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Abstrakt
Koronavirová krize Českou republiku zaskočila, protože udeřila tam, kde jsme nezranitelnější. Česko
zašlo příliš daleko s průmyslovou monokulturou automobilového průmyslu a je nepřiměřeně závislé
na zahraniční výměně, kde plní roli pouhého subdodavatele, který jen dobrousí a sešroubuje.
Rozklad globalizace uzamčené do karantény nás proto zasáhne tvrdě a dlouhodobě. K tomu přidejme
zemědělskou dotační politiku, která podporuje drancování půdy nadprodukcí řepky na bionaftu a
kukuřice do bioplynek nebo namyšlené producírování českých vůdců, jak ignorují klimatické změny.
Krize by nás proto neminula, ani kdyby viru nebylo. Ale on přijít musel, když jsme si o něj tak
koledovali přehuštěnými městy a zneužíváním bídy na opačném konci světa. Rány shůry teď mohou
být zničující, ale nemusí. Mohou vést k probuzení a zodpovědnějšímu vnímání reality. Bude lepší,
když jim dáme transformační efekt a necháme se dotlačit k větší udržitelnosti a resilienci, a také
k větší spravedlnosti a solidaritě.
Nejdostupnější je obnova potravinové soběstačnosti a inovativních malých a středních podniků,
které vycházejí z potřeb regionů. Nejde o návrat k zápecnické zaostalosti. Budování ekonomiky na
krátkou vzdálenost může probíhat na principech průmyslu 4.0, jehož silnou složkou je
decentralizace a vznik malých univerzálních výroben, které dokážou zhmotnit to, co vznikalo na
počítačích propojených internetem.
Využijme této příležitosti také pro obnovu ekonomické demokracie, což by nemělo být tak těžké
vzhledem ke gründerské tradici českého družstevnictví. Začněme budovat ekosystém lidové
protiváhy k moci bezohledných mezinárodních financí.
Nepatrný virus nám připomněl, že jiná budoucnost je možná? Ne, ve skutečnosti nám suše sdělil, že
jiná budoucnost je nutná, jestli chceme přežít.
xxx

Koronavirová krize zvýraznila slabiny ekonomického modelu České republiky, která je příliš závislá na
globalizaci a monokultuře automobilového průmyslu. Proto červnová předpověď OECD varuje, že
hospodářský pokles roku 2020 může přesáhnout 13 procent a bude pokračovat. Tento otřes může
být užitečný, vytváří prostor pro změnu. Začněme odstraňováním překážek pro resilienci a větší
soběstačnost. Sáhněme po větší ekonomické demokracii. Rozšiřme rejstřík měnových nástrojů.
Využijme příležitostí pro decentralizaci energetiky i výroby. Nejbližší pomoc je kolem nás, ve sdílení a
spolupráci.

Coronavirus crises highlighted weaknesses of the Czech economic model too dependent upon
globalisation and monoculture of car industry. That is why the Czech recession in 2020 can exceed
13 percent after the June OECD Economic Outlook, and can last longer. But this external shock can
be helpful by forming space for change. Let´s start by removing obstacles for resilience and selfreliance. Look for more economic democracy. Broader registry of monetary tools. Grasp our
opportunity for decentralisation of power supply. Closest help is about us in sharing and
cooperation.
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1. Virus přijít musel
Koronavirová krize Českou republiku zaskočila, protože udeřila tam, kde jsme nezranitelnější. Česko
zašlo příliš daleko s průmyslovou monokulturou automobilového průmyslu a je nepřiměřeně závislé
na zahraniční výměně, kde plní roli pouhého subdodavatele, který jen dobrousí a sešroubuje.
Rozklad globalizace uzamčené do karantény nás proto zasáhne tvrdě a dlouhodobě. K tomu přidejme
zemědělskou dotační politiku, která podporuje drancování půdy nadprodukcí řepky na bionaftu a
kukuřice do bioplynek nebo namyšlené producírování českých vůdců, jak ignorují klimatické změny.
Krize by nás proto neminula, ani kdyby viru nebylo. Ale on přijít musel, když jsme si o něj tak
koledovali přehuštěnými městy a zneužíváním bídy na opačném konci světa. Rány shůry teď mohou
být zničující, ale nemusí. Mohou vést k probuzení a zodpovědnějšímu vnímání reality. Bude lepší,
když jim dáme transformační efekt a necháme se dotlačit k větší udržitelnosti a resilienci, a také k
větší spravedlnosti a solidaritě.
Nejdostupnější je obnova potravinové soběstačnosti a inovativních malých a středních podniků,
které vycházejí z potřeb regionů. Nejde o návrat k zápecnické zaostalosti. Budování ekonomiky na
krátkou vzdálenost může probíhat na principech průmyslu 4.0, jehož silnou složkou je decentralizace
a vznik malých univerzálních výroben, které dokážou zhmotnit to, co vznikalo na počítačích
propojených internetem.
Využijme této příležitosti také pro obnovu ekonomické demokracie, což by nemělo být tak těžké
vzhledem ke gründerské tradici českého družstevnictví. Začněme budovat ekosystém lidové
protiváhy k moci bezohledných mezinárodních financí. Příkladů, které nás mohou inspirovat je
mnoho, dokonce velmi důkladně teoreticky propracovaných.
Takže nám nepatrný virus připomněl, že jiná budoucnost je možná? Ne, ve skutečnosti nám suše
sdělil, že jiná budoucnost je nutná, jestli chceme přežít.

2. Slabá epidemie se silnou odezvou
Koronavirus není obyčejná chřipka, jak se v únoru v Česku chvíli tvrdilo, když si to rekreační lyžaři
přiváželi z italských Alp. Stačilo pár dní, aby se tam epidemie rozběhla naplno a ukázala, že tento
záhadný virus může být extrémně zlý a k tomu ještě extrémně nakažlivý. Italská epidemie
připomínala explozi se zdvojnásobením případů každý třetí den. Po dvou týdnech vládního váhání
přestala být zvladatelná. Jen 21. března, na první jarní den, už měli v Itálii sedm tisíc případů, z toho
pětinu těžkých, které nebylo kde léčit.
Děsivé televizní záběry ukazovaly, jak lidé leží na chodbách nemocnic, kde jim nebylo pomoci. Počty
obětí připomínaly válku. Když tam konečně nákaza Covid-19 téměř odezněla, celkové skóre se blížilo
čtvrt milionu potvrzených případů, za kterými zůstalo více než 33 tisíc mrtvých. To opravdu nebyla
chřipka. Pro srovnání v ČR chřipka každoročně zkosí 1500 osob, ale při daleko větším rozšíření.
V sezóně 2018–2019 u nás vyhledalo lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc
osob.
http://www.szu.cz/tema/prevence/je-koronavirus-jako-chripka
Nastupující pandemie Covid-19 způsobená dosud neznámým koronavirem Cov-SARS-2 dávala jasně
najevo, že přichází okamžik pravdy. Chvíle, kdy bezradnost a neschopnost zabíjejí. Chvíle, kdy cenu za
přikrášlování reality odezíráme z očí smrti.
Česká vláda si naštěstí nechala od epidemiologů rychle vysvětlit, že nesmí připustit, aby počty
vážných případů překročily kapacitu specializovaných oddělení velkých nemocnic. A protože mohla
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využít výhody zhruba dvoutýdenního zpoždění epidemie, stihla vyhlásit karantény a další opatření
v rannější fázi šíření, kdy testy hlásily jen kolem padesáti nakažených denně.
Pokud byla hlavním měřítkem úspěchu co nejnižší statistika mrtvých, jasným vítězem se stal
Vietnam, který neměl ani jednu oběť, aspoň podle oficiálních výkazů. Odborníci poukazují na to, že
tento jižní soused Číny už byl dobře poučen ze souboje s předchozím koronavirem SARS 2003. Čína
dokázala většinu epidemie uzavřít do provincie kolem Wuchanu a uspěla také v rychlé obnově
hospodářského života po dvouměsíční hibernaci v karanténách.
V Německu byl nízký poměr mrtvých k celkovému počtu nakažených. A Česko bylo v těsném závěsu
za nejlepšími. Nemá tak silnou centrální vládu jako Čína, ani tolik rozpočtových zdrojů jako bohaté
Německo, ale vláda dokázala národ přesvědčit o užitečnosti ochranných opatření a národ to doplnil
akcemi solidarity a tvořivé spolupráce.
Pozoruhodné bylo, když si národ vynutil třeba pomoc Číně. Bylo to v době, kdy tam byl kritický
nedostatek zdravotnického materiálu a česká vláda se zdráhala sáhnout do vlastních zásob. Pomoc
tedy koordinovalo malé moravské město Třebíč. Když se pak krize přenesla na naše území a letadla
s pomocí začala létat opačným směrem, najednou jsme začali objevovat i kouzlo soběstačnosti.
Roušky se začaly šít v bezpočtu českých domácností, pro sebe, i pro druhé. A z nejrůznějších univerzit
a výzkumných ústavů zase přicházely nabídky, jak improvizovat výrobu sofistikovanějších
zdravotnických potřeb, jako jsou respirátory a ventilátory. Vědci je vyvíjeli a vyráběli za účasti
nástrojů, které už měli dávno připraveny pro váhající Průmysl 4.0.
V Česku tak proběhla slabá epidemie se silnou epidemiologickou odezvou. Vrchol byl 4. dubna s 381
nových případů, což je číslo, které by v Itálii znamenalo konec poplachu. Ani celkový počet mrtvých
v ČR nenaznačoval nějakou mimořádnou vážnost situace, když lehce překročil tři sta. Opozice to
využila jako příležitost ke kritice, že se to s omezeními přehánělo. Porovnáme-li však to, co mohlo
být, ale nebylo, pak musíme s rozhodnou reakcí vlády na Covid-19 souhlasit.

3. Život se vyplatí
Jinou věcí je, že rozsáhlá omezení života mají také silné ekonomické dopady. Podle pravidelného
pololetního hospodářského výhledu OECD (OECD Economic Outlook, June 2020) ČR patří k pěti
hospodářsky nejpostiženějším zemím, hned za země s vysokými počty mrtvých, jako je Španělsko,
Francie, Itálie a Británie. Pokud by na podzim přišla ještě druhá vlna, ČR může ztratit přes 13 procent
HDP, přitom investice klesnou skoro o 30 procent.
Když statistiky poprvé ukázaly, co koronavirus dovede, průmyslová výroba v dubnu v ČR meziročně
reálně spadla o 33,7 procenta a hodnota nových zakázek dokonce o 42 procent. Největší vliv měl
propad automobilové výroby na pouhou pětinu loňské úrovně. Zhruba stejně (o 77 procent) se
sesunula i hodnota nových zakázek. K tomu je třeba přičíst také propad zahraničního obchodu, jehož
důsledkem je schodek 27 miliard korun, takže obchodní bilance byla o 43 miliard horší než loni
v dubnu.
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumysl-duben-2020
Německo na tom bylo trochu líp, když tam průmyslová výroba spadla jen o 18 procent (ale i to je
historický rekord). Lepší má i nové zakázky průmyslu s hodnotou „jen“ o 25,8 procenta nižší než před
rokem. Kumulativní pokles německé průmyslové produkce od začátku roku do dubna dosáhl 25
procent, a to je víc než za finanční krize roku 2008.

6

Němci dávají do záchrany ekonomiky obrovské peníze, navíc způsobem, který dává přednost snížení
výdajů, takže se to nemusí rozesílat na účty a na adresy. Od července do konce roku bude platit
snížená sazba DPH z 19 na 16 procent, dolní sazba pak klesne ze 7 na 5 procent. Ještě důležitější věcí
je to, že krizi přijali jako transformační, takže do ní zakomponovali jak zelenou orientaci, tak zejména
elektromobilitu. Jedním z prvků je zdvojnásobení dotace na elektrická auta s cenovým stropem, do
kterého se nevejde Tesla. Jedná se tedy o podporu německé výroby. Vedle toho jdou velké peníze do
sítě nabíječek aut a další infrastruktury elektromobility. Pro srovnání – Česko je v tomto oboru třetí
nejhorší v Evropě.
Čísla o dubnovém propadu českého průmyslu jsou drastická, ale musíme je vnímat v souvislosti s
jasnou volbu, která dala přednost životům a zdraví občanů. Tuto roli v pandemii zvládla česká vláda
slušně, kéž by se jí tak dařilo vždy. Ale kde je vodítko, podle kterého to přesněji dávkovat? Jakou
cenu připsat životu? A má to vůbec smysl?
A tak to nejsou jen pojišťováci, se kterými se musíme handrovat, kolik si ten náš ubohý život cení.
Tedy pro případ, že bychom o něj přišli a naši blízcí od nás měli pokoj, a ještě si přišli na slušné
peníze. Také různé makroekonomické výpočty kalkulují cenu života, třeba právě proto, aby obhájily
vypnutí ekonomiky kvůli koronaviru. Budete se divit, není to zas tak málo. V OECD se roku 2012
počítala statistická cena života v rozmezí od 1,5 do 4,5 milionu dolarů, za základ byly považovány 3
miliony dolarů. EU má ten základ trochu výše na 3,6 milionu dolarů.
Skupina britských politických ekonomů z londýnské King´s College, kterou vedl profesor Shaun
Hargreaves Heap, sáhla po těchto číslech a pokusila se vyjádřit přepočtené náklady sociálního
distancování (omezujících ekonomiku) nebo naopak uvolňování epidemiologického režimu. Vyšla
z předpovědi, která se opírala o model londýnské Imperial College, že plošné uzamčení vyvolá
hospodářské ztráty ve výši 10 % HDP.
Desetina britského HDP je 221 miliard liber, uvádějí ekonomové a aplikují do toho statistickou cenu
života v rámci rozpětí OECD ve výši 3 miliony liber. I kdyby se tedy zachránila jen jedna stovka tisíc
životů, nikoliv několik stovek tisíc, docházíme k hodnotě 300 miliard liber, to je skoro o 100 miliard
liber víc, než činí onen odhadovaný výpadek ročního výkonu země. Záchrana života za tři miliony
prostě stojí jen dva miliony.
Když už jsme se ale do těchto morbidních úvah ponořili, je třeba uvážit, jak dále poznamenávají
zmínění ekonomové, že průměrná nebo statistická hodnota je značně zavádějící s ohledem na to, že
podstatně vyšší míra úmrtnosti je mezi staršími osobami a těmi, kdo mají ještě některá další
onemocnění. Přicházejí tedy s jednotkou kvalitativně přizpůsobený rok života (QALY). Berou to tak,
že pětina těch nad 70 by do roka zemřela i bez kovidu-19. Po úpravách podobnými parametry se
nabízí jeden QALU za 20 až 30 tisíc liber. Ukazuje to hodnotu roku života, který je skutečně ohrožen
koronavirem a může být zachráněn karanténou.
Ta hodnota má podle ekonomů také velmi praktický význam. Lidé obyčejně respektují omezení, o
kterých jsou přesvědčeni, že mají smysl. Proto je důležité, aby i cena života, o který se tu jedná,
zhruba odpovídala jejich představám. A protože čísla OECD už jsou trochu starší a Covid-19 příliš
silně otřásl našimi životy, bylo třeba údaje ověřit sociologickým výzkumem. Dotazníky pracovaly
s pojmy „zachráněné životy“ a „průměrný příjem domácnosti“ a střídavě nabízely na výběr poměr
obou veličin, kdy jednou vycházela jedna strana lépe a podruhé hůře.
Taktický manévr spočíval v tom, dostat dotazovanou osobu na hranu, aby změnila preferenci a
zjistila se tak dolní hranice ocenění života. Výzkum navíc probíhal ve dvou kolech. Jedna skupina se
vyjadřovala k odhadovaným ztrátám HDP v srpnu, druhá k počtu obětí na milion osob ve stejném
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období, a pak se to vyměnilo. Výzkum ukázal, že v době, kdy pandemie v Británii i USA vrcholila, byla
vnímaná cena života velmi vysoká v porovnání se standardy OECD. Znamenalo to, že karanténa je
veřejností preferována před úvahami o ekonomickém dopadu.
Britské veřejné mínění také zareagovalo pozitivně, když vláda změnila postoj a vyhlásila
epidemiologická omezení. Z toho lze podle zmíněných londýnských ekonomů předpovědět, že
jakékoliv předčasné uvolnění, které by vyvolalo nárůst úmrtí, bude hodnoceno špatně a nebude
respektováno.
https://voxeu.org/article/health-vs-wealth-trade-and-covid-19-policymaking
V Německu si lámali hlavu, proč je ve východní části země méně případů onemocnění kovid-19 na
počet obyvatel než v té západní. Stačilo překročit někdejší hranici NDR a bylo jich polovic. Jednou
z teorií bylo, že je to vliv tradičního očkování proti tuberkulóze starší vakcínou BCG, která se
používala v někdejším východním bloku.
Virologie by tento problém řešila jinak, ale zajímavý pokus, jak do věci vnést světlo, přinesli němečtí
ekonomové Richard Blum z Leibnizovy univerzity v Hannoveru a Maxim Pinkovskiy z Federal Reserve
Bank of New York. Vyšli z toho, že v NDR bylo povinné očkování proti tuberkulóze v letech 1953 až
1990, zatímco ve Spolkové republice bylo toto očkování doporučováno jen krátce v letech 1961 až
1975. Pozná se tedy větší odolnost vůči koronaviru podle toho, kdy se kdo narodil?
Ukázalo se, že nikoliv. Podrobnější pohled na věkové rozložení nákazy koronavirem v Německu našel
rozdíly v počtech případů na východě a na západě nejen u těch starších, kde by mohl být
vliv očkování vakcínou BCG, ale také u mladších ročníků, kteří už toto očkování nezažili. Jako
zřetelnější příčinu rozdílů v intenzitě pandemie kovid-19 na východě a na západě země ekonomové
nabízejí rozdělení každodenních cest za prací. Je to překvapivé, ale od časů sjednocení Německa se
na tom příliš nezměnilo. Většina obyvatel starých spolkových zemí pracuje na západě, odkud se
nákaza šířila. Zato většina obyvatel východních spolkových zemí je nadále zaměstnána na východě, a
tak podle ekonomů prostě nějaký čas trvalo, než k nim koronavirus dorazil.
V době, kdy se pandemie rozšířila i do nových spolkových zemí, už byla podchycena sociálním
distancováním a dalšími opatřeními. Proto byl její úder byl slabší, jak dokládají počty případů na
milion obyvatel. Vysvětluje se tím i fakt, že rozdíly byly patrné hned u bývalé hranice. Nákaza tedy
neukázala ani tak to, jak Němci žili dříve, jako to, jak žijí dnes.

