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máme na to!
V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. 
O ty bych se chtěl jako prezident opírat především. 
O jejich schopnost a ochotu rozhodovat, 
o jejich zdravou skepsi a otevřené srdce současně. 
Je to ten největší kapitál, který v naší zemi máme.
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1. ÚVod

Prezidentské volby jsou pro každou zemi příležitostí k ohlédnutí, zamyšlení a k úvaze 
o budoucnosti. Pro Českou republiku to v těchto volbách platí ještě trochu více, neboť 
poprvé v novodobé historii bude český prezident volen přímo, všemi k volbě oprávněnými 
občany. Takto zvolený prezident bude mít velmi silný, byť z hlediska výkonných pravo-
mocí neformální mandát. Bude mít však také velkou odpovědnost pomoci vést naši zemi 
správným směrem.

Česká společnost neprožívá nejšťastnější období. Úspěchy politické a ekonomické trans-
formace devadesátých let upadly v zapomnění, myšlení mnoha lidí určují dnešní omyly 
i obavy z budoucnosti. Jako by dobře už bylo: v první polovině devadesátých let, kdy v naší 
společnosti převládal optimismus po vymanění se z komunistického režimu, nebo po roce 
2000, kdy náš hospodářský růst podstatně převyšoval evropský průměr a kdy se náš životní 
standard výrazně zlepšil. Dnes naši společnost ovládl pesimismus, zklamání z minulého 
vývoje, z politiky, z korupce, ze státu, který nedokáže občana ochránit a v nouzi mu pomoci.

Do naší doby se jistě promítá i celosvětová finanční a ekonomická krize let 2008 až 2009 
a následná krize evropské integrace, která započala v roce 2010 a bohužel stále ještě není 
u konce. Nejde však jen o ekonomickou krizi. Jde i o krizi identity vyspělého světa tak, 
jak se odráží v kritickém vnímání ekologických problémů, v konzumním stylu našeho 
života, v úloze komercionalizované kultury, v klesající úrovni vzdělání. A nakonec, nejde 
jen o Evropu. Všichni – možná jen podvědomě – jsme pod vlivem různých ohnisek napětí 
v celém světě. A při vědomí všech těchto problémů, ale i obrovského potenciálu vědy 
i aplikovaného výzkumu v různých částech světa toužíme po stabilitě a klademe si otázku: 
Jaký vlastně rozvoj, růst naší společnosti chceme?

V naší zemi žijí schopní, vzdělaní, pracovití lidé. Nejde jen o takzvané elity. Jedná se o vel-
kou většinu našich spoluobčanů, kteří znají jak svět, tak konkrétní místa, kde žijí, a kon-
krétní práci, kterou vykonávají. Jde o lidi nejrůznějších profesí a věku, z měst i venkova, 
kteří poctivě vykonávají svoji práci. O tyto lidi bych se chtěl ve své funkci – budu-li zvolen – 
opřít. O jejich úsilí a znalosti. O jejich schopnost řešit nepředvídané situace a improvizo-
vat tak, jak to jen my, obyvatelé České republiky, umíme. O jejich zdravou skepsi a o jejich 
otevřené srdce současně. Je to ten největší kapitál, který v naší zemi máme.
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2. materiální blahobyt, 
reGulaCe a ekoloGie

Ekonomická a společenská transformace na počátku devadesátých let kladla důraz 
na svobodné rozhodování jednotlivce, na soukromé vlastnictví, na úlohu volného trhu 
a na otevřenost ekonomiky a její zapojení do mezinárodního obchodu. Bylo to v souladu 
jak s přáním velké většiny našich obyvatel, tak s vývojem ve světě v tehdejší době. V nepo-
slední řadě se v ní odrážel i přehnaný optimismus západního demokratického světa, který 
po pádu komunismu podlehl falešnému sebeuspokojení ze svého životního stylu a politic-
kého a ekonomického modelu.

Dnes přichází vystřízlivění. Polistopadový vývoj je často kritizován jako období, kdy jsme 
kladli důraz jen na materiální stránku našeho života, na hospodářský růst. Zdá se nám, 
že přílišný a jednostranný důraz na peníze způsobuje, že se na životní prostředí, vzdělání 
i na své lidské okolí díváme často z jediného pohledu: jak na tom vydělat. To ve společnos-
ti vyvolává řadu větších či menších nespravedlností, ze kterých vznikají konflikty. 

budu Vždy bojoVat o to, aby náš žiVot nebyl spoután nesmyslnou 

byrokraCií a zbyteČnĚ podrobnÝmi zákony a naŘízeními.

Takové vnímání posledních dvou desetiletí však není cosi výlučně našeho, českého. 
Jde o konflikty, které dnes řeší celý vyspělý svět. 

bez růstu to nepůjde

Vnímám nahromaděné problémy dnešního světa, chci však jasně říci, že růst materiálního 
blahobytu naší společnosti považuji za nutnou podmínku i pro zodpovězení dalších otázek.  
Budu se proto vždy zasazovat, aby se v naší zemi zlepšovaly podmínky pro hospodářský růst, 
pro zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti. Vyšší materiální blahobyt ale ještě není 
automatickou zárukou ani spravedlivého rozdělení bohatství, ani plnohodnotného života lidí. 

Problémy a konflikty nevyřešíme okamžitě, můžeme je však zmírnit a ukáznit. Vraťme se 
k základním principům, na nichž je dobře fungující demokratická společnost postavena. Jde 
o principy známé, ale chybně či málo využívané: vymahatelnost práva, mezilidská slušnost, 
správně nastavené daně, zdravé životní prostředí a spravedlivý a efektivní sociální model.

jsem proti nadbyteČné reGulaCi

Nástrojem k tomu však nesmí být administrativní regulace, které jsme dnes tak často 
svědky. Budu vždy bojovat za to, aby náš život nebyl spoután nesmyslnou byrokracií 
a zbytečně podrobnými zákony a nařízeními. Nepotřebujeme regulaci větší, potřebujeme 
ji lepší. Nepotřebujeme více zákonů, ale musíme ty dnešní dodržovat. Nepotřebujeme více 
peněz na sociální podporu, ale musíme ji omezit – tedy vzít těm, kteří dávky zneužívají. 
Nezatracujme svobodný trh, ale nastavme takové podmínky, aby se právě trh mohl stát 
efektivním regulátorem. Nezatěžujme podnikatele nesmyslnými omezeními, ale dejme 
jim dlouhodobou jistotu jasné hospodářské politiky. Příliš velký, finančně náročný stát 
na příjmové straně zatěžuje podnikatele zbytečně vysokými daněmi, na výdajové straně, 
především v případě veřejných zakázek, je zdrojem nezvladatelné korupce. Na druhé stra-
ně neváhejme regulovat tam, kde je to prospěšné, či dokonce nutné. 

ekoloGiCké orGanizaCe nemají monopol na ekoloGii

Respektuji shodu mezi vědeckou komunitou, že ke klimatickým změnám kolem nás do-
chází a že člověk je za jejich část odpovědný. Není pochyb o tom, že při ochraně půdy, lesa, 
ovzduší a vodního bohatství se často chová nešetrně a sobecky. Bez dobrého vztahu k pří-
rodě a k lidem pak není prostor ani pro další hodnoty, jakými jsou kultura i duchovní život.

Ekologická hnutí však v posledních desetiletích jako řešení nabízejí rozsáhlé vládní 
projekty financované z peněz daňových poplatníků, které jsou svým rozsahem a administ-
rativní náročností lidem velmi vzdáleny. Navíc ve své ambicióznosti často odrážejí osobní 
či skupinové zájmy s někdy velmi zápornými vedlejšími dopady. Zneužití fotovoltaiky 
k nadměrným ziskům skupiny podnikatelů se již nesmí opakovat. Nepromyšlené evropské 
dotace na obnovitelné zdroje mohou v následujících letech destabilizovat energetické 
soustavy v řadě členských zemí EU. Prodej emisních povolenek otevírá prostor pro nepří-
mou korupci, ale i pro řešení, která ne vždy přírodě prospívají.
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Budu vždy prosazovat rovnováhu mezi růstem materiálního bohatství naší společnosti 
a šetrností k životnímu prostředí. Jsem však přesvědčen, že ekologické problémy nesmí být 
uchopeny pouze aktivistickými skupinami a pod jejich tlakem byrokratickým aparátem, ať 
jednotlivých států, nebo nadnárodních seskupení či institucí. Existence těchto problémů se 
musí promítnout do chování každého z nás a každý z nás také musí být motivován k hle-
dání řešení ve svém každodenním životě podle svých morálních a etických hodnot. Jinými 
slovy, i zde věřím v jednotlivce, v jeho racionální a svobodné rozhodování.

