korupci. Když se podíváte do historie, tak
můžete tvrdit, že za císaře pána byl stát ve
srovnání s dneškem neskutečně malý.
VP: Proto firmy v zásadě nemusel zajímat.
Pokud se stavěly železnice, stavěly je akciové
společnosti. Prostor pro boj mezi státem a
obchodem byl omezený. Dnes je čím dál větší
a asi bude čím dál tím větší.
MS: Dříve za Rakouska Uherska bylo stabilní,
loajální úřednictvo. Můžeme hovořit o
kontinuitě.
VP: To může být iluzí. Jistě ti úředníci byli
loajálnější. Též musíte uvážit, kdo mohl být ve
Vídni úředníkem?
MS: Vzdělaní a spolehliví lidé.
VP: Byli tam lidé za zásluhy. Prvních deset let
nedostávali žádný plat. Kdo si to mohl dovolit?
Byli to převážně šlechtické rody.
MS: Byly to elity.
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VP: Ti lidé museli být zajištěni. Pokud jim byl
po deseti letech přiznán plat, tak dostávali
penzi. V tom okamžiku ztráceli motivaci ve
vztahu k obchodu a možnosti si přivydělávat,
avšak bylo o ně postaráno.

společnosti. Není důležité, co do těch knih tam
napíšete, ale jak to aplikujete.

MS: U nás je to problém definitivy a služebního
zákona.

VP: Můžete to takto brát.

VP: Za Rakouska-Uherska ale nemuseli být tak
efektivní jako dnes. Běžný úředník vypil za
směnu mnoho piv. To dnes málokdo ví. Je
dobré si přečíst paměti Františka Weyera159,
kde popisuje práci ve Vídni. Na druhou stranu
měli nulovou potřebu korupce, jelikož
prakticky byli zajištění. To je v přímém
rozporu, jak funguje dnes státní správa. Všude
je finančně poddimenzovaná, málo se
vytvářejí pracovní místa, snad s výjimkou
České národní banky a pár elitních úřadů.
Úřednictvo je ve své podstatě platově tak
nízko, že tam buď máte lidi nevzdělané, nebo
nekompetentní. Myslím si, že je to systém,
který některým lidem vyhovuje.
MS: Člověk se může tázat, jak nekompetentní
lidé mohou utvářet zákony, normy pro ostatní.
Vždyť ti nejlepší jsou eliminováni.
VP: Víte, jak kde a k jakým zákonům a
nařízením. Já si myslím, že to zákony
neovlivňuje. To proto, že nesdílím legislativní
optimismus. Ten mě dávno minul. Právo je
něco jako řeč. Je to sociální systém, který se
vytváří nikoliv v knihách, ale v životě té které

159

František Weyer, (1879 – 1951), ve Vídni
v rodině českého matematika Emila Weyera. V roce
1899 na to se zapisuje na právnickou fakultu. Po
studiích odchází do Rakouska. V roce 1909 byl
jmenován docentem Karlovy University. Byl jedním
z prvních tvůrců československé ústavy a správních
zákonů. V roce 1919 stál společně s Karlem
Englišem u založení Masarykovy university. Mezi
jeho dílo lze řadit: Soustava československého
práva státního (1924), Problémy správy
v demokracii (1924), Teorie práva (1926), Paměti IIII (2001 -2004).

MS: Myslím, že to byl George Jellinek160, kdo
hlásal, že právo je minimum morálky.

MS: Ano, to, co je v právu, tak by mělo
odpovídat stavu lidského chování.
VP: Morálka by měla být kritériem, kterým je
právo aplikováno. To nalezneme i v Bibli u
Mojžíše. Zákony byly dány díky „tvrdosti“
lidského srdce. Tam je rozdíl mezi zákonem a
morálkou, která se někdy může vychýlit a je
těžko podchytitelná. Přiznejme si, že právo
korupci řešit nemůže. To musí vyřešit ti, kdo
právo aplikují. Je otázkou, zda nám právo
brání, abychom korupci odstraňovali. Zda
potřebujeme nějaké dosud chybějící nové
nástroje. Abych se přiznal, tak to ve mně
vzbuzuje otázky. Stát je velkým správním
úřadem a panuje v něm hierarchie
nadřízenosti a podřízenosti. Ve své podstatě
by stát měl být s to si korupci ohlídat v rámci
interního řízení. Vytvořit si dostatečné
předpoklady pro tuto sféru. Je zřejmé, že to
nefunguje.
MS: Dnes se také dokážou zorganizovat
skupiny, které vyvinou tlak, aby se upravil
zákon pro jejich potřebu a ostatní na tom poté
tratí.
VP: To bych ale nepovažoval za korupci. Když
si stanovím systém a lobbistická agentura
prosadí zákaz užívání žárovek a to tak, že
nekoupíte žárovku za 12 korun, ale za 300
korun, tak bych neřekl, že je to korupce.

160

George Jellinek (1851 – 1911) německý právník,
studoval právo, filosofii, historii umění. V roce 1881
se stal profesorem na Vídeňské universitě. Jeho
hlavním profesním zájmem byl obor nauky o státu.
Jeho hlavní dílo bylo Všeobecná státověda 1900,
která byla vydána i česky 1906. Spis je používán do
dnešních dnů.
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MS: Je obtížné nalézt dělicí čáru mezi tím, co je
a co není korupce. Jaký je vzájemný vztah mezi
korupcí a co je pouhé lobbování.
VP: Jsem přesvědčen, že je to pouze na úrovni
lobbismu. Také to svědčí o hlouposti
společnosti.
MS: Můžeme také říci, že korumpují lidé, kteří
si nevěří, kteří si chtějí něco pojistit.
VP: To vede k podplácení poslanců, avšak to
bych nechal stranou. Soudím, že nejhorší je ta
korupce, kdy dochází k podplácení státních
úředníků majících výkon v té či oné oblasti. Je
to problém, který se ovšem nedá vyřešit
žádným zákonem. Typickým příkladem je
současný zákon rušící anonymní akcie.
Rozšířilo se zadání a snažíme se upravit
povinnost prokazování skutečných vlastníků i
při obchodování se státem. Tam je to pravidlo,
že když někdo uzavře smlouvu se státem, musí
říci, kdo jsou jeho skuteční majitelé,
subdodavatelé. Dobrá, dejme tomu. Já si ale
říkám, že na to přeci nepotřebujeme zákon.
Stát prostě smlouvu neuzavře se subjektem,
který akcionáře neodhalí. Může to být třeba
podmínka výběrového řízení. Nejvíc absurdní
je pro mě to, že v tom zákoně je uvedena
povinnost státu se na ty majitele zeptat. To
pak vypadá, že předjímáme, že úřad je řízen
buď naprosto nekompetentní osobou, nebo
osobou, která je reálně zkorumpována. Co je
to za stát, jenž to presumuje a dělá z toho
východisko pro legislativu?
MS: To je cesta do pekel a výraz stavu státní
služby.
VP: V tomto jsme banánová republika. Možná
budeme ty banánové republiky teprve
dotahovat.
MS: Vypadá to tak. Vždyť ve srovnání
společnosti Transparency International jsme se
umístili na 57. místě s Namibií.

VP: To mi přijde šílené.
MS: Neměl by zákonný soubor, naši
představitelé, pečovat o to, aby se
nepoškozoval právní řád a pokud se přijímá
nějaká norma, zákon, aby měl opodstatnění,
aby byl aplikovatelný a nezvýhodňoval nějaké
skupiny? Právě skuliny v zákonech mohou
nahrávat lidem, kteří preferují nečestné
jednání. Netransparence a složitost mohou
vést ke korupčnímu jednání.
VP: To asi ano. To je ale otázkou diskuse. Když
někoho zvýhodňujete, tak jste se ho politicky
rozhodl zvýhodnit. Může se jednat jen o
politické rozhodnutí, jež může být
opodstatněno obecným dobrem.
MS: Omlouvám se, ale trochu odbočím. Zde je
možné vidět jistou paralelu s kamenem či
dřevem. Z té hmoty se vytváří figura a snahou
je o dosažení harmonie, ideálu. Zákon, stejně
jako hmota, je přetvářen až dosáhne optimální
podoby. Jde o to, aby se nepřijímaly normy,
které stejně za pár měsíců nebudou platit.
Ano, vše by mělo směřovat k tomu, aby nebyla
inflace norem. To znamená, že zástupci lidu
mají usilovat o dobré normy, tedy o kvalitu a
ne kvantitu. Dobrá norma eliminuje nejistotu.
VP: Kromě nejistoty vidím spíše problém
v inflaci. Také není dobré to, že nad věcmi
v okamžiku vzniku není řádná kontrola. Návrhy
neprocházejí klasickou analýzou,
připomínkovým řízení. Vezměte si požadavek
na analýzu RIA. Tento předpis je nesmyslný,
protože je v našich podmínkách
nerealizovatelný a oni chtějí, aby se aplikovala
na vše. Hlavně na to nemáme kapacity.
Řešením by bylo říct si, že během roku se vydá
asi sto zákonů a ne násobky tohoto čísla.
MS: Je nutné, aby se naši zástupci dohodli na
sebeočistném procesu. Jde přece o vylepšování
řádu, jenž napomůže posouvat společnost
výše. Nedopusťme, aby se z právního řádu
stala houšť předpisů, v níž se nikdo nevyzná či
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pouhá malá skupina lidí. Lidé by měli dávat
pozor, aby se záměry normotvůrců
neznetvořovaly.

MS: Vy tedy snahy občanů proti korupci berete
s odstupem? Vy jste rezervovaný vůči úsilí proti
tomuto sociálnímu jevu?

VP: Tomu se ale zřejmě nevyhneme, pokud
budeme postupovat rychlostí 400 zákonů
během roku. Když to přepočteme na pracovní
dny, tak je to téměř dva na den. Je to vskutku
absurdní. Není možné, aby je všechny všichni
přečetli a aby procházely normální schvalovací
procedurou.

VP: Záleží, jak to je konáno, jací lidé
přeformulovávají své námitky, kdo navrhuje
jaké řešení. Typické je zrušení akcií na
majitele. Dle mého mínění jde o kvazi politický
krok. Ničemu nepomůže. Efektem je, že se
dobře prodává, lidé jsou dokonce pobouření,
že vůbec existují anonymní akcie. Ale dokud
jim to někdo neřekl, vůbec o tom nevěděli.
Navíc tyto kroky, pokud nejsou zacílené a
prodiskutované, zvyšují pro všechny
administrativy náročnost a nákladnost. To mi
na tom vadí. Ony na nás dopadají bez rozdílu.
Zdražují stát a zvyšují regulaci. Stejně jako stát
upravil užívání žárovek či jej plně zakázal, tak
nyní zakáže listinné akcie na majitele. To
proto, že si úředník neumí upravit, s kým
podepisuje smlouvu.

MS: Některá opatření se u nás přijímají
v režimu legislativní nouze.
VP: Vládne tu přílišný optimismus, že se něco
napíše do zákona a bude to fungovat. To ale
není pravda. Upravují se věci, které jsou
v zákoně, a vůbec by v něm nemusely být.
Soudím, že spousta věcí by mohlo být
upraveno vyhláškami. Bylo by to ku prospěchu
věci. To je zřejmě velký problém v oblasti
zákonodárné. Výkonná moc žije v úplně jiném
světě. Ta by měla být řízena jako každá jiná
společnost. Proto jsem skeptický, co se týče
těchto zásahů proti korupci na úrovni zákonů.
MS: Dalo by se říci, že tento koncept
legislativního optimismu ve vztahu k potírání
korupce může užít pouze politik vůči
nevzdělanému a naivnímu člověku, který se
domnívá, že vše vyřeší regulace, více zákonů,
více předpisů. Náš politik však může pomocí
schválených zákonů a regulací vykázat svou
aktivitu na poli boje proti korupci. Když bude
bilancovat, tak to předloží voličům.
VP: Přesně tak. Ale tato agenda není vlastní
pouze politikům. Ta je vlastní i sdružením a
organizacím.
MS: Narážíte i na nestátní?
VP: I ty. Do jisté míry je jejich agenda shodná
s agendou politickou. Musí ji veřejnosti
prodat.

MS: Vychytralí lidé to stejně budou obcházet,
jelikož si skulinky najdou.
VP: To je jisté. Typicky zrušení akcií nic
nepřinese. Jak říkám, působí tu legislativní
optimismus. Napíšete to do zákona a ono to
zmizí. Tato představa je zcela nesmyslná. Na
Slovensku jsou listinné akcie zrušené od roku
1999. Myslíte si, že tam není korupce? Máte
pocit, že tam nejsou netransparentní
struktury? Poslanec Polčák161 převáděl
pozemky. Následně se zjistilo, že není
skutečným vlastníkem. Neexistuje přísnější
režim pro evidenci vlastnictví pozemků a ani
náhodou jej nevymyslíte.
MS: Jak ale léčit tento jev? Jak jej omezovat?
Vy jste uváděl, že jej zřejmě nikdy
neeliminujeme, jelikož korupce je pro člověka
čímsi inherentním. Jde tedy o vytyčení mezí?
161

Stanislav Polčák, *1980, český politik za TOP 09,
původem právník. Před angažmá v politice pracoval
jako privátní advokát. Též působil jako regionální
politik v zastupitelstvu města Vysoké Pole.

134
VP: Ano. Vymezení hranic je na úrovni úřadů,
na jejich obsazení. Pokud to tam nebude
jistým způsobem vyřešeno, můžeme přijímat
zákony, jaké chceme. Na druhou stranu by
měla proběhnout debata, v jakých ohledech
předpisy potřebujeme. Tato diskuse
neproběhla. Pokud by pan Janeček162 chtěl
utratit pár peněz, tak by to bylo asi to
nejefektivnější.
MS: Radíte v rámci boje proti korupci, potírání
tohoto jevu, udělat screening, audit, co je
třeba?
VP: Ano, analýzu toho, co je potřeba, na co se
zaměřit. Já mám reálně velký problém
s posledním vývojem u odposlechů. Všimněte
si, že to proběhlo za všeobecného plesání.
V tom smyslu, že ti nezbední policisté již
nebudou moci zjišťovat podle telefonů, kde
jste. Pokud usilujete prokázat korupci, tak ji
dnes jedině prokážete odposlechem. Jinak
máte téměř nulovou šanci. My jsme dnes
odposlechy prakticky eliminovali. Nemohou
být využívány efektivně. To máte stejné jako
s těmi akciemi. Ten myšlenkový postup je asi
následný. Kluci, hurá za ním. Zrušíme listinné
akcie a tím korupci vyřešíme. Vůbec nejsou
vytyčené priority.
MS: Vždyť vládní program boje proti korupci
má asi 54 stránek. Vy viníte vládu, že jde čistě
po formě?
VP: Ano, odborná diskuse na toto téma
neproběhla.
MS: Užíváte slovo diskuse. Tu mohou
probouzet i média. Jak se stavíte k jejich
zprostředkování? Nevede se náhodou ve

veřejném prostoru tak povrchní diskuse o
tomto fenoménu, že nám skutečnost, podstata
uniká?
VP: Asi tak. Zásahy proti korupci by musely být
nikoliv v oblasti legislativy, ale zásadně v řízení
úřadů, měli bychom zde mít konkrétní trestní
kauzy. Lidé by se za korupční činnost
postihovat museli. Na to pochopitelně
předpisy jsou.
MS: Implicitně říkáte, že máme normu, ale
není patřičně naplňována.
VP: Nejen to, dokonce se pak říká, že není
možné ji aplikovat, jelikož k tomu byl potřeba
ještě jiný zákon. U nás existují výmluvy typu:
„Zde se to nepovedlo, jelikož je ve třetím
odstavci místo slova „a“ slovo „nebo“. Je to
tedy celé špatně a musíme proces opakovat
znova“. Takto se tedy vytváří kouřová clona.
Musíme si jednoduše vyjasnit, na co zákony
potřebujeme a na co ne.
MS: Při boji s korupcí vznikl zádrhel, když se
korupce stala problémem globálním. Jsme
součástí nadnárodních institucí jako
Mezinárodní měnový fond, Světová banka,
mezinárodní měnový fond, Světová
zdravotnická organizace, Mezinárodní
organizace práce nebo Evropská unie.
VP: Nevnímal bych to takhle.
MS: Vždyť nyní bytní nejen moc státu, ale i
nadnárodních institucí. Právě ty by měly
vynucovat pravidla, ale místo toho se stávají
korumpujícími i korumpovanými. Stačí se
podívat na Evropskou unii.
VP: Soudím, že bytnění institucí není věcí
korupce.

162

Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.

MS: Pozor, tím pro ni vzniká možnost. Již
otázka transparentnosti.
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VP: To ano. Čím větší stát, tím větší
předpoklad ke korupci. Tam ale není tak přímá
souvislost.
MS: Říkáte, že tam není kauzální vztah?
VP: Takovým příkladem je Švédsko. Tam se
říká, že se korupce projevuje v platech
úředníků. Společnost tak „korumpuje“
úředníky na rozdíl od klasických korupčníků.
MS: Ano, to však není náš případ.
VP: Má to řešení. Dnes již víme, že číšník přišel
a budeme muset platit. Státy v určitém
okamžiku zkolabují, neboť neunesou
obrovskou agendu a obrovské přerozdělení,
které z logiky musí nastat. Budou muset projít
zeštíhlovací kůrou, nebo se prostě zhroutí. A
to tak, že přestanou fungovat a nahradí je
systémy, které budou daleko jednodušší.
MS: Na jedné straně máte integraci, tak
nastane jev vyplývající, tedy desintegrace.
Rozpad říší. Myslíte si, že by to bylo pozitivní,
pokud bychom mohli projít očistnou lázní?
VP: Středověk mám sice rád, ale nevím, zda
bych si jej chtěl prožít na vlastní kůži. Témata
jako jsou vývoj státu, jeho agendy, vývoj
sociologické struktury společnosti... Je to
otázka. Já jsem to diskutoval s jedním
francouzským bankéřem, a ten mi řekl, že ve
Francii je příjem padesáti jednoho procenta
voličů závislý na státu.
MS: Inu, bude těžké si vypustit rybník a jen tak
k tomu nedojde.
VP: To je princip koule. Za první republiky
státní zaměstnanci představovali možná deset
procent elektorátu. Ten měl tak úplně jinou
pozici, vypadal úplně jinak než dnes.
MS: Domníváte se, že toto téma bude tak
palčivé, že by to mohlo dojít tak daleko, že
situace rozpohybuje síly, které ohrozí
samotnou demokracii?

VP: Je zřejmé i dnes, že demokracie do jisté
míry selhala. Demokracie, jak ji dnes známe,
tedy demokracie v devatenáctém století, vedla
k tomu, že dělnické třídě či nižším vrstvám
dávala možnost participace. Mělo to ten efekt,
pokud to řeknu tvrdě, intelektuální potenciál
dané třídy vycházející z její nepropustnosti, byl
liberalizací narušen. Tím došlo k vysunutí
značné části ideovětvorné a intelektotvorné
větve do vyšších tříd. Došlo k odtržení lidí
tíhnoucích k bulváru od ostatní společnosti.
Neustále sdílí méně a méně společného. To je
největší skupina bez ideologického pojítka.
Nejsou schopní intelektuálně definovat, jak by
stát měl být řízen, financován atd. A kvůli
tomu je možné kupování hlasů.
MS: Politici mohou svým populismem
korumpovat masy. Společnost již není
pomyslnou cibulí, ale trojúhelníkem.
VP: Ano, sociální demokracie byla úplně něco
jiného, než je dnes. S tím vším upadá zájem o
politiku. Masovost prakticky vylučuje slušnou
míru přitažlivosti pro vyšší vrstvy. Možná jsme
v období konce římské republiky, v době, kdy
přijala principát jako rozumné řešení, jenž
umožnil fungování společnosti dalších tisíc let,
možná déle, než se rozpadla Byzantská říše.
MS: Snad se nechceme vracet? Měli bychom
usilovat o kráčení dopředu.
VP: To jste optimistou. Jsem přesvědčen, že
všechny věci se v životě opakují a to ve spirále.
To je jediné, co jsem si z marxismu-leninismu
nechal.
MS: Děkuji Vám za osvětlení korupce
z hlediska práva a správy společnosti.

Dialog s docentem Oldřichem Vinařem163,164:

163

Oldřich Vinař, *1925, docent psychiatrie,
farmakolog, působil v léčebnách jako Kosmonosy,
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MS: Co podle vás je korupce?
OV: Nu, již zde bych řekl, že to, co označíte za
korupci, je společensky a kulturně podmíněno.
Na co se mohu dívat jako korupci u nás,
nemusí to stejně chápat například v Americe.
Kde je ta hranice, kdy člověk dostane provizi
za něco, co dohodí jako obchod? Koneckonců
to můžeme nalézt i u nás. Soudím, že korupce
nastává tam, kde je jakési ujednání o
transakci, která ale někoho poškodí. Nebo
tam, kde někomu pomůže, ale je to v rozporu
s přijatými pravidly. Těmi, které platí v tom
čase, v tom místě, v té společnosti.
MS: Jinými slovy to, co bylo korupcí za
minulého režimu, dnes nemusí být považováno
za korupční čin. To, co není korupcí zde, může
za ni být považováno v Americe či západním
světě. Zkrátka časové a prostorové změny tlačí
na proměny definic v kontextu norem.
OV: Ano, například lobbisté mi připadají jako
kanál pro korupci. Nějaká zájmová skupina
podplácí více méně veřejně námi zvolené
poslance.
MS: Já bych řekl, že váš postoj je příliš prudký
a odsuzující. Jsou lidé, kteří vyjednávají,
agitují.
OV: Pochopitelně poslance, kterého
přesvědčují vybranými informacemi, aby pro
ten zákon hlasoval, čímsi motivují. On
vypomůže jim, oni vypomohou jemu. Zkrátka
jej přemlouvají, že ti, co zájem určité skupiny
podpoří, z toho budou něco mít.
MS: Soudím, že to může být označeno za
chybný postoj vůči lobbingu. Možná je to také
způsobeno naší krátkou demokratickou tradicí.

Bohnice. Pracoval pro Světovou zdravotnickou
organizaci. V současné době pracuje jako privátní
psychiatr.
164
Dialog byl natáčen v úterý 22. 11. 2011 v po 14
hodině v ordinaci doc. Vinaře K Ovčínu 10, Praha 8,
Ďáblice.

Tímto přístupem můžeme obvinit každého.
Jako by nikdo neměl vnitřní integritu. Člověk,
jenž je v zákonodárném sboru, byl zvolen na
základě programu. Je placen z našich daní a
odvodů. Nepředpokládá se, že bude dostávat
vedlejší příjmy. Ostatně příjmy poslanců a
zástupců lidu jsou násobkem průměrného
příjmu. Na základě této skutečnosti v něm
nebude podporováno přesvědčení – ochota,
aby hlasoval pro to či ono. Poslanec má
hlasovat ne dle závazku vůči skupině, ale vůči
svému vědomí a svědomí.
OV: Pochopitelně. Jestli je tomu tak, nač je zde
instituce lobbistů, kteří jej k určitému aktu při
hlasování přemlouvají?
MS: Proč? Lze se domnívat, že člověk, jenž je
naším zástupcem, nemusí mít patřičné
informace.
OV: Proč by je neměl mít z nezávislých zdrojů?
Proč by je měl mít a priori od někoho, kdo ten
konkrétní zájem prosazuje?
MS: Abych se přiznal, tak pochybuji, že naši
poslanci či lidé, kteří byli zvoleni pro
reprezentování státu či lokální autority, mají
rozsáhlý informační aparát, jenž jim zabezpečí
kvalitní příjem informací. Možná jsem v tomto
ohledu pesimista. My žijeme v době asymetrie
informací. Svět je stále komplikovanější a naše
možnosti jsou omezené. Je zřejmé, že sem
přicházejí lidé, kteří budou mít zájem
prosazovat čistě partikulární zájmy a podléhat
lobbistickým tlakům. Lidé to mou brát tak, že
daní zástupci pracují pro ďábla. Aby mi bylo
rozuměno. Kvalita demokracie je také závislá
na dobrém sdílení informací. Je pochopitelné,
že někteří však tento druh informování budou
brát jako předpolí korupce. Neznamená to, že
to budu zakazovat. Mohu to regulovat a
monitorovat.
OV: Dobrá, ale ten lobbista se mnou mluví
v zájmu nějaké skupiny, která jej tam poslala.
Proč tento člověk může prostě přijít, aby mně
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svým zájmem zkreslil něco, co mám zastávat
na základě mého závazku svým voličům?
MS: Doufám, že neobhajuji ďábla. Člověk je dle
mého mínění svobodná bytost. Když někoho
přijmu a vyslechnu si jeho stanoviska, tak to
může rozšířit můj obzor. Zároveň nejsem
zavázán k tomu, abych hlasoval tak a tak. O to
zde běží, byť je zřejmé, že to někteří lidé
porušují. Právě to se stává, když za mnou
přijdou pánové vysvětlit jistý záměr a ten je
předmětem diskusí v zákonodárném sboru a
také tu bude řeč o obohacení mého
zahraničního konta, aby to nebylo tak do očí
bijící. Tím se jim zavážu, že budu hlasovat
podle jejich doporučení. To je chybné a
trestuhodné. Já jsem se snažil podotknout, že
lidé – lobbisté mají možnost nabídnout
informace. Sluší se říci, že kontrola lobbingu
v Čechách není, jako je tomu v zahraničí. Je
možné říci, že to člověk může zneužít jako
každou věc. Lobbing lze považovat za
neutrální, zda bude směřovat ke korupci, tak
to je na charakteru jednotlivců. Závisí na
integritě člověka. Každopádně volba je v jeho
rukou a historie rozsoudí, zda ku prospěchu či
opaku.
OV: Uvedu trochu jiný příklad z lidských
vztahů. Budu zamilovaný a dívce přinesu růži.
Tím, že ji ona přijme, tak přebírá cosi jako
závazek. Kdyby mi ji hodila na hlavu, tak je
jasné, že mě nechce. Tím, že ji přebrala, tak je
to náznak nějakého začátku.
MS: Pojetí korupce souvisí s člověkem, tedy
jeho rozumění světu a situací, v níž se nachází.
OV: Soudím, že na tomto případu se právě
ukazuje, co je a co již není korupce. Záleží na
normách zde a nyní.
MS: Pokud byste to měl říci vlastními slovy. Je
korupce vychylování řádu, do kterého byl
člověk dán a jenž mu prospívá? Tážu se proto,
že lidé daný fenomén mohou redukovat na
předávání obálek. Ty jsou toho také součástí.

Ale domnívám se, že je to sekundární jev. Lze
soudit, že primárně jde o porušení
hodnotového řádu člověka, jenž mu umožňuje
jeho existenci. Vnímáte to také tak?
OV: Obrátil bych se k brutálně biologickému
pohledu na tuto věc. Vychází to z toho, co je
vrozené a co jsem se naučil. Vrozený je pud
sebezáchovy a zachování rodu. To jsou dva
základní pudy. Když hovoříme o sebezáchově,
tak se hovoří o příjmu potravy, oblékání se,
aby člověk přežil co nejdéle. Čím déle přežije,
tím větší bude mít šanci vychovat své
nástupce. Následně je chránit do chvíle, kdy
budou již soběstační. Toto je přírodní zákon,
jenž zde platí a je vrozený. O tom sporu
nebude. Nyní přicházíme k tomu, jak se tento
zákon uplatňuje. To je skutečně dáno
normami, které si společnost utváří. Tady a
teď. Jsou to proměnné času a místa. Nyní je
otázkou, zda jsem tyto normy přijal jako
zákony této země, jejímž jsem občanem. Když
byla povinná vojenská služba, přísahal jsem, že
budu sloužit jako voják ať jsem to vnitřně
přijal, nebo ne. Do některých norem jsem byl
nucený například pohrůžkou vězení při jejich
nedodržení. My můžeme nalézt korupci
v různých oblastech lidského konání tu
v politice, tu ve zdravotnictví. Na druhou
stranu, pokud mi však někdo přinese květinu,
tak to asi korupce není.
MS: Můžete to brát jako poděkování. Je nutné
rozlišit transakci ex ante a ex post. Lékaři jsou
těmto pozornostem vystaveni.
OV: To máte pravdu. Abych se přiznal, snáze
se mi přijímá bonboniéra či drahé víno, jestliže
je od někoho, kdo s léčbou končí. Můj postoj
je poté daleko svobodnější. Uznávám, že je to
forma poděkování a honoráře. Pacient může
říci, že ode mě už nic nechce, jen mi chce
poděkovat. To je jedno z velkých kritérií, podle
kterého se posuzuje, zda konkrétní případ
korupcí je či není. Co je korupcí v politice?
Když již ten Temelín stojí a někdo si na tom
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„nahrabal“? Někdo může být rád, že stojí,
jelikož na tom budeme lépe, než Německo,
neboť to je závislé na tom, zda jim tam
Putin165 pustí či nepustí ropu, plyn. Dobrá,
mám tedy odměňovat člověka, který
dopomohl k postavení elektrárny?
MS: Proč se podle vás vytváří „humbuk“ kolem
korupce až nyní? Toto téma je v poslední době
velkým předmětem zájmu médií.
OV: Je to proto, že se u nás sociální normy
teprve ustanovují. Tvoříme je za pochodu,
podle toho, co někomu prošlo a co neprošlo,
proto je u nás téma korupce živé. Nyní dám
příklad. Je zapotřebí sto milionů na to, aby se
udělaly zkoušky v pátých třídách za účelem
zjištění kvality škol? Je za potřebí taková
částka? Kam jsme to došli? Kvůli tomu se mi
otvírá kudla v kapse. Ve školách jsou přece
osnovy, které říkají, co má znát desetileté dítě.
A teď se vynaloží taková částka, aby se na to
přišlo znovu. To je hrůza.
MS: V minulosti se o korupci vědělo.
Domnívám se, že to byla malá korupce. Vědělo
se o ní, ale nebyla kolem ní taková publicita.
Týkalo se to pozorností za účelem drobných
služeb. Dnes je téma korupce otevřené díky
tomu, že se rozkrádá stát. Vy jste zde uvedl, že
někdo si vymyslel zkoušky vyhodnocování žáků
na základních školách, co mají znát pro další
studium. Lze v tom vidět úřednické manýry.
Každý pracovník státní správy usiluje o
kontrolu nad rozpočetem a toto je možná
jeden z jeho projevů. Úředníkovi nejde o
službu, ale o panování. Druhou věcí je to, že

165

Vladimír Putin, *1952, druhý president ruské
federace (2000 – 2008). Poté působil jako předseda
vlády. Za minulého režimu pracoval v KGB. V roce
1991 byl zvolen starostou Petrohradu. Časopis
Time jej ocenil v roce 2007 titulem osobnost roku.
Očima západu je označován za autokratického
vládce, třebaže doma je populární. V roce 2012 se
navrátil do prezidentského křesla, kde vystřídal
Dmitrije Medveděva.

zde chybí jasná koncepce školství, kam chceme
jít, kde chceme být a to je do nebe volající.
OV: Největší problém vidím v tom, že škola je
hodnocená jenom podle počtu žáků. Když se
tedy sníží nároky, bude těch žáků více.
S nadsázkou mohu tvrdit, že čím víc hloupých
žáků, tím více prostředků pro školy.
MS: Opět korupce ze strany státu vůči školám.
OV: Já zde dělám hranici. Školu a ne ty žáky
budu hodnot podle toho, jak dopadly testy
těch desetiletých. Je možné na základě
výsledků alokovat peníze konkrétním
institucím?
MS: Zde se dostáváme k tomu, že co jste
zmínil. Je to mrav ve společnosti. Od toho se
přece odvíjí vyspělost civilizace, myšlení lidí. I
to, zda země bude považována za vyspělou.
Mrav determinuje míru korupce. Jakou
váhu tomu dáváte?
OV: Ano, to již není tak závislé na dnes a tady.
Je jedna příšerná poučka, kterou říkával můj
přítel profesor Hanzlíček166: každý je kupný a
každý má svou cenu. Ilustruji to vtipem. Letí
muž v letadle, vypadá dost zámožně. Líbí se mi
jedna z letušek, a tak ji nabídne, že když s ním
stráví dva dny, dá jí za to sto tisíc dolarů. Ona
je zaskočená a zeptá se, jak to myslí. On na to,
že bydlí v tom a v tom hotelu a když přijde,
dostane tisíc dolarů. „Prve jste ale mluvil o sto
tisících,“ reaguje ona. „Já jsem jen chtěl vědět,
jestli jste ochotná, teď už jen vyjednáváme o
ceně…“
MS: Zde se ukazuje cena člověka. Mohlo by se
tvrdit, že každý člověk se dá koupit. Vždy jde o
míru. Domnívám se, že mravně integrovaný
člověk odolá. Stačí se podívat do Bible a části
Nového Zákona. Ďábel chtěl, aby se mu Kristus
Pán klaněl, když přijme jeho nabídku
166

Lubomír Hanzlíček (1916 – 1984) profesor
psychiatrie, působil ve Výzkumném ústavu
psychiatrickém. Jeho žákem je prof. Höschl
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pozemského světa a bohatství. On odolal a
zvítězil. Bohužel jsme lidé, jež mají své
nedostatky, slabosti a tendence jim
podlehnout.

Soudím, že tito lidé věděli, že žít
v komunistickém režimu byla hra s ďáblem.
Mravní pohledy se poté promítaly do
realizované politiky.

OV: Souhlasím. Je to otázka morálního vzoru
člověka.

OV: Částečně nesouhlasím. Kdo z nich vydržel
ve svých funkcích až do dnes?

MS: Proč se podle vás začalo až po více jak
dvaceti letech výrazně hovořit o korupci? Není
to také kvůli tomu, že se do veřejného prostoru
či chcete-li politiky, dostali lidé, kteří tam
v minulosti nebyli? Myslím tím, že politika
v 90. letech byla trochu jiná v tom smyslu, že
v ní působili lidé, kteří byli motivováni
„obecným dobrem“. Obsah politiky byl tím
pádem odlišný ve srovnání s dneškem?

MS: Pithart168, Klaus169 a do jisté míry nedávno
zemřelý Václav Havel170.

OV: Tady platí jedna praktická věc. Vrcholnými
politiky se u nás po převratu stali lidé, kteří
neprošli komunální politikou. Nemohli být
tedy prověřováni tím, že se osvědčili tu ve
Zlámané Lhotě či v Dobříši, kde mohli působit
jako starostové. Věřili této tezi: Oni mě zvolili
pro můj program, proto k němu mám
odpovědnost. Dnes se do vrcholné politiky
dostávají lidí díky tomu, že uspěli na té
regionální úrovni, tak se dostávají v politické
hierarchii výše a výše. V devadesátých letech
se amatéři stali vrcholovými politiky ze dne na
den.
MS: Ano, doslova byli katapultováni do
vrcholných pozic. Je nutné podtrhnout, že se o
politiku zajímali a považovali ji za součást
svého života už dříve. Takoví byli lidé kolem
Charty 77167 či jednotlivci tvořící šedou zónu.
167

Charta 77 Vznikla v roce 1977 jakožto výraz
nespokojenosti lidí s praktikami, které prováděli
představitelé
komunistické
totality.
Československo
se
zavázalo
k dodržování
politických práv v rámci dohod z Helsinek 1975.
Komunistický režim je sice přijal, ale nedodržoval.
Charta byla uskupením intelektuálů i obyčejných
lidí, kteří se nespokojili s tím, jak režim nakládá
s těmi, kdo mají zájem se svobodně projevovat.
Záminkou pro její vznik byl proces s lidmi z kapely
Plastic People of the Universe a DG 307. Mezi

OV: Klaus? Lidé se ptají, jak se dostal mezi
disidenty.

hlavními představiteli byl Václav Havel, Jan
Patočka, evangeličtí myslitelé J. S. Trojan, L.
Hejdánek, katolický kněz V. Malý, Pavel Kohout, Jiří
Gruša, i reformní komunisté jako Zdeněk Jičínský,
Věněk Šilhán, M. Král a jiní.
168
Petr Pithart, *1941, český politik, právník, jeden
ze signatářů Charty 77. Během normalizace se
kromě svého zaměstnání věnoval esejistice a spolu
s kolegy vytvořil dílo Češi v dějinách nové doby. Po
roce 1989 se stal jedním z vůdců Občanského fóra
a v roce 1992 českým premiérem. Po neúspěších
v politice odchází na právnickou fakultu a v roce
1996 se navrací do politiky jako senátor z KDU –
ČSL, kde působí do současnosti. Jeho styl politiky
lze označit jako nekonfrontační.
169
Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa
později premiér České republiky. Je vnímán jako
politický antipod Václava Havla, s nímž vede
diskuse o otázkách úlohy občanské společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy
patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo či mnoho
v dějinách země (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006), ad.
170
Václav Havel (1936 - 2011) významná autorita
ve světě divadelním, disidentském. Jeho dílo bylo
spíše uváděno v zahraničí, je možné uvést Zahradní
slavnost,
Vyrozumění,
Ztížená
možnost
soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace,
Kromě her psal také eseje, z nichž nejslavnější Moc
bezmocných je velkým příspěvkem do českého i
svštového myšlení 2. poloviny 20. století. Havlovou
snahou bylo bojovat za zachování lidské identity a
žití v pravdě.
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MS: Podle vás je korupce přítomna z důvodu
nedostatku vzorů a neexistence praxe
jednotlivých politiků?

konají vše proto, aby jisté společnosti dosáhli
neefektivní zakázky. V tom je vidět zřejmá
korupce. Vy nám, my vám.

OV: Ano, chybí nám prověřování schopnosti
vládnout ve prospěch voličů. Zvolilo mě 10
tisíc lidí, ale nyní jsem zástupcem milionu lidí.
V tom je náš problém. Proto je u nás míra
korupce vyšší než jinde.

OV: Ano. Jako příklad použiji IZIP171. Určitě je
to skvělá věc, která by nám ušetřila mnoho
peněz. Bohužel se domnívám, že udělat
takovou databázi není zase příliš bezpečné.
Ani v Pentagonu nezabránili, aby se jejich
tajné informace nedostaly přes WikiLeaks na
internet. Takhle se může spoustu lidí dostat
k intimním informacím.

MS: Není náhodou problém korupce také
v tom, že kromě nekompetentnosti
jednotlivých aktérů máme též příliš rozsáhlý
stát? Zastupují jej lidé, kteří místo úspornosti
usilují o větší a větší pravomoci, které jsou
živnou půdou pro sociální patologii. Ti naši
úředníci vymýšlejí zbytečnosti, které jste uvedl
ve vztahu ke škole, třebaže oni vůči tomu mají
odlišné stanovisko vedoucí k obhajobě jejich
záměru a konání.
OV: Souhlasím. Jedna z náprav korupčního
jednání by byla v tom, že větší pravomoc by
měla mít samospráva. Lidé na malém městě si
umí poradit s daněmi lépe, než to koná ministr
financí. Jsou ale věci, které by měl rozhodovat
stát. Například stavbu dálnic mezi velkými
městy, to každopádně pomůže hospodářství.
MS: Narážíte na sílu kvalitní infrastruktury. Ta
se mohla během generace změnit k lepšímu,
ovšem promeškali jsme čas i peníze.
OV: Jsou věci, kde by stát měl mít svou
pravomoc.
MS: Ano, ale právě centrum, kde se má
rozhodnout, je v obležení silných
ekonomických skupin. To může podporovat
korupční prostředí. České dálnice jsou jedny
z nejdražších v Evropě.

MS: Vše se dá zneužít a je na člověku, jak
s těmi informacemi naloží. Opět se dostáváme
k otázce důvěry, na základě níž je společnost
utvářena.
OV: Vy musíte počítat s tím, že ta důvěra zde
jednoduše ...
MS: … byla vyčerpána?
OV: Ano, to je pochopitelné. Dám vám
opětovně příklad ze života, byť to s korupcí
nemusí být přímo spojeno. Měl jsem jednu
pacientku, bylo jí asi osmdesát let a již jí
začínala Alzheimerova choroba172. Na chodbě
svého domu potkala dva muže, kteří jí tvrdili,
že vykupují pohlednice. Pozvala je tedy do
bytu a oni si ve chvíli její nepozornosti vzali její
šperky. Její syn jí říkal, že si musí dávat větší
pozor, že nemůže zvát cizí lidi do bytu. Víte,
co ona odpověděla? „Já si kvůli dvěma
lumpům nebudu ve svých osmdesáti letech
měnit názory na lidstvo či člověka.“ Rozumíte?
To jsou hranice. Asi je lepší zachovat si kladný
vztah k lidem. Měli bychom si ale dávat pozor
na dva lumpy, kteří mají snahu nás okrást.
V tom spatřuju celý ten problém.

OV: Bohužel.
171

MS: Stát tedy reprezentují lidé, kteří onomu
tlaku podlehnou, a to je špatně. Lidé mohou
říci, že nám následně vládnou ne politici
s pomocí úředníků, ale ekonomické síly. Ti

IZIP - elektronická zdravotní knížka sloužící
zdarma pro pojištěnce VZP.
172
Alzheimerova choroba – neurodegenerativní
nemoc, při které dochází k demenci a člověk je
odkázán na pomoc druhých. V roce 2008 bylo
v České republice kolem 120 tisíc pacientů.
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MS: Souhlasím. To máte i s finančními
prostředky, které svěřujeme politikům a
úředníkům. Kdyby v ně lidé neměli důvěru,
přestali by platit daně. Svět by byl rozpolcený.
Možná jsme již v situaci, kdy se chováme
rezervovaně, a proto vnímáme stát jako
protivníka, kterého je dobré ošulit. Kdybychom
více důvěřovali, kola hospodářství by se točila
rychleji. Inu, sami pod sebou si řežeme větev.
Kdo seje vítr, sklízí bouři. Zaseli jsme nedůvěru,
a proto nám ve státě roste korupce.
OV: Souhlasím.
MS: Jak si myslíte, že by měl probíhat boj proti
této sociální patologii? Je to vůbec možné
v kontextu naší zkušenosti a dnešní reality? Jak
se uplácení projeví v lidské psychice, kterou se
jako lékař celoživotně zabýváte?
OV: Opět se vrátím k tomu zrození.
Nespravedlnost nesnášejí ani jiní živí tvorové
kolem člověka. Existuje mnoho příkladů, kdy i
zvířata, když cítí nespravedlnost, vyvádějí.
Není to věc jen lidské psychiky. Je to v přírodě
obecně zabudováno, že se nespravedlnost
neschvaluje.

OV: To jsou ty hranice.
MS: Ten, kdo se snaží a je prospěšný pro
společnost, by měl být oceňován více než ten,
kdo prostě dělá jen tolik, aby přežil. Moc
člověka tím nepřímo vzrůstá s jeho snahou
usilovat o prostor a pečovat o zemi.
OV: Pěkně jste to řekl. Tím se společnost
dostává výše.
MS: Nyní jste uvažoval o dopadu korupce na
člověka. Jak se podle vás mělo s korupcí
bojovat? Výchovou? Vzděláním?
OV: Je zřejmé, že to musí začít v rodině a pak
hlavně ve škole. Nesmírně důležitou roli hrají
také média. Právě ta to musí umět
pojmenovat, neboť se podílejí na utváření
veřejného mínění. Právě ona chtě nechtě
definují jisté normy, co se smí a co již ne. Je to
velká zodpovědnost. A pokud jsou ta média
zkorumpovaná, tak je zle.
MS: Co třeba funkce elit? Cožpak je dobré
zaštiťovat se Klausem, který krade v Chile
pero? Cožpak je dobré přijímat pana
Paroubka173, jenž má zvláštní vztah k diskusi?

MS: My jako lidé jsme součástí přírodního řádu
a také společenského, který jsme si vyvinuli
během staletí, který nám umožňuje slušnou
koexistenci.
OV: Soudím, že jedním ze smyslů života je
napravovat nespravedlnosti v přírodě. Někdo
je malý, někdo je slabý. Někdo se narodil
robustní, někdo chytrý. Myslím si, že by
společnost měla zajistit, aby i ten slabý
nezahynul.
MS: To je lidské, křesťanské.
OV: Na druhou stranu, a nyní to trochu
přeženu, pokud má každý to, co chce, a moc
se nesnaží, tak celá společnost chudne.
MS: Nepřímo říkáte, že člověk musí být pod
„dobrým“ tlakem.

173

Jiří Paroubek, *1952, český politik. Před rokem
1989 se angažoval v Československé socialistické
straně. Po převratu vstoupil do Československé
sociální demokracie. Zpočátku působil jako
komunální politik a v roce 2005 dostal nabídku na
ministerskou pozici a poté premiérství. V letech
2006 a 2010 se snažil opětovně dostat na
premiérský post, avšak neúspěšně, byť v roce 2010
Paroubkova strana vyhrála volby. Jeho styl je
konfrontační a dominantní. Rok 2011 znamená
rozchod s ČSSD a založení strany Levice pro 21.
století.
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Cožpak je mírou Stanislav Gross174 či jiní lidé
jako ministr Kocourek175?
OV: Já věřím v sebeočisťující funkci médií a do
jisté míry u nás funguje.
MS: Ona upozorní, nastaví reflektory a akce se
může spustit. Podle vás mají jednu z ústředních
rolí. Přenášejí dění z veřejného prostoru
k lidem a to může ovlivnit naše budoucí
jednání vůči svému blízkému okolí. Tím se
mohou utvářet jak pozitivní tak negativní
vzory. Člověk by se mohl sám sebe zeptat, zda
náhodou není jejich role nadsazována?

slušnou existenci, tak je lidstvo na této planetě
vystaveno zkáze a zanikne. Trochu se mi
v mysli vybavuje teze jednoho staršího českého
básníka. Napsal: Opustíš-li mne, nezahynu,
opustíš-li mne, zahyneš. Tam je to skryté.
Člověk si jednoduše zahrává s tím, co jej
konstituuje. Opravdu si tím nepřímo
zahráváme se zkázou. Opustíme-li to dobré,
konstituující, tak potíž je v tom, že je to činnost
jednotlivců, ve srovnání s miliardami lidí, kteří
jsou poté obětí činů jiných lidí.

OV: Z přirozenosti média přenášejí zkušenosti
k nám. To je jejich funkce. Do jisté míry nám
říkají, co se smí a co ne. To, co je v Evropské
unii, tak by se mělo uplatňovat u nás. Může
tak jít o globální úroveň. Co odhlasuje valné
shromáždění Spojených národů, tak budeme
dodržovat. Nyní vám tam přijde
Ahmadinežád176 z Iránu a celému
civilizovanému světu dá facku tím, že veřejně
prohlásí, že holocaust neexistoval. Problém je,
že se mu za to nic nestane. Vrátí se do
Teheránu a pokračuje v jaderném programu i
přes všechna ultimáta.

OV: Hovoříme-li o korupci, rád bych řekl něco
k jejímu potírání. Myslím, si, že by stačilo,
kdyby byli pohnáni k zodpovědnosti ti, kdo
podepsali jednotlivé kontrakty. Máme
dokumenty, na kterých jsou ti jednotlivci
podepsaní. Nač potřebuje česká policie
vyšetřovat pět let, kdo je odpovědný? Ať to
byli ministři či jejich náměstci. Musela být
přeci podepsána kupní smlouva. Tento člověk,
ať ručí svým majetkem za to, co kdy podepsal.
Nejen to, že půjde do vězení, když se prokáže
trestní korupční jednání. Soudím, že by za to
měl ručit celým svým majetkem. To by, dle
mého mínění, byl lék na již se vynořující
korupci.

MS: Já se domnívám, že pokud by tímto
způsobem pokračoval každý, pokud by každý
ignoroval řád, který mu je dán pro jeho

MS: Vám vlastně chybí potrestaní lidé, kteří
jsou zřejmí, přesto je k odpovědnosti nikdo
nežene.
OV: Nu dobrá …
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Stanislav Gross, *1969, bývalý premiér a sociální
demokrat. Stál po boku Miloše Zemana, v jehož
vládě vykonával funkci ministra vnitra. Taktéž u
premiéra Vladimíra Špidly, kterého v roce 2004
nahradil. Z funkce odešel v roce 2005 a nyní se
věnuje advokacii, kterou za pobytu v politice
vystudoval.
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Martin Kocourek, *1966, bývalý ministr
průmyslu a obchodu. Byl 90. letech poradcem
Václava Klause, poté ekonomický expert ODS.
Působil v dozorčích radách státních institucí i ČEZ.
176
Mahmúd Ahmadinežád, *1956, od roku 2005 6.
president Iránské islámské republiky. Původně
vystudovaný stavební inženýr. Ve svých projevech
napadá západní svět, žádá o eliminaci Izraele,
negativně se staví k homosexuálům a podporuje
jaderný program.

MS: Byl udělán zločin a nenásleduje trest…
OV: Co je podmínkou pro odpuštění každému
hříšníkovi u katolické církve?
MS: Když je tam přiznání, pokání, náprava.
OV: Ano, musí tam být to pokání a
z přirozenosti i napravení. Jestli jsem manželce
nevěrný, tak musím přestat být nevěrný.
Nestačí se přece pouze vyzpovídat.
MS: Soudíte, že dnes v otázce potírání korupce
lidé deklarují zájem, ale neuskutečňují
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praktické kroky. To znamená, že tam není
ochota. Většina lidí vám řekne, že proti korupci
bojuje i ten největší korupčník.
OV: To je trochu problém kozla, jenž se stal
zahradníkem. Když kníže Schwarzenberg177
potřeboval nejlepšího hajného, tak jej nejspíše
udělal z toho, o kom věděl, kdo je pytlák,
jelikož právě ten znal praktiky a nástrahy na ty,
kdo pytlačí. To je přece přirozené.
MS: Chcete říci, že by českému prostředí
výrazně pomohlo, aby kauzy, které se vynoří
díky médiím, byly dotaženy do konce a byly
zde hmatatelné výsledky. Jedině tak člověk
může získat přesvědčení, že státní orgány jsou
zde pro člověka a ne pro zločince.
OV: Ano, měl by existovat odstrašující případ,
že se korumpovat jednoduše nevyplatí.
MS: Problém je v tom, že dochází k časovému
zpoždění mezi odkrytím kauzy a jejím
vyřešením. Některé jsou zameteny pod
koberec či vyšumí.
OV: Člověk si říká, že snad na to stačí policie a
soud. U toho být politik nemusí. Pokud by
fungovala policie a soud, tak na to
nepotřebujeme žádný nový zákon …

Dialog o korupci se Stanislavem
Bernardem178,179:
MS: Co pro vás korupce znamená? Jak si ji
definujete?
SB: Korupce je pro mě zlodějna jako každá
jiná.
MS: Je to tedy v rozporu s křesťanským
přikázáním nepokradeš?
SB: To pochopitelně také. Poškozuje všechny
lidi. Například tím, že ve veřejných
prostředcích je méně peněz na nutné a
užitečné věci či programy. Pohledy na to se
však mohou různit.
MS: Také v tom ohledu, že to naleptává
sociální vztahy.

MS: Problém je, že jsme v Čechách, kde jsou
věci mírně pokřivené, ale proto snad
neztrácejme naději, že pravda zvítězí. Ostatně
tato zvěst je psána nejen na české standartě.
Děkuji Vám.

SB: Samozřejmě a ničí to důvěru ve
společnosti, podnikatelé jsou často označováni
za zloděje, i když ta jejich slušná většina je
vlastně hybnou silou.

177

178

Karel Schwarzenberg, *1937, český politik, který
po nástupu komunistického režimu odchází
z Československa a do roku 1989 žije v Rakousku či
Švýcarsku. Soužil jako kancléř Václavu Havlovi a
pečoval o majetky svého rodu. Od roku 2004 byl
senátorem za část Praha 6. V Topolánkově vládě
vykonával post ministra zahraničí a podepsal
smlouvu s USA o umístění radaru a též podepsal
Lisabonskou smlouvu. Od roku 2009 je předsedou
nově vzniklé pravicové strany TOP 09, za kterou je
ministrem zahraničí ve vládě Petra Nečase.

Stanislav Bernard, *1955, majitel Rodinného
pivovaru Bernard v Humpolci. Vystudoval Vysokou
školu dopravy a spojů v Žilině, po roce 1989 využil
možnosti privatizace upadajícího pivovaru.
V dražbě malé privatizace jej koupil za více než
pětinásobek zůstatkové hodnoty. Dnes pivovar
patří k vysoce oceňovaným značkám na českém
pivním trhu.
179
Dialog byl veden ve středu 25. 1. 2012
v poledních hodinách v pivovaru 5. května,
Humpolec
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MS: Ze společnosti mizí důležitá energie, která
je významná pro její rozvoj, vytváří to bariéry,
omezuje otevřenost.
SB: Korupce křiví hospodářskou soutěž. Jeden
z nepříjemných a velmi škodlivých dopadů
korupce je ten, že lidé de facto nejsou ochotni
akceptovat jakékoliv nepopulární změny a
opatření, které jsou z dlouhodobého hlediska
nezbytné.
MS: Ano, lidé řeknou, že ti nahoře se chovají
jinak, užívají korupčnické praktiky.
SB: Bohužel je to dědictví čtyřiceti let
bývalého režimu. Kvůli komunistům zde
nebyla možnost jakéhokoliv svobodného
rozhodování, ale ani podnikání, cestování a
vyjádření svého vlastního názoru. Dokonce
byli tak neuvěřitelně drzí a omezení, že
přikazovali lidem, v co mají věřit a postihovali
je za to, že měli jiné náboženství. Mnoho lidí si
logicky spojilo tuto situaci do takového
známého hesla: kdo nekrade, okrádá rodinu.
MS: Kdo nekradl, byl hloupý, naivní.
SB: Pochopitelně, ale lidé si to myslí i dnes,
v době volné soutěže, a to je velice škodlivé. A
ve chvíli, kdy se toto heslo stane normou,
bude to naprosto devastující.
MS: Jak jste se dostal k boji proti korupci,
k jejímu potírání? Je tedy otázka, zda se to dá
nazvat bojem v tom pravém slova smyslu.
Snažíte se upozornit na věci, které společnost
táhnou dolů.
SB: Byl jsem osloven Karlem Janečkem180,
který nadační fond zakládal. Zeptal se, zda
bych nechtěl být jeho spoluzakladatelem.
180

Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž je korupce a krádež rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.

Rozhodl jsem se spolupracovat, jelikož mi to
dává smysl a také mi není jedno, kde žiju,
v jaké zemi, v jaké společnosti. Vím, že
korupce je jedna z velkých a těžkých nemocí
současného společenského systému, hlavně
proto jsem řekl ano.
MS: Přirovnal byste tu nemoc k rakovině?
Začíná jen na jednom místě, ale následně se
objeví metastáze.
SB: Určitě, v jistém ohledu se korupce dá
přirovnat k rakovině. Často začíná nenápadně
s fatálními důsledky.
MS: Kdybyste měl charakterizovat stav české
korupce v kontextu toho, že Česká republika se
v minulém roce umístila v Indexu vnímání
korupce na 57. příčce společnosti
Transparency International, můžeme říci, že se
korupce postupně stala systémem? Myslíte si,
že bez korupce není společnost schopna přežít?
SB: Ne, to si nemyslím. Společnost je naopak
bez korupce schopna žít mnohem úspěšněji a
zdravěji. Je to především vidět na zemích
Skandinávie, kde se tyto praktiky vyskytují jen
v minimálním rozsahu. Jde především o to,
aby korupce přestala být beztrestná, aby
přestala být součástí systému. Jedním
z hlavních problémů je, že korupce se stala
běžným nástrojem financování politických
stran.
MS: My ti zaplatíme a ty budeš pracovat pro
nás.
SB: Jsem naprosto přesvědčen, že politické
straně bude naprosto k ničemu, že bude mít
prostředky, pokud jí nebudou věřit lidé. Bylo
to vidět na posledních volbách, kdy socialisté
vložili do kampaně mnoho stovek milionů
korun. Celá republika byla polepena líbivými
populistickými hesly. Nakonec volby vyhráli,
ale neměli koaliční potenciál. Naprosto stejně
na tom budou občanští demokraté, pokud
budou mít peníze, ale už ne důvěru. Myslím si
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ale, že to současným politikům vůbec
nedochází. Důvodem je, že léta žijí
v zaběhaných kolejích, ve vytvořených
vazbách, kudy vedou finanční toky. Už si
zřejmě ani nedokážou představit, že by bez
těchto špinavých peněz mohli být úspěšnější.
MS: Co by podle vás měli politici udělat?
SB: Každopádně razantní kroky, které by lidi
pochopili a jimž by hlavně uvěřili, ztotožnili se
s nimi. Je to zkrátka hodně o důvěře. Kroky to
musí být nejen verbální, ale hlavně musí jít
k jádru tohoto problému. Musí být vidět, že to
nejsou pouhé populistické řeči. To je důležitý
moment, který bych rád zdůraznil. Spousta
lidí si myslí, že pokud je někdo pravicový, tak
podporuje …
MS: … zloděje.
SB: To je ale velmi hluboký omyl, jelikož
zlodějna nemá nic společného s pravicovostí či
levicovostí. Souvisí pouze s tím, jaké má
člověk morální zásady, jak je dodržuje či
nedodržuje. Je naprosto zřejmé a na spoustě
příkladů doložitelné, že kradou lidi z celého
politického spektra, tedy napříč politickými
stranami. Ostatně ono tradiční dělení na levici
a pravici považuji za překonané. Jsem
přesvědčen, že ve volbách klidně uspěje
strana, která nemá peníze, ale které by lidé
věřili. Strana, která bude mít prostředky, ale
lidé ji věřit nebudou, je odsouzena k
neúspěchu.
MS: Ano, ale problém české politiky je také
ten, že strany něco deklarují, slibují, a pak jsou
tak trochu v přímém přenosu usvědčeny
z praxe popírající sliby, za které byly zvoleny. V
roce 2010 lidé pochopili, že populismus není
z dlouhodobého hlediska udržitelný.
SB: Pochopila to pouze část lidí. Ale
populismus hlavně není dlouhodobě
životaschopný. Je to vidět v celé Evropě.

MS: Na základě takových slibů vznikla po
volbách v roce 2010 vláda rozpočtové
odpovědnosti a boje proti korupci.
SB: Když se však poté pana Nečase181 zeptáte
např. na setkání Zlatá koruna, co konkrétně
proti korupci vláda dělá, tak on na to odpoví,
že jsou velmi úspěšní, i když všichni víme, že
opak je pravdou. Argumenty, že mají
protikorupční strategii, která má 54 bodů a že
mají již třetinu splněnou, je směšná. To
považuji za tak smutné vyjádření, že to není
třeba ani komentovat. Snad i malé dítě tuší, že
existují věci významné, které o něčem
skutečně rozhodují a pak mnoho věcí, jejichž
splněním se prakticky nic nezmění. Sem
bohužel patří ta splněná premiérova třetina.
MS: Vidíte, ale takoví lidé nás vedou.
Domnívám se, že pokud politik má být
z dlouhodobého hlediska úspěšný, tak musí
lidem říkat nepopulární věci. Měl by mluvit
pravdu. To právě rozděluje lidi v politice na
běžné politiky a na státníky.
SB: Určitě, s tím plně souhlasím. Důležité ale je
umět ty věci také srozumitelně vysvětlit, to
z politiků umí málokdo.
MS: Shodou okolností jsme se mohli s jedním
takovým rozloučit. Zemřel člověk, jenž byl
ochoten za pravdu a poctivost žít. Kvůli svým
postojům za minulého režimu strávil dlouhý
čas ve vězení. Lidé v naší zemi to nepochopili a
nenásledovali jeho příklad. Nebyl tím, kdo by
korumpoval. Pokud chce člověk něčeho
dosáhnout, musí většinou taky něco obětovat.
Situaci nezvládnu tím, že si vytvořím
protikorupční dokument.

181

Petr Nečas, *1964, český politik, od roku 2010
devátý předseda vlády, též předseda ODS. Ve vládě
M. Topolánka působil jako ministr práce a
sociálních věcí. V politice je od roku 1992. Působil
jako náměstek ministra obrany, předseda klubu
pro obranu a bezpečnost. Původním zaměstnáním
je plazmový fyzik.
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SB: Jistě, musí se dělat účinné kroky. A není na
co čekat.
MS: Vy poukazujete na to, že v politice je
dichotomie mezi slovy a činy. Slova se tak
stávají prázdnými.
SB: Jednoznačně, příkladů máme desítky.
MS: Můžeme též říci, že politici, které jsme si
zvolili, neznají řádně zahnívající situaci, neznají
realitu. Vlastně někteří nevěděli, do čeho jdou,
proto jim nedělalo problém slibovat.
Domníváte se, že jsou politici tak protřelí, že
skutečnou situaci v politice dokážou
zamaskovat?

než se očekávalo. Netransparentnost a
korupční praktiky, s nimiž se pozorovatelé
mohli setkávat, byly eliminovány a možná tak
Praha začíná nabírat nový směr.
SB: Doufejme, že tomu tak bude.
MS: Jak vy vnímáte postavení podnikatelů vůči
státu? Je stát podle vás v obležení podnikatelů
či podnikatelé jsou v obležení státu? Obsazují
podnikatelé jednotlivé sektory státu či si
politici vynucují korupci podnikatelů? Někteří
hovoří o privatizaci veřejného prostoru. Jak vy
toto vnímáte?

SB: Rozdělme to na lidi, kteří jsou v politice
dlouhodobě, ti jsou v zajetí systému natolik, že
nevnímají jeho patologičnost, nebo vnímají,
ale nedovedou si představit, že by to mohli
změnit, že by to fungovalo jinak, třeba i bez
nich, a na lidi, kteří jdou do politiky nově a
třeba s dobrými úmysly. Bohužel, většinu
z nich ten systém nějakým způsobem semele.
Možná se té zlodějny aktivně neúčastní,
nicméně nejsou v pozicích, kdy by ji mohli
razantně ovlivnit. Já osobně vnímám jako
jednu z výjimek této situace osobu nynějšího
pražského primátora.

SB: Podnikatelé, pokud je budeme nazývat
správně, jsou lidé, kteří mají nápady a starají
se o to, aby jejich firma byla úspěšná. Každý
podnikatel se snaží uspět v poměrně tvrdém
konkurenčním boji. Znám řadu úspěšných,
kteří jsou velmi slušnými lidmi. Ty, o kterých
vy hovoříte, podnikateli ve skutečnosti nejsou.
V lepším případě bych je nazval podnikavci,
v horším přímo zloději a manipulátory. Na
druhé straně jsou i podnikatelé, kteří, přestože
je znám jako v podstatě slušné lidi, na rovinu
řeknou: „Víš, když jdu do soutěže a něco
nenabídnu, tak předem vím, že neuspěju, že tu
zakázku nemohu dostat.“ A to je tragédie,
která tu panuje.

MS: Míníte pana Bohuslava Svobodu182 …

MS: Je to nastavením systému?

SB: Ten se jednoznačně vyhranil proti
korupčnickým praktikám. Zdá se, že změny,
které v pražské ODS i na magistrátu nastaly,
jsou změny k dobrému či lepšímu.
MS: Shodou okolností vámi zmiňovaný
primátor také nebyl po komunálních volbách
přijímán. To proto, že uzavřel jinou smlouvu,
182

Bohuslav Svoboda, *1944, český politik, většinu
svého života působil jako gynekolog a porodník.
V roce 1992 se stal prvním prezidentem lékařské
komory. V roce 2010 přijal nabídku ODS na post
primátora po Pavlu Bémovi. Ve volbách nebyl
favoritem, avšak díky schopnosti vyjednávání se
stal primátorem s pomocí ODS a ČSSD.