4. Peníze stoupají vzhůru
Připravme se na to, že zchudneme. Ale ne všichni. Kdo má miliardy, bude jen bohatnout. Hlavní
funkcí současného finančního systému je přesun majetku zdola nahoru. Funguje to trvale, nejen teď.
Základem je propastný rozdíl mezi výnosem práce a kapitálu, jak o tom píše francouzský ekonom
Thomas Piketty v Kapitálu ve 21. století. Poměrně pracně zjišťoval, studiem archivů a databází,
nejprve podíl kapitálu v národním produktu, a pak jeho celkový výnos.
Ve vyspělých kapitalistických zemích činí souhrn různých forem kapitálu zhruba šestinásobek
celkových ročních příjmů v zemi. V běžném roce pak bývá kapitálový výnos na nějakých 5 procentech
(ze kterých inflace ukousne 2–3 procentní body). Jak už jsme však uvedli, zásoba kapitálu činí
šestinásobek celkových příjmů, proto těch 5 procent sklízíme šestkrát. Pak ale máme k dispozici hned
30 procent veškerých národních příjmů. To je jedním slovem šílené.
Běžný rok je jen běžný rok, průměr je jen průměr. Ve skutečnosti můžete vydělat i mnohem víc.
Kapitál má totiž dvě důležité vlastnosti. Vlastnost první, kapitál významného rozsahu má jen malá
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hrstka lidí. Druhou vlastností je to, že jen významný kapitál vynáší vždycky. A tím je také dána trvalá
schopnost kapitálu zvyšovat sociální rozdíly.
Například po finanční krizi 2008 vydělalo na obnově jen 10 procent největších majitelů finančních
aktiv, zatímco penzijní fondy, kde mají aktiva obyčejní lidé, krachovaly a prodělávaly. Při televizní
debatě před primárkami v arizonském Phoenixu měl Bernie Sanders připravenu otázku pro Joe
Bidena, co říká tomu, že tři nejbohatší americké rodiny vlastní víc než dolní polovina obyvatelstva
USA?
Pandemie koronaviru do toho vnesla další prvek – strach. Strach plodí paniku a burzy v panice letí
dolů jak utržený výtah. Kdo se bojí, prodává. Kdo si může dovolit počkat, až strach přejde, dole koupí,
nahoře prodá. Pro tuto skupinu lidí se pandemie stala učiněným zlatým dolem.
Upozornil na to Chuck Collins, ředitel programu pro otázky nerovnosti a veřejného prospěchu
(common good) v nezávislém washingtonském Institutu politických studií. Podle nejnovějších zjištění,
která zveřejnil také na stránkách Inequality.org, za 11 týdnů od 18. března, kdy začala být v USA
zaváděna omezení pohybu a 42,6 milionu Američanů požádalo o podporu v nezaměstnanosti,
majetek amerických miliardářů vzrostl o 19,5 procenta. To činí v absolutní hodnotě přírůstek 565
miliard dolarů. "Tyto statistiky nám připomínají, že jsme více ekonomicky a rasově rozděleni než
kdykoliv jindy za několik desetiletí," uvedl Collins.
Je to nepochybně výsledek schopnosti využít šoku na amerických burzách, které před pandemií
vystoupaly do historicky nejvyšších hodnot, ale se pak propadly tempem jako za Velké krize ve 30.
letech - aby se pak znovu, opět rekordním tempem, přibližovaly k výchozí úrovni. Například
nejsledovanější index akcií pěti stovek nejvýznamnějších společností S&P 500 byl 19. února na 3386
bodech, to byl ten historický rekord. Odtamtud se 23. března zřítil a dopadl na dno 2237 bodů. Pak
se nálada obrátila, a tak znovu vystoupal do začátku června znovu vystoupal o tisíc bodů.
Burza tedy napřed za měsíc propadla o třetinu, aby v následujících dvou měsících nabrala 30 procent
a vrátila se na dohled k rekordu. Kdo měl peníze a mohl si dovolit nakupovat na vrcholu paniky,
vydělal 20 procent opravdu snadno.
K tomu je dobré dodat, že ti nejbohatší disponují armádami analytiků, kteří jsou povzneseni nad
nálady vyděšeného trhu. Mohou si také zavolat tam, kde by jinému hovor nezvedli. Většina obchodů
se přitom realizuje „kvantově“, v automatických obchodovacích systémech, které sklidí nepatrný
výkyv ceny tisíckrát nebo víckrát za sekundu. V tomhle prostředí prostě drobný investor nemá šanci a
nelze se mu divit, že při poklesu prodává co nejdřív, aby jen omezil ztráty. Velcí supi, kteří nad ním
krouží, tak mají stále z čeho tloustnout.
V zásadě lze říci, že hlavní funkcí současného finančního systému je přesun majetku zdola nahoru.
Během krizí se do děje i prostřednictvím vládní pomoci nebo kropení peněz z helikoptéry, jak se
někdy přezdívá podpůrným programům centrálních bank. Hlavním zdrojem peněz vlády jsou státní
dluhopisy, které si opět může koupit jen někdo, zatímco obsluhu těchto cenných papírů z daní platí
všichni daňoví poplatníci. Jestliže pak státní dluhopisy fungují v prostředí daňové nerovnosti, kdy lidé
s nejvyššími příjmy mají disproporčně nízké efektivní zdanění (a mohou si za ušetřené peníze těch
dluhopisů nakoupit kolik je libo), nahoru se přesouvají i výnosy z úroků dluhu.
Efektivní zdanění je skutečný poměr celkových příjmů a celkové částky odvedené do rozpočtů. Na
to, aby bylo co nejnižší, mají ti nejbohatší také svoje lidi. Je to armáda právníků a daňových poradců,
kteří peníze rozstrkají do mezer zákona a trochu je pohoní po světě, aby se nemuselo platit skoro nic.
Vlastně ani při tom nemusí moc porušovat zákony, protože na to mají ti nejbohatší taky svoje lidi.
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Zákony tvoří na zakázku politici, které mají lidé z nejbohatší menšiny na výplatní pásce, například
formou financování volebních kampaní.
Cesta z tohoto začarovaného kruhu je teoreticky zřejmá, prakticky téměř nemožná. Teoreticky je
jasné, že pokud bychom financování krizových pomocných programů svěřili nikoliv dluhopisům, ale
vyšším zdaněním těch, kdo to unesou, skončí situace, kdy pomoc těm chudým ještě přitíží. Peníze
obrátí směr a pomoc většině skutečně pomůže.

5. Slabá koruna nás dusí
Lze předpokládat, že hodně z globalizace zůstane v troskách i po odeznění epidemie. Bude třeba
hledat nové obory a nová odbytiště, a to v krutě zesílené konkurenci. Hřiště je nalinováno trendy
jako je dekarbonizace a elektromobilita, spolu s decentralizací, robotikou a umělou inteligencí.
Pokud jde o tu robotiku a umělou inteligenci, Česko si nevede špatně, skoro by se chtělo říci, že velmi
dobře. Máme skvělá akademická pracoviště, jenže fabriky patří zahraničním vlastníkům. Můžeme
dodat myšlenky, ale výsledky nám nepatří. V těch dalších trendech, které by mohly být blíž než
kabát, už to dobré není, často spíše špatné až děsivé.
Přístup české vlády k zásadnímu trendu světové ekonomiky, který spočívá v nástupu decentralizace a
propojení výrobců a spotřebitelů, připomíná odhodlání obránců Madridu v době španělské války
v červenci 1936 známé v originální podobě od Dolores Ibárruri: No pasarán! Neprojdou! Ve srovnání
se světovými trendy, kde se prosazují uvedené civilizační modely výhodné také pro boj proti
klimatickým změnám, zdá se být český výhled spíše poserán.
Zkusme nahlédnout do doby, kdy koronavirus už budeme mít za sebou. A nechme stranou, že
průmysl nám nepatří, banky jsou cizí a domácí trh pevně ovládají zahraniční instituce. I kdyby se tu
přesto někdo pokoušel zvedat hlavu a dokázal nasbírat kapitál třeba po internetu, pro inovace je tu
naskládáno tolik překážek, že to každého nového Křižíka, Škodu či Kolbena snadno odradí.
Smrtící je už levná koruna zdražující dovozy technologií. Zdá se, že tři roky opuštěný „kurzový
závazek“ držet korunu u kurzu 27 korun za euro, nastavil laťku, která drží. Tomu se netřeba divit,
s tímto kurzem pracovali zahraniční investoři, kterým Česká národní banka prodala dva biliony korun
za eura a dolary, aby přetlakem na straně nabídky srazila kurz české měny dolů. Představa, že po
skončení „kurzového závazku“ se tyto peníze nějak rozpustí na trhu, se nenaplnila. Z devizových
rezerv se stal balvan, se kterým se nedá hnout.
Připomeňme si, že do roku 2008 koruna trendově posilovala. Pak přišla nejprve finanční krize,
navázal „kurzový závazek“, a dnes máme kurz kolem 26,50 CZK/EUR, který tu byl už roku 2007.
Ztratili jsme dvanáct let a ztratíme i další, protože prodejem korun do špatně nastavených a zbytečně
velkých devizových rezerv ČNB jsme prodali i právo na kontrolu vlastní budoucnosti.
Investice do nových technologií tedy zdražily, ale kdo se bez inovací obejde, pro toho je levná koruna
výhodná. Je výhodná pro vývozce subdodávek se střední či nižší přidanou hodnotou, protože i když
za to dostanou málo euro, smění je za hodně korun. To je nenutí věci moc měnit. Levná česká měna
tedy představuje první inovační brzdu.
Čeští vývozci přitom mají ve srovnání se zahraničím nízké náklady, vždyť jen mzdy jsou u nás nejvýš
třetinové proti Německu. Proto takoví výrobci tvrdě dorážejí na vládu, aby udržovala podmínky pro
lacinou práci a pomáhala s dovozem pracovníků z ještě chudších zemí. Jediné inovace se objevují
v rozvíjení argumentace Hospodářské komory a podobných institucí, že bez toho česká ekonomika
lehne. A teď se chystá další rána české konkurenceschopnosti. Má ji zasadit drahá elektřina, aby se
zaplatila výstavba a provoz nových jaderných bloků.
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Na burzovním trhu velkoobchodní cena silové elektřiny klesá, v nejlepším případě stojí. V únoru byla
o pětinu levnější než v listopadu. Pokusy o zdražování elektřiny tak jdou proti trhu. ČEZ považuje za
úspěch, když se mu podařilo nasmlouvat na příští dva roky velkou část velkoobchodní produkce za
ceny blížící se 50 euro za megawatthodinu, protože na energetické burze se nabízí i o třetinu méně.
Tvrzení, se kterými se pravidelně každoročně setkáváme, že příště už ceny porostou a spotřeba také,
se nenaplňují se stejnou pravidelností. Avšak s touto cenou se jádro nezaplatí. Při současných cenách
výstavba nových jaderných bloků nedává smysl, opakovaně konstatuje generální ředitel ČEZ Daniel
Beneš.
Proto tu cenu zvedneme uměle. Něco zaplatí spotřebitelé a něco daňoví poplatníci. Uměle zvýšená
cena silové elektřiny má mít podobu státní garance, že jaderná elektrárna dostane za svou produkci
tolik, kolik potřebuje. Stát doplatí rozdíl, který vznikne mezi cenou na burze a tím, na čem se
s jadernou elektrárnou – nejspíš už státní – dohodne. Ale aby to tolik neřvalo, přenese další část
zvýšených nákladů také na spotřebitele. Ti by to měli zaplatit vyšším poplatkem za jistič.
Když to zkombinujeme, náklady jaderné elektrárny nás zatíží finančně, jak to pocítíme v daních a na
spotřebitelských účtech, i morálně. Platba daní ani platba za jistič nezávisí na spotřebě elektřiny.
Klidně si šetřete, ale zaplatíte stejně. Pokud jde o jistič, platíte za rezervovaný příkon, nikoliv za
spotřebu. Je to jasný podnět pro udržování vysoké energetické náročnosti české ekonomiky, zatímco
inovace míří opačným směrem, tedy ke snižování nákladů a zvyšování přidané hodnoty, která se pak
promítá do vyšší ceny výrobku.
Péče o udržení energeticky náročných odvětví se projevuje i jinak. Ministerstvo životního prostředí
chystá nařízení, která umožní podnikům kompenzovat vyšší cenu uhlíkové povolenky, která je jedním
z hlavních nástrojů ochrany klimatu. Měla by jím být, ale už se jí ulamují zuby. Podnik smrdí víc, měl
by zaplatit víc, ale stát mu to kompenzuje. Zákon o obchodování s povolenkami to v širokém okruhu
případů umožňuje, a tak vznikne systém, který chystá takové výplaty každoročně.
Argumentace je vtipná: „U těchto firem hrozí, že se kvůli vysokým nákladům na environmentální
regulace dostanou do potíží a výroba by se tak mohla přesunout do zemí mimo EU, kde by byla
veskrze mnohem neekologičtější. Stát má tedy zájem o zachování těchto sektorů v zemi.“ Je lepší,
když smrdíme my, protože smrdíme citlivěji. Zaplatíme to z daní, jak jinak.
https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/mzp-navrhuje-kompenzovat-energeticky-narocnepodniky-castkou-24-miliardy
Jestliže nám inovace utečou, budeme nadále zakleti v jednoduší produkci a nízké přidané hodnotě,
na které se moc nevydělá. Každého zároveň napadne, že vyšší náklady na elektřinu, které dolehnou
na zaměstnavatele, jsou v takové situaci konkurencí mezd. Proto je pozoruhodné, že odbory
podporují výstavbu jaderných bloků, ale zároveň vyhlašují konec levné práci. To nejde moc
dohromady.
Když porostou náklady i mzdy, někde se otevře ventil, kterým se pára upustí. Koruna může být ještě
levnější. Zahraniční dělníci budou ještě nenahraditelnější a začnou proudit z ještě chudších zemí.
Kdyby se to promítlo do inflace, zvednou se úroky, ale pak se nám prodraží i státní dluh. Zase je kde
prostého občana pumpnout.
Horší je, že Česká republika si touto politikou vyslouží pověst škůdce životního prostředí, přestože se
snažíme jádro prezentovat jako „bezuhlíkatý zdroj“. A co ty jaderné odpady, o které by se měli
postarat nejen vnuci a pravnuci, ale ještě tisíc dalších generací? Snivé vyprávěnky o republice razící si
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cestu mezi deset nejvyspělejších zemí světa tak začnou být vhodné jen pro stále mladší ročníky, kde
se dají doplnit i hloupým Honzou. On na to přece vždycky nějak vyzraje.