Cesta k řešení konfliktů a k dosažení všeobecně respektovaných společenských hodnot bude 
dlouhá a stále silněji jsem přesvědčen, že spočívá spíše v postupném, systematickém napra-
vování viditelných chyb a nedostatků než v proudu nějakých dalších, nedotažených reforem.

Jsem odpůrcem radikálních řešení vyzývajících k okamžité, všeobecné občanské nespo-
kojenosti. Naše společnost zatím málo využívá již existujících a v zákoně zakotvených 
kontrolních mechanismů, pomocí kterých může sledovat toky financí či třeba péči o půdu, 
přírodu a památky. 

je tŘeba prosazoVat roVnoVáhu mezi růstem 

materiálního bohatstVí naší spoleČnosti 

a šetrností k žiVotnímu prostŘedí.

K tomu však potřebujeme kvalitní státní správu, vzdělané pedagogy i schopné a sebevědomé 
podnikatele. Toho nedosáhneme bez vzdělaných a pozitivně orientovaných lidí. Bez lidí, 
kteří v sobě mají základní morální hodnoty jako základ boje s korupcí. Bez lidí, kteří si věří.

3. Vztahy mezi lidmi, 
spraVedliVÝ stát, korupCe

Historický vývoj České republiky vymazal několika generacím z mysli opěrné body každé 
demokracie – svobodu a odpovědnost. Po roce 1989 jsme naši společnost uspořádali 
na principech západní demokracie – s nadšením, ale bez kontinuity. Demokracie nena-
stává jen sepsáním zákonů, ale také osvojením si určité kultury a návyků chování. Mám 
na mysli především disciplínu, respektování práva a dodržování pravidel. Protože stejně 
jako občané naší země pociťuji v tomto ohledu závažný nedostatek, stavím odpovědnost 
a vědomí povinnosti na první místo. Bez ohledu na omezené pravomoci, které prezident 
má, budu vždy hledat rovnováhu mezi svobodou na jedné straně a závazky a odpovědností 
na straně druhé.

Naše legislativa jistě není dokonalá. Nebezpečí vnímám ze dvou stran: kreativita v průbě-
hu legislativního procesu umožňuje implantovat nesmyslné normy a přílepky předkláda-
ných právních norem a z Evropské unie přicházejí absurdity. Proti oběma těmto nešvarům 
budu bojovat tak, jak mi mé pravomoci dovolí.

Ještě větším problémem, který má devastující účinky na demokratickou kulturu, je slabá 
vymahatelnost právních norem. Počínaje švejkovským mávnutím rukou nad dopravními 
přestupky a hulvátstvím všeho druhu až po podezřelou liknavost ze strany vyšetřujících 
a soudních orgánů ve vážných trestních případech. Nízká důvěra v soudnictví a policii je 
závažným společenským problémem. Devastuje právní vědomí i morálku. Nahrává těm, 
kteří nabízejí snadná řešení a jsou ochotni brát spravedlnost do vlastních rukou. Každo-
denní příklady zneužívání nebo ignorace práva otupují jednu část lidí a radikalizují druhou. 

Demokratický právní systém vychází z rovnosti všech občanů před právem. Politické 
a ekonomické postavení nesmí mít na tento princip vliv. Přesto jsme v posledních letech 
každodenně konfrontováni s opakem. Ve slovníku zdomácněly termíny „kmotr“ nebo 
„mafie“, vyjadřující nadřazenost různých osob jakýmkoliv pravidlům a normám. Varovným 
tempem se snižuje důvěra ve stát, v jeho schopnost ochránit občana před podvodníky, 
zneužíváním moci a pravomocí.
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Nezávislá policie a soudy mají být v demokratickém státě garantem spravedlnosti. Výčet 
podezřelých kauz, které byly odloženy či zastaveny, personální spory za asistence politiků, 
kriminální činy policistů a soudců, podezřelé rozsudky, průtahy a procesní pochybení. 
To vše poskytuje důkazy o tom, že mnozí z těch, kteří by měli na zákonnost dohlížet, 
se dopouštějí činů s právem neslučitelných. Důvěra v policii a soudy je otřesena. To zase 
posiluje v občanech pocit, že o právu a spravedlnosti rozhoduje skupina nepostižitelných, 
na jejichž jednání přes všechny demokratické nástroje nemají vliv. Demotivuje to ty 
poctivé policisty, státní zástupce a soudce, kteří konají v souladu se zákonem a profesní 
morálkou. Jsme svědky úpadku důvěry v samotný systém.

Prezident má podle ústavy možnost zasahovat do právní a legislativní oblasti personální 
politikou na nejvyšší úrovni soudnictví, možností vracet zákony parlamentu a spornými 
revizemi soudních rozhodnutí, jako jsou milosti nebo amnestie. Ve všech oblastech se chci 
řídit principy rovnosti, nepolitičnosti a respektu k normám a zákonům:

 Æ Právní normy musejí být jasné a srozumitelné. Schvalování zákona nesmí být pří-
ležitostí k podsouvání nesouvisejících a matoucích přílepků. Takové zákony musí 
prezident vracet sněmovně.

 Æ Amnestie je zcela mimořádný a symbolický prezidentský počin, který nesmí relativi-
zovat provinění spravedlivě odsouzených. Amnestie z roku 1990 nemá co do svého 
rozsahu v dějinách ČR obdoby a neměla by se opakovat. 

 Æ V dobře fungujícím právním státě, kde důsledná policie a spravedlivé soudy dbají 
na dodržování zákonnosti, jsou prezidentské milosti anachronismem. Vylučuji abolici 
(nezahájení nebo nepokračování řízení) a rehabilitaci (zahlazení odsouzení).

VyluČuji politiCkÝ VliV pŘi sestaVoVání VrCholnÝCh 

soudníCh orGánů. stejnÝmi prinCipy se budu Řídit 

pŘi jmenoVání Členů bankoVní rady Čnb, Generálů 

armády Čr a dalšíCh funkCí. 

Křivdy z období před rokem 1989 jsou vyřešeny a rozhodnutí demokratických soudů 
respektuji. Odpouštění a zmírňování trestů jsem ochoten připustit pouze v případě mimo-
řádných, doložitelných a sociálně odůvodněných případech.

 Æ K prezidentským pravomocem patří i jmenování ústavních soudců a soudců Nejvyš-
šího soudu. Vodítkem pro výběr těchto osobností je jedině jejich odborná a morální 
zralost ověřená míněním odborné a akademické komunity. Vylučuji politický vliv při 
sestavování těchto vrcholných soudních orgánů. Stejnými principy se budu řídit při 
jmenování členů bankovní rady ČNB, generálů Armády ČR a dalších funkcí. Jsem 
připraven jmenovat do nich osobnosti zajišťující názorovou různorodost a pestrost, 
nikoliv jednobarevnost.

 Æ Do právního rámce zapadá i role prezidenta. Chci být prezidentem aktivním a pra-
covitým. Současně chci dbát pravidel a zákonů, které pro činnost prezidenta vytváří 
prostor. Tam, kde má tento prostor nezřetelné hranice, budu prosazovat zpřesnění 
pravidel a jejich prosazení do legislativy.
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4. soCiální model

V principech evropského sociálního státu, ve vědomí občanů i konání institucí se vytrvale 
prosazuje myšlenka, že sociální a životní podmínky každého občana nejsou jenom jeho 
osobní věcí ani věcí jeho rodiny, nýbrž věcí veřejnou.