SB: Každopádně. Máme zde škálu lobbistů
navázaných na politiky, kteří mají zájem
ovlivnit zákony a všelijaká rozhodnutí tak, aby
to bylo výhodné pro určité lidi, určité skupiny.
Principy, jak okrádat stát, jak ukrajovat ze
společných peněz, jsou velmi jednoduché.
Něco se předraží, ukradne a účetně se to
prožene přes x firem, aby to bylo
neprůhledné, poté se to pošle na účet do
nějakého daňového ráje a pak zase zpět.
Manipulují se výběrová řízení, protože dnes je
těchto zakázek a tedy i peněz mnohem méně.
Proto také mnohdy vznikají umělé a
nepotřebné zakázky, aby bylo z čeho krást.
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MS: Je to otázka svědomí, postoje ke
společnosti, v níž lidé žijí.
SB: Vymýšlejí se systémy, jak rozkrádat
evropské peníze. Já například považuji téměř
všechny dotace EU za veliké zlo. Je to totiž věc,
která křiví trh, a podle mého názoru je
naprosto špatně nastavená. Ale to je kapitola
sama pro sebe. To je stejné jako naše pomoc
chudším zemím. Byl bych pro vytvoření tak
maximální tří programů pomoci. V České
republice jich ale bylo tuším dvacet pět!
MS: Každé ministerstvo spravuje nějaký ten
program, kraje mají své …
SB: V tu chvíli je s tím spojena obrovská
byrokracie a samozřejmě úplatky. Byrokracie
v tom nejhorším slova smyslu. Náš pivovar
v rámci fondů EU získal 3,9 milionů na
vzdělávání zaměstnanců. Přestože jsme vše
udělali transparentně, tak neustále
vyplňujeme nesmyslné tabulky, papíry, vše
stále fotografujeme. Stále dokola to někdo
kontroluje, aby opodstatnil svou byrokratickou
existenci. Již bych o takovou dotaci znovu
nepožádal.
MS: Jsou lidé, kteří k tomu tíhnou, preferují to,
vidí v tom spásu.
SB: Asi proto, že v tom vidí relativně snadný
přístup k penězům. Přesto není přece řečeno,
že uspějete pouze s podvody. Podívejte se na
případ společnosti Apple. Firmu, která byla
před x lety před krachem, než se opětovně
stala vůdcem na trhu. Steve Jobs183 se

nakonec, po všech problémech, dokázal
navrátit do Applu a udělal z něj světovou
jedničku. Chci tím říci, že každý člověk prožívá
během svého života nějaký vývoj.
MS: V čemkoli se snadno dají užít
nespravedlivé nástroje.
SB: Ano. Z našich politiků je velmi často
používal například Jiří Paroubek184. Velice rád
hlásal: „Vy obyčejní lidé a tamti zbohatlíci a
podnikatelé, kteří vás vykořisťují a okrádají…“.
Populismus je strašně snadno zneužitelný
nástroj, jak rozdělit společnost a jak si najít
vnějšího nepřítele. Můžeme si představit
situaci, že nebudeme mít vůbec vlastní
podnikatele a budeme se zaměstnávat pouze
v nadnárodních společnostech? Jistě ne.
MS: Víte, to je do jisté míry případ České
republiky. Zahraniční investice nám do značné
míry pomáhají, jelikož s českým kapitalismem
jsme neměli dobré zkušenosti. Ale vraťme se
k jádru tématu. Myslíte, že člověk inklinuje ke
korupci? Latinské slovo CORRUMPERE
znamená vykračování z řádu, jeho porušování,
překrucování a v důsledku i uplácení. Soudíte,
že člověk inklinuje k tomu, aby něco porušoval,
nebo si myslíte, že smyslem lidského bytí je
zachovávat daný řád, který mu umožňuje
existenci v plnosti?
SB: Každý člověk je individuum.
Zevšeobecňovat je v tomto ohledu velmi
nepřesné. Nejsem statistik, abych měl
relevantní průzkum, co převládá. Na druhé
184

183

Steve Jobs, (1955 – 2011), počítačový vizionář.
Jedna z nejvýraznějších osobností posledních
dvaceti let. Byl zakladatelem a výkonným ředitelem
společnosti Apple, která se zaměřila na oblast
osobních počítačů. V roce 1984 uvedl počítač
Macintosh a záhy poté byl ze společnosti odejit a
založil společnost Next Computer. Navrátil se do
společnosti Apple v roce 1996. Byl znám pro své
geniální vize a také pro schopnost přesvědčovat.
V Applu nebyl placeným zaměstnancem, ale jeho
majetek se odhadoval na 8,9 mld. USD.

Jiří Paroubek, *1952, český politik. Před rokem
1989 se angažoval v Československé socialistické
straně. Po převratu vstoupil do Československé
sociální demokracie. Zpočátku působil jako
komunální politik a v roce 2005 dostal nabídku na
ministerskou pozici a poté premiérství. V letech
2006 a 2010 se snažil opětovně dostat na
premiérský post, avšak neúspěšně, byť v roce 2010
Paroubkova strana vyhrála volby. Jeho styl je
konfrontační a dominantní. Rok 2011 znamená
rozchod z ČSSD a založení strany Levice pro 21.
století.
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straně se o Češích ví, a je to vidět v řadě
oblastí, že neradi dodržují nějaká nastavená
pravidla. Dokladem je např. silniční zákon. Na
druhé straně znám kopu lidí, kteří ze své
podstaty raději udělají rozhodnutí, které není
úplně v jejich přímém ekonomickém zájmu.
Jednoduše proto, že jim to vnitřně ladí s tím,
jak mají nastavený vnitřní řád, své vnitřní
normy. Zde je nádherným příkladem korupce
v oblasti slunečních elektráren. Jejich
parametry byly nastaveny v podstatě takové,
že nešlo o žádné podnikání. Stát garantoval
výkupní ceny, které naprosto neodpovídaly
tržním cenám. A díky existenci anonymních
akcií jsem přesvědčen, že řada lidí z lobbingu,
parlamentu, ze senátu, kteří se podíleli na
schvalování těch parametrů, mají podíly ve
firmách, které takto „podnikají“. To dávám do
uvozovek, jelikož to není skutečné podnikání.
Ono se to krásně dá schovat za nějaké
ušlechtilé ideály, třeba za ochranu životního
prostředí, za obnovitelné zdroje, ale ve
skutečnosti je to jen zlodějna. Já věřím, že
každý člověk je jedinečný, problém ale
nastává, když orgány, které mají nastavená
pravidla kontrolovat, jsou vyřazeny z provozu.
MS: Paralyzovány, aby se mohlo dít, to, co se
děje …
SB: Ano, paralyzovány. To je ten zásadní
moment. Proto také musí vznikat občanské
aktivity, které se nemohou dívat, jak to jde ke
dnu, ale nějakým způsobem, podle svých
schopností, možností a odvahy, řeknou této
praxi NE.
MS: To je nasnadě. Obtíž je, že do státního
sektoru se často dostávají lidé, kteří jsou
pohodlní, kteří se neuplatní v soukromém
sektoru. Stát je rozsáhlý. Pokud se podíváte do
devadesátých let, tak tvůrci transformace
žádali vytvořit malý stát, ale efektivní. Sám
jako podnikatel narážíte na všeobjímající
byrokracii. To je jeden rozměr věci. Druhým
rozměrem je, že zdejší lid není k tomu státu

dostatečně loajální. Stát v České republice není
naším státem. My jej vidíme jako nepřítele.
SB: Ale to je důsledek toho, o čem se bavíme.
Zaprvé jsme v minulém století s prominutím
dostali mnohokrát přes hubu a to tvrdě. To se
na charakteru národa musí projevit. To je
problém, jenž je dán historicky. Dále jsme
prožili čtyřicet let, které byly z pohledu
morálky naprosto devastující. Na co jste chtěl
být hrdý, když jste byl jako loutka? Jak by se za
komunistů z lidí měly vytvořit osobnosti či
vzory? Na co jste chtěl být hrdý
v Československu, když pominu sportovce
Čáslavskou185, Zátopka186 či pár vědců, kteří v
tom nepořádku byli ochotni žít, jako byli
Heyrovský 187…
MS: Otto Wichterle188 …
SB: Pokud se na to podíváte z venku, máme
krásnou zemi, řekl bych dokonce překrásnou
zemi. Dnes se často hovoří o Irsku, jaká je to
185

Věra Čáslavská, *1944, česká gymnastka,
vítězka na olympiádách v roce 1964 v Tokiu, 1968
Mexiku. Celkem získala 7 zlatých a 4 stříbrné
medaile. V roce 1968 byla vyhlášena sportovkyní
světa.
186
Emil Zátopek, (1922 – 2000), český olympijský
vítěz ve vytrvalostním běhu. V padesátých letech
se účastnil olympijských her a mistrovství Evropy.
Z olympiád získal 4 zlaté, 1 stříbrnou, z mistrovství
Evropy 3 zlaté, 1 bronzovou medaili. Jako hrdina se
stal významnou osobou v KSČ. Díky sportu se však
v politice do roku 1968 neangažoval.
187
Jaroslav Heyrovský, (1890 – 1967), český
fyzikální
chemik,
zakladatel
a
objevitel
polarografie, což je princip zjišťování prvků
v roztoku. V roce 1959 dostal Nobelovu cenu.
Samotný obor se počal rozvíjet v roce 1922. Díky
jeho angažovanosti byl vybudován Polarografický
ústav, nyní Ústav fyzikální chemie AV ČR.
188
Otto Wichterle, (1913 – 1998), český vědec a
vynálezce převážně v oblasti makromolekulární
chemie. Mezi jeho hlavní vynálezy lze počítat
hydrogelové kontaktní čočky a vynález silonu.
Během svého života prosazoval nutnost svobody
vědeckého bádání a široký základní výzkum.
Varoval také před tržním zneužíváním vědy. Byl
prvním porevolučním prezidentem Československé
akademie věd.
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milá země. Je, mohl jsem tam několik měsíců
být, jelikož jsem si tam jel získat základy
angličtiny. Problém je ten, že i když je to
překrásná země, překrásný ostrov, je rozdělný
spoustou zídek a plotů. Je tam fajn, ale tam si
na horském kole nezajezdíte, jelikož nemáte
kudy. Říkám to jako příklad, zajímavost. My
máme krásnou zemi, máme schopné a velmi
talentované lidi, ale jsme „hodně historicky
pokřiveni “.
MS: Vy konstatujete, že máme schopné lidi.
Jan Kraus poukazuje, že korupce je spojení
neschopných proti schopným …
SB: Znova se navracím k tomu, že jsme během
století dostali jako národ několikrát po hubě.
Mnohokrát nastala situace, že ti nejschopnější,
nazveme je slovem elita, emigrovali.
Opakovaný odchod elit je jedna z příčin
současného stavu. Kolik lidí odsud muselo
emigrovat, a poté se stalo světově známými a
uznávanými …
MS: Jan Kaplický 189…
190

191

SB: Ano, Miloš Forman , Ivan Lendl ,
Martina Navrátilová192, pokud půjdeme hledat
189

Jan Kaplický, (1937 – 2009), český architekt od
roku 1968 žijící ve Velké Británii. Jeho otec a matka
působili v uměleckém světě. Pracoval pro význačné
architekty, jako je Foster či Rogers. V roce 1979
založil Future systém, díky němuž realizoval stavby,
které se význačně zapsaly do architektury. Kupř.
obchodní dům v Birminghamu. V roce 2007 vyhrál
jako renomovaný architekt soutěž na Národní
knihovnu, která rozdělila společnost. Stavba
z důvodu politických tlaků nebyla realizována.
190
Miloš Forman, *1932, světoznámý režisér
českého původu. Je držitelem dvou Oskarů a tří
zlatých glóbů. Byl nedílnou součástí českého
filmového úspěchu v šedesátých letech. V době
normalizace odcestoval do USA a tam natočil filmy
Přelet nad kukaččím hnízdem (1976) a Amadeus
(1985). Tržní systém, jaký je v USA, považuje za
lepší, než způsob přidělování prostředků v minulém
režimu.
191
Ivan Lendl, *1960, bývalý profesionální tenista
českého původu žijící v USA. V 80. letech 20. století
patřil ke špičkovým tenistům. Na pozici světové

ve sportu atd. Těch lidí bylo mnohem více.
Když vám odchází nejvzdělanější lidé, musí se
to projevit. Řeknu ještě jeden postřeh. Česká
většina pak emigranty po roce 1989 vnímala
velice negativně. Já sám si neumím dost dobře
představit svoji emigraci…
MS: Já to mám v rodině. Můj otec emigroval.
Komunisté jej vyštvali, protože nechtěl být
součástí zkorumpovaného systému strany,
policie. Dá se s nadsázkou říci, že mnozí lidé
emigrovali proto, aby se mohli vrátit
k principům, které definují slušného člověka i
odkaz otců zakladatelů prvního
Československa. Kdo zůstal, tak vlastně kvůli
korupci režimu pohřbil to, co zde vytvořili jeho
předci. Těch emigrací je mnoho. Ne nadarmo
jeden významný český dirigent řekl, že raději
opustil zemi, aby nemusel opustit národ. Je to
výstižné, že?
SB: Vy jste s ním o tom diskutoval?
MS: Byl jsem malý.
SB: Já jsem strávil dva měsíce v Dublinu a to
nebyla žádná emigrace, ale chodil jsem
například do školy. Přesto jsem se cítil
vykořeněný. Nebyl jsem ve svém prostředí,
nemluvil jsem rodným jazykem. Nedávno jsme
se bavili na horách s jedním kamarádem, jenž
v roce 1985 emigroval do Německa. Jelikož
jeho manželka měla německé občanství, které
následně získal i on, bylo to pro ně snazší.

jedničky setrval 270 týdnů. Zvítězil v 1072 utkání.
Ani jednou se mu nepodařilo vyhrát Wimbledon.
Celkem vyhrál 8 grandslamových zápasů.
192
Martina Navrátilová, *1956, americká tenistka
českého původu. Během své profesionální kariéry
vyhrála 3x Australian Open, 2x French Open, 9x
Wimbledon, 4x US Open. Během let 1978 – 1987 se
držela na první příčce žebříčku WTA. Během své
kariéry vyhrála 167 turnajů ve dvouhře a 177 ve
čtyřhře. Byla vedle Ivana Lendla a jiných
pomyslnou československou diplomatkou bez
pasu. O svém příběhu vypověděla v knize „Já jsem
já“ vydané v legendárním nakladatelství 68
Publishers manželů Škovereckých.
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Nebydleli v žádném lágru, chodili do školy.
Mluvili jsme o tomto období a řekl mi: „Já ti
řeknu, kdybych ten první rok mohl, tak bych se
tisíckrát vrátil“. Říkám to pouze jako příklad,
kterých jistě existují tisíce.
MS: Někdo se cítí vykořeněn a volí domovinu,
někdo …
SB: Je to jistě velký problém. Hlavně jde o to,
jakou cestu si každý člověk zvolí. Například,
než jsme usedli k rozhovoru, volal mi jeden
známý redaktor a tázal se, zda mi členství
v Nadačním fondu nezpůsobuje nějaké
problémy. Řekl jsem mu, že zatím ještě ne. A
on mi povídal, a v jeho hlase jsem cítil, že je
mu to velice trapné: „Slyšel jsem od jednoho
lobbisty, že jste byl v Opavě předsedou
privatizační komise, že jste k pivovaru
v Humpolci přišel jednoduchou cestou“.
Odpověděl jsem mu: „Ano, byl jsem
místopředsedou privatizační komise. Pivovar
v Humpolci jsem vydražil v aukci malé
privatizace bez nutnosti kontaktu zdejší
privatizační komise, která byla v Pelhřimově.
V aukci je totiž jediným parametrem
nabídnutá cena. Ta humpolecká pivovarská
ruina měla zůstatkovou hodnotu 9,5 milionu
korun, navíc pokažené pivo, které nemělo
vlastně ani značku. Uvařené pivo, které jsme
vydražili, jsme museli vylít. Pivovar již téměř
neměl své zákazníky. A to jsme my, tehdy tři
společníci, vydražili za 52 milionů korun.
MS: To byla hodně velká investice.
SB: Ne, to byla hodně velká bláznovina.
Neznám ekonomicky horší privatizaci v České
republice. Možná existuje, ale neznám ji. A
myslíte si, že když jsem byl v Opavě
místopředsedou privatizační komise, mělo to
nějaký vliv na to, že jsem získal pivovar
v Humpolci? Říkám to proto, že sám člověk se
někdy může stát předmětem spekulací o
korupčních praktikách.

MS: Navraťme se ještě k problému, který jsme
možná rozmělnili osobními vzpomínkami. Jde
o to, že schopní lidé by mohli začít odcházet ze
země, v jejímž čele jsou lidé, kteří nejsou
patřičně mravně integrováni a podporují
nedobré praktiky. Hranice nám po vstupu do
Evropské unie zmizely. Máme se obávat?
SB: To je těžká otázka. Na tu neumím
odpovědět. Nemohu vyloučit, že někteří lidé
to udělají, ale pevně doufám, že nakonec se
atmosféra a vnímání ve společnosti posune
směrem k lepšímu a lidé přestanou být
lhostejní. V Nadačním fondu jsme nějak začali,
finančně odměnili pár lidí, kteří se proti
korupci postavili. Bohužel mnozí to
nepochopili a nazývají je „práskači“, přičemž
jsou to lidé stateční, projevili snahu zabránit
rozkradení společných peněz. Naposledy
úřednice ze znojemské radnice. Tito lidé by
jinak skončili na dlažbě, dehonestovaní,
sdělovací prostředky by pracovaly proti nim.
Nedělejme si iluze, část sdělovacích
prostředků, část novinářů je součástí
korupčního systému, píše na objednávku. Z
Nadačního fondu jsme vyslali signál, že si
bojovníci proti korupci zaslouží uznání. A
najednou řada lidí konfrontovaných s korupcí
ztrácí zábrany, ztrácí strach a přichází na fond
s konkrétními doklady, konkrétními důkazy. I
proto jsem takový lehký optimista. Pokud se
bavíme o variantě, že schopní lidé budou dále
emigrovat, musíme doufat v lepší budoucnost.
Něco jiného je, když je člověku osmnáct let,
než když je již starší s jistým zázemím. To je
úplně jiná situace. Pokud se bavíme o zralých
lidech, tak pro ně emigrace není tak jasné a
jednoduché rozhodování. Můžeme být
naštvaní na spoustu věcí, ale pro mnoho lidí žít
zde je jisté ukotvení.
MS: Ta otázka mě napadla hlavně v souvislosti
s nedávnou akcí lékařů „Děkujeme,
odcházíme“. Naši lékaři dostávali německé či
jiné nabídky. Rozhodli se jít do zahraničí, když
měli spor se státem.
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SB: Jistě jste si všiml našich billboardů. Měli
jsme je v lednu loňského roku. Použili jsme
slogan „Bernard vás ve štychu nenechá“.
Udělal jsem si z doktorů tak trochu legraci. Na
druhou stranu jsem byl velmi znepokojen. Stát
byl v situaci, kdy byla taková akce nejméně
vhodná, v době, kdy bylo nezbytné dělat ve
zdravotnictví zásadní reformy. Samozřejmě
znám mnoho velmi schopných lékařů s lidským
přístupem a přeji jim, ať jsou odměňováni
královsky. Na druhou stranu znám i mnoho
průměrných až podprůměrných lékařů. Tahle
nátlaková akce se mi zdála dost nepřiměřená.
Buď nám přidáte, nebo půjdeme pryč, to je
přece silné kafe.
MS: Soukromník takhle vyhrožovat nemůže. To
může říct člověk, jenž je součástí anonymního
aparátu. Člověk může pozorovat „ekonomické“
chování, které ne vždy vychází ze správného
vyhodnocení situace. Lze považovat chování
německých nemocnic za správné? Zvláště se to
bude jevit dobré těm, kdo považují materiální
prospěch za prvotní. Vidíte, většina zůstala,
neodešli. Byla to čistě nátlaková akce. Možná
se vraťme do období budování kapitalismu.
Není náhodou současný stav korupce
výsledkem toho, že důležitou roli v jeho vývoji
hrála transformace hospodářství, velký důraz
na peníze? Je možné tvrdit, že transformace
hospodářství neprobíhala v souladu
s transformací srdce? Jak toto vnímáte?
SB: Tak, jak jste tu otázku položil, tak zní
logicky. Ale nevěřím, že existují snadná řešení.
To proto, že transformace srdce a vnitřku
člověka se děje po staletí, stovky generací a
jak je vidět, pokroky jsou někdy nulové. Řekl
bych, že jsou tyto věci často dány genetickým
vývojem. Vždyť čeho jsou schopni lidé
v různých státech světa, je vidět třeba na
příkladu Severní Koreji. Vůbec si nedělám iluze
o tom, co by se stalo, kdyby se dnešní vyspělá
Evropa ekonomicky sesypala.

MS: Ano, jednou z obtíží je právě přetváření
řádu k obrazu svému, tedy korupci.
SB: Snaha být ekonomicky úspěšný je
v pořádku a není vůbec v rozporu s tím
současně pracovat na etických parametrech.
Problém, který já vnímám, ukážu na
konkrétních příkladech. Během transformace
se stala strašná spousta věcí a chyb, které se
stát neměly. Mnoho firem skončilo, mnohé
byly rozkradeny. Dříve úspěšné firmy, protože
byly součástí uzavřeného systému RVHP, kde
neplatil trh, se najednou v konfrontaci
s asijskou a světovou konkurencí propadly,
nebyly životaschopné. Příkladem může být
textilní průmysl. Některé, ty nejúspěšnější
firmy, si našly skulinu na trhu a vede se jim.
Jsme v neustálé konfrontaci se světem, jenž je
vším možným, ale rozhodně není pohádkovou
krajinou dobrých skřítků a víl. Myslím ale, že
z globálního hlediska jsme na tom celkem
dobře. Základ toho dobrého podle mě tvoří
právě podnikatelé. Oni totiž udávají svými
nápady tón. Oni musí vymyslet věci, které jsou
v daném oboru konkurenceschopné.
V minulosti sem spoustu investičních pobídek
natáhlo firmy ze Západu. To mělo být ale jen
krátkodobé řešení, jež mělo zajistit
zaměstnanost. Kdyby se podobné úsilí
věnovalo rozvoji vzdělávání, tak bychom
vytvořili prostředí, kde bychom byli daleko
konkurenceschopnější. A o to přece jde. My
jsme si však vytvořili model, v němž sem přijde
společnost ze Západu kvůli nízkým mzdám a
po vypršení pobídek odejde. Jinými slovy
investiční pobídky, daňová zvýhodnění,
daňové prázdniny jsou totiž vždy pouze
dočasné a z dlouhodobého hlediska nic neřeší.
MS: I zde poukazujete, že stát tímto
korumpuje nadnárodní firmy, aby se v ČR na
nějakou chvíli zastavily.
SB: Velké firmy zajímá zisk, a tak jdou po čase
dále, dnes třeba do Rumunska. Problém se
sledováním krátkodobých cílů je problémem
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demokracie a čtyřletého volebního období.
Sice brání zneužití moci, ale zároveň se kvůli
němu politici nezabývají věcmi
v dlouhodobém horizontu. Navíc je to spojeno
s obrovským populismem. Populismus
považuji za společensky nejnebezpečnější
druh korupce. To proto, že ji vnímám jako
bazální korupci. To je korupce, jež se děje pod
pláštíkem společensky „dobrého“, pod
pláštíkem demokracie.

MS: V úspěšném Finsku, které je nám dáváno
jako příklad českou Národní ekonomickou
radou vlády, vyhrávají nacionalisté. Je to hra
s ohněm. A to vše kvůli narušování řádu, k
němuž se lidé snížili, a důsledky nedokázali
dohlédnout. Když se vrátím k vašim slovům,
tak nám chybí dlouhodobá strategie vládnutí.
Dnes je taková praxe, že když politici přijdou
do svých úřadů, tak to, co udělali jejich
předchůdci, má pramalou cenu.

MS: Ve jménu solidarity, spravedlnosti …

SB: Chybí nám politická kultura v tom
elementárním slova smyslu. Běžně se
v politice v České republice vyskytují situace,
kdy se prosadí něco, co se nelíbí druhé straně.
Ta pak okamžitě podává stížnost k ústavnímu
soudu. Ale přitom jde o elementární věci,
které v okolních zemích platí naprosto běžně,
třeba poplatky u lékaře. To je neuvěřitelné.
Perpetum mobile.

SB: Ano, dá se to nazvat jakkoliv. Ono to se
skutečnou solidaritou nemá nic moc
společného. Politikům jde především o to
uspět ve volbách, získat pozice, moc. V tomto
problému takzvaná levice selhává zcela.
Pravice sice méně, avšak na druhé straně se
dopouští stejně jako levice korupčních praktik.
Naopak odpovědná politika povětšinou není
politikou populistickou. To je taková politika,
která vede k rovnováze a prosperitě. Pokud
například pravice usiluje o odpovědnou
politiku, tak nemůže na druhé straně krást
jako straky. Nikdo ji nebude brát vážně, nikdo
jí nebude věřit. To, že krade i levice, není
omluvou.
MS: Dalším problémem jsou příliš velké
sociální systémy, příliš velký sociální blahobyt,
velká redistribuce…
SB: Předlužení států, které nevede k ničemu
jinému než ke krachu. Nyní to vidíme
v přímém přenosu, jak se jednotlivé země
snaží se zadlužením bojovat. Vidíme, jak to
vyvolává sociální otřesy, jako jsou v Řecku.
Opakuji, nedělám si iluze o tom, že kdyby se
EU sesypala, že by se to neprojevilo plošně, ve
velkém měřítku, tedy v celé Evropě. S tím by
jistě přišel nástup nacionalistů a dalších
extremistů, následoval by rozpad systémů.
Zmínil jste, že nemáme hranice, ale dovedu si
představit, že za nějaký čas ty hranice mohou
být opět obnoveny.

MS: Když to trochu odlehčím, je to stejné, jako
kdyby někdo přišel do hospody a žádal pivo
zdarma.
SB: Přesně tak. A jenom proto, že se někde
lidé usnesli, že pivo bude zdarma? Bohužel
otázka, kdo to tedy všechno zaplatí, už lidi
nezajímá. Máme strašně špatnou politickou
kulturu. Takové politické diskuze jsou vlastně
jen hádky, přetahování, urážení se. Mohu říci,
že mě to po revoluci hodně zajímalo. Zabýval
jsem se tím, sledoval jsem to …
MS: Kandidoval jste i do senátu.
SB: Ano, kandidoval a jsem rád, jak to
dopadlo. A dnes to již neřeším, diskuze moc
nesleduji. Ostatně, vesměs mají mizivou
úroveň.
MS: Raději investujete čas do rozvoje a
prosperity své společnosti.
SB: Ano. Jednak do firmy, kterou
spoluvlastním, jednak jsem vědomě spojil své
jméno s aktivitou, která se snaží bojovat
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s rakovinou, tedy korupcí. Čas, který mi zbývá,
se snažím využít pro sebe a rodinu.

odstupem, tak to vůbec nebyly špatné roky.
Byly to krásné roky.

MS: Člověk žije pouze jednou, říkáte.

MS: Mohl jste pracovat, seberealizovat se, což
v minulosti lidé nemohli …

SB: Nevíme to jistě, ale dá se to takto
předpokládat. Snažím se tedy také žít.
MS: Myslíte si, že ti, kdo korumpují, jsou ve
svém nitru svobodní? To proto, že člověk, jenž
je vnitřně svobodný, není závislý na okolním
světě, nenutí se dohánět to, co mají ostatní. To
znamená, že lidé, kteří usilují o vlastnictví
hmotných statků, mohou být vnitřně nejistí,
nesvobodní. Domníváte se, že lidé mající
korupci jako médium pro získání pozice jsou
otroky? Přichází otázka, proč vlastně člověk
usiluje o to být nesvobodný?
SB: Nevím, zda slovo svoboda je úplně
nejpřesnější, ale vaše otázka je zřejmá. Oba
dva víme, že člověk má pouze jednu pusu a víc
toho nesní. A veškeré vymoženosti, které
člověk kolem sebe má, by měly něčemu
sloužit. Neměly by být samoúčelné. Pokud
například já najezdím autem spousty
kilometrů za rok a řídím firmu, která si na to
vydělá, je vhodné si koupit slušný automobil,
v mém případě Porsche. Na druhé straně
automobil vnímám jako nástroj. Jednou jsem
počítal, že jsem objel zeměkouli dvacetkrát.
MS: To znamená 800 tisíc kilometrů?
SB: Podnikám již dvacet let, za tu dobu člověk
vidí mnoho svízelných situací. Když jsem
začínal podnikat, tak byla firma totálně
zadlužená. Neměli jsme žádné vlastní peníze a
pivovar existoval jen díky úvěrům. Situace byla
velmi obtížná. Během těch těžkých let jsem
pochopil, že pro mě je cíl samotná cesta. Když
jdu po nějaké cestě, která mě baví, která mi
dává smysl. I když nemám peníze, hledám
možnosti, jak toho cíle dosáhnout. Prvních
deset let našeho podnikání nebylo ničím jiným
než bojem o přežití. Na druhé straně, pokud se
na těch deset let podívám s patřičným

SB: Byla to práce, která nás bavila. Vymýšleli
jsme něco nového, neotřelého, byla to
především vnitřní svoboda a obrovské
možnosti realizovat své plány. Nikdo mi
nebránil je uskutečnit. Dal bych vám v tomto
ohledu za pravdu, že lidé, kteří si musí svoji
existenci dokazovat ať již kradením či
podobnými praktikami, jsou vnitřně
nesvobodní. Na druhou stranu jistě existují
lidé, kteří nemusí přímo krást, ale usilují o to
mít co nejvíce, mít co největší majetek. Tam
bych to vnímal jako naprosto legitimní. Pokud
je to jejich smyslem života a oni nepřekračují
pravidla, nevidím v tom problém. Jsem ale
přesvědčen, že řada lidí ke své spokojenosti
peníze nepotřebuje. Například mně
samotnému peníze nic neříkají.
MS: Jsou to pouhé papíry, záznamy na účtech,
přesto se za nimi lidé ženou.
SB: Mně nedávají peníze pocit uspokojení a
nedej bože štěstí. Pouze mi umožňují fungovat
tak, jak žádám.
MS: Inu, hlavní investice by měly směřovat do
člověka, aby si uvědomil své postavení a
nemusel kráčet prapodivnými cestami.
SB: U nás v pivovaru jsme před několika lety
vyvolali diskusi, během níž si naši zaměstnanci
definovali své firemní hodnoty. Zní to dnes
velmi jednoduše. Otevřenost, důvěra,
spolupráce, odpovědnost a pozitivita. To je
pět slov a nic více. Možná se to dalo vymyslet
během dvou hodin v kanceláři. Dát to lidem na
vědomí, říct jim, že tímto se budeme nyní řídit.
Nám pojmenování těchto základních hodnot
trvalo rok a půl. Vymysleli si je totiž sami naši
zaměstnanci. My ve vedení firmy jsme výběr
hodnot pouze moderovali. Mohu vám říci, že
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už ta samotná diskuse mezi lidmi způsobila
výrazné pročistění vztahů.
MS: Jistě by nebylo od věci podobnou akci
realizovat ve společnosti – myšleno ve státě,
jako celku? To proto, že fungující společnost
stojí na jemném předivu vztahů, které jsou
postaveny na nehmotných hodnotách, jež ve
svém důsledku ovlivňují bohatství společnosti
jako celku.
SB: Toto je jedna z věcí, kterou by vláda mohla
realizovat, pokud by chtěla. Pročistit ono
prostředí, pročistit atmosféru ve společnosti.
Vláda by měla umožnit lidem, aby takovouto
diskusi vedli, aby nakonec zbylo pár základních
pojmů - hodnot. Jistě, se sto padesáti lidmi se
hodnotová orientace dělá lépe než s deseti
miliony. Nicméně například u nás v pivovaru
jsme deset let bojovali o přežití. Mnohdy jsme
byli v situaci, kdy jsme neměli peníze na mzdy
a museli to nějak řešit, přesto byli naši lidé
ochotni podstoupit i takové složité zkoušky.
Byli schopni snést nepohodlí. A to právě proto,
že věděli, že to někam vedeme, že naše
podnikání dává smysl. Dnes, když je pivovar ve
slušné situaci, tak naši zaměstnanci cítí hrdost,
že jsou součástí něčeho, co dává smysl. To v
české společnosti výrazně chybí.
MS: Narážíte na utahování opasků nejen ve
vaší společnosti, ale také v České republice a
některých evropských státech.
SB: Často jsme už ani neměli kam ten opasek
utáhnout. Přesto jsme se, hlavně díky důvěře
našich zaměstnanců, dostali až na špičku. Dnes
vyvážíme do zahraničí a v České republice
máme velice dobrou pověst. Dokonce jsme
v novinářské anketě „Naše pivo“ porazili
dlouholetého vítěze Plzeňský prazdroj.
MS: Je to úplně něco jiného, když člověk před
sebou vidí nějakou perspektivu. Pak je ochoten
být součástí širšího spolku. Právě jako za první
republiky …

SB: Ano, tehdy možná panovalo větší
vlastenectví. Těžko říci, jelikož osobní
zkušenost nemáme. Četl jsem různé knihy,
které tuto skutečnost podtrhávají. Dávka
vlastenectví asi musela být daleko větší, než je
dnes.
MS: Na závěr bych neměl opomenout se
zeptat, byť jste optimistou, zda si nemyslíte, že
může být kvůli zhoršujícímu se stavu korupce
narušena demokracie?
SB: To je jedna z těch katastrofických
možností, které mohou nastat.
MS: Vláda demokratických sil bude nahrazena
autokratickými. Je také namítáno, že vláda
v České republice je spíše vládou oligarchů než
demokratů. Vládnou nám velcí kapitalisté. Jak
toto reflektujete? Hlas obyčejného člověka
není slyšen.
SB: Abych byl upřímný, těmito úvahami se až
tak nezabývám. To proto, že mám práci, která
neustále přináší spousty nových věcí. Přesto si
nemyslím, že nám vládnou velcí kapitalisté.
Vládnou nám dnes bohužel často lidé bez
dlouhodobějších vizí, populisté a politikáři,
kterými často manipulují mafiáni.
MS: Děkuji Vám za podněty, jimiž by bylo
dobré se zabývat. Ostatně v hodnotách, které
jste ke konci zmiňoval, by měl mít jasno každý.
Když nemá, je lehké ho zlomit, což je jedna z
cest oslabení společenské soudržnosti a vede
to k jejímu zániku.

Dialog o korupci s Jiřím Boudalem193,194:

193 Jiří Boudal, *1985, student filosofie, sociologie
na UK. Svými aktivitami se snaží kultivovat veřejný
prostor, v němž je korupce a krádež rozvratným
elementem a oslabuje demokracii. Spoluzakládal
iniciativu Inventura demokracie a je signatářem
aktivity Veřejnost proti korupci

155
MS: Než se začneme hlouběji zabývat
tématem korupce, je dobré se zeptat, jak jste
se k tomuto fenoménu vlastně dostal?
Vystupoval jste v iniciativě studentů Inventura
demokracie a nyní jste signatářem výzvy
veřejnosti proti korupci, působíte v instituci
Ekologický právní servis. Co vás podnítilo k
tomu, abyste se tímto tématem začal zabývat?
JB: Na gymnáziu jsem se o politiku v podstatě
nezajímal. To přišlo až s přechodem na
vysokou školu. Přesně neumím popsat ten
konkrétní impuls, ale určitě jsem byl ovlivněn
tiskem (hlavně časopisem Respekt) a všemi
těmi tehdejšími kauzami. Tenkrát se blížilo
dvacáté výročí revoluce, a tak jsme si s přáteli
řekli, že bychom si měli za studenty něco
připravit. Neměli jsme ale na mysli nějakou
oslavu, protože vývoj za těch dvacet let se
nám nezdál tak růžový, aby bylo co slavit.
Shodli jsme se, že problém naší demokracie
tkví hlavně v korupci, protože už nejde jen o
nahodilé úplatkářství, ale stal se z toho
systémový jev. Proto jsme, kromě jiných
aktivit, připravili několik návrhů na změny
v zákonech. Sice to není to nejdůležitější v boji
proti korupci, nicméně by ty změny šly udělat
snadno a šlo nám o tu symbolickou hodnotu.
Dnes, o pár let později, bych viděl souhrn
požadavků jinak, na druhou stranu musím říci,
že s hlavním zacílením jsme trefili hřebíček na
hlavičku. Dnes by to byly banální požadavky,
ale tehdy jsme v tom byli téměř sami, proto
jsme byli tak mediálně úspěšní, ačkoliv jsme
toho zas tolik neudělali. Za pár let se změnilo
hodně. Tehdy nás měli kamarádi za blázny, že
se ve volném čase věnujeme politice. Dnes už
mnoho z nich chápe, že bez toho to nepůjde.
MS: Studenti se mají zajímat o veřejné dění …

194 Rozhovor byl natáčen v dopoledních hodinách
ve čtvrtek 16. 2. 2012 v prostorách knihovny
Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1

JB: Tehdy jsme dokonce měli trochu problémy
vtáhnout do toho studentské organizace,
jelikož to pro ně bylo příliš „politické“. A
podívejte se dnes, jak organizují studentské
protesty dokonce proti reformám, což je
ideologicky méně neutrální než protikorupční
změny. Situace se naštěstí hodně změnila.
Vzniklo velké množství úspěšných
protikorupčních iniciativ, nejen fond pana
Janečka, ale například i ty menší, velmi úzce
zacílené projekty, jako je zIndex.cz,
nasipolitici.cz nebo kohovolit.eu, každý z nich
velmi specificky a účinně přispívá k tomu, aby
politici a jejich kšefty byli mnohem více na
očích.
MS: Protikorupční aktivity také podporuje
Open Society Fund.
JB: Ano, ale také se dříve na korupci
nezaměřovali tolik jako dnes. Mimochodem,
myslím, že samotná míra korupce se v
posledních letech moc nezvýšila, před pěti lety
ten systém podle mě fungoval úplně stejně,
jen veřejnost neznala zdaleka tolik detailů.
Situace celkově je ale mnohem lepší, protože
jsou korupčníci víc vidět.
MS: Tedy řekněme, že korupce je společným
jmenovatelem, který sjednotil lidi ve veřejném
prostoru, a to byl jeden z impulsů pro rozběh
soukolí boje proti korupci.
JB: My jsme samozřejmě tehdy v Inventuře
demokracie viděli okolo sebe spoustu jiných
problémů, jimiž by stálo za to se zabývat. Ale
přišlo nám, že korupce je zásadní, protože je
základním kamenem dalších problémů.
Korupčníci mají zájem na omezení kontroly a
transparentnosti a právního státu, to pak vede
k mnoha dalším problémům. Když systémová
korupce ochromí veřejné rozhodování, projeví
se to samozřejmě i v takových oblastech, jako
je ochrana kulturního dědictví. Korupce tedy
zdaleka nevede jen k peněžním ztrátám.
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MS: Ano, na věci se musí patřičně svítit. Jak vy
sám si pro sebe definujete slovo korupce? Je
často frekventované a lidé si pod tím mohou
představovat různé věci. Jakou definici máte
vy?
JB: To je těžké, neboť existuje několik celkem
odlišných jevů, pro které máme pouze jedno
označení korupce. V rámci našich
protikorupčních aktivit v Ekologickém právním
servisu vymýšlíme, jakým způsobem lépe
pojmenovat ten druh korupce, který nám
přijde jako nejpalčivější problém a kterému
zatím říkáme systémová korupce. A to
samozřejmě není pouze úplatkářství. To je
svým způsobem organizovaný zločin. Já bych
to definoval jako systematické vysávání toků
státních peněz organizovanými skupinami. A
myslím si, že právě toto si už dnes lidé v Česku
pod korupcí zejména představují. Není to tak
dlouho, co vystoupil pan premiér Nečas195…
MS: … s oslavou svých činů …
JB: Ano, s oslavou vládního protikorupčního
snažení. V řadě věcí měl pravdu, skutečně
něco pozitivního udělali. Přesto to bylo
veřejností vnímáno jako trapné vystoupení.
Druhý den mu v anketě na ihned.cz za
protikorupční snažení udělilo pětaosmdesát
procent lidí pětku. Proč? Protože lidé už dávno
nechápou pod slovem korupce jen úplatek.
Nezajímá je, o kolik se už teď snižují náklady
v nemocnicích. Chtějí, aby se něco udělalo s
tou nejvyšší korupcí. Dokud nebude za
mřížemi pár velkých lumpů, dokud nebudou
jasná omezení pro financování stran, kampaní,
pro obchodování státní správy a státních firem
Petr Nečas, *1964, český politik, od roku 2010
devátý předseda vlády, též předseda ODS. Ve vládě
M. Topolánka působil jako pátý ministr práce a
sociálních věcí. V politice je od roku 1992. Působil
jako náměstek ministra obrany a byl předsedou
klubu pro obranu a bezpečnost. Původním
zaměstnáním je plazmový fyzik.
195

s anonymními firmami, bude své úspěchy
oslavovat leda sám.
MS: Dá se říci, že to už není jen vir systému, ale
vir se stal samotným systémem. Společnost
nebojuje s drobnou nemocí, ale s něčím, co je
součástí operačního systému, užijme-li
terminologie z oblasti výpočetní techniky.
JB: Já bych nechtěl podceňovat ekonomické
důsledky. Je samozřejmě hrozné, že ze
státního rozpočtu podle vyšších odhadů uniká
možná i pětina ročně.
MS: To je dvě stě miliard korun.
JB: Ano, a co teprve, kdybychom nahlédli i do
státem ovládaných společností. Nicméně
největší problém je, že jsou jednak tímto
virem oslabovány základní demokratické
procesy a jednak klesá důvěra lidí v celý
demokratický systém. To je do budoucna
hodně nebezpečné, zvyšuje to šance
populistům všeho možného druhu a může se
to samozřejmě vymstít i těm současným
aktérům.
MS: Soudíte, že člověk přirozeně tíhne
k narušování řádu? CORRUMPERE je
překrucování, deformování, znetvářeníí toho,
čehož je člověk součástí. Primární řád byl
zpočátku dobrý a člověk měl zájem o něj
pečovat. Člověk má možnost volby, co je dobré
a co zlé. Není tedy porušování řádu cosi, co je
součástí lidské podstaty?
JB: V těchto věcech je těžké něco říkat s
jistotou a jednoznačně. Je samozřejmě chyba,
pokud bychom celý ten problém korupce
redukovali na zákony a věřili, že se to s lepšími
zákony celé vyřeší. Otázkou je, zda jde o
obecný lidský problém, nebo jestli je to také
do určité míry postkomunistický relikt. A
myslím, že tahle vytříbená schopnost věci
obcházet, je z části opravdu relikt
normalizačních vzorců chování. Dost dlouho
bylo obcházení pravidel jedinou možností
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přežití, pokud člověk nechtěl volit cestu
disidentů. Změna chování sama nepřijde, i
naše generace mnohé dědí od svých rodičů.
Dokonce jsem v devadesátých letech slyšel, že
nějaká kanadská firma testovala jistý druh
loterie u nás, prý proto, že pokud to
neoblafnou Češi, tak na to už nikdo jiný
nepřijde. Takže si myslím, že naše náchylnost
ke korupci je historicky zesílená. A jestli
k tomu člověk tíhne obecně?
MS: Znaky takového chování lze vypozorovat
například v biblických příbězích. Stačí se
podívat do Genesis.
JB: Těžko říct. Já osobně mívám v životě různá
pokušení, ale pokušení krást mezi nimi
kupodivu není. Domnívám se, že to může
hodně být věc výchovy a celkové kultivace a
nějak zvnitřnělého rozlišování mezi mým a
společným. Skoro si myslím, že mnoha lidem,
kteří se rozkrádání účastní, snad ani v plné
míře nedochází, že ty prostředky vlastně
nejsou jejich, že jsou jim jen svěřeny. Spousta
z nich by měla spíš problém okrást
konkrétního člověka, ale když to patří všem a
nikomu, snáz se to podvědomě odůvodní. Tím
teď asi nemyslím ty největší a nejinovativnější
kmotry, ale řadu lidí, kteří do toho prostě
spadnou, protože to dělají všichni kolem. Ale
samozřejmě korupce v nějaké míře tu bude asi
vždy, neboť lidé tíhnou k tomu zneužívat své
pravomoci.
MS: Je to podle vás tedy otázka morálky?
JB: Je myslím potřeba nebát se mluvit o
demokratické morálce. V devadesátých letech
bylo slovo etika a morálka sprosté slovo. To už
se, doufám, změnilo. Samozřejmě, že
demokratická morálka musí být pluralitní a
musí respektovat to, že v naší společnosti žijí
křesťané i ateisté atakdále. Nicméně něco

společného mít musíme, dobře to shrnul třeba
Masaryk196: „Nebát se a nekrást.“
MS: Pokud před člověkem pohazujete peníze,
tak často ztrácí zábrany. Nejde ale jen o
peníze, takovým spouštěčem nemorálního
chování může být třeba i vidina moci nebo
dobrého postavení ve společnosti.
JB: To je další věc, že se většina korupčníků
pohybuje v prostředí, kde se setkávají se sobě
podobnými. To je pak vidět na tom, jak ztrácejí
cit pro to, co ostatním lidem připadá normální.
Občas jejich činy vybřednou na povrch a lidé
se jen diví, co všechno si dovolili. Třeba ta
iniciativa advokátů ze Šachta a Partners
namířená hlavně proti fondu pana Janečka:
vasesvoboda.cz. Já bych to rovnou překřtil na:
vasesvobodakrast.cz, protože to je přesně to,
co tím obhajují. Člověk se diví, že už nemají
ten pud sebezáchovy, aby alespoň mlčeli.
Nebo dopis právníka Martina Romana197, ve
kterém se pokoušel přesvědčit švýcarskou
prokuraturu, aby nezveřejnila spis o
majetkových poměrech ve Škodě Plzeň,
protože by to zneužil nepřátelský tisk a
závistiví lidé. Já bych se asi styděl napsat
T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Význačná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná díla
patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel
Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za velkého
znalce Východu, hlavně Ruska, o němž napsal knihy
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
196

Martin Roman, *1969, český manažer a právník.
V minulosti byl nejlépe placeným zaměstnancem.
Jeho majetek se pohybuje v řádu miliard. Zažil
zářnou kariéru. V roce 1994 se stal členem
představenstva společnosti Janka v Radotíně.
V roce 2000 se stal generálním ředitelem
společnosti Škoda Holding. V letech 2004 – 2011
byl generálním ředitelem společnosti ČEZ, kterou
udělal za pomoci krytí politiků nejziskovější
společností. Nad jeho působením v ČEZ visí
otazníky. Ostatně jeho odvolání bylo překvapením.
197
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policistům do cizí země, aby na mě neřekli, že
kradu.

ekonomicky dařilo. Člověk si mohl říct, sice
kradou, ale vlastně je dobře, takže co.

MS: Lidé ztrácejí zábrany a ostatní jsou
koupitelní kvůli nedostatku prostředků. Proč se
podle vás až nyní začala dělat protikorupční
politika či lépe zahájil se boj proti této sociální
praxi?

MS: Možná se tehdy „tunelovaly“ jen banky,
podniky, to není tak blízko lidem.

JB: Tu otázku si taky kladu. Samozřejmě,
protikorupční strategie mělo mnoho vlád, ale
jen na papíře. Podle mě nebyla společenská
poptávka. Když jsme s tím začínali my, tak
jsme byli osamoceni. Samozřejmě existovala
Transparency International a tak, ale v tom
amatérském občanském sektoru to bylo jiné.
Pokud půjdeme několik let zpět, tak jediným,
kdo se tomu věnoval, byli ti takzvaní
„pravdoláskaři“ či věční petenti, kteří během
„opoziční smlouvy“ přicházeli s různými
požadavky. Ale nepřelilo se to v nic
soustavného. Bohužel se Václavu Klausovi198
v devadesátých letech podařilo přesvědčit
valnou část veřejnosti, že ekonomika je
důležitější než kontrolní mechanismy.
Nemusíme vybudovat silný právní stát,
abychom mohli rozvíjet hospodářství, naopak
nesmíme čekat. A trvalo dlouho, než se jasně
ukázalo, že tento přístup hospodářství
zásadně ohrožuje. Navíc se nám pořád

Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa,
později České republiky. Je vnímán jako politický
antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o
otázkách
úlohy
občanské
společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
koncept s mnoha nedostatky. Mezi jeho hlavní
knihy patří: O tvář zítřka (1991), Rok - málo či
mnoho v dějinách země? (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus? (2006) ad.
198

JB: To je další věc. Nechci tím banalizovat
rozkrádání bank a podniků, ale pokud už jich
moc nezbylo a musí se krást z jízdenek nebo
sociálních dávek, tak to samozřejmě lidé
vnímají citlivěji.
MS: Soudíte, že korupce je ozvěnou
transformace? Trochu jsme si na to tak zvykli.
Rozkrádalo se a nepřímo se tomu dala zelená.
Nějak se začít musí.
JB: Určitě jsme se tomu nemohli úplně
vyhnout. Zpětně mi připadá, že to dopadlo
ještě dobře. Představte si situaci, kdy dochází
ke změně režimu. Na jedné straně stojí hrstka
aktivních disidentů, kteří nemají skoro žádné
zkušenosti s řízením státu a fungováním
veřejných institucí. Vedle toho studenti a lidé,
kteří v revoluci viděli velmi neurčitou možnost
lepších zítřků. A proti tomu stojí skupina
inteligentních kádrů s obrovskou zkušeností
právní i politickou, s konexemi, s přehledem o
veřejných penězích. Slyšel jsem dokonce, že
spousta korupčních technik z devadesátých let
byla vyvinuta již v osmdesátých letech okolo
podniků zahraničního obchodu.
MS: Narážíte na to, že lidé, kteří měli
v minulosti ekonomickou moc, tak přešli do
nového režimu s takovým sociálním kapitálem,
jenž byl zhodnocován užitím černých praktik.
JB: Já jsem chtěl říci, že by byl div, kdyby se
rozkrádání podařilo plně zabránit. Jistě to
mohlo být mnohem lepší: kdybychom se
nebránili nabídkám, že nám v liberálnědemokratických zemích přeškolí právníky,
kdybychom se nebáli víc privatizovat
zahraničním vlastníkům typu Volkswagen.
Kvůli tomu jsme privatizovali hlavně šíbrům
spojeným s dobou před listopadem, tak se jim
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poskytla velká ekonomická moc. Ale není to
černobílé, nemám iluze o zahraničních
koncernech. Prostě myslím, že není tolik
potřeba pátrat, proč se to stalo. Takovou
zásadní transformaci není možné zvládnout za
pár let a nějaká práce holt zbývá i na tu naši
generaci, která už měla příležitosti i čas se
trochu rozkoukat v možnostech a právech,
které jí demokracie skýtá. Teď je musíme
použít proti těmto šíbrům a omezit jejich moc.
Kroužkovací revoluce byla pro mnoho lidí
deziluzí, že nová krev je vlastně úplně stejná.
Ale já myslím, že směrem k politikům je to
silný signál, a teď už dobře tuší, že se jim jejich
aktivity napříště spočítají. To šlo těžko
očekávat od „prvovoličů“ v devadesátých
letech. Celé to watchdogové know-how, které
se dnes rychle vyvíjí, se nicméně mohlo začít
vyvíjet trochu dříve, to je pravda.
MS: Jak vnímáte stav korupce v České
republice? Jsou sice kauzy, které se řeší, ale
mnohdy konkrétní viník není nalezen a když
ano, tak s velkou časovou prodlevou.
Povědomí o korupci se promítá do indexu
vnímání korupce. Česká republika ve srovnání
s ostatními zeměmi vykazuje sestupný trend.
Jak si to vysvětlujete? Na počátku jste zmínil,
že se kauzy postupně otevírají, více se o nich
mluví, ale to může přispívat k myšlence, že
člověk žije ve stále zkorumpovanější zemi.

náš stát tak může dopadnout špatně
ekonomicky a tohle riziko je určitě větší než
před lety. Co se týče toho, zda se dnes odklání
více než dřív, to neumím posoudit, jelikož se
to většinou zjistí až s časovým odstupem. Jak
už jsem říkal, nadějné je, že vše je dnes
mnohem více na očích. Slyšel jsem, že mnoho
pražských šíbrů se teď doma klepe strachy.
V následujících letech se nám jako veřejnosti
buďto podaří ten systém prolomit, anebo
nastane všeobecná apatie a bude zřejmě hůř,
než kdy po listopadu bylo.
MS: Je nutné spoléhat na aktivní, drobnou část
společnosti. Za zločin by měl existovat trest.
Člověk, jenž nepřímo krade, by měl sedět.
JB: Tohle je to klíčové pro pocit, že žijeme ve
spravedlivé zemi. Jel jsem jednou pražskou
tramvají a zaslechl jsem lidi, kteří při
označování jízdenek povídali: „Vy také
přispíváte na Rittiga199?“ Muset to štípnout, i
když vím, jak to je, to je obrovské ponížení. Jak
dostat za mříže velkou rybu? Nevím. Policie se
poslední dobou zlepšuje, tak uvidíme. Máloco
popuzuje víc, než pocit, že ti lidé chodí
beztrestně mezi námi.
MS: A vysmívají se nám. Bývalý student Jan
Bubeník200 říká, že velký efekt má sociální
vyloučení. Ne, že je někdo potrestán například
vazbou, ale že jej společnost nepřímá.

JB: Myslíte ve srovnání s ostatními státy, nebo
časově?
MS: Jak časově, tak mezi státy.
JB: Rozhodně neplatí teze, že korupce je všude
stejná. Je sice všude, ale …
MS: … jsme daleko od zemí, jako je Dánsko,
Švédsko, kde je minimální.
JB: Co se týče časového pohledu, tak si
myslím, že situace se jeví nadějnější, než před
několika lety. Je jistě nebezpečné, že docházejí
prostředky, které se dají takzvaně odklonit,

Ivo Rittig, *1963, lobbista a jeden z těch
nesoucích označení kmotr. Jeho jméno je
spojováno s Dopravním podnikem Praha, neboť
část z plateb z jízdenek byla poukazována jemu.
199

Jan Bubeník, *1967, vůdce studentů v roce
1989, personalista se zaměřením na výběr
pracovníků v top managementu, původně dětský
lékař, avšak tento obor nedostudoval. Pracoval ve
společnosti McKinsey company, Korn / Ferry
International, a nyní vede vlastní společnost
Bubeník Partners.
200
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JB: Je pro mě trochu satisfakcí vidět, že
korupčníci opravdu nestojí jen o peníze, ale i o
společenské uznání. A to jim opravdu můžeme
sebrat. Martin Roman léta usiloval o to, aby
byl vnímán jako nejlepší manažer a velmi
schopný člověk.

nakradené miliony, které zpětně tíží svědomí a
proměňují život v nesnesitelné sociální peklo.
Děkuji Vám za podnětný dialog …

MS: Kdybychom měli uzavřít, domníváte se, že
lidé, kteří korumpují, jsou vnitřně svobodní?

MS: Jak definujete slovo korupce? Co si pod
ním představujete? Není toto slovo v našich
myslích příliš časté a nadužívané? Nestává se
tím pádem náhodou prázdnou skořápkou?

JB: Soudím, že ne.
MS: Pan Roman má mnoho peněz, velký
majetek, ale už má málo sociálního kapitálu.
Lze říci, že lidé, kteří užívají korupci jako
nástroj své seberealizace, tak jsou otroky
především své duše.
JB: Je pravda, že je pro mě zadostiučiněním
můj vnitřní pocit svobody, kterou mám, a
cítím, že právě oni ji mít nemohou. Snad i díky
tomu se tím člověk může zabývat, aniž by se
z toho „nezbláznil“. Zde platí to, co říkal
Václav Havel201: „Svoboda a smysluplný život
souvisí s tím, že je mohu žít odpovědně.“ Což
mohu tehdy, pokud jsem s to ručit za své činy
a nemusím je zakrývat. Možná by mnozí z toho
soukolí rádi vycouvali, ale už to nejde. Nám se
může zdát, že mohou dělat, co se jim zamane,
ale zřejmě jsou spíš otroky svých minulých
činů. Žádné jachty v Toskánsku či golf v Dubaji
nakonec nemůže zaručit pocit štěstí, které
máme my, když se jim smějeme a máme se
dobře.
MS: Možná někdo z nás přitom zuří, ale je lepší
mít pár poctivě vydělaných peněz, než
201

V. Havel, (1936 - 2011), československý a český
president. Významná autorita ve světě divadelním,
disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno
v zahraničí. Mezi jeho hlavní práce patří Zahradní
slavnost,
Vyrozumění,
Ztížená
možnost
soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace,
Kromě her psal také eseje, z nichž nejslavnější Moc
bezmocných je velkým příspěvkem do českého i
světového myšlení 2. poloviny 20. století. Havlovou
snahou bylo bojovat za zachování lidské identity a
žití v pravdě.

Dialog o korupci s Janem Bubeníkem202:

JB: Já se domnívám, že ne. Dokud zde bude
korupční chování, tak je třeba o něm mluvit.
Žádné synonymum za to slovo nemáme. A co
se významu týče, tak pro mě je korupce
fenomén získávání výhod, na které byste za
normálních okolností neměl nárok, a to tak, že
někomu poskytnete úplatek či jinou službu.
Zda je to v obchodě, politice nebo ve
veřejných zakázkách, to je celkem jedno.
MS: To znamená, že jde o velké negativum.
Setkal jsem se s pojetím, že korupce je
pojištění nejistot? Člověk, aby si byl dostatečně
jist v době nejistot, tak musí korumpovat,
nabízet protislužbu. Proto, aby vyhrál.
JB: Tak je to často vnímáno. Myslím, že
v některých sektorech, jako je například
stavebnictví, se z toho pomalu stala norma. To
je pochopitelně chybné, jelikož to přináší
externí náklady pro život a hospodářství.
V soutěži může vyhrát pouze jeden, ovšem
uplácí jich deset, což vede k neefektivní
alokaci zdrojů.
MS: Implicitně říkáte, že pokud jsme se
dohodli, že uplácení je normou, tak se z logiky
věci naleznou ti, kteří budou uplácet ještě více,
takže vzniká lavinový efekt.
JB: Ano, tento jev je patrný. Lidé, kteří jsou
dobří, jdou raději někam jinam, kde korupce
202

Dialog byl veden 12. 1. 2012 v odpoledních
hodinách v prostorách Bubeník Partners, Americká
23, Praha 2.
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není. Jdou do jiného sektoru, do jiných zemí,
do jiné činnosti. To způsobuje efekt sněhové
koule. Neefektivita je jako rakovina.
MS: Začíná to v malém a poté to metastázuje,
pokud se závažná nemoc neléčí. A nakonec
přichází smrt organismu, smrt společnosti.
JB: To proto, že tam nejsou jednoznačná
pravidla. Ti, co chtějí hrát fair, tak se seberou a
té hry se neúčastní, čímž se snižuje
konkurenceschopnost. Sníží se počet hráčů, a
tím i možnost výchovy těch dobrých.
MS: Zdůrazňujete, že dobří jdou pryč.
JB: Ti mají totiž nejvíce možností. Lidé, kteří
mají zábrany, skrupule, něco umí a
nedostanou za to ohodnocení, tak odejdou do
exilu, nebo budou čas trávit četbou či jinou
kratochvílí. Může to vést k emigraci různého
druhu.
MS: Můžeme říci, že korupce je fenoménem
domluvy neschopných?
JB: Myslím si, že ano. Veřejná a státní správa
je prostorem pro lidi, kteří nemají skrupule. To
je jedna rovina věci. Druhá je, že tito lidé
mnohdy nic neumí a jsou tam proto, že by se
v privátním sektoru jinak neuživili. Sedí na
místech, na kterých jim stačí razítko, a nic
nevytvářejí.
MS: Ano, tito lidé mají moc, přitom mají
sloužit.
JB: Problém je, že si to často necháme líbit.
Důsledek komunismu je svolnost především
starší generace. Ona si nechá líbit
vrchnostenský přístup českého státu, i když
ten je jí placen a měl by se o ni tedy starat jako
o klienta. Jenže lidé se ke státu chovají jako
podřízená osoba, rozhodně ne jako akcionář
ke svému majetku. Je to takový druh
poddanství ba nevolnictví. Říkáme si: „Probůh,
hlavně je nenaštvěme, protože bych ten barák
nikdy nemusel dostavět.“ Místo toho, aby

řekli: „Hloupost, my to máme dobře, a pokud
nás budete trápit, tak půjdete do vězení a ne,
že my nedostavíme dům.“ Lidem chybí
přirozená asertivita.
MS: To je však ovlivněno mentalitou lidí, která
se formuje po generace.
JB: Proto říkám, že je jedno, co si táhneme.
MS: My jsme dlouhou dobu byli poddaní.
Vzpomeňme na Rakousko – Uhersko, poté
Rusové. Jsme bohužel národem, jenž se nechá
ovládat, a kvůli tomu se snadno ukloníme. A to
i tehdy, kdy to není třeba a dokonce to jde
proti nám.
JB: Nemám nic proti tomu, aby lidé slušně
pozdravili, poděkovali a řekli nashledanou.
Často k tomu přistupujeme jako ke hře. Tito
lidé by nám cosi „nepovolili“, pokud bychom
neměli zmuchlanou čepici v ruce a nepoklonili
se. Ba co víc, oni nám dokonce něco provedou
a zkomplikují život. Soudím, že tato mentalita
vede právě k neefektivitě systému, vede do
pekel. Nicméně míra toho, co systém
„požere“, dosáhla již netolerovatelných mezí,
a proto je nutné konat. Je přece nemožné, aby
se v Praze říkalo, že šedesát procent ceny
silnice jde mimo stavbu. To se po ní sakra
nedá jezdit.
MS: Museli jsme dojít tak daleko? Či spíše tak
hluboko klesnout? Vždyť je to více jak jedna
generace, co jste to jako studenti vzali do
rukou.
JB: Víte, my jsme říkali, co nechceme. My jsme
neříkali, jak to chceme.
MS: Korupce nebyl program nástupců.
JB: Ti lidé se přes noc nevyměnili. Ti tam jsou
často stejní, jako byli za komunismu. Já jsem
měl to štěstí, že jsem odjel do Spojených
států. Viděl jsem tam, že lidé vycházejí ze škol
vysoce zadlužení, ale nemusejí krást, nemusejí
šidit, nemusejí uplácet, aby měli rozumný,
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profesionálně klidný a důstojný život. Poté
jsem nastoupil do americké společnosti, kde
jsem odváděl výkon a slušně nás zaplatili.
Zřejmě jsem se vyhnul prostředí, které vede
k jednání, jež se dá shrnout „po mně potopa“.
Nyní musím něco urvat, dokud tam nějaké to
maso ještě je.
MS: Co nejvíc, aby se k tomu nedostali ti druzí.
JB: Domnívám se, že lidé neviděli perspektivu
klidnějšího budování kariéry a poctivé,
postupné práce. Další generace, která někam
nastoupila, byla infikována praktikami starých
kozáků, kteří jim ukázali, jak se získávají
zakázky. Co jsme zaseli, to sklízíme. Jsou lidé,
kteří kradou, získávají nepoctivě výhody a
právě tito jsou označeni za úspěšné. Je
pochopitelné, že mladí lidé je napodobují a
usilují o to být také „úspěšní“.
MS: Vtip je v tom, že vzestup kapitalismu nebyl
záležitostí let, ale desetiletí ba staletí. Jeho
cesta nebyla přímočará. U nás usilujeme o to,
aby se to stihlo během jedné generace.

Od devadesátého roku viděli, že lidé
v privátním sektoru jezdí velkými auty a jejich
děti a rodiny též žádaly tento standard, neboť
se lidé srovnávají a nežijí ve vzduchoprázdnu.
Pak si lidé říkají: „Když já zde rozhoduji o
miliardách, tak bych se měl také ocenit stejně
jako ti, kteří žijí v privátním sektoru.“ Jen ať si
jdou vyzkoušet dělat to, co ti v privátním
sektoru. Ať jednoduše soutěží. To se však
mnoha z nich nechce. Ví totiž, že by tam
nedoběhli, protože by upadli ještě v rozběhu.
Obecně politika přitahuje spoustu lidí, jejichž
ego, ambice a cenění sebe sama není
podloženo reálnou znalostí, umem a
disciplínou.
MS: Jak byste tuto patologii klasifikoval? Jistě
se dá korupce dělit na drobnou a velkou.
Politickou, ekonomickou, mravní. Někdo si
myslí, že to v Čechách došlo tak daleko, že se
korupce stala součástí samotného systému
společnosti.

JB: Nejvíce mě znepokojuje korupce na
pražském magistrátu či obecně
v municipalitách, ale i při výstavbě dálnic, kde
si o tom vypráví každý. Tahle situace vychází
částečně z toho, že se výrazně rozevíraly nůžky
mezi tím, co si lidé vydělávali v privátním
sektoru, a lidmi, kteří rozhodovali o podobně
velkých sumách. Jednalo se o úředníky,
manažery státních podniků či podniků
s majoritou státu. Lidé ve státní správě nebyli
slušně honorováni, odcházeli a jejich místa
byla zabrána neschopnými pracovníky.

JB: Já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl
takovému systému vyhnout a to tím, že jsem
začal působit v privátním sektoru. Stal jsem se
součástí velké americké společnosti působící
v oblasti poradenství top managementu. Měla
takovou reputaci a kvalitu, že nikoho
nemusela uplácet. Jsem přesvědčen, že i tady
jsou lidé a společnosti, které usilují a touží po
tom dělat transparentní a normální obchod.
Můžeme si podat ruku a říci, že to platí,
třebaže to pro vás za týden bude nevýhodné,
neboť se objeví nové informace. Lidé umí
dodržet slovo a zjišťují, že je to příjemné a
dobré.

MS: Myslíte, že ve státní správě jsou jen
neschopní lidé?

MS: Působíte dlouho v českém prostředí. Máte
osobní zkušenost s korupční praxí?