6. Levné nemá šanci
Pandemie ukázala, že nejdůležitější resilience je v zásobování zdravotnickým materiálem, v situaci,
kdy všichni chtějí ve stejném okamžiku totéž, takže se to nedá na světovém trhu koupit. V danou
chvíli to byly roušky, respirátory a ventilátory. Roušky si lidé šili sami, nečekali na dodávky z Číny.
Respirátory se začaly tisknout na tiskárnách 3D z laboratoří technických univerzit, jiné laboratoře pak
dodaly filtry z nanovláken. Když se to doladilo, mohly to převzít průmyslové provozy. Také
ventilátory se rychle sestavily z dostupné součástkové základny. Příště už to půjde samo.
Ale co lék a vakcína? Máme šanci? Odpověď zní, vědecky ano. Česká věda však nedosáhne za dveře
laboratoří. To je další strategický problém.
Příklady se nabídly samy. V červnu české ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo používání
jednoho z několika prvních zahraničních léků, který prokázal účinnost na pokusech s primáty makaky.
Americký Remdesivir z produkce Gilead Sciences se začal dodávat do dvou fakultních nemocnic.
Avšak název společnosti není v Česku neznámý, pracoval pro ni profesor Antonín Holý, kterému
pomohla dotáhnout do komerční fáze jeho antivirotika proti HIV a řadě dalších virů. Dříve
neznámého amerického partnera si profesor Holý našel poté, co mu v tehdejším Československu i
jinde ve světě známější společnosti pomoc s nákladným výzkumem léku odmítli.
Trochu jiná situace nastala s vakcínou, kde se vláda teď rozhodla podpořit domácí výzkum, který by
se orientoval na tradiční technologii usmrceného viru. Mezi vědci vzplanul spor, zda to má smysl,
tělo nemusí na mrtvý koronavirus vůbec reagovat a očkování pak ničemu nepomůže. Kdyby ale
pomohlo, bylo by to rychle, docela levně a bez čekání ve frontě spousty dalších potřebných zemí.
Levné? Slyšíme dobře? To může překážka z nejtěžších...
Měl jsem možnost hovořit na podobné téma s jiným významným českým vědcem, který má pro
změnu zaostřeno na lék proti rakovině, což jistě taky není nic okrajového. Když jsem se do toho
ponořil, napadlo mě, že je to spíše farmaceutický výzkum toho, co je napadeno „rakovinou peněz“.
K onomu vědci mě přilákaly ohromující zprávy o českém výzkumu levného revolučního léku proti
rakovině, který je odvozen od vitaminu E a útočí na nádor prostřednictvím mitochondrií. Znamená
to, že zhoubnou tkáň obrazně řečeno zaškrtí, sebere jí možnost dýchat. Plnil jsem tenkrát rubriku
vědy v Literárních novinách, a tak jsem se vypravil na rozhovor s prof. ing. Jiřím Neužilem, CSc.,
objevitelem těchto možností molekulární léčby.
V létě se dá zastihnout ve zcela nové vědecké infrastruktuře programu BIOCEV Biotechnologického
ústavu Akademie věd ČR ve Vestci na okraji Prahy, kde se stavělo také za peníze z patentů prof.
Holého. Jakmile však v Austrálii vypukne akademický rok, prof. Neužil odjíždí učit na Fakultu
lékařských věd Griffith University v queenslandském Southportu. Život mu to takhle zařídil, a tak
pravidelně pendluje jednou sem a jednou zase hlavou dolů. Dozvěděl jsem se od něj tohle:
Výsledkem naší práce je zjištění, že modifikovaný vitamin E (sukcinát vitaminu E) zabíjí rakovinné
buňky. To nám vyneslo řadu zajímavých vědeckých článků a dostalo nás to do lepší skupiny vědeckých
pracovníků. Naše práce začala být povědomá v širších vědeckých kruzích.
Narazili jsme však na problém, který už je nad možnosti naší laboratoře. Ten problém spočívá v tom,
že ta látka je známá, popsaná. Nebyl znám jen její protinádorový účinek, ale to se nedá patentovat. A
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ta látka je ke všemu levná. V takové situaci se těžko hledá investor, který by do toho dal finance, aby
to dotáhl do fáze léku.
- Na druhou stranu, vaše srdce vědce se musí radovat, když je poznatek volný a může sloužit
celému lidstvu.
Ano, ale musí se toho ujmout někdo, kdo má peníze, aby to prošlo všemi stupni cesty k léku. A že je ta
cesta dlouhá – preklinické zkoušky, potom klinická fáze jedna, dva, tři, čtyři. Pak ještě registrace.
Obnáší to pět až deset let úsilí, na které potřebujete miliardy korun.
- To by možná státní rozpočet unesl.
Miliardy jsou hodně. Ale když si přečtu, kolik stojí kilometr dálnice, a k tomu se občas píše, že jsou
předražené, tak si říkám – kdyby se to nepředražovalo a ušetřené peníze se daly na výzkum...
Neříkám, že vyřešíme všechny nádorové problémy, ale někam to posuneme.
- Popisujete teď situaci, kde trh selhává. Ale vznikne obrovská užitná hodnota široce dostupného
léku. Takové věci by se měly platit z rozpočtu a grantů.
Není patent, nikdo to nechce, tak to funguje všude. Česká republika není výjimkou. Možná, že je
výjimkou v té ceně dálnic, ale není výjimkou z hlediska testování léku, a jak je to financováno. Já to
znám v Austrálii, ve Spojených státech – vždycky se toho musí ujmout soukromý investor. Proč to tak
je, nevím. Ale je to tak, my s tím nic neuděláme.
Konec citátu prof. Jiřího Neužila, v Česku vedoucího Laboratoře molekulární terapie v
Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR v centru biologického výzkumu BIOCEV ve Vestci u
Prahy.
Pro ty, kdo netráví tolik času u elektronkového mikroskopu, je možná vhodné nabídnout vysvětlení,
že mitochondrie jsou malé organely, které najdeme v každé buňce, a starají se tam o přenos energie.
Bez nich buňka zahyne. Jak tento mechanismus v evoluci vznikl, o tom se vedou spory, možná jde o
symbiotické propojení dvou organismů, které stály na začátku složitějších forem života s buněčnou
výstavbou.
Co je důležitého, i mitochondrie má dost složitou strukturu včetně vnější membrány, kterou se
uzavírá vůči prostředí, a vnitřní membrány kolem jádra. Látky, které objevil tým prof. Neužila,
projdou vnější membránou, ale na vnitřní membráně naopak zakotví, drží je tam opačný elektrický
náboj. Látka tedy sama trefí tam, kam má, zatímco zdravým buňkám se na rozdíl od běžné
chemoterapie vyhne. Přitom se může v cílové mitochondrii koncentrovat, což by násobilo léčebný
efekt.
Já bych za to dal prof. Neužilovi Nobelovku, ale můj vliv zatím tak daleko nesahá. Tak alespoň
informuji, co se odehrává v českých laboratořích, které jsou zaměřené na boj s jednou
nejzáludnějších chorob člověka. A jak jsou bezradné před rakovinou peněz, která rozežírá vědu i
zdravotnictví. Přesněji, rakovinou trpí ti, kdo ji mají, a penězi ve zdravotnictví a vědě ti, kdo je nemají.

7. Poučení z krize
Pro ty, kdo nebyli v první linii, znamenal nouzový stav hlavně omezení, ale také vytržení z rutiny,
odstup od běžných starostí. Ten se dal využit k zamyšlení. Například, kde všude jsme si o tu
pandemickou patálii koledovali a jaká z toho vyvodit poučení. Pandemie přece nespadla z nebe. Je
důsledkem toho, že celý náš svět je oslaben.
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Je oslaben v mnoha směrech. Jsou tu klimatické změny, které přinesly také horečku krajiny a měst.
Letošní jarní vlna rekordních teplot byla pandemií zastíněna a možná zkrátila její řádění, ale až
karantény skončí, starosti s vedrem, bouřemi, potopami i suchem, to všechno se vrátí.
Nemocná je také energetika, a rozhodně zrovna ta česká. Její přecentralizované systémy mají
obrovskou vnitřní spotřebu, už jen tím, kolik elektřiny se promění v dlouhých drátech v teplo a ztratí
do vzduchu. Další rozvoj přenosové sítě má tyto slabiny ještě prohlubovat, protože se bude
přizpůsobovat stavbě dalších jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně.
Vláda sice přijala koncepci budování „chytrých sítí“ pro potřeby nastupující decentrální energetiky,
ale ta centrální se prosazuje mnohem důrazněji. Národní klimaticko-energetický plán ČR počítá se
zvýšením podílu zelené elektřiny do roku 2030 jen o tři procentní body na 16,9 procenta, všechno
ostatní má zařídit jádro. To znamená, že republika si pořídí obrovský stálý zdroj, který po nejbližších
šedesát let znemožní snižovat energetickou spotřebu, ledaže bychom pak tu nadbytečnou drahou
elektřinu vytloukali přes elektrody někde do rybníka.
Avšak uvidíme, jestli virus trochu neochladí naše nadšení, když nyní zjišťujeme, že i v době nejtěžších
epidemií musí být v těchto elektrárnách nastoupen potřebný počet odborně připravených zdravých
lidí, i kdyby tam měli být třeba rok pod uzavřením. To je další omezení, které jsme si zatím příliš
neuvědomovali. A nezapomeňme na riziko nedostatku chladicí vody, až začnou naše řeky – podobně
jako opakovaně Labe – v letních vedrech vysychat. Elektrárny v ČR potřebují zhruba stejně vody jako
všechny domácnosti.
Nedávno jsem točil televizní dokument o tom, jak nám mohou při ochraně klimatu pomoci nové
technologie (včetně pružných výrobních systémů s umělou inteligencí), a tak jsem vyslechl spoustu
informací o potenciálu obnovitelných zdrojů v České republice. Například to, že Česko se geograficky
i kulturně podobá jižnímu Německu. Proč by tedy nemohla být větrná energie využívána v ČR
podobně jako tam? I když započteme omezení, která Němci ctí také, když například kvůli krajinnému
rázu někde větrníky instalovat nejde, stále máme potenciál pro výrobu 10 až 20 procent elektřiny
z větru. Je dost větrných míst, kde lze získávat proud za 1,50 – 2,00 Kč/kWh, říká David Hanslian
z Ústavu pro výzkum atmosféry Akademie věd ČR.
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetrne-elektrarny-loni-pokryly-15-spotreby-elektriny-v-euceska-republika-nadale-zaostava
Podobně je to se sluneční energií, jejíž využívání začíná být směrováno nejen na střechy, ale také
k agrivoltaice, tedy soužití se zemědělskou produkcí. Například formou vertikálních poloprůhledných
panelů ve velkých odstupech, aby mezi nimi projel traktor se zemědělským nářadím. Jejich působení
je dokonce zemědělsky pozitivní. Někde pomáhají zastiňovat citlivější plodiny, jinde zase fungují jako
větrolamy a snižují odpar z půdy.
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19000-agrivoltaika-reseni-pro-nova-solarni-pole
Také světový finanční systém je prorostlý chorobou, která obludně zvětšila jeho rozměry a pohlcuje
stále větší podíl z celkového produktu. V pandemii se ocitl na pokraji kolapsu, když jednodenní
propad amerického burzovního indexu S&P500 skoro o deset procent připomínal Velkou krizi 1929.
Jednou z krutých slabin České republiky je nadměrná závislost na zahraniční spolupráci i v oborech,
kde je to zbytečné. Podmínky jsou přitom nastaveny tak, aby se tato chyba vyplácela. Tedy vyplácí se
jen někomu, o nevýhody se dělí ti ostatní. Nejkřiklavější příklad představuje zemědělství, které v roce
2019 rekordně vydělávalo, přestože bylo sucho, pokračuje devastace půdy a převažuje výroba
základních surovin, které se zpracovávají v zahraničí.
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Ministr zemědělství Miroslav Toman si to uvědomuje, ale je otázka, čeho může dosáhnout
v prostředí mocných zájmových skupin, které si na to zvykly a žijí z toho. Tohle zaznělo v okamžicích
koronavirové krize: „Snad si lidé právě v těchto dnech uvědomí, jak důležité tuzemské zemědělství a
výroba potravin je. Jde o strategické sektory, které musíme dostatečně podporovat.“
Já bych to podpořil, ale s důležitým doplněním. Teď dělejme všechno proto, ať to zůstane v chodu.
Ale pro budoucno musíme spoustu věcí zásadně změnit. První je systém dotací na plochu, to je
nesmysl, který zaslepeně financuje i vraždu půdy, kdy chemie vytlačí veškeré organismy a ornice se
stává jen substrátem pro minerální hnojiva a pesticidy. Druhou je podpora největších zemědělských
výrobců, kteří jsou orientováni na export základních surovin a zbavují nás potenciálu přidané
hodnoty a lokální potravinové soběstačnosti. Třetí je neexistence systematické podpory lokálního
ekonomického cyklu. Chybějí zejména finanční zdroje, poradenská síť, propojenost s výzkumem a
podpora pilotních programů, na kterých by se to mohli všichni učit. Nemluvě o dostupnosti půdy pro
komunitní potřeby.
Potřebujeme proto nejen vakcínu a lék na covid-19, ale také řadu důrazných ekonomických změn,
pro které pandemie poslouží jako obzvláště kontrastní nasvícení. Jako varování na dálnici, že
najíždíte do protisměru.