Sociální stát tak zbavuje jednotlivce odpovědnosti za sebe sama a přejímá garanci za jeho 
životní podmínky. Ztráta odpovědnosti je ale v chování mnoha lidí spojena se značnou 
ztrátou motivace k práci, k vytváření hodnot, ze kterých mohou zabezpečit sebe i svou 
rodinu. Místo toho ztráta odpovědnosti za jejich budoucnost motivuje lidi především 
ke zvýšení okamžité spotřeby (i na dluh) na úkor úspor, což bylo v posledních dekádách 
hnacím motorem ekonomického růstu. Je logické, že stávající sociální model je význam-
ným zdrojem dnešní hluboké zadluženosti všech vyspělých ekonomik.

Svět se však ve druhé polovině dvacátého století velmi změnil. Zmenšil se a zrychlil. 
Se zmenšením světa přišla globalizace – kapitálu, trhu výrobků a služeb a nakonec i trhu 
práce. Změnily se ale i všechny objektivní podmínky a předpoklady, na kterých byl model 
sociálního státu postaven. Navíc došlo v posledních dvaceti letech k nebývalému rozma-
chu vybraných oblastí rozvojového světa, kde hospodářský růst, produktivita a konkuren-
ceschopnost nejsou sociálním státem omezeny.

je nutné Vrátit lidem motiVaCi k práCi. nesmí 

systémoVĚ doCházet k pŘípadům, kdy je pro lidi 

VÝhodnĚjší nepraCoVat.

Česká republika nebyla imunní – v počátečních letech ekonomické transformace – vůči 
krátkodobým výhodám sociálního státu a již dnes jsme bohužel v situaci, kdy je snaha 
udržet naši zadluženost pod kontrolou občany vnímána jako ohrožení jejich sociálních 
jistot. Budu-li zvolen, rád bych proto vyvolal diskuzi o změně sociálního systému vycháze-
jící z následujících principů:

 Æ odpoVĚdnost. Je nutné vrátit lidem odpovědnost za život i budoucnost svoji i svých 
blízkých. Tato odpovědnost musí být ukotvena v legislativě a musí dojít k vyvážení 
práv a povinností občanů vůči státu. Dále je nutné vrátit lidem motivaci k práci, 
práce se lidem musí vyplatit a nesmí systémově docházet k případům, kdy je pro lidi 
výhodnější nepracovat.

 Æ pŘímost. Pokusme se postupně změnit, zjednodušit systém veřejného sociálního 
a zdravotního pojištění i systém poskytování dalších veřejných služeb tak, aby vzni-
kaly co nejkratší přímé vazby mezi občanem a poskytovatelem služby. Tedy omezit 
existenci prostředníka (státního byrokratického aparátu) a snížit objem přerozdělová-
ní a omezit tak prostor pro korupci.

 Æ snížení daňoVé zátĚže. Převedení odpovědnosti zpět na občany musí být provázeno 
především snížením daňové zátěže. Stejný efekt bude mít i zjednodušení systémů 
veřejných služeb. Veřejné služby je potřeba zlevnit a ušetřené prostředky ponechat 
lidem a firmám. Cena práce sice poroste pomaleji, ale dlouhodobě se posílí konkuren-
ceschopnost a vytvoří se nová pracovní místa.

 Æ zmĚna způsobu VyužíVání dluhoVÝCh zdrojů. Je nutné začít dluh jako zdroj po-
užívat pouze investičním způsobem tak, aby budoucí zvýšené výnosy kryly obsluhu 
dluhu, a přestat z něj financovat okamžitou spotřebu, a to jak na úrovni státu, tak 
podniků i domácností.

 Æ adresnost. Sociální systém přiznává právní ochranu znevýhodněným skupinám 
občanů a menšinám. To je správné. Vychytralost a neúcta k principu této ochrany však 
staví původní záměr na hlavu.
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Zneužívání práva, parazitismus, odmítání souvisejících povinností, podvody stojí nás 
všechny obrovské prostředky. „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu,“ slýcháme a jako 
bychom si toto heslo ponechali v platnosti ještě z doby před rokem 1989. Státem je ale 
každý daňový poplatník.

zneužíVání práVa, parazitismus, odmítání 

souVisejíCíCh poVinností a podVody stojí nás 

VšeChny obroVské prostŘedky. 

Máme na své straně dvě výhody. První z nich je fakt, že jsme poměrně mladou tržní 
ekonomikou a model sociálního státu byl zaveden až po roce 1989 a díky tomu jsme re-
lativně velmi málo zadluženi. To nám dává jistý prostor pro využití dluhového zdroje pro 
financování nákladů, které tato změna nutně vyvolá. Vždy budu protestovat proti dalšímu 
zvyšování dluhu za účelem umělého navyšování okamžité spotřeby. Pokud ale bude zbý-
vající prostor využit pro financování strategických investic, které přinesou budoucí výnosy 
v podobě nových pracovních míst, a transformačních nákladů, které povedou k zásadní 
změně současného sociálního modelu, pak této možnosti určitě využijme.

Druhou výhodou je skutečnost, že naše země je relativně malá, lze tedy změny implemen-
tovat mnohem rychleji než ve velkých státech a je možné zvolit cestu vstříc i zcela novému 
modelu. Rychlá implementace nám může přinést velkou konkurenční výhodu. Menší státy 
EU, jako je například Dánsko, nám v tomto mohou být dobrým příkladem.

5. VzdĚlání

Vzdělání považuji za zásadní oblast pro budoucnost naší země. Dlouhodobé zvyšování 
kvality života obyvatel vyspělých zemí včetně České republiky je stále více podmíněno 
vzdělaností, a tedy i kvalitou vzdělávacího systému. Zároveň s tím roste význam vzdělání pro 
ekonomický a společenský úspěch jednotlivců i občanské pospolitosti. I ze své zkušenosti 
vysokoškolského pedagoga vím, že Česká republika má dobré předpoklady pro to, aby se 
díky kvalitnějšímu vzdělání posunula v kvalitě života mezi světovou špičku. V posledních 
dekádách však Česko bohužel nezvládlo některé reformy vzdělávacího systému. Jsem si vě-
dom toho, že Česká republika bude muset zvyšovat veřejné i soukromé investice do vzdělání 
a realizovat dobře promyšlené reformy vzdělávacího systému, aby udržela krok s překotným 
vývojem ve světě. 

Problémy s udržitelností veřejných rozpočtů ukazují, že nás nečekají snadné roky. I proto 
musí být pozměněný přístup ke vzdělávání neoddělitelnou součástí strategie směřující 
k lepší budoucnosti naší země. V tomto hodlám být jako prezident společnosti nápomoc-
ný. Zasadím se o to, aby se téma vzdělání dostávalo mnohem častěji než dnes do popředí 
veřejných a politických diskuzí, aby to nebylo okrajové téma učitelů a rodičů, kteří zrovna 
mají ve školách své děti.

Z mezinárodních srovnání plyne, že český vzdělávací systém bohužel každým rokem 
v řadě oblastí ztrácí solidní a ještě nedávno výborné postavení mezi vyspělými zeměmi 
světa. Je ovšem třeba si otevřeně přiznat, že v řadě otázek je česká společnost názorově 
značně rozdělena a veřejná diskuze a osvěta bude vskutku potřebná. Dále uvádím některé 
příklady, na které bych z pozice prezidenta kladl důraz.

pŘedškolní VÝChoVa

Kvalitní a všeobecně dostupná předškolní výchova od jeslí po mateřské školy byla v ČR 
tradicí dávno před tím, než se obdobné systémy začaly rozvíjet v mnoha jiných rozvinu-
tých zemích. Místo aby ČR využila již vytvořený, zavedený a úspěšný systém, řadou kroků 
ho začala narušovat. Proto je třeba se nejdříve vrátit trochu zpět a pak dále inovovat.
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uČitelé jsou klíČem k ÚspĚChu

Moderní škola musí umět připravit všechny příslušníky mladých generací pro život a práci 
ve stále složitějším světě globální konkurence a dynamických změn. Moderní škola ale 
musí být zároveň místem, kam žáci a studenti chodí rádi a mají k ní a učitelům důvěru. 
Za zásadní v tomto ohledu považuji roli učitelů. Spolu se zvyšováním nároků na učitele 
se musí zvyšovat i jejich finanční ocenění a postavení v práci i ve společnosti.

ožiVit odborné a uČňoVské školstVí, 
zkValitnit stŘední VzdĚlání

Strukturální změny našeho průmyslu negativně ovlivnily odborné školství. Zánik řady 
učilišť i celých oborů se projevuje v nedostatku technicky vzdělaných odborníků pro 
průmyslové podniky. Stát v tomto ohledu ponechává iniciativu samotným podnikům, 
pro které je ovšem zakládání a provozování odborných učilišť a škol dalším výdajem, 
který buď zvyšuje jejich náklady a následně snižuje konkurenceschopnost, nebo dokonce 
výchovu vlastních odborníků vylučuje. Jsem toho názoru, že toto je právě oblast, kde stát 
může aktivně zasáhnout, podporovat. Továrny nám postaví investoři, kvalifikované lidi 
si musíme vychovat sami.