JB: Možná existuje ještě druhá varianta. Do
státní služby chodili sice schopní lidé, ale
neměli žádné zábrany. A právě ti velmi
dovedně kradli. Nikdo se nad tím
nepozastavoval. Všichni měli stáhnutý zadek.

JB: Řeknu vám jedno. Zavolal mi náměstek
jednoho ministra, abych vybral generálního
ředitele jedné státní společnosti. Řekl, abych
vybral Frantu. Já jsem mu odpověděl, že mě
vůbec nepotřebuje, neboť má již vybráno. On
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se bránil a říkal, že právě proto mě potřebují.
Zaplatí mi více, než je obvyklé. Podmínkou je,
že se musím přihlásit do výběrového řízení.
Právě v tomto případě se dá hovořit o
systémové korupci. Nakonec jsem byl označen
za drzého, že se odmítám účastnit.
MS: Ve hře?
JB: Říkám tomu holandská aukce na profesní
čest. To si rovnou mohu stoupnout na E55 a
prodat svou důvěryhodnost.
MS: Jak to dopadlo? Neúčastnil jste se?
JB: Ne. A ještě poté říkali mým klientům,
kterým něco dodávali, aby se mnou
nespolupracovali.
MS: Protože jste se chtěl chovat slušně, stal
jste se sám obětí.
JB: Často je to nevýhodné, pokud jde o
krátkou perspektivu. Z dlouhodobého hlediska
to ale výhodné bylo, protože to dělal
konkurent, jenž tyto zakázky rád obsadil
předem dohodnutými lidmi. Poté se to
rozkřikne a ti, kteří žádají skutečně kvalitní
manažery, za ním již nechodí. Dá se říci, že se
to rozsegmentovalo. Za mnou chodí lidé, kteří
žádají poctivou práci. Já se na tom nadřu, ale
zaplatí mi to. Všichni víme, že je to za to a to,
kdežto za mým konkurentem chodí lidé, kteří
„mají jasno“.
MS: Vy pracujete s lidmi, máte jiný druh
podnikání. Nemáte potřebu nakupovat
rozsáhlé investice. Též se snažíte chovat
obezřetně.
JB: Ano, investice nejdou do strojů, na které
potřebujete velké objemy. Vím však, že
v našem odvětví byli lidé, kteří měli padesát
zaměstnanců, což znamená velké fixní
náklady. I kdyby jim dnes podali výpověď, tak
půl roku budou vázáni formou výplat. Lidé
pracující v personálním poradenství za mnou
přišli kvůli spolupráci. Nabízeli mi, abych já je

angažoval, a poté budou na oplátku angažovat
oni mě. Byli zvyklí, že svému klientovi dávali
desetinu z výše zakázky, kterou jim zadal.
MS: To je snad jistý druh nevolnictví a nemilá
forma uplácení, že?
JB: Sám jsem s tím nesouhlasil. Nechtěl jsem
se dostat do té situace, v níž oni existovali
v minulosti ve vztahu ke svému klientovi.
Poděkoval jsem jim. Nepotřeboval jsem jim
říkat, proč je to chybné. Nezůstal jsem s nimi
v kontaktu.
MS: U nás je kromě té politické korupce i
korupce v oblasti obchodu. Jsou dodavatelé,
kteří uplácejí své odběratele. Ale vraťme se
k té, která asi trápí každého občana, neboť se
jedná o rozkrádání, tunelování peněz všech,
tedy státu. Je stát v obležení podnikatelů či
podnikatelé v obležení státu?
JB: Kdybych měl hovořit za sebe, tak korupci
naleznete i v privátním sektoru. Je všude, kde
se nakupuje něco za peníze někoho jiného.
Ten morální hazard je tam přítomen, stejně
jako riziko zneužití. Lze hovořit o jistém druhu
neefektivnosti, korupce, protekcionismu.
Myslím, že jde jen o míru, na kolik je to
přípustné. V privátním sektoru je to úloha
vlastníka, případně jeho zástupců, aby zabránil
takovému jednání. U státu? Tam to mají dělat
volení zástupci, případně placení zaměstnanci,
úředníci. Politickou odpovědnost za systém a
jeho kontrolu jednoznačně nesou volení lidé.
Někteří z nich systematicky umožňovali, aby se
nezdravé praktiky děly ve velkém, aby více
peněz odtékalo. Sem to bohužel směřuje.
Politici se ptají: co můžeme postavit, abychom
si přišli na nějaké peníze?
MS: Vy narážíte na rozsáhlý stát. Během
dvaceti let místo toho, aby se redukoval, spíše
bytněl. Měl být malý, ale výkonný. A on je
naopak rozsáhlý a plýtvá…
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JB: Soudím, že náš stát takový je. Můžete se
podívat na jiné země, kde je zákon o státní
službě. Právě ten definuje profesi, která je
důstojná, jež může být pro řadu kvalitních lidí
dostatečně přitažlivá, pro lidi, kteří mají pocit
odpovědnosti a potřeby veřejné služby. To si
z toho vůbec nedělám legraci. Bohužel jsou ale
lidé, kteří se těm slušným vysmívají.
MS: Když má někdo dobré záměry, chce
sloužit, je spíše obětí výsměchu.
JB: Ano, přitom je zde spoustu dobrých
policistů, hasičů, záchranářů, lékařů, učitelů.
Jistě jsou zde dobří lidé, kteří dělají územní
plánování. Ti dělají svou práci slušně. Dle
mého pohledu má stát spoustu
nezastupitelných rolí. Soudím, že kdyby bylo
méně lidí a lépe placených, tak by všechno
bylo efektivnější, výkonnější, levnější.
MS: V severských zemích je stát rozsáhlý.
Pokud však přejdeme do Severní Ameriky, tak
tam nalezneme silný důraz na trh. Jak vnímáte
svízele, které se zde objevily?
JB: Člověk mohl během krize vidět rostoucí
řady lidí na trhu práce. Slučovaly se
společnosti, zavíraly se neefektivní provozy,
některé se stěhovaly do Asie. Bylo zde mnoho
lidí majících mezinárodní zkušenosti. Mají
poplacené hypotéky a jsou na tom materiálně
dobře. Stačilo by je vhodně požádat, nebo jim
neznemožňovat, aby do té veřejné sféry šli. Ti
by uměli nastavit parametry řízení a byli by
velice ochotní si vzít zlomek ceny, pokud by
pro stát mohli dělat intelektuálně čestnou
práci. Pokud by je nějaký politik nenutil ohýbat
normy tak, že ze čtverce mají udělat kruh.
MS: Lze současnou situaci podat tak, že na té
základní linii jsou řekněme lidé schopní, o
úroveň výše vzrůstá míra neschopnosti a
zaštiťují to lidé všehoschopní, což vztáhneme i
na politické řízení.

JB: To je velmi hrubé a zevšeobecňující. Do
jisté míry to platí v tom smyslu, že politická
situace je hodně nestabilní. Pokud je v úřadu
každý rok jeden ministr, ten si tam natáhne
jiné náměstky a ti si přinesou jiné ředitele
odborů, není to stabilní, profesionální státní
správa. I úředníci jsou zpolitizovaní. Nasazují
se tam lidé, kteří mají úplně jiné úkoly, než
dobře spravovat zemi.
MS: Vysoce postavení si tam jdou za svým
podnikáním, místo toho aby sloužili
společnosti, dobře ji administrovali, a
připravovali nové normy či jejich korekce
v kontextu soudobého vývoje …
JB: …, nebo aby se také dobře aplikovaly,
sloužily a také dávaly smysl. Například, aby
povolení hygienika, vyjádření vodohospodáře
nesloužilo k tomu, aby někdo vydíral toho, kdo
tam či onde má zájem stavět nebo provozovat
hospodu.
MS: Vy voláte po obnovení či dobrém pojetí
státu?
JB: Ne, ne. Nemusí se utvářet stát. Usilujme o
dobrou správu. Bylo by dobré, kdyby bylo
uplatněno to, co je deklarováno. Všichni to ví,
jak to má fungovat, pouze to nevymáhají. Lidé
se tedy teoreticky shodují, ale jen někdo je
ochotný s tím jít do boje a říci: zde se kradlo. A
ti, co kradli, by měli jít do tepláků, a ne že se
to politicky „zašumluje“.
MS: Jinými slovy vám vadí, že nejsou chycené
velké ryby. Někdo cosi chybného ba trestného
vykonal, nepřichází trest, který má po zločinu
následovat. Nanejvýš to odnese úředník.
Velkým představitelům v politice či velkým
rybám v obchodu se to vyhne. Jaké jsou podle
vás proti korupci léky? Někdo může poradit
zmenšit rozsah státu.
JB: To je pochopitelné, že řešení je malý stát.
Malé zásahy státu zmenšují tu
pravděpodobnost, že někdo zvenčí bude krást
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naše prostředky nebo bude vydírat za nějaké
razítko.
MS: Narážíte na otázku hodnot. Myslíte si, že
kvůli korupci jsme se stali nesvobodnými? Na
vrchol našeho snažení jsme povýšili spíše
hmotné, než duchovní hodnoty. Za vším hledej
peníze, které se staly cílem a ne prostředkem
našeho života.
JB: Ne, jsme všichni nesrovnatelně
svobodnější než v roce 1989. Určitě máme
volbu se korupce neúčastnit. Je pravda, že je
to složité, když špičky říkají, že neznají
„špinavé peníze“ atd.
MS: Není to náhodou kvůli tomu, že
transformace v České republice byla spíše
prováděna jako transformace hospodářství?
Trh ve vulgarizované podobě generuje
morálku, přičemž skutečný trh morálku
předpokládá.
JB: To je pochopitelný důsledek postoje, že
právníci zdržují. Moc mě potěšilo, jak lidé
spontánně vyjádřili poctu Václavu Havlovi. Je
to pro mě memento i naděje, že lidé potřebují
i něco jiného než hmotné statky. Pozitivní je,
že tu je už řada úspěšných a poctivých
podnikatelů, kteří se věnují charitě a výchově
mladých lidí. Předtím existovalo přesvědčení,
že takové věcí není třeba dělat, že trh vše
vyřeší, že trh bude regulovat sám. Co se stalo?
Ti lidé, kteří měli zkušenost s vysoce
regulovanými trhy, jako byl Viktor Kožený203,
prostě věděli, že pokud se nebude regulovat,
203

Viktor Kožený, *1963, irský občan českého
původu žijící na Bahamách. Jedna z nejznámějších
osob,
která
se
účastnila privatizace
v Československu
resp.
České
republice
v negativním slova smyslu. Je nazývám „pirátem
z Prahy“. Kožený studoval v zahraničí a své
zkušenosti využíval po návratu. Založil Harvardské
fondy a lidem sliboval možnost desetinásobku za
jednu
kupónovou
knížku.
Od
poloviny
devadesátých let je stíhán za zpronevěry majetku.
Té se dopustil i na občanech v USA, neboť ti byli
nalákání na privatizaci v Ázerbájdžánu.

tak mohou okrást lidi, a nic se jim nestane.
Využili neexistence institucí a nepřítomnosti
právního rámce. Takoví lidé mají být
potrestáni a hlavně sociálně vyloučeni. Nesedí
v lóži s prezidentem a nejsou kamarády s
lidmi, kteří jsou považovaní za úspěšné. Pokud
nejsou vyloučení, dávají příklad druhým, aby
jejich chování opakovali. Lidé jako Václav
Havel204 byli vysmíváni pro své morální apely.
MS: Lidé, kteří podvádějí a kradou, se mají
často lépe a je jim prokazována větší úcta než
těm, kteří zastávají morální hodnoty.
JB: Existuje možnost zavést severský model
státu, který je velice rozsáhlý a může být
daleko více „sociálnější“. Severské země jsou
ovšem založené na protestantské etice a stát
je schopen bohatství relativně efektivně
redistribuovat a pečovat o něj. My ale
vycházíme ze společnosti, která byla půl století
korumpována komunistickým režimem. Navíc
je velmi ateistická a dobro a zlo je založeno jen
na tom, zda byla někomu prokázána vina.
V takové zemi nemůžete spoléhat na morálku,
když ona sama je vysmívaná.
MS: Nepřímo popisuje vztah k důležité oblasti,
díky které se vytváří důvěra, pokud se správně
uchopí, a umožňuje bohatnutí společnosti jako
takové. Pokud ji budeme považovat za
nadstavbu, jak o ní hovořil Karel Marx205,
společnost místo rozvoje půjde cestou úpadku.
204

V. Havel, (1936 - 2011), československý a český
prezident. Významná autorita ve světě divadelním,
disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno
v zahraničí, patří mezi něj: Zahradní slavnost,
Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo
desolato, Pokoušení, Asanace. Kromě her psal také
eseje, z nichž nejslavnější Moc bezmocných je
velkým příspěvkem do českého i světového myšlení
2. poloviny 20. století. Havlovou snahou bylo
bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.
205
Karel Marx, (1818 – 1883), německý
materialistický filosof, Hegelův následovník, jenž se
proti němu kriticky postavil. Rozhodl se změnit tvář
světa: „Do dnešních dnů myslitelé pouze o světu
hovořili, nyní je nutné jej změnit“. Idea, která silně
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JB: Ano, vlastně jste hloupí, že se svými
zábranami handicapujete. Poté člověku
nezbývá, dle mého přesvědčení a selského
rozumu, než snížit morální hazard na
minimum. Naše společnost je založená na
přesvědčení, že ten, kdo si dobře nehlídá
peněženku, si ji nezaslouží, že vše je legální,
pokud vás při tom nechytnou atd. To sakra
nejde.
MS: Inu, blížíme se k rozvojovému světu,
banánovým republikám.
JB: Proto tvrdím, jestli se nezačne vyplácet být
slušný, tak máme problém.
MS: Je uváděno, že slušnosti se člověk naučí ve
fungující rodině a to stát nemůže nakázat. To
je výsledek dlouholeté práce.
JB: Já myslím, že špatné chování se vytváří už v
případě, když rodiče něco říkají a jinak se
chovají. Děti to okamžitě poznají. Tím pádem
to nemá efekt. Lidé jsou v tomto ohledu
racionální.
MS: Nesmíme zapomínat na emoční stránku
člověka.
JB: Souhlasím, ale budu také konat to, co se mi
vyplácí.
MS: To je zřejmé, pokud k tomu člověk má
pobídky a bude vědět, že se to vyplácí, tak
takový jedinec bude korumpovat, když za to
nebude chycen a potrestán.
JB: Nejen to … Nebude za to …
MS: … sociálně vyloučen.

ovlivnila následná desetiletí. Své myšlení
spoluvytvářel s B. Engelsem, jenž jej jako továrník
podporoval. Mezi jeho hlavní díla patří Kapitál
(1867), Teze o Feuerbachovi (1852), Komunistický
manifest (1848), Svatá rodina (1844). Proti Marxovi
vystupoval i T. G. Masaryk, jenž podrobil kritice
jeho teze v Sociální otázce.

JB: Domnívám se, že je to strašně důležité. I
bohatí lidé mohou být sociálně vyloučení. To
se však neděje.
MS: Vtip je v tom, že takto by měli být
vyloučeni i někteří čeští miliardáři.
JB: Ano …
MS: Problém je v tom, že si ty druhé mohou
koupit. My jsme ve věži a jak z ní ven? Na
jedné straně bojujeme proti něčemu, o čem
víme, že je neúnosné, ale pak si s lidmi, kteří
symbolizují tu neúnosnost, podáváme ruku.
JB: Pochopitelně. Pak je legitimizujeme. Pak to
přijde normální i našim dětem. Pokud to
vezmu na optimistické notě tak to byli
„lotrandové“, kteří užívají logiku „podle sebe
soudím tebe“. Usilují, aby jim někdo neukradl
to, k čemu se „pracně“ dopracovali. Vědí, že si
vzali, co jim nepatřilo. Nyní se o své majetky
pochopitelně bojí. Přijde někdo jiný s menšími
skrupulemi, než měli oni, a vezme jim
všechno. Dá se říci, že tito lidé, kteří mají moc
a zájem, mohou společnost stabilizovat
v dlouhodobém horizontu a pomoci ustavení
pravidel. Oni již mají o co přijít. Posílají své děti
na Harvard a vracejí se jim „lotrandové“
mladší. Mohou se chovat v logice: „Prosím vás,
nemohl byste mi předložit svou peněženku …“
Možná jejich děti přijdou k přesvědčení, že se
musí živit tak, aby se za sebe nemusely stydět.
MS: Domníváte se, že cosi podobného začíná
v České republice?
JB: Ano. Domnívám se, že ti miliardáři často
s věkem a dětmi usilují o to, aby je společnost
nevylučovala. Ba, co více, mají zájem, aby
k nim společnost spíše vzhlížela, jelikož je to
poslední, co nemají. Tito lidé začínají dělat
slušné věci. Angažují se v charitě, doufají v boj
proti korupci. Za to bych je vždy chválil.
Soudím, že to společnost potřebuje. Jestli
někdo konvertuje, tak mu nepřipomínejte, že
byl pohan. My to víme a každý k tomu
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v nějakém momentu dospěje. Otázkou je,
nakolik je to autentické, nakolik je to
důvěryhodné a nakolik to handicapuje dobrou
věc.
MS: Jinými slovy říkáte, že každý má druhou
šanci. My jsme již saturováni. Je nutné, aby
došlo ke konsolidaci. Samotný stav nás trápí a
společnosti to škodí. Přijměme neposkvrněný
začátek, který umožnil existenci nesprávností,
které z přirozenosti mají být korigovány. Nyní
nám to samým bere energii. Musíme se více a
více přizpůsobovat systému. Jde již proti nám.
JB: Ano, je to logické. Když někdo vstupuje do
veřejné arény, má svou vlastní motivaci.
Někteří lidé jsou bohabojní a prvoplánoví
s dobrým účelem. Někdo si jde lépe ohradit
své impérium. Abych se přiznal, tak nemám
problém s tím, když lidé z jakéhokoliv motivu
„páchají“ dobro a chtějí společnost
standardizovat, usměrnit.
MS: I když člověk měl prapodivné začátky.
JB: Ano, lepší pozdě, než nikdy.
MS: To rozhodně. Pouze člověk nese v mysli
skutečnost promrhaných šancí.
JB: Když jdete do politiky, tak je vhodné ty
fauly, které během prvního poločasu utkání
dělal, mu připomenout a vědět o nich.
MS: Neposílat lidi hned na distanc.
JB: Řekl bych, že to není vyloučení do konce
života. Pravda je, že pokud se ukáže ve sportu
druhý, třetí dopink, je zřejmé, že ti lidé nejsou
poctiví v soutěžení a je nutné je brát s
rezervou. Ve veřejném životě by to mělo platit
také. Pokud je někdo recidivistou, tak by ve
veřejném životě neměl soutěžit.
MS: Neobáváte se o budoucnost demokracie
v naší republice? Vy si myslíte, že přijde
záchranná síla, jež se postaví proti lidem, kteří
budou možnými autoritáři?

JB: Já jsem historicky naivní optimista.
Soudím, že společnost skutečně žije v cyklech.
Mlčící většina je schopna tolerovat prahovou
bolest, pak se naštve a přes svou lenost se
pohne, když se někdo postaví do jejího čela.
Může to být slušný člověk, může to být
populista. Většinou, když se lavina uvede do
chodu, někdo se s ní snaží manipulovat,
výsledek je většinou nevypočitatelný. I ta naše
společnost ukázala druh sebeočistného
procesu. Tu s větším, tu s menším výsledkem.
To, že jsme součástí Evropské unie, znamená,
že je nad námi ještě jedno patro. Ani to není
plně v pořádku. Čím větší je bruselská
byrokracie, tím více se tam spotřebuje na
samoúdržbu organismu. To vede k tomu, že si
ti lidé nebudou vypouštět rybník. Přesto si
myslím, že kvalita veřejné správy je na
evropské úrovni několik pater výše, než česká.
MS: Máme tedy co dohánět. Někteří z nás
hovoří o globální korupci a to kvůli globálním
institucím, které by měly dbát na dodržování
norem, na jejichž základu instituce vznikly.
Stačí se podívat do novin upozorňujících na
český šlendrián ve věci čerpání nemalých
prostředků z Bruselu. Nad tím se vznášejí
otazníky.
JB: Ano, je pravda, že jsou velkým zdrojem
korupce.
MS: My se máme srovnávat, ale mezi námi a
Bruselem jsou skutečná patra. I Brusel a jiné se
stávají obětí korupčních snah. Problém je, že
komplikovanost a složitost tamních procesů to
živí.
JB: Ale ano, korupční snahy byly, jsou a budou.
MS: To je v nás konstantní.
JB: Ano, ostatně příležitost dělá zloděje.
Dokud tu práci budou dělat pouze slabí a
chybující lidé, musí existovat pobídka, aby se
chovali slušně, a také trest, když se ten který
člověk bude chovat špatně. Vždy to bude
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konstantní a dlouhodobý boj, boj o míru toho,
v čem by se stát a veřejný sektor měl
angažovat, o co by se měl starat.
MS: Čeho by měl být účasten. To je diskuse,
která však probíhá a lidé se jí mohou účastnit,
ovšem s jakým výsledkem?
JB: Ano, jde o míru přerozdělování, velikost
státu. Jakmile toho přerozdělování je více, lidé
spravující potrubí financí budou mít chuť do
něj více vrtat a odčerpávat.
MS: Říkal jste, že jste optimista. Může se
člověk z této zkušenosti poučit a podaří se tuto
sociální patologii eliminovat?

věci změnit. To je ale možné jen osobním
příkladem, tedy tím, co konají, jak se
prezentují. Druhá věc je nastavení systému.
Vypadá to, že když někdo přijde na státní
zastupitelství a rozhodne se dělat věci
správně, tak to najednou jde. Ne nadarmo se
říká, že ryba zapáchá od hlavy. Když nahoře
kradou hodně, tak je přece v pořádku, pokud
si trochu vezmeme my tady dole.
MS: Není to také tím, že v sobě nemáme
řekněme „mravní senzor“, jenž nám napomůže
v rozhodnutí, co je správné a co ne?

JB: Odpovídám ano. Vždy je nutné rozhlížet se
v historické perspektivě. Pořád jsou tu věci,
které živí můj optimismus. V roce 1989 jsem si
neuvědomoval, že budeme o těchto věcech
mít možnost svobodně nejen mluvit, ale
budeme schopni s tím něco udělat. V osobní
rovině mám volbu, mohu se slušně živit a
fungovat v této společnosti, aniž bych byl
součástí systémové korupce.

JB: Jsem přesvědčen, že to lidé vědí. Pouze pro
ně není výhodné se podle toho chovat. Pro
společnost je velmi nebezpečné, pokud to
dostoupí do té míry, že opravdu slušní lidé
nejen že nevyhrají, ale ještě jsou vysmíváni.
Jako by to bylo v některých momentech cosi
úchylného. V jistých sektorech se tak dělo. Já
se domnívám, že je potřeba si to nenechat
líbit, nebo na tom alespoň neparticipovat.
Pokud na tom neparticipuje kritická míra lidí,
daný systém nemůže žít a zanikne.

MS: Aniž byste se musel ohýbat před
úředníkem a kráčet nestandardní cestou.

MS: Děkuji za příspěvek z oblasti řízení a
výběru lidských zdrojů.

JB: Aniž bych někomu musel nedůstojně strkat
láhev vína či cokoliv jiného. Myslím, že změna
začíná u těch banálních věcí. Jedu rychle, oni
mě chytí, tak jim řeknu, aby mě potrestali
podle zákona. Vím, že jsem porušil předpis.
Nebudu přece nadávat na policisty, že jsou
zkorumpovaní, když já sám jim dávám úplatek.
Jestliže mi přijde normální nezaplatit pokutu a
místo toho dát policistovi pár korun do kapsy,
tak já sám se stavím k věci rozporuplně.
MS: Vidíte nějaké možnosti vlády, která by
proti korupci vystoupila? Ta přece může
ovlivnit nastavení parametrů.
JB: Domnívám se, že vláda a obecně lidé ve
vedoucích rolích, jak v privátním, tak veřejném
sektoru, mají odpovědnost a mají možnost ty

Dialog s Antonií Doležalovou o korupci i o I.
republice206,207:
MS: Jak vnímáte slovo korupce? Jak jej
definujete?
AD: Vnímám jej negativně. Definuji si jej pro
sebe jako záměrnou činnost, která vede k
porušování platné legislativy či morálních
pravidel s cílem ovlivnit vládní politiku buď v
oblasti přijímání legislativy nebo rozdělování
206

Antonie Doležalová, *1966, docentka ekonomie
na katedře Institucionální ekonomie VŠE a ředitelka
Centra středoevropských studií. Mezi její práce
patří kniha Rašín, Engliš a ti druzí (2007)
207
Dialog byl veden v úterý 13. 12. 2011
v odpoledních hodinách na VŠE Praha
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státních prostředků. V každém případě se kvůli
korupci dostává jejím aktérům nezákonných
výhod. Klíčové pro identifikaci korupčního
jednání by podle mého názoru mělo být to,
zda dochází k ovlivňování lidí, kteří nakládají
s veřejnými prostředky nebo rozhodují o jejich
použití.
MS: Není toto slovo v současné době
nadužívané?
AD: Nadužívané není v případě, že se vztahuje
na věci, které můžeme za korupci označit. S
tím ale samozřejmě úzce souvisí zase to, zda v
dané společnosti existuje široce sdílený
konsensus o tom, co je to korupce. Inflačně
používané začne být ve chvíli, kdy se používá
nadbytečně pro jevy a situace, které
neodpovídají definici. Nemůže jít o nadužívání
slova korupce, pokud počet za korupci
označovaných případů odpovídá realitě. Je na
místě vést distinkci mezi korupcí a
klientelismem. Ale je tady jisté nebezpečí, a to
bych vzhledem k tomu, že žijeme ve věku
médií nepodceňovala, že slovo korupce může
být ve veřejném prostoru nadbytečně
používáno zkrátka proto, aby se otupila
citlivost diváků k němu. Těch příkladů bychom
našli celou řadu - korumpuje úspěch,
korumpuje vysoký plat, a to i v soukromém
sektoru, korumpuje pohodlí, korumpují
dokonce rodiče své děti. Odtud je jen kousek
k tomu, aby jev přestal být vnímán v ostrých
konturách. A v takovém prostředí se korupci
musí dařit velmi dobře. V naší společnosti
korupce rozhodně je problémem.
MS: Jak se díváte na to, že Česká republika
obsadila 57. místo ve srovnání Transparency
International? Je to umístění, které je hrozivé,
negativní. Můžeme vidět sestupný trend. Proč
až nyní se o korupci začalo hovořit? Proč až
nyní se počíná akcentovat boj proti ní?
AD: Myslím si, že jsou to spojité nádoby. To, že
se objevíte na 57. místě žebříčku korupce, jistě

souvisí s tím, že dvacet let se s korupcí příliš
nedělalo a tvářili jsme se, že vůbec neexistuje.
Případy či znaky korupce, které byly
identifikovány novináři nebo intelektuály, byly
bagatelizovány. Zároveň mi to 57. místo
vzhledem k definici korupce napovídá, že
Česká republika bude zemí s vysokou mírou
přerozdělovacích procesů. Nyní nemluvím o
tom, jestli můžeme říci, že se zde přerozděluje
60 procent národního důchodu nebo 50 či 40.
Jsou země, které rozdělují více a jsou na tom
překvapivě lépe. Zde jde o to, do jakých oblastí
a jakým způsobem se tyto prostředky
přerozdělují. To nejde od sebe oddělit. Pokud
to vezmu více ze široka, tak jsem přesvědčená,
že korupce není problém politického systému,
že korupce není ani ekonomickým
problémem. To jsou její následky. Je mnohem
hlouběji zakořeněna v mentalitě lidí ...
MS: … i v srdci člověka.
AD: Mentalita lidí se utváří na základě
dlouhodobých procesů, které jsou podmíněny
mnoha faktory, včetně ekonomických,
politických, kulturních. Nejstarší náznak
korupčního chování v Českých zemích jsem
našla v záznamech z roku 1709. Spíše záznam
o tom, že si lidé o sobě uvědomovali, že jsou
slabí a podléhají svodům, které někdy mohou
mít podobu vyhledávání určitých výhod.
Mluvím o zakládací listině jedné velké nadace,
která dnes už neexistuje, ale v budově, která
díky této nadaci vznikla, sídlí česká vláda.
Jedná se o Strakovu akademii. Když Jan Petr
Straka208 nadaci zakládal, v roce 1709, tak do
nadačního listu napsal, že si přeje, aby na
208

Jan Petr Straka, (1645 – 1720), pocházel
z českého vladyckého rodu, jenž povýšil do
panského a hraběcího stavu. Během života cestoval
po světě, část života žil ve Francii. Před svou smrtí
sepsal závěť, v níž část majetku odkázal nadaci
nesoucí jeho jméno, a z výnosů tohoto majetku
měli být podporováni nemajetní studenti, a také
postavena akademie pro výchovu chudých českých
šlechtických synků. Tento druhý záměr se naplnil až
koncem 19. století.
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akademii působili učitelé z německých zemí,
Itálie, Francie. A musí jim být dána taková
odměna, aby se postranně nedomlouvali se
žáky a nepřijímali od nich peníze za to, že je
nechají projít u zkoušek. To znamená, že to
bylo něco, o čem všichni věděli, že existuje.
Když je někdo na pozici placeného
zaměstnance, tak se může dříve či později
v závislosti na svých morálně volních
vlastnostech dostat do konfliktu zájmů, který
může řešit s pomocí korupčního chování. Tři
sta let starý příklad mě vede k tomu, že si
primárně nespojuji korupci …
MS: … s chybou v systému. Nu, ale právě
systém může korupci, netransparentnost,
přiživit. Lidé si nastavují pravidla, a pokud jsou
špatně nastavena, tak jedinec bude mít větší
zájem se chovat protisystémově, chcete-li
nemorálně.
AD: Je to individuální. Z mého pohledu to
závisí na morálně volních vlastnostech. Dal jste
nějaký úplatek státnímu úředníkovi?
MS: Pokud máte zájem o mé vyjádření, mohu
říci, že sám nejsem z těch, kdo by se pokoušel
kráčet touto cestou.
AD: Ale pokud se zeptáte i v docela velkém
fóru, lidé o takovém konkrétním případu
obvykle nevědí. Jistě můžete namítnout, že se
k tomu nikdo nepřizná, ale to by podporovalo
mou myšlenku, že lidé si ani přesně
neuvědomují, co to vlastně korupce je. Že je
to i úplatek policistovi, lékaři, učiteli vašich
dětí na státní škole, ale určitě ne dýško
řezníkovi v soukromém obchodě nebo taxikáři.
A to se dostáváme zpátky k tomu, zda jsou lidé
v těch zmíněných profesích zaplaceni tak, aby
takový úplatek nemuseli brát. V tom
případném testu by vám pozitivně rozhodně
odpověděli všichni lidé, kteří se někdy
zúčastnili nebo chtěli zúčastnit výběrového
řízení o státní zakázku. To, co říkáte vy, tedy
nastavení pravidel, souvisí s tím, jakého

rozsahu a podob může korupce v té které
společnosti nabýt.
MS: Vy to vnímáte tak, že se korupčně může
chovat každý člověk.
AD: Ano, to máte stejné, jako když říkáme, že
každý z nás se může chovat sobecky a
evidentně se ne všichni tak vždy chováme.
Proto je vhodné říci, že každý z nás je tomu
pokušení vystaven. Dějiny této země jenom v
minulém století jsou plné názorných příkladů:
proč lidé spolupracovali s StB, proč vstupovali
do KSČ? Myslím, že nemůžeme o všech říci, že
to byli lidé, kteří měli zájem vydělávat na
režimu. Naopak to mohli být lidé, kteří
bojovali o holou existenci či o život svých
rodičů nebo dětí. Pochopitelně podmínky, o
kterých mluvíte, jsou klíčové, ale podmínky se
stávají méně čitelnými ve chvíli, kdy stát je tak
široký, tak velký, tak mohutně přerozděluje, že
pro běžného občana a daňového poplatníka je
naprosto nemožné zjistit, jak je s těmi penězi
nakládáno. To znamená, že šíře státu dává
úředníkům do rukou stále více prostředků,
kterými mohou ovlivňovat ostatní. Kdyby
nemohli rozhodovat o přerozdělování miliónů,
stamiliónů jedním podpisem, tak by za nimi
nikdo s obálkami nechodil.
MS: Domnívám se, že člověk musí mít v sobě
meze, hranice, které mu řeknou, že jedná proti
mravu, obecnému dobru. Otázka je, jak jsou
lidé mravně integrováni. Jinak se bude
rozhodovat člověk, jenž žil po generace
v nesvobodě a jinak ve fungující demokratické
společnosti.
AD: Já s vámi ani v tomto nesouhlasím. Je to
spíše klišé, kterým se nálepkuje naše
komunistická minulost. Já myslím, že morální
hodnoty a morální integritu si člověk může
zachovat i tváří v tvář totalitě. To proto, že ta
statečnost, uměřenost, spravedlnost, o
kterých mluvíte, jsou klasické lidské ctnosti,
které si člověk zachovává právě s nějakou
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rozvahou nebo holistickým pohledem na svět.
Každému z nás jsou dány v jiné míře. Čím se
liší přitakávání minulému režimu od
přitakávání nejrůznějším marketingovým
kampaním, schovávání se ve skupinách.
Děláme dnes méně kompromisů se svým
svědomím? Já myslím, že těch, co podléhají
dnes, je stejné procento jako těch, co
podléhali dříve. V čem je to dnes jiné, když
např. zaměstnanec reklamní agentury vytváří
kampaň na propagaci výrobku, o kterém ví, že
je škodlivý? Je to jeho práce? Při pohřbu
prezidenta Havla ve Strašnicích se přede mě
nekompromisně natlačil kameraman
veřejnoprávní televize. Když jsem se zeptala,
jestli si nemyslí, že je to příliš strkat kameru na
soukromý obřad, řekl mi, že on za to nemůže,
ať ho prý pochopím, že musí přinést co
nejlepší záběry. Že by jinak nedostal
zaplaceno, nepostoupil v kariéře? Zrovna
tento mladík ale měl svědomí, po chvíli přestal
točit, omluvil se mi. V té chvíli mě to dojalo.
Jasná ukázka toho, jak to vypadá, když v práci
a soukromém životě nejednáme podle týchž
morálních pravidel. Profesor Kohák nám na
přednáškách z filosofie, které držel v polovině
90. let na FF UK, říkal: morálka není kabát,
který si při příchodu do práce můžete pověsit
na věšák. To je myslím výstižné. Ale člověk je
ve svém každodenním životě opakovaně
konfrontován rozporem mezi tím, co je
soukromé, a co veřejné. Jde to napříč režimy,
napříč systémy. V čem je problém dnešního
Česka a co může mít kořeny v minulém
režimu, je to, že se vytratila jakási vnitřní
soudržnost komunity. Možná je to proto, že
nedocházelo k předávání stereotypů chování
ve smyslu toho, co je mravné; včetně
solidárního chování k druhým lidem.
MS: Člověk by si mohl říci, že chybí slušnost.
AD: Takže to ani nebyli lidé, kteří vyrůstali za
socialismu. Spíše jsou to dnes jejich děti,
jelikož ti, co vyrůstali za socialismu, měli ještě
babičky, které vyrostly za první republiky. Ti,

co vyrůstají nyní, už mají babičky, které žily
v padesátých letech minulého století. Když
vyrůstaly, přijaly jistý soubor hodnot a
mnohdy nezažily jasná pravidla, jasné rozlišení
toho, co je dobro a zlo. Respektive rozlišení
klouzalo po povrchu - dobro bylo v SSSR, zlo V
USA. Mluvím o veřejném prostoru, o tom, co
vstupovalo do kolektivní paměti. Neplatilo to
samozřejmě o všech lidech. To první republika
na tom byla v tomto ohledu velmi dobře,
jelikož ta navazovala na dlouholetou tradici.
Dá se říci, že navazovala na jakousi
elementární jistotu vymahatelnosti práva.
Myslím, že za Rakouska a pak i první republiky
byl v lidech zakořeněn velmi silný pocit, že
spravedlnost existuje, a že se jí člověk může
domoci.
MS: Pokud má člověk zkušenost jistoty, tak ani
neusiluje o to, aby se choval zvrhle a
korumpoval.
AD: Zřejmě to platí, ale nemůžeme
generalizovat. Abych se přiznala, neznám do
detailu český právní řád a nevím, do jakého
soukolí bych se dostala. V každém případě
pokud bych cítila, že se mi děje
nespravedlnost, tak zvážím, co mě bude stát
boj proti ní. Nemyslím pouze finančně, ale též
ve ztrátě času, soukromí. U většiny lidí je
problém, že je ani nenapadne se ozvat a
upozornit na problém. To je asi také
postkomunistický syndrom. Četla jsem několik
článků o kritické situaci na UJAK v Praze.
Jenom někteří studenti byli ochotni mluvit s
novináři a jenom pod podmínkou anonymity!
MS: Raději rezignuji, než abych usiloval o
nalezení spravedlnosti.
AD: Ano, v tomto případě rezignuji. Možná to
není vědomá rezignace. Tak jedná člověk,
který mnohdy ani neví, co by měl udělat, kam
se má obrátit, kde vyjádřit svůj názor. Když by
dříve poslali svůj - režimu nekonformní názor -
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do Rudého práva209, tak jim jej neotisknou a
ještě se o ně bude zajímat Státní bezpečnost.
A to jsou myslím zkušenosti, které v kolektivní
paměti máme. Já bych to viděla jako jistou
formu apatie, která panuje v dnešní
společnosti. Nicméně jsem plná optimismu
v tom, že opět vidím kolem sebe spoustu lidí,
kteří se této apatii nepoddávají. Využívají svou
přirozenost a otevřenost, aby se domohli
svých práv, protože je to přece normální.
MS: Protože se zabýváte českou –
československou historií, je vhodné se zeptat,
jak vy vidíte problém korupce za první
republiky? Co bylo podle vás nejpalčivější
v této sféře? Jaký byl stát? Panovalo
přesvědčení, že stát byl náš. Vymanili jsme se
z Rakouska-Uherska a mnozí se aktivně
podíleli na jeho tvorbě. Masaryk210 byl velkou
mravní autoritou …
AD: I tehdy byly noviny plné různých
korupčních kauz. V roce 1918 – 1919 volal
český národohospodář i politik Karel Engliš211
209

Rudé právo - deník komunistické strany, který
vycházel od roku 1920. V roce 1989 došlo
k odpoutání od komunistické strany a deník se
posléze změnil na Právo. Ten hájí levicové hodnoty
a je nakloněn sociální demokracii. Úlohu novin
Komunistické strany převzal deník Haló noviny.
210
T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal spis
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
211
Karel Engliš, (1880 – 1961), český
národohospodář a právník. Jedna z výrazných osob
československého meziválečného myšlení a také
politiky. Engliš jako teoretik byl teleologického –
účelového uspořádání hospodářství. Hned
z počátku byl rektorem Masarykovy univerzity
v Brně a ke konci své kariéry zastával i funkci
rektora Karlovy univerzity. V době první republiky
působil ve funkci ministra financí i jako guvernér
Národní banky československé. Byl proti státním
zásahům během Velké hospodářské krize. Stavěl se
proti českým keynesiáncům i proti stoupencům
zlatého krytí československé koruny. Mezi hlavní

po tom, aby lidé pro novou republiku
pracovali. Není možné, aby lidé šidili stát
stejně jako za Rakouska-Uherska, říkal. Ten
stát byl cizí, ale nyní teče krev z vlastního. Ale
v parlamentu se poprvé problém korupce
začal řešit až v roce 1924 - několik poslanců
interpelovalo celou vládu v otázce korupčních
skandálů, které prý už celé týdny a měsíce
sužují a vzrušují a znepokojují veřejnost.
Politikové se navzájem obviňovali, stranou
nezůstali ani vysocí státní úředníci nebo
důstojníci. A žádná z těchto kauz se nestala
předmětem trestního řízení ani jednání vlády.
S tím souvisí dvě okolnosti: jedna
charakterizuje politickou kulturu první
republiky a druhá institucionální změny po
vzniku ČSR. Jak ministři, tak poslanci a řadoví
úředníci byli většinou příslušníci nějaké
politické strany. Zasedali v dozorčích radách
polostátních či státních firem. Vedlejší příjem
státního úředníka z této činnosti mohl být až
20 000 Kč, a tato činnost byla dobře střeženým
„veřejným tajemstvím“. Už od roku 1925 totiž
existoval tzv. zákon o inkompatibilitě (zákon č.
144/1924 Sb. z. a n.), podle kterého funkce
poslance nebyla slučitelná s účastí ve
správních radách podniků. O přijetí zákona se
sváděl boj už od roku 1922, a od svého
ustavení na jaře 1926 se až do roku 1931
nesešel inkompatibilní výbor ani jednou!
V jeho čele stál sociálně demokratický
poslanec Antonín Remeš212. Důvody takové
okázalé nečinnosti je jistě třeba hledat v tom,
že napříč politickým spektrem se většina
díla: Národní hospodářství, Soustava národního
hospodářství I., II., Teleologie, Malá logika, Všechny
ideály lidstva. Engliš byl po roce 1948 odsunut
z veřejného života a dožívá v ústraní. Díky prof. Fr.
Vencovskému po roce 1989 je Englišovo dílo
připomínáno a je založena Společnost Karla
Engliše.
212
Antonín Remeš, (1876- 1939), sociálně
demokratický politik. V letech 1907 - 1911 říšský
poslanec, od roku 1920 poslanec Národního
shromáždění a také předseda rozpočtového výboru
sněmovny.
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poslanců a státních úředníků ráda vyhnula
kontrole, zda zákon dodržují. V roce 1931 se
z 260 poslanců, kteří podali informace o svém
správním radovství, 115 přiznalo, že sedí na
345 místech ve správních radách 261 firem.
Mnohoobročníky najdeme mezi všemi
parlamentními stranami s výjimkou
komunistické. Své funkce sčítali nejen ve
správních radách soukromých podniků, bank
a pojišťoven, uvnitř státních zákonodárných i
výkonných institucí, ale i uvnitř institucí
samosprávných. Typické přitom byly dvě
okolnosti: za prvé, při přebírání svých funkcí
ve státní správě či soukromém sektoru se
nezaměřovali pouze na „očekávané“ sféry
zájmů – členy agrární strany nenajdeme pouze
v zemědělství nebo v průmyslu navazujícím na
prvovýrobu či v zemědělských výborech, a za
druhé poslanci při přebírání těchto funkcí
podepisovali při svém jmenování prohlášení,
v němž uznávali, že funkce jim byla svěřena
pouze vlivem a mocí strany jakožto jejímu
příslušníku, případně se podrobovali jejímu
organizačnímu řádu a ještě se zavazovali, že
složí tuto funkci kdykoliv budou výkonným
výborem strany k takovému kroku vyzváni.
V případě konce poslaneckého mandátu končil
výkon takové funkce či funkcí automaticky.
MS: A co institucionální změny první republiky
v kontextu korupce?
AD: Prostor pro korupci určitě vznikal se
znárodněním jisté oblasti podnikání. Třeba
lázeňství. A jak upozorňoval i Karel Čapek,
místo toho, aby do státních lázní, které jsou
financovány státem, jezdili chudí, kteří se
nedostanou do jiných, kde by za to museli
platit, tak tam jezdí státní úředníci. Léčí se tam
zdarma s celými rodinami, protože to je
součást jejich zaměstnaneckých výhod.
Takových příkladů v první republice naleznete
desítky. Je to jedno z témat, kterým se teď
zabývám. Ale zdaleka největší prostor pro
korupci vznikl v procesu vyvlastňování především v pozemkové reformě. Nastartoval

ji tzv. přídělový zákon z roku 1920. Podle něj
se měla zabraná půda dostat do rukou malým
lidem, legionářům, invalidům, ale krátkou
zmínkou zákon zaváděl tzv. zbytkový statek.
To byl panský dvůr, o němž zákon říkal, že jeho
rozparcelováním by došlo k jeho
hospodářskému znehodnocení. Právě naděje
na získání zbytkových statků přesvědčila i
dosavadní kritiky pozemkové reformy uvnitř
agrární strany. Zápas o zbytkové statky se plně
rozvinul v roce 1922. Vedli jej členové všech
politických stran a členové Svazu
velkostatkářů. Půdu získávali bankovní
ředitelé, členové politických stran, především
agrární, ale také zaměstnanci velkostatků,
státní zaměstnanci, živnostníci, dělníci - podle
politického klíče. Informace o volných statcích
předávali členové agrární strany, kteří byli jako
státní úředníci pověřeni prodejem nějakého
velkostatku.
Proces rozdělování zabrané půdy ovládl
klientelismus a korupce. Typickou ukázkou
klientelismu byla pozemková reforma na
panství Dobříš, které patřilo rodině ColloredoMannsfeld. Celá akce proběhla během
několika dní, přičemž část panství (především
lesy) byla prodána společnosti s ručením
omezeným, v jejímž čele stáli přátelé členů
Státního pozemkového úřadu, který celý
reformní proces řídil. V prodejních
podmínkách bylo vykácení 525 000 m3 dřeva v
období 25 let a postoupení půdy zpět státu v
ceně 6 miliónů korun. Prodej byl schválen SPÚ
bez přítomnosti jeho předsedy. Typické jsou
příklady, kdy úředník pozemkového úřadu
nabízí zájemci z řad SČV zprostředkování
prodeje s tím, že „se dá přiděliti také větší
nebo menší lesní plocha, dále příp. malý
zámek s 2 ha velkým parkem a zahradnictvím,
příp. také jiné objekty.” Pod podmínkou, že
zájemce předem zašle prohlášení, že v případě
uskutečnění koupě vyplatí úředníkovi „docela
dobrovolně 2 % zprostředkovací provize.” Při
Republikánském svazu statkářů a nájemců byl
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dokonce zřízen pozemkový odbor, který se
výlučně soustředil na zprostředkování koupí a
pronájmů velkých zemědělských objektů. Pro
politiky se zkrátka pozemková reforma stala
přesně tou hrou, ze které bylo možné vytěžit
nejen politický, ale také reálný kapitál
v podobě půdy, dalšího majetku či finančních
prostředků.

Karel Kaplan213 na jednom místě píše, že
takový okresní tajemník měl 14 tisíc a to
v době, kdy průměrná mzda byla dva tisíce.
K tomu měli spoustu výhod - počínaje výdaji
na reprezentaci a konče zahraničním kontem.
Tito lidé si zvykli pohybovat se v šedé
ekonomice, fungovat klientelisticky
v ekonomice nedostatku.

MS: Jako by se naši politici nechali „inspirovat“
nemorálnostmi politické praxe první republiky,
třebaže si dnešní člověk onu dobu idealizuje a
z toho utváří mýty.

MS: Nu, při hovoru o prvním demokratickém
státě jste poukázala na jeho šíři. Je důležitý pro
fungování společnosti jako celku. Čím bude
stát rozsáhlejší, tím bude větší prostor pro
korupci a naopak. V tomto ohledu naše
republika obstála?

AD: Jde o spíše neznámou kapitolu z dějin
první republiky. Bylo by krásné, kdyby se
politikové z historie poučili, ale tak to bohužel
nefunguje. A znovu se dostáváme k morální
dimenzi korupce: to, co označíme za špatné a
co za dobré, je výslednice nějakého
společenského konsensu. Já jsem byla před
necelým půl rokem konfrontována na
mezinárodní konferenci o vysokém školství v
Lisabonu dotazem, kolik procent akademiků,
kteří působili na universitách před rokem
1989, jich na českých univerzitách zůstalo?
Řekla jsem, že jich odešlo asi kolem procenta.
Zbytek zůstal. Všichni Američané, Britové byli
velmi překvapeni a nerozuměli tomu. To
proto, že znali německý případ, kdy v bývalé
NDR byly pozice na universitách obsazeny
lidmi z bývalé NSR. Neměli jsme a nemáme
žádné západní Česko, kam bychom mohli
sáhnout pro úžasné nové lídry. Struktury se
reprodukovaly, spíše přetransformovaly.
Nutně v nich setrvaly nomenklaturní kádry.
Tito lidé měli také prostředky pro privatizaci.
MS: Ano, právě tito lidé měli informace.
AD: Mzdová nerovnost za komunismu byla tak
obrovská, že vedla ke vzniku ekonomické elity
tvořené právě nomenklaturními kádry. Nyní
myslím na tajemníky KSČ počínaje okresními
výbory až k těm ústředním výborům. Historik

AD: První republika přerozdělovala velké
množství národního důchodu. V některých
letech až 50 %. Tomu však nemůžeme říkat
transfery, jak je známe ze současnosti. To
proto, že sociální transfery patřily omezené
sociální skupině. Sociální politika nebyla
nastavená tak, jako je tomu dnes. Většinou
mířila ke státním zaměstnancům. A stejně jako
dnes i tehdy - s výjimkou jediného roku - státní
rozpočet končil deficitem.
MS: Stát tak pečoval o své pracovníky a tím je
nepřímo zavazoval k loajalitě.
AD: Ano, to je přesné. Takový státní úředník
kromě toho, že byl zajištěn, „byl pod penzí”,
mohl zastávat pozice v soukromém i státním
sektoru. Vedlejší příjem státního úředníka
z této činnosti mohl být poměrně značný, jak
už jsem zmínila. Státní úředníci byli vázáni
213

Karel Kaplan, *1928, český historik, po celou
dobu se specializuje na moderní české dějiny. Po
druhé světové válce působil jako konzultant KSČ.
To mu umožnilo vstup do archivů. Po roce 1968 byl
odejit a v roce 1976 emigroval a počal sepisovat
dějiny
národa
v komunistické
totalitě.
Spolupracoval se Svobodnou Evropou, BBC,
Deutsche Welle aj. Mezi jeho hlavní díla lze řadit:
Znárodnění a socialismus (1968), Nekrvavá
revoluce (1985) Mocní a bezmocní (1989), Pravda o
Československu 1945 – 1948 (1990), Pět kapitol o
únoru (1997) aj.
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stejně, protože státní správa byla - co se
úřednických míst týče - rozparcelována stejně
jako parlament a vláda. A úředníci nepodléhali
zákonu o inkompatibilitě, proto mnohdy
nahrazovali „přetížené” poslance a pány
ministry. Lze jistě namítnout, že své funkce
jistě vykonávali svědomitě a pečlivě a ke
korupci nemuselo nutně docházet.
Argumenty vyvracející takovou důvěru v
morální kredit prvorepublikových politiků a
úředníků - např. ve třicátých letech prezident
Beneš214 prosadil nákup francouzské licence
pro televizní vysílání, když českoslovenští
inženýři pracovali na vlastním modelu.
MS: Ani vysoký představitel státu nebyl
ušetřen. V první republice došlo k velkému
transferu majetku od jednotlivých
společenských skupin.
AD: Ano, kromě pozemkové reformy šlo ještě
o proces tzv. nostrifikace - převzetí rakouské
majority v podnicích na území Československa
československými akcionáři - o prospěch
národa nešlo určitě na prvním místě. Jak
rovněž napsal Karel Čapek - nejvíce se
národním zájmem ohání ti, kdo chtějí národu
vládnout.
MS: V počátku našeho hovoru jste zmínila, že
problém korupce je ukryt hlouběji a
ekonomický a politický problém je jeho
výsledkem. Dá se říci, že korupce je především
otázka hodnotového nastavení a osobní
214

E. Beneš, (1884 – 1948), československý politik
a od roku 1935 druhý prezident Československa.
Ve své politice se přikláněl k levici, z počátku byl
členem
Československé
strany
národně
socialistické. Působil jako ministr zahraničních věcí
a ve dvacátých letech 20. století i jako předseda
vlády. Považoval politiku za sociální vědu, které
zasvětil svůj život. Problematické jsou v jeho
politickém působení následné okamžiky: podepsání
dohod se SSSR v roce 1943, Benešovy dekrety,
které umožnily vyhnání Němců a také přijetí
politiky K. Gottwalda. Mezi jeho díla patří
Demokracie dnes a zítra, Úvahy o Slovanství, spis
Stranictví.

integrity? Není problém v tom, že lidé spíše
chtějí vlastnit, ovládat, tedy existovat v tom
módu „mít“ a tím si ukazovat svou důležitost v
tomto světě?
AD: To je hlubší filosofický problém, který si
netroufám vyřešit jednoduchou odpovědí ano
- ne. Jenom dvě věci k tomu řeknu: chtít něco
mít nutně neznamená špatnost. A ta druhá: je
nutné respektovat svobodu druhých - ne v
tom triviálním smyslu, že moje svoboda končí
tam, kde začíná svoboda druhých, ale v tom
smyslu, že ani svoboda není něco, co „máme”,
ale že se jí musíme celý život učit a přibližovat,
a především vždy znovu se pro ni rozhodovat.
MS: Dělá podle vás vláda České republiky
dost? Je podle vás mnoho, pokud vytváří
strategie, rozsáhlé zprávy o boji s tímto
jevem či má záměry o tvorbě nových úřadů?
Není náhodou problém v tom, že lidé, kteří
reprezentují stát a udávají tón, jsou sami
nedůvěryhodní?
AD: Ano, přesně to je problém, a souvisí také s
otázkou, proč dosud v ČR neplatí takové
zákony, které by umožňovaly rázné zákroky
vůči korupci, respektive proč úřady nekonají
ani tam, kde mají argumenty i důkazy v ruce.
Protože za těch 20 let se vytvořila napříč
politickým spektrem a mezi politickými a
ekonomickými rádoby elitami tak hustá síť
sociálních vztahů, ve které jsou si všichni
navzájem za něco vděční, a všichni o sobě
navzájem něco ví. A kolotoč vzájemných
služeb a protislužeb roztáčí lidé, kteří svou
kariéru začínali jako číšníci. Nic proti
selfmademanům, ale ti, o kterých mluvíme,
udělali díru do světa podnikání právě díky
tomu, že se uměli pohybovat v šedé
ekonomice, ne pro své mimořádné pracovní
nasazení a lidské vlastnosti. Filosof prof.
Hejdánek215 před lety napsal - myslím, že to
215

Ladislav Hejdánek, *1930, český myslitel,
dlouholetý pedagog evangelické teologické fakulty
dříve Komenského teologické fakulty UK, signatář

176
bylo v Literárních novinách, že ve chvíli tzv.
sametové revoluce se potkaly dvě síly:
politicky nepřipravení a nezkušení vůdci
a všeho schopní a všestranně dovední jedinci,
kteří dokázali profitovat i na komunistickém
režimu. Proto spíše než k revoluci došlo k
určité anomálii, k jakési podivné restauraci
předcházejícího režimu, na které profitují titíž
lidé, kteří profitovali před rokem 1989 a kteří
se o změny zasloužili nejméně a často si je ani
nepřáli, protože jim komunistický režim plně
vyhovoval. A to dalo vzniknout době, v níž
dnes žijeme. Ani kapitalismus nemá vlastně
svůj obsah, ve veřejném diskursu se udržuje
pseudomarxistická ideologie i postmarxistická
rétorika, aniž by jí kdokoliv z jejích nositelů
dokázal reflektovat.
MS: Jak z toho ven, kromě redukce státu?
AD: Vidět zlo a neakceptovat ho,
nepřizpůsobovat se mu ani v soukromém ani
veřejném životě. Je to individuální cesta
každého jednotlivého člověka.
MS: Vnímáte kladně aktivity občanské
společnosti, která citlivě reaguje na ignoranci
korupčních jevů?
AD: Spíše s rozpaky. Ne každá protikorupční
aktivita má čistý štít. To převlékání kabátů,
které jakoby bylo českým národním sportem,
mě občas unavuje, občas pobaví, občas naštve
- ale myslím, že většinu obyvatel to moc
nezajímá. A je to svým způsobem racionální
chování - vytahat za uši nějakého
exemplárního korupčníka v konečném
důsledku nikomu nepomůže. Zaplní média, a
Charty 77. Byl kritickým žákem myslitelů E. Rádla,
Jana Patočky, Josefa Lukla Hromádky. Jeho dílo se
vymyká filosofickým směrům, avšak tíhne ke
kontinentální tradici. Úkolem filosofa je podle něho
neustálé kritické tázání, pochybování vedoucí ke
zpřesňování výpovědí o světě, ale i nacházení
variant vůči stávajícímu.
V době normalizace
pořádá filosofické bytové semináře. Z jeho díla:
Dopisy příteli (1993), Filosofie a víra (1999), Setkání
a dostup (2010), Úvod do filosofování (2012).

jak jsme už také zažili, odkloní pozornost lidí - i
novinářů - od jiných témat. Připomíná to silně
ono římské dát lidu chléb a hry. Myslím ale, že
pověstným světlem v tunelu je paradoxně
stávající hospodářská krize, která nutí stát
škrtat výdaje a zvyšovat daně, kde se dá.
Myslím, že lidé se dříve nebo později vzbouří
právě z ekonomických důvodů, nikoli
morálních nebo šířeji z lidských důvodů,
protože chtějí něco „mít”, jak jste řekl před
chvílí. Je neudržitelné, aby vláda škrtala v
sociálních výdajích a zároveň rozhazovala na
předražených stavbách, platila přebytečné
úředníky a poradce nevím čeho.
Nedávno jeden čtenář, myslím v Lidových
novinách, vypočítal, že kdyby se škrtli všichni
mluvčí, kterých se v posledních letech vyrojily
stovky, ušetřil by stát desítky miliónů. Ti lidé
by nikomu nechyběli, a peníze by se mohly dát
třeba rodičům postižených dětí. Ti totiž
nekřičí, jako jiné sociální skupiny, a nic si tudíž
nevykřičí. Myslím, že je načase otevřít otázku,
co je to sociální stát, co je to veřejný statek
nebo služba, co všechno má stát svým
občanům zabezpečovat, kdo jsou ti potřební.
A tady je role občanské společnosti
nezastupitelná. To jsou ti nevolení státníci,
kteří musí mluvit do věcí veřejných. Myslím, že
politikové v této roli naprosto selhali.
Bezostyšně stále více dokazují, že jejich první
motivací je dobývání renty a politického
kapitálu.

Dialog o korupci s Tomášem Drážným216,217:
MS: Než se ponoříme do problému korupce,
chci se zeptat, jestli podle vás není náhodou

216

Tomáš Drážný, politolog, představitel občanské
aktivity Inventura demokracie, která funguje od
roku 2009
217
Dialog byl veden v prostorách Evangelické
teologické fakulty v Černé 9 ve večerních hodinách
v úterý 22. 11. 2011
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slovo korupce inflační? Není příliš
frekventované v médiích a ve společnosti?

předefinovat dobré mravy, které jsou nám
dány, k nimž jsme vychováváni.

TD: Myslím, že pojem korupce nadužívaný
není, protože podle mě platí v tomto případě
úměra čím více tím lépe. Spíše mám strach, že
se z toho pojmu do jisté míry stává klišé.
Pokud se u nás vyskytuje hodně korupce, je
dobré o ní hodně mluvit. Pokud se ovšem
tento pojem používá ve smyslu boje s korupcí,
který ovšem v praxi nepřináší žádnou změnu,
pokud se tímto pojmem lidé pouze zaštiťují, je
jasné, že se slovo korupce bude postupně
vyprazdňovat. Domnívám se však, že čím se o
korupci více hovoří, čím víc je součástí iniciativ
a organizací, čím více lidí se ozývá, čím je více
projektů proti této patologii ať podnikatelské,
jako pana Babiše218, nebo přes neziskové
organizace, čím víc je o korupci slyšet, tím
lépe.

TD: Záleží, jestli člověk musí předefinovat své
nastavení, neboť není-li v dobrých mravech
vychován a necítí potřebu je upravovat, pak
může být jeho chování přímo korupční. Zde se
dostáváme k otázce, zda je člověk univerzálně
dobrý či špatný. Já sám si myslím, že je
spousta lidí, kteří nic v sobě předělávat nemusí
a mají v sobě korupční jednání a špatnou
přirozenost. Myslím a věřím, že dobrých lidí je
u nás více než dost. Právě ti by měli apelovat,
aby se hodnoty soustřeďovaly do správné
linie, protože se nedomnívám, že korupce se
potlačí a vymýtí pouze pomocí přijetí
správných zákonů. I když ty jsou pochopitelně
také potřeba. Společnost sama musí dát
najevo, jak je nutné, aby každý začal sám od
sebe. Je to dlouhodobý proces. A myslím si, že
se to musí dít již ve vzdělávací fázi a výchově
člověka.

MS: Jak vy sám si definujete slovo korupce?
TD: Ne příliš odlišně, než je jeho obecný
význam. Myslím si, že je to nezákonné
obohacování na úkor veřejných či soukromých
prostředků. Na úkor někoho. Je to zneužívání
pravomocí.
MS: Osvojování si prostředků…
TD: Přesně tak. Inu, nic zvláštního než tradiční
definice.
MS: Ano, latinské slovo corrumpere znamená
narušování řádu, jeho znetvořování. Jde mi o
to, že člověk, než začne jednat v tom klasickém
korupčním slova smyslu, tak v sobě musí
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Andrej Babiš, *1954, český podnikatel
slovenského původu. Hlavní vlastník společnosti
Agrofert, která vznikla roku 1993. Společnost se
orientuje na chemický a potravinářský průmysl.
Sám před rokem 1989 působil v chemickém
průmyslu. Po roce 1989 se neúčastnil politiky, ale
v roce 2011 inicioval výzvu ANO 2011, která je za
stát bez korupce, stát, kde platí zákony, stát, jenž
efektivně hospodaří s vybranými prostředky.

MS: Jak jste říkal. Jsou lidé z definice s větším
sklonem k porušování řádu, tedy korupci.
Budou-li mít větší možnost k demonstraci
jejich negativní stránky, třeba formou korupce,
tak se to v nich rozvine a daní jedinci to budou
považovat za normu. Člověče, uplácej, máš
možnost se obohatit, navíc nebudeš trestaný a
pomůžeš si.
TD: Myslím si, že pro spoustu lidí není korupce
špatná. Lidé ji naopak berou jako příležitost.
Berou ji jako zdroj obohacení a prostředek
k získání moci.
MS: Ale společnost by měla patřičně reagovat,
aby toto jednání bylo jasně definované a
penalizované. Tím myslím, že by společnost
měla mít sankce.
TD: Společenské sankce…
MS: …, aby to, co je z hlediska společnosti
negativní, nemělo tendenci postupovat dále,
aby to bylo ohraničené. Korupce či jakýkoliv
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negativní jev má tendenci se rozšiřovat a pak
tím trpí celá společnost.
TD: Formují nás převážně dvě věci: škola a
rodiče. Lidem se budou hůře vštěpovat
správné hodnoty, když jim byly vštípeny
hodnoty pokroucené. Na základě toho se
chovají korupčně. Proto se domnívám, že se
musí začít od malých dětí již ve vzdělávacím
procesu. Rodiče a vzdělání jsou momenty,
které nás formují. Rodiče nezměníme. Je tedy
na čase, aby do vzdělávacího procesu byly
zapojovány…
MS: …výchovné prvky…
TD: …a vštěpování hodnot. A pochopitelně
z těch malých dětí jednou vyrostou rodiče.
Ony hodnoty následně u mladých lidí
nebudeme muset měnit, jelikož již ty správné
budou vštípeny. Je to neskutečně dlouhý
proces. Korupce jako taková se nedá vymýtit
mávnutím proutku. Do onoho stavu se
společnost dostala kvůli ekonomickým
nástrojům a řešením, tedy přístupu
k transformaci hospodářství. Korupčnímu
chování byla nabídnuta ruka. Korumpovat bylo
lehké a byl to jeden ze symptomů
komunistického režimu a společnosti
dřívějších doby, která vybízela lidi
k obohacení. Ti si řekli proč ne? Do tohoto
stavu se společnost dostala pozvolně. Bude
trvat možná stejně dlouho, než se z něho
dostane.
MS: To jsou generace, než se obnoví
hodnotový řád společnosti.
TD: Přesně tak.
MS: Před každým z nás stojí náročná práce,
neboť každý člověk je vystaven různým
druhům pokušení. Člověk nemusí uvažovat,
aby podplácel v rámci životního záměru.
Korupce se mu může protivit, a proto jedná
podle dobrých společenských norem. Najednou
se mu naskytne příležitost či je k tomu nepřímo

dotlačen. Je proto nutné, aby v těch
nečekaných okamžicích řekl NE, místo toho,
aby šel možnou cestou korupce. Aby neuplácel
úředníka či policistu, kteří si o to řeknou.
TD: Ano, ale nemůžeme si dělat iluze, že
korupce se dá vymýtit z celku. To není nikde
na světě. Myslím si, že společnost jako lidstvo
už svým historickým vývojem není nastaveno
k úplnému vymýcení korupce.
MS: Nanejvýš potlačit do rozumných
„neškodných mezí“. Vždy jde o poměry.
TD: Zkrátka v civilizovaných a rozvinutých
zemích, jako jsme my, by se to mohlo
dlouhodobým procesem ohraničit, nebo to
alespoň dostat do situace, kterou jste
popisoval.
MS: Uvažujete o korupci jako o fenoménu,
který se dá tolerovat a do jisté míry
ospravedlnit? V našich životech existují mezní
situace. Někdy se člověk rozhoduje mezi
životem a smrtí, nebo mezi větším či menším
zlem. Stačí se obrátit do minulosti. Lidé chtěli
odejít, emigrovat z Československa a jiní je
mohli převést přes hranice. Myslíte si, že
pokud člověk užije prostředky na toto, protože
nemá jinou možnost, tak je korupci možné
omluvit?
TD: Myslíte za svobodu?
MS: Ano, lidé by z republiky jinak neutíkali, ale
když jsou jejich práva pošlapávána, tak…
TD: Je to velmi relativní. Musíme brát na
zřetel, z jakých pohnutek se to dělá a za jakou
hodnotou ten který člověk jde. Člověk má
zájem utéct z diktátorského režimu či je zajat
bandou drogových dealerů někde
v kolumbijské džungli. On se je rozhodne
uplatit, aby získal život. Podle mého názoru je
to v naprostém pořádku, ale nerad bych
zabíhal do těchto mezních situací, jelikož je to
cosi úplně jiného. Když si člověk chce koupit
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svůj život či svobodu, tak je to obecně
přijímaná a správná hodnota. V těchto
případech se domnívám, že je to
tolerovatelné. Pokud ale usiluji o získání moci
nebo peněz, tak je to jednoduše špatně.
Rozlišoval bych to právě tím, co chce člověk
získat. Tímto chováním se nepřímo zakořeňuje
korupčnost v nás a to nic dobrého nevěští.

přisvojené východisko jsme si nesli i během
rychlé hospodářské transformace?