8. Visegrád a zelená transformace
Hospodářství možná chytne mnohem větší ránu, než jsme tušili. EU chystá obnovu na základech
solidarity a zelené transformace. Premiéři Visegrádu se proto sešli na koordinační schůzce
v moravské Lednici před jednáními o evropském rozpočtu a Fondu obnovy, neboť tato jednání se
nevyvíjejí podle jejich představ. Samozřejmě, pravdu máme my, ale nikdo se od nás nechce poučit. A
k tomu se dozvídáme, že Česko má podle OECD patřit k největším hospodářským obětem koronaviru.
To možná otřese základy dosavadních hospodářských strategií Prahy.
Kdyby došlo na nejhorší a přišla ještě druhá vlna pandemie, ČR za rok ztratí 13,2 procenta svého
hospodářského výkonu. Ale i bez druhé vlny by to bylo podle OECD skoro deset procent. Tato drsná
předpověď přitom přichází v době, kdy už vlastně ve většině Evropy pandemie skončila a život se
vrací k normálu. Krátká byla radost, že se otevřely hospody a budeme moci znovu chodit na fotbal
nebo do divadla. Druhé čtvrtletí má být podle OECD hospodářsky ještě horší než to první. Všechny
předpovědi obsahují vedle sofistikovaných statistických modelů také nějaké to čtení z křišťálové
koule. Máme to brát vážně, nebo OECD jen zahlédla dvakrát větší čísla, než z té koule vyčetla třeba
Světová banka?
Neberte to vážně, radí nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller. Nedůvěřujte statistickým
analýzám v takto výjimečné situaci. Poučení hledejme v historii, například v období španělské chřipky
před sto lety nebo Velké krizi před 90 lety. Pak však nejde jen o ekonomii, ale také o politiku a riziko
velké polarizace. Do hry vstupuje strach, který nutí domácnosti k opatrnosti ve výdajích, vlády vede
k ochraně mezd a společnost láká k radikálním společenským řešením.
Začíná se prosazovat i fakt, že karantény a uzamčení dovolily koncentrovat pozornost na něco, co by
jinak zaniklo v mediálním šumu. Najednou si uvědomujeme hlouběji, že krizí je víc – je tu taky
rozhozená globalizace, klima, sociální nerovnosti, převratné technologie, zadlužení. A průběh může
být ostřejší, jak ukázaly Spojené státy, ve kterých se vzedmula bouře protestů proti rasismu a
policejní brutalitě. Je zdrcující zjištění, že lidé musí běhat po celých Spojených státech po ulicích a
nechat se otloukat pořádkovými silami, aby bylo jasné že „černé životy mají cenu“.
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Ale i Evropu čeká dusno. Finalizují se práce na rozpočtu Evropské unie, který tentokrát vzejde nejen
z obvyklého sedmiletého střednědobého finančního rámce, ale také ze čtyřletého plánu obnovy po
koronavirové krizi. V nebližších letech tak bude fakticky dvojnásobný. Patří do světa iluzí, že
dostaneme dvakrát tolik. Finále rozpočtování se bude věnovat německé předsednictví EU, kterému
je svěřena druhá polovina roku 2020. Tomu předcházela francouzsko-německá dohoda, že obnova
má snížit nerovnosti mezi severem a jihem. Evropský motor se rovněž shodl na tom, že rozpočet má
podpořit klimatické a ekologické cíle, což zase může rozhádat východ a západ.
Česko si stouplo mezi oba ohně, když chce být proti solidaritě i obnovitelným zdrojům energie.
Východ požaduje, aby za spolehlivý bezemisní zdroj byly považovány hlavně nové jaderné elektrárny,
zatímco Německo chce doma do dvou let s jádrem úplně skončit. Nepřekvapí proto, když jaderné
energetice se zelené dotace zcela vyhnou.
Vyrovnávání rozdílů zase cílí na vysokou mírou nezaměstnanosti zemí ve Středomoří, a to by
znamenalo zvýhodňování jihu. Dvě třetiny ze 750 miliard euro Fondu obnovy, který byl pro tento
účel vytvořen, mají tvořit granty, tedy nevratné dotace. Program je garantován vládami celé EU. Až
příští vývoj ukáže, kolik za něj zaplatíme.
Očima českého premiéra Andreje Babiše je tak Česká republika v kleštích, protože náklady na
evropské financování rostou, ale vyhlídky na evropskou podporu jádra se rozplývají. Také dalších
evropských zdrojů má být pro nové členské země méně. Podle Babiše tak bude Česko „trestáno“ za
to, že dokázalo zaměstnat každého, a dokonce trpělo nedostatkem pracovních sil...
Pokud by se však potvrdily hrůzy z předpovědí OECD, ohlížení do minulých let Česku moc nepomůže.
Mohlo by pak litovat, kdyby se teď zasazovalo o podkopání nástrojů solidarity. Stejnou chybou by
bylo vyhnout se klimatickým programům, na které jsou obrovské peníze, a fňukat, že jsme nedostali
na jádro, které je většinově odmítáno.
Na jiném virtuálním setkání V4 a Rakouska naopak zazněla kritika postoje středoevropských zemí
v energetice. Na webináři společné platformy V+RE se propojily čtyři visegrádské asociace pro
obnovitelnou energii a rakouští kolegové. Dozvěděli jsme se, že jednotná fronta visegrádských zemí
jako brzdy rozvoje obnovitelných zdrojů energie se rozkližuje, protože řada dílčích politik, jako česká
Nová zelená úsporám nebo polská regulace, a zejména cenový vývoj investic do solární a větrné
energetiky, lákají soukromé a průmyslové investice. Mezinárodní webinář byl organizován z Prahy a
připojila se stovka účastníků, informoval Jan Doležal z české Komory obnovitelných zdrojů energie
(KOZE).
Hlavním cílem debaty byla prezentace analýzy této společné platformy, která porovnává nízké
ambice vlád a skutečný potenciál visegrádské čtyřky plus Rakouska (V4+). S tím Rakouskem je to ale
dáno tím, že Národní akční plán pro klima a energetiku připravovala přechodná vláda, která se
nechtěla pouštět do velkých závazků. Program nové vládní koalice konzervativců a zelených je
mnohem ambicióznější, takže národní plán projde revizí.
Je reálné, že Rakousko dlouhodobě odmítající jádro bude mít roku 2030 veškerou elektřinu
z obnovitelných zdrojů. Ještě před 15 – 20 lety přitom Rakušané slýchávali od svých vůdců, že vítr
v jejich zemi nefouká a slunce svítí jen málo, připomíná v analýze Ada Amon, vedoucí expert E3G
(think-tank pro „energii třetí generace“).
V Česku to s tím sluncem a větrem platí dodnes. Český národní plán podle Martina Mikesky z Komory
obnovitelných zdrojů energie strašně podceňuje solární zdroje, jejichž podíl při výrobě elektřiny by
se mohl do roku 2030 ve skutečnosti zdvojnásobit na 28,2 procenta. Větrná energie by se mohla
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posílit nejméně trojnásobně, byť i to je strašně málo. Podporu investic do nových obnovitelných
zdrojů lze pokrýt výnosy z obchodování s emisními povolenkami. Zato vládní představy o podílu
spalování štěpky ve velkých teplárnách narazí na hranice udržitelnosti, až dojde dřevo po kůrovcové
kalamitě.
V Polsku se trochu zlepšily regulatorní podmínky, a tak nezávisle na vládě vznikla iniciativa ve
spolupráci soukromého a veřejného sektoru, jejímž výsledkem má být vybudování solárních a
větrných kapacit ro roku 2030 o špičkovém výkonu 3,2 gigawattu. Monika Morawiecka, ředitelka
strategie největší polské energetické společnosti PGE Group k tomu říká: „Dlouhá léta jsme opakovali
sami sobě i okolnímu světu, že obnovitelné zdroje energie si nemůžeme dovolit. Nyní si nemůžeme
dovolit neinvestovat do OZE.“
Ve slovenském národním plánu čísla nějak nehrají. Budoucí spotřeba energie je tam nadsazená
v rozporu se všemi trendy v okolním světě a potenciál OZE podceněný. Když se použije realističtější
jmenovatel a sáhne po širších možnostech solární a větrné energie, baterií a elektromobility opřené
o vodík, může země dosáhnout podílu 25,6 procenta obnovitelných zdrojů. To by bylo o dva
procentní body víc, než nabízí Česko. Ján Karaba, ředitel asociace obnovitelných zdrojů SAPI, k tomu
říká: Technologie obnovitelných zdrojů, zejména větrníky a fotovoltaika, začínají být cenově
konkurenceschopné s konvenčními zdroji energie. Místo spoléhání na drahé jaderné zdroje by
Slovensko mělo využít jedinečné příležitosti a zpracovat reálné plány na podporu rozvoje
energetických zdrojů příznivých pro klima v kombinaci elektrickou mobilitou.

9. Vítr v kapse
Že v Česku nefouká? Může pokrýt 10 až 25 procent spotřeby elektřiny z větrných elektráren, soudí
specialista s Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Kdybychom to však brali podle českých
politických prohlášení, v ČR je nulový prostor pro rozvoj větrné energetiky. Přestože je to ve světě
nejrychleji rostoucí zdroj, který začíná úspěšně konkurovat tepelným elektrárnám.
Například agentura BloombergNEF, která se věnuje novým technologiím a obnovitelným zdrojům
energie, nyní uvedla, že klíčový světový ukazatel úplných nákladů elektřiny LCOE (Levelized Cost of
Electricity) z pevninového větru a fotovoltaiky dosáhl hodnoty 47 a 51 dolarů za megawatthodinu.
Z hlediska velkoobchodních cen se tak tyto zdroje v roce 2019 staly konkurenceschopnými
v Kalifornii, Číně a částech Evropy.
https://www.renewableenergymagazine.com/panorama/bnef-solar-and-wind-reach-parity-with20191029
Pomohl tomu další pokles ceny větrných turbín, za jediný rok o 7 procent. U solárních elektráren
v Číně klesly investiční náklady dokonce o 11 procent za šest měsíců a sestoupily na 57 amerických
centů za watt instalovaného výkonu. Tam to byl důsledek poklesu poptávky, jinde však mimořádná
příležitost. Podle odhadů BNEF mohly nejlevnější fotovoltaické projekty v Indii, Chile a Austrálii
dosahovat LCOE mezi 27 a 36 dolary za megawatthodinu. Nejlepší pevninské větrné elektrárny
v Brazílii, Indii, Mexiku a Texasu mohly srazit cenu elektřiny dokonce na 26 až 31 dolarů za
megawatthodinu.
Zkusil jsem to porovnat s cenami na energetické burze PXE v Praze. Červencová cena je tam za 33,00
euro za MWh, ale ve čtvrtém čtvrtletí už se má cena vrátit ke 40 a kontrakty na rok 2020 se
pohybovaly lehce nad 45 euro. V jistém smyslu to je signál očekávaného odeznění koronavirové
krize. V dolarech by to bylo o 13 procent víc, to znamená v červenci nad 37 dolary a za dva roky nad
50 dolary. Vyhlídku parity nejvýznamnějších zdrojů obnovitelné energie tedy berme vážně.
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Jenže u nás nefouká, sluší se bohorovně opáčit na taková vyskakování nejrůznějších sluníčkářů. To
však není pravda. „Podmínky pro větrné elektrárny máme velmi podobné jako jsou v jižní polovině
Německa, když porovnáme větrnost i charakter krajiny. Přesto u nás nevyužíváme větrné elektrárny
ani z desetiny jako tam,” řekl Mgr. David Hanslian PhD. z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR,
když prezentoval studii Aktualizace potenciálu větrné energie v České republice z perspektivy roku
2020.
David Hanslian nastoupil do Ústavu fyziky atmosféry roku 2002 a od té doby se věnuje odhadu
realistického potenciálu větrné energie. Nejprve vznikla roku 2007 větrná mapa naší vlasti a o ní se
pak opíral první odhad potenciálu z roku 2008. Od té doby jsou zpracovávány pravidelné aktualizace.
Můžeme z nich vyčíst jak teoretický potenciál, tak reálné scénáře, letos představené ve dvou
variantách – konzervativní a optimistický. Konzervativní scénář předpokládá, že to jde, ale nikdo moc
nepomůže. Optimistický scénář vychází z aktivního zájmu překonávat i případné překážky, jak je to
běžné třeba v Rakousku.
I při realizaci pouze toho konzervativního scénáře by bylo možné roku 2040 pokrýt přibližně desetinu
současné spotřeby elektřiny (tedy asi 10 procent ze 70 TWh). Optimistický scénář míří dokonce
nepatrně nad 30 procent spotřeby. Fyzik Hanslian optimismem nepřekypuje, takže osobně počítá
s podílem mezi 10 a 25 procenty spotřeby. Tím bychom se za dvacet let dostali tam, kde je Německo
(26 %) nebo Rakousko (13 %) už dnes.
Přírodní poměry v Rakousku nebo jižním Německu jsou nejbližší tomu, co máme i u nás. To není
nepodstatné nejen z hlediska potenciálu, ale i kontextu. Energetika v EU bude stále více integrovaná,
poteče to i přes nás, tak jak se to děje už dnes. Když k tomu přidáme ten menší, tedy onen
konzervativní domácí příspěvek, neměl by to být problém. Autor to píše trochu odborněji, dejme mu
slovo:
„Integrace zde vyrobené větrné energie při efektivním fungování elektroenergetiky nebude znamenat
žádnou signifikantní zátěž, a zcela rozhodující bude mezinárodní kontext. Role České republiky bude
spočívat (a již spočívá) zejména v tom, do jaké míry bude přispívat k integraci energie z větru ve
(středo)evropském měřítku, a to jednak skrze poskytování flexibility, a jednak skrze poskytování
kapacity pro dálkový přenos elektřiny napříč naším územím.“
Ke zvláštnostem elektřiny z větru patří i to, že když fouká moc, je jí hodně a cena jde dolů. Přitom
dost záleží, jak moc fouká v severním Německu:
„Při propojení energetických trhů není a nebude pro integraci elektřiny z českých VtE rozhodující
výroba ostatních VtE na našem území, ale jejich korelace s výrobou VtE v severním Německu
(respektive obecně na severu a severozápadě od území České republiky). V době vysoké výroby VtE v
tomto regionu je v průměru vyšší i výroba českých VtE, a naopak, což (mírně) snižuje tržní hodnotu,
respektive (mírně) ztěžuje integraci větrné elektřiny vyrobené v České republice bez ohledu na podíl
domácích větrných zdrojů.“
I když tedy dojde jen na konzervativní scénář a náš podíl bude malý, úkol integrace elektřiny z větru
do systému bude velký, protože se jedná o integraci výroby z celého regionu. Optimistický scénář
vývoje české větrné energetiky je pochopitelně náročnější:
„Při realizaci optimistického scénáře (přibližně 30 % současné spotřeby elektrické energie v ČR) dosti
záleží na budoucím vývoji v oblasti technologického vývoje, struktury české i zahraniční
elektroenergetiky či míry propojení se zahraničím – fyzicky, obchodně i politicky. Ani v tomto scénáři
pravděpodobně nebude integrace větrné energie vyrobené v České republice limitujícím faktorem,
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otázky s ní spojené však již mohou hrát podstatnou roli. (...) /S/tředoevropský (či celoevropský)
kontext nejspíše bude i v tomto případě podstatnějším faktorem nežli samotná realizace VtE na
území České republiky.“
Takže větru se budeme muset přizpůsobit i v případě, kdybychom se mu sami snažili vyhnout. Ale to
asi neuděláme vzhledem k cenovému vývoji, o kterém jsme mluvili už v úvodu.
Studie ÚFA AV ČR byla připravena pro Českou společnost pro větrnou energii (ČSVE) a Komoru
obnovitelných zdrojů energie (KOZE) a v přítomnosti jejich zástupců byla prezentována novinářům.
Z tiskové zprávy, kterou pak rozeslali do redakcí, ocituji dva hlasy:
„Největší překážkou rozvoje větrné energetiky v Česku je její nepodpora ze strany státu. Obnovitelné
zdroje jsou stále považovány za jakýsi doplněk, hobby, jehož rozvoj po nás chce Brusel. To je zásadní
nepochopení, vítr a slunce dnes vyrábějí nejlevnější elektřinu ze všech nově budovaných zdrojů,“
konstatoval předseda ČSVE Michal Janeček.
„Větrné elektrárny jsou jakýsi symbol moderních obnovitelných zdrojů – jsou nejviditelnější a spolu s
fotovoltaikou mají skoro všude na světě obrovský potenciál. U nás je ale stále podceňujeme. Stát by
měl domácí obnovitelné zdroje považovat za svou hlavní prioritu a jejich budoucímu rozvoji věnovat
hlavní úsilí. Nyní mám pocit, že kvůli všemožné podpoře jádra na to nemá energii,” řekl Štěpán
Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
K tomu uvedl další důležitou věc: „Stát může náklady na stavbu větrných elektráren zaplatit z prodeje
emisních povolenek i z miliard korun, na které si můžeme sáhnout z evropských peněz pod Zelenou
dohodou.“ Navíc to mohou být peníze pro lidi: „V Belgii, Německu, Británii i jinde existují tisíce,
možná desetitisíce obnovitelných zdrojů spoluvlastněných obcemi, podnikateli a občany.”