České školství bylo a stále je unikátní tím, že dokáže ke střednímu vzdělání dovést 
téměř každého mladého člověka. To přitom není ani ve vyspělých zemích samozřejmost. 
V některých strukturálně postižených regionech ČR se však situace začíná povážlivě 
zhoršovat. Česko má historicky dlouhou průmyslovou tradici, ze které ještě stále těží. 
K jejímu budoucímu využití však i nadále potřebujeme jak kvalitní učně, tak velmi 
dobré středoškoláky.

Nejde ani tak o kvantitu, jako o kvalitu. Někdejší relativně velmi vysoká úroveň a nároč-
nost středních škol se pomalu stává minulostí. Nedošlo k potřebným změnám na úrovni 
středních škol, kam se dostatečně nepromítla skutečnost, že většina maturantů dnes 
po škole už nejde pracovat, ale dále studovat.

K tomu přispívá i stále nedomyšlené pojetí maturit, které se pro některé gymnazisty uka-
zují příliš snadné, a pro jiné středoškoláky naopak téměř nezvládnutelné.

pŘíliš pomalé zmĚny Vysokého školstVí

České vysoké školy požívají vysokou autonomii a – s výjimkou financování – i nezávis-
lost na státu. To je dobře. I zde však jde o vyšší kvalitu. Ambicí ČR musí být, aby se její 
univerzity dostaly mezi evropskou špičku. Dokud si však budeme dále namlouvat, že na té 
špičce vlastně skoro jsme, nikam se nepohneme. 

Klíčovým problémem je skutečnost, že jsme si proces vytváření vzdělanostní ekonomiky 
zaměnili s procesem zpřístupnění vysokých škol vyššímu počtu studentů, než jaký je vy-
sokého vzdělání v pravém slova smyslu schopen. Bezhlavě a nepromyšleně jsme dokořán 
otevřeli dveře vysokých škol, ale zapomnělo se na nutné změny obsahu studia. Výsledkem 
je inflace absolventů určitých oborů, přičemž se tito ovšem na trhu práce v řadě případů 
neuplatňují v povoláních, která by jejich diplomu odpovídala; naopak, stále více chybí 
studenti jiných oborů, především v oblasti technického inženýrství.

spolu se zVyšoVáním nároků na uČitele 

se musí zVyšoVat i jejiCh finanČní oCenĚní 

a postaVení V práCi i Ve spoleČnosti.

Školné jako spoluúčast studujícího na nákladech na vzdělání podporuji, musí však spl-
ňovat některé základní parametry: a. školné nesmí být překážkou pro přístup ke vzdělání 
talentovaným studentům z rodin s nízkými příjmy; b. na školné si student může vzít 
půjčku za podmínek, které mu umožní dlouhodobé splátky během jeho profesního života; 
c. na školném nesmí profitovat různé zájmové skupiny jako finanční instituce či přebujelá 
administrativa; d. prostředky získané ze školného musí transparentně přispět ke zlepšení 
výuky a školských zařízení a nerozplynout se bez efektu v rozpočtové kapitole „školství“.

Jako prezident bych se rád zasadil o to, aby se téma vzdělání dostávalo více než dnes 
do popředí veřejných a politických diskuzí, například při příležitosti pravidelného jme-
nování profesorů vysokých škol. Podpořím hledání optimální kombinace státní, veřejné 
a soukromé zodpovědnosti za vzdělávání. Největší veřejnou zodpovědnost bych hledal 
v nejnižších patrech vzdělávacího systému a výchovy, tedy v oblasti předškolního vzdělá-
vání a základních škol. Ve vyšších stupních vzdělání bych dal větší prostor soukromému 
sektoru a osobní zodpovědnosti, zároveň však s vědomím možnosti selhání trhu, které je 
pro tuto oblast charakteristické. 
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6. hospodáŘská politika, 
podmínky pro podnikání

ozdraVení VeŘejnÝCh finanCí

České veřejné finance jsou jedny z  nejzdravějších – či nejméně nemocných – v celé sou-
časné Evropě (která v tomto ohledu celkově vůbec zdravá není). Statistika Eurostatu říká, 
že veřejný dluh v poměru k hrubému domácímu produktu činil v ČR v roce 2011 41,2 
procenta. V Německu, Británii i ve Francii tatáž položka přesáhla hodnotu osmdesáti 
procent, v Belgii činila téměř sto procent. Hůře na tom bylo i Švédsko, Finsko, Dánsko, 
Nizozemsko, Rakousko, o problémových zemích EU, jako jsou Řecko či Irsko, ani nemlu-
vě – tam veřejný dluh v poměru k HDP přesáhl hranici sta procent.

Jsem připraven podporovat postupné směřování k vyrovnanému hospodaření vlády. Vyšší 
dluh vede k větší nestabilitě a nutnosti dělat radikální zásahy. Díky dnešní dobré pozici 
nemusíme ale vyrovnávat rozpočet z roku na rok, důležitá je důvěryhodná trajektorie. Ne-
spoléhejme se však ani na křečovitá prorůstová opatření, ani na zázračné efekty daňových 
reforem. Zásadní pro podporu růstu a zvyšování zaměstnanosti je stabilní finanční politika 
(rozpočet a dohled nad bankovním sektorem), co možná nejnižší daně a omezení korupce. 
V Česku to znamená především snížení vysokých odvodů na sociální pojištění a srovnání 
podmínek mezi podnikajícími a zaměstnanci.

Současně je třeba se zasadit o vytvoření opravdu dlouhodobé a promyšlené ústupové stra-
tegie České republiky od přebujelého státu. 

VytVoŘme dlouhodobou a promyšlenou ÚstupoVou 

strateGii České republiky od pŘebujelého státu.

Protože máme jedny z  nejzdravějších veřejných financí v Evropě, nemusíme hledat akutní, 
horkou nití šitá řešení. Jakkoli jsou snahy nynější vlády potřebné, nelze se v některých pří-
padech ubránit dojmu, že ozdravné kroky jsou až příliš překotné, tedy někdy dost možná 
kontraproduktivní. Škrty a další výdaje redukující opatření jako by byly mnohdy činěny 
mimo kontext dlouhodobé perspektivy, bez dostatečného zohlednění společenských dopa-
dů. To není dobře. Musíme postupovat s rozmyslem a rozvahou. A můžeme si to dovolit. 

Reforma českého důchodového systému se v těchto týdnech zastavuje na mrtvém bodě. 
Od vládní reformy neočekávám okamžité vyřešení všech problémů českého důchodového 
systému, současný návrh však považuji – bez ohledu na fundované námitky současného 
prezidenta – za opatrný krok správným směrem. Hrozivé dlouhodobé demografické tren-
dy mne vedou k souhlasu s promyšleným zavedením druhého pilíře, následovat by však 
měla reforma pilíře prvního, včetně změny financování základní složky důchodů. Naproti 
tomu považuji valorizaci důchodů jen o třetinu inflace v letech 2013 až 2015 za zbyteč-
ný, krátkodobě orientovaný krok a budu podporovat dodržování dlouhodobé valorizace 
o inflaci (nikoli o mzdový nárůst).