MS: A co říkáte na tezi, která říká, že každý
člověk má svoji cenu, tedy je nepřímo
uplatitelný. Když přihazujete peníze, jeho
vnitřní hodnota může „klesat“ a může si
přestat vážit sebe sama. Tím vzrůstá
pravděpodobnost, že bude úplatný.

MS: Tlaku, vzorům, přístupům?

TD: Abych se přiznal, tak si nemyslím, že každý
člověk má svou cenu. Bohužel takových, kteří
se dají zlomit, je většina. To je na tom to
špatné a my se musíme ten poměr snažit
snižovat. Měla by to být naše základní snaha.
MS: Je nutné mít vnitřní integritu, která
člověku dává sílu v konání a odolnost vůči
pokušení. Ostatně jsou lidé, kteří byli zkoušeni
a obstáli.
TD: Neříkám, že bych nepřešel ulici na
červenou, pokud by mi někdo nabízel deset
tisíc. To bych asi za korupci nepovažoval. Jsou
pravidla, jejichž porušení nikomu neublíží.
Když se poruší pravidlo a někoho to poškodí,
tak je to korupce. Pokud přejdu roh trávníku,
což není schvalováno, tak neohrozím svobodu
lidí kolem mě. Mohu za to sice inkasovat
nějaký postih, ale pořád to má malou váhu,
tedy prakticky žádnou.
MS: Ale už tady může klíčit neúcta
k pravidlům, která si společnost dává, ale nám
mohou připadat nesmyslná, nicméně mají svoji
logiku. Nepodceňoval bych to. Posuňme se
dále. Říkal jste, že si zřejmě neseme zátěž
z minulosti, tedy z komunismu, kde byla krádež
normou. Kdo nekrade, okrádá rodinu. Bylo
nepřímo řečeno, že ten, kdo se chová čestně, je
de facto hloupý člověk. Myslíte si, že toto

TD: Ano, ačkoliv musím dodat bohužel.
Generace, které zažily komunismus, k tomu
měly větší tendenci. Když žijete několik desítek
let v naprosté agónii a bezmoci, tak zřejmě jen
málo lidí tomu nakonec nepodlehne.

TD: Atmosféře ve společnosti. Ale není to také
úplně jednoznačné. Například zmíněná teze:
„Kdo nekrade, okrádá sám sebe“. Někdo si to
mohl také vyložit tak, že chce poškodit špatný
režim tím, že ho okrade. A tím vlastně dělá
dobro. Jak jsme již výše říkali, když máte zájem
koupit si život od únosce, proč ne? Jistá
analogie v tom je. Zde ale narážíme na
problém, že se podvodné chování v naší
společnosti zakořeňuje. Myslím si, že syndrom
oné agonie a tlaku komunistického režimu
nepochází ani od obyčejných lidí, ale od lidí,
kteří v tom režimu viděli skulinu a díky tomu
se mohli realizovat.
MS: Mně jde o to, že člověk, který si jednou
zachoval život díky korupci, tak ten přístup
může zkoušet aplikovat i v situacích, které
s těmi mezními nesouvisí.
TD: To si třeba nemyslím. Má-li člověk zdravý
žebříček hodnot, tak když uplatí drogového
dealera, aby ho nepodřízl, neznamená to, že
pokud bude mít šanci uplatit druhé, tak se
bude chovat korupčně. Jenom proto, že ví, že
ten princip funguje.
MS: Nyní se podívejme na otázku státu.
Můžeme říci, že velký stát přitahuje lidi a
skupiny, které mají touhu se obohacovat na
úkor druhých lidí? Jak vnímáte český stát
v této souvislosti? Jako příklad uvedu
Skandinávii, kde je rozsáhlý sociální stát, míra
přerozdělování je zde větší než u nás, avšak
vnímání korupce je ve srovnání s naší zemí
menší.
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TD: Já bych nás nesrovnával se Skandinávií, ale
se státy, které mají podobný vývoj.
MS: Tedy s postkomunistickými zeměmi?
TD: Ano. Kdo ví, jak by na tom byl stát, jenž by
musel projít tím, čím jsme prošli my a který si
nyní bereme jako svůj vzor. U nás není
korupční prostředí vytvořeno přímo státem,
ale tím, jak máme nastavena základní pravidla.
Tím myslím stranický systém, financování
politických stran a některé dílčí zákony, jako je
například zákon o veřejných zakázkách, kde se
řeší problém akcií.
MS: Narážíte na anonymní akcie, o něž se dnes
bojuje.
TD: Ano, přesně ty. A ještě na jiné různé
zákony a nařízení. Například ve veřejné správě
jde o služební zákon. Toto jsou klíčové věci,
jejichž účel je bojovat proti korupci. A je nutné
k tomu přidat i společenské nastavení.
Nemyslím si, že chyba je ve státu jako
takovém. Na druhou stranu, pokud se budeme
srovnávat třeba s Ukrajinou…
MS: To je jiná kultura.
TD: Možná mají podobnou historii. Jsme přece
Slované.
MS: Ano, ale spíše se hlásíme ke straně
západu.
TD: To není kulturou. Je to tím
postkomunistickým vývojem. U nás, pokud by
transformace proběhla jinak a měli jsme více
proruskou elitu, tak kdo ví, jak na tom jsme.
Možná bychom na tom byli stejně jako na
Ukrajině, která se přirozeně obrátila k Rusku.
MS: Podle vás problém korupce není ve státu,
ale v institucích, zákonech a normách?
TD: Přesně tak.
MS: To znamená, že je nutné vytvořit
prostředí, kde nebude možné, aby si

podnikatelské společnosti a uskupení obsadily
stát a ukrajovaly z něj, jako se to děje nyní. Ne
nadarmo se hovoří o privatizaci státu na úkor
daňových poplatníků. Člověk se může ptát,
proč vlastně se až nyní korupce stala velkým
tématem? Devadesátá léta byla pro míru
korupce lepší? Stát a společnost byly před ní
ochráněny? A nebylo to náhodou také kvůli
tomu, že byla jiná mediální agenda?
TD: Korupce existuje již hodně dlouho. Teď se
o ní jen začalo více hovořit. Člověk by mohl
říci, díky Bohu za to, protože na druhou stranu
je to v zájmu společnosti, byť stále vidíme a
cítíme, že společnost se o politiku zajímá stále
méně a méně.
MS: Lidé jsou pasivnější a jsou znechuceni
z toho, co se děje a necítí možnost změny.
TD: To vidíme na účasti ve volbách, která stále
klesá. Na druhou stranu pozitivní efekt je, že
se s tím začíná část veřejnosti probouzet.
Nezájem spadl na takovou úroveň, že toho
politické elity začaly využívat. Pokud není
viditelný tlak společnosti, tak má vládnoucí
elita snahu…
MS: …zakrňovat.
TD: To si však neuvědomuje, jelikož si myslí, že
jde tím správným směrem. Když se nikdo
nestará, tak je z toho pěkný nepořádek, jako je
nyní u nás. Korupce jako téma žije dlouho a
společnost na to musela chtě nechtě přijít.
Nejprve musela ztratit zájem, až spadla na
zem a počala si uvědomovat, že se musí
odrazit ode dna a jistým způsobem na toto
téma začít mluvit, bouřit se a vyvíjet tlak.
MS: To je zřejmě záležitost médií. Ta korupci
vnímají jako „dobré sousto“. Nemyslíte si, že
dnes jde o to, že dříve se o korupci příliš
nemluvilo, tedy možná zde „nebyla“? Někdo
naopak může soudit, že byla větší a nyní se na
nešvary lépe svítí reflektory médií.
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TD: Média mají zcela jistě velkou roli. Obecně
zobrazují to, co se ve společnosti děje a tak o
tom referují. Ať už je to objektivní či méně
objektivní. To aktuálně není předmětem
sporu. Funkce médií je ukazovat lidem, co se
děje, čímž podporují zjištění společnosti a tím
to tedy i bobtná.

nakonec se připojí k pravidlům, na nichž je
strana založena. A právě proto si myslím, že je
nutné spojit oba dva přístupy.

MS: Důležitou roli v demokracii obecně hrají
také občanské iniciativy. Jaká je jejich role
v kontextu korupce? Vaše iniciativa Inventura
demokracie dává politickým stranám
vysvědčení, jehož součástí je i oblast
transparence v legislativně a procesu, v němž
vzniká. Jak vnímáte své působení a dopad
vašich aktivit na oblast, která by měla být
prosvětlena?

TD: Jak padlo v jedné z našich diskuzí, tak
ideální je začít v občanské společnosti,
angažovat se v nějaké iniciativě, kde člověk
zjistí možné směřování, co je předmětem
činnosti, zjistí zákulisní věci a utvoří si
představu, jak funguje celek. Poté s lidmi
z iniciativy či skupiny lidí stejného názoru
vstoupí do nějaké místní strany a bude se
snažit jako skupina jít a postupovat kupředu.
Možná za sebou bude mít jistou podporu, a
když ne, tak si může založit novou stranu.
Pochopitelně z vývoje stranického systému
v Čechách po roce 1989 máme příklady
úspěšných pokusů.

TD: Obecně je práce v neziskovém sektoru a
občanských iniciativách značně frustrující a je
to běh na dlouhou trať. Ale funguje to.
Neříkám, že působení či aktivita ať naší či
jiných institucí je nejrychlejším a
nejefektivnějším způsobem jak něco změnit,
ale nutně to z toho musí vycházet. Při našich
diskusích jsme přišli na otázku, která pramení
z toho, jak měnit tento systém, když máme
zkorumpované politiky, politické strany a
nedobrou politickou kulturu. Co je tedy lepší?
Angažovat se v občanském sdružení, občanské
iniciativě či ve veřejném sektoru a působit tak
nepřímo na změnu? Nebo je vhodnější přímo
vstoupit do té které politické strany a změnit ji
zevnitř? Jsou to dva protichůdné názory. Já si
myslím, že je nutné je spojit. Ani jedna z nich
není nejlepší a do jisté míry to jsou extrémy.
Efektivnější je možná vstoupit do politické
strany a snažit se ji změnit zevnitř. Pokud to
aplikujeme na naši společnost a politickou
praxi, tak člověk může být sebevíce dobrý, ale
nejspíš se svými úmysly narazí a může to
dopadnout dvěma způsoby. Buď nic nedokáže,
protože bude zastávat své názory a svoje
hodnoty, které po čase prozradí a staří
harcovníci ho nikam nepustí, nebo se někam
dostane a něco bude moci dokázat, ale

MS: Inu, jít na to dialektickou metodou, která
může umocnit procesy, a získáme novou
kvalitu.

MS: Ale pokud budete mít zájem zakládat
politickou stranu, můžete u lidí vzbuzovat
určitou nedůvěru. Hlavně proto, že některé
politické strany mají podobu firmy. Deklarují
hodnoty, ale jakmile se dostanou do vysoké
politiky a mají možnost participovat na moci,
tak ukážou pravý opak.
TD: Ano, to je pravda, ovšem to se odvíjí od
obecné vzdělanosti národa. Uvedu to na
příkladu setkání s finančním poradcem, což je
jedno z nejzvláštnějšího povolání, které znám.
Zákazník reprezentuje společnost a poradce
reprezentuje politickou stranu se špatným
záměrem či hnutí, které se snaží získat váš
politický hlas. Všichni hovoří o tom, jak pro vás
dělají to nejlepší, byť každý pracuje s těmi
produkty, které přinášejí největší provizi a tím
nás klamou. Když se s poradcem sejde laik, tak
mu podepíše cokoliv. Pokud se s ním sejde
vzdělaný člověk v oblasti finančnictví, tak už
nebude souhlasit se vším, co se mu snaží
namluvit. A právě tato rovina závisí na obecné
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vzdělanosti společnosti. Trochu oklikou se
navracíme na začátek k výchově a
vzdělávacímu systému.
MS: Jak hodnotíte vztah demokracie a
korupce? V listopadu 2011 napsal prestižní
týdeník The Economist, že česká demokracie
upadá do pasti partokracie. Článek vycházel ze
zjištění tří doktorandů z Fakulty sociální věd
IES, kteří sestavili takzvaný Z-Index, jehož cílem
bylo podívat se na problém korupce. Ve svém
zkoumání zjistili, že 67 % zakázek nebylo
zahrnuto v centrálním registru pro zakázky. Co
je za tím?
TD: Já si myslím, že demokracie jako zřízení
v kombinaci s lidskou společností jako
takovou, která má za sebou jistý historický
vývoj, nutně korupční prostřední vytváří. A to
nevyhnutelně. Zde jsme u toho, že korupci
nikdy nevymýtíme, protože se můžeme chovat
demokraticky. Každý si do jisté míry může
dělat, co chce, tedy i korumpovat druhé.
Ideální stav je však ten, aby všichni měli
správný žebříček hodnot, aby se nikdo
nechoval korupčně.
MS: Ano, máte pravdu. Ideální, utopický a
možná pro někoho nudný stav.
TG: Který nikdy nezaručíme. Ale demokracie
za to nemůže. Může za to společnost, která od
dávných věků válčí a snaží si uzurpovat moc a
peníze. Demokracie společně s podstatou
člověka a společnosti přináší korupci. Dává
možnost pro „demokratické jednání“.

MS: Lidé si volí své zástupce…
TD: …na základě plakátových kampaní. Tak je
to jejich vizitka jakožto voličů a nemohou si na
nic stěžovat, protože toho člověka jednoduše
zvolili. To, že ten člověk je tam jako jejich
zástupce a poté nemá vůli pokračovat ve svém
programu, znamená, že své voliče obelhal.
Myslím si, že politická elita je vizitkou celé
společnosti jako takové. Tak jako společnost
musí začít sama u sebe, výchovou jedinců, tak
i politici musí začít sami u sebe, nebo musí být
nahrazeni těmi, kteří budou vycházet ze
vzdělávacího systému, jenž bude vštěpovat ty
správné společenské hodnoty. Podle mě to
krátkodobě nejde, jelikož starého psa novým
kouskům nenaučíš. Tak jak jsem říkal,
budoucnost jsou děti a dorůstající společnost,
ovlivňována vzdělávacím systémem a rodinou.
Rodiče jen tak nezměníme, a proto je nutné
vštěpovat nové hodnoty mladým lidem, aby
z nich vyrostli chytří lidé, chytří rodiče, kteří
budou následně ovlivňovat své děti.
MS: Tak se zajistí výměna generací a dojde
k toliko žádané obměně společnosti a klimatu
v ní.
TD: Ano. Rychlé řešení v tomto ohledu
neexistuje. To by se všichni politici museli
kouzlem změnit na lidi s vysokým mravním
kreditem a spolupracovat a to jednoduše
nelze.

MS: Jak vidíte možnou léčbu? Zmínil jste, že
důležitá složka je vzdělání, ale to je otázka
několika generací. Myslíte si, že zde něco
zmůžou politici?

MS: Nu, ale načrtneme scénář, kdy míra
korupce bude sílit. Mohou, podle vás, nastat i
protesty, stejně jako v době pádu
komunistického režimu v roce 1989? Může
nastat společenské pnutí, které by změnilo ne
snad směřování této země, ale politickou
mapu u nás?

TD: Pochopitelně. To musí jít ruku v ruce
s nastavením legislativního systému. Jestli
zmůžou něco politici jako takoví? Ti nejsou nic
jiného, než součást společnosti. Mám za to, že
jsou jejím zrcadlem.

TD: Já si myslím, že by taková míra korupce
nenahnala lidi do ulic, aby to něco změnilo,
jako tomu bylo v době pádu minulého režimu.
Je otázkou, co by lidé měli požadovat, co by
měli chtít, pokud půjdou do ulic. O tom jsme
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debatovali s Šimonem Pánkem219 v pořadu
Před půlnocí220. Budou chtít změnu vlády?
Nebudou chtít změnu demokracie? Systému,
který sice není ideální, ale jeden chytrý pán
řekl, že nikdo nic lepšího nevymyslel. Takže
lidé nemohou chtít změnu režimu, ale pouze
vlády. Když však změní vládu, tak se nic
nezmění. Bude to to samé v bleděmodrém
nebo bleděoranžovém. Jak víme, oba typy
vlády mají neskonalé korupční skandály. Já si
myslím, že v současnosti nemá společnost co
měnit, že míra korupce nepřeroste do té míry,
aby lidé šli do ulic. Domnívám se, že
demonstrace, protesty nespokojenosti jistě
budou, ale bude to mít postupně za následek
to, že přijde změna. Agónie ve společnosti
nebude čekat až do doby, aby se měnilo něco
radikálně. Není co radikálně měnit. Zde se nic
radikálně dělat nedá. Může to jít tak, že
nespokojenost bude sílit, ale někdo z vrchu na
ni bude více či méně reagovat a to snad bude
evoluční efekt.

PD: Abych se přiznal, tak korupci považuji za
téma, jež je do jisté míry prázdné.
MS: Proč si myslíte, že korupce je prázdné
téma?
PD: Možná spíše vyprázdněné, on ho vždy
někdo naplňuje nějakými skutky. Je
vyprázdněné hlavně proto, že jej neustále
někdo využívá ve svůj prospěch.
MS: Myslíte prospěch jako třeba popularitu,
proto se ve svých proslovech zasazuje o její
potírání. Snaží se tak dostat, někdy i za pomoci
sil, které sama korupce nabízí, do výhodných
pozic.
PD: Ano, někam do vyšších pater.
MS: Jak vy sám si slovo, které je předmětem
dialogu, definujete? Co znamená, když někdo
korumpuje?

MS: Kéž by se to stalo a snad na shledanou
v časech, kdy korupce bude patrná v menší
míře. Děkuji vám.

PD: Myslím, že je to konání, kdy člověku jde
pouze o vlastní zisk, ale zahaluje se pod plášť
ušlechtilosti. Lidem dává najevo, že on
reprezentuje dobro, proto mu nikdo nesmí
koukat pod prsty. To bychom mohli označit za
korupci.

Dialog s Pavlem Dvořáčkem o korupci221,222:

MS: Myslíte, že jde jen o hmotný prospěch?

219

Šimon Pánek, (1967), v roce 1989 studoval
přírodovědeckou fakultu. Místo kooptovaného
poslance ve Federálním shromáždění nepřijal a
v roce 1990 rezignoval při svém zvolení. Budoval
společnost Epicentrum, pomáhal v Nadaci Lidových
novin a utvářel koncept působení neziskové
organizace Člověk v tísni. Václav Havel jej
vyznamenal v roce 2002 Medailí za zásluhy. V roce
2003 díky angažmá v otázce lidských práv a pomoci
dostává ocenění Evropan roku. Mnohými je
navrhován na prezidenta České republiky
220
Diskusní pořad ČT 24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1009569019
3-pred-pulnoci/211411058371116/
221
Pavel Dvořáček, *, evangelický farář u kostela
Sv. Salvátora v Praze, kde působí od roku 2011.
V předchozích
letech
působil
v lázních
Poděbradech (1991 – 2011)

PD: Ne, může mu jít o cokoliv. Hmotné
hodnoty se sice nejlépe shromažďují a snadno
pomáhají k tomu, co člověk chce, přesto
člověku často jde o moc nebo využívání jistých
privilegií. To vše je korupce.
MS: Je člověk tomuto fenoménu vystaven
neustále? Vidím-li reklamu, tak mohu říci, že
mě někdo chce svést na scestí. Je možné tvrdit,
že korupce svádí z cesty?
PD: Od jakého slova je ta korupce?

222

Dialog byl nahrán v pondělí 19. 9. 2011 v kostele
sv. Salvátora v Praze 1, Salvátorská 1
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MS: Z latinského CORRUMPERE, což znamená
znetvořování, lámání řádu a též podplácení.
PD: Lámání, s tím souhlasím.
MS: S jistou nadsázkou se dá říci, že korupce
proplétá celé dějiny člověka. Kdysi existoval
nějaký přirozený stav, harmonie. Někomu to
však nestačilo a začal jej měnit k obrazu
svému. Historie nám dává mnoho takových
příkladů. Stačí se podívat do 20. století.
PD: Myslím, že pravdivé je to spojení „účel
světí prostředky“. Politika by se bez tohoto
pravidla nedala dělat. Ovšem stává se, že
člověk, který sleduje nějaký velký cíl, používá
prostředky, které by nikdy nepoužil, kdyby šlo
o něco malého. V tu chvíli dochází k lámání
charakterů.
MS: Domníváte se, že člověk byl vystaven
korupci třeba i v rajském stavu? Na počátku?
Myslím na příběh Adama a Evy. Tam byl přece
přítomen had, který korumpoval, nabízel
možnost růstu a nakonec svedl z cesty.
PD: Ne, ne, on diskutoval, zpochybňoval,
citoval lehce nepřesně. Had říkal: „Ne, neberte
to tak vážně, co vám dal Hospodin k dispozici.
On vás pouze omezuje. Opravdu věříte tomu,
že tolik věcí nesmíte?“ Žena Eva na to odpoví:
„My však smíme. K dispozici vše máme, kromě
jednoho.“ On řekne: „Nepřeháníš to?“ Že by ji
korumpoval? Ne, to není korupce.
MS: Nevýrazná reklama, upozorňování na
možnosti, které člověk může mít.
PD: Reklama v tom smyslu, že člověku dá
uspokojení. V tom korupci nevidím. Pokud by
něco zvyšovalo moji důležitost či pocit mé
důležitosti, pak bych to tak mohl brát.
MS: Vždyť jim had jasně slibuje, že budou jako
Bůh, že se mu vyrovnají tím, když kousnou do
jablka stromu poznání dobrého a zlého.

PD: Budete vševědoucí, tak zněl onen slib.
Budete znát dobré i zlé. Možná tak, že o tom
budete moci rozhodovat. Pokud to myslíte
takhle, tak ano, je to jistý druh korupce.
Budete rozhodovat, kde začíná dobré a zlé. Ta
moc vám dá schopnost rozhodování. To je
důvod, proč člověk dělá to, co by nemusel.
MS: Nejen nemusel, ale dokonce nechtěl. Když
člověku někdo něco nabídne zadarmo,
většinou po tom hned sáhne, stává se to totiž
málokdy. Oni navíc dostali nabídku dosáhnout
sil Stvořitele.
PD: Některá role je ale přirozená. První lidé
z Bible měli úžasnou roli. Mohli se podílet na
stvořitelském díle, mohli obdělávat a střežit
to, co bylo v Genesis. Problém byl, že nevěděli,
co je dobré a zlé. Nepotřebovali to ale vědět.
Pak jim ale had podstrčil, že je to problém, že
by pro ně poznání nemuselo být špatné.
MS: Domníváte se, že pokud člověk ví, co je
dobré či zlé, a má v sobě mravní kompas, že to
zvyšuje jeho cenu? Je proto člověk
svobodnější?
PD: To není o mravním kompasu. Oni měli
jednoznačné směřování, mohli si mravní
kompas vytvářet podle svých potřeb a
představ. Zda si mohou posouvat hranici? Tak
to je téma, nad kterým nepotřebovali ve svém
blahobytném životě uvažovat.
MS: Hojnost v různých ohledech jim
zabezpečoval Hospodin.
PD: Dá se říci, že si nechali vnutit téma, které
nepotřebovali.
MS: Je to podle vás korupce, když si člověk
nechá vnutit něco, co není správné?
PD: Do jisté míry ano. Když mírně odskočím,
tak mohu říci, že například nějaký úředník
může hýbat gumovými paragrafy ne pro
peníze, ale jen pro jeho skvělý pocit z moci.
Nechává se zkorumpovat možnostmi svého
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postavení, začne upravovat hranice mezi
dobrým a zlým. A to vše podle vlastního gesta.
Ne podle záměru a idejí.
MS: Já si myslím, že je to otázka interpretace
světa. Člověk když nerozumí, nechá se…
PD: Těch alternativ světa není tak mnoho, jak
se zdá. Buď já sám jsem středem světa,
jediným jeho vykladačem, jen já jsem pochopil
celou pravdu. Nebo vím, že každý z nás
k něčemu směřuje, a i já bych k tomu rád
směřoval. V tomhle případě mám jistou
pokoru, pokud ji nemám a účel světa mám
sám v sobě, je člověk schopen nechat si
posvětit až neuvěřitelné prostředky.
MS: Podle mého názoru dochází k lámání
charakterů a narušování řádu, když člověk
opustí víru, že je nad ním cosi vyššího, to je
neštěstí lidstva.

korupce, ale má zájem zkorumpovat Pána
Boha a to dokonce ve svůj prospěch. Podle
tohoto principu svět běží do dnešních dnů.
Jednoduše dávám, abych bral, abych cosi
získal. Na tom je, dle mého pohledu,
postavené celé náboženství. Takové to
přirozené náboženství.
MS: To by v očích někoho mohlo být pouhým
„kšeftem“.
PD: Pokud se někdo snaží pomocí náboženství
ovládnout stát, nějakou autoritu, aby mu
sloužila a neohrozila jej, tak je to možné
označit za korupci. Jestli ten blesk z nebe
považuji za autoritu, a chci, aby mi začal
zapalovat pouze dříví pod kusem masa a
nezapaloval mi střechu nad hlavou, je to
pokus o korupci. Blesk pak může zapalovat
například jenom sousední vesnice a tím nad
nimi získám moc.

PD: Máte pravdu, že to souvisí s Genesis 3 a
hadem. Jakmile člověk ztratí ne snad víru, ale
jakmile ztratí a opustí pozici, která je mu dána,
a myslí si, že by sám snad mohl svět lépe
zařídit, stává se nešťastníkem. Kdo pak, když
člověk odešel ze zahrady, ji střežil a obdělával?
Lidé se tím připravili o své působení, které je
naplňovalo a mohlo naplňovat jejich život.
Podíleli se na stvořitelském díle, díky tomu
měli větší pocit plnosti. Ale najednou se z nich
stali vyhnanci.

MS: Inu, had zkorumpoval nás a my se poté
snažíme korumpovat Stvořitele, jelikož si s
naším omezeným rozumem nevystačíme.

MS: Člověk je kvůli přestoupení řádu, jeho
pokroucení k obrazu svému, odsouzen k exilu.

MS: Já s vámi souhlasím …

PD: K bezdomovectví.
MS: Je to otázka definice. Pokud člověk
rebeluje, může zhynout. Člověk by se měl
snažit, aby pochopil své místo a porozuměl
úkolu, který mu je dán, byť to není jednoduché.
Měl by si uvědomovat, že nad ním jsou patra,
která mu jednoduše …
PD: … nepřísluší. To je pochopitelné. Závažné
však je, že člověk začal být nejen objektem

PD: Co když je tu ale jiná alternativa? Ale ne
bezbožnost nebo náboženství. Co třeba
pokora? Ježíš řekne: „Konej tak, aby levice
nevěděla, co činí pravice“. Co kdybys byl od
toho svobodný? Uvažuj o tom jako o nabídce
svobody. Já se nemusím nechat zkorumpovat
a nemusím korumpovat druhé.

PD: To je ten rozdíl mezi náboženstvím, tím
přirozeným chtít ovládnou všechny síly a
všechny lidi kolem sebe a všechny ty
nepojmenovatelné mocnosti.
MS: Pokud mám zájem ovládat vše, tak se
může stát, že neovládnu NIC. Řekl bych, že
člověk kráčí tímto světem, musí našlapovat
velice opatrně, aby nesklouzl do módu ovládat
vše, nad vším panovat, vše si podřizovat na
druhou stranu nebýt úplným chudákem a znát
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v dobrém svou cenu, nezříkat se odpovědnosti
za svět. Domnívám se, že učení církve říká, aby
člověk usiloval o kvalitu svého charakteru, aby
byl dostatečně integrován, aby byl jedním a ne
mnohými. Zároveň je nutné, aby si byl vědom
toho, že není vševědoucí, aby dokázal
pochybovat. Na druhou stranu, aby
pochybnost mu nebyla přítěží a nezpůsobila
rozklad osobnosti. Jde o to, aby člověk dokázal
kráčet. Z toho, co říkáte, je vidět, že lidský
jedinec je neustále pokoušen, je vystavován
k tomu, aby divergoval, aby se odkláněl, aby
porušoval řád. To je popis a analýza biblického
člověka na základě praxe. Dnes stejně jako
v minulosti. Co se s tím dá dělat, může se tázat
vnímavý člověk. Jak vnímáte to, že politici tvoří
plány na boj s korupcí, přitom sami korumpují?
Není to náhodou donkichotství? Není to cesta
k opětovnému vyprazdňování slov?
PD: Nemyslím si, že je to apriorní
vyprazdňování slov. To se děje, když si se
slovem někdo jen tak pohrává. Do jisté míry je
to podle mě legislativní záležitost. Dvacet let
víme, že je chyba v zákonech a nepohneme
s tím. Ty díry jsou zneužitelným nebezpečím.
MS: Vždyť pro slušného člověka je to zřejmé.
Všeobecně se ví, že se nemá uplácet a
narušovat řád.
PD: Pozor, každý „úplatek“ nemusí být
korumpující a nemusí nést negativní
znaménko. V restauracích se počítá s
desetiprocentní diškrecí. Existuje nepsaná
smlouva mezi zákazníkem a podnikatelem, že
si zákazník tu obsluhu platí z vlastní kapsy,
třebaže za ni nedostane účet. U holičů to
bývalo také tak. Dnes si ti holiči zvýšili mzdu či
lépe cenu za ostříhání.
MS: Cosi je jednoduše považováno za dané a
nikdo proti tomu neprotestuje a ani to nemusí
být explicitně popsáno. Je to zvykem.
PD: Čím starší člověk, tím více to pociťuje.
Například když pošťáci roznášeli důchody,

důchodci jim prostě museli něco dát. Tak se to
dělalo a pošťáci s tím počítali.
MS: Ano, byla to nepsaná domluva. Inu, na
jedné straně korupci kritizujeme, na druhé ji
bereme jako cosi běžného. Ale měli bychom
rozlišovat dvě věci. Korupci jako apriorní
žádost o protislužbu a jako poděkování.
PD: Za korupci mohu například považovat i to,
když někdo v hospodě někomu zaplatí pivo.
Přesto to ale může být jen poděkování.
MS: Je důležité upozornit, že korupce vychází
ze sociálního a kulturního klimatu.
PD: Je to otázka důvěry. Tam, kde je silná,
mohou se lidé navzájem hostit a obdarovávat.
Když ale důvěra klesne, je vše ohroženo a
neplatí žádný řád.
MS: To je právě ten případ. Lidé jsou vnitřně
nejistí, a tak se pojišťují prostřednictvím
korupce. Máme stát a v naší společnosti
existují jedinci, kteří mají zájem z něho
získávat více, než jim náleží, na úkor druhých.
Proto se říká, že společnost je prorostlá
korupcí.
PD: Je to očividná snaha něčeho dosáhnout
pomocí nedobrých praktik a prostředků, které
člověk nemá v popisu práce. Zkrátka místo
toho, abych splnil, co mám v popisu práce,
abych udělal něco správného, tak zákazníka
uplatím, aby mi tu fakturu podepsal.
MS: Nu ano, máte pravdu s těmi příklady. Ve
společnosti to tak funguje. Vyšli jsme z režimu,
který sám korumpoval, a nyní jsme
v „závislosti na cestě“, jak uvažují sociální
myslitelé.
PD: Nejen režim. Sama moc, a ta může být
součástí jakéhokoliv režimu.
MS: Je podle vás jedno, zda jde o kapitalistický
či komunistický systém?
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PD: Pokud mám politickou moc, tak mohu
rozhodovat. Mám pocit, že čím více mohu JÁ
rozhodovat, ať již pro to mám či nemám
kompetence, tím větší je potřeba si své
možnosti rozšiřovat, jelikož se řídím dikcí, že
pokud budu rozhodovat já, bude na světě
dobře.
MS: Může se ale stát, že společnost, kterou
ovládám, začne upadat a chřadnout a lidé se
proti mně postaví a povede to až k revoluci.
PD: To jsme opět u té pokory, respektu ke
světu, v němž žijeme. Nejsem to já, kdo je
střed světa.
MS: Pokud se člověk postaví na piedestal, je to
špatně. Moc jej zkorumpovala a mysl má
pomatenou. Je jen málo lidí, kteří byli
obdivováni a zachovali si lidskou tvář.
PD: Tito lidé často neumí s nikým
spolupracovat, protože si myslí, že jsou kolem
nich jen ničemové. Nemáte s tím zkušenost?
Co si neuděláš sám, to nemáš, zní české
kutilské přísloví.
MS: Ale pozor, to vzniklo také kvůli tomu, že
jsme my v Čechách k tomu byli dotlačeni
hospodářskou situací a způsobem řízení
ekonomického systému. To je však jiný příběh,
třebaže to s korupcí může souviset, neb onen
systém plánování korupci indukoval. Když
člověk o něco usiloval, tak se mu stalo, že byl
donucen dát obálku. To v našich myslích
zůstalo snad s tím rozdílem, že se to stalo
systémovou záležitostí.
PD: Byla to korupce? To přece nemusela být
korupce. Pokud jsme posílali po dětech k paní
učitelce květiny a kávu na konci roku, tak již
nemohla přepsat známky.

„negativní“, když budu vyhrožovat, že její
zahrádka bude bez příjezdové cesty. Člověk
chce zkorumpovat učitelku, ale ve své
podstatě korumpuje sám sebe, když
vyhrožuje, že uplatní svůj vliv, aby k její
zahrádce nevedla žádná cesta.
MS: To je problém svědomí každého z nás. Je
zřejmě nutné rozlišovat mezi poděkováním a
protislužbou…
PD: Zkrátka korupční chování je takové, které
usiluje dosáhnout čehosi neférovým
způsobem.
MS: Takové chování prostupuje lidskými
dějinami. Stačí, když si vezmete Jana Husa223. I
ten má co dočinění s korupcí. Moc jej chtěla
přesvědčit, ať odvolá své názory, chtěla ho
svést na scestí. Nedal se a byl upálen. Principy
a láska ke Kristu mu byla bližší než prohnilý
svět.
PD: Nyní si, člověče, musíš rozmyslet, co
vlastně žádáš. Zda usiluješ být mrtvým
hrdinou, nebo živým bojovníkem, jenž bude
mít jednu kazatelnu v Betlémské kapli.
MS: Je to neustálé rozhodování se mezi
vítězem a poraženým. Zde se opětovně
dostáváme k otázce slov, jejich významů a
odstínů významů. Nyní se posuňme k té realitě.
Myslíte si, že má cenu plédovat proti korupci?
A když ano, nemělo by se s tím začít ve
vzdělávacím a výchovném systému? Jde o to,
aby se člověk naučil dobrým zvykům už
v dětství. Na druhou stranu má dnes člověk
mnohdy pocit, že se množí snahy o boj s
korupcí, ovšem ty nejsou naplňovány. Něco je
pak v nepořádku a mladí lidé, jimž je to
223

MS: Pokud byste ale posílal pravidelně kávu a
květiny…
PH: Tak je to nátlak. Ten může být „pozitivní“,
když budu pravidelně dávat kávu, nebo

Jan Hus, (1370 – 1415), český reformátor, který
svými radikálními názory šel proti vlastní církvi. Byl
exkomunikován, uznám mylným a vydán k upálení.
Jeho význačnými díly jsou Výklad víry, desatera a
páteře, Knížky o svatokupectví, Postila. Jeho
postoje ovlivnily následné politické směřování
českého národa.
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zprostředkováno ve škole, tak mohou mít velké
pochybnosti o společnosti.

MS: Narážíte na osobní příklady, které
nakonec táhnou …

PD: Ona je ta korupce velice nenápadná.
Jednoho dne se můžeme dozvědět, že jsme
v ní namočeni všichni. Například když něco
prodáváte bez paragonu a neplatíte DPH. Ten,
který kupuje, si pak bude myslet, že takhle to
dělají všichni. Takové drobnosti ukazují, že je
celá společnost zkorumpovaná.

PD: To by jistě společnost povzbudilo, kdyby
změna přišla shora. Od těch, k nimž musíme
zvednout hlavu. Soudím ale, že se politika jen
těžko vrátí k těm povoláním, které mají
dobrou pověst.

MS: Pěkné to vysvědčení. Jak z toho ale ven?
Vždyť člověk, jenž korumpuje, a poté je
korumpován, je zotročen a sám se ocitá ve
velkých dilematech.
PD: Je zneužitelný, není svobodný. Celé to
začalo kvůli svobodě. Ty přece nemusíš
rozhodovat, co je dobré a zlé. Tobě je to dáno.
To není tvá kompetence.
MS: S hříchem jsme tu kompetenci přijali…

MS: Řekl bych, že bychom asi neměli vzhlížet k
politikům, ale k obecným hodnotám, a snažit
se je co nejlépe naplnit.
PD: Jistě. Pokud ale hovoříme o celém národě,
byla by změna rychlejší přes politiky, přes ty
velké částky. Ovšem společnost se změní jen
v případě, že bude mít respekt k drobnostem
života, které si nemůže určovat. Tím, že jsme
si zvolili své zástupce, jež vytvořili zákony,
jsme sami sebe zamotali do sítí. Proč bychom
to tedy měli respektovat? Bylo by lepší,
kdybychom respektovali nepsané úmluvy.

PD: Ne, my jsme tu kompetenci nepřijali. My
jsme…

MS: S tím nelze než souhlasit. To je ale otázka
výchovy.

MS: … ochutnali plod stromu poznání dobrého
a zlého. Jak očistit lidskou duši, člověka,
společnost od rozkladného sociálního jevu? Jak
ji navrátit do slušného stavu?

PD: Ano, ale i naše děti vědí, že DPH se musí
ušetřit na jejich mobily a kdo ví co ještě.
Takový postup vidí už u svých rodičů.

PD: Respektem k věcem a hodnotám, které si
nemohu určovat sám. Účel posvěcený
sobectvím nemůže posvěcovat způsoby a
prostředky. Je to tak jednoduché.
MS: Je to skutečně prosté, avšak realita je jiná.
Člověk vidí, co se v té společnosti děje. Možná
funguje to české: Kdo maže, ten jede.
PD: Možná bychom měli šanci, kdybychom
začali u malých věcí. Někdy se chováme jako
zlodějíčci. Tak buď zaplatíme DPH, nebo
půjdeme do kina. Oboje nejde. Možná by bylo
příjemnější, kdyby to počalo od shora. Velcí
exministři by nemohli kupovat fotbalové
kluby, a za ty peníze by byly opravené silnice.

MS: Ony jsou k tomu také motivovány.
PD: Vědí, že když se udělá nedobrá operace,
tak na tom jednoduše vydělají. Rodiče jim
říkají, že je to jediná možnost, jak si vydělat.
Učí je, že musí šidit, pokud chtějí něčeho
dosáhnout.
MS: Možná budeme mít problém, až budeme
z tohoto světa odcházet.
PD: Možná budeme mít problém, jestli na
tomto světě zůstaneme příliš dlouho. Až
budeme odcházet, tak budeme moci říct, že
jsme z toho vyvázli. Jsem přesvědčen, že
korupce do Království Božího nezasáhne. Tou
si pouze kazíme naši zahradu, do které jsme
byli postaveni. Ale naše děti, ty na tom budou
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hůře, ty na to dojedou. Až budeme odcházet,
tak se nám možná uleví.
MS: Děkuji Vám za názory, které jste vyslovil
k tomuto mnohovrstevnatému tématu.

Dialog o korupci s Petrem Houdkem224,225:
MS: Jak si sám pro sebe definujete slovo
korupce? Co si pod ním představujete?
Nevyskytuje se příliš v našich slovnících?
Neobíhá kolem nás více, než by odpovídalo
realitě?
PH: Domnívám se, že ne. Mnozí lidé to
používají ve velice vágním a neurčitém
termínu, jako že někdo uplácí časem nebo
něco podobného. Pro ekonoma a kohokoliv,
kdo se zabývá zneužíváním veřejných zdrojů,
je to okamžik, kdy se uplácí odpovědné osoby,
aby byla získána jistá osobní výhoda.
V dřívějších dobách se korupce interpretovala
jako efektivní způsob, jak zlepšit práci
společností. Firma prostřednictvím korupce
překonala kdejakou byrokratickou obstrukci.
MS: Je to řešení ve chvíli, kdy není možné
využít tržních principů.
PH: Tento názor je již dávno překonán. Už
vymizel pohled na korupci jako na výhodu.
Pokud se podíváte na mezinárodní statistiky,
tak 3% světového HDP údajně padne na
korupci. To podkopává důvěru v jakýkoliv
politický systém. Je to neuvěřitelné plýtvání
veřejnými zdroji. Ovšem technické řešení
tohoto problému je jednoduché. Dohled a
tresty, ať se zavedl kdekoliv, většinou vyústil
ve snížení korupce. Problém je, že dohled a
tresty má vykonávat systém, jenž je již
224

Petr Houdek, *1981, český neuroekonom
působící na VŠE Praha a na UK.
225
Dialog byl natáčen 20. 3. 2012 v dopoledních
hodinách v prostorách knihovny Filosofického
ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

zkorumpovaný. Ač se to technicky zdá
jednoduché, prakticky to uskutečnit nelze. Na
druhou stranu existují příklady, kde je vidět
pozitivní změna. Normy se začnou více
vynucovat, a proto korupce spadne.
MS: Znáte nějaký konkrétní příklad?
PH: Nejideálnější případ je Buenos Aires.
Nejvíc se tam korumpovalo především ve
zdravotním sektoru. Volby vyhrála opozice a
její program byl dohlédnutí na nákupy všech
standardizovaných vstupů. Peroxid vodíku,
alkohol. Začala kontrolovat nákupy do
nemocnic a skutečně náklady na ně klesly
v rozsahu patnácti procent. Toto je krásný
příklad eliminace korupce. Lidé mohou být
dobří. Když jsou ale kontrolováni, tak jsou
lepší.
MS: Říkáte, důvěřuj, ale prověřuj.
PH: Ano. To říkal i Jan Werich: „Každý morální
předpoklad musí být futrován klackem …“
MS: Proč ne? Dříve klacek doprovázel výchovu.
Navraťme se z Latinské Ameriky do české
reality. Domníváte se na základě svého
pozorování, že boj proti korupci může být
tendenční? Dříve jsme bojovali během
minulého režimu za mír. Dnes bojujeme proti
korupci.
PH: Soudíte, že to je rétorická póza?
MS: Tak to bylo myšleno …
PH: Bohužel ano, jelikož u nás se s korupcí ve
skutečnosti nic zásadního nedělá.
MS: Vytváří se zdání a podle toho to také
vypadá. Lidé, kteří mají zájem proti tomu něco
dělat, mohou být označeni za ty, kdo sami jsou
vystaveni korupci.
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PH: Dá se předpokládat, i když nemáme žádné
věrohodné informace, že je u nás velké
množství veřejných zdrojů odkloněno …

součástí malé korupce, tedy úplatkářství,
jelikož se snažili dosáhnout na určité služby,
které jim jinak byly odpírány.

MS: Milé slovo …

PH: Je otázka, zda to byla korupce. Pokud
neexistuje tržní systém a peníze byly
přidělovány státní byrokracií, tak tam se ani
nemohl neprojevit zájem než člověka uplatit.
Ale například systémová korupce je způsobena
špatným systémem. Člověk má jisté
preference, usilování, ale nemůže je naplnit
jinak, než prostřednictvím korupčního jednání.
Lze hovořit o nevhodném systému rozdělování
statků, které jsou kolem.

PH: Vypůjčil jsem si jej od pana Martina
Kocourka226 …
MS: Narážíte na zkorumpovaného politika …
PH: To nelze takto říct. Musíme ctít presumpci
neviny. Nebyl odsouzen …
MS: Tvrdíte, že frekvence používání slova
korupce skutečně odpovídá stavu.
PH: Naznačil jsem, že to přesně nevíme. U nás
nejsou odsouzení, u nás nejsou studie.
Můžeme si porovnat cenu veřejných staveb,
které jsou standardizované v Evropě a u nás.
Zjistíme, že dálnice u nás …
MS: Věčné téma, nad nímž jsou pouhé
otazníky a řešení v nedohlednu.
PH: Ano, dvojnásobek, trojnásobek Německa.
Na základě těchto údajů můžeme stanovit, …
MS: … co se tam děje.
PH: Lidé nejsou motivováni šetřit. Jim je to
jedno. Zdroje, které máme, jsou spíše
vyplýtvány, než odkloněny. Nebo tam je
korupce. Jakmile nemáte data, tak nemůžete
silně tvrdit, že tam korupce je, byť máte
odůvodněné podezření. To je vše.
MS: Jak byste rozdělil, hierarchizoval korupci,
aby pole, o němž se bavíme, bylo jasnější? Jaké
korupci dáváte velký význam? Dříve byli lidé
226

Martin Kocourek, *1966, bývalý ministr
průmyslu a obchodu. V 90. letech byl poradcem
Václava Klause, poté ekonomický expert ODS.
Působil v dozorčích radách státních institucí i ČEZ.

MS: O systémové korupci se také hovoří jako o
propojení politiky a ekonomiky.
PH: Tomu se říká klientský kapitalismus. Ten je
právě u nás s velkou pravděpodobností velmi
rozšířený. Člověk, jenž má za cíl dbát o
společenské blaho, do české politiky nepůjde,
jelikož je znechucen jejím stavem. Navíc by byl
stigmatizován názorem, že lidé jsou v politice
jen pro svůj prospěch. Tím vzniká přesvědčení,
že lidé, kteří respektují normy, dbají o svou
morálku, tak do politiky nepůjdou. V politice
se tak hromadí lidé, kteří mají normy
oslabené. Jakmile vstoupí tito lidé do systému,
jenž podporuje rozšiřování korupce, kde jsou
navázány vztahy mezi úřady, úředníky a
firmami, tak člověk, jenž nemá sklon ke
korupčnímu chování, bude její potenciální
obětí. Jednoduše podlehne, jelikož jej systém
…
MS: … semele.
PH: Představte si, že budete na ředitelství
Silnic a dálnic, kde všichni budou zapleteni do
korupce a vy jediný tam budete respektovat
normu.
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MS: Takový člověk snad může podávat trestní
oznámení. Člověk, pokud o tom ví, má podávat
…
PH: Pozor, to, že víte, neznamená, že to
můžete dokázat. Jakmile se o vás rozkřikne, že
nejste ochoten přijmout úplatek, tak váš
sociální kapitál klesne a kolegové vás z úřadu
odkloní.
MS: Budete odejit.
PH: Vlastně systém přetrvává a neexistuje
externí síla. Vždy je to v lidech. Když do
systému dáte slušného člověka, tak sám tam
nic nezmůže a navíc sám by tam nechtěl být,
jelikož by nebyl ochoten pracovat v kolektivu,
kde s ním nikdo nemluví a to právě proto, že
jej berou jako hrozbu, jelikož úplatky nebere.
MS: Jsou ale takoví jedinci, kteří byli ochotni
trpět, přinášet oběť, nicméně těch je asi malý
počet.
PH: Vzhledem k tomu, že se o nich píší články
a velké studie, jsou tak unikátní, že je hodno o
nich napsat.
MS: Viníte to, že systém správy je uzavřený,
též napadáte propojenost hospodářství
s politikou a participací lidí na věcech
veřejných, kteří usilují o zvětšování svého
blahobytu na úkor ostatních, třebaže
předstírají, že pečují a rozhojňují obecné blaho.
Je vidět neochota podpory lidí mající zájem o
skutečnou službu, což má demotivující
důsledky.
PH: Přesně tak. U nás chybí kontrola. Každého
občana irituje, když se dozví o korupci. Jeho
reakcí je hospodský tlach. To je všechno. Sám
vím, že lidé nadávají na městské služby.
Absence sedaček, předražená rekonstrukce
chodníků. Vydláždíte pár metrů čtverečních a
stojí to několik set tisíc.

MS: A to ještě za evropské peníze.
PH: Všeobecně se ví, že jsou veřejné zakázky
předražené, ale aby někdo zašel na zasedání
městského zastupitelstva a městské rady, tak
to ne. Návštěvnost takových událostí je
minimální. Jakmile občané chodí na zasedání,
je dokázáno, že to politici reflektují a absence
politiky v důležitých věcech se napraví. Pokud
politici nad sebou cítí kontrolu, tak jsou
ochotni a motivováni něco dělat.
MS: Tím zdůrazňujete, že lidé musí vyvíjet tlak,
aby ti, kteří mají moc, ji nezačali zneužívat a
aby to, co konají, nedělali pouze pro malou,
privilegovanou skupinu lidí, ale aby to sloužilo
všem.
PH: Ano, intuitivně každý tuší, že bez kontroly
má tendenci občas něco ulít, udělat něco
lehce nemorálního. To postupně utváří cestu
od malých úplatků k velké korupci. Lidé se
postupně adaptují. To, co dříve rozčilovalo, již
považují za normální. Větší rozruch vyvolají
pouze velké úplatkářské aféry. Koho budou
zajímat malé úplatky policistům? Ty se berou
jako naprostý standard.
MS: Nač nás budou zajímat stokoruny, když se
zde nejedná ani o miliony, ale rovnou o
miliardy. Myslíte si, že je člověk ke korupci
v tom širším slova smyslu disponován? To, o
čem se bavíme, je výslednicí skutečnosti, že
člověk je schopen rozlišovat mezi dobrým a
zlým.
PH: Soudím, že většina z nás v sobě má
morální kompas, jenž nám velí pomoci. Jsme
strašně konformní. Nechceme vyčnívat
z davu. Na tuto skutečnost upozorňují
nádherné Aschovy227 experimenty
227

Solomon Eliot Asch, (1907 – 1996), americký
Gestalt psycholog a průkopník sociální psychologie.
Narodil se v Polsku, ale jako mladý emigroval do
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s konformitou. Lidé, aby souhlasili s většinou,
jsou ochotni sami se přesvědčit říkat
naprostou lež. To platí ve všech oblastech.
Nedávno vyšla britská studie, jejímž cílem bylo
prozkoumat, jak donutit daňové poplatníky,
aby dávali daňová přiznání. Zjistilo se, že
nejúčinnější způsob, jak donutit člověka podat
přiznání pravdivě, bylo říct mu, že už
devadesát procent ostatních to tak udělalo.
Lidé jsou ovlivněni masou. Takovým příkladem
může být dotaz rodičů: budeš skákat z okna,
když všichni skáčou? To je taková řečnická
otázka, na níž by člověk měl odpovědět, že
není dobré následovat ostatní. Můžeme v tom
vidět racionální chování, jelikož když všichni
skáčou z okna, tak skočím také, protože jsem
to já, komu chybí nějaká informace.

PH: Naznačili jsme, že člověk mohl žít podle
svých norem, ale nedbal na to, co by mohl
získat. Uvědomme si, že bude odsouzen všemi
svými kolegy.

MS: Pokud by měl jít člověk s proudem, ale i
proti němu, tak by si měl vzít padák …

MS: Naznačujete, že se lidé budou spíše chovat
nemorálně, když nad nimi není bič.

PH: Abychom navázali. Máme tendenci se
chovat konformně …

PH: Možná docílíme stavu, kdy většina lidí
bude takto uvažovat. V současné době
nemůžeme spoléhat na Kristy, avšak musíme
mít exogenní sílu, která nás z tohoto stavu
dostane. To máte studii porovnání národů,
kolik lidí vrátí nalezenou peněženku. K tomu
lidi nepřinutíte. K tomu musí být …

MS: Stádovitě …
PH: Ze soukromých rozhovorů a neformálních
rozhovorů vidíme, že korupce je rozšířená.
Z médií slyšíme, že je naprostým standardem,
tak to nás zlomí.
MS: Nemáme také divně nastavený hodnotový
žebříček? Mód mít je silnější než mód být? Lidé
chtějí vlastnit, mít majetek, užívat si života,
než aby žili život patřičně autenticky. Soudím,
že jste se toho dotknul v hovoru o úřadu a
jednom nezkorumpovaném úředníkovi.

USA, kde získal vzdělání, které dokončil na
Columbia university. Známým se stal v padesátých
letech, díky testům vztahujícím se k sociálnímu
tlaku, který vede k chybnému rozhodnutí jedince.
Mezi jeho dílo lze řadit studie: Opinions and social
pressure (1955), Studies of Independence and
conformity (1956).

MS: Bude mít ale čisté svědomí.
PH: Ano, bude jej mít. Ostatní na něj budou
vytvářet tlak, budou jej pomlouvat. Sám před
sebou bude spokojen, ale málokdo má
takovou vnitřní sílu vydržet takový stav.
MS: Nepřímo říkáte, že Kristus nemůže být
každý.
PH: To jistě ano. Jeho příběh je slavný,
inspirativní, překvapivý, jelikož je to anomálie.

MS: … vnitřní přesvědčení.
PH: Když porovnáte míru vracení peněženek a
míru korupce, dosáhnete naprosté shody. Jsou
národy, které mají vnitřní sílu návratu
peněženky a zároveň se umísťují na vysokém
stupni korupční praxe.
MS: Nemyslíte si, že jedním z velkých faktorů,
jenž ovlivňuje korupční jednání, je velikost,
rozsah státu? Člověk by si mohl říci, že čím
větší stát, čím je větší rozsah, čím větší objem
prostředků, které jsou redistribuovány, tak tím
bude větší podnět k tomu, aby prostředky byly,
jak sám říkáte, odkláněny.
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PH: Bezesporu v tom máte pravdu. Čím větší
je sféra státu, tak je větší prostor pro korupční
jednání. Čím více úředníci rozhodují o našem
životě, a my chceme, aby šel jiným směrem,
tak motivace uplácet je o to větší. Není to však
nejvíce rozhodující faktor. Například ve
skandinávských zemích, kde rozsah státu je
poměrně značný, není míra korupce tak
vysoká, protože jejich vnitřní normy jsou silné.
MS: Nepřímo říkáte, že znají to elementární
„nepokradeš“. Vůči státu si zachovává
obyvatelstvo loajalitu a na základě toho
systém funguje a země jsou v mezinárodním
srovnání zastoupeny v první desítce v žebříčku
Transparency International.
PH: Lze hovořit o kulturních anomáliích.
Musíme si uvědomit, že jsme stále v tom
posttransformačním období. Nebylo vyhnutí
růstu korupčního jednání. Lidé měli normy
omezeny.
MS: Myslíte si, že jsme se dostatečně
nevyvázali z komunistického stínu? Někdo
může říci, že politika během transformace v
devadesátých letech měla jiný charakter,
než ten, s nímž je dnešní člověk konfrontován.
Afér nebylo tolik a člověk si mohl říci, že rok
1989 vynesl do pozic lidi, kteří v sobě mají
zabudovaný mravní kompas. Tuto skutečnost
si lidé mohli opětovně připomenout při
odchodu jedné z ikon novodobé české
demokratické historie. Narážím na odchod
Václava Havla. Český národ ztratil někoho, kdo
byl ochoten za vyšší principy i trpět a snažil se
je i realizovat, třebaže ne vždy se mu to dařilo.
Vnímáte velkou závislost na minulosti, nebo se
naše soudobá politika stala pragmatickou?
PH: Reminiscence na komunistický režim
přetrvávají. Pochopitelně se i idealizují.
Vzhledem k tomu, že v minulosti informace
dostupné nebyly, lidé žili v iluzi, že to tak
špatné není, že korupce není tak rozšířenou a

vše bylo z doslechu. Nyní, když se o korupci
více píše, zdá se, že co politik, to nemorální
osoba. To je spíše otázkou informovanosti.
V tomto ohledu jsme ještě společností
v transformaci, která bude trvat, dokud
nevznikne třída lidí, kteří si uvědomí, že
nemohu dosahovat vyššího příjmu a majetku
na úkor druhých, ale budou se snažit zlepšovat
život pro druhé. Řekněme, že to budou
zástupci občanské společnosti. Nemusí to být
rovnou společnost, ale mohou to být jedinci,
jimž půjde o něco více, než „mít“ nyní a teď,
ale „být“ pro ostatní do budoucna a lépe.
Pokud tato třída lidí nebude silná, nebude mít
vliv, tak k velké změně nedojde. Často boj
proti korupci nepřicházejí zvenčí. Naopak.
Politici s takovou ideou jsou voleni v době, kdy
větší část společnosti je ochotna nést osobní
ústrky jenom proto, aby zlepšila život
ostatním. Jsou ochotni investovat čas,
prostředky pro zlepšování prostředí.
MS: Ekonomové to nazývají otázkou
preferencí. Každý člověk se může rozhodnout,
jakou cestou půjde. Pokud je člověk ochoten
snášet, trpět pro dobrou věc, tak to může
přinášet slušné ovoce. Ostatně dvacáté století
to ukázalo. Našla se malá skupina lidí, která
byla schopná podstoupit nepříjemnosti, jelikož
obhajovala dobrou věc.
PH: To je velmi pomalý systém. Jedná se o
generační výměnu. V současnosti, pokud
chcete řešit problém korupce, tak jsou
zapotřebí víceméně technické věci. Udělejte
aukce, které jsou transparentní, veřejné …
MS: Udělejte „rozklikávací“ rozpočty, kde bude
uvedeno vše do koruny.
PH: Pochopitelně je vždy možné něco
napadnout v systému lidí, kteří nejsou
přístupní, nevědí, jak systémy fungují, jsou
také nepřehledné, nedostupné na vyhledávání
či u nich strávíte čas. Změna je velice obtížná.
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Přesto je nutné nějak začít. Opatření jsou
všeobecně známá, mezinárodně vyzkoušená,
pouze je nutné mít motivaci je zavádět.
MS: Jak by měl stát postupovat, aby eliminoval
negativní skutečnost?
PH: Co stát? Stát jsou lidé.
MS: Pokud se podíváme na veřejnou diskusi,
tak si člověk připadá jako ve hře, kde je říkáno:
„Státe, dělej, ministerský předsedo, vytvoř
nařízení, udělej patřičné kroky k tomu a tomu,
aby se korupce eliminovala či alespoň
zmenšila. Udělej něco …“ Vláda zase řekne:
„Budou větší postihy těch, kteří budou
konfrontováni s korupcí, kteří budou korupci
podporovat. Budou transparentní státní
zakázky …“ Problém je, že státní zakázky si dělí
jen pár společností. Je to taková hra na trh.
Nečekáme od státu příliš mnoho? Člověk by
řekl, že musíme začít sami od sebe.
PH: Ano, máte bezesporu pravdu. Iluze, že stát
nás zajistí, je podporována a stát se tak stále
zadlužuje, jeho služby se zdají levnější, než
jsou. Na to, co vše dává, si půjčuje.
MS: Lidé žijí v iluzi a stát je v tom podporuje.
Vy sám jste si procházel záměry státu, strategii
boje proti korupci. Byla snaha vzniku dalších
úřadů. Dokonce máme post vicepremiérky
mající za úkol koordinovat agendu proti
korupci. Člověk může soudit, že to může mít i
kontraproduktivní výsledek.
PH: Ano. Celá strana Věcí veřejných byla
volena s heslem: „Nejsme jako ostatní“.
Realitu vidíme v současnosti všichni. Státní
úřady jsou náhrobky problémů. Ty nejsou
řešení. Jakmile na problém vytvoříte komisi,
tak je zajištěno, že problém přetrvá. Členové
komise mají totiž živobytí, jen pokud problém
trvá.

MS: Koukněte se na problém čerpání
evropských peněz. Místo toho, aby se
využívaly, tak horký brambor je přehazován
mezi Prahou a Bruselem. Jsou za to odpovědni
vysocí úředníci respektive ministři.
PH: Aby se něco stalo, tak veřejnost musí cítit
náklady. Lidé uvidí, kolik peněz se promrhalo
ve chvíli, kdy budeme muset vrátit dotace. Tak
si uvědomí, že veřejná kontrola v tomto
ohledu selhala a budou motivováni vyžadovat
nápravu přímo od politiků.
MS: Vy nepřímo říkáte, že skutečné věci se
začnou řešit, až když člověk je po pás v bahně.
PH: Ano. Řekli jsme si, že normy u nás zatím
vypěstovány nejsou. Třída lidí, která bude mít
na zřeteli vyšší veřejný zájem, u nás není tak
velká. Justiční systém není schopen postihnout
přestupy. Všechny faktory, které jsem zmínil,
jsou u nás neuvěřitelně slabé. Zde se
jednoduše musí lidé topit, dokud si
neuvědomí, že je to skutečný problém.
MS: Vtip je v tom, že schopní lidé také mohou
říci: Nashledanou, Česká republiko. Lépe a
bezpečněji se nám bude žít v zahraničí, třebaže
Česká republika je již součástí integrované
Evropy.
PH: Odliv mozků je reálnou hrozbou. Lidé si
také mohou říct, že když je tak snadné
zbohatnout ve veřejné sféře, je dobré se do ní
zapojit. Jsou lidé, kteří místo toho, aby byli
produktivní v privátním sektoru, stávají se
státními úředníky. Vědí, že za minimum práce
mohou získat …
MS: … maximum prostředků. Zvláště, pokud
budou součástí korupčního jednání. Myslíte, že
snaha vlády je spíše velkou rétorikou, než aby
se něco začalo konat? Od roku 2010 máme
vládu rozpočtové odpovědnosti a boje proti
korupci. Ta se nepřímo stala výsměchem.
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PH: Bohužel ano. Nevíme, jak dále.
MS: Jak se díváte na aktivitu nezávislých
institucí? Myslíte si, že je to cesta správným
směrem? Stát nám nefunguje, propojení není
tak funkční, a proto člověku, jenž má zájem o
veřejný prostor, nezbývá nic jiného, než se stát
součástí aktivní samoorganizující se
společnosti, z níž některé části mají
mezinárodní povahu.
PH: Vzhledem k tomu, že některá opatření
nejsou možná, tak se ten příběh táhne.
Nadace, spolky ustanoví příběh člověka, jenž
se proti korupci postavil, posléze ji zveřejnil.
Lidé tak mohou být inspirováni příběhem.
Pokud budou odkryty mechanismy
v některých firmách a úřadech, tak lidé budou
pohoršeni, pohár jednoduše přeteče a budou
nápravu vyžadovat. To jsou anomálie. Tlak
veřejnosti musí narůst do takové míry, že
korumpující politik musí odstoupit a bude
odsouzen. Lidé tak získají zkušenost, že to
může vést k potrestání a exemplární případ se
stane příkladem pro ostatní.
MS: Mnoho lidí již v tomto ohledu odstupuje.
Už to je trestem.
PH: Pro mnoho lidí to není trest. To, že politik
odstoupí a vše mu zůstane, lidé nevnímají jako
trest. V západních demokraciích je trestem
úředníka při identifikaci korupce ztráta platu.
Je doporučováno, aby úředníci měli velké platy
právě proto, aby si byli vědomi rizika, že
jakmile budou dopadeni, tak ztratí plat.
Úředníci však nemusí být ani odsouzeni. To je
motivační faktor.
MS: Problém je v tom, že pokud korupce bude
přetrvávat v takovém rozměru, tak se objeví
volání po autoritativní síle. Demokracie, která
nefunguje, může být nahrazena státem
autoritativního typu.