10. Chudá měnová dieta
Potřebujeme víc druhů peněz. Vládne tu nezdravý monopol určitého typu peněz, které tvoří
komerční banky výlučně z dluhu, a to je hrozně chudá měnová dieta. Pestrý a diverzifikovaný
měnový ekosystém je životní téma měnového inovátora Bernarda Lietaera. Píše o tom například
v knize, kterou napsal se Stephenem Belginem New Money for a New World. Její druhé vydání z roku
2011 zahrnuje i zkušenosti z finanční krize 2008. Ale základní poučení je historické – ekonomice a
společnosti se nejlépe dařilo v obdobích, kdy byly v oběhu vedle peněz pro dálkový obchod, krytých
zlatem nebo stříbrem, také doplňkové měny místních knížat a vlád nižší úrovně, které byly obyčejně
kryty reálnou produkcí. Jejich úkolem bylo propojovat nevyužitý zdroj s nenaplněnou potřebou.
Například Egypt, nejdéle souvisle fungující civilizace ve světě, zanechal stopu této praxe v podobě
milionů střepů s účetními záznamy. Většinou obsahují údaj o odevzdaném obilí do chrámů, které
sloužily jako veřejné sklady pro potřeby státních rezerv. Záznamy o uloženém obilí pak fungovaly
jako platidlo, řekněme směnky. Důležitý však nebyl jen údaj o množství, ale také o datu uskladnění,
protože počítaly také s úhradou nákladů uskladnění. Hodnota směnky se tak snižovala v čase. Čím
později bylo obilí vyzvednuto, tím jej bylo méně. Čím dříve se skladištní doklad použil jako platidlo,
třeba tomu, kdo jím doložil splněnou povinnost odevzdaných rezerv, tím měl větší hodnotu.
Časové srážce se dnes říká demurrage, jde vlastně o negativní úrok. Negativní úrok se znovu stal
běžným jevem po finanční krizi 2008-9, ze které se úrokové sazby prakticky nevzpamatovaly. Spousta
lidí se nad tím rozhořčuje, že uloží peníze, a ještě aby za to platili... Negativní úrok nevyhovuje
potřebě uchovávat bohatství, ale je to výborný nástroj, jak urychlit oběh peněz. A když se daří
udržovat onen oběh v místě, kde se místní potřeby uspokojují z místních zdrojů, projeví se
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multiplikační efekt takového rychlonohého oběživa. Bude to stejné, jako kdyby tam bylo násobně víc
peněz.
Ve středověké Evropě se někde časový limit platidla řešil tím, že místní vladař čas od času nechal své
mince přerazit. V době Velké krize v 30. letech minulého století zase vznikly doplňkové místní měny,
jejichž hodnota se musela po měsíci doplnit nalepením kolku. Znovu, smysl byl zřejmý – sloužily
urychlení oběhu, nikoliv hromadění bohatství.
Dnes máme peníze, které slouží jenom hromadění bohatství, jak si to čas od času ověřujeme
statistikami, jaké nabízí Chuck Collins z Inequallity.org nebo Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Joe
Stiglitz a další heterodoxní ekonomové. Dluhové peníze vznikají z ničeho, ale už pouhým zápisem
kreditu v bance si vynucují placení úroku. Vedou také k příliš krátkodobému ekonomickému myšlení
a podněcují iluzi o možnostech nekonečného růstu.
Chybí další typ měny, doplněk systému, který by naopak zvyšoval dostupnost práce tím, že peníze
rychleji obíhají a častěji zprostředkují kontrakty. Pokud taková doplňková měna nevyžadovala
komerční úrok, zásadně změní chování lidí. Nebudou pociťovat tíhu narůstajícího závazku a dostanou
prostor pro dlouhodobější myšlení a vize, které neztrácejí hodnotu z pohledu z budoucnosti.
Ta ztráta hodnoty z pohledu budoucnosti je snadno patrná na jednoduchém příkladu. Řekněme, že
žijeme v prostředí s desetiprocentní úrokovou mírou (aby se to lépe počítalo, nechceme se trápit se
zlomečkem kolem nuly) . To znamená, že dnešní stovka v bance je za rok o deset korun větší. Tenhle
mechanismus funguje i opačným směrem, slíbená stovka za rok je jen 91 procenty toho, co stovka na
dlaň dnes (tomu se říká diskont). To svádí k představě, že když mám něco nákladného udělat třeba
pro klima, tak ten úkol raději přenechám dětem nebo vnoučatům, je už to přece nebude stát skoro
nic.
Je to nesmysl, děti a vnoučata nebude zajímat naše dnešní cenová hladina, budou mít svoji a
pořádně dražší. Na nás je bude zajímat jen naše neodpovědnost nebo krátkozraké spoléhání na
špatný měnový systém. Ale nás k tomu nesmyslu přivedlo úročení současnosti a diskontování
budoucnosti. Úročené peníze jsou tedy z hlediska dlouhodobých plánů zavádějící.
Možnost užívání doplňkových měn, které neslouží k ukládání bohatství, ale díky negativnímu úroku
hlavně k urychlení oběhu a vytváření nových pracovních příležitostí, bychom měli mít na paměti i při
úvahách, co s tím současným dluhem. Když se v české Poslanecké sněmovně jednalo na mimořádné
schůzi o průběhu koronavirové krize, místopředseda vlády Karel Havlíček uvedl, že podpůrné
programy přesáhnou bilion korun. Něco dá vláda, něco banky, ale zaplatit se to musí. Z čeho? A kdy?
Nějaké scénáře existují, ale nemusí se naplnit představa, že ekonomika se rychle vrátí k někdejšímu
výkonu a všichni lidé znovu dostanou práci. Ochabující hospodářství může vyvolat nedostatek, který
se vždy v dějinách řešil zvyšováním cen a úroků. O to cennější může být povzbuzení alespoň části
ekonomiky používáním doplňkových měn, které nás zároveň dostanou do závětří mimo dosah dluhu.
Doplňková měna usnadňuje ekonomiku na principech vzájemnosti, protože předpokládá
cílevědomou snahu o posílení oběhu v místě – kupuji od místních, ale protože platím místní měnou,
prodávající musí na tuto snahu navázat také. Potraviny, energie, bydlení, spousta služeb, třeba
doprava, to je spotřební koš, který lze plnit v místě. To nejde nařídit, to musí lidé chtít, protože to
nabízí více možností přežít, než kdyby čekali na nějaké sociální podpory a dávky.
Lietaer říká, že v současném ekonomickém myšlení chybí potřeba rovnováhy některých
protikladných vlastností, jaké v asijských kulturách vyjadřují vzájemně se doplňující síly jin a jang.
Právě to „vzájemně se doplňující“ je důležité. Máme tendenci věci posuzovat v tradici aristotelské
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logiky v lineární závislosti (udělám A, stane se B), zatímco svět je ve skutečnosti jiný, je plný cyklů a
vzájemně se ovlivňujících zpětných vazeb. Skutečný stav tak lépe vnímá celostní pojetí, v asijské
tradici „tao“.
Největší chybu vidí Lietaer v nedostatku vyváženosti hospodářského systému z hlediska efektivity a
resilience, schopnosti vydělávat i schopnosti odolávat šokům. Sami jsme teď viděli ve vypnuté
světové ekonomice, jak výkon dostal na frak a na nás dolehlo podceňování soběstačnosti a menší
závislosti na ostatních. Doplňkové měny, které obsluhují soběstačnost, tak řeší i strategický problém.