Stát, pokud to s ozdravením veřejných financí myslí vskutku vážně, musí zefektivnit chod 
státní správy (i cestou jejího zeštíhlení) a hlavně způsoby zadávání veřejných zakázek. Prá-
vě zde se stále ztrácejí nemalé prostředky daňových poplatníků. Bez těchto kroků nebudou 
snahy státu o nápravu veřejných financí nikdy autentické. Občané se budou právem ptát, 
proč je daňová zátěž zvyšována, když stát stále hospodaří tak neefektivně. Občan si je 
dobře vědom, že silnice, školy, nemocnice zadarmo nejsou, že je tedy zapotřebí jeho daní. 
Vidí-li však, že nemalá část daňového výběru končí bez efektu v korupčně předražených 
zakázkách, pochopitelně ztrácí motivaci daně řádně odvádět. Naopak je motivován k růz-
ným daňovým „optimalizacím“ na hraně či za hranou zákona.

Stát na to reaguje dalším zvýšením daňové zátěže a kampaňovitým bojem s korupcí. Je 
to začarovaný kruh. Zvyšování daní v  období ekonomického útlumu je kontraproduktiv-
ní. Boj s korupcí, vedoucí k paralyzování i velmi žádoucích veřejných zakázek (příslušní 
úředníci se prostě bojí rozhodnout), je neúčinný. Jde přitom o spojité nádoby: rozmach 
korupce je totiž do značné míry důsledkem přebujelého státu – pomyslné vysoké hladiny 
veřejných zakázek. Příležitost zkrátka dělá zloděje. Proto je ozdravení státní správy a ná-
sledné ozdravení veřejných financí (tedy mimo jiné i snížení objemu veřejných zakázek) 
snad nejvhodnějším prostředkem k výraznému snížení korupce.

Ruku v ruce s požadavkem společensky únosné ústupové strategie od přebujelého státu 
jde důraz na vyšší schopnost občanů pochopit problematiku veřejných financí jinak než 
jen přes vlastní krátkodobé výhody. Považuji za účelné zavedení předmětu finančního 
vzdělávání pro žáky druhého stupně základních škol. Už na základní škole by děti měly 
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být seznamovány se základními zákonitostmi elementární ekonomie a financí – co jsou 
peníze, v čem je podstata úročení, jaké jsou efekty zadlužení, jak se dlouhodobě zajistit 
na stáří. V dnešní době vidíme všichni kolem sebe až příliš mnoho příkladů, kdy se lidé 
naivně zadluží a následně upadají pod vliv exekutorů. Jejich činnost je dalším bolavým 
místem našeho finančního a podnikatelského života.

V souladu s výše uvedeným je vhodné nastínit novou možnou filozofii, s níž by mohl – 
a v řadě případů zřejmě i měl – stát k občanům přistupovat. Jedním přístupem je prostý 
paternalismus, praktikovaný doposud, kdy stát takříkajíc vodí občany za ručičku. Jinou 
možností je upřednostnění – alespoň částečné – koncepce takzvaného libertariánského 
paternalismu. V jeho rámci stát občany jen „pošťouchává“ k tomu, aby si sami zvolili, co je 
pro jejich vlastní životy nejpříhodnější. Tento přístup by vhodným způsobem umocňoval 
pocit odpovědnosti občanů za jejich vlastní volbu.

enerGetika

O energetice hovořím samostatně proto, že jde o zásadní oblast, která bude na dlouhou 
dobu ovlivňovat stav českého hospodářství a životní úroveň našich občanů. V následují-
cích desetiletích naše země vyčerpá tradiční zdroje a dlouhodobá energetická a surovinová 
strategie se na tuto skutečnost musí připravit. Jsme důležitou křižovatkou přepravních 
energetických cest, a proto na nás dopadá nepromyšlená energetická politika EU; evrop-
ská liberalizace trhu s elektřinou vyrobenou z tradičních zdrojů při současných dotacích 
k cenám elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů vytváří dva oddělené trhy s rizikem 
destabilizace nemalé části evropské energetiky.

Jsem připraven podporovat takovou energetickou strategii státu, která bude posilovat 
energetickou bezpečnost a konkurenceschopnost navazujících průmyslových odvětví 
a současně nezatíží obyvatelstvo vysokými cenami energií. 

Jsem přesvědčen, že dlouhodobě má jaderná energie mezi českými energetickými zdroji 
pevné místo, a to i z pohledu ochrany životního prostředí. Uvítám i rostoucí podíl plynu 
při současném efektivním využití domácího uhlí a rozumné úspory energie.

podmínky pro podnikání a podpora ekonomiCkého růstu

Jsem přesvědčen, že nejlepší podporou hospodářského růstu v České republice nejsou 
různé státní programy organizované byrokratickým aparátem, ale stabilní veřejné finance, 
pokud možno nízké daně a odvody a předvídatelná a srozumitelná legislativa. Jsou však 
oblasti, kde má stát hrát nezastupitelnou roli. 

První z nich je rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury. Považuji za nešťastné, 
že v posledních letech došlo ke zpomalení rozvoje dálniční a železniční sítě. I v době 
stagnace ekonomického růstu a pochopitelné snahy vlády udržet vývoj veřejných financí 
by investice do dopravní infrastruktury neměly být omezovány. Ještě závažnější je však 
dnešní stav, kdy pod společensky bezesporu žádoucím tlakem boje proti korupci veřejných 
zakázek a po propuknutí různých skandálů v této oblasti jsou rozhodování významných 
státních orgánů v podstatě paralyzována a některé zásadní projekty se zastavily.

S tím souvisí druhá oblast, zjednodušení a zrychlení všech rozhodování, která rozvoj 
infrastruktury podmiňují. Patří sem zjednodušení mnoha procesů, od možnosti vyvlast-
nění ve veřejném zájmu přes urychlení schvalovacích řízení jednotlivých velkých projektů 
až po pružnější pohled státu na dlouhodobé financování infrastrukturních staveb méně 
tradičními cestami (jako jsou PPP projekty a další).

nejlepší podporou hospodáŘského růstu V České republiCe 

jsou stabilní VeŘejné finanCe, pokud možno nízké danĚ 

a odVody a pŘedVídatelná a srozumitelná leGislatiVa.

Dalším problémem jsou rozdíly v environmentálních normách, kterým se musí přizpůso-
bit naši podnikatelé, ve srovnání se stejnými normami platnými v sousedních zemích. Je 
neúnosné, když naši či zahraniční podnikatelé na Ostravsku musí respektovat ekologické 
normy až pětkrát přísnější než jejich polští kolegové na území vzdáleném jen několik de-
sítek kilometrů. Fakt, že si Polsko dokázalo v tomto směru vyjednat při jednání s EU větší 
výjimky, není pro tyto podnikatele uspokojivým vysvětlením. 

Malí a střední podnikatelé, jejichž ekonomická, ale i společenská role není v naší společ-
nosti stále plně doceněna, vznášejí stále větší počet připomínek a stížností ohledně rostou-
cí komplikovanosti a nesrozumitelnosti celého legislativního a regulatorního rámce pro je-
jich činnost. Stále delší dobu musí podnikatel věnovat byrokratickým úkonům. Často řadě 
z nich buď přímo nerozumí, nebo nechápe jejich význam. Má pocit, že je pod rostoucím 
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tlakem daní a odvodů. Tento stav pak vede k jedinému: k daňovým únikům a k obcházení 
pravidel a zákonů s negativním dopadem na společenské ovzduší v zemi. Budu proto vždy 
prosazovat a podporovat každou snahu pravidla podnikání zpřehlednit a zjednodušit. 

podpora VĚdy a VÝzkumu

Jsem si vědom toho, jak malý podíl hrubého domácího produktu ČR směřuje na podporu 
vědy a výzkumu, na utváření takzvané znalostní ekonomiky, kdy věda a výzkum ústí v ino-
vace, v hospodářský růst a bohatnutí společnosti. Zkušenost z inovačně úspěšných zemí je 
však jasná: opravdové inovace vyžadují zejména liberalizované ekonomické prostředí s do-
statkem rizikového kapitálu a kvalitní úrovní základního výzkumu. Naopak valná většina 
toho, co se vydává za státní podporu vědy a výzkumu, ať už z Prahy, či Bruselu, nedopadá 
na příliš úrodnou půdu.