PH: Soudím, že se lidé už poučili. To proto, že
jakmile vznikne autoritativní vedení, bude
prostor pro korupci větší, jelikož nebude
existovat kontrola opozice. Nemyslím si, že
lidé jsou až tak naivní, že si budou myslet, že
se najde mesiáš, jenž bude konat bez ohledu
na zájmy své strany. Lidé jsou si vědomi, že by
mohlo dojít k zneužívání postavení.
MS: Jste ve vývoji korupce optimistou?
PH: U nás v krátkém období určitě ne. U nás se
nic nezmění a do budoucna nelze predikovat.
MS: Historie je otevřená …
Dialog o korupci s Petrou Kolínskou228,229:
MS: Jak vy sama si definujete slovo korupce?
Jak tento fenomén vnímáte?
PK: Já si korupci překládám několika způsoby a
záleží na tom, v jakém kontextu se používá.
Jistě je v jejím významu obsaženo nelegitimní
a někdy i nezákonné obohacení, získání
výhody porušením pravidel, zneužití jistých
vztahů, kontaktů a moci. Většinou se jedná o
výhody finanční, ale mohou to být i výhody
jiného druhu.
MS: Není náhodou toto slovo často užívané ba
nadužívané ve srovnání s realitou?
PK: Jistě žijeme v době, kdy je toto slovo i
téma natolik omleté a v určitém smyslu
vyprázdněné, že se to blíží morálnímu kýči.
228

Petra Kolínská, *1975, česká politička Strany
zelených, zaměstnankyně Státního fondu životního
prostředí ČR. V letech 2006 - 2010 zastupitelka
Hlavního města Prahy a od roku 2006 zastupitelka
městské části Praha 6. V letech 2002 – 2004
působila jako redaktorka portálu pro neziskový
sektor Econnet. V devadesátých letech se podílela
na vzniku Parlamentního zpravodaje a několik let
v něm pracovala na pozici zástupce šéfredaktora.
229
Dialog byl veden ve čtvrtek 16. 2. 2012 ve
večerních hodinách v kavárně Sicily Café,
Senovážné náměstí 994 / 2 Praha 1
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PK: Proto raději mluvím o konkrétních
případech, kauzách …

MS: Lze říci, že boj proti korupci je do jisté míry
falešný?

MS: Praha je toho plná.

PK: Záleží na tom, kdo bojuje a jak.

PK: Ano, ale pro mne osobně je důležité
prosazování transparentnosti a důraz na to, že
maximum věcí, které se týkají veřejného
života, mají být veřejnosti přístupné.

MS: Spíše mi jde o mediální diskurs.

MS: Transparence. Lze říci, že se během
posledních dvaceti let stalo slovo korupce čímsi
bezvýznamným? Mnozí politici si na mluvení o
korupci založili kariéru.
PK: Zašli jsme tak daleko, že lidé už
předpokládají korupci i tam, kde není. Mám na
mysli zejména vyřizování běžné agendy na
úřadech. Moje zkušenost jak v roli občana,
který od úřadu něco potřebuje, tak i úředníka,
který vyřizuje nějakou žádost, je veskrze
pozitivní. Zároveň jsem vstupem do politiky
pochopila, že korupce není nějaká chiméra, ale
že reálně existuje. A z politického hlediska ji
lze v některých případech velmi jednoduše
dokázat. Když někdo zachází s veřejnými
penězi nebo činí rozhodnutí, která se týkají
veřejné sféry, a nechce vám ukázat podrobné
účty k oné veřejné transakci, nechce vám
dopodrobna rozkrýt karty, tak je to pro mě
jednoznačný důkaz, že je v tom korupce.
MS: Ano, nemůžeme na ni přímo ukázat, ale
netransparentnost značí velkou
pravděpodobnost přítomnosti korupce.
PK: Nemůžete ukázat samotné předání peněz
nebo předání té konkrétní výhody. To vše
okolo bývá viditelné a popsatelné. Lidé ovšem
často chtějí důkaz, touží vidět obálku či
transfer peněz. Ale to přece není ten jediný
důkaz. Když někoho zabijí, také nemohu
nevěřit jeho smrti jenom proto, že nebyla
nalezena vražedná zbraň. Stejné je to
s korupcí.

PK: V tuto chvíli je to kýč. To znamená, že
média korupci banalizují a často o ní referují
jenom proto, že jednoduše a spolehlivě
probouzí emoce, tudíž zvyšuje atraktivitu
média.
MS: Pro dobrý popis korupce se přistupuje
k dělení, hierarchizaci. Jak vnímáte toto
členění? Je možné ji členit na malou korupci,
velkou – systémovou, globální či regionální?
PK: Pochopitelně je třeba rozlišovat korupci
systémovou a korupci založenou na selhání
jednotlivců. Já rozlišuji korupci každodenní ve
formě obálky pro lékaře a sofistikovanou
korupci například v Dopravním podniku
hlavního města Prahy. Ale podrobnější členění
by vám lépe podal někdo z Transparency
International, Oživení nebo nějaký politolog.
MS: Hovoří se o tom, že korupce se stala
institucionalizovanou. Je součástí systému.
Nemoc sama se stala systémem. Politické
strany již nejsou těmi, které usilují o správu
věcí veřejných, jsou čistě podnikatelskými
subjekty. Důkazem je strana, která se dostala
do horních pater politiky a díky rétorice
potírání korupce a sama se stala její obětí.
PK: Vím, jak funguje financování Strany
zelených. A proto je mi každá strana, která
nemá finanční problémy a má dostatek peněz,
řádově desítky milionů na kampaň, nadmíru
podezřelá. Když srovnáme financování
nevládního sektoru, fundraising občanských
sdružení a fundraising stran, musíme se ptát,
proč donátoři, kteří tak rádi dávají peníze
některým politickým stranám, nedávají tolik
také občanským iniciativám? To je důkaz toho,
že ty prostředky nedávají pouze ve snaze
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posílit občanskou společnost a lidi, kteří mají
zájem být aktivní ve veřejném prostoru.
MS: Jak vnímáte vztah člověk a korupce?
Soudíte, že člověk tenduje k porušování řádu,
do něhož byl dán a jenž má spravovat? Slovo
CORRUMPERE, které se stalo předmětem
dialogu, znamená znetvořování, porušování,
deformování řádu. Člověk je v životě neustále
vystaven rozhodování, zda se přikloní k tomu
zlému či dobrému.
PK: Řekla bych, že pravidla jsou zde také od
toho, aby se „porušovala“.
MS: Jak otevřeně se přiznáváte …
PK: Myslím, že je výzvou a povinností pro
každého pohlídat si, v jakém rozsahu, jak
často. Nikdo není zcela imunní vůči pokušení
někde něco ošidit, udělat ve prospěch
nějakého kamaráda nebo ve svůj prospěch.
Myslím, že problém České republiky je, že
porušování pravidel ztratilo míru.
MS: Žijeme v době, kdy se lidé pravidlům spíše
vysmívají.
PK: U nás funguje zvrácená představa o tom,
jaká pravidla a proč se mají dodržovat.
Například v Praze se vytvářejí přísná pravidla
ohledně drobných aktivit ve veřejném
prostoru. Příkladem je vyhláška, která
vyjmenovává veřejná prostranství, kde se
nesmí pít alkohol. Zároveň město tvrdí, že
nemůže omezit „právo“ aut zahltit město,
nebo že nemůže omezit soukromníky, kteří se
podílejí na vizuální destrukci města. Nejspíš se
těmi „malými“ pravidly kompenzuje
neschopnost nastavit ta „velká“, respektive
důležitá pravidla.
PK: Mně přijde zvláštní, jak nikomu nevadí, že
na lidech, kteří jsou opravdu hodně bohatí,
ulpívá často podezření, že své peníze získali
nepoctivým způsobem.
MS: To je obyčejná lidská závist.

PK: Závist? Ona je otázka, zda v podmínkách
České republiky můžete být poctivým
multimilionářem?
MS: To narážíte na skutečnost, že si neseme
zkušenosti z procesu transformace ba
transformační dluh.
PK: Ano, je otázka, nakolik byla transformace
spravedlivá. Nakolik ti, co na ni vydělali,
vydělali férovým způsobem, nakolik jsme
společností rovných příležitostí.
MS: Kapitalismus se budoval velmi rychle. Byla
snaha rychle zprivatizovat a to mělo za
následek nepoctivé chování i korupční
praktiky. Lze těžko ze dne na den přejít ze
socialistického na kapitalistický režim.
Z totality do demokracie. Někdo by řekl, že to
trvá generace. Vy vidíte jeden z hlavních zdrojů
korupce v její závislosti na cestě v minulosti,
kterou tato společnost podstoupila.
PK: Na současném stavu české společnosti se
nepochybně podepsalo, že v příliš mnoha
vlnách přišla o elity. Ani po dvaceti letech se
nepodařilo získat prestiž pro taková povolání,
jako je pedagog.
MS: To se však vracíme k nastavení hodnot,
že? Nejvíce oceňovaná osoba na žebříčku
práce je bankéř. To znamená člověk, jenž
zachází s penězi, kdežto člověk, jenž má snahu
formovat mladé a civilizované jedince, tak
honorovaný není.
PK: Bankéř sice dostává nejvíce peněz, ale
pokud uděláte průzkum, jaké povolání je
nejprestižnější, tak to bankéř nebude.
MS: O politicích raději člověk hovořit nebude.
Můžeme se ptát, kam se poděl étos té tolik
žádané proměny, o kterou většina z nás
usilovala?
PK: Nechci malovat čerta na zeď, ale myslím si,
že ten étos nebyl tak silný, jak to tehdy
vypadalo. Spíš to byl „étos“ jogurtů, banánů …
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MS: … zkrátka žaludků.
PK: … značkového oblečení. To přetrvává do
dnešních dnů.
MS: Jak vnímáte stát jako element moderní
společnosti a jakou roli hraje ve výši korupce?
Lze říci, že idea lidí provádějících reformu
hospodářství byla ta, aby byl stát malý, ale
silný, výkonný, aby sloužil lidem. Následně
přichází Václav Havel230, jenž říká, že stát je
rozsáhlý a nefunkční. Ekonomové tvrdí, že když
je stát rozsáhlý, tak vybízí ke korupčnickému
chování.
PK: Domnívám se, že budoucnost je
v lokálních samosprávných uskupeních. Je
vždy výhodnější spolupracovat než se izolovat
a je výhodnější fungovat na základě solidarity
a spolupráce, než konkurenci a nekonečné
soutěži. Nacházíme se spíše v období, kdy
reálně hrozí zánik solidarity a ochoty pomoci
slabším. Riziko, že nás zahubí státní moloch,
který nás hodně stojí a údajně nic nedělá, je ve
srovnání s tím minimální.
MS: U nás si stát představujeme jako molocha.
Logicky jsme se přesunuli od státu k trhu. Je
ovšem otázkou, kde je společenský konsensus.
PK: Hrubou chybou je, že Česká republika
nemá zákon o státní službě. Hrubou chybou je,
že nejsou ve veřejné správě nastaveny
parametry, které by motivovaly schopnější,
aby v ní zůstali a brali to jako službu nebo
chcete-li poslání.

MS: Tak se stát stal odkladištěm pro méně
schopné.
PK: Moje zkušenost ze Státního fondu
životního prostředí je taková, že to není
odkladiště pro neschopné. Ale neumím
posoudit, na kolik je to organizace atypická.
MS: Stát vám nepřipadá jako entita, která je
nepřátelská ze strany občanů a také objekt,
jenž negeneruje korupční chování.
PK: Myslím si, že v době globálních korporací a
globálního finančního trhu je stát potřeba více
než kdy jindy. Ale všimněme si zvláštního
úkazu – o státu jako neužitečném molochu
mluví nejčastěji ti, kdo jej mají spravovat. A ti,
kdo tento stát privatizují, jsou přímo či
nepřímo napojeni na globální kapitál a více
než vůle občanů a veřejný zájem je zajímá
burzovní index. Nesměšujme privatizaci
veřejného sektoru s hospodským nadáváním
na byrokracii.
MS: Nemilé zjištění vychází ze zkoumání
studentů z Institutu ekonomických studií, kteří
zkonstruovali Z – index231. Stát se nechová
transparentně, jak bychom očekávali.
PK: Neexistují pravidla, kdo je za co
odpovědný a kdo skládá účty. Pokud si to
převedeme na Prahu, primátor Bém232
podepsal pro město řadu nevýhodných smluv
a jediným „trestem“ za to je, že není
primátorem.
231

230

V. Havel, (1936 – 2011), československý a český
prezident. Významná autorita ve světě divadelním
a disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno
v zahraničí. Patří mezi něj Zahradní slavnost,
Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo
desolato, Pokoušení, Asanace. Kromě her psal také
eseje, z nichž nejslavnější Moc bezmocných je
velkým příspěvkem do českého i světového myšlení
2. poloviny 20. století. Havlovou snahou bylo
bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.

Jedná se o lidi: Jiří Skuhrovec, Petr Janský, Jana
Chvalkovská
232
Pavel Bém, *1963, český politik, původním
povolání psychiatr, v letech 2002 – 2010 vykonával
funkci pražského primátora. V devadesátých letech
se věnoval své profesi řízením protidrogové
strategie na MV ČR. Do politiky vstoupil v roce
1998 po boku V. Klause. Po komunálních volbách
zastával post starosty Prahy 6 a tím si otevřel cestu
do primátorského křesla. Proslavil se divnými
projekty Open Card, otazníky nad budováním
dopravní infrastruktury a také kritikou návrhu nové
národní knihovny na Letné. V roce 2010 se stal
poslancem.
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MS: Povýšil do poslanecké sněmovny a má
imunitu.
PK: Neřekla bych, že povýšil. Ale jak je možné,
že politik zadluží město, nasmlouvá akce, na
které město nemá peníze, a strana, kterou
reprezentoval, opět získá nejvíce hlasů?
Myslím, že důležitější než to, zda Bém skončí
ve vězení233, je větší voličská a občanská
reflexe toho, co se děje. Jak je možné, že ODS,
která v Praze vládne přes 20 let s výkony velmi
podprůměrnými, je neustále vítězem voleb?
MS: Člověk se táže, jaká může být náprava?
Praha si stanovuje zvláštní pravidla pro
chování lidí. Preferuje, co by v jiných
metropolích nebylo možné. Člověku přicházejí
na mysl otázky, co já s tím mohu udělat? Jakou
mám možnost ovlivnit věci, jak do toho mohu
zasáhnout? Asi se málo volá po větší aktivitě
občanské společnosti.
PK: Myslím, že jednou z velkých výhod doby,
v níž žijeme, je možnost zapojit se do
ovlivňování věcí veřejných. Je to vlastně velmi
jednoduché. Těch spolků a občanských
iniciativ a nakonec i politických stran, do
kterých člověk může vstoupit a být v nich
aktivní, je tolik, že si může vybrat každý. Ten,
kdo nechce po večerech vysedávat na schůzích
a být do toho přímo zainteresován, může věci
podpořit finančně. To, že lidé jsou v tomto
ohledu málo aktivní, je možná větší problém,
než korupce.
MS: Možná zde vzniká dělení na MY a ONI.
PK: Ani to ne. Je to jedno velké lhostejné MY a
poté pár ostrůvků pozitivní deviace.
MS: Pak jsou lidé snáze manipulováni médii.
PK: Lidé spíše rezignují.

MS: To, že se zde potýkáme s fenoménem
korupce, je to výslednicí ignorance, neochoty
participovat, uzavřenosti do sebe …
PK: Volby v roce 2010 ukázaly, že lze
mobilizovat občany, aby byli ve volbách
aktivní. Voliči odvedli velký kus práce, ale poté
upadli do občanské pasivity.
MS: Je to nebezpečí, s nímž je člověk
konfrontován. Demokracie se do jisté míry dá
přirovnat k potápějící se loďce a cílem lidí je
nalézt způsob, jak vyčerpat vodu z kajut. Je to
nestabilní systém, ale můžeme jej posílit za
pomoci naší občanské uvědomělosti. Na
druhou stranu víme, kam vedou stabilní
systémy, že? Lidé mohou říci, že někoho
delegovali ne za účelem jeho vlastního
obohacování.
PK: Ano, když rodiče pošlou své dítě do školy,
tak se s ním též musí po večerech učit a
kontrolovat mu žákovskou knížku. Ve stejné
pozici jsou voliči. Nestačí vyslat politiky do
parlamentu, voliči musí dohlížet na zpracování
úkolů a musí politikům průběžně kontrolovat
žákovské knížky.
MS: Z tohoto hlediska jsme nevyspělí. Jsme
v pozici rodičů, kteří nevyužívají …
PK: … své autority.
MS: Jste součástí státní instituce, kde před více
jak rokem bylo oznámeno korupční jednání.
PK: Nerada bych to komentovala. Jsem
v tomto ohledu ve střetu zájmů. Jsem
zaměstnankyní fondu, ráda bych byla k té
instituci loajální. Svoji roli v politice a
zaměstnání úředníka na Státním fondu
životního prostředí odděluji. Mohu jen říci, že
si činu pana Michálka234 vážím a že hodnocení,
234

233

Rozhovor vzniknul před zveřejněním odposlechů
Pavla Béma s podnikatelem Janouškem.

Libor Michálek, *1968, český ekonom, úředník a
bojovník proti korupci. Pracoval v oblasti dohledu
nad kapitálovým trhem, též Fondu národního
majetku. Dne 13. 12. 2010 podal jako ředitel
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že to udělal špatně a že to měl udělat jinak a
lépe, jsou od lidí, kteří v takové situaci nikdy
nebyli. Žádné vzory, jak správně řešit situaci,
v jaké byl pan Michálek, neexistují.
MS: Lze hodnotit tyto instituce státu jako zdroj
pro korupční praktiky?
PK: Myslíte to tak, že pokud by Státní fond
životního prostředí neexistoval, tak by bylo
méně korupčního jednání? Ne, to si nemyslím.
Rozhodně nesdílím myšlenku, že pokud
omezíme pohyb peněz ve veřejném sektoru,
snížíme tím korupci. To je právě argument
těch, kteří chtějí co nejvíce redukovat princip
solidarity, spolupráce, sdílení. V soukromém
sektoru také existuje korupce.
MS: Asi v menším rozměru, jelikož jinak by byli
vytlačeni z trhu.
PK: Takhle to nemůžeme říci. Korupce
v soukromém sektoru funguje jinak, méně se o
ní mluví.
MS: Stát je pod drobnohledem médií a je na
něj lépe vidět. Jak vnímáte stav korupce
v České republice? Jak si interpretujete zjištění
společnosti Transparency International? Pokud
se dívá na trendy vycházející z pozorování této
společnosti, jistě to není uspokojující zjištění.
PK: To, co by se mělo více měřit a více
sledovat, je kolik kauz se dotáhne do konce,
kolik transakcí se prověří, zkontroluje, kolik
podezřelých lidí …
MS: … je odsouzeno.
PK: To jsou pro mě relevantní a zajímavé
údaje. Tomuto žebříčku - vnímání korupce –

Státního fondu životního prostředí trestní
oznámení kvůli podezření na pletichy při zadávání
veřejné zakázky. Záhy byl odvolán ministrem
Drobilem. Následný rok byl oceněn Nadačním
fondem proti korupci a Nadací Charty 77 cenou
Františka Kriegla. Michálek již dříve poukazoval na
praktiky ve vztahu transparence státní správy.

nepřikládám velkou váhu. Nechci tím však
snižovat práci Transparency International,
které si vážím.
MS: Může to vypovídat o trendu.
PK: O jakém? O mediálním? O skutečném? To
je obtížné.
MS: Pokud někdo ukáže na nějaký problém,
může to rozpoutat diskuzi na toto téma.
Ovšem může též podněcovat zdání, které je
odlišné od reality.
PK: Řekne-li vám žebříček, že se v této zemi
krade, tak vás další kauza již méně naštve,
méně rozhodí. Řeknete si, že je to vlastně
normální.
MS: Jak proti tomu jít, když máte po roce 2010
vládu, která si vytkla rozpočtovou
odpovědnost a boj proti korupci a jediné, jak
bojuje, je odvolávání ministrů, kteří jsou spjati
s korupcí. Věrohodnost je ztracena …
PK: Zase je to pokrok. Před pěti, deseti lety by
k tak rychlým výměnám nedocházelo.
Množství je pochopitelně nápadně vysoké, ale
rychlost, s jakou ministři odcházejí, mi přijde
povzbudivá.
MS: Myslíte si, že v tomto ohledu Česká
republika kráčí po dobré cestě? Sice se tento
jev nepodaří vymýtit, ale koná se.
PK: Obávám se, že téma korupce nebezpečně
zastiňuje debatu o věcných tématech. Mně u
této vlády mnohem více než rezignace na boj
s korupcí vadí absence vize a absence dobrých
řešení jednotlivých resortních problémů.
Nechci svůj program, respektive program
Strany zelených stavět na tom, že zatočíme
s korupcí.
MS: Jaké další téma artikulujete? Kromě
postavení České republiky v Evropě.
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PK: Nejdůležitější téma je, jak tato země bude
vypadat za padesát let, jaký vzduch zde
budeme dýchat, jestli budeme mít čím topit,
svítit a v jakých podmínkách budou žít
například senioři.
MS: Pokud se člověk zamýšlí takto dlouhodobě
do roku 2050, tak to vyjde na dvanáct
volebních období. Důležitá je též politická
kultura.
PK: Velkým problém je, že pro zásadní
rozhodnutí, která nelze měnit každé volební
období, se nehledá konsenzus. A politici také
málo naslouchají lidem, kteří jsou schopni
přijít s nějakou vizí a věrohodným plánem, co
se má v této zemi odehrávat.
MS: Narážíte na elity.
PK: Také. Slušní a vzdělaní lidé se politiky
straní. Pokud mám věhlasného lékaře, vědce,
schopného učitele, tak dostat jej do politiky je
téměř nemožné.
MS: Jakou roli má v tomto ohledu svědomí…
PK: Máte svobodu kolektivní a individuální.
Řekla bych, že je to otázka občanského
sebevědomí a toho uvědomění si, že
společnost kolem sebe potřebuji, a proto má
smysl ji kultivovat a také do ní investovat. Se
svou rodinou, obchodními partnery, se svými
zaměstnanci si zkrátka nevystačím. Mělo by
být známo, že ohleduplnost, dodržování
pravidel a spolupráce se vyplácí.
MS: Severské státy jsou na tom lépe než jižní
křídlo Evropské unie. Bylo to způsobeno právě
korupcí. Politici zkorumpovali voliče, lidé se
nechali chytit do sítí a je na každém člověku,
zda v těch sítích bude dál žít.

Dialog o korupci s Františkem
Dohnalem235,236:
MS: Není náhodou podle vás slovo korupce
příliš užívané v našem veřejném prostoru,
v našich životech?
FD: Asi bych si netroufal říci, jak přesně změřit
četnost výskytu, nicméně slovo korupce se
vyskytuje hodně často. Mně řadu let
připadalo, že se zaměňuje, a hlavně
v novinářských článcích, skutečná korupce,
tedy korupční jednání, za ukazatel, který
používá Transparency International, tedy
Index vnímání korupce.
MS: Tuším, že mají dva. Jedná se o Index
vnímání a Barometr korupce. Pro každý se
používají jiné metodiky výpočtu. Jak ale vy sám
si korupci definujete?
FD: Pokud vím, definic korupce je více a také
je celá řada klasifikací a typů korupčního
jednání. Ale zabývání se exaktním definováním
a studiem korupce bych raději nechal
povolanějším. Myslím si, že to, s čím se
setkáváme v běžném životě, je trochu něco
jiného než to, co mi dnes po zkušenosti šesti
let v čele Nejvyššího kontrolního úřadu přijde
významné a hlavně nebezpečné. Možná to
souvisí s tím, že o korupci jsme byli zvyklí
mluvit v souvislosti s praktickým životem,
jelikož jsme vyrůstali za socialismu. Spoustu
potřebných věcí člověk nemohl sehnat,
toaletním papírem nebo sirkami počínaje.
Život byl sešněrován a každý se snažil hledat
nějakou cestičku.

235

František Dohnal, *1960, český politik a vysoký
státní úředník. Vystudoval ČVUT. Od roku 1990 se
účastnil politického života v Jihlavě, kde byl
v letech 1991 – 1998 starostou. Se vznikem krajů
byl zvolen za KDU – ČSL hejtmanem kraje Vysočina.
Od roku 2005 – 2012 stál v čele Nejvyššího
kontrolního úřadu.
236
Dialog byl natočen v úterý 6. 3. 2011 v 9:30 CET
v knihovně Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1
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MS: Korupce byla formou pro dosažení úrovně
ve společnosti nedostatku …

mnohem méně lidí, než to podle Indexu
vnímání vypadá.

FD: Buďto obejití pravidel, které jsou pro
člověka nepříjemné či dokonce nebezpečné,
nebo získání výhod, které jsou běžně
nedostupné. Za minulého režimu to často
nebyly ani výhody, ale dopracování se jistého
standardu či něčeho takového. Soudím, že
tam to nějak začínalo. Takto to člověk vnímal.
Myslím si, že se to dá zahrnout pod pojem,
který dnes někteří autoři označují jako malou
korupci.

MS: Můžeme to přirovnat ke
společenské bublině. Víme o tom, že cosi
takového existuje, ale spíše to postihuje naše
myšlení, naše slova, ale realita je jiná. Někdo
může říci, že se s tím fenoménem sice
nesetkáme, ale víme, že zde je. Na druhou
stranu můžeme říci, že to závisí na každém
člověku, na jeho odpovědnosti ve vztahu
k těmto věcem.

MS: Úplatky mající popohnat společenské
interakce.
FD: Ano, například úplatky, ale nemusí to být
jen peníze, může to být dar v podobě láhve
vína či bonboniéry, kávy …
MS: Někdo to bere jako poděkování, někdo to
bere …
FD: … jako získání lepšího přístupu …
MS: Ano, ale je něco jiného, když je daná věc
předávána ex ante než ex post.
FD: To určitě. Takto jsem to vnímal i já. O
korupci se hodně mluví, ale přiznám se, že
aktivity Transparency International mi
připadaly poněkud samoúčelné. Kladl jsem si
otázku, čím by se zabývala Transparency,
kdyby nebyla korupce?
MS: To je velké téma a myslím si, že to je
spojeno s člověkem jako takovým …
FD: Nerad bych se pouštěl do hodnocení
aktivit Transparency International. Pouze jsem
záměnu pojmů zmínil, jelikož se vyskytuje
často. Hodně se o korupci hovoří, ale když se
pak člověk ptá sám sebe, kdy se s korupcí
skutečně setkal nebo se jí třeba dopustil a
zeptá se na to samé svých kolegů, často zjistí,
že většina věcí vzniká způsobem „jedna paní
povídala“. Osobní zkušenost s korupcí má

FD: Také na výchově. Kdy v běžném životě
máte příležitost narazit na korupční jednání?
Například pokud vám hrozí postih
za překročení rychlosti a zastaví vás policie a
bude vám dávat pokutu. Slyšel jsem mnoho
příběhů o tom, že se dávají peníze bez bločku
či se to vyřeší jiným způsobem. Přiznám se, že
si to sám nedokážu představit. Když jsem se
po tom poptával, tak nikomu z mých známých
se to nestalo. Všichni o tom ale slyšeli.
MS: Možná jste šťastný člověk, že jste se
s tímto jevem nesetkal. Člověk dnešní doby to
má možnost slýchat i od těch kapitánů
průmyslu.
FD: To již je trochu něco jiného …
MS: To je již systémová, velká korupce.
Primárně malá korupce vytváří prostor pro
velkou. Někdo může říci, že transakce, které
jsou konány, mohou společnosti pomoci, že to
není tak škodlivé, a do jisté míry udržují systém
v pohybu. Souhlasíte? Na druhou stranu
v jistém smyslu poškozují stát …
FD: V případě policie stát poškozují. Vůbec
bych si nemyslel, že jsou užitečné. Soudím, že
jsou škodlivé vždy. U malé korupce je snad
relativně snadnější cesta, jak ji odstranit.
Například při výměně řidičských průkazů
mnoho lidí dávalo úředníkům drobné dárky za
to, že mohli předbíhat ve frontě. To je malá
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korupce. Tohle odstraníte tím, že systém bude
fungovat bez front.
MS: Můžeme říci, že je nutné odstranit
zbytečná nařízení, regulaci, která korupční
jednání podporuje.
FD: Proces zjednodušíme natolik, aby člověk
měl jednoduší jednání. Dnes by asi nikoho
nenapadlo dávat kávu či cokoliv jiného za
službu, která je bez problémů dostupná. Když
se dostavím na úřad a požádám o nějaký
doklad, podepíši formulář, zaplatím správní
poplatek a odcházím s dokladem. To vše bez
čekání a front. Proč bych korumpoval? Ve
chvíli, kdy na pas musím čekat tři měsíce a je
to komplikované, tak se snažím využít bočních
cest, abych se k něčemu dopracoval.
MS: To bylo také z důvodu, že neexistoval trh.
Když není možné pro zefektivnění procesu užít
trh jako systém, kde jsou přirozené pobídky
v podobě ceny, tak si lidé dopomáhají touto
formou.
FD: Nevím, zda je to čistě trhem. Soudím, že u
státní administrativy se to trhu netýká. Spíše
jde o to, zda správa funguje efektivně, rychle a
občana dobře obslouží.
MS: K tomu napomáhá trh …
FD: Možná odbočím, ale v rozhlase jsem
zaslechl projekt ministerstva dopravy, který
umožní každému občanu vybrat si státní
poznávací značku a ta jej bude provázet po
celý jeho život za správní poplatek několik tisíc
korun. V roce 2011 jsem byl v Gruzii. Podobný
systém tam zrealizovali během dvou let a byl
uveden do provozu někdy v roce 2009.
Všichni, s nimiž jsem mohl hovořit, tedy
s uživateli i těmi, kteří se na vybudování
systému podíleli, tak hovořili o funkčnosti. Byl
jsem se na jednom pracovišti podívat. Cokoliv,
co potřebujete, by nemělo trvat celkem déle
než dvě hodiny, přitom nesmíte na úřadu
čekat déle než patnáct minut, než se vám

někdo začne věnovat. V Gruzii byl
předcházející systém dopravních inspektorátů
hodnocen jako nejzkorumpovanější část státní
administrativy. Nyní slyším, jaký to bude
výdobytek. Spíše bych se měl ptát, proč už to
tady dávno nefunguje.
MS: Je možné, že jsme si vytvořili
administrativu, v níž je úřednictvo, které má
velké možnosti. Státní úředníci si ve srovnání
se zahraničními usurpují prostor, který jim
nenáleží, byť jejich práva jsou opřena o zákon.
FD: Já bych z toho úřednictvo, které se na tom
administrativním procesu podílí, až tak nevinil.
Je třeba si uvědomit, že zákony, předpisy a
nařízení dělá někdo jiný.
MS: Politici.
FD: Dobrá, navraťme se zpět …
MS: Hovořil jste o malé, drobné korupci, o
úplatkářství. Není od věci se zeptat, jak sám si
korupci třídíte? Slušná hierarchizace nabízí
lepší porozumění fenoménu. Již jsme se toho
během hovoru dotkli.
FD: Drobnou korupci jsme tedy zmínili, vedle
toho určitě mohu zmínit i velkou, systémovou
korupci. Typicky parazitování na cizích
zdrojích, obvykle veřejných. Snaha skrytě
ovládat rozdělování a spotřebu těchto zdrojů.
MS: Není náhodou kvůli globalizaci ekonomiky
globální korupce podporovaná nadnárodními
institucemi?
FD: Ale to se přeci nevylučuje. Na globálním
trhu se pohybují globální hráči, tedy i
nadnárodní instituce. Ty mohou vyvíjet
stejnou snahu ovládnout cizí zdroje, ať už
nadnárodní nebo národní. Příkladů v historii
najdeme dost.
MS: Asi nejdůležitějším a větším soustem je
systémová korupce. Jak vy jí vnímáte? Jak
rozumíte propojení politiky a hospodářství?
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FD: Tohle propojení v České republice je mnou
silněji vnímáno asi deset, patnáct let, kdy se
počaly takové případy objevovat. Na druhé
straně musím říci, že za poslední roky je vývoj
skutečně hodně rychlý. Považuji vysávání
veřejných zdrojů za jednu
z nejnebezpečnějších forem korupce.
MS: Privatizace státu, že?
FD: Privatizace vlády, privatizace státu. Dnes
jsme v pozici nesrovnatelné se situací před
patnácti lety. Zde je ale trochu jiný problém.
Podobné věci se velmi obtížně vyšetřují,
špatně dokazují a téměř vůbec se neodsuzují.
Metody, které se při takové korupci používají
či se dají použít, jsou skutečně sofistikované.
Je velmi obtížné někomu prokázat, že se na
systému vědomě podílel či z něj dokonce
profitoval. Z pohledu instituce, v jejímž čele
jsem stál šest let, jsme naráželi na stejný
problém. Proto také vlastně korupci v našich
kontrolních závěrech najdete skutečně
minimálně.
MS: Ano, ale sluší se zeptat, zda to také není
z toho důvodu, že není ochota věci dotáhnout
do konce. Samotné poukázaní a vyjití na světlo
by třeba mohlo poškodit ty, kdo danou věc
zkoumali, prošetřovali. Lidé, kteří v dobrém na
cosi přijdou, mohou trpět.
FD: To jistě. Ale nejsem si jist, zda toto je ta
zásadní věc. Soudím, že spíše schází ochota
problémům předcházet, řešit je či dělat
nápravná opatření. Dáváte zprávu, že zde je
cosi divného. Reakce těch zodpovědných bývá
velmi často dvojí. Zaprvé se problém naprosto
bagatelizuje, řekne se, že je to jen špatně
interpretováno. Zadruhé, když se ukazuje, že
to zamést pod koberec nepůjde, reakce se
změní. Najednou to nebyl úmysl a nikdo za to
nemůže.
MS: Lze soudit, že lidé, kteří nás zastupují, tak
mají mít odpovědnost v tom ohledu, že když se

ukáže, že dělají něco, co se protiví dobrým
mravům, tak by měli veřejný prostor opustit.
FD: To jsou dvě pozice. Když někoho obviníte
z toho, že se dopustil něčeho ani ne
nezákonného, ale proti dobrým mravům, tak
musíte velmi pečlivě zvažovat, zda to, z čeho
jej obviňujete, je skutečně pravda. Tyto
záležitosti se velmi špatně posuzují. Každý to
mravní měřítko má trochu někde jinde. Navíc
zkušenost nás učí, že některá média v tomto
ohledu mají vytváření virtuální reality jako
hlavní pracovní metodu.
MS: S tím lze souhlasit. Na druhou stranu se
řadíme do vyspělé civilizace, která bez
elementárních etických norem nemůže
existovat. Když je odmítneme, tak půjdeme
cestou úpadku.
FD: Pořád hovoříme o dvou věcech. První věcí
je, čeho se člověk objektivně dopustil a co na
druhé straně může být zvláště v českých
poměrech (ale nejen v českých) spíše zákulisní
boj či vyřizování účtů. To je jeden rozměr. Ten
druhý jste zmínil vy. Jestliže tam je něco
prokazatelné, a to nemusí být proti zákonu,
ale je to vnímáno jako chybné ve vztahu
k mravním principům, tak je otázkou, zda
prostředí vytvořené v České republice toho
člověka směřuje k opuštění veřejného
prostoru. Nemusí to být pouze otázka
korupce. I principy, které v zákoně napsány
nejsou, bychom však měli vnímat. To se ale
dostáváme na křehký led mravnosti. Její
rozsah je asi větší než psaný zákon, ale
problém je její vytrácení. Není to pouze u nás.
Je to možná způsobeno tím, že náboženské
principy ztratily své postavení a nebyly
nahrazeny ničím. Ti, kteří bojovali proti
náboženskému tmářství, se domnívali, že
pokud je vyženou, tak se nic dalšího nezmění,
avšak ono se změnilo. Děti ve škole nejsou
vychovávány k nějakým principům podle
desatera, ani jim není vysvětlováno, co by
mělo či nemělo být. Je říkáno, že to musí být
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napsáno v zákoně. Zkusím příklad. Politik
udržuje mimomanželský poměr, ačkoliv je či
by měl být vzorem. Jedna otázka je, zda ten
poměr má či se to o něm pouze říká. Druhá
otázka je, co se stane, když se ukáže, že jej
skutečně má. Člověk se táže: „Ublížilo mu
to?“ Možná ne. Je to proto, že se to v této
společnosti jednoduše toleruje. Ve Francii by
byl možná hrdinou. Ve Spojených státech je to
nemyslitelné. To závisí na vnímání společnosti.
MS: To narážíte na nastavení hodnotového
žebříčku.
FD: To spolu velmi souvisí.
MS: S tím lze souhlasit. Zmínil jste Desatero.
Pokud bychom jej dodržovali, tak bychom
nebyli konfrontování s korupcí. Ta by v této
společnosti neměla prostor.
FD: To jistě. Na druhou stranu … znáte vtip o
Mojžíšovi, který sestoupil z hory k národu
Izraelitů?
MS: To je velice známý příběh a jako by byl
z naší doby.
FD: To ano. Já mám na mysli vtip, kdy Mojžíš237
Izraelitům říká, že má pro ně dvě zprávy.
Jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je, že
těch třicet neuvěřitelných a nesmyslných
přikázání „ukecal“ na deset. Ta špatná je, že
nepokradeš a nesesmilníš tam zůstalo. Tím
chci jenom říci, že Desatero jako mravní
princip nalezneme i u jiných náboženství. Ono
se vždy porušovalo. Spíše šlo o tu míru.

MS: Postupně se dostáváme k problému, zda
ono porušování řádu, jehož součástí je i člověk,
je cosi, co je „normální“. Člověk se může setkat
s postojem, že je to bytostně chybné. Druhý
bude tvrdit, že díky tomu porušování zákonů
má společnost vnitřní dynamiku a díky ní se
posouvá dále. V člověku je možnost
rozhodovat, co je dobré a zlé. Díky této
kompetenci prostředí, které je kolem něj, také
tak vypadá. Slovo CORRUMPERE je
znetvořovat, narušovat, pokřivovat. Když se
bavíme o korupci, tak vidíme sekundární jev,
ale to primární je v člověku. Jak nakládá s tím,
co mu bylo svěřeno. Sekundární je pouhým
derivátem primárního.
FD: Zmínil jste věc, která je pro tu skutečnost
nejpodstatnější a zásadní. Společnost a její
vývoj jsou nějakým způsobem korigovány, na
druhou stranu i ovlivňovány. My jsme se
dostali do fáze, kdy korupce je pouze důsledek
či jeden z „okrajových“ jevů, byť je to jev
podstatný. Korupce není tím primárním.
Myslím, že primárně se změnily životní
hodnoty a mnohdy se musíte ptát, jaké vlastně
dnes životní hodnoty jsou? Dříve životní
hodnotou byla například výchova dětí ve
slušnosti, aby šetřily peníze na stáří, aby nežily
rozmařilým životem. To proto, aby se
nemusely bát, že je někdo po smrti potrestá,
pokud to řeknu tímto způsobem. Čím se to
tradiční nahradilo?
MS: Otázka, kterou by si měl odpovědět každý
z nás.
FD: Tím, že hodnotou se stalo to, co je pro mě
dobré, z čeho já mám nějaký prospěch. To je
tou největší hodnotou v této společnosti.
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Mojžíš – jedna z hlavních postav Starého
zákona. Překlad jeho jména je Z vody vytažený.
Narodil se v Egyptě a kvůli nařízení o vyvraždění
malých chlapců byl vložen do košíku, a ten byl
puštěn po řece. Tak mu byl zachráněn život.
Novorozence objevila faraonova dcera a přijala jej
za svého. Tím byl zachráněn vůdce izraelského
národa. Žil v 13. století před naším letopočtem a
pochází z kmene Levi. Jeho bratrem byl Áron.

MS: Lidé ztratili pokoru a obecnou úctu
k autoritám.
FD: Ano, žádná autorita není. Bůh neexistuje.
Člověk je tak odpovědný sám k sobě, tedy
komu? Tím se zpět dostávám ke korupci.
Jestliže pro konkrétního jedince je nejvyšší
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hodnotou majetek, peníze, blahobyt, požitek,
tak bude volit nástroje, které ho k němu
efektivně dostávají, a nemusí se ohlížet na
nějaká mravní pravidla, ale pouze na zákonná
pravidla, aby se nedostal do problému se
státem, a to jsme u korupce.
MS: Narážíte na to, že člověk usiluje o to, aby
se tomu vyhnul, aby udělal kličky a nařízení se
na něj nevztahovala. Nikdo mě nemůže chytit,
jelikož jsem zákon neporušil, byť to není „lege
artis“.
FD: S tím lze souhlasit …
MS: Myslíte, že výsledná míra korupce vychází
z toho, že člověk nezná autoritu, že ji odmítl a
vytvořil piedestal, na němž sám spočinul?
FD: Je to jeden z průvodních jevů. Opět
použiji příklad ze života. Rodiče se diví, že jim
děti odsekávají či si stěžují na mládež obecně.
Na druhé straně, když dítě přijde ze školy se
špatnou známkou, tak před ním velmi hrubě
mluví o vyučujících. Při sledování televize
budou konfrontováni s politiky, kteří se
vzájemně osočují, a je jedno, zda dělají slušné
či špatné věci. A všichni přitom říkají, že právě
oni jsou moudří a ostatní jsou hlupáci. Musí
následovat ztráta autority obecně. Kdo je tou
autoritou? Prezident, předseda vlády či nějaký
filosof? Známe zde někoho takového? Nechci
zmiňovat Václava Havla238, jenž se stal velkou
autoritou po své smrti. Před tím ne. Autorita
není a korupce je jedním z průvodních jevů.
MS: Možná také výslednicí.
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V. Havel, (1936 - 2011), československý a český
prezident. Významná autorita ve světě divadelním,
disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno
v zahraničí. Mezi něj patří Zahradní slavnost,
Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo
desolato, Pokoušení, Asanace. Kromě her psal také
eseje, z nichž nejslavnější Moc bezmocných je
velkým příspěvkem do českého i světového myšlení
2. poloviny 20. století. Havlovou snahou bylo
bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.

FD: Já si myslím, že je to nástroj. To není cíl.
Lidé nechtějí mít korupci jako životní program.
Je to nástroj k tomu, abych získal nějaký
blahobyt.
MS: Setkal jsem se s postojem, že korupce je
prostředek, jak si pojistit nejistotu. Když je
člověk vnitřně nejistý, musí korumpovat, aby
něčeho dosáhl.
FD: Nesdílím tento postoj.
MS: Lidé se mají zájem pojišťovat.
FD: Pojištění nejistoty spíše směřuje
k blahobytu, tedy mít dostatek prostředků,
abych nebyl nejistý. To, abych nemusel mít
obavy, že za deset let nebudu mít, co jíst. Pro
řadu lidí to ale nemá tento rozměr. Spojují si s
tím, že nebudou mít možnost jezdit na
dovolenou, mít drahé automobily.
MS: Požitky.
FD: Ano. Ty je nějakým způsobem motivují.
Korupce tam může hrát roli. Přitom korupce
svým způsobem zavazuje. Lidé si kvůli ní
musejí navzájem krýt záda. Kdyby se náhodou
něco stalo, tak na všechny něco vím či všichni
jsou mi nějakým způsobem zavázáni a oni mi
vypomohou.
MS: Vytváří se společenství lidí, kteří se
vzájemně drží v šachu.
FD: Ano, takový klientelismus.
MS: Zůstaňme ještě chvíli u hodnot. Jde o to,
že v dnešním světě převládá onen mód „mít“
před „být“. Lidé proto odmítají to, co nabízí
náboženské systémy. Tím myslím to, že tento
svět přece není důležitý. To důležité teprve
přijde. Tento svět je takovým preludiem. Lidé,
bohužel nejsou ochotni se uskromnit. Sami
jsme si vytvořili systém a do jisté míry jsme
jeho obětí.
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FD: Nemusíte chodit tak daleko. Nechci čekat
na to, co bude po tomto životě. Vždyť většina
lidí touží po tom být bohatí a to hned.
MS: Je ochota se proto i zadlužit …
FD: A to je další projev této situace. Lidé to
chtějí mít hned, nejsou ochotni pět let
pracovat a šetřit, chtějí se mít lépe okamžitě.
MS: Vidina toho věčného harmonického života
je lidem pro smích. Užít si hned a ať to stojí, co
to stojí. V tom je vidět ona zmatenost a
znetvoření dobrých, osvědčených principů. To
je bytostně korupční jednání. Nemyslíte si, že
je současný stav výslednicí pojetí transformace
společnosti a hospodářství, kterou tato země
prošla?
FD: To bych si netroufal tvrdit. Jistě na tom
měla svůj podíl, ale nemyslím, že to byla
jediná příčina. S podobnými jevy se setkáváme
i jinde, tedy i v zemích, které neprošly takovou
transformací. Podstatnější je ztráta hodnot a
to těch univerzálních a nahrazení tou honbou
za tím „mít“. Hodnoty a neúcta k autoritám
může souviset s tím, co jste zmínil. To proto,
že proces transformace pochopitelně přinesl i
určitá negativa. Ačkoliv jej někteří budou
označovat za úspěšný, a nemám důvod tomu
nevěřit ve srovnání s jinými zeměmi, cítím, že
od počátku se dávalo zvláště některými
politiky velmi silně najevo, že právo a pravidla
se nemusí dodržovat a nejsou podstatná.
Nechci tady tlouci jen do politiků, kteří
podepsali „opoziční smlouvu“, ale to byl jeden
z výrazných momentů.
MS: Byl to velký impuls ve vztahu ke slušné
politice.
FD: Vše se může. Může se lhát, ale pak se diví,
že jsou jako politici nedůvěryhodní.
MS: Pracoval jste jako vysoký státní úředník.
Stále je možné slýchat námitky na rozsáhlost

státu. Nezdá se vám stát příliš velký?
Nerozděluje se příliš mnoho?
FD: Omezení korupce je podle mě otázka
přerozdělování. Čím menší je přerozdělování,
tím menší je šance pro korupci. Možná je to
jediná cesta. Všechny ostatní jsou mnohem
méně efektivní. Některé naprosto neúčinné.
To je jeden rozměr problému. Druhý je, zda
korupce či parazitování na státu nesouvisí
s tím, že jej považujeme za nepřítele. Jestli
rozdíl náhodou není v loajalitě. Za první
republiky i za druhé světové války se našli lidé,
a bylo jich poměrně hodně, kteří byli ochotni
položit život za vlast. Mám obavu, že dnes by
se sice našli také, ale byl by jich zlomeček.
Nesouvisí to náhodou s tím, že tehdy to lidé
vnímali, že to je náš stát? Stát, to jsme my.
Neplatí dnes spíše, že stát jsou oni? Pár let za
první republiky jako by nic neznamenalo.
Vládli nám fašisti a pak komunisti a my jsme se
nikdy vládnout nenaučili. K tomu nám teď
chybí elity.
MS: Ano, lidé, kteří jsou na čelních pozicích, se
asi elitami nazývat nedají.
FD: Nemyslím tím, že elita schází na vrcholové
úrovni. Oni scházejí i na té střední pozici.
MS: Myslíte ty čestné lidi.
FD: Třeba ano.
MS: Dříve bylo běžné, že se o někom řeklo, že
je slušným člověkem.
FD: Dnes to neslyšíte.
MS: V jistém ohledu se slova jako slušnost
nebo čest vytratila. Stejné je to s morálkou.
Když někdo začne hovořit o morálce, tak si lidé
zacpávají uši. To proto, že jsme si navykli
špatnému chování. Zde se člověk táže, zda to
náhodou není výslednicí minulého režimu?
Pořád si neseme tu historickou zátěž, která je
bolestivá …
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FD: Ale historickou zátěž si neneseme jenom
my, každá společnost má svou historii.
MS: Pokud se podíváme na stav elit a čestného
jednání, tak můžeme tvrdit, že v devadesátých
letech se dostali do správy věcí obecných lidé,
kteří byli důvěryhodní, a když si tuto otázku
položíte dnes, tak ono tvrzení není tak zřejmé,
lidé mohou mít právem otazníky. Souhlasíte
s tím?
FD: To nebyla pouze správa státu. Já si
pamatuji devadesáté roky, kdy jsme přebírali
s kolegy správu města. Bylo nám kolem třiceti
let. Zdrcující část zastupitelstva do toho šla
s úsilím cosi změnit. Pochopitelně v tom
zastupitelstvu bylo několik lidí, kteří se málem
ani netajili tím, že si jdou za svými zájmy. Bylo
jich čtyři nebo pět. Když se dostali do
zastupitelstva, tak je ostatní vyslechli a nechali
je být, obvykle je nikdo nepodpořil. V druhém
období již to bylo jinak a do třetího volebního
období jsem již nešel. Pouze ze strachu, že
najednou přicházeli úplně jiní lidé.
MS: Hovoříte o Jihlavě …
FD: Ano, ale je to obecný jev a někde to
mohlo být ještě horší. Do správy veřejných
věcí přicházeli lidé, kteří tušili obchodní
příležitost a zisk. Byli ochotni tomu něco
obětovat, něco za to zaplatit. Ti, kteří
přicházeli v devadesátém roce a byli ve správě
měst, tak si nic nenahospodařili. Nebyli
schopni zainvestovat dravé kampaně, při
kterých například voličům byly několik měsíců
doručovány zdarma tiskoviny, které
vychvalovaly jednoho kandidáta, zatímco
někoho jiného hanily. Takoví lidé, na které se
tážete, neměli šanci. Přicházeli ti, kteří byli
daleko tvrdší a dravější. Neříkám, že by to
mělo být vždy špatně. Bohužel vývoj ukázal, že
zůstalo většinou pouze u toho. Co se mělo
s městem dělat, uvažovat na několik desítek
let dopředu, to se z toho ztratilo. Podstatné je
urvat teď a hned.

MS: Člověk si říká, zda tento princip může
zabezpečit fungování systému z dlouhodobého
hlediska. Máme kvůli tomu dluhy, vládnou
nám populisté. Nyní si vážně musíme klást
otázku, co dělat proto, aby došlo k nápravě.
V roce 2010 voliči dali hlasy vládě „rozpočtové
odpovědnosti a boje proti korupci“. Mnozí lidé
se z chování jednotlivých členů vlády nestačí
divit a právem se tážou: „Do jaké pasti se
reformní vláda chytila …“
FD: Ano, přitom za poslední roky je to
nejsilnější vláda.
MS: Kde vy vidíte hlavní opatření proti
korupci? Z dlouhodobého hlediska jde o
kultivaci chování.
FD: Cesta jistě není jednoduchá. Existují
obrovské vlivové skupiny, kterým ten stav
vyhovuje. Vůbec nemám na mysli lidi z USA,
Ruska či Německa, kterými se hrozilo. My
máme vlastní dost silné skupiny, které necítí
žádnou odpovědnost za to, co bude za deset
let.
MS: Pokud má být realizována strategie „po
mně potopa …“, tak si člověk může říci, že
bude s velkou pravděpodobností sledovat
cestu současného Řecka.
FD: To se navracíme k jistotám a k vnitřní
nejistotě. Sází na to, že budou dostatečně
zabezpečeni, když se to náhodou bude odvíjet
stejným způsobem jako v Řecku. Jednoduše se
přesunou někam jinam.
MS: Inu, nemilá strategie „spálené země …“
FD: A nemyslíte si, že to tam směřuje?
MS: Existuje rétorická snaha s tím cosi dělat.
Jak by měla vypadat důvěryhodná strategie
vlády v boji proti korupci? Česká vláda ji má.
Počet stran je asi 54. Myslíte si, že je to
slohové cvičení? Jak vnímáte snahy vlády
rozpočtové odpovědnosti řešit tento palčivý
problém a prohlášení premiéra, že bojujeme a
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snažíme se v tomto konat? Například
prodlužujeme tresty za korupční praktiky.
Někdo řekne, že v zákonech to není …
FD: Bohužel nevím, jakou strategii použít.
Kdybych to věděl, tak bych si možná založil
politickou stranu a šel s ní do boje. Mám
obavy spíše z toho, že jsme naprosto
nepoučitelní. Z hlediska běžného občana není
příliš šancí. Pokud slušní občané naleznou
snahu rehabilitovat poctivou politiku, půjde to
obtížně. Ve vlčí společnosti budou dvakrát biti.
Pro ně to zvláště výhodné není. To, co se
odehrává nahoře, mohou minimálně ovlivnit,
což si vyzkoušeli v minulých volbách. Mám
strach, že to bude směřovat k populistické
vládě. On se někdo vynoří. Sládek číslo dvě či
někdo, kdo bude nabízet jednoduchá řešení,
která bude mít opřená o sliby, které každého
osloví, a metody, které upevní moc. Hitler239
v Německu také nezačínal tak, jak končil. Ona
mlčící většina mu to umožnila. To proto, že
bylo říkáno: „Nás se to netýká. Jde přece
pouze o Židy. My se na tom přiživíme a také
získáme část jejich majetku.“ Něco takového
se může odehrát i u nás. Dokonce bych řekl, že
je to velmi pravděpodobné.
MS: Myslíte si, že je nutné, aby se lidé, kterým
není lhostejný osud této země, spojovali, aby
vytvářeli iniciativy, které tak budou tlačit na
vládu k transparentnosti, šetrnosti a boji proti
korupci? Člověk se může setkat s názorem, že
to, co dělá vláda, není z jejího vnitřního
přesvědčení, ale že to dělá pod tlakem, že je to
výslednice tlaku uvědomělých občanů.

FD: Zkusím na to jít otázkou. Vy si myslíte, že
tyto skupiny občanů, jimž to není jedno,
budou natolik velké a silné, aby ten tlak
skutečně vytvořily? Myslím si, že zde jsou jiné
skupiny, které také budou vyvíjet tlak na to,
aby z tohoto systému něco měly. Před
několika lety jeden z mých kolegů, prezident
německého účetního dvora, shodou okolností
jménem Engels, hovořil o období, kdy
do vrcholné německé politiky nastupovala
Merkelová240. Bylo to cosi obdobného jako u
nás. Jednalo se o vládu rozpočtové
odpovědnosti, tedy šetření a škrtů. Proti ní stál
Schröder241. Doktor Engels mi říkal, že jak se
blížily volby, tak konzervativní rétorika zvolna
ustupovala. Nakonec vytvořily obě strany
koalici. Problém se ukázal v tom, že
v Německu je asi 65 procent voličů nějakým
způsobem napojeno na státní rozpočet. To
číslo u nás je také kolem padesáti procent. To
jsou příjemci všech možných dávek.
MS: Požitků.
FD: Když to takto spočítám, tak skupina
příjemců bude vždy větší než ta, o které vy
mluvíte. Rozumím, co tím chcete říci, že by se
to mohlo dělat jinak. Nejsem si jist, jestli to
bude efektivní. Myslím, že zcela typické je
uvažování, že šetřit se musí, ale ne na mně.
Začněme u těch druhých.
MS: Jste k tomu patřičně rezervovaný.
FD: Ano.
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Adolf Hitler, (1889 – 1945), představitel
národního socialismu. Člověk, jenž zmanipuloval
masy i německou inteligenci. Inspiroval se v Itálii,
která se pak stala jeho spojencem v poslední
největší válce světa. Byl předsedou NSDAP. V roce
1934 nastoupil do svého kancléřského úřadu a stal
se říšským kancléřem. Využil slabosti německé
demokracie a hospodářské krize, když lidem slíbil
práci. Mezi jeho dílo patří pamflet Můj boj (1924),
který sepsal ve vězení.

Angela Merkelová, *1954, německá politička,
původním povoláním fyzička. Je reprezentantkou
strany CDU. Aktivně se zapojila do politiky po roce
1990. V roce 2005 vyhrála předčasné volby a stala
se kancléřkou.
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Gerhard Schröder, *1944, německý politik, ale
původním povolání právník. V letech 1998 – 2005
kancléř a předseda Německé sociální demokracie
SPD. Před výkonem funkce kancléře působil
v letech 1990 – 1998 jako premiér Dolního Saska.
Společně s levicovými představiteli Clintonem a
Blairem realizoval koncept třetí cesty.
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MS: Lidé by neměli ztrácet naději. Potírání
korupce, šetrný přístup k majetku všech by
mělo být ve všeobecném zájmu, pokud člověk
neusiluje o to, aby byl prázdný erár. Co
Nejvyšší kontrolní úřad? Je součástí státní
správy. Jde o to, že z vyzkoumaných zjištění,
kde bylo podezření na korupci, nikdo nebyl
obviněn.
FD: Ano, ale to nemůže být přece role
kontrolního úřadu. Celý systému je nastaven
tak, a není to pouze u nás, že kontrolní
systém, tedy auditor, stojí vedle politického
systému. Auditor dává pouze seriozní a
korektní zprávy o tom, jak tu situaci vidí.
MS: Neměl by zasahovat do politického
procesu.
FD: To nesmí. NKÚ vydá zprávu, že cosi je
špatně při rozdělování státních peněz a
mohou za to konkrétní příslušná ministerstva.
Vláda s tím nic neudělá, poté s tím nic neudělá
ani poslanecká sněmovna, jelikož tam je
rozložení sil stejné. Sdělovací prostředky s tím
sice pracují, píší o tom, ale tím to také skončí.
Pokud je to natolik vážné, že padnou trestní
oznámení, tak až na dvě výjimky za celých šest
let jsem nezažil, že by došlo k nějakému
soudnímu řízení. Přitom to byly věci …
MS: … do očí bijící.

z toho systému nedá vystoupit. Tím byste se
obloukem navrátil k otázce: „Co s tím nyní?“
Kde vezmete morálně silné jedince? Když byl
rok 1989, tak mi bylo třicet. Pocházím tedy z
generace, která je poznamenaná reálným
socialismem. Domníval jsem se, že naše děti,
které budou mít šanci studovat, cestovat a
také nějaký čas v cizině žít, se postupně
navrátí zpět s návyky a zkušenostmi, které
potřebujeme. Říkal jsem si, že to bude trvat
tak dvacet let. V roce 2010 jsem musel
konstatovat, že ne, že to bude delší a objevila
se pochybnost, zda je to vůbec možné. Dnes
vidím, že se naše děti spíš nevracejí.
MS: Jak je vidět, v tomto ohledu optimistou
nejste.
FD: Nejsem, ale říkal jsem si, že to mohla být
cesta, jak do České republiky přinést cosi
nového. To máte stejné jako s Evropskou unií.
Také si od ní mnozí slibovali, že sem budou
přineseny slušné principy. Jak je vidět, tak to
nezafungovalo. Popravdě řečeno to bylo
naivní očekávání. To proto, že Evropská unie
nás nebude učit, jak se máme chovat.
Nanejvýš se nám dostane klepnutí přes prsty
tím, že když se nechováme dostatečně dobře
k jejich penězům, tak nám ty peníze zkrátí či
dokonce odebere. Ale ze zkušeností vím, že
ani v Unii se nepřistupuje ke každému stejně.

FD: A také doložené všemi doklady.
MS: Vy pouze nabízíte.
FD: My říkáme, jak to je. Vyšetřovat konkrétní
odpovědnost, pokutovat či trestat je rolí jiných
institucí. Orgány činné v trestním řízení jsou
těmi posledními.
MS: Myslíte si, že člověk, jenž užívá korupčních
praktik, je svobodný, nestává se z něj otrok?
FD: Nevím, zda slovo otrok není příliš silné.
Jistě se stává určitým vazalem, součástí
systému. Myslím si, že v určité fázi zjistí, že se

Dialog o korupci s Mons. Vladimírem
Hronkem242,243:
MS: Ve zkoumání společenských jevů jsme se
dostali k tématu korupce. Toto slovo je hodně
frekventované v našich médiích, zvláště
v současnosti, tedy dvacet let po roce 1989. Co
pro vás znamená toto slovo jako pro člověka,
242

Vladimír Hronek, *1944, český kněz, monsignor,
působí v diecézi Hradec Králové.
243
Dialog byl nahrán 2. 8. 2011 na Poděbradském
proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady
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faráře, jenž žije mezi obyčejnými lidmi? Jak se
k němu stavíte, jak se stavíte k tomuto
fenoménu, jenž je součástí většiny společností?
VH: Mohu se k tomu stavět, jak se k tomu
staví Písmo Svaté. Tam je to vysloveně
zakázané.
MS: Nepodplácej či lépe nepokradeš, že?
VH: Ano, tam je to naprosto zakázané. Jelikož
se jedná o určité narušení základního řádu.
Vždyť již samotný pojem CO – RRUMPERE
znamená rušit, ničit. Tím se boří základní řád,
…

VH: Ano, samozřejmě. Také nepromluvíš
křivého svědectví proti bližnímu svému. Já tím
chci jistou výhodu, že? Také je tam nepožádáš
statků jeho. Vidíte tam závist.
MS: V těch základních pramenech se dá nalézt
spousta věcí.
VH: Pochopitelně. Jakmile člověk začne
narušovat řád, jakýmkoliv způsobem, tak se
vždy více či méně proviňuje proti tomu
základnímu, co dává Bůh.
MS: Žel člověk tak jedná. Chce více, než je mu
dáno.

MS: … do kterého byl člověk dán, který mu má
prospívat.

VH: Je to narušení pravdivosti. Buď mohu a
mám na to, nebo nemohu a nemám na to.

VH: Ničí se základní řád vztahů mezi lidmi. Máli člověk skutečně v životě obstát a má-li pro
něj mít přínos, tak je nutné, aby on řád
respektoval. Jestliže já chci na základě
narušení tohoto řádu jistou výhodu či cosi
podobného, jedná se o osobní nepoctivost.
Nabourává se základní a nejpodstatnější.

MS: Lze se domnívat, že někteří lidé, kteří na
to nemají a jsou si toho vědomi, tak se toho
přesto snaží dosáhnout, všemožnými způsoby.

MS: Ano, člověk je s tím řádem spojen, díky
němu může existovat. Je těžké si představit
existenci bez něj. Tím myslím jak biologicky,
tak duševně. To je to opodstatnění. Co ta
předpona Co – není to označení pro společné?
VH: Rumperre, to je ničit, přeneseně
podplácet. Dohromady to můžeme definovat
jako spoluúčast na rušení a konstituci toho
základního. Jakmile člověk napomáhá rušení
základního řádu, a to jakoukoliv formou, tak
bychom v širším slova smyslu mohli říci, že
korumpuje. V užším slova smyslu je to
podplácení, kupování si výhod. Jak se k tomu
ale postavit? Naprosto samozřejmě by toto
měl člověk vyloučit ze svého života, protože se
tím proviňuje proti několika přikázáním.
MS: Člověka napadá, nepokradeš.

VH: To je ta lež, čili proto zdůrazňuji, že se
takový člověk proviňuje proti různým
přikázáním. Je to nerespektování té nejvyšší
autority. V té chvíli člověk popírá spravedlivý
řád a dělá si boha ze zisku, z prostředků, které
mu z jeho jednání půjdou.
MS: Domníváte se, že korupce je jakékoliv
překročení řádu, vychýlení? Tím myslím pár
skutečností. Podívejme se na dvacáté století.
Během budování komunismu došlo k vychýlení,
když byli odstraněni lidé, kteří něco znamenali,
a lidé, kteří byli ctnostní a spravedliví, byli
nahrazeni těmi, kdo přijímali bez pochybování
spásonosné komunistické teorie. Snah o
navrácení do přirozeného stavu bylo několik,
ale tou zásadní byl rok 1989. Lze to také tak
vnímat?
VH: Těžko bych toto mohl říci. Ta korupce není
pouze využití, zneužití peněžních prostředků.
Jde o využití různých prostředků. Například té
lži.
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MS: Komunismus byl na lži postaven. Bylo pro
něj charakteristické, že slovo ztratilo svůj
význam, obsah byl pozměněn za účelem
vládnout, ovládat ba vykořisťovat.
VH: Vezměme si hříchy lidí v Ráji. Co tam ten
ďábel udělal?
MS: Doprostřed zahrady dal strom a také
pomocníka hada …
VH: Had symbolizuje toho zlého. Co on
potřeboval? Ztratil možnost komunikovat
s Bohem a záviděl těm, kteří ji měli. Aby si je
získal, sliboval jim, že budou Bohu rovni. Čili
pokud to vezmeme úplně takto, tak korupční
praktiky jsou zaneseny v Bibli. Ďábel usiluje o
zničení bezhříšnosti lidí, aby nebyl sám. Svým
způsobem nechce výhodu pro sebe, chce
člověka shodit. Toho, koho korumpuji,
morálně srážím.
MS: Já, pokud jsem mravně sražen, tak usiluji,
abych měl kolem sebe lidi, kteří jsou na stejné
úrovni. Vy tedy zdůrazňujete ono narušení
vztahu člověk – Bůh. Přizpůsobení se tomu
zemitému. Místo toho, aby šel člověk nahoru,
tak jde dolů.
VH: Pochopitelně, co říci?
MS: To je otázka Starého zákona. Máme zde
ještě Nový zákon. V něm je také několik pasáží
vztahující se ke korupční tématice. Je možné se
dočíst přímo o pokoušení Krista na poušti
ďáblem a Jeho autentickému vzdoru. Také tam
nalezneme momenty, které jsou spojeny
s posledními dny Krista na své pozemské pouti.
Týká se to Velikonoc.
VH: Ano, pěkný příběh, možná jako z dnešní
doby. Vojáci byli uplaceni veleradou244, aby
řekli, že usnuli a mezitím si tělo Krista odnesli
jeho učedníci. Musíme se tázat, proč je
velerada uplatila?