11. O tom, co bude potom
Dokonce i v té nejhorší fázi pandemie koronaviru, kdy vedle mrtvých přibývaly i hospodářské
statistiky blízké válečnému stavu, veřejná debata začala hledět dál. Po počátečním zahlušení panikou
a strachem z neznámého uvažujeme o tom, co bude potom.
Vedle oficiálních ekonomických týmů pro rychlou obnovu, které mají k mému potěšení silné levicové
zastoupení, se téma post-pandemické budoucnosti probírá i v nevládním prostředí. Začíná
zdomácňovat představa, že koronavirus odhalil slabiny hyperglobalizace a zaslepené orientace na
zisk a nekonečný růst. Dostáváme příležitost, jak se z toho dostat?
Přesně takovou otázku si klade Naďa Johanisová z Mendelovy univerzity, byť jde o posledních pár
řádků v obsáhlejším příspěvku v Deníku Referendum:
„Může koronavirus zachránit svět? V jistém smyslu ano. Pokud pojmeme tuto krizi jako lekci o tom,
co nefunguje a jako šanci, jak změnit kurz. Vedle snah o omezení ekonomické expanze, založené
na fosilní energii, je to i podpora ekonomické lokalizace, která, jak doufám, i u nás silně naroste.
Zkracování výrobně obchodních řetězců, zdanění leteckého benzinu, podpora místní produkce pro
místní spotřebu — to jsou jen některé strategie, které se nabízejí.
Na mikroúrovni pak budou iniciativy typu komunitně podporovaného zemědělství, zahrádkářských
a farmářských obchodů či komunitních měn jistě více oceněny pro své mnohačetné benefity, které
zahrnují i větší místní odolnost a možnost důstojnějšího přežití v případě další destabilizace křehkého
globálního systému.
V iniciativách podporujících lokální ekonomiku se mohou vydatně angažovat například místní
samosprávy. Klíčové tu je i vzájemné propojování a mezinárodní výměna zkušeností. U nás už něco
takového zahájila Národní síť Místních akčních skupin. Hleďme tedy do budoucna s nadějí a snažme
se vnímat krizi jako šanci. V osobní, místní, pracovní i celostátní rovině. I na nás záleží.“
https://denikreferendum.cz/clanek/31007-muze-koronavirus-zachranit-svet
Kdo by to chtěl trochu detailněji, najde řadu autorčiných prací, které se věnují sociálnímu podnikání,
lokálním měnám a podobným tématům. Výjimečný je příspěvek, který napsala spolu s Lucií Sovovou
a Evou Fraňkovou v tlustém sborníku The Handbook of Diverse Economies, který vyšel ve
významném světovém nakladatelství vědecké literatury Edward Elgar Publishing. Řekl bych, že silně
bodují v této soutěži velkých postav ekonomie prorážejících bariéru mainstreamu pestřejším
(diverse) pohledem na vztah práce, společnosti a prostředí.
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-handbook-of-diverse-economies-9781788119955.html
V našem konkrétním případě se tři české autorky perou s úzkou definicí sociálního podnikání, s jakou
přišla (pod tlakem zdola) Evropská komise. Ta fakticky jen zalepuje sociální díry přehlížené
maximalizací zisku, ženoucího se přes mrtvoly. Typický sociální podnik v pojetí EU buď zaměstnává
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nezaměstnatelné, a pak cosi prodává těm, kdo to chtějí podpořit, nebo je to družstvo pro
poskytování sociálních služeb. Jenže etické cíle a upřednostňování sociálního kapitálu před tím
finančním nemusí mít jenom lidé na okraji, hendikepovaní, bez šancí.
České autorky hledají „ekosociální podnik“ a posuzují jej podle pěti škálovatelných kritérií. K těm
obvyklým, jako že má i jiné cíle než zisk, používá zisk pro obnovu přírody a komunity a je
demokraticky vlastněn a spravován místními lidmi, přidává i „zakořeněnost“ v místě a čase
(odpovědnost k dědictví i příštím generacím) a možnost netržní produkce, směny nebo zásobování.
To poslední je obzvlášť důležité. Místní výrobu potravin nelze poměřovat globální konkurencí. Do hry
musí vstoupit i logika přírody, která vyžaduje, aby na místním statku žily krávy a jejich hnůj vracel do
půdy život. Obec musí mít možnost dohodnout se na pravidlech, která dovolí rozvíjet místní
hospodaření jako funkční systém, nikoliv jako tříšť prvků, které se vzájemně pobíjejí v nesmyslné hře
s nulovým součtem. Protože pak se pobijou všichni, a zase budeme mít jen zahraniční hypermarkety
a blafy z dovozu.
Součástí zmíněného návrhu ekosociálního podniku je také prostor pro zavádění doplňkových
místních měn. Jeden takový projekt už je v současné době studován na Opavsku. Je tu také příklad
funkční švýcarské doplňkové regionální měny WIR, která funguje už od roku 1936 a podporuje
spolupráci místních malých a středních podniků. Centrální banky se obyčejně dívají na doplňkové
měny nepřátelsky, ale fakticky mohou dosáhnout jen na peníze tipu „fiat money“, tedy dávané do
oběhu tvorbou úvěru. Obhajitelné jsou však peníze odvozené ze směny (LETS) nebo práce
(„hodiny“).
Peníze typu „hodin“ byly běžné ve svépomocných stavebních družstvech, kde měl každý člen
povinnost odpracovat určitý počet hodin měsíčně. Řekněme sto, ale záviselo také na kvalifikovanosti
práce, kterou odrážel koeficient. Když elektrikář nebo instalatér dosáhli na koeficient 3, stačilo těch
faktických hodin jen 33. Já jsem toho tenkrát moc kvalifikovaného nabídnout nemohl, a tak jsem měl
koeficient 1,2 nebo nepatrně lepší. Dokonce jsem ani nestíhal. Najal jsem si tedy pomocného
dělníka, který tam chodil za mě a já mu za to platil 25 korun za hodinu, které jsem si vydělával
hostováním v televizi. Jak je vidět, naše družstevní měna plnila všechny měnové funkce – měřítko
hodnoty (různě oceněná práce), uchovatel bohatství (vznikal družstevní byt), i nástroj směny
(vyměnil jsem svůj čas v televizním studiu za čas na stavbě).
Největší autorita doplňkových měn Bernard Lietaer, který nedávno bohužel zemřel, upozorňuje na
další podstatné vlastnosti měn, které nevznikají z úročeného dluhu v bance. Peníze typu LETS vznikají
ze setkání nabídky s poptávkou. Když uspěju s nabídkou nějaké věci do tohoto systému přímé
výměny (barteru) a byla oceněna nějakým počtem LETS, vznikne pohledávka v LETS. Ve chvíli, když
najdu v systému nějakou protihodnotu, tedy LETS utratím, pohledávka i s příslušnou částkou LETS
zanikne. Podobně fungují měny typu „hodiny“ – něco poskytnu formou práce za určitý počet hodin a
proti tomu vznikne pohledávka na práci pro mne. Když systém vygeneruje něco, co zas potřebuji já,
moje pohledávka zanikne. Je samozřejmě nezbytné, aby se nabízené a poptávané hodnoty nebo
činnosti vzájemně doplňovaly. Proto se to neobejde bez nějakého koordinátora nebo raději
systematické organizace komunitního či družstevního hospodaření.
http://www.lietaer.com/
Lietaer dává přednost povzbuzení rychlosti oběhu a potlačuje funkci uchování bohatství. Toho lze
dosáhnout negativním úrokem, takže lidé raději urychlí směnu, než jim úrok sebere část hodnoty.
Peníze pak obíhají častěji a pokaždé pootočí kola místního hospodaření. Autor poukazuje na to, že
doplňková měna se stará o také větší vyrovnanost systému. Standardní úročená měna nás žene za
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krátkodobým ziskem a odvrací pozornost od souvislostí, které se pak ohlásí až nějakou katastrofou,
ať už ekonomickou, nebo přírodní.
Pokud vnímáme dobře uspořádaný svět jako harmonii protikladů, proti krátkodobým úročeným
penězům musíme postavit neúročené dlouhodobé peníze, proti penězům konkurenčního boje
peníze vzájemnosti a spolupráce, a proti koncentraci bohatství zase solidaritu a potřeby obce.
Říká, že měnové systémy mají být diverzifikovány, jinak skončíme jako křehká a zranitelná
monokultura. Uvádí to na příkladu monokulturního lesa, který byl vysázen místo vykáceného
přírodního lesa. Monokulturní plantáž je pak rájem pro přemnožení škůdce a les zahyne, uschne a
shoří. Vedle potřeby diverzifikace Lietaer ještě připomíná potřebu vyváženosti, protože obvyklá
národní měna staví na mužských principech boje a dominance, zatímco doplňková měna vychází ze
ženských principů péče a obnovy.
V září proběhla v Praze mezinárodní konference Partnerství pro sociální podnikání. Potvrdila, že se u
nás hromadí znalosti i vůle, ale přesto to pořád někde vázne. Zaujalo čerstvé stanovisko Evropského
hospodářského a sociálního výboru, doporučující umožnit smysluplnou existenci podnikům, které
mají jiné cíle než výnos kapitálu. Místo toho upřednostňují zájmy zaměstnanců, dodavatelů či obce
(stakeholdery) a kladou si sociální cíle. Jsou přitom organizována jako družstva s dobrovolným a
otevřeným členstvím a řídí se principy ekonomické demokracie.
https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion -> European legal framework/social economy
enterprises (češtinu lze zvolit na odkazu vpravo dole)
Takové podniky se nesnaží o maximalizaci krátkodobých zisků, ale usilují o zajištění dlouhodobé
udržitelnosti. Přebytky jsou pak investovány do vytváření nebo zachování pracovních míst, do
vybraného sociálního cíle a v menší míře rozděleny členům.
V tom je však problém. V evropském právu jsou sociální podniky ve vzduchoprázdnu, nejsou
považovány ani za ziskové, ani za neziskové. To jim svazuje ruce, buď nesmějí chtít nic, pak dostanou
podporu, nebo by něco chtěli, ale pak musí ryze kapitalisticky živořit za své. Doporučení EHSV zní,
aby byl zaveden další pojem „omezený zisk“ podniků, jejichž účelem je solidarita a veřejný zájem.
Vedle toho by měla být evropská podpora družstevnictví a sociálních podniků koordinována a měly
by pro ně vzniknout příslušné evropské nástroje podpory.
Jeden takový nástroj, byť podstatně širší orientace, už máme, je to Evropský sociální fond. A ten loni
v listopadu poskytl podporu například na projekt The Suburb Startup Guide, tedy na oživování
hospodářsky umrtvených městských čtvrtí například prostřednictvím oživování opuštěných malých
prodejen a provozoven.
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/TCA-506
Peníze jsou pro podobné záměry obvykle málo, je potřeba také technická podpora a spousta
poradenství, proto za peníze Evropského sociálního fondu vzniká příručka, jak se v takovém novém
prostředí vyznat.
Mezi partnery projektu je španělská síť pro sdílení pracovních prostor (coworking), dále konkrétní
pokus o oživení malého podnikání z Antwerp, a taky bulharské sdružení kulturních center se
spolupracující sítí „investičních andělů“ (malý, individualizovaný rizikový kapitál). Z toho je patrné, že
částečnou odpověď nabízí orientace na tradiční řemesla a turisty, ale může se to vypravit i
současnějším směrem, který charakterizuje místní kapitál, decentralizace a sdílení.
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Na podzim jsme tedy prožívali fázi kvasu, cítíme, jak to tam, bunzíruje, ale naděje teprve čekají na
zhmotnění. Má-li však dojít k nějaké změně, hodně lidí je připraveno, aby nebyla k horšímu.

12. Výzva jménem ESOP
Evropská federace pro zaměstnanecké vlastnictví akcií vyzývá vlády, aby podpořily model, který
směřuje k demokratičtějšímu řešení ekonomické krize. Tento model není nový, ale nová je
příležitost, ve které se může prosadit.
Jak už jsme se zmínili, pravidelný ekonomický výhled OECD obsahuje zdrcující zprávu o důsledcích
koronavirové krize v Česku, měli bychom být pátou nejohroženější ekonomikou z vyspělých

zemí. Nelze se divit, v případě, že by nás na podzim potkala ještě druhá vlna pandemie,
mohlo by HDP ČR poklesnout o více než 13 procent. Nikdo samozřejmě netvrdí, že OECD čte
v budoucnosti jako v knize, ale jde o silné varování a nemělo by se brát na lehkou váhu.
Hospodářský propad lze přeložit do běžného jazyka slovy, že lidé přijdou o práci a dostanou
se do dluhů. Kolem domu začnou kroužit exekutoři. Děti se odhlásí ze všech kroužků. Ve
školní jídelně snad dostanou najíst, ale doma už toho moc nebude. Skauti využijí svých
dovedností při stěhování do přírody. Co z ekonomiky přežije, skoupí levně silné zahraniční
skupiny a zopakujeme si divoká devadesátá léta se ždímáním zbylého majetku, takže
z velkých plánů a trhů nakonec zbudou jen zchátralé budovy nabízené za ceny ze spáleniště.
Trochu jsem si zastrašil, nemusí to tak dopadnout. Jsou tu přece stamiliardy státní pomoci.
Je však důležité, jak se použije. Něco se projí, žít se musí, hodně půjde na veřejné investice,
ale ty nakonec nemusí vyvážit veškerou ztrátu poptávky. Domácí podniky mohou padat jako
zralé hrušky, pokud jim někdo opravdu účinně nepomůže. Kdo? Evropská federace pro
zaměstnanecké vlastnictví akcií EFES (European Federation of Employee Share Ownership)
dost spoléhá na zaměstnaneckou participaci.
Tato federace nyní vydala výzvu vládám, aby podpořily vlastnickou spoluúčast zaměstnanců
v podobě zaměstnaneckých akciových fondů ESOP. Je to starší americká myšlenka z doby,
kdy se tam ještě budoval sociální stát, ale život potvrdil její sílu, neboť v současné době je
v USA do takového programu zapojeno 14 milionů zaměstnanců čili každý desátý.
Zaměstnaneckých spoluvlastníků je tam vlastně víc než členů odborů.
EFES nyní vypracovala takový model ESOP, který je přizpůsobený pro Evropu a obsahuje
řadu variant, aby se to podstatné dalo případně použít i na základě stávajících zákonů.
Příslušná studie je k dispozici na www.efesonline.org/corona, kde je také diskuse o
zkušenostech a výzva vládám.
Nejnovější výzva pochází z června, ale poprvé zazněla už v dubnu: Množí se pokusy vlád
zachránit společnosti, které mají v pandemii problémy s platební neschopností nebo s
předlužeností, a tak dostávají příspěvky, dotace, půjčky, kapitálové investice nebo je
dokonce zvažováno znárodnění. Jenže veškerá tato pomoc je zaměřena na stávající
akcionáře. Značná část těchto nákladů by však mohla být využita efektivněji, kdyby zamířila k
zaměstnancům a umožnila jim stát se akcionáři ve svých podnicích. Třeba tak, že společnosti
využijí peníze z této pomoci a vloží je do zaměstnaneckého podílového fondu, který bude
pro tento účel založen. Ten pak nakoupí akcie ohrožené společnosti, třeba i 100 %.
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Jaký by to mělo smysl? Firmy mají vážné problémy s likviditou, a tak se snaží snížit mzdové
náklady. To lze řešit tím, že místo části mzdy poskytnou zaměstnancům své akcie. Zdanění
by této kompenzaci nemělo bránit, mělo by ji naopak podporovat. To je cíl iniciativy pro
zaměstnaneckou participaci v Německu (www.mitarbeiterbeteiligung.de).
Leckde však hrozí natvrdo bankrot. Pak je na čase prosazovat další prvek ekonomické
demokracie, úplné převzetí firem zaměstnanci. Existuje mnoho vyzkoušených vzorů –
zaměstnanecká družstva, sociedades laborales, fondy zaměstnaneckého vlastnictví a plány
ESOP, které jsou nepochybně nejúčinnější.
Mnoho firem zůstává zdravých, ale musí se vypořádat s dočasnou ztrátou hodnoty aktiv.
Čeká je tvrdé období, kdy hrozí i nepřátelské převzetí. Poskytnutí akcií zaměstnancům může
být důležitým prvkem úspěchu, protože nabízí motivaci, jak krizi zvládat společně. Ve všech
těchto situacích by tomu neměly bránit daně nebo předpisy, ty by to měly naopak
podporovat a usnadňovat, volá EFES a vyzývá všechny evropské vlády a instituce, aby v
tomto smyslu jednaly.
Nejde tedy o to, že lidé dají poslední peníze do akcií vlastní společnosti. V případě ESOP
získají akcie, které jsou hrazeny příspěvky zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnanců.
Tuto základní odlišnost ESOP od prostého držení vlastních akcií vytrvale vysvětluje autor
studie EFES David Ellerman, někdejší poradce Josepha Stieglitze z doby, kdy pracoval ve
Světové bance.
Co tedy ESOP je?


jedná se o dlouhodobé vlastnictví akcií zaměstnanci, nejde o akcie ke spekulaci



v podstatě jde o formu příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnanců placené
do zvláštního fondu zaměstnanců daného podniku



uvedený fond pak akcie koupí (na splátky) a spravuje na individuálních účtech zaměstnanců



zaměstnanci mají práva z akcií: hlasují na valné hromadě, mají zastoupení v dozorčí radě,
případně i představenstvu a dostávají dividendy



jde tedy o majetek i formu zaměstnanecké participace, včetně včasné informovanosti
zaměstnanců o plánech a hospodářských vyhlídkách podniku



nejsou použity úspory zaměstnanců, vše je hrazeno příspěvky zaměstnavatele,
spoluvlastníky podniku proto mohou být všichni zaměstnanci (po určité lhůtě)



na zaměstnanecké spoluvlastnictví tohoto typu se vztahují daňové a další výhody penzijního
spoření



při odchodu zaměstnance do důchodu nebo z podniku uvedený fond odkoupí akcie zpět,
peníze dá odcházejícímu zaměstnanci (ve splátkách) a ten je převede na jinou formu
penzijního spoření; akcie pak získá další zaměstnanec



akcie tak vždy zůstávají ve fondu zaměstnanců, nemůže je získat nikdo cizí a nemůže je
použít k převzetí nebo vysávání podniku
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Ellerman navrhuje i alternativu, kdy lze kombinovat jak vlastnictví, tak pravidelnou výplatu části
majetku. Po několika letech by se odkoupily od zaměstnance akcie z nejstaršího ročníku, takže
zaměstnanec by časem viděl vedle dividend i další peníze. Je to příklad toho, že se strukturou fondu
dá pracovat, byť v Česku bychom měli být na takové operace obzvlášť opatrní.
Z ekonomického hlediska má zaměstnanecké spoluvlastnictví smysl i mimo dobu krize. Ellerman
vypočítává sedm problémů, které to řeší.
1. Problém následnictví. Táta zakladatel firmy zestárne, jde na odpočinek nebo umře, a děti na
podnikání moc nejsou. Někomu to prodají, ten to vydrancuje a podnik zanikne – a s ním i pracovní
místa a daňové příjmy. Ale i kdyby to nedopadlo tak hrozně, vzdálený vlastník má jiné zájmy než
místní komunita. Přechod na ESOP tomu může zabránit a problém následnictví lze řešit v rozložení
do delšího času.
2. Místní zakotvení. Cizí investor může být dobrák, ale musí se rozhodovat podle ekonomické
výhodnosti, zatímco místně zakotvené podnikání je šetrnější k životnímu prostředí a může vycházet
vstříc dalším potřebám komunity.
3. Odliv kapitálu. Není problém najít místo na druhém konci světa, kde se dá něco vyrobit levněji a
s menšími ohledy na sociální a environmentální požadavky. Vlády i regiony rády lákají investory
pobídkami, ale ti klidně zmizí, když najdou něco výhodnějšího. Tvorba pracovních míst přes
zaměstnaneckou spoluúčast je podstatně lacinější. A dosáhnou-li zaměstnanci aspoň 20 nebo 30
procentního podílu, mohou požadovat, aby byli zastoupeni ve vedení. Pak mohou být před odlivem
kapitálu včas varováni a zahájit obranu.
4. Mladí utíkají. Studenti dostanou diplom a mizí v dáli, konkurenceschopnost regionu klesá. Možná
by mladí tak neutíkali, kdyby měli vedle práce i podíl na podniku.
5. Lidé jsou zklamaní z politiky, která se jim odcizila. To platí zejména pro starší v postsocialistických
zemích, kteří přišli o sociální jistoty. Když budou mít vlastnický podíl na svém pracovišti, vrátí se
aspoň část pocitu, že mají společenskou váhu a mohou věci ovlivnit. Efekt participace a větší aktivity
se pak může šířit dál.
6. Větší odolnost. Tohle je důležité v krizi. Výzkum potvrdil, že podniky vlastněné zaměstnanci mají
míru přežití o 20 až 50 procent vyšší než ostatní. Je tam také o polovinu méně dobrovolných
odchodů za lepším. V době minulé krize tyto podniky propouštěly o 20 až 50 procent méně.
7. Změna distribuce bohatství. To je odpověď na možná největší krizi, která tiká pod povrchem –
neudržitelné sociální nerovnosti. Demokratizace tvorby bohatství sníží potřebu jeho přerozdělování.
Výzkum ukázal, že průměrné úspory zaměstnanců se středními a nižšími příjmy tvořily v běžných
podnicích 17 tisíc dolarů a v podnicích vlastněných zaměstnanci 165 tisíc dolarů.