Roli státu vidím především ve vytváření vhodných podmínek pro inovativní činnost, nikoli 
v podpoře inovací jako takových. Přímá podpora inovací vede v lepším případě k pseudo- 
inovacím, v horším k plýtvání, či dokonce korupci. Rozhodující je role rizikového kapitálu, 
který však podnikatelé snáze získají v regulačně nesvázaném ekonomickém prostředí, jež 
není dušeno nadměrnou daňovou zátěží. 

Prostředky, zatím spíše věnované přímé podpoře inovací, mohou být přínosněji – pře-
devším z dlouhodobého hlediska – využity při podpoře základního výzkumu, výchově 
opravdu excelentních výzkumníků. Česká republika je stále zemí s velmi kvalitními vědci. 

budu podporoVat nejen zlepšoVání podmínek pro inoVaCe 

na firemní ÚroVni, ale i postupnÝ, rozumnÝ nárůst 

prostŘedků poskytnutÝCh na základní VÝzkum.

Budu proto podporovat nejen zlepšování podmínek pro inovace (tedy inovace na firemní 
úrovni), ale i postupný, rozumný nárůst prostředků poskytnutých na základní výzkum. 
Tyto prostředky nemusí nutně pocházet jen ze státní kasy, ale lze hledat i cesty, jak podpo-
řit firemní spolupráci s Akademií věd či s vysokými školami.

7. zahraniČní politika

V následujících letech (a patrně i desetiletích) bude česká zahraniční politika 
čelit novým, rozhodujícím skutečnostem:

 Æ Členské země politických, bezpečnostních a hospodářských seskupení, ke kterým 
jsme v minulých dvou desetiletích přistoupili (EU, NATO a dalších), procházejí 
největší ekonomickou krizí od konce druhé světové války. Dlouhodobou, určující 
skutečností této krize je hluboká zadluženost pramenící z přebujelých sociálních jistot 
a z neefektivního byrokratického působení státních administrativ. Není to však všeo-
becná charakteristika, Německo, skandinávské země a v poslední době v menší míře 
i USA krizi v různé míře překonávají.

 Æ Evropská unie, se kterou jsme spojili svůj nejen hospodářský, ale do nemalé míry 
i politický život, prochází krizí identity celého poválečného integračního procesu. 
Základní charakteristikou této krize je prohlubující se demokratický deficit spolu 
s neschopností řešit problémy společné měny.

 Æ Politický i hospodářský vývoj v jediném dalším blízkém seskupení, v zemích bývalého 
Sovětského svazu a především v Rusku, byl nedávnou globální krizí rovněž negativně 
ovlivněn. Tyto země sice většinově vykazují rychlejší hospodářský růst, jde však o růst 
založený především na střednědobém využití přírodních zdrojů a vybraných tradič-
ních průmyslových odvětvích, doposud bez výrazného přispění nových, efektivních 
investic do špičkových průmyslových a technologických oborů. Tyto země rovněž trpí 
vyšším stupněm vnitřní nestability v důsledku národnostních a dalších problémů.

 Æ Již více než deset let, od asijské krize v roce 1998, je zjevný nebývalý růst ekonomic-
kého a následně i politického vlivu velké skupiny zemí takzvaného třetího světa: Číny 
a dalších zemí jihovýchodní Asie, Indie, Brazílie a některých latinskoamerických 
zemí a do jisté míry i zemí kolem Perského zálivu. Po roce 2007 se hospodářský vývoj 
v těchto zemích odpoutal od stagnace vyspělých zadlužených ekonomik a tyto země 
se nyní jeví jako centra rychlejšího hospodářského růstu a jako zdroj prosperity spíše 
než tradiční vyspělé země. Jejich společnosti jsou mladší, pružnější a dynamičtější, 
nezatížené historicky podmíněným sociálním modelem ani svazujícími limity ekolo-
gického typu. V dalších desetiletích 21. století lze očekávat, že se tento trend rozšíří 
i na další oblasti světa, včetně vybraných afrických zemí.
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 Æ V jiných oblastech světa se však – bohužel – prohlubují staré konflikty a současně 
se objevují další, nová ohniska napětí. To udržuje jednak bezpečnostní hrozby, kte-
rým jsme museli čelit během celého polistopadového období, jednak vytváří a bude 
vytvářet i hrozby nové, na které bude muset česká zahraniční politika odpovídajícím 
způsobem reagovat.

 Æ Prudce se snížila schopnost jak Evropy, tak především USA likvidovat diplomatickou 
či vojenskou přítomností ohniska bezpečnostních hrozeb. Stejně tak již nejsou základ-
ní stavební kameny politické demokracie euroatlantického typu považovány za jediný 
cíl, kterému by měl vývoj v nových hospodářsky úspěšných zemích směřovat. Budeme 
stále více konfrontováni s ekonomickou silou zemí s nižším stupněm demokracie, 
jejichž obyvatelé budou – alespoň v první generaci – většinově připraveni ke „směně“ 
plných svobod jednotlivce v našem chápání za rostoucí životní úroveň.

V tomto měnícím se světě budou na kvalitní zahraniční politiku vlády kladeny 
vysoké nároky. Jsem připraven k formování takové zahraniční politiky přispět podle 
následujících principů.

Budu jednoznačně podporovat samostatnou zahraniční politiku, která bude realisticky vy-
cházet z politické a ekonomické síly České republiky, prosazovat zájmy obyvatel naší země 
a současně respektovat podmínky spolupráce s našimi partnery, s nimiž jsme svázáni.

Česká republika vždy byla součástí Evropy. Proto jsou poměry v tomto regionu pro život 
lidí v naší zemi klíčové. Od možností studovat, pracovat, cestovat bez omezení, směňovat 
zboží bez překážek a prodražování, volně investovat v jiných členských zemích až po vzá-
jemné respektování pravidel a zákonů zeměmi evropského prostoru. Stali jsme se z vlastní 
vůle členy Evropské unie. Budu proto vždy prosazovat pevné zakotvení naší země 
v demokratické Evropě. Je to v našem životním zájmu, kulturní a historické podobnosti se 
silnými a stabilními evropskými ekonomikami jsou rozhodující. Alternativy naší přísluš-
nosti k jiným seskupením neexistují.

Z toho vyplývá právo i závazek se na podobě této organizace podílet. To není možné 
bez analýzy současné krize EU a bez vize pro budoucnost, které věnuji samostatnou 
následující kapitolu.

Přezíravé odmítání na jedné straně ani pasívní přijímání všeho, co z EU přichází, na stra-
ně druhé českým občanům nezajistí lepší podmínky pro život. Jsem proto připraven 
podporovat politiku vyjadřující solidaritu s dnešními problémy EU. Současně se však 
budu zasazovat o změny evropského integračního procesu vedoucí k přehodnocení všech 
mylných politických rozhodnutí minulosti, o politiku směřující především k zachování 
skutečné demokracie, zajištění suverenity národních států při udržení zásadního přínosu 
poválečného evropského integračního procesu, tedy odstranění nacionalismu a zachová-
ní míru na evropském kontinentě. Na rozdíl od jiných kritiků evropského integračního 
procesu jsem přesvědčen, že taková politika je možná.

potŘebujeme samostatnou zahraniČní politiku, 

která bude realistiCky VyCházet z politiCké 

a ekonomiCké síly České republiky.

Podobně budu podporovat snahu české zahraniční politiky o rovnováhu mezi part-
nerstvím a rovnoprávností ve vztazích k členským zemím v rámci NATO. Stejně jako 
v případě EU nemá vojenské a bezpečnostní zakotvení České republiky jinou alternativu. 
NATO však musí velmi pružně reagovat na změněné podmínky v dnešním světě a na ros-
toucí sílu zemí s rychlým hospodářským růstem. Vojenská řešení v ohniscích napětí pře-
stávají být efektivním nástrojem. Právě pevná příslušnost k demokratické Evropě poskytne 
České republice větší prostor pro otevřenou politiku k zemím bývalého Sovětského svazu, 
především k Rusku, ale také k Čínské lidové republice. Rusko je stále významnou velmocí 
s obrovským lidským a ekonomickým potenciálem, zemí, se kterou nás spojují tradiční 
kulturní a hospodářské vztahy. Česká zahraniční politika musí považovat Rusko za při-
rozeného partnera, maximálně podporovat úspěšné aktivity českých podnikatelů na rus-
kých trzích a neomezovat ruskou ekonomickou přítomnost v ČR na základě apriorních 
politických předsudků. Pokud ruské firmy splní všechny podmínky a jejich nabídky budou 
nejvýhodnější, pak nevidím žádný důvod, proč by neměly získat i takový typ zakázky, jaký 
souvisí například s dostavbou jaderné elektrárny Temelín. Podobně je to se vztahy k Číně. 
Otázky spojené s rozdílným pohledem na problematiku lidských práv v těchto zemích by 
měla česká zahraniční politika řešit v rámci společného postupu EU.