244

Pasáž se nachází ve Skutcích apoštolů.

MS: Možná, aby uplatnili svou moc …
VH: Oni vojáky podplatili, aby jejich výpověď
potvrdila „pravdu“ velerady, která přislíbila,
beztrestnost jejich beztrestnost. To je zásadní.
Podívejte se, když chtěli Krista odsoudit, tak si
také zavolali falešné svědky. Co je to falešné
svědectví? Opětovně korupce. Oni si je tam
pozvali, zaplatili jim, instruovali je, aby říkali
toto a toto a stejně se to nepodařilo. Proto na
to upozorňuji. To je nesmírně důležité si
uvědomit.
MS: Nezasvěcený čtenář by mohl říci, že
podněty ke korupci mohli být i z druhé strany.
HV: Kristus Pán žádnou korupci nepodporoval
a ani tak nečinili jeho učedníci.
MS: Vždy je nutné se snažit pravdivě
pojmenovávat situaci, třebaže to nasvědčuje
k jiné interpretaci. Mnohým lidem právě toto
nejde…. Dobrá, jak vidíte ono pokoušení Krista
na poušti245? To bylo období, kdy počal působit
jako Mistr.
VH: Ďábel chce Krista také korumpovat, nabízí
mu všechnu krásu, velikost a slávu světa. Za
pouhou „maličkost“. „Pokloň se přede mnou
a všechno to bude tvoje, protože mi to
všechno náleží, a dám to, komu chci.“
MS: Korupce v tom širším slova smyslu se
táhne s člověkem od nepaměti. Člověk má
neustále zájem o výhody. Důkazem toho je
Bible. Když někdo pečlivě sleduje myšlení a
příběhy, které jsou popisovány v Bibli, tak
mnohdy není uváděn na scestí, která jsou mu
světem nabízena. Uzná, že žijeme v obdobné
době.
VH: Samozřejmě. Vždyť i my máme následovat
samotného Krista, a jestliže on nebyl uchráněn
245

Pasáž z Nového Zákona. Obsahují všechna
synoptická evangelia. Nejvíce se jím zabývá sv.
Matouš v kapitole 7 verš 1 – 11. Text je čten na
první neděli v době postní.
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před ďábelským pokušením, tak s tím jako
křesťané musíme také počítat. Bohužel nejsme
vždy tak pevní a rozhodní jako Kristus.
MS: Je možné někdy korumpovat Boha, a proč
by to člověk dělal? Může se navenek stavět, že
kráčí v boží linii, ale ve skutečnosti je to
podvodník …
VH: To ovšem pramení ze skutečnosti, že
nepoznáváme dokonale ani Boha, ani jeho
úmysly, které se od našich někdy velice
vzdalují.
MS: Rád bych se posunul do českého prostředí.
Jistě si vzpomínáte na film, jejž během
normalizace natočili Svěrák246 a Smoljak247
s názvem Jáchyme, hoď ho do stroje248. Lidé
jsou tam uváděni do nového zaměstnání.
Právě z tohoto filmu si člověk může odnést onu
památnou větu: „Neber úplatky, neber
úplatky, nebo se z toho zblázníš …“ Je tam
vidět, že i minulý režim měl s korupcí patřičné
zkušenosti.
VH: Ta je bohužel všude tam, kde je lidská
společnost, kde jednají lidé s lidmi. Hospodin
to vlastně zakazuje, jelikož ví, že je přirozenou
246

Zdeněk Svěrák, *1936, původem kantor, ale
v kultuře je znám jako scénárista, herec. Je jedním
z tvůrců fiktivní osoby Járy Cimrmana. Kromě práce
pro malé divadlo napsal scénáře pro filmy Jana
Svěráka i Jiřího Menzela. Vesničko má středisková
(1985), Obecná škola (1991) a Kolja (1996) jsou
vrcholem jeho tvorby a za posledně jmenovaný byl
oceněn Oskarem. Filmy i ostatní činnost se
vyznačují inteligentním humorem. V oblasti
hudební spolupracuje s Jaroslavem Uhlířem.
247
Ladislav Smoljak, (1931 – 2010), český
scénárista, herec, filmový a divadelní režisér. Úzce
spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem, s nímž
spoluzaložil Divadlo Járy Cimrmana, pro které psal
hry. Ve svém díle nenápadně akcentoval politiku
pomocí specifickému humoru a po roce 1989 využil
možnosti angažování v občanské společnosti. Mezi
jeho díla můžeme zařadit: Jáchyme, hoď ho do
stroje, Marečku podejte mi pero, Kulový blesk.
248
Jáchyme, hoď ho do stroje - natočen 1974.
Hlavní postavu pomatence a naivního člověka
zahrál Luděk Sobota.

touhou člověka, aby se snadným způsobem
dostal k nějakému vysněnému cíli. Řekl bych,
že korupce je svým způsobem takové jednání,
které předchází dosažení určitého cíle.
Striktně vzato se to může objevit i dodatečně.
Jestli je člověk ochoten za dobrý výkon,
dobrou práci dát patřičnou cenu, nebral bych
takové jednání za korupci.
MS: To je přece otázka svědomí.
VH: Ano, ano. Proto to říkám. Pokud skutečně
ocením dobrou vůli někoho, tak to ještě
neznamená, že tím jej korumpuji.
MS: Pro člověka byl tento způsob dávání
pozorností běžný.
VH: Musíte zvažovat. Je pozornost a
pozornost. Pozornost, kterou dám, aby si mě
někdo všimnul, do kategorie korupce spadá.
Pozornost, abych někoho ocenil, patří úplně
jinam.
MS: Jednoduše je rozdíl, když dá člověk
pozornost lékaři před jeho výkonem nebo po
něm.
VH: Vím, že to někdy může splývat, jelikož
může člověk už dopředu mít úmysl pozornost
dát. To je pak otázka svědomí. A zde si musím
opravdu uvědomit, že to, co pro mě někdo
udělal, že skutečně nějakým způsobem má tu
hodnotu, která převyšuje to, co se očekává.
Když si jdu něco koupit a žádám lepší výrobek,
tak musím více zaplatit. I když poté bude
někdo dotazován, zda to tak opravdu bylo,
jestli to dostal před či po. Tam je to dost
složité. V principu je ta korupce proto, aby
člověk získal jistou výhodu.
MS: Lze tedy říci, že poskytování darů a
odměňování je vhodné. Je to projev úcty. Je
možné to považovat za podpoření oběhu
společenské energie. Někdy je to pojímáno tak,
že si tím člověk zajišťuje pozornost a zvyšuje
pravděpodobnost úspěchu.
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VH: Uvažte jednu věc. Když vás bude o
laskavost žádat váš dobrý přítel a někdo úplně
cizí, tak komu vyjdete vstříc?
MS: To je asi logické, že známému člověku.
VH: Pochopitelně. Jestliže mi někdo poděkuje,
je to člověk, jenž je svým způsobem slušný.
Když jdu na úřad, tak děkuji za práci, kterou
pro mě úředník vykonal, děkuji i
automechanikovi, i když mu za práci zaplatím.
Jsem prostě rád, že je to hotové, tak proč bych
neděkoval. Považuji to za projev slušnosti.
Slušný člověk věnuje pozornost lidem a
nemusí korumpovat.
MS Dobré zjištění, ale ne však přijímané
v Čechách. Hodně záleží na vychování. Otázka
je, jestli si člověk uvědomuje, že když je něco
veřejné, tak je velkým hříchem pokud to
rozkrádá a přivlastňuje si, co je trochu všech.
Korupce je v jistém ohledu krádež.
VH: Pochopitelně. Chci získat něco, co nemám,
ale ne svým úsilím.
MS: Lidé, kteří uplácejí, si „neuvědomují“, že
vlastně plněním vlastních kapes ochuzují
společnost jako celek.
VH: Neustále žijeme v deficitu, který vznikl
rozkrádáním. Například v USA teď musejí
zvýšit schodek, aby vláda mohla vůbec
fungovat. Kde se vše „filtruje“ skrz peníze, tak
tam se otevírá cesta bezmezné korupci.
MS: Dnes je společnost založena na tržních
principech. V minulosti ta naše byla založena
na plánu. Všechno bylo všech, to znamená, že
každý si „mohl“ z toho společného, veřejného
vzít a tak se obohatit.
VH: Víte, neshledávám vaši tezi za pravdivou.
MS: Myslíte si, že minulý režim by méně
zkorumpovaný, než …

VH: Já neříkám, že byl méně zkorumpovaný. Já
bych řekl, že do určité míry proti takovému
jednání zasahoval mnohem tvrději než ten
dnešní. To proto, že v minulosti, v té totalitě,
strašák policisty byl daleko, daleko větší, že?
Podívejte, já to řeknu na takovém
jednoduchém a prostém příkladu, u něhož
řeknete, že sem vůbec nepatří. Když jsem za
totality fungoval, tak vůbec nebyl problém
s kostely. Všechny kostely byly v převážné
většině otevřeny. Proč je nyní nemůžeme
nechat otevřené?
MS: Inu, ve společnosti jsou lidé, kteří si osvojili
takové chování, že si společné věci přivlastňují
…
VH: To nejde pouze o to. Takový člověk ztrácí
pojem o hodnotě. On ví, že když toto urve, že
za to může mít jistou výhodu, nehledě na to,
že zničí velmi vzácnou věc. Nevěda, jakou má
hodnotu, tak ji někomu dá. Dostane od
protistrany jistý obnos. Obohatí se tím ten,
kdo to od něj odkupuje. On se oficiálně
obohatí, jelikož „dostane“ na pivo, pokud to
takto zjednoduším. Krádež je forma korupce.
To proto, že když to kradu, tak chci něco získat
pro sebe …
MS: … a narušuji řád, jenž umožňuje, aby
společnost fungovala.
VH: Proto říkám, že za té totality sice korupce
byla též, ale ne v takovém rozsahu jako dnes.
Lidé si brali to, co potřebovali. Ono je to těžko
srovnatelné.
MS: Vnímavý člověk by se mohl tázat, jak léčit
korupci? Máme jít cestou tvorby zákonů?
Výchovou člověka? Snažit se, aby byl patřičně
integrován a nepodlehl pokušení, které mu
tento svět nabízí?
VH: Člověk by musel znovu začít respektovat
zásadní etická pravidla. Ať se lidé naučí
slušnosti, ať jsou k tomu vychováváni. Lidé by
měli dodržovat to elementární. Je to

215
vyjádřeno v třech P: pozdravit, poprosit,
poděkovat. To jsou doporučení, která člověk
dnes neuplatňuje. Místo toho, aby pozdravil,
poprosil, poděkoval, tak řekne, že má na
všechno právo. Řekne si, že zdravit nemusí, že
je přeci zákazník, že nemusí prosit a děkovat,
protože ta vykonaná práce byla povinností
toho druhého člověka. Někomu to bude
známé. Když měl de Gaulle249 před sebou
generály a bavili se, kdo je vyšší a kdo koho
zdraví …
MS: De Gaulle reagoval jak?
VH: Co když se setkají dva, kteří mají stejnou
úroveň? Kdo pak z nich pozdraví? Víte, co říkal
de Gaulle? Pozdraví ten, kdo je slušně
vychovaný.
MS: Slušnost je velmi důležité slovo. Problém
je, že v současnosti je tak trochu zakázané.
Kdo se snaží být slušný, je v očích těch, kteří
korumpují, bláhový, hloupý …
VH: Proto to říkám. Až se lidé opětovně naučí
slušnosti, základním etickým normám, tak se
postupně vytratí i korupce. Ne nadarmo se
říká, že ryba smrdí od hlavy. To by se měli
naučit ti, kteří jsou oficiálně vzorem pro
ostatní.

MS: Nepovažujete boje proti korupci za
falešné? V minulosti, tedy i před rokem 1989,
jsme mohli být svědky takových bojů …
VH: … snad bojů vnitřních – ve svědomí, pokud
ho člověk formoval.
MS: Není vám tak trochu líto toho stavu, že
politici mluví o boji proti korupci, a někteří
z nich sami vykazují známky korupčního
chování?
VH: Podívejte, boj s korupcí v tom současném
stavu je naprostý nesmysl. Tento boj je
zbytečný, jelikož stojí obrovské finanční
prostředky a nikam nepovede.
MS: Vy do jisté míry popíráte snahy úředníků
na ministerské úrovni. Byla vytvořena linka,
kam lidé mohou oznámit korupční praktiky,
s nimiž byli konfrontováni. Oznámit to, co je
snahou eliminovat. Vy se usmíváte …
VH: Krejčíř250. Psal se rok 2005. Byla tam vila
plná policistů … Vy si myslíte, že on jen tak
odešel?
MS: To bylo ale před sedmi lety, byla jiná vláda
…
VH: Myslíte si, že policisté o tom nevěděli?
Myslíte si, že z toho nic neměli?

MS: Narážíte na naše politiky.
VH: Pochopitelně, představitele.

MS: Je nutné umět věci vymáhat. My máme
normy, které mají tuto nekalou činnost pomoci
eliminovat. Možná není ochota je naplňovat.
VH: Například zneužívání postavení policistů.

249

Charles de Gaulle, (1890 – 1970), francouzský
státník a vojenský činitel. Zakladatel páté
francouzské republiky. Narodil se v rodině právníka
a profesora filosofie, avšak nenásledoval tento
směr. Ve svých 21 letech vstoupil do vojenského
učiliště. Účastnil se první světové války, během níž
byl oceněn. Druhé světové války se účastnil jako
velitel tankového pluku a postupně povyšoval.
V roce 1944 byl předsedou prozatímní francouzské
vlády Svobodné Francie. Působil kromě jiného jako
ministr obrany. V letech 1959 - 1969 jako
prezident. De Gaulle stabilizoval francouzský
politický život díky své velké autoritě.

MS: Je vidět, že nejsme ta slušná společnost.
Co si ale myslíte o institucích, jako jsou soudy
či policisté?
VH: Soudci a policisté jsou nejvíce
zkorumpovaní. Snažte se porozumět. Když
250

Radovan Krejčíř, *1968, český podnikatel, jenž
se zapsal do povědomí lidí únikem před policisty
z vlastní vily. Žije mimo Českou republiku, kde je
trestně stíhán z podvodu a vraždy.
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člověk opustí etické normy, tak, když si
vzpomeneme na biblického hada, bude žrát
prach po celé roky života. Vzpomínáte?
MS: Je to výraz odsouzení za praktiky, které
nebyly schváleny tvůrcem.
VH: On je symbolem zla. Když jíte, děláte to
proto, abyste měl sílu, zlo čerpá sílu
z materiálních statků.
MS: Člověk zapomněl na smrt a jeho pobyt se
nachází v módu „mít“.
VH: Zapomíná, že si s sebou nic na věčnost
nevezme a obstojí jen s čistým svědomím.
MS: Říkal jste, že ryba smrdí od hlavy a pes je
zakopán ve vyšších patrech. Jak vytvořit
mechanismy, aby se do horních pater dostávali
lidé, kteří jsou kvalitní a mravně inteligentní?
Aby byli také schopni podstoupit bitvu s tímto
jevem, kterou někdo může označit jako boj
s větrnými mlýny.
VH: To by muselo dojít k totální výměně,
poněvadž v nejvyšších vrstvách jeden svým
způsobem kryje druhého. To proto, že jeden
na druhého všechno ví.
MS: Lidé se drží v šachu.
VH: Pochopitelně. Jisté věci jsou postaveny na
našem soudnictví. Vzpomínáte si na nějaký
velký malér, který byl skutečně dotažen do
konce, na to, že jsme se dozvěděli, že ten, kdo
to způsobil, byl skutečně potrestán?
S mimořádnými výjimkami se to neděje.
MS: Člověk, jenž byl málem postaven před
soud, místopředseda senátu Petr Pithart251,
251

Petr Pithart, *1941, český politik, právník na
Univerzitě Karlově, jeden ze signatářů Charty 77.
Během normalizace se kromě svého zaměstnání
věnoval esejistice a spolu s kolegy vytváří dílo Češi
v dějinách nové doby. Po roce 1989 se stal jedním
z vůdců Občanského fóra a v roce 1992 českým
premiérem. Po neúspěších v politice odešel na
právnickou fakultu a v roce 1996 se vrátil do

když oznámil, že jej někdo chtěl využít jako
prostředníka pro získání výhod. Takových lidí je
velmi málo. Z minulého roku můžeme zmínit
pana Michálka252, jenž podal trestní oznámení
na korupční praktiky. Možná se lidé bojí
poukázat na jednotlivé praktiky. Jak oba víme,
strach je špatný rádce. Vy můžete namítnout,
že člověk se nemá bát. Člověk má mít bázeň
před autoritou, ale má mít zájem, aby věci šly
správným směrem. Pokud nenechá volnost
pravdě, tak se společnost ocitne na šikmé
ploše.
VH: Lidé se nebojí, mají pouze takovou
zkušenost, že když se něco ohlásí, když začnou
vyvíjet aktivitu, je to k ničemu. Jen si vezměte,
kolik je jasných případů, které byly zameteny
pod koberec. Korupčníci dál fungují, pořád
ovlivňují. Jestli člověk o něco usiluje, a
nakonec vidí, že úsilí je marné …
MS: To vede pouze k rezignaci, apatii a
nepřímo tak dávají lidé prostor pro ty, kteří
v participaci na věcech obecných vidí pouze
vlastní prospěch.
VH: Nedivte se tomu, že ti lidé postupně
rezignují. Chápu, že lidé ani nechtějí jít
k volbám, svým způsobem je to zbytečné,
jejich vůle není brána v potaz. O korupčních
záležitostech v nejvyšších sférách ví velká část
národa. Dozvěděl jste se, že by nějaká
korupční aféra byla plně dořešena? Dá se to

politiky jako senátor za KDU – ČSL, kde působí do
současnosti. Jeho styl politiky lze označit
nekonfrontační.
252
Libor Michálek, *1968, český ekonom, úředník a
bojovník proti korupci. Pracoval v oblasti dohledu
nad kapitálovým trhem, též ve Fondu národního
majetku. 13. 12. 2010 podal jako ředitel Státního
fondu životního prostředí trestní oznámení kvůli
podezření na pletichy při zadávání veřejné zakázky.
Záhy byl odvolán ministrem Drobilem. Následný
rok byl oceněn Nadačním fondem proti korupci a
Nadací Charty 77 cenou Františka Kriegla. Michálek
již dříve poukazoval na praktiky ve vztahu
transparence státní správy.
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spočítat na prstech jedné ruky. To člověku
bere chuť a energii.

Masaryk253 říkal, „nebát se a nekrást“. Strach
může podporovat korupční praktiky.

MS: Člověk by ale neměl ztrácet naději. Měl by
se snažit kráčet dál.

VH: Poslyšte, to jsme si již říkali. Strach je
fenomén, který vzniká, když člověk neví, jak
která situace skončí. Toho strachu se nikdy
nezbavíte. Je idealistické říci: nebát se.

VH: Pochopitelně. Zde je jediná možná cesta.
Chceme-li, aby se napravila společnost, musí
to začít nápravou každého jednotlivce.
MS: To je intenzivní práce na sobě samém. Je
to také určování si pravidel pro sebe.
VH: Opět se navracíme ke slušnosti. Když jdu
na jakýkoliv úřad a prostě nevím, jak vyplnit
například daňové přiznání, a slušně úředníky
požádám o pomoc, vysvětlím jim, že nejsem
expert, tak mi prostě pomohou. Nemusím jim
dávat žádný úplatek.
MS: Nemusíte, a tak jste narazil na dobrého
úředníka.
VH: Já mám tuto zkušenost ve své podstatě
vždy a s každým. Možná jen nejsem konfliktní
typ. Ve chvíli, kdy se s takovým člověkem
setkám, tak toleruji, že má „blbou“ náladu. Na
to má jednoduše právo.
MS: Inu, dá se říci, že jste šťastný člověk.
Neusilujete o nic, co by poškodilo druhé ve
srovnání s těmi, kdo korumpují či kteří usilují o
to, aby byli korumpováni. Na druhou stranu
kolik lidí je takových, jako jste vy?
VH: Pokud chce člověk něco napravit, tak musí
začít u sebe. To je řešení, které jsem měl na
mysli. Je to prosté. Je nutné, aby lidé začali
pracovat na sobě, aby si uvědomovali
skutečné morální hodnoty. Čím více lidí toto
pochopí, tím rychleji se bude vytrácet tento
jev a šlendrián.
MS: Myslíte si, že se v první republice
korumpovalo? Ostatně ne nadarmo

MS: Když třeba ohlásíte jistou nepravost, tak
se vám to může vymstít, budete předmětem
zájmu někoho jiného. Jednoduše po vás
půjdou.
VH: Pochopitelně.
MS: Za vaše hrdinství bude v nebezpečí vaše
rodina, nejbližší okolí.
VH: Ano, proto se mi zdá ideál „nebát se a
nekrást“ nedobrý. Nekrást v každém případě.
Ovšem nemusím se úplně zbavit strachu,
abych dokázal přijmout něco nepříjemného,
stačí důvěřovat, že jsem v rukách božích. Bůh
jedině ví, proč i toto nepříjemné mi přináší.
MS: To zní logicky. Myslíte si, že lidé, kteří vědí
o nekalostech, by to měli říci, oznámit? Jak
třeba chránit ty, kteří vědí, že by se jim to
mohlo vymstít? Tím myslím to, že by ti lidé
měli být patřičně chráněni.
VH: Ano, to je velká otázka. Kdyby u nás
fungoval princip, že ten, kdo udělal nějakou
nepravost, je omezen ve svém jednání, byl by
ochráněn i ten, který to oznámil. Ovšem u nás
to funguje tak, že někdo oznámí korupci, než
dojde k soudu, trvá to několik měsíců a
mezitím například zemřou dva lidé. K čemu
jsou pak zákony, když jejich naplnění je tak
zdlouhavé?

253

T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
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MS: Soudím, že by člověk měl dobře znát
Ústavu, neměl by se spoléhat na přesnou dikci
paragrafů. Mělo by se jednat o ducha zákona,
ne přesnou literu. Ta je někdy zavádějící.
VH: Pochopitelně …
MS: Pokud člověk zná obecné, tak se lépe
orientuje v celku, než pokud by zdůrazňoval
pouze to konkrétní.
VH: Upozornil jste na to, co je důležité. Jestliže
je přemíra těch naprosto nesmyslných zákonů,
které oplývají umělecky vytvářenými větami a
souvětími, kterým normální člověk nerozumí,
ale mnohdy ani odborník v právu, tak
následně v takovém případě, než přečtete ten
paragraf, ztrácíte představu, co vlastně
vyjadřuje. Jestli je takovýmto šroubovaným
způsobem přetlumočena Ústava, tak
dnešnímu soudnictví již nejde o nalézání
spravedlnosti, ale o zachování litery zákona,
která je nesmírně sešroubovaná.
MS: To právě nabádá k tomu, aby ty zákony
nebyly dodržovány. Lze říci, že v současné době
zákony svou komplikovaností a nepřehledností
nepřímo podporují korupční praxi.
VH: Kdo si toto může dovolit, aby napříč
prokličkoval bez úhony? Zase ten, kdo na to
má. Pokud nějaký advokát dostane za
obhajobu milion, tak bude spíš pracovat, než
když dostane deset tisíc.
MS: Nebo se tím bude zabývat daleko
důkladněji.
VH: Pochopitelně. I to je korupce. Advokát má
právo vyžádat si za svou práci patřičnou
odměnu, ale ta je v tomto případě naprosto
neúměrná v souvislosti se světem. Člověku,
který ty miliony má, nebude chybět jeden
nebo dva a navíc za ně dostane punc
nevinnosti.
MS: Někteří si ale uvědomí závažnost situace a
nekývnou na praktiky, které jsou provozovány.

Nyní se zaměřme na otázku státu a služby
občanovi. Jak uvažujete o státu? Nemáme
náhodou příliš velký stát?
VH: To záleží na tom, jaké si stanovíme
měřítko. Buď z pohledu člověka, nebo
představitelů státu.
MS: Jsou ale státy, které jsou prosperující,
přestože v nich existuje velké přerozdělení.
Není náhodou korupce způsobena tím, že stát
je velmi rozsáhlý, že tam je byrokracie?
VH: Víte, já vám na to řeknu jednu věc. Tento
stát, pokud by byl spravován na základě
rozumného modelu, tak by se tomuto
zabránilo. Zde se uplatňuje to české: koho
chleba jíš, toho píseň zpívej. Lidé ve vedení se
stále mění, a když chce někdo na nižší pozici
něčeho dosáhnout, je jasné, že si bude
získávat přízeň těch nahoře. Prosím vás, vláda
si tímto způsobem korumpuje všechny
úředníky a zákonodárce.
MS: Vláda? Proč vláda?
VH: Kdo stanovuje výši odměn?
MS: To závisí na kompetencích jednotlivých
úřadů, jelikož v tom je svoboda …
VH: Kdo nyní, kdo ty kompetence určuje?
MS: Můžeme uvažovat, že to vláda zaštiťuje.
VH: Z čeho vzniká vláda?
MS: Vláda v Čechách vzniká na základě
koaliční dohody. Je výsledkem nastavení
politických sil v zemi daným volbami.
VH: Jednou je politická síla taková, podruhé
onaká. Pokud nějaká vláda chce potlačit to, co
dělala ta předešlá, musí si získat některé
úředníky. Takže jim místo padesáti dá dvě stě
tisíc. Je to korupce?
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MS: Možná je to neprofesionalita státních
úředníků, kteří jsou úplatní. Ale do jisté míry to
korupce je.. Kupuje si tímto lidi.

VH: Prosím vás. Jim by snížili plat o tři
procenta! Vždyť všichni ostatní se musí
uskromnit.

VH: Kupuje si ty, kdo tu její politiku budou
prosazovat. Je to korupce?

MS: Opakuji, narušilo by to nezávislost soudců.

MS: Sluší se říci, že korupčně se chová stát ve
věci pobídek. Stačí se podívat na továrny
nedaleko Kolína. Je několik zón, kam český stát
láká zahraniční společnosti za účelem usídlení
v tom či onom kraji, jenž je postižen
nezaměstnaností. Souhlasíte s touto
interpretací, že sám stát nepřímo korumpuje?
VH: Sám víte, když se tenkrát naše banky
privatizovaly, co se udělalo. Aby byla atraktivní
…

VH: Ano, samozřejmě. To by tak narušilo …
MS: Bohužel, takto je to interpretováno.
VH: Není toto náhodou podklad pro korupci?
MS: Víte, korupce, to je téma velké,
mnohorozměrné. Lze se domnívat, že je
aktuálnější tím, když vzrůstá síla státu. Pokud
zde máme stát, jenž zasahuje více a více do
tržního prostředí, můžeme uvažovat, že se z
něj snadněji uloupne.

MS: Oddlužila se tím, že se do ní daly
prostředky.

VH: Ano, když se mu nedostane, tak ti, kteří
mají nejméně, na to hůře doplatí. Přece ti,
kteří mají velké odměny, mají jinačí žaludky.

VH: Prodalo se to za polovinu ceny toho, co se
tam dalo.

MS: Možná vybranější.

MS: Poukazujete, že stát realizoval ztrátu. Stát
není dobrým hospodářem.
VH: Střelím od boku. Dám do banky miliardu a
za 300 milionů ji prodám. To je velkorysé, že?
My se poté divíme, že jsme v nehostinné
situaci. Měli bychom se tázat, proč se to
udělalo?
MS: Soudíte, že vláda, která deklaruje boj proti
korupci, sama korumpuje. To jsme ale
v začarovaném kruhu.
VH: Proč? Protože ti lidé by museli začít sami
od sebe. Dívejte, ať přijde jakákoliv krize, tak
bude apel na to, aby se uskromnili obyčejní
lidé, protože oni nemohou. Vezměte si třeba
soudce. Má se jim snížit plat o tři procenta a
oni křičí, že je to protizákonné.
MS: Je argumentováno tím, že by soudci nebyli
nestranní, že by byla ohrožena jejich
nezávislost.

VH: Budiž. Jsou tady rodiny s drobným
příjmem a lidé, kteří mají desetinásobky této
sumy. Proč by ti bohatí měli slevit ze svých
nároků, když to mohou udělat ti s nižším
příjmem?
MS: Vím, posuzujete to příliš vyhroceně. Co je
nutné zdůraznit, že pokud se mají věci pohnout
kupředu, tak je nutné začít u každého. Ve státu
se nemají dělat výjimky. Lidé by následně
mohli říci, že někdo je preferován.
VH: Já to schválně dávám do extrému.
MS: Soudím, že je to záležitost dohody. Je
zvláštní, že stát, jenž bojuje proti korupci, sám
nepřímo korumpuje. Je zřejmé, že korupce
bude velkým tématem pro sociální vědce,
jelikož síla státu, jeho postavení roste. Dále
vzrůstá míra přerozdělování. Lze tvrdit, že na
počátku vzniku státu korupční praktiky nebyly
tak rozsáhlé. Ty se staly rozsáhlými ba
systémovými kvůli přerozdělovacím procesům.
S přerozdělováním a bobtnáním státu jsou
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také spojené dluhy, jež byly vytvořeny během
jeho fungování. Zde platí jednoduchá úvaha.
Z velkého se dá brát a nikdo to prozatím
„nepozná“. Problém nastává, když je to
masovou záležitostí. Jedinou zbraní
z dlouhodobého hlediska je výchova a
vzdělání. Je nutné vést lidi k tomu, aby byli
řádnými, odpovědnými a mravně způsobilými
občany.
VH: Já si naopak myslím, že síla státu klesá.
Víte, kdyby se objem prostředků zvětšoval, tak
by to lidé pocítili. Někteří lidé poznávají, že
nemají.
MS: Myslel jsem přerozdělovací politiku. Nu,
možná se v tomto neshodneme, ale stačí se
podívat třeba na vykazovaný objem státního
rozpočtu a s tím i dluhu.
VH: Snažme se odpovědět na otázku, proč je
stát zadlužený?
MS: Nehospodaří tak, jak by bylo ideální. Stačí
se podívat do jiných zemí, kde mají dokonce
přebytky. Jsou to severské země či malé
Švýcarsko. Zvykli jsme si na nezdravou
politickou praxi. Věříme a preferujeme politiky,
kteří slibují a tím nás korumpují.
VH: Tím vlastně ztrácíme …
MS: Soudíte, že stát může formálními pravidly
přispět. Ale je otázkou, zda naši představitelé
budou dostatečně respektovanými. Něco je
rétorika, něco jiného je praxe.
VH: Respektovat bude člověk jenom toho, kdo
si respektování zaslouží. Pokud bude rétorika
taková, s jakou se setkáváme v současné
politické reprezentaci, není možné, aby od lidí
byl respekt k politikům očekáván nebo
dokonce vyžadován. Tím by byl člověk
znásilňován. Pokud totiž je „hlásána voda a
pije se víno“, nelze vyžadovat ani respektovat
poslušnost. Na tom dnešní - i politická reprezentace svůj zápas prohrává, a to

nejenom před lidmi doma, ale i před světovou
veřejností.
MS: Neustále kroužíme kolem pevných zásad
člověka. Rád bych se zeptal, jak se díváte na
českou demokracii v kontextu korupce?
Přispívá korupce, dle vašich úvah, k rozkladu
demokracie?
VH: Stoprocentně. To proto, že narušuje
nejzákladnější pravidla fungování společnosti.
Je to atak na boží řád, jenž je vyjádřen
v Desateru. Již jsme se o tom zmínili na
počátku dialogu. Každá korupce narušuje hned
několik přikázání.
MS: Podívejme se na hodnoty a rovnou jednu
z nejcennějších. Soudíte, že člověk, jenž je
v oblasti korupčních praktik ať na jedné či
druhé straně, tak kvůli tomu ztrácí svobodu?
Tito lidé jsou přítomni hříchu, jenž poškozuje
část či celou společnost…
VH: Víte, je otázka, co si člověk představuje
pod pojmem svoboda. Já jsem to řekl již
vícekrát. Svoboda není to, že si mohu dělat, co
chci. Po této „svobodě“ lidé touží, proto si za
ni chtějí zaplatit. Když někomu poskytnou
prostředky, cítí se svobodnými, protože jsou
beztrestní. Víte, to není svoboda. Podle mě je
to spíš její ztráta, poněvadž člověk je pak
zotročen právě tím vším, co jej obklopuje.
Svoboda je to, že je člověk ochoten přijmout
určitý řád, který dává jistotu. Pokud si ten řád
ale upraví podle svého, aby mohl dělat cokoliv
bez omezení, korumpuje.
MS: Snažme se, aby tomu tak nebylo a naše
svoboda byla čím dál tím větší. Děkuji Vám za
výklad.

Dialog s Lukášem Jelínkem o korupci254,255:

254

Lukáš Jelínek, * 1973, český politolog, je jedním
z představitelů
Masarykovy
demokratické
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MS: Jak vy sám definujete slovo korupce? Není
náhodou toto slovo příliš užívané?
Nevytahujeme si jej nadměrně z našich
slovníků?
LJ: Slovo korupce se stalo více symbolem, než
popisem věcné podstaty. Pochopitelně by
člověk řekl, že podstatou korupce je, že někdo
přichází k nějakým neoprávněným výhodám,
které získává na základě finančního plnění
nebo nějaké protislužby. Pokud to obrátíme
z hlediska toho, kdo je nejčastěji korumpován
ve státní správě, tak tam dochází ke zneužití
postavení s vidinou majetného prospěchu.
Problém je již popsán v českém právním řádu.
Ten specifikuje korupci jako úplatkářství a
podobné trestné činy. Samotné slovo korupce
je synonymem pro klientelismus, pro zneužití
veřejného postavení.

čem hovoří, není ze své podstaty korupční
jednání. Rozhodně to ta korupce není. Došlo k
širokému uchopení pojmu korupce, a proto s
ním musíme postupně pracovat. Má to svůj
význam.
MS: Lze na základě toho, co jste uvedl,
považovat korupci za formu krádeže?
LJ: Docela určitě. V okamžiku, kdy někdo
získává neoprávněnou výhodu, tak je to vždy
na úkor věci a to ať již státu, veřejnosti nebo
konkurenčního subjektu.
MS: Někdy se člověk může setkat s výtkou, že
neužíváme toto slovo s patřičnou vážností. Vy
jste sám hovořil v tom smyslu, že se korupce
stala symbolem pro nedobré praktiky.

MS: Možná i absenci transparentního chování.

LJ: Ano, já sám mám takovou tendenci slovo
korupce používat v soustavě slov, která na to
navazují, abych to rozšířil či upřesnil.

LJ: Lze uvažovat, že v těch souvislostech je
toto slovo nadužívané. Možná je štěstí slova
korupce, že padl výběr zrovna na něj. Možná,
pokud by někdo přišel s pragmatičtějším
slovem, třeba „zlodějina“, jak jej užívá ministr
financí Kalousek256, tak by se hovořilo o
zlodějině. To neznamená, že by se to slovo a
samotný jev měly přecházet či bagatelizovat,
jak se to v současnosti děje. Spousta lidí se
odvolává na to, že to, čeho se dopouští a o

MS: Někdo vlastně může říci, že bojujeme proti
korupci stejně tak, jako naši předkové za mír
před rokem 1989. Také z toho koukala
falešnost. Není náhodou normální, běžné, že se
člověk přidává na stranu potírání korupce?
Můžeme hovořit, že se to jednoduše stalo
módou. Dnes je to „in“, a tak budu na straně
boje proti korupci. Nechť se tak skrytě svezu na
vlně protikorupčních nálad, řekne si člověk,
jenž usiluje o využití společenských nálad.

akademie. Svými články přispívá do deníku Právo,
Britských listů, Českého rozhlasu 6, Sedmé
generace, Slova. Byl poradcem L. Zaorálka a
Vladimíra Špidly z České strany sociálně
demokratické.
255
Dialog byl veden v jedné kavárně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Tento záznam byl
pořízen 18. ledna 2012 v dopoledních hodinách.
256
Miroslav Kalousek, *1960, český politik.
Z počátku působil v křesťanské straně KDU – ČSL,
kde byl i jejím předsedou. Se svým konceptem
neuspěl a za působení ve vládě M. Topolánka
odchází a s Karlem Schwarzenbergem zakládá
politickou stranu TOP 09, která ve volbách slaví
úspěch a Kalousek se vrací na výsluní. Působil ve
státní správě a dvakrát jako ministr financí mezi
lety 2007 – 2011.

LJ: Nemyslím si, že by to bylo stejné.
V osmdesátých letech byl boj za mír spíše
vynucený, zatímco dnes, kdo nechce, nemusí
se proti korupci vyjadřovat. Na druhou stranu
je pravda, že mnozí lidé berou boj proti
korupci jako důkaz o svém statusu čestnosti a
poctivosti. Je běžné, že se v mediální době lidé
spíše chovají tak, jak je od nich očekáváno, jak
je to pro ně výhodné. Nepochybuji o tom, že
skutečných bojovníků proti korupci je jen
málo. Tento jev na sebe nabaluje ty, jež si jeho
prostřednictvím chtějí zlepšit pověst. Již jsme
zde zaznamenali alianci soukromých

222
podnikatelských subjektů bojujících proti
korupci, kde se ukázalo, že sice hovořili o
velmi přísných pravidlech, jimiž se budou při
svém podnikání řídit, nakonec ale své závazky
nedodrželi. Občas se do boje proti korupci
zapojují i ti, kteří mají úmysly vysloveně
nečestné …
MS: ... a snaží se využít foukání větru. Usilují o
vylepšení obrazu, přičemž neberou v úvahu, že
si jej mohou i poškodit. S jistou nadsázkou a
vychýlením můžeme užít sloganu: „Zloděj volá:
chyťte zloděje.“ Proč myslíte, že až nyní se
korupce stala celospolečenským tématem?
Kvůli čemu se s ní začalo bojovat až nyní?
LJ: Myslím si, že to souvisí se stavem
společnosti. Je zvláštní, že po roce 1989 se
občas hovořilo o korupci v malém. O tom, že
bychom měli přestat uplácet úředníky, lékaře,
při žádostech vstupu dětí do školy, jako tomu
bylo za komunistů. To, co dnes nazýváme
systémovou korupcí, velkou korupcí, tak to se
přecházelo. Hovořilo se o ekonomické,
společenské transformaci, hovořilo se o
nových ekonomických zákonitostech, které
musíme respektovat, na které musíme
přistoupit. Lidé nevěděli, co ty zákonitosti
přinášejí nebo co obsahují. Hovořilo se o
neviditelné ruce trhu…
MS: Nesmíme zapomínat na to, že tam se
nedoříká to podstatné: Neviditelná ruka boží
prozřetelnosti257.
LJ: Nejsem teolog, ale s boží prozřetelností si
spojuji etické hodnoty. Abych se přiznal, tak
s neviditelnou rukou si žádné etické hodnoty
257

Tvůrcem konceptu byl Adam Smith (1723 –
1790) zakladatel klasické ekonomie a morální
filosof. Vyrůstal na myšlenkách Davida Huma a
skotského osvícenectví. Na jeho práci navázali
přední
ekonomové,
třebaže
jej
chybně
interpretovali. J. S. Mill, K. Marx, J. M. Keynes. Jeho
hlavní dílo Pojednání o původu a příčinách
bohatství národů předcházelo vydání teorie
Mravních citů (1759). Zabýval se také analýzou
vzniku jazyků.

nespojuji. Soudím, že spousta lidí nevěděla, co
je zakázáno a co je povoleno. Jaké chvaty se
smí či nesmí používat. Jaké ano, jaké ne.
Nanejvýš se řídili zákonem. Co bylo nad rámec
zákona, co bylo v rovině etiky, morálky, bylo
často přecházeno.
MS: Ne nadarmo se říká, že zákon je minimum
morálky. Zákony a jejich dodržování
předpokládají dodržování morálních principů.
Poté by to byla pouhá slova. Struktury, které
jsou bezobsažné a mohou utiskovat lidského
ducha toužícího po svobodě.
LJ: V české společnosti se spíše v dobách
komunistického zřízení vžilo jiné vnímání
zákonů jako čistě psaných pravidel, která mají
lidé tendenci obcházet. Nevnímají je jako
minimum, ale jako maximum či pouhý ideál.
MS: Ano, jsme postaveni před zákon a cílem
českého člověka není zákon naplnit, ale obejít
jej, vyhnout se mu. Myslíte si, že toto je
dědictví těch čtyřiceti let komunismu a pár let
nacismu? Lidé, aby přežili, museli hledat
kompromisy a tím byli zkorumpováni.
LJ: Já si myslím, že je to jedno z dědictví, ta
snaha přežít, uplatnit se. Zajistit si
bezproblémový a pohodlný život sobě a své
rodině. Nehledě na systém, na jeho zákony,
zvlášť pokud by to byly zákony minulých
desetiletí, pokud by to byly zákony hloupé
nebo dokonce špatné, nesprávné. Myslím si,
že u spousty lidí toto vnímání přežilo do
nových časů. Druhá věc, ke které jsem se chtěl
dostat, je, že měnící se ekonomika, měnící se
poměry, měnící se vlastnická struktura z logiky
přináší vedlejší transformační náklady, o
kterých se dodatečně dozvídáme. Mnozí je
počali zjišťovat a přicházejí na to, jak jsou
vysoké.
MS: Můžeme hovořit o transformačních
nákladech hmotných – finančních a
nehmotných. Hmotné se dají snáze vyjádřit,
kdežto nehmotné tak jasné nejsou. To je to
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dědictví, které si neseme. To je způsob
uvažování, chování, tedy i inklinace ke krádeži,
podvodu. Nehmotná část vychází z našeho
zvnitřnění. Ta následně determinuje to
hmotné. Místo toho, abychom počali budovat
stát, abychom doháněli jiné země, tak mnozí
z nás raději volí prospěchářství. To je ten
nehmotný transformační náklad. Je nám bližší
košile než kabát. Jsme krátkozrací. Finanční
náklady transformace jsou otázkou účetní, dají
se dohledat, spočítat. Náklady nehmotné? To
je otázka běhu na další generace. Je na nás,
jak se s mentální výzvou popereme. Nehmotné
náklady nám stěžují zakoušení svobody a
identity. Dopad je zkrátka obrovský …
LJ: Jaksi jsme nedokázali docenit, co vše může
vedlejšími kanálky odtékat v těch standardních
ekonomických procesech. To je jedna věc. Ta
druhá je, že se ukázalo, že skutečný problém
ba nejvážnější problém není v samotné
ekonomice, která dle určitých zákonitostí
funguje, ale v tom, že jsme nedokázali
vystavět stát na takových pravidlech, která by
byla obecně respektována, dodržována, která
by vedla k maximální úspornosti, efektivitě.
MS: Nu, někdo může říci, že v minulosti jsme
budovali demokracii v návaznosti na rakouské
tradice. Dnes či lépe v nedávné minulosti jsme
přijali vzorce z Východu, pochopitelně to, co je
nezdravé. Byli jsme papežštější než papež.
Modifikovali jsme to tou snahou přežít za
každou cenu. To je jedna skutečnost.
Transformace, kterou jste zmínil, byla
prováděna v čistě hospodářském pohledu.
Dominance peněz a myšlení, že trh generuje
morálku a životaschopné hodnoty, byla silná.
Do jisté míry jsme tímto modelem byli
zkorumpováni. Ano, byl to profesor Halík258,
258

Tomáš Halík, 1948, český katolický kněz a
religionista. Během minulého režimu vystudoval
psychologii, byl tajně vysvěcen na kněze, působil
jako klinický psychoterapeut. Již před rokem 1989
se zapojil do diskusí o směřování společnosti, což
mohl více uplatnit ve svobodném systému. Halík

kdo naznačil, že česká transformace byla
nesena marxismem naruby. To se význačně
podepsalo na našem myšlení. Proto lidem
nepřišlo cizí něco ukrást. To bylo do značné
míry legitimizováno politickými představiteli.
Ti z přirozenosti vytvářejí vzory.
LJ: Ano, chybí nám zažitá tradice určitých
vzorců chování, chybí nám důvěra ve stát či
spojující společenskou organizaci. Také nám
chybí to, co je v řadě evropských zemí
popsáno jako protestantská etika. Ta, která
nevychází ze vzorců chování a kultury, ale
z převládajícího náboženství.
MS: Ano, narážíte na sedmé přikázání
z Desatera – Nepokradeš. Někdo soudí, že
pokud si majitel nehlídá třeba svou peněženku,
tak na ni ztrácí nárok. Tak vzniká nedůvěra a
ztráty sociální energie, tolik důležité pro její
rozvoj.
LJ: Jsou země, společnosti, které se dokáží
samoregulovat na základě odpovědnosti všech
jedinců. Tam, kde to nefunguje, vstupuje
nutnost jasných a srozumitelných pravidel, o
které se liberální demokracie opírá. Náš
problém je, že sice zde ta formální pravidla
máme, ale jsou velmi nedokonalá, ať úmyslně
nebo ne. Opět to naráží na tendenci pravidla
spíše obcházet. To proto, že když lidé vidí, že
stát přijatá pravidla ne vždy a ve všech
případech dobře vynucuje, ochota je
dodržovat, respektovat, přirozeně upadá.
MS: Vy jste se dotkl státu. Ten je centrem
zájmu majetkuchtivých lidí. Není to kvůli tomu,
že jsme nepojali stát jako náš? Vždyť se
byl spolupracovníkem V. Havla, zvláště jeho
projektu FORUM 2000. Je signatářem hnutí Impuls
99, jež mělo zájem kultivovat politiku. Je
příznivcem občanské společnosti. Sám považuje za
nutnost stavět se proti omylům, které přináší
politický život. Je častým hostem na zahraničních
univerzitách, jako je Oxford či Cambridge,
Pittsburgh. Mezi jeho dílo lze zařadit: Co je bez
chvění, není pevné (2002), Oslovit Zachea (2003),
Vzýván a nevzýván (2004).
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k němu stavíme macešsky. Cílem je spíše jej
obejít, vyzrát, než se řídit jeho doporučeními.
Lidé chtějí objevit skulinku, místo aby dodrželi,
čemu jsou zavázáni. Stát je jejich nepřítel.

dokázala shodnout či rozhodnout během
politického referenda. Zpočátku bychom se
měli pokusit o eliminování škod, které si
tropíme v současnosti.

LJ: Nevím, zda nepřítel. Spíše mě v této
souvislosti napadají přívlastky jako dojná kráva
či oslíček „otřes se“.

MS: My se jimi můžeme inspirovat. Shodou
okolností společnost Národní ekonomická rada
vlády NERV podala Finsko jako dobrý příklad.
To je malá země. Hospodářství je postavené na
moderních technologiích. My bychom též měli
jít touto cestou, jelikož nemáme přírodní
bohatství. Musíme dát prostor mozkům.
Problém je, že pokud budou chytří lidé
konfrontováni se situací, která zde je dnes, tak
jim jednoduše dáváme znamení, aby odešli.
Nepřímo se jim říká: „Odejděte, s vámi se zde
nepočítá, dobrou prací se zde neuživíš.“
Zbudou nám pouze ti, které bychom mohli
označit za druhořadé. Právě ti, kteří podporují
přímo či nepřímo korupci.

MS: Ano, neplníme vůči němu požadavky a
spíše se jej snažíme obelstít.
LJ: To proto, že okrást člověka si velmi dobře
rozmyslíme. Je to konkrétní bytost. Stát je
cosi, na co se snadno vrháme. To je jedna věc.
Druhá věc, se kterou spousta lidí, kteří mají
zájem korumpovat a rozkrádat, počítá, je, že
stát nikdy nezkrachuje. Pokud se pokusíte
zlikvidovat konkurenční firmu, dříve nebo
později ji položíte. Zatímco ze státu lze těžit
prakticky nepřetržitě, tak to tito lidé vnímají.
MS: Stát nikdy nebude položen. Stát je ten, na
koho nikdy nepřijde exekutor. Ale na člověka
ano. To je právě ten morální hazard, jenž si ten
stát může dovolit. Když takto uvažujeme o
státu, můžeme uvést, že severské země
s takovýmto pojetím státu nepřicházejí.
Shodou okolností se ve srovnání míry korupce
umísťují v první desítce zemí dle společnosti
Transparency International.
LJ: Inu, popsat důvody tohoto výchozího bodu
není úplně jednoduché. Je to způsobeno
tradicí. V severských zemích je tradice
dlouhodobě jiná. Stát je tam natolik výhodný,
natolik efektivní, natolik dokáže
obhospodařovat, že si jej veřejnost v těch
zemích mnohem více váží. Samotná věc je
také vnímání politických stran v takovém
prostředí a vnímání politických stran u nás.
Mohli bychom se dostat do jisté kulturní a
duchovní tradice. To již ale nechci rozebírat.
Jsem skeptikem v tom, že by česká společnost
dokázala vybudovat takovou společnost
vztahující se ke státu, jakou vidíme
v severských zemích a to, i kdyby se na tom

LJ: To je práce na generace. Myslím si, že
nejjednodušší pro stát by bylo zajištění
dobrých podmínek pro své obyvatele v oblasti
školství, populační politiky, péče o rodiny a
staré lidi, na tom se dá stavět
konkurenceschopná ekonomika. V tom
okamžiku, když se na toto nabalí síť fungujících
veřejných i soukromých služeb, které nejsou
předražené, zamezí se plýtvání nebo
tunelování, vzroste autorita státu. Omezí se
tendence stát dojit, okrádat, tunelovat.
MS: Stát je struktura naplněná lidmi. Není
náhodou problém ten, že v politice, kterou se
zabýváte, nám chybí lidé, kteří jsou dobrým
příkladem? Mnozí lidé si vzpomenou na vzory,
jako byl například Masaryk259. Lidé si je propojí
s autoritou, která cosi dobrého pro ten stát
dělala. A dnes? Kdo se může stát skutečnou
259

T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
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autoritou? Lze říci, že nám jedna významná
autorita zemřela. Právě ta byla schopna říkat
nepopulární věci.
LJ: Nepotřebujeme autority až tak vysoko nad
sebou, na Pražském hradě. Stačí přece pár
autorit, které jsou v tom běžném politickém
provozu. Ne, že by takové nebyly. Problém je,
že takoví lidé se v korupčním prostředí špatně
prosazují. Lidé už nevěří, že se politika dá dělat
čistými prostředky. Druhá věc je, že si
nevážíme běžných autorit, které potkáváme.
Takoví, co poukážou na nějaké korupční
jednání, mají těžké …
MS: … postavení, …
LJ: …, možnost uplatnit se ve svém profesním
prostředí. Jak málo lidí, z řad těch, kteří
ovlivňují veřejné dění, se za ně dokáže
postavit. Nemluvě o politicích. Když se mezi
nimi objeví nějaká bílá vrána, začnou se od ní
odtahovat, ťukat si na čelo místo toho, aby
hledali cesty, jak těmto lidem pomoct.
MS: Myslíte si, že si dostatečně nevážíme
ctnostného chování, tedy nepřímo i svobody
jedince. Ignorujeme jej. Slovo morálka se stalo
málem sprostným slovem.
LJ: Jistě. Kdo je poctivý, je blbý.
MS: Když by se s tímto postupem měl člověk
uplatnit v jiné západní společnosti, tak mu asi
růže nepokvetou. Nebo si myslíte, že ostatní
společnosti jsou tak apatické, zkorumpované,
že ctnost je neřest?
LJ: I toto se mění, do značné míry je to
záležitost generační. Já si myslím, že čím více
dochází ke generační výměně, tím víc je to
prospěšné. Mladí lidé cestují do zahraničí, tak
sem přivážejí zdravé kulturní a civilizační
návyky. Moje částečná skepse pramení z toho,
že je to úkol na dlouhou trať. Nelze to
„odtroubit“ během dvaceti či třiceti let
transformačního období. Konec konců bych i

nyní hodně spekuloval. Ten vztah ke státu je
čímsi typickým pro transformující se režimy.
Když se podíváte do Řecka, do Španělska, do
Portugalska, zkrátka do odlišného typu
transformujících se zemí, tak od sedmdesátých
či osmdesátých let se též nevytvořil takový
vztah ke státu, jaký můžeme pozorovat
v severských státech nebo tradičních zemích
západního světa.
MS: Nepřímo tím říkáte, že nyní procházíme
hodnotovou transformací. Je nutné, aby si to
uvědomili zdejší lidé. Nu, ale nespokojený
člověk namítne, že už nemůže dál čekat, že to
může být ještě horší. Mnozí lidé jsou ze své
podstaty nedočkaví. I na vlastní kůži poznávají,
že je dáván prostor těm, kdo mají ostré lokty.
LJ: Proto říkám, možná v rozporu se svým
přesvědčením, že v takové situaci do toho
musí nastoupit nejenom víra v to, že se
prosadí ušlechtilé myšlenky a hodnoty.
MS: Inu, nebýt pouhým idealistou …
LJ: Ano, s vírou musí přijít i represe
v okamžiku, kdy se u nás nedá počítat s tím, že
stát bude získávat autoritu neformálně, že lidé
budou dodržovat pravidla často i nepsaná.
V tom okamžiku se musí důsledně dbát na to,
aby byla dodržována pravidla psaná. Stát je
musí vynucovat, což se, jak se v posledních
měsících ukazuje, začíná dít. Není to tak, že by
nebyli lidé, kteří by dbali na dodržování
pravidel. Ukazuje se, že takoví lidé musí získat
jen prostor a elementární politickou podporu.
MS: To si můžeme vyložit tak, že je nutné, aby
za zločin byl také trest, pokud chceme, aby
stát získal větší respekt.
LJ: Pokud možno v nejkratším časovém úseku.
MS: To se však v České republice neděje. Tresty
jsou malé a často s velkým časovým
zpožděním.
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LJ: Ano, zatím ne. V mých očích probleskuje
naděje například díky změnám na státním
zastupitelství, kde se ukázalo, že se věci dají
řešit rychle a efektivně. Pokud by takto
fungovala česká justice od počátku
devadesátých let, tak bychom se do této
situace nedostali. Je otázka, zda již není pozdě.
Jak říkám, ukazuje se, že pokud se chce, tak to
jde.
MS: Někdo by mohl říci, že před rokem 1989
jsme si zvykli na jistý druh chování a byli jsme
svědky „drobných“ pozorností a rozkrádání.
Dnes se korupce přesunula, stala se systémem
a přechází na globální úroveň. Myslíte si, že
instituce, do nichž jsme vstoupili, jak obecné
v podobě Evropské unie, tak oborové jako
Světová zdravotnická organizace, NATO,
nepřímo podporují toto nemravné chování?
Právě zde se mohou vytvářet prostory pro
expanzi korupce, její institucionalizaci, místo
toho, aby tento nešvar byl eliminován.
LJ: Nevím, možná se pletu, ale nemyslím si, že
na této úrovni bují korupce. Ano, člověk může
ztratit v houšti pravidel, předpisů a nařízení,
tím by se mohl vytvářet prostor pro korupci,
korupční jednání, ale nejsem plně přesvědčen,
že by k tomu v prostředí Evropské unie
docházelo. Tam i přes složitou změť předpisů
převládá určitá etika a způsob chování.
MS: Prostředky z Unie jsou některými lidmi
zneužívány a média nám tyto podněty nabízejí.
LJ: Na druhou stranu souhlasím s tezí o
přerůstání a rozrůstání korupce do globálních
institucí. Pouze někdy je těžké odhadnout, co
je korupce a co je vzájemný obchod či si
vycházení vstříc. Pokud budou Francouzi,
Američané, Rusové lobbovat za možnost
dostavění jaderné elektrárny Temelín, tak
které z používaných praktik jsou již korupční,
které jsou v souladu s ekonomickými
zákonitostmi? Myslím si, že určitá míra

korupce, jak v tomto světě funguje, je
prakticky legalizovaná.
MS: Je tím myšleno, že se to stalo inherentní
součástí systému?
LJ: Ano, stalo se to součástí systému, součástí
fungování státu, nadnárodních korporací,
velkých firem. Ačkoliv pokud bychom šli do
důsledků, tak se nejedná o klasické korupční
chování. Je to získávání výhod, vytváření
klientelistických vazeb a sítí. To zde určitě je.
Takovéto chování se mnohem hůře potírá.
Proto hovořím o tom, abychom řešili
nejviditelnější projevy tohoto korupčního
chování.
MS: Člověk by si mohl říci, že je důležité
vychovat člověka jako integrovanou osobnost.
Korupce je opakem integrity. Integrovaný
člověk neudělá cosi v rozporu se svým
svědomím, přesvědčením. Shodou okolností se
případy potírání korupce v naší republice dají
počítat na desítky, rozhodně to nejsou stovky
či tisíce. O pochybení se dozvídáme
prostřednictvím médií: tu nějaký ministr
obdržel šestnáct milionů, strana, která měla
boj proti korupci jako hlavní heslo v programu,
sama korumpuje své vlastní lidi. Občané se
netrpělivě táží, co s korupcí, jak se bude
potlačovat? Vy jste poukázal, že se vytvořila
snaha v určitém sektoru státu jít proti tomu,
čelit jí. Asi se ledy pohnuly.
LJ: Ano. Mohli bychom říci, že každý by měl
začít sám u sebe.
MS: Jinými slovy zamést si před vlastním
prahem.
LJ: Snažit se omezit ty nejbanálnější způsoby
korupčního chování. Na druhou stranu je
celkem jasné, že ve stávající české společnosti
k tomu nebude velká ochota. Proto je důležité,
aby stát zasahoval tam, kde k tomu má
pravomoci. Mělo by se též zasahovat v těch
nejvyšších patrech, aby byli lidé vedeni skrze
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takové příklady k větší integritě. V tom
okamžiku je velmi důležité, když se pokazuje
na kauzy, které se týkají ministrů, poslanců a
jiných osob spojených se státem i
podnikatelským sektorem, firem působících na
území České republiky.
MS: Důležitou roli v tom hrají média. To
znamená nebagatelizovat, ale užívat
odpovídajících slov, která respektují realitu.
Měla by se zabývat kauzami, osvětlovat je tak,
aby tento problém byl na očích, aby to nebylo
zapomenuto. Také, aby byly řádně prošetřeny,
aby nezapadly pod koberec, což se u nás stává.
LJ: Pokud bychom se bavili o médiích, tak by
to byla kapitola sama pro sebe, jelikož jsme
svědky velmi účelových mediálních kampaní.
Často se u nás nazývá investigativní
žurnalistikou to, co bychom mohli označit za
boj jedné skupiny proti druhé, bez zásadní
práce novinářů. Sami poznáte, pro koho
noviny píší a proti jaké skupině bojují.
Mediální prostředí je samo o sobě
zkorumpované a to hlavně kvůli době, kdy
klesá náklad, a média bojují o inzerenty. Naše
štěstí je v této době to, že se nepravosti
mohou odhalovat nejen v tištěné podobě.
Kdekoliv, cokoliv se odhalí, člověk s tím může
přijít do veřejného prostoru, byť se to bude
obtížněji prosazovat. Šance je mnohem větší,
než byla před deseti lety. To je určitá naděje.
Spoléhat čistě na média nebo na profesionální
novináře, je velice nejisté. Nedá se říci, že by
čeští novináři byli hlídacími psy demokracie,
jak se to obecně říká.
MS: Ano, novinář nepřímo může napomáhat
jednomu či druhému. Za první republiky bylo
povolání novinářské prestižním. Vzpomeňme
na Peroutku a jeho Přítomnost. To byla
záležitost elity. Ano, jejich chování bylo řízeno
v úhlu věčnosti. To by si měl každý novinář
uvědomit. Pokud pokročíme dále, jak vidíte
léčbu této nemoci? Právem? Normami?
Institucemi? Jde o to, že zkorumpovanou

demokracii mohou potlačit lidé, které uvažují
protidemokraticky. Ti mohou do špičkové
politiky vstoupit v demokratických volbách a
nakonec nám mohou vládnout autokraté.
Přemýšlel jste o směřování české demokracie?
LJ: Ano, snažím se o ní přemýšlet. Ale
jednoduchá odpověď na to není. Jedna
z možností je, že se v určitém okamžiku státu
zhostí ti, kteří ovládají korupční a
klientelistické sítě. Skoro si myslím, že
Berlusconiho260 Itálie toho byla velmi pěkným
příkladem. Bylo to dáno životním stylem
samotného premiéra Berlusconiho, že nevyužil
situaci k tomu, aby se italský stát stal státem
velmi autoritářským. Ten člověk se snažil
využívat radostí života a nesnažil se zneužívat
svého postavení k tomu, co třeba vidíme
v současnosti v Maďarsku. Pochopitelně
situace může být i opačná. V případě, když se
proti korupci nebojuje dostatečně a efektivně,
tak se zkrátka mohou ozvat politické skupiny,
které nemají prozatím s korupcí nic
společného. Právě ty mohou nabízet jiné
alternativní pohledy a recepty společenského
uspořádání, které by byly z jejich pohledu a na
základě jejich rétoriky nejjednodušší,
nejprůhlednější a s největší pravděpodobností
nedemokratické. Sem by měla přijít
sebezáchranná reakce z toho státního systému
a jeho reprezentantů, protože je v zájmu těch,
kteří jsou nyní vykonavateli moci či
reprezentanty liberální demokracie, aby
jednoduše omezili možnosti, ať již jednoho či
druhého typu směřování. A to při vědomí
toho, jak laxně se chovají ke korupci a ke
260

Silvio Berlusconi, *1936, kontroverzní italský
politik, v roce 1994 se dostává do italského
parlamentu a zároveň od tohoto roku působí
s přestávkami jako premiér Itálie. V roce 2011
podává demisi kvůli ekonomickým problémům
země, protože Itálie je považována za jednu
z nejzadluženějších zemí Evropy, kdy dluh se
vyšplhal na úroveň 120 procent HDP. Jeho majetek
je odhadován na 6,5 mld. USD, neb je vlastník
italských médií Mediaset. Tato skutečnost se stala
terčem zahraniční demokratické kritiky.
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klientelismu současné politické elity, jak
spoustu věcí přehlížení nebo tolerují nebo se
na nich přímo podílejí. Tito představitelé si
musí uvědomit, že je určitá hranice, která by
neměla být překročena. Je nezbytné, aby se
zákon a pořádek vyplatil. Vidím to jako
zodpovědnost politických elit, pokud dál chtějí
zůstat elitami již ze svého vlastního důvodu, i
kdyby neměly odpovědnost k tomuto státu,
tomuto systému a společnosti.
MS: To je pochopitelně problém. Bylo to zde
řečeno, že lidé v období první zkušenosti
s demokracií viděli dlouhodobě, kdežto velká
část našich představitelů jedná v rámci
jednoho volebního období, což vede
v dlouhodobé perspektivě k nestabilitě a
korupci.
LJ: Nejen to. Zde není obtíž, že by se
nepřijímala rozhodnutí, která by měla přesah
do dalšího volebního období. Byli jsme svědky
jednání o reformách, které mají dlouhodobější
dosah a platnost. Potíž je v tom, že chybí
základní politický konsensus (či ochota jej
nacházet), jenž by zajistil to, že kroky
přesahující volební období budou mít loajalitu
těch, kteří budou vládnout po příštích volbách.
To je ten jeden rozměr způsobu vedení
politického dialogu, jenž se z českého
prostředí stabilně vytrácí nezávisle na tom,
zda vládne vláda levicová či pravicová. Možná
to s drobnými výchylkami funguje od roku
1992, kdy byla ustanovena samostatná Česká
republika. Druhá věc je, že se u nás jaksi
rezignovalo na strategické vládnutí. Možná to
souvisí s tím, jak bylo vnímáno strategické
plánování za komunistického režimu.
V počátcích devadesátých let jsme se od toho
odřízli. Zapomnělo se však na to, že cosi jiného
je strategické plánování a stanovení si
nerealistických cílů a cosi jiného je vytyčení
strategií v jednotlivých odnožích života.
Možná, kdyby v tom okamžiku něco takového
fungovalo, tak by to do značné míry ulehčilo
státní správě.