13. Lze nahradit banky?
Užitečné teď budou i zkušenosti ze starších krizí. Vzpomeňme si na bankovní krizi Kypru za světové
finanční krize 2008. Banky náhle zavřely vrata a ostrov se stal velkou laboratoří alternativních řešení
platebního a úvěrového systému.
Zásadních změn se čekalo hodně. Zavedení kapitálových kontrol znamená faktický přechod na
nekonvertibilní měnu, soudil v Eurointelligence.com komentátor Wolfgang Munchau. Podobně
uvažoval už před rokem hlavní ekonom Deutsche Bank Thomas Mayer, když Řecku navrhoval pro
běžné domácí hotovostní operace paralelní měnu geuro.
26

Nobelista Paul Krugman, který věnoval anatomii krizí svou nedávnou práci The Return of Depression
Economics, v New York Times vyjádřil názor, že drakonické formy kontroly pohybu kapitálu na
ostrově zavládnou nikoliv na pár týdnů, ale po celé roky. Nepochybuje, že Mezinárodní měnový fond
tato omezení pohybu kapitálu schválí, podobně, jako to udělal předtím na Islandu. Autor to považuje
za signál konce éry, kdy byl neomezený pohyb kapitálu požadován za něco žádoucího.
Po válce byly limity příhraničních převodů měny běžné, připomíná Krugman. V Británii platila
omezení pro zahraniční investice rezidentů ještě roku 1979. K jejich pádu přispělo i to, že je to
nákladné opatření se spoustou papíru a podle běžných ekonomických představ je to i překážka růstu.
Kontroly zásadně odmítala nastupující ideologie volného trhu – trh ví vše nejlépe a byrokraté mu
nemají překážet.
Po roce 1980 se však objevil i další nový jev, finanční krize. Roku 1982 byla v Mexiku, Brazílii,
Argentině a Chile, roku 1991 ve Švédsku a Finsku, potom znovu v Mexiku, roku 1998 v Thajsku,
Malajsii, Indonésii a Jižní Koreji (ČR 1997 Krugman neuvádí), roku 2002 v Argentině a v posledních
letech postihla Island, Irsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Itálie a Kypr. Vždycky to provázely
prudké odlivy investic, „úprk bankéřů“. Na druhou stranu, tyto krize se daly snadno předpovědět na
základě prudkého přílivu peněz ze zahraničí, když rozkývaly houpačku mezi „miluji tě“ a „nechci tě“.
Evropa teď vyvrátila, že takové krize se soustřeďují jen na chudé země.
Ostatně podobný charakter měla i realitní bublina, která stála na začátku finanční krize v USA, jen
byla zastřena tím, že Spojené státy si vypůjčovaly ve své vlastní měně. Ani po této zkušenosti jistě
nebude myšlenka volného pohybu kapitálu zcela odmítnuta, jen začne podléhat erozi. Podle
Krugmana tak „globální kapitalismus přechází na trajektorii, kdy bude podstatně méně globálním“.
Českou debatu o Kypru charakterizuje názor analytika, který jsem zaslechl v Radiožurnálu, a sice že
má na výběr buď argentinské řešení (devalvace o 50 procent, tedy i vystoupení z eura) nebo lotyšské
řešení (snížení platů o 50 procent). Existují však i jiná. Píší o nich Bernard Lietaer a Jacqui Dunne v
knize Rethinking Money – How New Currencies Turn Scarcity into Prosperity (Berrett-Koehler
Publishers, San Francisco 2013).
Pivní cestou
Nejprve k ochromení bank, které dlouho nefungují, a je jedno proč. V Irsku to řešili pivní cestou.
Irsko prožilo mezi lety 1966 a 1976 tři velké stávky bank, takže prožilo celkem dvanáct měsíců bez
přístupu k bankovním účtům. Ekonomika se přesto nezhroutila, jen si našla jinou cestu k platebním
prostředkům a obchodnímu úvěru. Roli oběživa převzaly šeky. Formuláře se daly koupit v papírnictví.
Lidé je začali vydávat v malých denominacích a používat v okruhu svých nejbližších partnerů. Platili si
tak lidé, kteří se znali a důvěřovali si. Tato soukromá měna postupně pronikla i do místních
hokynářství, které ví nejlíp, komu věřit, takže funguje v okruhu sousedů jako ratingová agentura.
Dalšímu rozšíření pomohl pivovar Guinness, který akceptoval směnky hostinských a vyplácel
zaměstnance svými vlastními směnkami, opět rozdrobenými pro potřeby malých nákupů. Vznikla tak
totálně anarchistická, nikým neregulovaná komunitní měna, která se opírala o irskou libru.
Jednoduchý princip, na kterém to všechno fungovalo, spočíval v tom, že lidé přijímali šeky, kterým
důvěřovali, a odmítali ty, kterým nevěřili, komentuje to profesor ekonomie Antoin E. Murphy
z dublinské Trinity College.
Credito
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Lietaer popisuje také zkušenost Argentiny, kde vládla dlužnická krize mezi lety 1991 a 2001. Někdy
roku 1995 se tam objevily barterové skupiny ze sousedů a přátel, které pak začaly vydávat svoji
vlastní peníze credito. Na začátku roku 2001 byly desítky takových lokálních měn. Vznikla i národní
barterová síť (Argentinci ji velkoryse nazývali „globální“), která umožnila jednotlivé okruhy
propojovat.
Když pak přišel v prosinci 2001 státní krach a peso prodělalo drastickou devalvaci, o které se zmínil i
český analytik, lidé se spontánně k barterovým klubům přidávali, a tak se stalo, že v červenci 2002
tuto měnu užívalo 7 milionů lidí. Banky však vycítily konkurenci, a tak s tím experimentem
skoncovaly vydáváním kvalitních padělků creditos. Policejní vyšetřování brzy skončilo, protože zákon
zakazuje padělat pouze legální měnu.
Zápočet
Nedostatek obchodního úvěru řeší systém C3, který vznikl nedávno v Uruguaji, tentokrát už
s použitím moderních technologií, aby to nešlo padělat. Do příprav se zapojil i program Spojených
národů na podporu malého podnikání. Hotovostní grant zajistil likviditu při případném přechodu do
národní měny. Ale moc jí nepotřebují.
C3 je zkratka pro Commercial Credit Circle čili Kroužky obchodního úvěru, které tvoří skupiny
spolupracujících podniků se vzájemným zápočtem směnek. Tyto směnky jsou pojištěné, což je
podmínka, aby se mohly posílat do clearingového centra C3.
Výrobce dostane dodávku materiálu, vystaví na ni směnku a tu pošle elektronicky do C3. Všechno
běhá po internetu a mobilních telefonech, takže nelze padělat vklad, aniž by se zfalšovala i
protistrana.
Dodavatel je členem sítě, proto je jeho faktura okamžitě uhrazena z fondů C3, tedy vnitřní
(doplňkovou) měnou. Kdyby chtěl národní měnu, dostane ji, ale s diskontem.
Dokud není směnka splatná, což bývá obyčejně za 90 dní, dá se s ní platit jako alternativní měnou,
dostává se do oběhu. V okamžiku splatnosti pak náleží tomu, kdo ji má v ruce, a ten ji může
zinkasovat buď v plné hodnotě měnou C3, nebo s diskontem v národní měně.
Z diskontu se hradí náklady oběhu a použitá hotovost. Samotný oběh v C3 je bezúročný. Náklady
pojištění jsou malé. A jde to i bez bank.

14. Lokální ekonomika podle Johna Boika
Udržitelnost, rovnost, otevřená spolupráce a všechny možnosti rozhodování o vlastním osudu, to
jsou prvky mnoha úvah o alternativní ekonomice. Americký autor John C. Boik k tomu přistoupil
s mimořádnou systematičností, jak se jí naučil ve svém původním oboru, biologii, konkrétně
výzkumu rakoviny (Boik, John (2012-06-24). Creating Sustainable Societies: The Rebirth of Democracy
and Local Economies nebo http:// www.CreatingSustainableSocieties.com ).
Projekt alternativní lokální ekonomiky vychází z vlastní zkušenosti tohoto výzkumníka rakoviny, který
tak dlouho marně sháněl grant, až se dostal k hlubším úvahám o povaze a smyslu peněz.
Dospěl k závěru, že vlastní peníze si můžeme nakonec tisknout i sami, pokud ovšem slouží
kolektivnímu zájmu a jsme schopni uhlídat bezinflační prostředí. A protože stávající zákonné měny se
postupem let staly nástrojem ovládání lidí, který potlačil demokratické principy společnosti, je třeba
obnovit i tyto principy.
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Úkol zní jako utopie, ale podle Boika není tak obtížný. Autor je přesvědčen, že se dá zvládnout beze
změny zákonů. Stačí, když se lidé na místní úrovni dohodnou na vytvoření nějakého vlastního
sdružení, asociace, kde budou tyto principy používat z vlastního svobodného rozhodnutí.
Členství v asociaci je otevřené. Mohou tam být jednotlivci, podnikatelé, družstevníci, nezaměstnaní.
Pokud jde o ekonomický chod, asociace je propojena použitím přímé demokracie v oblasti
přidělování zdrojů. Odehrává se to na principech crowd funding, internetového poptávání peněz na
projekty a služby. Široká účast je zde zaručena, protože členové asociace sdružují společné
prostředky (povinné odvody), o jejichž použití pak touto formou rozhodují.
Základem Boikova projektu je „podnik s principy“ či „principiální podnik“ (principled business). Jedná
se o družstevní uspořádání s velmi propracovanými metodami participace a sociálního zaměření.
Důležité je použití doplňkové elektronické měny „token“. Ta však potřebuje provázanou ekonomiku,
aby bylo za lokální měnu co koupit. Družstvo musí mít dost provázaných hodnotových toků, které by
byly tou měnou zprostředkovány, aniž by se hromadila v nějakém slepém rameni.
Boik navrhuje začít zvláštní výzvou k nabídkám (Request for Proposals). Zakládající skupina osloví
podnikatele a firmy, které by se mohly vzájemně doplňovat, a nabídne jim účast. Například osloví
farmáře a nabídne možnost investovat do výroby biopaliva, které by se dalo dodávat do traktorů.
Zúčastnění farmáři by tak získali levné pohonné hmoty spolu s příležitostí udat něco z tokenů, které
by získávali na místním trhu za svoji produkci.
Následující výklad vychází z amerického prostředí, u nás by to možná bylo trochu jinak. Ale
přehlédněme tento rozdíl, abychom se mohli lépe seznámit s podstatou projektu.
Tři klíčové sektory
Pro chod systému lokální měny jsou klíčové tři sektory – bydlení, doprava a potraviny včetně nápojů,
které představují 74 procent typických spotřebitelských výdajů. Pokud to má fungovat, lokální měna
musí obíhat především tam.
Potraviny. Výhoda tohoto sektoru spočívá v tom, že se mu většinou věnují malé firmy místních
vlastníků. Protáčí se zde asi 15 procent spotřebitelských výdajů. „Společnost s principy“ se pokusí
získat mezi své členy co nejvíce místních farmářů, hokynářů, distributorů a zpracovatelů potravin a
samozřejmě i hospod, jídelen a občerstvení.
Například farmářům může nabídnout, že:






Bude propagovat a rozvíjet místní farmářské trhy a přiláká tak víc zákazníků.
Bude přesvědčovat místní hokynáře a jídelny, aby dávali přednost místní produkci.
Zasadí se o vznik farem s místním předplatným (Community-Sponsored Agriculture – CSA),
kde si účastníci předplatili celoroční bedýnkové dodávky.
Družstvo farmám zajistí odborníky, kteří je budou certifikovat a poskytovat poradenství.
Nabídne bezúročné půjčky v dolarech i tokenech.