V následujícím období musí česká zahraniční politika ještě více než dosud hájit základní 
strategické zájmy naší země, především z pohledu energetické a surovinové bezpečnosti. 
Vzhledem k pokračujícímu významu jaderné energetiky bude zásadním úkolem spolupráce 
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s těmi evropskými i mimoevropskými zeměmi, které jadernou energetiku rovněž zamýšlejí 
dále rozvíjet.

Významnou roli bude i nadále hrát ekonomická diplomacie a budu připraven podpořit 
české ekonomické zájmy všude tam, kde to bude účelné. Současně podpořím přehodnoce-
ní dosavadních záměrů při budování zahraniční diplomatické sítě, která musí v budoucnu 
lépe odrážet zásadní posun našich exportních zájmů z tradičních trhů EU na trhy rychle 
se rozvíjejících zemí.

8. Česká republika 
a eVropská inteGraCe

Nadále považuji za správnou myšlenku evropské integrace na principu vzájemné solidarity 
a soudržnosti. Jejím smyslem byla a zůstává mírová spolupráce členských zemí a zameze-
ní nacionalismu na evropském kontinentu při respektování politické demokracie, svobod 
jednotlivce, lidských práv a při rozvoji společného, silného vnitřního trhu s volným pohy-
bem zboží, služeb a práce. V tomto směru představuje poválečná evropská integrace velmi 
pozitivní vývojový stupeň v historii Evropy. Cesta k naplnění této myšlenky, po které se EU 
vydala po roce 1992, je však dle mého názoru mylná a hrozí, že se ocitneme ve slepé uličce.

Architekti nové Evropy podlehli představě stále hlubší politické integrace EU při rostou-
cím počtu různorodých členských zemí. Po konci komunismu a po sjednocení Německa 
v roce 1990 se základním nástrojem této snahy mělo stát vytvoření evropské Hospodářské 
a měnové unie se společnou měnou, eurem. Správná představa o společném volném trhu 
zboží, služeb a práce byla nahrazena klamným pocitem nutnosti unifikovaného trhu. To 
na jedné straně vedlo k mimořádné centralizaci pravomocí do rukou unijního byrokra-
tického aparátu a k nadměrné regulaci, na druhé straně to mnohé ekonomiky, především 
na okraji EU, oslabilo.

Společný trh neznamená trh centralizovaný a unifikovaný a jednotná měna není jeho nut-
nou podmínkou, ale jen možným (nikoliv však nutným) vyústěním. Podmínkou efektivní-
ho fungování společné měny je hlubší politická integrace Evropy. Z tohoto pohledu bylo 
zavedení eura a jednotné měnové politiky předčasné a zdaleka ne všechny členské státy 
na to byly připraveny. 

zaVedení eura a jednotné mĚnoVé 

politiky bylo pŘedČasné a zdaleka 

ne VšeChny Členské státy na to byly 

pŘipraVeny.
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Měnová unie může být zavedena jako jeden z posledních kroků politické a ekonomické 
integrace; mimo jiné až poté, co vlivem působení silného společného vnitřního trhu dojde 
k vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými národními ekonomikami. 

Děje se však pravý opak. Euro nebylo základní příčinou dnešní dluhové krize některých 
zemí, ale přispělo k jejímu prohloubení. Nůžky mezi jednotlivými státy se pod tíhou eura 
stále více rozevírají. Vzniklé rozdíly neumožňují existenci měnové unie v současné podo-
bě. Rozhodující političtí představitelé eurozóny hledají cestu k záchraně společné měny 
ve sjednocení fiskální politiky, které je však podmíněno i pokrokem v politické integraci. 
To může krizi eura krátkodobě uklidnit, nebude to však řešení trvalé, stabilní. Jednotlivé 
národy Evropy jsou až příliš odlišné ve svých morálních, kulturních a sociálních hodnotách, 
stejně tak i spotřebitelském chování, chování na trhu práce, přístupu k riziku a v mnoha 
dalších oblastech. K politické integraci v krátkém čase nedojde, bude to dlouhodobý proces.

Evropa včetně České republiky se tak dostala do politické i ekonomické pasti. Neříze-
ný rozpad eura může mít skutečně tvrdý dopad na hospodářský růst a životní úroveň 
všech evropských zemí, včetně nás. Navrhovaná řešení nezaručují dlouhodobou stabilitu. 
Evropská integrace však přinesla i další dva velké problémy: mimořádný nárůst evropské 
byrokracie spojený s politickým bojem o vliv a dotace mezi jednotlivými zeměmi a s po-
citem, že francouzsko-německý tandem vždy prosadí své záměry; politika otevřenosti 
a multikulturalismu, která se nám všem zdála před několika desetiletími tak správná 
a vstřícná, přinesla především do západní Evropy sociální problémy a negativní reakce tra-
dičních skupin společnosti. Příliš mnoho Evropanů má pocit, že jejich národní ekonomiky 
upadají, roste nezaměstnanost, prohlubují se sociální rozdíly i nepřizpůsobivost přistěho-
valeckých komunit a jejich vlády nemají ekonomický ani politický nástroj, jak na toto dění 
reagovat. Ke slovu přicházejí extremismus, nacionalismus a násilí.  Paradoxně tak současný 
směr transformace Evropy ohrožuje jednu ze základních myšlenek EU, kterou bylo a je 
mírové soužití národů v Evropě.

Česká republika je malá, otevřená ekonomika, do značné míry závislá na hospodářském 
výkonu zemí eurozóny. Je to závislost přímá, v podobě poptávky po našem vývozu, ale 
i nepřímá, kdy jsou české domácnosti i čeští soukromí investoři pod neustálým tlakem 
negativních zpráv o ekonomické krizi a neutrácejí, případně neinvestují. Nemáme politic-
kou sílu ovlivnit rozhodování hlavních představitelů zemí eurozóny. Navrhuji však jejich 
rozhodnutí respektovat, jakkoli to budou rozhodnutí třeba jen polovičatá. Navrhuji také 
neustále vyjadřovat solidaritu a pochopení pro každé snažení o krátkodobou stabilizaci 
eura. Je to mimořádně v našem ekonomickém zájmu. Současně je také třeba vysvětlovat 
našim partnerům, že my sami považujeme za nejlepší příspěvek České republiky k řešení 
krize eura pokračování v odpovědné fiskální a peněžní politice, pokračování domácích 
ekonomických reforem směrujících k větší pružnosti a odolnosti české ekonomiky vůči 

vnějším krizovým nárazům. Současně však bychom jako země měli mít na víc. Rád bych 
proto v této souvislosti předložil svoji dlouhodobější představu o příspěvku naší země k řeše-
ní krize, v níž se evropský integrační proces ocitnul na počátku druhého desetiletí 21. století.

Česká Vize eu: silná a jednotná naVenek, 
ale deCentralizoVaná doVnitŘ

Evropská unie by měla být pro své členské země nikoli nadřazeným orgánem, ale partnerem. 
Občané členských států mohou přenést část své národní svrchovanosti ve prospěch rozvoje 
Evropy jako významné geopolitické entity na mapě světa. Alternativní vizi Evropské unie 
lze shrnout do jedné věty: „EU silná a jednotná navenek, ale decentralizovaná dovnitř“.

 Æ EU je společenství rovnocenných evropských národů, které mají shodné nebo velmi 
podobné morální hodnoty, tradice a zájem na mírovém soužití národů v Evropě a vzá-
jemné spolupráci a obchodu.