MS: Stabilizovalo by ji a vydali bychom se na
cestu potírající korupční praktiky, které by
možná nedosahovaly takových rozměrů.
LJ: To proto, že by existoval dlouhodobější
výhled, v jehož rámci by se dělaly nějaké
kroky. Místo toho, aby jedna vláda likvidovala
chyby, napravovala je nebo se ubírala jiným
směrem než ta předchozí. Byl by zde prostor
pro vychytávání nedostatků, které se při
vládnutí objevují.
MS: Místo toho se někdy politici zaměřují na
vymetání a likvidaci činnosti, která souvisí
s předchozími vládami povětšinou z opačného
politického spektra.
LJ: Ano, ta tendence do značné míry existuje.
Každá vláda usiluje o alternativní strategii,
která je navázána na alternativní mocenské
finanční skupiny. S tím souvisí neustálé
personální výměny. To vede k přílišné cirkulaci
lidí ve vrcholných místech a pozicích státní
správy. Proto si myslím, že jsou potřeba
nejenom ušlechtilá hesla a fungování orgánů
činných v trestním řízení, ale i profesionální
správa podle platného služebního zákona.
Snažit se tak minimalizovat veškeré možnosti
toho, aby se na vlivných místech objevovali
lidé, kteří mají snahu se chovat neeticky a
neodpovědně. S výhledem pouze na to, že na
svém místě nebudou déle než čtyři roky.
MS: V tomto ohledu potírání korupce by mělo
být věcí širšího politického a společenského
konsensu. Lze zřejmě počítat s generacemi.
LJ: Ano, je zvláštní, že určitou shodu
v politickém spektru lze vypozorovat. Nedá se
říci, že boj s korupcí by byl důležitější pro
pravici či levici. Spíše bychom možná mohli
nalézt rozdíl mezi technokratickými proudy a
idealistickými proudy. Ať již na levici či pravici.
To se týká převážně zásahů do podoby
právního řádu, vymáhání práva a ustavení
kontrolních, regulatorních mechanismů. To, co
by možná mělo být úplně společné pro
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všechny části politického spektra, nezávisle na
tom, zda jde o technokraty či idealisty, je
nastavení systému fungování státní správy,
nastavení systému vzdělávání či výchovy, a to
na všech stupních škol. Tam, kde může
selhávat rodina, tak by měl zasáhnout stát –
učitelé, vzdělávací instituce.
MS: Ano, výpomoc, aby nedošlo k dopadu na
člověka. Vlastně se snažíte také zdůraznit to,
že by reprezentanti státu měli usilovat o
posilování důvěry.
LJ: Měli bychom se pokusit vytvářet vědomí
etického chování. To by měly být věci společné
celému politickému spektru. Snad s výjimkou
těch, kteří se těší na to, že na korupci
společnost zahyne a přijde jiný možná „lepší“
systém.
MS: Děkuji Vám za čas věnovaný tomuto jevu.
Člověk nesmí ztrácet naději …

Dialog o korupci s Janem Macháčkem261,262:
MS: Není podle Vás slovo korupce a s ním
spojené téma nadužívané? Netrpíme inflací
diskuze o korupci ve veřejném sektoru?
JM: Je otázkou, zda se samotné slovo korupce
nevyprazdňuje. Na jedné straně si myslím, že
si společnost vytvoří krunýř a přestane vnímat,
i kdyby se to opakovalo s velkou frekvencí, na
straně druhé jsem přesvědčen, že se lidem
musejí jisté věci do hlavy „vtloukat“. Musí se
jim říkat, že korupce je chybná, že se takové
261

Jan Macháček, *1965, přední český novinář,
hudebník, signatář Charty 77. V devadesátých
letech působil jako redaktor týdeníku Respekt.
Jeho hlavním tématem bylo hospodářství a otázka
privatizace. Poté vystřídal redakce Prague Business
Journal, MF Dnes, Hospodářské noviny a nyní každý
pracovní den píše sloupek Respektu. Audit Jana
Macháčka o politice, hospodářství, veřejném
prostoru. Vydal knihu Mistři světa Amoleta.
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Dialog byl veden v 18. 1. 2012 v 13:30
v knihovně Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1

praktiky dělat nemají a pokoušet se společnost
a národ tímto způsobem převychovávat.
Metoda „vtloukání“ do hlavy je jednou z cest,
která ovšem může trvat velice dlouho.
Důležité je, aby na špatnost korupce
poukazovaly hlavně autority tohoto státu. Bylo
by ale také dobré, kdyby takové instituce, jak
je například vláda, šly příkladem a potíraly
zárodky tohoto jevu. Bez „vtloukání“ to nejde.
Pochopitelně jsou i jiné výchovné metody.
Například když se poprvé na policejních
autech objevil nápis „pomáhat a chránit“, tak
se spousta komentátorů cynicky vysmívala...
MS: Pomáhat a krást …
JM: Říkalo se spousty vtipů. Já si ale myslím, že
je to právě druh toho „vtloukání“ do hlavy.
Jestliže policista dvacetkrát denně otevře
dveře svého automobilu, v němž jezdí,
dvacetkrát denně si na dveřích přečte slova
pomáhat a chránit, možná mu časem dojde, že
je to právě úloha, která je pro něj
nejdůležitější. Na druhou stranu může
policista obhroubnout a zcyničtět a přestane
vnímat. Abych se přiznal, tak na metodu
„vtloukání“ věřím.
MS: Mnozí lidé se mohou při konfrontaci
s realitou otázat, komu budou policisté
pomáhat?
JM: To je snad jasné, ne? Češi jsou národ
s tradicí přikrádání si, pomáhání si. To
nesouvisí pouze s komunismem, už dávní
vládci říkali, že se Čechům dobře vládne, stačí
je nechat přikrádat si na různých místech.
Proto bude trvat aspoň desetiletí, než se to
odnaučíme, ale je nutné skutečnost, že krást
se nemá, lidem vtloukat do hlavy. Není to
jediná metoda, ale věřím, že je účinná.
MS: Inu, rákoska v demokratickém systému,
aby za zločin člověk pocítil trest. Pokud není
trest, tak se zločin ve společnosti bude
rozmáhat a do jisté míry část společnosti na
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něm bude závislou. Vy sám považujete korupci
za druh krádeže?
JM: Ano, ale není to jediná špatná věc, která
se u nás děje. Kromě korupce dochází též
k masivní defraudaci veřejných prostředků,
neoficiální privatizaci veřejného sektoru,
veřejného prostoru, rozkrádání státních
financí ve formě nejrůznějších …
MS: … zakázek.
JM: Vcelku asi nevadí, když to někdo
„spláchne“ pod jedno slovo. V médiích je málo
prostoru pro dlouhé rozvádění tématu, proto
je dobře, že se konají takovéto dialogy, kde se
mohou věci uvést na pravou míru. Když si to
zjednodušíme, tak je to také korupce, neboť
aby mohl člověk určité zakázky předražovat,
vytvářet jistá bratrstva, musí tam uplatnit svůj
vliv. Je otázkou, jak by se to podařilo bez
korupce, bez uplatňování vlivu, jenž je
nezdravý, nesprávný, nemravný.
MS: Proč zrovna nyní se toto téma stalo
významným? Někdo by k tomu mohl dodat,
proč tak pozdě? Dvacet let jsme zde žili
transformací hospodářství, společnosti.
JM: Asi to neumím objektivně posoudit. Byl
jsem v Transparency International od počátku
jejího vzniku v roce 1998 a již tehdy mi to
přišlo jako důležité téma. Možná to zvýšení
zájmu souvisí se vzrůstajícím skloňováním
toho pojmu, přeci jen máme už druhou či třetí
vládu, která má v programu, že s korupcí
„zatočí“.
MS: Ano, vláda rozpočtové odpovědnosti a
boje proti korupci.
JM: I před tím měly vlády sociálních
demokratů s různými premiéry potírání
korupce ve svém programu.
MS: Stačí si vzpomenout na Miloše Zemana a
jeho akci „Čisté ruce“.

JM: Tuto ani nemyslím, i poslední dvě vlády,
které končily Jiřím Paroubkem263, měly boj
proti korupci ve svém programu. Co se
změnilo? Myslím, že situace je dobře
zastoupená osobou Andreje Babiše264 a
dalších, kteří otevřeně přiznávají, že kdysi
úplatky dávali. Ale zatímco dříve se jejich
hodnota pohybovala kolem deseti procent,
dnes vzrostla na dvacet procent až třetinu.
Situace se stala neúnosnou i pro ty, kteří se
v korupčním prostředí uměli orientovat. Ale
sám nevím, zda to tak skutečně je. Nikdy jsem
se totiž ve světě úplatků nepohyboval, nedával
jsem je, nebral jsem je.
MS: Známe to z historie. Rockefellerové265 v
Americe, Rotschildové266 v Evropě. Jistí lidé zde
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Jiří Paroubek, *1952, český politik. Před rokem
1989 se angažoval v Československé socialistické
straně. Po převratu vstoupil do Československé
sociální demokracie. Zpočátku působil jako
komunální politik a v roce 2005 dostává nabídku na
ministerskou pozici a poté premiérství. V letech
2006 a 2010 se snažil opětovně dostat na
premiérský post, avšak neúspěšně, byť v roce 2010
Paroubkova strana vyhrála. Jeho styl je
konfrontační a dominantní. Rok 2011 znamená
rozchod z ČSSD a založení strany Levice pro 21.
století.
264
Andrej Babiš, *1954, český podnikatel
slovenského původu. Jeden z nejbohatších českých
občanů a vlastník společnosti AGROFERT Group.
Před rokem 1989 pracoval v chemickém sektoru,
jako perspektivní pracovník, neb zastupoval české
podniky v zahraničí. Znalosti o jeho uspořádání
zužitkoval při tvorbě svého impéria, které zahrnuje
kromě chemických podniků i potravinářský sektor.
Majetek se odhaduje na 25 mld. Kč.
265
Rockefellerové – významné osobnosti: První
odkaz na Johna P. Rockefellera, přichází v 1723.
Hlavní zásluhu na bohatnutí rodiny měli bratři
Willam a John D. Rockefeller. Žili mezi lety 1839 –
1937. Objem majetku, který nashromáždili se
počítá kolem 1,5 procent výstupu USA.
266
Rotschildové - velký finanční rod židovského
původu, jehož kořeny sahají do 18. století do
Frankfurtu nad Mohanem. Zakladatelem je
Amschel Mayer Rotschild (1773 – 1855). Členové
rodu své aktivity rozšířili po celé Evropě. Salmon
Mayer Rotschild se podílel na budování Severní
dráhy císaře Ferdinanda a také byl majitelem
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vytvářeli systém a mohli z něho profitovat.
Nyní jsme v situaci, kdy jde systém proti nim
samým. Lze toto považovat za pozitivní či to
podle vás může signalizovat destabilizaci
demokracie?
JM: Nechci si dělat iluze o Americe dvacátých
a třicátých let. Určitou výhodou Ameriky je, že
je velice religiózní společnost. Většina lidí tam
chodí do kostela, všichni vědí, že krást se
nemá. V tomto ohledu je korupce též krádež.
Pokud je někdo placen za to, aby vykonal
méně kvalitní státní službu, jako aby policista
přivřel oko nad přestupkem nebo aby úředník
něco nevykonal, tak okrádají stát. Dá se říci, že
je nevýhodou české společnosti, že v Čechách
se do kostela nechodí a Desatero vám od rána
do večera „nevtlouká“ někdo do hlavy.
MS: Nevím, zda jim to bylo dostatečně
„vtloukáno“, neboť někteří Američané podlehli
vábení jistých institucí, ostatně krize
v minulých letech je toho důsledkem.
JM: Ano. Je otázkou, zda na tom nebyli lépe,
když měli své Rockefellery, Morgany267, kteří
se proměnili v něco víc. Přesto si myslím, že
jejich společnost má lepší potenciál morální
očisty, protože je jistým způsobem
vychovávaná. Něco je jí „vtloukáno“ do mysli.
MS: Američané se nesetkali s nacismem a
nežili dvě generace v komunistické diktatuře.
Uchovali si demokracii, která je založená na
konkurenci myšlenek. Nicméně peníze tam
hrají dost velkou roli. Dnes ten, kdo usiluje být
prezidentem, musí umět sehnat prostředky. To
znamená, že přicházíme k tezi, že peníze

Vítkovických železáren. V některých zemích jim
byly uděleny šlechtické tituly (Rakousko, Británie).
267
J. P. Morgan, (1837 – 1913), americký
podnikatel a jeden z nejvýznačnějších bankéřů své
doby. Narodil se v bankéřské rodině a v roce 1871
založil vlastní banku, která do dnešních dnů nese
jméno J. P. Morgan. Jako jedna z mála přežila bez
zásahů velkou finanční krizi v roce 2008 jako JP
Morgan Chase and Co.

vládnou. Je otázka, na kterou stranu se člověk,
jenž má tu moc, přikloní.
JM: Ano, peníze vládnou. V tomto mě můžete
považovat za naivního, ale na rozdíl od České
republiky máte v Americe právní stát. Peníze
vládnou nad politikou, nad tím, kdo vyhraje
volby. Patrně mají stále důležitější roli. V tom
je možná slabina většinového systému, že
s železnou pravidelností vyhrává ten, kdo má
nejvíce prostředků na kampaň. Není to ale tak,
že by peníze ovládaly justici nebo státní
zastupitelství. Nepochybně v Americe existují
zkorumpovaní soudci, nicméně společnost
nemá pocit, že by justice byla zkorumpovaná,
nebo že by tam neexistovalo to, čemu my
říkáme Rule of Law. To znamená, že pokud mi
někdo tvrdí, že celá americká justice je
zkorumpovaná, tak tomu jednoduše nevěřím.
Zatímco českou justici takhle bránit nedovedu.
Mám podezření, že velká část české justice, do
které se v některých interpretacích zařazuje i
státní zastupitelství, je zkorumpovaná nebo
privatizovaná.
MS: Hovořil jste o Americe, lze tento sociální
jev považovat za dědictví komunismu?
JM: Říká se, že v Čechách byla drobná korupce
tolerována i za toho Rakouska, stejně jako
drobné přikrádání. Z valné části je to dědictví
jak totalit, tak toho, jak se vládlo Čechům
posledních dvě stě let. Musím říci, že jsem
tehdy nežil, a tak mám historickou recepci
pouze z knih.
MS: To je nasnadě. Když se však podíváte na
českou politiku, lze říci, že po roce 1989 se
k moci dostali lidé, převážně chartisté, kteří
měli ideály. Poté správu věcí veřejných převzali
pragmatici ba technologové moci. Tito se řídili
tím českým „bližší košile než kabát“ či tím
Machiavelistickým268 „rozděl a panuj“.

268

Niccolo Machiavelli, (1469 – 1527), italský
myslitel, současník Leonarda da Vinci, jenž sepsal
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JM: Víte, i technologové moci mohou mít
mravní krédo či jednoduchá mravní pravidla,
která respektují. I ti technologové moci by
mohli hovořit o nutnosti pravidel hry a o tom,
co už je moc, a nabádat společnost, aby se
nekradlo. Zde bych vzpomněl na
Masarykovo269 heslo: „Nebát se a nekrást“.
Mělo svůj význam a bylo obrovsky důležité.
V tom případě technologové moci již nejsou
technology moci, ale technologové kradení,
obohacování se. To je něco jiného. Jak víme,
moc má více aspektů. Technolog moci je ten,
kdo je trochu populista, trochu demagog,
někdo, kdo umí zákulisní politiku, kdo umí
zákulisní obchody. Je to typ člověka, který se
dokáže dostat nahoru k moci. Je otázka, za
jakým účelem a jak bude s tou mocí nakládat. I
technolog moci, což je trochu psychopat a
kariérista, může mít jistá mravní pravidla,
která respektuje. Kdo je to vlastně technolog
moci?
MS: Užívá takové praktiky, které mají upevnit
jeho pozici.
JM: Ještě pár slov k disidentům, chartistům.
Řekl bych, že je dobré připomenout Petra
Pitharta270, jemuž byl dokonce úplatek nabízen
rukověť rodu Medicejských jak uchovat moc
prostředky, které mohou být z hlediska počátku 21.
století považovány za čistě prospěchářské,
nectnostné, tedy neetické. Zanechal po sobě
mnoho spisů, z nichž nejvýznamnější jsou Vladař
(1513) a Rozpravy nad prvními knihami Tita Livia
(1519). Přístup, který on prosazoval, se dnes
označuje za machiavelistický. Přístup mnoha
mocných ve dvacátém století ukazuje inspiraci u
tohoto myslitele.
269
T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
270
Petr Pithart, *1941, český politik, právník na
Univerzitě Karlově, jeden ze signatářů Charty 77.
Během normalizace se kromě svého zaměstnání
věnoval esejistice a spolu s kolegy vytvořil dílo Češi

a on to odmítnul. To je jeden z mála případů,
který zde můžeme opakovaně uvádět.
MS: Ano, oznámil to, pojmenoval to, ale také
měl obtíže, neboť nebyl pochopen.
JM: Dokonce za to byl popotahován.
MS: Lidé, kteří jsou ochotni jít proti tomu, lidé,
kteří mají zájem tomu čelit, kteří jsou stateční,
jsou většinovou společností odsouzeni. To je
cosi, co bychom mohli nazvat pokrytectvím. Na
jednu stranu deklarujeme nekorupční praktiky,
stavíme se proti nedobrým praktikám, na
druhou se bojíme a viníme lidi, kteří vykročili a
pojmenovali zločin zločinem.
JM: To je jedno z mnoha velkých selhání této
vlády. To, jak premiér naložil s případem
Michálek271 a Knetig272, je jen další druh
kriminality, není to jen korupce. Je to dáno
tím, že politické strany fungují jako
racketeeringové organizace. Toho svědka
pochválil, strana pro něj byla důležitější. To
samé se odrazilo v premiérově postavení
k předražené zakázce ProMoPro a k Alexandru
Vondrovi273. Přesto se nyní začíná dařit

v dějinách nové doby. Po roce 1989 se stal jedním
z vůdců Občanského fóra a v roce 1992 českým
premiérem. Po neúspěších v politice odešel na
právnickou fakultu a v roce 1996 se vrátil do
politiky jako senátor za KDU – ČSL, kde působí do
současnosti. Jeho styl politiky lze označit
nekonfrontační.
271
Libor Michálek, *1968, český ekonom, úředník a
bojovník proti korupci. Pracoval v oblasti dohledu
nad kapitálovým trhem, též ve Fondu národního
majetku. 13. 12. 2010 podal jako ředitel Státního
fondu životního prostředí trestní oznámení kvůli
podezření na pletichy při zadávání veřejné zakázky.
Záhy byl odvolán ministrem Drobilem. Následný
rok byl oceněn Nadačním fondem proti korupci a
Nadací Charty 77 cenou Františka Kriegla. Michálek
již dříve poukazoval na praktiky ve vztahu
transparence státní správy.
272
Martin Knetig, *1972, působil jako likvidátor,
nucený správce, od 2010 poradce Drobila.
273
Alexandr Vondra, *1961, ve vládě P. Nečase
ministr obrany, ve vládě M. Topolánka ministr pro
evropské záležitosti. Měl na starosti evropské
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spoustě věcí. Pohnuly se věci na státních
zastupitelstvích, bez premiéra by to asi úplně
nešlo. Na druhou stranu jsou zde příklady,
které jdou proti změnám.
MS: Proč si myslíte, že se naši občané staví
mírně rezervovaně vůči státu? Stát je nutné
trochu ošvindlovat, vyhnout se jeho nařízením.
Pořád je zde dědictví komunismu? Jsme jiní než
seveřané, kteří mají větší sympatie ke státu a
sluší se podotknout, že tito lidé se umísťují na
špičce ve výskytu korupce. My jsme o více jak
pět desítek příček níže. Soudíte, že stát je pro
Čechy jako nepřítel? Můžeme vidět, jak bytní …
JM: Abych se přiznal, nejsem historik. Češi
dlouho měli pocit, že žili v porobě v Rakousku
– Uhersku. Stát pro ně byla Vídeň, kde se
mluvilo německy, bylo to cizí. Pak přišel
nacismus a komunismus. Ono je to zjevné ve
Švejkovi, který paroduje něco, co zde nebylo.
V první světové válce zahynuly tisíce Čechů,
kteří byli loajální vůči rakouské straně.
Rozhodně to není tak, že co český odvedenec
do rakouské armády, to Švejk, jenž má jiný
vztah k autoritám.
MS: Výsměch a ironie je asi nejlepší způsob
vyjádření se k uspořádání, které zde bylo.
JM: V tomto ohledu jsme deformovaní
literaturou a historickou interpretací, a proto
se na to také tak díváme. Čech se jednoduše
snaží přežívat, nemá rád autority …
MS: Přežívat? Pokud se člověk napřímí a je
schopen se podrobit jistým normám, tak tím
osobnostně roste, vytváří příklady. Žít a přežít.
Jak těžké se rozhodnout. Shodou okolností
nám nedávno zemřela velká autorita, která
předsednictví ČR. V době před rokem 1989 signatář
Charty 77. Krátce po revoluci působil jako
zahraniční poradce prezidenta V. Havla. Jeho
jméno
bylo
v roce
2011
spojeno
s netransparentním financováním předsednictví
EU, kde se částka ztráty pohybuje kolem 0,5 mld.
Kč. Věci veřejné měly zájem o odchod ministra
Vondry, ale tlak s otazníky ustál.

byla ochotná vzdorovat moci, i když to pro ni
nebylo příjemné. Možná bychom měli říci, že
takových autorit mnoho nemáme či lépe
mnoho jsme neměli, a proto jsme naučeni
jednoduššímu způsobu přizpůsobit se, ohnout
se. Náš velký myslitel Jan Patočka274 uváděl, že
jsou věci, za které je dobré trpět.
Z dlouhodobého hlediska se to vyplatí, byť se
sám člověk harmonických časů nemusí dočkat.
Neohýbat se, ale držet, mít v úctě hodnoty,
které tu společnost nesou. Patočka se toho
nedočkal, ale podpořil nosný projekt, jenž byl
úspěšně realizován a dospěl do svého konce.
To platí nejen ve vzdoru bezpráví, ale i korupci.
JM: Co bych k tomu vlastně dodal? Rozhodně
bych korupci nehájil. Češi mají v povaze snahu
neustále někoho přechytračit. Nejsem ale
sociolog, abych to uměl košatěji rozvést. Spíše
bych mluvil o kradení v lese a „musíme si
pomáhat“, tedy o tom, co se utvrdilo v postšvejkovské době. Hovořil jste též o příkladech.
Problém zdejšího národa je neustálá likvidace
elit, to je velké téma. Nejde ale jen o
intelektuální elity, politické a intelektuální
celebrity, spisovatele, umělce nebo vědce, už
nacisté likvidovali například i sokoly, skauty...
MS: … občanskou společnost.

274

Jan Patočka, (1907 – 1977), český myslitel,
fenomenolog, jehož život lze označit za vskutku
sokratovský. Ostatně podepsání Charty 77 se mu
do jisté míry stalo osudným. Tematizoval přirozený
svět ve vztahu ke světu vědy, poznání. Svět, do
něhož byl člověk vnořen a jehož úkolem je nalezení
smyslu. Mezi jeho hlavní díla patří Přirozený svět
jako filosofický problém (1936), Kacířské eseje
(1975), Evropa a doba proevropská (1990). Působil
jako interpretátor antické filosofie, z čehož vznikla
pojednání Sokrates, Platón a Aristoteles.
Komunistický režim mu neumožnil působení na
univerzitě a byl odsunut do Ústavu pro studium
pozůstalosti J. A. Komenského. Význačné je také
pojetí jazyka, o němž uvažuje v relaci se svobodou,
čímž tak navázal na evropskou tradici. Soudí se, že
kdyby Patočka psal evropským jazykem – německy,
anglicky, tak by stál na piedestalu vedle Husserla a
Heideggera, vedle svých učitelů.
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JM: Ano, mravní vůdce. Co nestihli nacisté,
dokončili komunisté. Nemuseli to být ani
skauti, sokolové, ale pouze slušní lidé. Lidé,
kteří nebyli zlikvidováni, tak byli vyhnáni do
emigrace. Ne pouze elita národa v tom smyslu,
jak si lidé představí Vladislava Vančuru275, ale
také Karel Čapek276. Mně se jedná o úplně
obyčejné lidi, elity z běžného života, s nimiž se
člověk může setkat v rámci svého bydliště,
místních komunit.
MS: To je věc minulosti, ale pokud přejdeme
do nedávné doby, tak se můžeme setkat
s formou transformace naší společnosti
z totality do demokracie, ze socialismu do
kapitalismu. Nemyslíte si, že se proměna
společnosti týkala zejména oné hospodářské
oblasti a duchovní sféra jako by byla
opomenuta? Transformace ekonomiky versus
transformace ducha, našeho vnitřku. Tedy
jsme zapomněli to, co změní náš postoj ke
světu a odstraní to naše poklonkování.
Nepřímo můžeme říci stát se hrdým občanem.
JM: Víte, to se nedá stihnout za generaci. To je
běh na dlouhou trať. K tomu je nutná mravní
výchova, „vtloukání“ zdravých principů do
mysli.
MS: Navracíme se opětovně ke vzorům.
JM: Z něčeho ta pravidla musí vycházet. Pokud
nevycházejí z náboženství, tak musejí vycházet
z jiné autority nebo nechci říkat ideologie,
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Vladislav Vančura, (1891 – 1942), český
spisovatel, původním povoláním lékař. Angažován
v Devětsilu, v Levé Frontě. Jeden z členů klubu
Pátečníků. Jeho jazyk je bohatý, zvukomalebný a
napodobuje větnou skladbu staré češtiny. Mezi
zásadní díla patří Markéta Lazarová, Pekař Jan
Marhoul, Konec starých časů, Útěk do Budína ad.
276
Karel Čapek, (1890 – 1938), český humanista,
spisovatel, novinář. Spojen s Lidovými novinami.
Byl na straně T. G. Masaryka, což mu v době
národní krize, v době nástupu fašismu bylo
vyčítáno. Mezi jeho díla patří Pragmatismus (1918),
Hovory s T. G. M., četné hry: Věc Makropulos, Bílá
Nemoc, Válka s mloky, Ze života hmyzu, R. U. R.

která musí mít jistý mravní řád. Zde využiji
příklad mé rodiny. Můj pradědeček František
Mencl podobně jako Havlův dědeček měli
pokrokářské myšlenky. Byl z šestnácti dětí,
z Polabí a ještě k tomu z chudé rodiny. Působil
v Praze a postavil zde všechny mosty. Zároveň
sdílel modernistické myšlenky, byl zakladatel
klubu přátel žehu. Kromě mostů stavěl i
krematoria. Proč o tom mluvím? Mluvím o to
proto, že byl antiklerikál, pokrokář a zároveň
to byl obrovský moralista. Bylo známo, že
šetřil každý desetník, svou rodinu vedl přísně.
Z něčeho ten étos musel vycházet, třebaže byl
antiklerikál.
MS: Protestantská etika, skromnost, ochota
pracovat, ochota podstupovat riziko, pečovat
o obec.
JM: Podobně jako je to u Havlova dědečka.
Také pocházel z chudých poměrů. Půjčil si
peníze, vydláždil náměstí a realizoval se dále, a
byl to velmi mravný člověk.
MS: Dobrým příkladem osobností, které
mohou reprezentovat slušné spravování věcí,
je Tomáš Baťa277.
JM: Pokud ta mravní pravidla nebudou lidem
vnucována z pozic náboženských, musí mít jiný
kořen. Těžko to bude politická strana, která
bude vychovávat lidi.
MS: Politici jsou nám představováni
prostřednictvím médií. Člověk se může setkat
s postojem: „Proč bych se choval jinak, když se
tak chovají naši představitelé“? Má být pro mě
277

Tomáš Baťa, (1976 – 1932), český obuvník, který
začínal jako prostý švec. V roce 1894 byla založena
společnost T. a A. Baťa, která expandovala. Byl
podnikavý a dokázal využít prostoru v rakouském
mocnářství. Díky svému přístupu se stal nejlepším
podnikatelem své doby a jeho přístupy se staly
inspirací pro soudobé podnikatele. Usiloval, aby se
každý zaměstnanec stal podnikatelem, aby byla
soutěživost, která vede k větší spokojenosti lidí.
Město Zlín, kde působil, bylo ikonou dobového
funkcionalismu.
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vzorem Václav Klaus278, když někde na
návštěvě v Čile vezme pero? Nebo má být pro
mě vzor Stanislav Gross279, jenž prapodivně
přišel k penězům na svůj byt? Lidé si kladou
tyto otázky a své jednání konfrontují s tím, co
je normou. Proč já bych měl pracovat, když
někdo je schopen k prostředkům dojít
jednodušším způsobem, byť je to třeba krádež.
JM: Souhlasím. Sám si kladu otázku a nemám
na ni odpověď: Z čeho ta zásadní mravnostní
pravidla mají pocházet?
MS: Máme například koncept kategorického
imperativu.
JM: Z čeho pochází, když ne z náboženství? Já
mohu vyprávět o svém dědečkovi či
pradědečkovi, ale z čeho to u nich pocházelo?
Vy říkáte, že je to protestantská etika, jež se
převlékla v ten tehdy módní antiklerikalismus.
Byl to počátek první republiky. Z čeho dnes
vznikne? V této zemi je pouze menšina lidí,
která se hlásí k víře dávající mravní pravidla.
Kdo bude tou mravní autoritou? Do Sokola se
příliš nechodí, skauting též hyne na úbytě. Kde
se to ti mladí lidé budou učit?
MS: To slušné, poctivé chování by se mělo také
vyplácet. Tím myslím to, že slušným člověkem
278

Václav Klaus, *1941, přední politik, je s ním
spojena hlavní ekonomická transformace. Původně
ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během
rozhodování o transformaci Československa,
později České republiky. Je vnímán jako politický
antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o
otázkách
úlohy
občanské
společnosti,
angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal
prosadit svůj záměr, který se poté ukázal jako
koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy
patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo či mnoho
v dějinách země (1993), Mezi minulostí a
budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad.
279
Stanislav Gross, *1969, bývalý premiér a sociální
demokrat. Stál po boku Miloše Zemana, v jehož
vládě vykonával funkci ministra vnitra. Taktéž u
premiéra Vladimíra Špidly, kterého v roce 2004
nahradil. Z funkce odchází 2005 a věnuje se
advokacii, kterou za pobytu v politice vystudoval.

nebude opovrhováno, pokud upozorní na
nešvar, který vrhá společnost na šikmou
plochu.
JM: To bylo oblíbené téma profesora Cepla280.
V tom by se neshodl s Václavem Havlem281.
Základní etická pravidla jsou konstituována
tak, že se vyplácí je plnit. Když uvedu pár
příkladů. Člověk by neměl podporovat
smilstvo, neboť poté se to ukáže na potomku.
Jinými slovy se to má i vyplatit. Když ostatní
kradou, tak se vám vyplatí neokrádat, jelikož
následně vám bude důvěřováno a sklidíte
úspěch. Nebudete-li okrádat zákazníky, tak se
vám to vyplatí, jelikož vám přinesou
v dlouhém období prosperitu. Všimněte si, že
uvažování Václava Havla vychází z jiných
základů. On říká, že se člověk má chovat
mravně, i když se mu to nevplatí.
MS: To je jako Solženicyn282, jenž řekl:
nenechej se přemoci zlem, ale když vítězí zlo,
nedopusť, aby vítězilo skrz tebe.
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Vojtěch Cepl, (1938 – 2009), český právník,
vysokoškolský pedagog, mezi lety 1993 – 2003
působil jako ústavní soudce. Sám se na tvorbě
Ústavy ČR podílel. Před rokem 1989 se zabýval
sociologií práva a občanským právem. Po revoluci
usiloval o změnu způsobu studia českých práv. Byl
respektovanou osobou vyhledávající dialog a
občané jej mohli znát z diskusního pořadu Člověk a
demokracie na ČRo 6.
281
V. Havel, (1936 - 2011), československý a český
prezident. Významná autorita ve světě divadelním,
disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno
v zahraničí, patří mezi něj Zahradní slavnost,
Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo
desolato, Pokoušení, Asanace. Kromě her psal také
eseje, z nichž nejvýznačnější Moc bezmocných je
velkým příspěvkem do českého i světového myšlení
2. poloviny 20. století. Havlovou snahou bylo
bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.
282
Alexandr Solženicyn, (1918 – 2008), ruský
spisovatel, učitel a kritik totalitních poměrů. Pro
svou tvorbu byl vyhoštěn ze Sovětského svazu.
Tomu však předcházelo v roce 1968 vyloučení ze
Svazu spisovatelů. Laureát Nobelovy ceny za
literaturu z roku 1970. Nejslavnější díla jsou
Souostroví Gulag (1973-1975), Jeden den Ivana
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JM: Když jsem se s Havlem bavil, že by se
morálka měla vyplácet, pamatuji si, že se
velmi rozhněval a řekl mi: „O tom mi tedy
nevyprávěj, že se morálka má vyplácet“.
Značně jej má formulace rozhněvala.
MS: Ano, byl to člověk chybující. Myslím si, že
to řekl Patočka. Etika zde není pro člověka, ale
dělá z člověka člověka. Tím, že se chovám
mravně, tak se sám zařazuji do skupiny lidí.
Bohužel mnozí lidé si toto neuvědomují a
degradují se na zvířecí úroveň. Patočka byl
blízký Havlovi. Na jednu stranu můžeme
hovořit o racionálním kalkulu. Ve společenství
má být známo, že pokud se člověk bude chovat
eticky, tak na to nebude doplácet. Vidíme, že
toto je ne vždy naplňováno. Dnešní doba je
taková, že ti, kdo hlásají etické principy, jsou
mnohdy vysmíváni. Na druhou stranu je dobré,
že se o těch věcech mluví. Ve společnosti je
pohyb a ten napomáhá ke konání, které
korupční postupy osvětluje a vede k jeho
potírání. Jste novinář a média v tomto hledu
napomáhají k čištění prostředí od korupce.
JM: Média mohou působit na mnoha frontách.
Pohybují se v nich lidé různých profesí. Každý
z nich má svou roli. Komentátoři píší své
názory a apely, ale neměli by hlásat ideje
morálky, jiní novináři vysvětlují a dávají věci do
světového kontextu, aby se lidé dokázali
vyrovnat s těmi českými problémy, a pak jsou
v médiích investigativní novináři, kteří
upozorňují na jevy, jako je právě korupce.
Abych se přiznal, tak nepatřím mezi lidi, kteří
si myslí, že by novináři měli úplatkové aféry
provokovat či spoluvytvářet. Je to dnes
v módě, že novináři provokují a dělají skryté
agenty a vytvářejí situace, které by se bez
jejich přispění nestaly. To je podle mého
pohledu popření žurnalistiky a nesouhlasím
s tím. Tyto tři roviny - vysvětlování, osvěta a
mravní étos – jsou v komentářích důležité,
Denisoviče (1962). Po návratu do Ruska podal
analýzu společnosti v knize Rusko v troskách.

jelikož práci v médiích neděláte pouze pro
peníze. Každý člověk dělá práci, která je
kombinací étosu a jeho mzdy.
MS: Domníváte se, že potírání korupce, boj
proti korupci, je také bojem za demokracii?
JM: Neřekl bych. Demokracii můžete chápat
v širším slova smyslu a v úzkém slova smyslu.
V úzkém slova smyslu to není příliš zajímavé.
To je otázka voleb, ve kterých můžete zvolit
třeba NSDAP.
MS: Nebo Putina283 či jiného autokrata.
JM: Místo demokracie v širším slova smyslu
používám liberální konstitucionalismus či výraz
podobný. Ten v sobě zahrnuje omezení, tedy
ty známé checks and balances. Všechny ty
pojistky, ventily, brzdy a brzdičky a tak dále.
Pokud je takto míněna demokracie, tak ano.
Boj proti korupci je bojem za tuto formu
demokracie. Pokud je míněna pouze v úzkém
slova smyslu, tak to s tím nesouvisí.
MS: Soudíte, že při globalizaci světa vznikají
nové úrovně, na kterých je provozováno
korupční jednání. Jsme součástí mnoha
nadnárodních institucí. Ať začneme od
Evropské unie, přes Mezinárodní měnový fond,
Světovou banku, Mezinárodní organizaci
práce, NATO … Instituce, které měly dbát na
dodržování pravidel, se postupně staly
prostorem korupce. Svou povahou ji živí.
JM: Na mezinárodní úrovni? To se mi ani
nezdá.
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Vladimír Putin, *1952, druhý prezident ruské
federace v letech 2000 – 2008. Poté působil jako
předseda vlády. Za minulého režimu pracoval
v KGB. V roce 1991 byl zvolen starostou
Petrohradu. Časopis Time jej ocenil v roce 2007
titulem osobnost roku. Očima Západu je označován
za autokratického vládce, třebaže doma je
populární. V roce 2012 se vrátil do prezidentského
křesla, kde vystřídal Dmitrije Medveděva.
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MS: Máte Evropskou unii, která rozděluje velký
balík peněz.
JM: Právě že rozděluje malý balík finančních
prostředků.
MS: V těchto sférách nelze hovořit o globální
korupci?
JM: Existuje takové dilema, zda si člověk váží
peněz, které si sám vydělá, více, než těch,
které „zdarma“ dostane. Člověk se může
domnívat, že pokud dostáváme velkou část
z prostředků EU, že si je nezasloužíme a podle
toho s nimi zacházíme. Evropská unie si
pochopitelně nestačí ohlídat vše. Pokud v tom
je nějaká korupce, tak je to naše česká
korupce a ne korupce bruselská. Netvrdím, že
tam není žádná, ale rozhodně je tam v daleko
menší míře, než u nás. Cítím nutnost
podotknout důležitý aspekt, že korupce zavání
fatální geografickou nevyhnutelností. Na všech
grafech korupce můžeme vidět, že bují spíše
na jihu a východě Evropy. Česká republika je
v pomyslném středu tohoto území a má
naději, že se někam pohne, že se přiblíží
k tomu lepšímu. Není fatálně odsouzena
k tomu, aby v ní vládla korupce.
MS: Trochu tím narážíte na názor, že zdravé
prostředí je na severu a jih je postižen
ústupem, což platí zvláště o této době. Někdo
může říci, že pokud to zde bude hnít, tak
půjdeme cestou Řecka, když budeme pracovat
a podstoupíme ozdravné kůry, tak půjdeme
cestou severských zemí. Každý se může
vymanit, pokud o to usiluje.

potírání tohoto jevu ve svém názvu. Nemyslíte,
že se spíše klade důraz na formální věci, na
dobrou stylistiku zákonů, místo toho, aby se
konalo?
JM: Abych se přiznal, tak jsem byl Petrem
Nečasem velmi zklamán. Ve skrytu duše si
myslím, že se věci možná s jeho přispěním
dávají do pohybu. I když musel posvětit ten
proces očišťování. Když ale zboříte korupční
struktury, zloduchové se začnou udávat
navzájem, pak se jeden druhému mstí a
předávají informace novinářům. Teď se to děje
například v Praze. Druhá věc je státní
zastupitelství, kde to začal ministr Pospíšil.
Ovšem je otázka, zda by to bez premiérova
souhlasu dokázal. Přesto jsem byl velmi
zklamán z mnoha vystoupení Petra Nečase
v aféře Michálek, Knetig a ProMoPro …
MS: Inu, je to cesta dopředu, ale někdy
s velkými zákruty. Velký problém je dodržení
slova. Jste optimistou?
JM: V poslední době jsem příjemně překvapen
událostmi v Praze a tím, co se dalo do pohybu
na státních zastupitelstvích, avšak to nesouvisí
úplně s korupcí, ale s kauzami z devadesátých
let, s nimiž jsem se jako novinář setkával. Jsou
náznaky, že se něco po dlouhé době podaří
dotáhnout do konce.
MS: Děkuji Vám za výklad z pozice novináře.

Dialog o korupci s Adrianou Krnáčovou285,286:

JM: Myslím, že ten náš střed je dobrá a zdravá
poloha pro obrodu společnosti.
MS: Věříte spíše v mravní apel, nebo
programům, které si vytvořila vláda? Shodou
okolností nynější vláda Petra Nečase284 má
284

Petr Nečas, *1964, český politik, od roku 2010 9.
předseda pravicové vlády, též předseda ODS. Ve
vládě M. Topolánka působil jako 5. ministr práce a

sociálních věcí. V politice je od roku 1992. Působil
jako náměstek ministra obrany, předseda klubu
pro obranu a bezpečnost. Původním zaměstnáním
je plazmový fyzik.
285
Adriana Krnáčová, *1960, bývalá ředitelka
Transparency International 2002 - 2008, nyní
podnikatelka. Vystudovala vědu o výtvarném
umění a jazyky na FF UK a management na
University DePaul v USA.
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MS: Je dobré se na počátku zeptat, jak jste se
vůbec dostala ke zkoumání a monitorování
korupce, přestože jste vystudovala úplně něco
jiného. Jaký impuls vás dostal k tomuto jevu
sociální patologie?
AK: Ano, vystudovala jsem něco jiného a
v jisté nadsázce říkám, že neustále něco
studuji. Korupci jsem vnímala jako formu
studia. V roce 2000 jsem pořádala konferenci
a pak jsem se stala ředitelkou společnosti. To
je jedna úroveň. Druhá je samotný přístup ke
společnosti jako takové. Už ve škole jsem
neměla ráda, když se něco nedělalo korektně,
asi to mám v DNA.
MS: Potížista jdoucí proti proudu.
AK: Obecně se těm lidem říká prudiči.
MS: Tito lidé, kteří vyčuhují, nemusejí být
v kolektivu vítaní. Kdy jste se poprvé začala o
korupci zajímat?
AK: Vážný zájem o korupci jsem projevila, když
jsem skutečně dostala nabídku od
Transparency International. Bylo pro mě
zvláštní, že taková organizace může fungovat
v tak zkorumpovaném prostředí, které jsem
nacházela v České republice. Do jisté míry mi
to připadalo jako boj s větrnými mlýny.
MS: Vzala jste na sebe břímě Dona Quijota.
AK: Ne, nejsem žádný Don Quijote. Mně to
jednoduše přišlo zajímavé. Problém korupce
v sobě zahrnuje několik oblastí. Do jisté míry
bychom mohli tvrdit, že je v něm zahrnuto vše,
co o společnosti něco vypovídá. Musíte
studovat chování lidí, jejich interakce
v historických souvislostech, regulativech. Bylo
to pro mě velmi zajímavé i z toho důvodu, že
ráda komunikuji s lidmi a extrémně ráda
s těmi, kteří nejsou považování za tzv. košer.
286

Dialog byl natočen v úterý 13. 12. 2011 v 14:30
CET v knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha
1

Zajímá mě jejich příběh, proto se snažím
nekádrovat předem. Setkávám se s lidmi, kteří
nejsou považováni za ty, které Němci označují
za „salonfähig“. Takže, to byl další důvod.
MS: Vy jste říkala pěknou definici korupce, že
je to pojištění proti …
AK: … nejistotě.
MS: Nu, avšak nejistota nás obklopuje a bude
nás obklopovat stále více. To může vést
k tomu, že se lidé budou mít zájem čím dál tím
více pojišťovat. Vnímáte to tak, že korupce a
její velké akcentování je otázkou převážně
dnešní společnosti? Někdo může říci, že je
stejně stará, jako lidstvo samo. Každý měl
zájem se pojišťovat.
AK: Jistě. Máte pravdu. Domnívám se, že je to
otázka rozsahu. Nikdy v historii se zřejmě
nerozdávalo (nekradlo) z veřejných prostředků
tak, jako je tomu nyní.
MS: Stát nebyl tak velký, neposkytoval takové
transfery a nerealizoval takové investiční
záměry.
AK: Korupce se mi jeví jako pojištění vlastních
snah. Lidé často soutěží v prostředí, kde
nemají všichni stejné podmínky. Proto si
někteří chtějí pojistit svou snahu. Tohle
chování je způsobeno hlavně tím, že si lidé
nevěří, pojišťují si proto svoje vztahy.
MS: Proč si podle vás současní lidé nevěří?
AK: Podle mých pozorování jde o vnitřní
rozměr svobody. Člověk si jednoduše neřekne,
že když nevyjde jeden obchod, tak vyjde
nějaký jiný. Korupce je živena vnitřní
nesvobodou, nevírou ve své schopnosti. To
plodí závislé jedince, nesvobodné jedince,
kteří se musejí chovat ke svému okolí
nestandardně a pojišťovat si své kroky
takovýmto způsobem. Je to velmi všeobecná
definice, na druhou stranu vyplývá ze
zkušeností, které mám jak v obchodě, tak
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v neziskovém sektoru i v rámci mezilidských
vztahů, a přijde mi jako jediná rozumná. Není
to obviňování druhého. Jde jen o to, do jaké
míry si budeme věřit.
MS: Neztotožňujete tedy korupci jako takovou
s formou krádeže?
AK: Myslím, že je to její jistá forma. To určitě.
Ptejme se, proč lidé kradou? Protože nemají
dostatek a jejich majetek v různých podobách
je s ostatními nesrovnatelný.
MS: Možná je to také kvůli tomu, že jsou
špatně nastaveny hodnotové žebříčky lidí.
AK: Musíme se tázat, co rodiče dělají se svými
dětmi, co škola dělá se studenty? Pro správný
popis situace je nutné hledat její příčiny.
Druhá věc je, že si musíme uvědomit, že časté
mluvení o korupci znamená, že dosahuje tak
velkého rozsahu.
MS: Někdo by mohl právě říci, že se zvyšuje
inflace tohoto slova.
AK: Bude to jako s tou Gaussovou křivkou287.
Za několik let, když někdo bude mluvit o
korupci, nebude to lidi zajímat.
MS: Jak naznačujete, lidé budou čím dál více
otupělí, apatičtí. Je možné, že se s tím
jednoduše smíří. Je otázka, zda už v této fázi
nejsme.
AK: Bohužel musím konstatovat, že současní
lidé se s jevem korupce pomalu smiřují. Jak
z toho ven? Myslím, že to závisí na každém
jedinci.
MS: S tím lze pouze souhlasit. Jak budeme
kráčet my, tak bude vypadat naše prostředí a
vztahy v něm. Je na nás, zda půjdeme doleva či
doprava. V tom je člověk svobodný. Když jsem
zmínil hodnotu svobody, tak jste hovořila o
nutnosti svobody vnitřní. Sluší se připomenout,
287

Gaussova křivka zobrazuje normální rozdělení
pravděpodobnosti.

že existuje mnoho módů svobody. Člověk může
říci, že je svobodný od nutnosti plnit povinnosti
vůči státu či vůči entitám, které utvářejí
společnost. Na druhou stranu člověk může být
díky nabídkám společností svobodný pro něco,
co by bez jejich pomoci nemohl vykonávat. To
však a priori neznamená, že je vnitřně
svobodný. Jsou lidé, kteří byli v lágrech, kteří
byli týráni, přesto si v sobě zanechali osobní
svobodu, neboť jejich svět nebyl upnut na
hmotné a pomíjivé.
AK: S tím souhlasím.
MS: To znamená, že před člověkem vyrůstá
otázka co s tím? Jak v něm posilovat to, aby
byl ve světě dostatečně svobodný?
AK: To začíná v rodinách.
MS: Narážíte na výchovu a práci s mladým
člověkem.
AK: Tím neříkám, že každá rodina musí
vyznávat náboženství a v křesťanské tradici
vychovávat své děti. Bylo by dobré, pokud by
se lidé naučili rozlišovat, co je dobré a co zlé.
Co druhým lidem škodí a co naopak prospívá.
Aby se naučili na skleničku dívat spíš jako na
poloplnou, než poloprázdnou a uvědomovali
si, že vždy je nějaká cesta, kterou stačí jen
najít. A tyto principy byli schopni předávat
svým dětem, jít jim příkladem, neuhnout.
MS: Buďme optimisté …
AK: A také je důležitá víra, že člověk úkoly,
které jsou před ním, zvládne. Neponižovat své
děti, byť měly nějaký neúspěch, ale spíše
posilovat to, co je v mladém člověku pozitivní.
To proto, že každé ponížené dítě znamená
jeden zklamaný dospělý. A tito zklamaní
dospělí jsou na našich úřadech, ve veřejných
funkcích. Vidíte na nich, jak jsou spokojeni ve
svém životě a jakým způsobem to dávají
najevo, jakým způsobem se chovají. Soudím,
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že míra vnitřní nesvobody koreluje s mírou
korupce.
MS: Trochu mě vaše slova nabádají k tomu,
abych vyslovil hypotézu, že česká společnost se
pomalu vydala na cestu do otroctví. Z jednoho
chomoutu jsme se dostali a navlékáme si
druhý. Obhájce svobody a bojovník proti
nevolnictví F. A. von Hayek288 říkal, že svoboda
je schopnost využívat informace.
AK: A co je informace? Je to soubor dat, které
mají snížit nejistotu.
MS: Informace je to, co by nás mohlo
formovat. Co dělá z hmoty – matérie
uspořádaný celek. Dá se říci, že se bojíme toho,
že slovo korupce nebude mít žádný ohlas, že
na něj lidé nebudou slyšet a budou je
ignorovat. To by vnímaví, pozorní lidé neměli
dopustit. Když slova ztratí svůj význam, když
jim vykrademe obsah, tak časem ztratíme i
svobodu. Tak o tom uvažoval Konfucius289.
AK: Do určité míry ano. Ten čas pomalu
nastává, byť jsou lidé, kteří se snaží rozkrývat
kauzy s korupcí spojené.
MS: Vy si myslíte, že to bude následně zajímat
ty, kteří se tím budou zabývat pouze ze své
profese?

AK: Obávám se, že tomu již tak je, neboť ti,
kteří se tím tzv. profesionálně zabývají, jsou
státní zástupci, policisté, do určité míry politici
a určitá skupina neziskových organizací.
Vytvářejí hermetickou skupinu, v níž si
vyměňují informace.
MS: Vzájemně se podporují, aby
v monitorování sociální patologie pokračovaly.
AK: Nebyla bych si tak jistá s tou podporou.
Dokonce se vyklešťují, protože jedna závidí
druhé - třeba v mediální prezentaci.
MS: Inu, konkurence a rivalita.
AK: Ano. V jednom rozhovoru jsem říkala, že
společnost je hormonálně vychýlená. Stačí se
podívat, kdo všechno ve státu zastává důležité
posty. To je to „ego“, jež je velmi silně
zastoupené ve společnostech. To znamená, že
místo toho, aby se ve společnosti něco
udělalo, odpracovalo, tak se plýtvá energie na
dohady a vzájemná obviňování. Sama tomu
příliš nerozumím.
MS: Ano, toto téma začne být doménou těch,
kdo se tím profesně zabývají. Jenomže, a na to
jste se tázal, co místo toho?
AK: To je ta druhá strana mince. Kam to má
směřovat? Kam máme jít, když nyní hovoříme,
že jsme zkorumpovaní?
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F. A. von Hayek, (1899 - 1992), rakouský
ekonom, který v roce 1974 obdržel Nobelovu cenu
za ekonomii za svůj příspěvek k hospodářským
cyklům, které byly vysvětleny na monetární bázi.
Velmi mu pomohl v onom zkoumání jeho kantor a
přítel L. von Mises. Mezi jeho základní knihy lze
počítat Monetární teorie a obchodní cyklus, Ceny a
produkce, Cesta do nevolnictví, Řád smyslovosti,
Ústava svobody, Právo, zákonodárství a svoboda,
Odstátnění peněz, Fatální omyl. Knihy se vyznačují
popisem řádu v různých sférách bytí.
289
Konfucius, (552 – 475), čínský myslitel, politik,
státník. Je považován za prvního čínského filosofa a
spolu s Lao- c´ poznamenal duchovní učení staré
Číny. Prosazoval spíše filosofii praktickou než
metafyzickou, která je mnohde odtržena od
reálného života. Nevytvořil žádný systém etiky,
logiky či metafyziky.

MS: Pokud si pamatuji, tak jste užila spojení
ultra – zkorumpovaná.
AK: To bylo kdysi. To se pojí s devadesátými
lety, kdy jsem tu situaci počala vnímat a
zabývat se jí. Začala jsem více pronikat do
mentality světa. Ne vše je černé a ne vše je
bíle. Problém je také trochu v tom, že
v současných médiích se prezentují věci velmi
tendenčně. Ovšem zaplať Pán Bůh za ta
média, neboť se společnost dozví o kauze, o
které by se nikdy nedozvěděla. Je
pochopitelně otázkou, co s tím společnost
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udělá. Co udělá s energií, která se v rámci
procesu odkrývání a potírání objeví.
MS: Jak vnímáte poselství neziskových
organizací? Sama jste v jedné z nich působila a
vedla ji.
AK: Organizace zabývající se fenoménem
korupce by měly spolupracovat, neboť jich
není mnoho. Proto, aby něco pozitivního
ovlivnily, je potřeba spolupráce, ne řevnivost a
neopodstatněná dominance jedné organizace
nad druhou. Nikdo nemá patent na pravdu,
zejména ne, když se bavíme o korupci. Ta je
nemocí, která se šíří kvalitním networkem.
Proto je třeba proti ní působit rovněž
kvalitním networkem ale neziskových
organizací. Nikdo není zvědavý na jejich
nesmyslné mediální přestřelky. Korupční
network se pak raduje.
MS: Nedávno jedna z nich nabídla zjištění, že
jsme jako republika obsadili 57. místo v indexu
vnímání korupce. Jsou lidé, kteří říkají, že
vykazované hodnoty nás řadí mezi země
třetího světa. Je to jistě nemilé zjištění, které
však vzbuzuje otazníky. Kvůli čemu jsme se
propadli? A kritiky směřující k vykazování
korupce jako takové. Hodnoty, které tento
index prezentuje, nejsou srovnatelné s tvrdými
daty, s nimiž operují ekonomové, jakými je
výstup hospodářství v podobě mediálně
známého hrubého domácího produktu (HDP).
AK: Ano, HDP není CPI (Index vnímání
korupce).

diskusi v rámci celé sítě, zda je správný, zda
nás náhodou ta data, která jsou zveřejňována,
neklamou, zda jsou relevantní. Index je brán
jako berná mince a může se tím hodně
uškodit. Nebyla jsem sama, která iniciovala
tuto diskusi. Bohužel se nám to nepovedlo.
Domnívám se, že index v žádném případě
nezrcadlí míru korupce v jakékoliv zemi. To je
mylná představa. Tento index je dělán na
velmi malém vzorku a ještě k tomu je to index
kompozitní. Celkový výpočet a jeho
interpretace jsou velice diskutabilní. Já jsem se
s tím neuměla nikdy srovnat. Vždy, když jsme
to prezentovali, tak jsem měla „stáhnutý“
zadek, že přijde člověk, jenž to vyvrátí. Doufala
jsem, že přijde ekonom či statistik, jenž toto
celé nabourá. A nic, a to až do nynějších dnů.
To by byl jeden z velkých úkolů možná
soudobé statistiky. Doufala jsem, že tuto výzvu
přijme profesor Hindls290 a jeho kolegové.
MS: Člověk by měl vědět, co skrývají čísla,
zvláště ti, co s nimi pracují, neboť mohou
manipulovat.
AK: Číslo v médiích je tak magické, že zahaluje
informaci, kterou samo obsahuje.
MS: To máte stejné jako s indexy na Wall
Streetu291. Někdo by řekl, že bohužel žijeme
v době těchto symbolů. Sami jsme si vytvořili
služebníky, kterým podléháme …
AK … a kvůli tomu zvyšujeme vlastní nejistotu.
MS: O to více budeme konfrontováni v různých
ohledech s korupcí. Je to dvousečné.

MS: HDP zahrnuje přesný součet pevných dat a
index vnímání je výslednicí odpovědí člověka,
je tam subjektivní pohled a rozměr.
290

AK: Index vnímání korupce je problém sám o
sobě. To říkám s plnou vážností. Ještě, když
jsem pracovala v Transparency International,
tak jsem se snažila o vysvětlení. Zjistila jsem,
jak je konstruován, a snažila jsem se jeho
skladbu zpochybnit a změnit. Vyvolat tak

Richard Hindls, *1950, český statistik,
vysokoškolský profesor a rektor Vysoké školy
ekonomické v Praze od roku 2005. Působí v radách
mnoha vzdělávacích institucí jak v Čechách, tak na
Slovensku. Spolupracuje s ČRo 2. Je autorem knih,
jako je Národní účetnictví v několika vydáních,
Ekonomický slovník.
291
Jedná se o Dow Jones Index, NASDAQ, S and P
aj.
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AK: Není to také kvůli tomu, že nám chybí
dostatečné kritické myšlení?
MS: Rozumím vám, kam směřujete. K. R.
Popper292. Narážíte na schopnost člověka
proměnit náš subjekt v objekt, v předmět
zájmu, zneutralizovat jej a nahlédnout naše
jednání, chování, uvažování skrze myšlení
v kontextu času a okolí, které jej obklopuje.
AK: Dívat se na svět nezaujatě, nebýt osobní
v diskusích.
MS: Člověk je na této zemi pouhou chvilku a
má zájem něčeho dosáhnout, chce naplnit
svou misi. Vede to bohužel k tomu, že jsou i ti,
kteří se nedívají kolem sebe a místo dialogu,
slova, používají jiné prostředky.
AK: Není to také tak, že si myslíme, že jsme
nesmrtelní? Neuvažujeme o tom, že máme
limitovanou dobu na této planetě? Nemáme
se tedy snažit o vytvoření maxima dobrého?
MS: Rozumím vám a souhlasím s vámi,
nicméně jsou lidé, kteří nesmýšlejí touto
cestou a co je pro ně dobré, může mít opačné
znaménko pro nás. Jsou lidé, kteří jsou schopni
jít přes mrtvoly. Ano, i ti žijí mezi námi a
používají všechny prostředky, tedy i korupci.
AK: Myslela jsem konání dobrých věcí, pouze
dobrých. Když se totiž dožijete určitého věku,
tak budete bilancovat, co jste zde zanechal …
MS: Herec Jan Kraus říká, že žijeme tak, že
jsme smrt vytěsnili z našeho plánu.
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P. R. Popper, (1902 – 1994), anglický filosof vědy
rakouského původu. Představitel kritického
racionalismu. Hlavní východisko ve vědeckém
zkoumání je teze o vyvratitelnosti teorií, které si
člověk o světě utváří – princip falzifikovatelnosti.
Přijímá omezenost lidského rozumu, toleranci i její
meze a nemožnost předvídat budoucnost, na čemž
byly založeny totalitní teorie jako je marxismus aj.
Důležitými díly jsou Bída historicismu (1936),
Logika vědeckého zkoumání (1934), Otevřená
společnost (1945).

AK: Úplně.
MS: To je naše vina, což se přirozeně promítá
do lidského chování a smýšlení.
AK: Souhlasím. My staré a zesláblé posíláme
do ústavů. Zde umírá třetina lidí anonymně.
Nikdo se o ně nehlásí. Smrt prostě neexistuje.
MS: To je způsobeno tím, že máme k tomuto
světu divně nastavená východiska. Jsme
zkorumpovaní dobou, jež se vyznačuje
povrchností. Sami jsme se proměnili v obálky.
Problém je, že jsou prázdné a čekají na
naplnění. Člověk, aby se navrátil k plnosti,
musí projít otřesem. Asi jediná cesta
k naplnění prázdnoty je uvědomění si
důležitosti otázek, jako kdo je člověk, co je to
svoboda, co je to život. To jsou témata, skrze
něž se budeme moci stát opět lidmi. Jinak to
nepůjde.
AK: Svět je takový, jak ho vidíme, a tělo
následuje myšlenky. Jinými slovy, když si
budeme říkat, že je krize a že to bude špatné,
zcela jistě tomu tak bude. Našimi myšlenkami
determinujeme naše bytí. Takže, když si
řekneme, že budoucnost je skvělá, možná
přijde dojde i k snížení nebo odstranění
korupce. Věřím tomu.
MS: Pokud vyjdeme z naší nedávné zkušenosti,
můžeme najít problém v české transformaci.
Sama se k onomu období kriticky vyjadřujete.
Zdůrazňování hospodářského základu přivádí
společnost na scestí. My jsme zaseli, setba
byla intenzivní a tak se nesmíme divit, jaká je
situace. Cesta k nápravě je korekce stávajícího
stavu.
AK: Víte, nesmíme být přílišnými pesimisty.
S dědictvím se musíte vyrovnat, ale nenechat
se tím odradit. Je však otázka, zda to mohlo jít
dělat jinými způsoby? Ale v tom jsem velmi
opatrná.
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MS: Ano, je obtížné dělat reformu.
Neexistovala laboratoř, vše bylo naživo. Sami
jsme se stali aktéry, ať někdo chtěl či ne. Zde je
důležité, jak člověk naslouchá. Rok 1989 byl
velkým zlomem spojeným s očekáváním. Duch
změny je dávno pryč a přišel čirý ba sprostý
pragmatismus. Lidé si pak říkají, že možná to
všechno bylo k ničemu.
AK: Dělali jsme to proto, že jsme chtěli být
svobodní.
MS: Ano, svoboda je …
AK: … odpovědnost.
MS: To je zřejmé. Problém je, že mnozí lidé si
svobodu falešně definují a spojují ji s libovůlí,
což vede k velkému nedorozumění. Pokud se
zamýšlíte nad chováním člověka, možná, že
lidé po roce 1989 reagovali jako hladoví psi a
byli desorientovaní, vnitřně nejistí.
AK: Pokud znáte teorii mezního užitku, tak ten
s nasycením klesá. Pes se nasytí a je to.
MS: Někteří jsou přesyceni, přesto se lidem
nedostává důležitých elementů, možná zvláště
těm, kdo mají dost.
AK: Člověk má své limity. Nemůže sníst více,
nemůže se vozit ve více automobilech, žít ve
více domech, jako někteří v současné době.
Myslím si, že ta potřeba je vybuzena zvenčí.
Chováme se v ekonomické logice
maximalizace svého užitku. On má veliké auto,
chci mít ještě větší. To je ta pojistka, abych se
cítil právoplatný a svobodný a odstranil svoji
nejistotu být nepřijat ve společnosti, v které se
pohybuji. S lidskými hodnotami to nemá nic
společného.
MS: Já bych řekl, že je to projev vnější korupce
a cesta k negaci vnitřní svobody. Pokud
nebude mít auto, nosit jisté oblečení, tak ho do
jisté společnosti nepustí.

AK: No a? To je přece ta svoboda a
nesvoboda.
MS: To není svoboda. To je otroctví. Je otázka,
zda má člověk narušovat konvence.
AK: To je o přístupu člověka k člověku, ke
světu a ovlivňuje to míru svobody a to, jak se
dokážete postavit současnosti. Měla jsem
možnost si projít reakce na jedné sociální síti.
Byla jsem konfrontována s velkou obrovskou
beznadějí, naštvaností a negativní energií. To
si člověk ani sám neumí dobře přestavit. Pro
mě je to fascinující. Rozhodla jsem se
odpovědět jednomu diskutujícímu, jenž
rozporoval to, že upozorňuji na výstavu
v DOXu, protože ji považuji za dobrou a
poučnou. On namítal, že dělám reklamu
bohatým lidem, jež nás chtějí přesvědčit, že
podporují kulturu. Napsala jsem, že je lepší
něco konat a nemrmlat. Pak nám bohatí lidé
nebudou trnem v oku.
MS: Ano, žijeme ale v době neustálého
poměřování bohatství a co je také důležité
zmínit, že někteří lidé se k němu dostali
nesprávnou cestou, a proto také mají
podezření vůči bohatým lidem. Lidé za
bohatstvím vidí i korupční přístupy.
AK: Nu, ale přejme člověku, jenž se dostal
k majetku správnou cestou. Když je šikovný, co
mu mám říci? Bud´ ještě bohatší, když se ti
daří. Přejme mu to.
MS: To je případ Billa Gatese293.

293

Bill Gates, *1955, zakladatel společnosti
Microsoft. Jeden z nejbohatších mužů planety.
Programy jeho společnosti dokázaly proměnit
počítačový svět, ať se jedná o operační systémy
MS-DOS, Windows či kancelářské programy Office.
Se svojí ženou vlastní nadaci Billa a Melindy
Gatesových. Své postoje zapsal v knihách
Informační dálnice (1996), Obchod rychlostí
myšlenky (1999).
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AK: Ano, když člověk dá až dvacet milionů na
muzeum moderního umění, je to přeci
správné. Vždyť to slouží každému!
MS: Souhlasím, ale problém je v tom, že žijeme
v jiné společnosti, která měla odlišnou
zkušenost ve srovnání se západními
demokraciemi. V minulosti vládl šedý průměr.
Kdo vyčuhoval, byl srovnán, nebo jej podmínky
donutily k emigraci. To je jedno vysvětlení.
Druhé, a již jsem to naznačil, můžeme vidět
v tom, že se lidé k bohatství dostali nedobrým,
neslušným způsobem, což narušilo důvěru ve
svobodný systém. Opakuji, kdo usiloval být
svobodným, volil exil. Můžeme s nadsázkou
říci, že zůstali ti, kdo se spokojili s málem, a
proto někdo, kdo vyčuhuje, tak je obětí závisti.
AK: Do jisté míry ostrakizace těch, kdo něčeho
dokázali, je forma společenského žaláře. Vždyť
je snad lepší někomu přát, než závidět. Sdílíte
také tento postoj?
MS: Souhlasím s vámi. Vždyť ti, co umí, by měli
být patřičně odměňováni. Závist je forma
malosti. Již moudří lidé říkali, aby člověk přál
druhým, neboť mu také bude přáno, aby dal,
neb mu bude dáno.
AK: Já věřím v pozitivní energii, která se
člověku, byť ne ihned, navrací. Korupce je
projev negativní energie. Je reaktivním
fenoménem. Ta plodí pouze negativní energii.
A také permanentní rozhořčení. Zejména
proto, že jednotlivec proti tomu nemůže ihned
nic dělat, skutečně ne. Příklad? Provalí se
nějaká kauza, ale člověk to nevnímá, protože
už jich bylo tolik jiných předtím.
MS: Když si to vztáhneme na Prahu, můžeme
jmenovat kauzy OpenCard, financování
dopravních podniků, tunel Blanka, Sazka. To
nemluvím o kauzách na národní úrovni.
AK: Co ten náš občan může dělat? Nekoupí si
OpenCard? Nekoupí si lístek do hromadné
dopravy a bude jezdit načerno? Jakým

způsobem může dát najevo svůj nesouhlas?
Přestane platit daně?
MS: Vyjděme z představy, že může projevit své
preference. Ekonomové v tomto ohledu hovoří
o možnosti hlasovat nohama. Lidé mohou
odejít, pokud se jim něco nelíbí. Jsou svobodní.
Nyní mi můžete namítnout, cožpak může
většina národa odejít?
AK: Někteří by mohli, ale nerada bych
navštěvovala své děti na Novém Zélandu. Toto
je snad hezká země. Dle mého mínění má
obrovský potenciál. Je zde dost chytrých lidí.
Máme slušné vědce, výzkumníky. Jistě máme
dobré učitele a dobré podnikatele.
MS: Ano, vaše slova chválí, ale zde se musíme
tázat, proč se ti lidé nedokážou spojit, aby se ti
špatní a neschopní sebrali a odešli? Oni jsou ve
společnosti parazity.
AK: Abych se přiznala, nechci, aby odešli
špatní a neschopní. Ráda bych, aby se ti dobří
spojili k tomu, aby motivovali ty, kteří nemají
tu naději, aby ji získali. Ti špatní nemohou
odejít, jelikož by nebylo vidět, jak dobří jsou
dobří. Je nutné mít ve společnosti rovnováhu.
MS: Možná tím nepřímo říkáte, aby společnost
z negativní energie vytvořila tu pozitivní.
AK: Jistě. V každém lze najít pozitivní
potenciál. Pravdou je, že nemáme moc
trpělivosti, abychom jej nalézali a využívali.
Nejlépe se to ukazuje ve vzájemné komunikaci
nebo v diskusích. Ty degradovaly na monolog,
kdy neslyšíme potřebné argumenty.
MS: Zmínila jste média, důležitý spoj mezi
občanem, veřejnou sférou a politikou. Mnohdy
člověk má pocit, že vše je medializováno, a
jako by bez nich nic nešlo. Přijdou s událostí,
někdy i senzací, která může člověka pěkně
rozladit a znechutit. Co podle vás mohou právě
média konat? Jaký je jejich úkol?
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AK: Nejdřív musím říct, že máme jedny
z nejsvobodnějších médií ve střední a
východní Evropě i v zemích bývalého
komunistického bloku. Je dobré se z toho
radovat. Když porovnáme slovenská a česká
média, tak ta česká mají podstatně vyšší
profesní úroveň. Nicméně je to dvousečné. Na
jedné straně je dobré, že se novináři zabývají
korupčními kauzami a snaží se napomoci
některé vypátrat podle možností, které mají.
Na druhé straně některé kauzy jsou účelově
připravené a spouštěné, aby uškodily tomu či
onomu politickému protivníkovi.

zapomněli. Mají takový pocit, že když jsou
v politice, tak si mohu dovolit vše. Opak je
pravdou.

MS: Asi narážíte na Kubiceho zprávu294 …

AK: Víte, ono je to i v určitém smyslu dobře.
To je jako s porodem. Žena má pekelné
bolesti, ale mozek je vytěsní, aby měla žena
odvahu jít do toho znovu. To je skutečnost.
Sama jsem matkou tří dětí a asi to funguje.
Paměť je k nám milosrdná. Představte si, že by
si lidé pamatovali všechny špatné věci.
Soudím, že bychom se sprovodili ze světa. Ono
to stačí, jak se permanentně „zabíjíme“
v diskusních fórech pod články. Tam je vidět
skutečná míra nevraživosti, nenávisti vůči
sobě, nespokojenosti se svým vlastním
životem, jenž si člověk vybíjí na autorovi toho
kterého článku, případně na jeho názoru. Ze
sociologického hlediska je to velmi zajímavé a
zároveň smutné. Takové diskuse se totiž
nevedou na zahraničních serverech jako je
Frankfurter Allgemeine296, Springer,
Süddeutche Zeitung297. Na takovýchto
serverech je veřejný diskurs na úplně jiné
úrovni, třebaže i tam je vše anonymní.

AK: Přesně tak. Jsou i jiné. S jejich pomocí
vyplavou na svět nechutnosti ze soukromého
života politiků.
MS: Topolánek295 a návštěva v Itálii.
AK: Například. K této situaci pochopitelně
přispěje ne příliš dobrý způsob komunikace.
Když klasičtí konzervativní politici mají
mimomanželské svazky jako na běžícím pásu,
diskreditují celou politickou stranu či lépe ty
hodnoty, za které bojuje. Nechci to zde
paušálně odsuzovat, nechť si každý udělá
úsudek sám. Tím pádem ale politik
zpochybňuje to, co říká.
MS: Opětovná korupce, lidem chybí integrita.
AK: To určitě. Integrita je slušné slovo. Lidem
chybí v tom momentě, když jdou do politiky,
ale možná ji nikdy neměli, nebo na ni

MS: Potíž je v tom, že lidé nemají zábrany. Je
možné, že jsme z našich myslí vytěsnili
osvědčené hodnoty. Někteří z nás se rozhodují
bytostně utilitárně. To je jeden rozměr. Druhý
je, že počítáme s tím, že lidé na to jednoduše
zapomenou. Nějaká aféra? Nějaká
zpronevěra? To se přece stane. V tomto jsme
šiřitelé pokrytectví. Máme selektivní paměť a
uchováváme pouze to dobré.

MS: Je to jiná kultura.
294

Kubiceho zpráva se týká prorůstání zločinu do
státní sféry za dob vlád sociální demokracie 1998 2006. Zpráva vzbudila velký rozruch a nevoli
politiků.
295
Mirek Topolánek, *1956, 7. předseda vlády ČR.
V letech 2002 – 2010 předseda Občanských
demokratů. V politice se angažoval jako člen
Občanského fóra a poté vstoupil do ODS. V letech
1996 se stal senátorem. V roce 2009 předsedal EU,
ale v průběhu předsednictví byla jeho vláda
odvolána. Od roku 2011 působí jako kantor na
vysoké škole a také se angažuje v energetice.

AK: Jistě ano.
MS: Obtíž je, že jsme si chtěli vybudovat
kapitalismus a neuvědomili jsme si, že
samotné slovo kapitalismus je od slova Capita,
296

Frankfurter Allgemeine - německý deník
založený v roce 1949.
297
Süddeutsche Zeitung - německý deník založený
v roce 1945.
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tedy hlava. Člověku se zdá, jako bychom tou
hlavou opovrhovali. Práce mysli na sobě
samém vede ke kultivaci.

kdo si nechá nařídit. Spíše jsme si je nechali
vnutit. Jednoduše nemůžeme pořád hledat
nějakého viníka.

AK: Ano, uběhlo více než dvacet dva let, to je
doba, kdy dospěje člověk. Můžeme říci, že
jsme vychovali dospělého jedince, pouze s
některými nedobrými vlastnostmi.

MS: Bohužel tento národ neustále hledá
nějakého viníka. Ukazuje, my ne, ale oni.

MS: Ano, ale společnost není jedinec. To je běh
na dlouhou trať. Vy si můžete modelově
utvořit společnost a ta nemusí odpovídat
realitě. Generační společnost se liší od člověka,
jemuž je 22 let.
AK: Nu, řekněme, že jsme v první části. Kdy
bude hotová, když říkáte, že je společnost
nehotová?
MS: Budoucnost je otevřená. Masaryk298
hovořil o padesáti letech, ale my jsme měli
silné kořeny, když jsme utvářeli nový stát
v roce 1918. Tehdy jsme dědili z RakouskaUherska. V devadesátých letech nám zbylo
dědictví z Východu. To byla jiná kvalita. A nyní
je to náš produkt. Jan Kraus299 hovoří v tomto
smyslu.
AK: A co je špatného na Východě?
MS: Nařizovali nám ti z Východu. Ty jsme
jednoduše museli poslouchat a to je naše
dědictví.
AK: S tím nesouhlasím. My jsme mohli
vzdorovat, ale nechali jsme si nařídit. Ten,
který nařizuje, není hned vždy na vině. Je to
vztah dvou stran. Jeden, kdo nařizuje a druhý,
298

T. G. Masaryk, (1850 – 1937), filosof, politik,
zakladatel Československa. Významná postava
českých novodobých dějin. Mezi jeho význačná
díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky,
Karel Havlíček, Ideály humanitní. Byl pokládán za
velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal
Rusko a Evropa, Nová Evropa.
299
Jan Kraus, *1953, český herec, satirik,
představitel pořadu Uvolněte se, prosím a Show
Jana Krause, zakládající člen Nadačního fondu proti
korupci.

AK: Soudím, že s tím je nutné přestat, neboť
se nikam nepohneme. Žádným pozitivním
směrem se společnost nerozvíjí.
MS: Jak bychom měli začít? Nastavit si slušná
zpětná zrcátka? Za to, co jsme vykonali,
neseme plnou odpovědnost. Nemůžeme
alibisticky říkat, že jsme obětí něčeho. Tu bylo
Rakousko, tu Německo, tu Sověti.
AK: Domnívám se, že je to velmi pohodlné
něco na někoho svádět.
MS: Souhlasím s vámi, ale spoustu lidí má
tento způsob myšlení v sobě zakódovaný.
AK: Někdo řekne pravdu, neboť ví, že když se
přihlásí, tak bude patřičně odměněn. Tomu se
říká malé hrdinství v dětském kolektivu.
Z malých hrdinství se formují lidé, kteří se
jednoduše nesehnou. Nyní je vánoční doba.
Měli bychom v ní dělat inventuru a zeptat se
sebe sama, zda se vůbec máme rádi. Jaká je
vlastně naše pozice vůči druhým, neznámým
lidem? Nemyslím významné osoby, ale
normální lidi. Mám já je vůbec rád, nebo jsou
mi cizí a lhostejní? Třeba zemře, když mu
neposkytnu první pomoc. Jsem schopen to
udělat?
MS: Tímto cynickým přístupem se zabývá
Graham Green v knize Třetí člověk. Některé lidi
máme jako prostředky a ne jako cíl.
AK: Neměli bychom zapomínat, že každý
člověk má také pozitivní složku. Uvedu příklad.
Dcera se mě zeptala, zda znám jednoho
politika. Když jsem odpověděla, že ano, tak
naznačila, že to musí být strašný člověk, když
se o něm píšou zlé věci v novinách. Já si ale
myslím, že nemůžeme odsoudit člověka kvůli
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článku v novinách. Já osobně se snažím
v lidech hledat to pozitivní.
MS: Ale mnozí lidé dají na to, co se v novinách
píše. České noviny jsou ve srovnání
s Východem slušné, ale zaostávají za
Západem, jak jste zmínila Frankfurter
Allgemeine a jiné.
AK: Mnoho jim chybí.
MS: Někteří lidé právě proto namítají, že žijí
v takovém divném světě. To proto, že nám
novináři nabízejí na něj takový pohled. Jsou
lidé, kteří si zhoubnost některých zpráv
neuvědomují. Neuvažují tak, že se tím podílejí
na snižování pozitivní energie a nepřímo lidské
svobody. Neuvědomují si, že články, které píší,
nepřímo korumpují.
AK: Abych se přiznala, tak jsem přestala číst
noviny a ani do nich nepřispívám. Ale uvažuji,
že bych se opět vrátila. Nejsem grafoman, je
to lokální nemoc.
MS: Nemáte snahu svými slovy přetvářet svět
jako Karel Marx300. Nemáte potřebu svými
slovy korumpovat ty, kteří nestojí pevně.
AK: Abych se přiznala, Kapitál jsem četla a
studovala. Jsem přesvědčena o síle slova
zejména v určitých dobách. Lidé by měli více
číst kvalitní literaturu.
MS: Žijeme v době neklidné, kde životní pozice
některých z nás jsou vychýlené. Člověk by se
měl zabývat kritikou systému. Lidé, kteří tak
300

Karel Marx, (1818 – 1883), německý
materialistický filosof, Hegelův následovník, jenž se
proti němu kriticky postavil. Rozhodl se změnit tvář
světa: „Do dnešních dnů myslitelé pouze o světu
hovořili, nyní je nutné jej změnit“. Idea, která silně
ovlivnila následná desetiletí. Své myšlení
spoluvytvářel s B. Engelsem, jenž jej jako továrník
podporoval. Mezi jeho hlavní díla patří Kapitál
(1867), Teze o Feuerbachovi (1852), Komunistický
manifest (1848), Svatá rodina (1844). Proti Marxovi
vystupoval i T. G. Masaryk, jenž podrobil kritice
jeho teze v Sociální otázce.

konají, nejsou, jak se říká, „salonfähig“. To je
chyba. Lidé upozorní na problém, nejsou
přijímáni, protože porušují sdílený řád myšlení
té které skupiny lidí. Tím implicitně korumpují,
a proto nejsou vítáni.
AK: Na výročí 17. listopadu v roce 2011 jsem
se mohla zúčastnit přednášky Slavoje
Žižeka301. Byl to silný zážitek už kvůli tomu, že
je to vskutku exotický myslitel. Jeho názory
jsou mnohovrstevnaté a je dobré si z toho
vybrat. Není zařaditelný.
MS: Ano, poskytuje člověku koktejl postojů ve
snaze nabídnout alternativu vůči dnešnímu
relativismu, oživit diskuse o spravedlnosti a
postavení člověka v současnosti.
AK: Žižek se snaží poukázat na neuralgické
body dneška. Je to podáno alternativně
vypadajícím člověkem. Není to tradiční
soudobý myslitel, jako jsou Sloterdijk302,
Eco303. Jeho názory jsou vskutku zajímavé.

301

Slavoj Žižek, *1949, slovinský filosof,
psychoanalytik, kulturní teoretik v oblasti filmu. Ve
své práci se odvolává na výsledky bádání Hegela,
dále stoupenců levicového hegelianismu K. Marxe,
Lenina, psychoanalytika J. Lacana. Během
komunismu byl disidentem a nemohl se věnovat
akademické práci. Změna přišla až s pádem
Východního bloku. Ve svém myšlení se nevyhýbá
žádnému tématu: od náboženských, přes politické,
etické, hospodářské, estetické… Je velmi aktivní
v oblasti občanské společnosti. Působil na
univerzitách po celém světě. Jeho alma mater je
Lublaňská universita. Mezi hlavní díla je uváděn:
Sublime object of Ideology (1992), On Belief
(2001), The Parallax View (2006), How to read
Lacan (2006) aj.
302
Peter Sloterdjik, *1947, německý publicista a
filosof. V mládí se zabýval strukturalismem a
hermeneutikou.
Nyní
je
představitelem
postmoderních filosofie. Zabývá se myšlením lidí
jako Foucalt, Derrida. Mezi význačná díla lze
označit Kritika z cynického rozumu z osmdesátých
let. Jeho práce vyšly i v Čechách. Procitne Evropa
(1997), Na jedné lodi, pokus o hyperpolitiku
(1997).
303
Umberto Eco, *1932, italský filosof, sémiotik,
romanopisec, vysokoškolský pedagog university v
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MS: Když tak líčíte setkání se slovinským
myslitelem, tak se člověk má chuť zeptat, zda
vás náhodou nepřesvědčil o svém smýšlení, ba
dokonce „nezkorumpoval“. To proto, že jeho
postoje jdou proti soudobému smýšlení.
AK: Netvrdím, že mě jednoznačně přesvědčil.
Zdůrazňuji, že ráda myslím o věcech, které
mohou někteří považovat za zbytečné. Vidím
to jako disciplínu, kterou v sobě mají myslící
lidé. Člověk se přece táže, proč věci jsou,
takové jaké jsou. To je přece jeden ze
způsobů, jak uvažovat a napomáhat
k proměně světa. Pan Žižek tak koná a říká
velmi zajímavé názory. Tím je pro některé tak
neakceptovatelný. Ale to je právě kouzlo
různorodosti. Je to silné přesvědčení
ideologie. Krize, v níž se nacházíme, není krizí
ekonomickou, ale spíše ideologickou. To
znamená ...
MS: …, že je také i krizí vnitřní svobody.
AK: Proto říká, že nabízí jednu z forem, jak
z toho ven. Není jediná. On netvrdí, že má
patent na rozum. Nemluví o dogmatu, ale o
ideologii. Ta není a priori dogmatem. Tím se
stává, pokud se špatně aplikuje. Mně chybí
ideologie v politických stranách ...
MS: …, neboť jsou to pouhé podnikatelské
subjekty, neboť mají zájem rozdělovat si to, co
je veřejné.
AK: Kdyby politické strany skrz politické
spektrum byly naplňovány ideologií a ta byla
důsledně realizována, žitá, tak by společnost
do určité míry mohla být revitalizována.
V politických stranách ekonomický prospěch
Boloni. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů
soudobého myšlení. Ve svém díle se zaměřil
především na význam jazyka, estetiku, a středověk.
Část děl byla přeložena do českého jazyka.
Skeptikové a těšitelé (1964), Teorie sémiotiky
(1976), Meze interpretace (1990), Hledání
dokonalého jazyka (1993), O literatuře (2003).
Z románů: Jméno růže (1980), Foucaltovo kyvadlo
(1988), Ostrov včerejšího dne (1994).

vytlačil ideologii, která měla nabízet
alternativy, jakým směrem by se společnost
měla ubírat. Politické strany již tuto funkci
nesplňují. Degradovaly a degenerovaly
v komerční jednotky hájící zájmy malé skupiny
jednotlivců. Společnosti nenabízejí nic, ba
naopak ji prostřednictvím státních dotací ještě
více staví proti sobě.
MS: Nu, ale my prožíváme dobu, kdy slova
nejsou řádně následována činy.
AK: Jistě a to je jádro problému. To máte i
v obchodě. Já podnikám pouze s lidmi, kterým
můžete věřit. Když si podáme ruku, tak
nepotřebujeme smlouvu, protože to, na čem
jsme se shodli, prostě platí. Pokud dám
někomu slib, tak se jej snažím naplnit. Tak je
to se vším. To ani nemusím být klientem.
Prostě moje slovo platí.
MS: Problém je, že se lidé ve společnosti
odnaučili těm dobrým pravidlům, jako je
dodržování smluv. Existuje v ní přetvářka, nebo
jsme k tomu nuceni, abychom je porušovali?
AK: Uvědomme si, že život je hodně rychlý,
zploštělý, povrchní. Když člověk vyžaduje, aby
se věci dělaly správně, je považován za idiota.
Když poté odevzdává nějaké práce …
MS: Dá se koupit cokoliv.
AK: Ano, a ještě v různé kvalitě. Jeden kolega
mi řekl, že každé zboží si nalezne svého
klienta.
MS: Někdo může říci, že i lidé se dají koupit.
Mají svou cenu, a tak jsou potenciálně úplatní.
AK: Abych se přiznala, nesdílím tento názor.
Nevěřím, že všichni jsou úplatní. Každý má
svůj vlastní étos. Jsou lidé, kteří nepotřebují
být nikým a ničím korumpováni, neboť mají
vnitřní svobodu. Takový člověk je zkrátka
schopen si vydělat peníze jiným způsobem a je
svobodný.
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MS: Tu otázku jsem položil proto, že již v Bibli
jsou také pasáže o jevu, jenž je předmětem
našeho hovoru. Snažil se o to ďábel a u Krista
pohořel. Nechtěl se mu klanět a oželel třpyt
tohoto světa. Světské statky mu byly cizí. Měl
velkou integritu a zachoval si vnitřní svobodu.
AK: Víte, já bych se to snažila směřovat
následnou cestou. Vykašleme se na uplácení.
Použijme energii, kterou máme, jinou formou.
Usilujme, aby se negativní energie přeměnila
na pozitivní.
MS: Navrhujete zapřáhnout Ďábla, aby sloužil
nám a ne my jemu. Zkrátka ji transformovat
do podoby dobra, aby sloužila bez rozdílu
všem.
AK: Ano, zapřáhnout ďábla, aby cosi
pozitivního vykonával. Ďábel na to někdy ani
nepřijde.
MS: Naším současným úkolem by mělo být
nalezení způsobu jeho zapojení, aby
prospívalo. Je jedno, z jaké země pocházíme,
zda jde o západní civilizaci či pro některé
východní. Může nám k tomu sloužit příklad
bytosti Golema. Ten také mohl ničit, ale pokud
byl vhodně integrován do společnosti, tak
prospíval.
AK: Když nad tím přemýšlím, mohu tvrdit, že
všichni čekáme na nějakého Mesiáše, přičemž
si neuvědomujeme, že samotný Mesiáš je
v nás.
MS: Může být a nemusí.
AK: Nemusí, ale v podstatě jsme tvůrci jeho
příchodu i existence.
MS: To rozhodně, otázka zní, zda si to naše
okolí také uvědomuje.
AK: Na jedné straně si říkáme, že je to vláda,
blíže nespecifikovaná skupina lidí, jež
rozhoduje o věcech, jež se nás týkají, a přitom
nemá žádnou orientaci. Myslím si, že negativní

energie do jisté míry plyne z toho, že ti, kteří
jsou odpovědni za to, aby tato země šla
nějakým směrem, sami nevědí, kam kráčet.
MS: Je to také z toho důvodu, že nemají vnitřní
svobodu, vnitřní kompas, který by jim
napomáhal.
AK: Přesně tak. Jsou vybráni dle politického
klíče do jistých pozic, které sami ani nechtějí.
Oni sami to přiznávají, ale tak nějak si zvykli,
že mají řidiče, pevný plat a všechny další
výhody. Ptají se pak sami sebe, co jiného by
mohli dělat?
MS: Nic jiného neumí.
AK: Možná, že by uměli, ale nemají dostatek
fantazie. Jsem přesvědčena, že každý něco
umí. Rozhodně to nejsou hlupáci. Alespoň ne
všichni. Problém je v jejich nastavení. Budu
prostě sloužit národu, a udělám maximum,
nebudu se ohlížet napravo, nalevo a jako vláda
žádám, aby tato země byla dle možností někde
dál …
MS: …, nebo na to měla alespoň nakročeno …
AK: … a jasně formulovala svůj cíl. Jednoduše
si vzala toho ďábla, to špatné, tedy i onu
korupci a proměnila je v dobro. Soudím, že se
to dá udělat. To není nemožné. K tomu je
třeba trocha odvahy, též upozadění svého JÁ.
Stačí říci, že mně záleží i na tom posledním
člověku, který zde leží jako bezdomovec. Rád
bych, aby se měl lépe. Není možné vytvářet
bohatství bez pozitivního nastavení a pocitu
užitečnosti, to prostě nefunguje.
MS: K tomu je třeba i kolektivní akce. Problém
je, zda to tak bude vnímat i druhá strana.
AK: Však oni neudělali ani krok, aby přesvědčili
druhou stranu, že to myslí vážně.
MS: Vždyť rok 2010 byl slušným vykročením
k utvoření důvěry mezi jednotlivými skupinami
ve společnosti. Během roku 2010 byla
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vytvořena vláda „rozpočtové odpovědnosti a
boje proti korupci“.
AK: Možná menší patos by prospěl více.
V první řadě bylo nutné formulovat, kam
chceme jít a kam se chceme dostat třeba
v roce 2015. Co za čtyři roky budeme mít.
Ukázat to lidem a formulovat, že za čtyři roky
dosáhneme té a té pozice, stanovíme si
způsob, jak se tam dopracovat. Tomu se říká
srozumitelná strategie. A rovněž, jak poznáme,
že jsme toho dosáhli. Tomu se říká ukazatel.
Tímto způsobem si představuji, že by vládní
program měl být sestaven. Stačil by pouze
papír formátu A4 a nebylo by potřeba tolika
řečí. Prostě body od jedné do deseti.
MS: K tomu je třeba ochota. Cosi se deklaruje
a poté se stejně neplní. Politici vytvářejí pouze
záměry.
AK: Je dobré zmínit, že protikorupční strategie
má kolem padesáti pěti stran. Když jsme to
připomínkovali, tak jsem jim řekla: „Proboha
živého, to jste se všichni zbláznili? To
nestihnete ani za patnáct let.“ Na to mi bylo
řečeno, že strategie musí být obšírná.
MS: Ano, křesťané mají své Desatero.
AK: Proč ne? Proč se tím neinspirovat? Vždyť
jsme křesťanský národ. Tak si ze strategie
vybereme deset bodů z toho, co je
nejdůležitější. Osm bodů by stačilo. Oni řekli,
že ne. Děkujeme za radu, milí rádcové. My si
to uděláme stejně tak, jak budeme chtít.
Dobrá, máme x bodů a máme x stránek.
MS: Ano, pouze slova, slova, slova …
AK: Papír to snese. Tak jsem se tázala, nač to
vlastně dělají? To je úplně zbytečné. Otázka je,
co s tím? Čekáme na kohosi? Ukazuje to na
pouhý formální zájem o téma.
MS: Problém je, že poté může přijít ten, kdo to
vezme do vlastních rukou. Z Mesiáše se stane
Belzebub.

AK: To se skoro málem povedlo. Na druhé
straně nesmíme zapomenout, že máme
demokracii, která je celkem aktivní.
MS: Narážíte na občanskou společnost.
AK: Řekla bych, že se probouzí a je stále
aktivnější složkou v tomto státě. Občas mám
pocit, že právě občanská společnost je jediná
aktivní, jež se k něčemu vyjadřuje. To proto, že
vláda pouze reaguje na to, co přinesl tisk. Poté
se buď obhajuje, nebo to dementuje.
Spontánně vzniklá společnost je jediná, jež
přináší nějaké podněty a vyjadřuje se k tomu
současnému dění. A zbytek? Kde to jsme? Kde
jsou všichni podnikatelé? Kde jsou ti, kdo se
sdružují v účelových svazech? Kde jsou ti,
kromě pana Karla Janečka304 či Andreje
Babiše305, aby otevřeně řekli svůj názor?
MS: Někdo může říci, že oni byli v tom
prostředí a budovali jej.
AK: Dobrá, nevadí. To je minulost. Avšak nyní
utváříme budoucnost. Nemůžeme se stále
dívat dozadu, co bylo a jak to bylo. Lidé se mě
ptali, ty budeš pracovat s tím Mühlfeitem306?
304

Karel Janeček, *1973, český matematik, majitel
společnost RSJ, která se věnuje algoritmickému
obchodování, zakladatel Nadačního fondu Karla
Janečka, Nadačního fondu proti korupci. Svými
aktivitami se snaží kultivovat veřejný prostor,
v němž korupce a krádež je rozvratným elementem
a oslabuje demokracii.
305
Andrej Babiš, * 1954, český podnikatel
slovenského původu. Jeden z nejbohatších českých
občanů a vlastník společnosti AGROFERT Group.
Před rokem 1989 pracoval v chemickém sektoru
jako perspektivní pracovník, zastupoval české
podniky v zahraničí. Znalosti o jeho uspořádání
zužitkoval při tvorbě svého impéria, které zahrnuje
kromě chemických podniků i potravinářský sektor.
Jeho majetek se odhaduje na 25 mld. Kč.
306
Jan Mülhfeit, *1962, český manažer působící
jako zástupce společnosti Microsoft. Z počátku
pracoval pro společnost Software 602, poté přešel
do Microsoftu, kde měl na starosti Českou
republiku. Nyní je manažerem pro Evropu. Pan
Mülhfeit je jedním z nejvýše postavených
manažerů. Má záznamy v StB.
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To byl přece agent státní bezpečnosti. A já
říkám. No a co? Každý zasluhuje druhou šanci.
Vy neodpouštíte svým blízkým? Proč? Víte,
kolik lidí si zde zasluhuje odpuštění? Víte, kolik
dobrého udělali? Pouze kvůli tomu, že
podepsali nějaký papír a to z jakéhokoliv
důvodu v minulosti, možná špatného, a možná
již mnohokrát litovali, a proto s nimi nemáme
spolupracovat? Proč ne?
MS: Nebát se, konat a a priori nekádrovat.
AK: Přestaňme již kádrovat. Snažme se uznat i
malé úspěchy. Zkusme pomáhat i lidem, kteří
to ani nepotřebují. Snažme se dělat věci jen
tak. Nečekejme na odměnu. Pouze jen tak
konejme věci z radosti. Pomůže to někomu?
No a co, to je přece výborné.
MS: Kdyby tomu tak bylo.
AK: Závazek si může dát každý. Vždyť ta věc
nic nestojí. Každý přece usiluje o změnu svého
života. Již od těch prostých přání. Například,
začátkem roku si mnozí řeknou, že začnou
hubnout a změní tak svůj život. Problém je
ten, že to zůstává u pouhých předsevzetí. I to
hubnutí vyžaduje konkrétní kroky. Je potřebné
žít v přítomnosti, právě teď to dělat. Hubnout,
nebo cokoliv jiného. Jinak to nefunguje.
MS: To je již na nás.
AK: My musíme vyjít z vnitřní síly. To proto,
abychom dokázali přejít přes překážky
všedního dne. Musíme vzít toho ďábla a
transformovat jej do aktivní podoby, do
blahodárného působení.
MS: Musíme si osedlat stroj, jenž nám bude
sloužit.
AK: Vždyť je to na nás. Ano, je to v nás. My
jsme ti, kteří to mohou změnit. Neexistuje
vnější síla, která přijde, zahalí nás do mlhoviny
a zázrakem bude všechno dobře. Řešení
pozitivní změny je v nás.

MS: Inu, nedělejme si iluze a snažme se řešit
otázky všedního dne tak, aby prospívaly
druhým. Jedině tak bude eliminována i
korupce. Děkuji vám za investovaný čas.

Dialogy o korupci s Davidem Ondráčkou307,308:
MS: Jak jste se dostal k mapování korupce jako
sociálního jevu? Jaké byly motivy, co vás
k tomu přivedlo?
DO: Primárně jsem studoval politologii a
ekonomii. Zajímala mě hodně transformace …
MS: … ekonomik po roce 1989.
DO: Ano, transformace postkomunistických
zemí a všechny jevy, které jsou s tím spojené a
jsou její integrální součástí. To byl jeden
důvod. Druhý byl plně praktický.
V Transparency International byl konkurz na
pozici a mě to zaujalo. Měl jsem určitou
zkušenost z veřejné správy. Zdálo se mi to
velmi smysluplné. Na základě toho jsem začal
působit v této společnosti a jsem zde už deset
let. Svým způsobem jsem se v tom našel v tom
smyslu, že jsem nalezl velmi zajímavý nástroj,
jak je možné vstupovat do veřejného prostoru
a jak přes organizovanou občanskou
společnost něco prosazovat.
MS: Nastavovat zrcadla těm, kteří nám
vládnou, vytvářejí normy, jež zpětně ovlivňují
běh naší společnosti.
DO: Přesně. Když jsem se tím fenoménem
začal zabývat, tak jsem zjistil jeho nesmírnou
barevnost, komplexnost. Ponořoval jsem se do
toho hlouběji, až nyní konám to, co konám.
307

David Ondráčka, *1976, ředitel Transparency
International od roku 2008. Absolvoval politickou
ekonomii na Central European University, též
politologii na UK, od roku 2001 působí v TI.
308
Dialog byl natočen 8. 12. 2011 v dopoledních
hodinách v prostorách TI, Sokolovská 260 / 143,
Praha 8
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MS: Ne v tom negativním slova smyslu.
DO: Tím chci říci, že jsem objevil hloubku
vazeb, problémů, ale i přístupů k nějaké
změně a řešení, kterých je bezpočet.
MS: Abychom nekroužili kolem otázky
korupce, jak sám si jí definujete? Co je pro vás
korupce, když hovoříte o komplexnosti?
DO: Pro mě je zejména selháním systému, jenž
umožňuje porušování psaných a nepsaných
pravidel. De facto motivuje jednotlivce
k tomu, aby se chovali neslušně a děr
v systému využívali. Obecná definice je
zneužití pravomoci pro získání veřejného
prospěchu. Domnívám se ale, že je nutné se
dívat za tu definici. Největší problém korupce
vidím ve špatně nastavovaném systému. Ten
nutí každého jednotlivce, jenž do toho vstoupí,
chovat se velmi neeticky. V konečném
důsledku to vede k utvrzení systému v sobě
samém i člověku. Tím pochopitelně nechci říci,
že samotná otázka korupce není otázkou
morálního posouzení každého jednotlivého
činu, který člověk koná. Domnívám se, že
základ vychází z posouzení systému, jenž může
být ve společnostech, ve firmách, v institucích,
v legislativě a to na úrovni státu jako
takového. Pokud je systém vytvořen tak, že tu
korupci podporuje, tak je pro jedince velmi
těžké postavit se proti tomu a bojovat.
MS: Je nutné v tomto ohledu podotknout, že
člověk musí být dostatečně silný, vnitřně
integrovaný, aby odolal tlaku vnějšího
prostředí. To proto, že lidé, kteří jsou takto
disponováni, mohou poté společnost, v níž žijí,
posouvat dále. Někdo může uvažovat
opačným směrem, že když člověk porušuje
jistá pravidla, tak díky rozporům může být
společnost posouvána výše. Jak reflektujete
tuto skutečnost?
DO: Zkrátka si myslím, že jednotlivec, který
vstoupil do špatně nastaveného systému, má
velmi malé možnosti jej zásadním způsobem

změnit. To neznamená, že nemá žádné
možnosti. Nicméně v naprosté většině situací
dojde k tomu, že se mu přizpůsobí, nebo
mírně rebeluje a snaží se ho posunout, nebo
odchází, jelikož ho ten systém vytlačí. Soudím,
že lidé, kteří se s tím nechtějí smířit, tak čelí
nesmírně složitému dilematu, jak se v tom
naučit chodit. Je jedno, kde je, ať v úřadu či
v soukromé sféře. Kdo se rozhodne proti
systému postavit a posunout ho, tak čelí
nesmírnému osobnímu pracovnímu riziku, ale
i společenskému tlaku. Člověk je ve svém okolí
nepochopen. Zároveň v jistých dramatických
situacích čelí i fyzickému riziku.
MS: To, o čem mluvíte, bychom mohli
aplikovat i na minulý režim. Na jedné straně
byli chartisté, disidenti a proti tomu široká
veřejnost. Někteří si zachovali rovnou páteř,
ale část s režimem spolupracovala. Byli i ti,
kterým se zdejší prostředí nezamlouvalo a
odešli do exilu, protože v tom viděli naplnění
plnohodnotného života a lepší uplatnění toho,
co je v nás. Díky tomu nebudeme muset být
vystaveni ničení našeho životního přesvědčení.
DO: Souhlasím. Vždy máte ve společnosti
úzkou skupinu, která se nechce smířit se
stavem společnosti, snaží se jej avantgardně
měnit. Pak je většina, které současný stav
vyhovuje, nebo v té změně nevidí smysl, nebo
nevidí šanci ji udělat. Pochopitelně ale nikdo
není nucen zde zůstávat a podílet se na rozvoji
společnosti. Má spoustu jiných variant, jak si
nakreslit vlastní život, což je změna. Přesto si
myslím, že v tomto ohledu se dějinný vývoj
nezmění. Vždy to takto bude. Trochu bych
váhal vykreslit protikorupční bojovníky a
aktivisty jako bývalé disidenty. Má to sice
některé společné rysy, ale úplně to nesedí.
MS: Hovoříme-li o korupci, lze i dělit na
ekonomickou, politickou, mravní …
Systémovou a drobnou.
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DO: Pochopitelně těch dělení může být
spousta. Mají svůj smysl. Já bych se přidržel
toho banálního na malou a velkou. Tím
myslím, že ta malá neovlivňuje fungování
společnosti. Jsou to izolované akty. Přestavte
si uplácení, konkrétní klientelismus,
zvýhodňování. Pochopitelně, pokud je
rozšířená, tak z ní vyrůstá velká korupce.
MS: Je tam vidět bytnění, tvorba struktur.
DO: Někteří lidé mají pocit, že je to normální a
že je to způsob, jak se ve společnosti prosadit
a jak si nedělat problémy. Velká korupce
dopadá na celou společnost. To se
pochopitelně týká nastavování pravidel hry,
rozdělování ekonomických procesů a velmi to
souvisí s politikou a jejím fungováním. Ta je
z mého pohledu zásadní. To proto, že jsem
přesvědčen o nutnosti její eliminace. Z mého
pohledu platí to, že se musí mést schody shora
dolů.
MS: Ne nadarmo se říká, že ryba páchne od
hlavy.
DO: I takto se to může pojímat. Navíc si
myslím, že v analýzách naší společnosti ten
problém spočívá ve velké korupci, ve špatně
nastavených pravidlech. Tím nechci
bagatelizovat fakt, že by se neděla malá
korupce, ale ta není fatálním problémem.
MS: Soudíte, že malá korupce, kterou si
spojujme s obálkami se všimným či jinými
pozornostmi jako drahými víny to vše za
účelem žádosti o protislužbu, není tak
důležitá? Ta je přece předstupněm té velké …
DO: Já si myslím, že jsou to malé korupční
akty, které jsou privátní. Tím si člověk ulehčuje
život, získává jistou drobnou výhodu,
nadstandardní zacházení. Lze říci, že to štve to
nejbližší okolí, které se to dozví. Naopak ta
velká korupce je dána tím, že nastavíte
pravidla hry, a všechny aktéry nutíte, aby ta
pravidla přijali a dodržovali, třebaže jsou

pokřivená. Výhody mají nespočet forem od
placení úplatků v penězích až po získání
takových informací, jako co se kde a kdy
chystá. Někdo se snaží získat informace o
vypsání nějaké konkrétní zakázky a lidé, kteří
tuto informaci mají, se na ni mohou připravit.
Zkrátka to může mít spoustu podob, ale
vlastně to neovlivňuje celý systém, ale pouze
izolovaný akt. Takto bych se na to díval a
klasifikoval to.
MS: Jak k monitorování malé i velké korupce
přispívají nezávislé organizace, jako je
Transparency International? Je to pár týdnů,
co bylo uveřejněno, že Česká republika
skončila na 57. místě, na stejné příčce
s africkou zemí. Jak můžete napomoci
k ohodnocení a popsání tohoto fenoménu?
DO: Musíme to rozdělit. Jedna věc je to
měření, hodnocení toho, jak se korupce dělá.
Druhou věcí je praxe. To, co jste zmínil, je
index vnímání korupce. Je to sociologický
výzkum, který Transparency dělá a skládá jej
z výzkumu různých mezinárodních institucí.
Dívá se na míru vnímané korupce ve veřejném
sektoru v té které zemi. Tím, že se to dělá
každoročně, je možné vidět určitý trend.
Porovnávají se všechny státy na planetě. Tím
pádem i země s velmi odlišnou kulturní,
ekonomickou a politickou situací. Tak se nám
může stát, že dopadneme stejně jako nějaká
africká země. Relevantnost je otázkou. Je to
subjektivní pohled, jenž se musí velmi opatrně
interpretovat, nicméně v dlouhodobém
trendu to má velkou vypovídající hodnotu.
Člověk si ale může vytáhnout například pouze
evropské státy a podívat se, jak si stojíme ve
srovnání s nimi či jinými ekonomicky
rozvinutými zeměmi. Řekl bych, že je to jeden
ze socioekonomických ukazatelů, jenž musí
být interpretován velmi opatrně. Abyste
dostal komplexní obrázek, je dobré si vzít i jiné
výzkumy a jiná srovnání, jiné pohledy. Na
druhé straně jsem přesvědčen, že z
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dlouhodobého pohledu je to velmi
vypovídající obrázek.
MS: Měl jsem možnost hovořit s ekonomem
Petrem Janským309, jenž je jedním
z konstruktérů Z – Indexu a on pravil: „Pozor,
pozor, to je shromažďování dat z různých zemí
a tam může docházet k posunům a ve
vykazování tohoto jevu.“
DO: Pochopitelně se snažíme o nalezení velké
metodologické přesnosti. To znamená, že
Transparency používá pouze data, která se
týkají korupce ve veřejném sektoru, pouze
v oblasti úředníků a politiků. Velmi pečlivě
filtruje, jaké instituce data sbírají a jaké otázky
jsou kladeny. Zároveň se velmi pečlivě zabývá
respondenty tak, aby to nebylo tradiční vox
populi. To znamená, že se ptáte lidí
v klasickém sociologickém průzkumu. To je
velmi ovlivněno aktuální situací a podobně.
Transparency navíc sbírá informace za
poslední dva roky, aby eliminovala statistickou
chybu či ji alespoň zmenšila. Jsem přesvědčen,
že se s tím metodologicky velmi pečlivě
pracuje. Fakt zůstává, že je to vnímání korupce
a je tam velká míra subjektivity a musí se to
interpretovat tímto způsobem.
MS: Někdo může uvažovat tím způsobem, že
pokud se bude o korupci více a více mluvit, tak
si široká společnost bude myslet, že stát je čím
dál tím více zkorumpovaný.
DO: Rád bych řekl, že v tomto výzkumu se
neptají pouze místních lidí, tedy pouze Čechů
a v Maďarsku Maďarů. Jsou tam i cizinci,
309

Petr Janský, *1986, vystudoval ekonomické
teorie na Univerzitě Karlově a ekonomii se
zaměřením na rozvojové země na University od
Oxford, Liasion Officer St. Anthony´s College.
Stipendista GS, Shell, E&Y a Husovy nadace. Jeho
hlavním zájmem je hospodářská politika a otázka
transparence. Je jedním z autorů Z – Indexu,
zkonstruoval Financial Secrecy Index hodnotící
daňové ráje. Nyní je angažován v myšlenkovém
centru IDEA, EEIP a je asistentem NERVu.

investoři, diplomati, akademici, analytici, kteří
mají odstup, schopnost posuzovat,
porovnávat. To znamená, že existuje snaha
potlačit tendence Čechů náš stav zhoršovat a
například Poláků zlepšovat. Výzkum se dělá
celosvětově. Rozhodně není cíl Čechům
pohoršit či někomu jinému přilepšit.
MS: To by sama agentura šla proti sobě, sama
by se nechovala transparentně…
DO: … a objektivně. Pouze jsem chtěl říci, že
alternativní pokusy o sběr tvrdých dat mají
v sobě také obrovskou mezeru. Jestliže budete
dělat tvrdá data, tak narazíte na to, že je buď
nemáte, nebo že jsou pouze dílčí. Budete
procházet statistiky policejní, justiční, možná
zakázky, které jsou k dispozici, jejich ceny. To
nejsou srovnatelná data pro každou zemi.
Zjistíte, že více porovnáváte kvalitu justice,
veřejné správy při nějaké agendě, avšak
nezjistíte obrázek fenoménu korupce, který je
komplexní. To proto, že jeho podstata z velké
části na povrch nevyplave.
MS: Vše je tak skryté.
DO: Co vidíme, je pomyslný vrcholek ledovce.
Analyzujeme, co je pod vodou, ale přímo to
nevidíme.
MS: To máte stejné jako ve fyzice. Také
nevidíte atomy, ale můžeme je určit díky
chování, projevům hmoty. Hovořil jste o
trendech, které může Transparency
prostřednictvím svých analýz zachytit. Ty
hovoří jasně. Česká republika je na sestupu,
třebaže žijeme více jak dvacet let ve
svobodném systému. Čím si tento sesuv
vysvětlujete?
DO: Myslím, že jdou dva trendy proti sobě. Na
jedné straně je třeba objektivně přiznat, že se
řada věcí pozitivně zlepšovala za posledních
deset let. Veřejná správa je mnohem
otevřenější, než byla. Politická kultura, jakkoliv
jsme s ní nespokojeni, tak vede k většímu
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skládání účtů, než tomu bylo dříve. Myslím si,
že se zkvalitnil a zlepšil legislativní rámec se
všemi dírami, které v něm stále jsou. To jsou
pozitivní trendy. Na druhou stranu proti tomu
jde chování a jednání politických stran, klima
v politice. Ta se totálně zapouzdřila, posílil se
klientelismus. Politické strany dnes nefungují
jako klasické strany, ale jako klientelistické
firmy.
MS: To znamená, že člověk – politik, místo
toho, aby se staral o realizaci idejí, vize, díky
které byl zvolen, tak se stal podnikatelem.
DO: Je to tak. Na druhé straně do toho
vstupuje rozkolísaná a slabá veřejná správa,
která nemůže plnit své úkoly kvůli
pravidelným personálním průplachům a
závislosti. Třetí věc, kterou já vidím, je útok na
nezávislost policie a státních zastupitelství.
Tím pádem vidíme, že vyšetřování
relevantních finančních a korupčních aktivit
nefunguje. Já se domnívám, že to jsou ty
hlavní důvody, proč se stav dramaticky nelepší
a proč instituce sofistikovaným praktikám
korupce nejsou schopny efektivně čelit.
MS: Vy říkáte, že je zde personální
rozkolísanost lidí, tedy státních úředníků. Zde
si musíme položit otázku, zda český stát není
příliš velký, zda potřebujeme tolik úředníků,
jestli by nebylo dobré jej patřičně redukovat.
To proto, aby lidé, kteří tam působí, měli ze
zákona jistotu, že nebudou z daného místa
vyhozeni a také byli patřičně zaplaceni.
Nejistota právě vede k tomu, že úřednici
podlehnou svodům, které jsou kolem nás.
DO: Klasická pravice chtěla malý a slabý stát.
Klasická levice chtěla velký a silný stát. Co
máme dnes v České republice? Dle mého
pohledu je to velký a slabý stát. Tedy něco
mezi tím. On je velký rozsahem, též agendami,
které řeší někdy nadbytečně. Nesmíme
opomenout přehnanou regulaci. Zároveň je
slabý v tom, že regulaci neumí vynucovat,

nebo se nenechá od regulérních funkcí
odrazovat. To je stav, který nechce nikdo,
nebo je to stav, který vyhovuje pouze úzkým
skupinám. Způsob, jak změnit tento systém, je
dvojí. Jednak „ořezat“ agendy, které jsou
zbytné a nepotřebné. Tím pádem jej zmenšit.
Zároveň, o to, co zmenšíme, umožnit, aby lidé,
kteří stát zastupují, byli skutečnými výkonnými
profesionály. Podle toho by měli být
honorováni finančně a i jistotou svého místa.
Úředníci musí mít krytá záda, a pokud udělají
nějaké rozhodnutí, tak za to nebudou trestáni.
Můžeme se pak dostat do stavu, kdy veřejná
správa bude fungovat mnohem lépe a ke
spokojenosti všem.
MS: To je milá představa. Jak si ale
vysvětlujete to, že Skandinávské země mají
stát velký a korupce je tam na malé úrovni?
Tyto země obsazují příčky do desátého místa.
DO: Skandinávské státy jej mají nepochybně
větší, avšak také mnohem funkčnější, mají více
nastavenou základní integritu uvnitř institucí.
Co to znamená? Úředník je hrdý na svou práci.
Ví, že je velmi pečlivě kontrolován veřejností,
jakékoliv překročení pravidel by pro něj mělo
důsledky. Zároveň je dobře zaplacený. On si
toho jednoduše váží. Kultura státní služby je
tam nastavena na úplně jiné úrovni. Druhý
důvod pro Skandinávii je, že tam panuje
mnohem vyšší míra veřejné otevřenosti od
zveřejňování daňových přiznání. Když to
řeknete u nás, tak se vám všichni vysmějí, že
jste slídil.
MS: Lidé se nestydí za to, co dělají, a mají
zájem věci dělat transparentně. Neskrývat své
činy.
DO: Je to na velké úrovni. Neříkám, že je to
dokonalé, neidealizujme si to. U nás, pokud
přijdete třeba s návrhem, že by daňová
přiznání mohla být veřejná, tak jste brán za
šílence, jenž chce útočit na osobní údaje a
něco touží zneužívat.
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MS: Není to dáno tím, že stát příliš
nepreferujeme, že stát není náš? U nás bereme
stát jako něco, na co musíme platit, snažíme se
o co nejmenší příspěvky, byť poté od něj zase
žádáme. Není to náhodou ovlivněno naším
vnitřním přístupem, jenž má u nás už dlouhou
tradici?
DO: Máte pravdu, že máme ke státu velmi
ambivalentní vztah. Na jedné straně jej rádi
nemáme a nechceme jej podporovat, na
druhé straně se jej dovoláváme, když jej
potřebujeme.
MS: Domnívám se, že ten rozštěp ve svých
sloupcích vystihl Karel Čapek310.
DO: Jaký je hlavní rozdíl? To je ten, že před
dvaceti lety byl stát nepřítelem individuální
svobody, občana, jeho rozvoje. Být proti státu
byl nevyhnutelný životní postoj. Dnes máme
možnost ten stát ovlivňovat a výrazně jej
přeměnit a to jak politicky, tak občansky.
Jednoduše přispět k tomu, aby fungoval jinak
a byl přátelštější. Soudím, že ta ambivalence je
do jisté míry překonaná a vlastně nás brzdí.
Dlouhodobě si myslím, že jedním z velkých
problémů naší společnosti je, že si jednotlivé
sektory málo rozumí.
MS: Možná nekomunikují či špatně
komunikují.
DO: Ano, pokud byste k jednomu stolu posadil
podnikatele, úředníka, občanského aktivistu,
politika a vědce, tak si každý bude mluvit
vlastním jazykem, bude mít svůj vlastní
pohled, ale na všechny ostatní se bude dívat
jako na nepřátele. Problém je, že tato
komunikace se málo setkává, ba se míjí a
310

Karel Čapek, (1890 – 1938), český humanista,
spisovatel, novinář. Spojen s Lidovými novinami.
Byl na straně T. G. Masaryka, což mu v době
národní krize, v době nástupu fašismu, bylo
vyčítáno. Mezi jeho díla patří Pragmatismus (1918),
Hovory s T. G. M., četné hry: Věc Makropulos, Bílá
Nemoc, Válka s mloky, Ze života hmyzu, R. U. R.

zkušenost se nesdílí. To poté vyvolává velké
konflikty. Těžko budeme moci hledat
společenský konsensus nad tím, jak něco
změnit …
MS: Nu, když člověk nebude komunikovat, tak
se společenská energie nebude zpřítomňovat a
bude se vytrácet. Lidé si nebudou věřit a
nastane rozpad vazeb. Stačí se podívat na
aktivitu lidí po roce 1989, jak se účastnili
diskusí. Bylo to neseno velkým rozmachem.
Dnes se setkáváte s pasivitou.
DO: U většiny je to tak. Na druhou stranu
musím ze své zkušenosti říci, že je zde mnoho
aktivních lidí. Já je zkrátka vidím ve všech těch
sektorech. Vidím motivované úředníky, kteří
chtějí něco dělat a posouvat věci dopředu.
Vidím obrovskou energii v jak podnikatelském
tak občanském sektoru, též mezi mladými
lidmi. Pasivita není převládající fenomén.
Mnoho věcí přispívá k tomu, aby se lidé
stahovali do svého soukromí, aby se přestali
zajímat o veřejné záležitosti. Korupce k tomu
velmi přispívá. To proto, když někdo vidí, jak
se valí korupční kauzy s takovou rychlostí, tak
má pocit, že jakákoliv dílčí aktivita postrádá
smysl a celé je to ztracené. Rozhodně bych to
neviděl tak, že celá společnost je pasivní. Na
mnoha úrovních ty aktivity zkrátka jsou.
Občanská společnost je živá. Lidé si zakládají
sdružení.
MS: Participace občanů v důležitých věcech je
ale nedostačující.
DO: Je to tak. Lidé si též musí uvědomit, že je
to lidsky a časově náročné. Kdo má čas při
běžném zaměstnání chodit na jednání
zastupitelstva?
MS: To je pochopitelné. Demokracie je časově
nákladná na poznatky, znalosti, sociální
dovednosti. To je jedna část věci. Druhá je, že
předpokládáme, že lidé, které delegujeme do
veřejných institucí, se budou chovat mravně.
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Jejich profil bude integrovaný. Člověku tak dá
jistotu, že hlas, který mu byl dán, nezneužije.
DO: Ano, problém je, že tuto jistotu dnes
nemáme. Zkrátka proto, že do veřejného
prostoru vstupují různí lidé s různými zájmy.
Motivace jsou ne vždy prosazování veřejného
blaha. Jsou někteří, jež se budou snažit
prosadit soukromý zájem. Jediná možnost,
kterou máme, je upřesňovat mantinely pro
pravidla hry. Máme naznačovat, kde je i ta
nepsaná hranice, kterou když někdo překročí,
musí z kola ven, protože je to společensky
neakceptovatelné. Zároveň vnést do toho
systému co nejvíce otevřenosti, aby byla větší
pravděpodobnost, že se na případné
překročení hranic přijde. Vyjděme z příkladu. I
když budete mít vše na internetu, to
neznamená, že to každý zkontroluje, tedy
každou zakázku, každou její část. Ale zvyšujete
tím pravděpodobnost, že se na nekalosti
přijde a že na ně někdo poukáže.
MS: Vy poukazujete na možnost, že se tím
někdo bude zabývat, že si sám dá práci v rámci
své odpovědnosti a nemusí to být úředník či
ten, kdo to má v popisu práce.
DO: Na druhé straně existuje riziko, že ten,
kdo páchá nekalost, s tím bude při své
kalkulaci počítat.
MS: Člověku je říkáno, že je sledován. Pokud
člověk koná cosi nedobrého v rozporu
s normami, tak v něm může přebývat strach,
zábrany …
DO: Kalkuluje si jisté riziko. Zvažuje, co mu ta
činnost může přinést a na druhou stranu co
mu hrozí, jak může být sankcionován.
MS: Někdo může říci, že korupce, jakožto
narušování a vykračování z řádu, je bytostně
lidskou záležitostí. Člověk si zde stanovuje
limity. Na druhé straně je sváděn, aby dosáhl
mezí, úrovní. Aby toho dosáhl, tak musí
porušovat. Jak o tomto přemýšlíte? Domníváte

se, že překračování pravidel je a priori cosi
špatného a člověk k tomu inklinuje? Máme
schopnost posuzovat dobré i zlé.
DO: Domnívám se, že morálními dilematy
prochází v našem všedním životě každý. Je
otázkou, zda je s to obhájit si svá rozhodnutí a
chování. Společnost je tvořena obyčejnými
hříšnými lidmi, kteří vytvářejí komunitu, která
by měla dát schopnost rozeznat, co je dobré a
co zlé. Jsem přesvědčen, že člověk, jenž má
nastavené své morální zásady velmi vysoko
výchovou z rodiny, je v lepší pozici pro
odolávání tlaku systému. Stejně ta dilemata
nemusí vyřešit dokonale, mnohdy totiž musí
volit mezi dvěma špatnými řešeními. Naší
snahou by mělo být, aby těch dilemat nebylo
tolik a aby bylo zřejmé, jaké řešení je
společensky akceptovatelné. Mohu uvést
jeden příklad. Když přišel jeden nový ministr
na svůj úřad, tak první, co udělal, bylo, že
odvolal všechny vedoucí pracovníky odborů a
oddělení. Druhé rozhodnutí bylo, že je zároveň
pověřil dočasně výkonem funkcí, ze kterých je
odvolal. Pokud se osvědčí, tak je do funkcí
opětovně jmenuje. Dostal je pod obrovský
morální tlak „Co to znamená se osvědčit?“ Je
to to, že bude dělat svou funkci plně
nestranně, spravedlivě, férově, transparentně
…
MS: Nebo leštit kliky?
DO: Ano, nebo vyhovovat poradcům, panu
ministrovi, číst z úst, co si vlastně přeje. Co to
znamená se osvědčit? Úředníci se dostali pod
naprosto nepřijatelný tlak. To proto, že každý
si to musel vyložit po svém. Systém je tak
dostal do naprostého dilematu, v tu chvíli se
jim začaly lámat charaktery.
MS: Komunisté též lámali charaktery.
DO: Já jsem chtěl říci, že to je příběh takřka ze
současnosti, starý pár let. Pouze bych rád
ukázal, že tato dilemata nastávají dnes stejně
jako v minulosti a každý úředník je řeší jinak.
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MS: Je dobré položit otázku svobody a
korupce. Člověk usiluje být svobodný, třebaže
někdo svobodou rozumí svévoli. Jak vám jde
spojení svoboda a korupce dohromady?
Z toho, co jste rozváděl, tak ten, kdo
korumpuje, je nepřímo otrokem.
DO: Myslím to v tom smyslu, že je chycen do
pasti vlastních chyb, je vydíratelný a svým
způsobem svobodu ztrácí.
MS: Jak vnímáte stav české demokracie
v kontextu tohoto sociálního jevu? Je možné,
že pokud se budeme propadat hlouběji do
bažiny, kde jsme uvízli, tak lidé přestanou
tomuto systému věřit? Místo demokracie
budou někteří lidé žádat autokratický režim.
Co dělat proto, abychom nesklouzávali
hlouběji?
DO: Po těch dvaceti letech jsme vlastně
vychovali jednoho dospělého člověka.
MS: Dle roků bychom měli být dospělí i jako
společnost, že?
DO: Jsme sice dospělí, ale stále jsme nejistí a
rozhodujeme se, co se z nás vlastně stane. Je
otázka, zda se vydáme na vysokou školu a
budou z nás skvělí, úspěšní, vzdělaní lidé, nebo
se dáme na alkohol a na drogy a kdo ví, co se
z nás stane? Tato metafora jakoby trochu
připodobňovala stav společnosti, který já
vnímám po těch dvaceti letech od změny
režimu. Ve vztahu k demokracii cítím určitou
míru naštvanosti, frustrace. To není možné
ignorovat. Můžeme mít tři druhy reakcí. Jedna
část lidí čeká, že to praskne, že se cosi
dramatického stane, přijde další revoluce,
zásadní změna.
MS: Nebo přijde autokrat …
OD: Je otázkou, co to prasknutí bude. Druhá
skupina lidí jsou ti, koho nazývám stoupenci
evoluce. Ti si myslí, že má smysl kultivovat,
tlačit na větší odpovědnost. Věří, že se

společnost bude nějakým způsobem vyvíjet a
zdokonalovat. Třetí skupinou jsou ti, kdo
rezignovali. Ti mají pocit, že to nikam nevede.
Vlastně se nic nestane a započaté trendy se
budou prohlubovat a nejde tomu zabránit.
Sám sebe jsem řadil k stoupencům evoluce.
Současně mám pocit, že se cosi výraznějšího
stane. Nečekám revoluci, ale myslím si, že to
může mít podobu zásadní změny politických
poměrů, že politické strany, které jsou dnes
velké, budou malé či neexistující. Do
politického prostoru přijdou nové a ty je
nahradí. Stranický systém se dramaticky
promění. Nebo budeme svědky tak velké
ekonomické krize…
MS: … sociálního pnutí, …
DO: … které vyhřeznou někam do velkých
nepokojů a společenských bojů. Je otázka, co
může vzniknout.
MS: Toto by lidé měli patřičně vyhodnotit.
Otázkou zůstává, zda si toho budou vědomi.
Někteří se asi budou účastnit, vstoupí do
občanského sdružení, budou aktivnější částí
občanské společnosti.
DO: Roli Transparency vnímám v tom, že se
tento stav snaží sledovat, monitorovat,
analyzovat, které procesy jsou důležité, které
jsou podružné, které kauzy jsou vážné a které
nikoliv. Cílem je dělat konkrétní kroky, aby se
to měnilo. Tedy řešit kauzy, podávat trestní
oznámení, prosazovat legislativu. Hlavní roli
vidím v nabízení nezávislého pohledu na to,
kam se společnost posouvá.
MS: Kam kráčí, jaké jsou rizika jednotlivých
směřování.
DO: Cílem je upozorňovat na nejkřiklavější
trendy, které v této oblasti jsou. My se
snažíme dívat na všechny oblasti, chcete-li
pilíře společnosti od politiky, přes justici,
policii, veřejnou správu až po byznys. Snažíme
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se tak nabízet holistický, ucelený pohled na to,
jak to funguje.
MS: Na jakou oblast by se, dle vás, měla Česká
republika zaměřit? Kultivaci právního
prostředí, přejímání standardů ze západu,
kultivace člověka. Zákon napíšete a
odsouhlasíte snáze, než vychováte
odpovědného a mravně integrovaného
člověka.
DO: To je nesmírně složitá otázka. V podstatě
si myslím, že je třeba jít třemi směry. Jednak
budovat a kultivovat instituce, aby to byly
pilíře, o které je možné se v těžkých časech
opřít. Těmi institucemi by si lidé měli
představit klasické úřady ale také justici,
soudy, zákony, normy, ale i média jsou svým
způsobem institucí, která nabízí roli a má svůj
společenský význam. Nesmíme opomenout
církve. To je ten institucionální pilíř. Druhý
směr je tlak na vzdělání a maximální
informovanost. Je to celá řada rolí od
vzdělávání studentů, vzdělávání široké
veřejnosti, možnosti působení prostřednictvím
médií nabízením méně povrchních informací,
než které dnes vidíme. Třetí směr vidím
v otevřenosti a nastavování kultury vyšší
osobní odpovědnosti. To znamená na všech
rovinách. Některé věci zkrátka neprojdou.
Když je někdo přistižen při něčem nekalém,
tak si ponese důsledky. Ten, kdo porušuje
pravidla, tak nebude považován za hrdinu
mezi svými kamarády a bude brán za gaunera.
MS: Takový člověk by měl být považován za
osobu zavrženíhodnou a též sociálně
vyloučenou.
DO: Není možné se chlubit, že jsem ošidil
daňový úřad a že jsem velký chytrák, jak jsem
to dokázal. Na toto by se mělo postupně tlačit.
To není možné naoktrojovat žádným zákonem,
je to jistý společenský vývoj, ale měli bychom
ukazovat pozitivní příklady, hrdiny, kteří se
proti něčemu postavili, za něco dlouhodobě

bojují či cosi morálního udělali. Tito lidé by
měli být více na očích, v povědomí. To proto,
abychom viděli, že zde v Čechách jsou poctiví
podnikatelé i méně poctiví. Též poctiví
úředníci a méně poctiví. Též poctiví politici a
méně poctiví. Toto by se mělo více
akcentovat.
MS: Uvedl jste věci, na nichž se musí pracovat
roky, možná desítky roků. Jste optimistou?
DO: Říká se, že optimistou je člověk, jenž má
málo informací, což si nemyslím. Ze své
zahraniční zkušenosti vím, že tato země není
ztracená, nebo není výjimečná v tom, že by se
tyto problémy neřešily jinde a neměli je
v jiných zemích. Všude se s nimi potýkají a řeší
je nesmírně složitě. Jsem přesvědčen, že Česko
je sice malá země, ale je plná chytrých lidí
s velkým potenciálem. Zatím je naše obrovská
ostuda, že si neumíme lépe vládnout. Pokud
máme zájem existovat, tak to musíme
zvládnout, vždyť nás je pouze deset milionů.
MS: Učíme se, osvojujeme si praktiky
demokratické kultury.
DO: Vezměte si, v Číně je deset milionů
v jednom městě a musí jej umět řídit. Proč
bychom tedy nebyli schopni řídit jednu zemi
se stejným počtem obyvatel lépe, aby
společnost využívala potenciál, který zde je.
MS: Kéž by zdejší lidé prozřeli.
DO: V tom vidím optimismus, je tu prostor to
dělat výrazně lépe a společnost jako celek tím
posouvat kupředu. Nemusíme se smířit s tím,
že to, co dnes máme, je daný stav, který musí
zůstat. My bychom měli klást nároky na lidi,
kteří chtějí být ve veřejných funkcích a ve
veřejném životě, a také od nich chtít
profesionální výkon.
MS: Děkuji Vám a kéž by tomu tak bylo. Občas
si říkám, jako by mnozí z nás, kteří je do funkcí
delegovali, ztratili povědomí o veřejném
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prostoru a možnosti aktivnější participace.
Pouze tlak na jednotlivé části společnosti může
společnost obrodit a ulevit od korupčních
tlaků.