 Æ Členské státy EU jsou si rovny a žádný členský stát nesmí být (ani kvalifikovanou vět-
šinou) jakýmkoli způsobem nucen k rozhodnutím, která by poškodila nebo omezila 
jeho vnitřní suverenitu, s výjimkou oblastí, které na základě rozhodnutí svých občanů 
v referendu svěří do správy EU. 

 Æ EU navenek jednotně zastupuje své členy při jednání s ostatními státy a světovými 
politickými a ekonomickými organizacemi. Jednotné vystupování navenek by mělo 
být hlavním (ekonomickým i politickým) přínosem EU pro všechny občany. Regu-
lujeme v Evropě kdeco, ale dodnes EU nemá – jako druhý největší odběratel na světě 
– společnou organizaci pro nákup strategických surovin (ropa, zemní plyn atd.), která 
by významně posílila vyjednávací pozici. Přenos části svrchovaných pravomocí kaž-
dého státu v oblasti strategických otázek zahraniční politiky a zahraničních ekono-
mických vztahů na EU považuji za prospěšný a nutný krok pro vytvoření smysluplné, 
nikoli byrokraticky sešněrované Evropské unie. V těchto oblastech – ale jen v těchto – 
se neobávám přenesení rozhodovacích pravomocí na nadnárodní, unijní úroveň ani 
rozhodování kvalifikovanou většinou.
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 Æ Podstatou ekonomického integračního procesu je vytvoření silného společného 
vnitřního trhu EU pro zboží, služby a práci. Na rozdíl od současného stavu nesmí být 
tento vnitřní trh nadměrně regulován a podroben centrálnímu rozhodování, měl by 
být co nejotevřenější pro všechny členské státy a zároveň neomezovat jejich vzájemné 
konkurenční působení. Pestrost a různorodost tohoto trhu neznamená nutně neefek- 
tivitu, ale naopak umožňuje pružně reagovat na lokální změny na spotřebitelském 
trhu. Odmítnutí zbytečné regulace vrátí mnoho rozhodovacích pravomocí na národní 
úroveň a sníží unijní byrokracii.

 Æ Z dlouhodobého pohledu přehodnoťme současný systém evropských dotací, které 
směřují většinou do nadbytečných projektů nebo do projektů, které mají být financo-
vány především z peněz jednotlivých států. Často jsou zdrojem místní korupce. 

eVropská unie by mĚla bÝt pro sVé Členské zemĚ 

nikoli nadŘazenÝm orGánem, ale partnerem.

Místo toho by měla EU použít evropské peníze na skutečně evropské projekty, a to ze-
jména na vytvoření moderní celoevropské infrastruktury (dálniční a železniční síť, datová 
síť, přenosová soustava) a do jazykového a počítačového vzdělávání napříč generacemi. 
Vytvoření evropské infrastruktury a boj proti jazykové a informační bariéře prostřednic-
tvím vzdělávání vnímám jako skutečné priority dotační politiky EU.

 Æ Samostatným problémem je zemědělská politika, s ní spojené dotace a návaznost 
na působení obchodních a potravinářských řetězců. Zemědělské dotace předsta-
vují významnou část evropského rozpočtu, ale pomáhají především těm, kteří mají 
politickou sílu a zkušenost získat k nim privilegovaný přístup. V podmínkách České 
republiky jde především o dvě oblasti: větší krajinotvorná funkce zemědělství, kdy 
příliš mnoho naší zemědělské půdy leží ladem; neúnosná moc potravinářských ře-
tězců, jejichž politika obchodních marží nahrává velkým zahraničním producentům. 
Zkusme se řídit heslem, že nejlepší potraviny jsou vyrobené úzce místně a regionálně. 
Nejde o ochranářství, ale o respektování mnoha hledisek, počínaje vzhledem krajiny 
a menších obcí a konče ekologickou problematikou.

 Æ Minimalizujme ztráty z předčasného zavedení měnové unie a umožněme státům, které 
o to požádají, řízený návrat k vlastní měně. Poskytněme jim v tom podporu a připravme 
finanční a bankovní sektor, trhy i obyvatele EU na tuto možnost. Krátkodobé ekono-
mické ztráty z takového scénáře – jakkoli bolestné – se mohou ukázat jako nižší než 
v případě zarputilého trvání na pokračování měnové unie v její dnešní podobě za kaž-
dou cenu. Hledání nových podob regulace bankovního a finančního sektoru v důsledku 
celosvětové krize po roce 2008 je procesem nutným, jeho těžiště by však mělo spočívat 
spíše ve spolupráci národních regulátorů podle společně dohodnutých a respektovaných 
pravidel než v uspěchaném vytváření celoevropských regulačních institucí.

 Æ Najděme v Evropě politickou odvahu a sílu k přehodnocení sociálního modelu, který 
je zdrojem naší dlouhodobé zadluženosti i pokulhávání v konkurenceschopnosti. Po-
žádejme občany EU, aby více spoléhali na svoje vlastní síly. Stejně tak buďme připra-
veni přehodnotit dosavadní přístup k multikulturalismu a přistěhovalectví a nebojme 
se v tomto směru větší ochrany evropského prostoru. Pokud to neudělají demokratic-
ké síly, udělají to za ně extrémisté – s katastrofálními dopady.

 Æ Základní funkcí EU je pak především ochrana (ekonomická, politická a v případě 
nutnosti i vojenská) jejího vnitřního trhu před politickými a ekonomickými vlivy 
z vnějšku. Žijeme ve velmi konkurenčním světě a Evropa by neměla rozmělňovat síly 
na desítky a stovky drobných činností, nýbrž soustředit se jen na ty zásadní.

VytVoŘení eVropské infrastruktury a boj proti jazykoVé 

a informaČní bariéŘe prostŘedniCtVím VzdĚlání pokládám 

za skuteČné priority dotaČní politiky eu.

Uvedené body představují základní rámec pro současné zachování základního (a pozi-
tivního) smyslu poválečné evropské integrace a současně umožňují dlouhodobě posílit 
konkurenceschopnost jak jednotlivých členských zemí, tak ekonomiky EU jako celku. 
Jde o vizi změn během dlouhého období, nikoli o recept na řešení okamžitých, dnešních 
problémů. Pro mnohé tradičně uvažující evropské politiky a byrokraty mohou znamenat 
radikální, nerealistické a neproveditelné kroky. Dnešní krizová doba však vyžaduje myš-
lenkovou samostatnost a politickou odvahu. 

Nejde o uzavřený a samospasitelný koncept, ale o návrh. Hledejme pro něj podporu mezi 
našimi přirozenými partnery, ať v našem regionu, či kdekoli jinde v Evropě.
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9. máme na to!

Předválečná Československá republika se za krátkou dobu své existence vypracovala mezi 
nejvyspělejší země světa. V roce 1989 jsme nadchli nenásilným a inteligentním přechodem 
od totalitního k demokratickému systému. Tyto příklady z nedávné historie a každodenní 
osobní zkušenost mne přesvědčují, že občané České republiky se vždy mohli a mohou 
vyrovnat těm nejlepším. Bohužel se v naší společnosti projevují i vlastnosti, které nám 
v cestě vpřed brání. Nedostatek sebedůvěry a ctižádosti, záliba v pomlouvání a snižování 
úspěchu druhých, nostalgie místo pohledu do budoucnosti.  Tyto vlastnosti jsou přítomny 
v každém lidském společenství, nesmí však převážit a strhnout je do pesimismu a ztráty 
důvěry v budoucnost.

V takový okamžik pak potřebují lidé osobnosti, které jim opět připomenou jejich schopnosti. 
Pak mají  sílu změnit to, co se jim nelíbí. Je to jedna z rolí, která více než komukoli jinému 
přísluší prezidentovi. Měl by to být on, kdo bude každodenně budovat obraz naší země 
v zahraničí jako státu schopných a pracovitých lidí. Měl by to být on, kdo využije všech pro-
středků, které mu dává ústava, aby podpořil aktivní, pracovité a cílevědomé lidi bez ohledu 
na jejich společenský status nebo profesi. A sám by v takovém úsilí měl jít příkladem.

Pokud bych se stal prezidentem, budu to dělat rád a bez přetvářky. 
Máme na to!
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