Bydlení. Jedná se o 42 procent spotřebitelských výdajů, tento sektor je tedy největší. Pokud by se
podařilo dosáhnout toho, že členové mohou platit část nájmů a hypoték v tokenech, oběh místní
měny by to mocně prohloubilo. To je ale možné jen tam, kde jde o platby místním vlastníkům, kteří
jsou zaháčkováni také v dalších hodnotových tocích členského okruhu. Zde tedy jde spíš o to, aby si
členové uvědomovali potenciál tohoto se sektoru a hlídali každou příležitost, která se naskytne.
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Takovou šanci může představovat třeba rekonstrukce a modernizace bytového fondu, například
prostřednictvím zateplování nebo napojení na místní energetiku (kotelnu na biomasu nebo bioplyn),
která zvedne standard a přesune část původních nákladů za energie a další služby do nájmů.
Majitelé nájemního bydlení mohou být získáni i pro částečné platby nájemného v tokenech, když se
jim nabídne veřejné uznání, slevy na některé služby „společnosti s principy“ a další výhody.
Doprava. Průměrně spotřebuje 17 procent výdajů domácností, v tomto ohledu je tedy srovnatelná
se sektorem potravin. Už jsme se zmínili o produkci biopaliv pro místní potřebu. „Společnost
s principy“ může provozovat pár vlastních náklaďáků, které místní poptávka uživí, autodílny,
půjčovny aut, taxi, stejně tak může organizovat sdílení aut. Může se pustit do prodeje, oprav a
půjčoven bicyklů jako alternativ k autům. Může také podpořit budování cyklistických stezek,
hromadnou dopravu a další kroky, které zlepší a zlevní dopravní dostupnost.
Menší sektory. Přibývá seniorů, kteří potřebují péči (ale i těch šťastnějších, kteří naopak mohou
pomoci). Školicí akce, hudební kluby, dozor na dětských hřištích a spousta dalších potřebných služeb
může vznikat za lokální měnu tam, kde obecní rozpočty na to nemají nebo chybí zájem úvěrujících
bank.
Jak to zaplatit. Přechod mezi místní měnou a zákonným platidlem usnadňují členské příspěvky
v zákonném platidle. Boik uvažuje o deseti dolarech měsíčně, tedy 120 dolarů na člena ročně. Proti
tomu dostane člen na začátku 100 tokenů zdarma, aby se oběh rozeběhl. Vedle toho se zavede
poplatek za transakci s tokeny ve výši 2 procent, který se však platí v dolarech. Z těchto peněz se
hradí administrativní náklady, mzdy a daně. Časem může narůstat podíl mezd v tokenech. Lze
předpokládat i příliv darů a grantů v zákonném platidle. Při vzniku většího počtu spolupracujících
„společností s principy“ mohou vzniknout úspory správních nákladů z množství. Jakmile se to
rozeběhne, ono už členy něco napadne, jak příjmy rozšířit.

15. Místní je možné
Když roku 2012 napsal Boik svoji první knihu Vytváření udržitelné společnosti: Obnova demokracie a
lokálních ekonomik, ve světě se objevovaly první příklady Fab Labs, malých, často amatérských
robotizovaných dílen, kterým vévodila tiskárna 3D. Přestože šlo o hračky, naznačily možnosti
distribuované průmyslové výroby. Ukazovaly, že lze vyrábět i v malém – a zákaznicky na míru – to, co
dosud bylo dostupné jen ve velkém.
Místní je prostě možné. Místní energie, místní potraviny, místní průmyslové výrobky, to všechno
představuje novou příležitost. Družstva pro diverzifikovanou lokální ekonomiku nejsou nostalgickým
pokusem o návrat, ale oslovují nejdynamičtější budoucnost.
Mezitím vyšla roku 2014 další Bokova práce Economic Direct Democracy: A Framework to End
Poverty and Maximize Well-beeing, kde dále rozvíjí své úvahy o podmínkách pro odstranění chudoby
a maximalizace životní pohody. Další práce pokračují na stránkách
http://www.principledsocietiesproject.org/
včetně první modelové simulace činnosti takové asociace.
Když to shrneme, Boik je přesvědčen, že budoucích možností využije nejlépe pestré společenství
malých firem v asociaci podle zvláštních zásad, kombinujících závazky sociálního podniku a
majetková omezení neziskové organizace. Jejich zásady (principy) je odpoutají od závodů ke dnu a
globalizační závislosti. K tomu se vybaví nástroji, jako je online přímá demokracie a elektronický tržní
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systém, které život takového družstva značně usnadňují. Přesněji, jednou možná usnadní, až se tento
ideál dočká detailního propracování a realizace.

Družstva, doplňková měna, všechno online, bezúročné půjčky
Boikův projekt nabízí lokální rozvoj na principech participace, transparentnosti, maximální rovnosti,
udržitelnosti. Měřítkem úspěchu jsou lidi, nikoliv růstové ukazatele.
Základem jsou Místní sdružení pro přímou ekonomickou demokracii (Local Economic Direct
Democracy Association – LEDDA).
Participace je téměř všude, přímá demokracie se odehrává on-line, ale nejde jen o hlasování.
Asociace má vlastní doplňkovou měnu – token, forma je elektronická, vzniká bez dluhu a půjčuje se
bezúročně.
Zapojit se může kdokoliv, ale hybatelem jsou podniky podle zvláštních zásad LEDDA (Principled
Business), což jsou družstva (jeden člen, jeden hlas) v kombinaci neziskovky a sociálního podniku.
Principiální podnik tedy může být ziskový, ale s majetkem zachází jako neziskovka (kvůli daňovému
režimu).

Asociaci LEDDA tvoří
Monetární systém, jehož základem je token (Token Monetary Systém – TMS)
Finanční systém (Crowd Based Financial Systém – CFBS), který členům umožňuje rozhodování o užití
společných zdrojů z povinných příspěvků (kontribucí) v dolarech a tokenech. Tyto příspěvky lze
použít na půjčky, dotace, dary nebo soustavnou péči. Půjčky lze poskytnout i nečlenským
organizacím.
Tržní systém pro běžné podniky nebo principiální podniky (podle zvláštních zásad LEDDA - Principled
Business), které jsou kombinací neziskovky a sociálního podniku.
Systém vlastnických práv například ke společnému intelektuálnímu vlastnictví. Pro prodej majetku
jsou stejná omezení jako u neziskovek. Velkou roli hraje mimořádná transparentnost, všechno je
vidět.
Systém podnětů, ve kterém je velice důležitá reputace (vše je předmětem veřejného rozhodování).
Sociální normy, podle kterých má být asociace kooperativní, spravedlivá, účinná, transparentní,
výkonná a řízená vědou a rozumem. Hospodaření není orientováno na růst, ale na rozvoj, cílem je
zlepšování životních podmínek, sociální rovnost a péče o životní prostředí. Úspěch se měří některým
z indexů tohoto typu (životní pohoda, štěstí).
Systém správy – všechno online ve zvláštním systému společné správy (Collaborative Governance
System – CGS). Umožňuje spolupráci na návrzích, jejich posuzování a schvalování. Účast je možné
delegovat (proxy) a zapojit poradce.
Modelování – na podporu projektů a rozhodování. Pokus zahrnout umělou inteligenci.
Smysl – smyslem LEDDA je maximalizace životní pohody členů („well-beeing“) a prospěch širokému
okolí včetně životního prostředí („global public“).
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Často se hlasuje penězi, výběrem z nabídky projektů a aktivit, které chce člen financovat.
Obvykle jde o užití peněz (dolarů a tokenů) z individuálních povinných odvodů, které dosahují asi
poloviny příjmu člena.
Token je elektronická lokální měna, která vzniká bez dluhu, půjčuje se bezúročně a je určena
k oběhu, nikoliv k uchování bohatství.
Oběh tokenu je podpořen časovým limitem držení, po kterém nastane procentní srážka
(demurrage).
Elektronická měna obíhá ve zvláštním systému, který umožňuje sledovat veřejnou nabídku i chování
ostatních.

Participativní rozhodování
Boik vysvětluje, že rozhodování, kterým se realizuje přímá demokracie, má k dispozici tři procesy:
formální posuzování a hlasování, nákupní rozhodnutí a přidělování zdrojů (financování).
Pro správní účely, tedy tvorbu, projednání a schvalování návrhů, je určen kolaborativní správní
systém, který může nabídnout daleko více služeb než stránka na facebooku. Pokud se mu přizpůsobí
jazyk a struktura návrhů, může automaticky vyhledávat vazby nebo konflikty různých pasáží či
s jinými předpisy. Jde tedy o spolupráci za podpory umělé inteligence.
Rozhodování nákupem – étos participativního podniku se může šířit nákupním rozhodování členů,
kteří jsou zvyklí na koordinovanou akci.
Rozhodování financováním – člen povinně odvádí kontribuci, ale pak se podílí na rozhodování, kam
peníze půjdou, jakou visačku jim přidělí. Tyto visačky pokrývají běžné rozpočtové potřeby asociace,
dále půjčky, dotace, dary a péči (dlouhodobou podporu seniorů nebo nezaměstnaných). V systému
zveřejněny projekty, které žádají o financování, a člen si může vybrat. Boik předpokládá interaktivní
výměnu názorů členů i zájemců o peníze, která pak může projekt posunout žádoucím směrem.
Velikost kontribuce je zároveň jedním z nástrojů, jak kontrolovat objem tokenů v oběhu.

Principiální podnik (Družstvo)
Svou činností naplňuje sociální poslání, jde mu o finanční a ekonomickou udržitelnost. Investoři do
tohoto podniku nedostávají zisk, jen holou návratnost. Hospodářský výsledek je použit v souladu
s podnikatelským plánem, který vznikl participačně. Podnik je šetrný k životnímu prostředí (doloženo
nezávislou certifikací). Podnik je transparentní, vše je veřejné, dokonce i příjmy členů a financování
druhých.
Nelze investovat do podniku jiného typu, ale lze jej koupit, pokud pak bude součástí principiálního
podniku. Nesmí vydávat peníze na volby a legislativu, ledaže by to bylo výslovně uvedeno a
ospravedlněno v podnikatelském plánu. Je pevně stanoveno rozpětí mezi nejnižší a nejvyšší mzdou.
Při zániku podniku jsou zbylé zdroje poskytnuty jiným sociálním podnikům a neziskovkám nebo
jinému principiálnímu podniku.
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Měnový systém s tokeny
Elektronická měna token nevzniká jako úročený dluh. Základní metodou je tvorba tokenů prostým
navýšením jejich objemu, který je pak rozdělován členům za něco reálného. Tokeny tvoří část mzdy a
výkonnostních podnětů v družstvu. Zbytek mzdy (z počátku rozhodující část) je v dolarech.
V tokenech lze uhradit část ceny nakupovaného zboží a služeb. Začíná se s malým podílem tokenů (5
procent) a jejich podíl se postupně zvyšuje. Je žádoucí, aby se daly prostřednictvím tokenů uhradit i
různé místní poplatky za služby financované obcí.
Boik počítá s 15 lety rozbíhání systému a navazujícími 13 lety zralosti, kdy podíl tokenů představuje
70 procent. Za stejnou dobu se zvedne i zapojení místních obyvatel z 10 na 90 procent.
Logika předpokladu 90 procentní účasti místních občanů je dána představou, že průměrná mzda
v dolarech a tokenech se zvýší po dokončení rozběhové fáze na úroveň 9. decilu (v USA), že tedy
dosáhne úrovně těsně pod horními deseti procenty průměrných příjmů.
Teprve tato úvaha pomáhá vysvětlit záměr udržovat vysokou míru rovnosti příjmů v družstvu – mají
být rovné, avšak na vysoké úrovni ve srovnání s nerovným okolím.

Boik a Čuba
Boikovo „lokální“ je americké lokální, kdy základní velikostí území, které by mohlo v tomto systému
fungovat, je zhruba 100 tisíc obyvatel. V Česku by šlo o region typu MAS. Tím se Boikova představa
přibližuje naší zkušenosti se Slušovicemi – které měly také místní měnu, byť skrytou ve
vnitropodnikovém hospodaření vlastní banky Agrokombinátu. Ovšem Čubovy Slušovice byly
postaveny na tvrdém konkurenčním boji, zatímco Boik víc věří na sdílení a spolupráci.
Ale i František Čuba sázel na sdílení, když pověřil svoji informační skupinu, aby neustále prohledávala
nové patentové přihlášky ve světě a hledala v nich využitelné myšlenky. Ty pak byly dávány
k dispozici na poradách vedení a lidé se mohli ucházet o jejich realizaci s odpovídajícím rozpočtovým
zajištěním.

Bez úroku, bez výnosu
Elektronický token si vynucuje vznik pružného elektronického systému pro transakce. Jeho využití je
však mnohem širší, slouží také k participativnímu rozhodování o rozpočtu a financování dalších
podnikatelských aktivit.
Půjčky tokenem jsou bezúročné. Jsou však zároveň jediným způsobem, jak vůbec uchovat hodnotu
tokenu, protože jinak se uplatňuje časový limit, po jehož vypršení je hodnota tokenů na účtě snížena
o stanovené procento (demurrage). To má urychlit oběh.
Fakticky je tak simulována deflace v růstové ekonomice, snižuje se hodnota peněz a zvyšuje hodnota
zboží. Odráží to základní cíl družstva, kterým je zlepšování kvality života, nikoliv hromadění majetku.
Život, nikoliv pouhé živobytí.
Prostředí družstva s tokeny je bezinflační, což je usnadněno nástroji pro zvyšování a snižování
objemu tokenů v oběhu. Měnit lze velikost stimulů a rozsah povinných kontribucí. Kontribuce jsou
financováním lokální nepřímé spotřeby, peníze tedy nemizí v nějakém humanitárním bombardování.
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Avšak dokonce i dolarové investice do principiálního podniku jsou bez výnosu, vrací se jen jistina.
Také tady má přednost reálná ekonomika před finanční, protože jde o zajištění potřebného zboží
nebo služby pro obec (region). Zároveň je tu předpoklad, že investice rozšíří okruh zákazníků o
družstevníky, posílí vztahy a bude tedy přínosná až druhotně.

Šest základních principů
Nakonec si uveďme ještě souhrnný výčet šesti principů společnosti a podniků „s principy“.
„Společnost s principy“ sleduje zvýšení bohatství svých členů i sdíleného bohatství širší obce.
Zvyšování životní úrovně členů je propojeno s přírůstky společných hmotných i nehmotných statků,
které jsou předávány příštím generacím. Součástí systému jsou pravidelné dary nejlepším
neziskovým organizacím, které pomáhají zajišťovat služby pro společnost i okolní komunitu jako je
vzdělávání, dětská zařízení, zdravotnictví, rekreační a kulturní aktivity, sociální pomoc a další. Obec
žije, lidé drží pohromadě a cítí sounáležitost s komunitou, které pomáhají k rozkvětu. Pokud by to
chtěl někdo měřit, jsou vhodnější ukazatele než tempa hospodářského růstu, jako například
Indikátor skutečného pokroku GPI, což je alternativa k HDP, která zahrnuje i sociální a
environmentální stránky (vykazovaný růst HDP vykážeme jako snížení GPI, pokud zároveň roste
chudoba a nerovnost). Lze také použít různé indikátory kvality života.
„Společnost s principy“ je radikálně transparentní ve věcech financí a správy. Každý token má
sériové číslo, podle kterého lze sledovat jeho pohyb. Umožní to rychle zachytit a napravit problémy
oběhu (aby se nám to někde nehromadilo a nezadrhlo) a současně shromáždit množství dat pro
potřeby výzkumu transakčních modelů a simulací. Jde o jeden z mnoha prvků radikální
transparentnosti, kterou najdeme také v metodách utváření pravidel, jimiž se společnost řídí nebo
řeší správní a tvůrčí problémy.
„Společnost s principy“ efektivně distribuuje politickou moc mezi všechny své členy. Vidíme
důsledek přímé demokracie naplno a ve všem. Je to pravý opak běžného postupu, kdy občané dají
hlas svým zástupcům, a pak už do toho nemají co mluvit. Ve „společnosti s principy“ je přímá
demokracie uplatňována i v investicích a darech neziskovkám, protože ve všech případech jsou
stanovené příděly složeny z peněz „s mašličkou“, vždy někomu konkrétnímu, koho určí členové
internetovým hlasováním. Internet je zde nástrojem, který dává přímé demokracii „kolaborativní“
charakter. Nejde tedy jen o hlasování, jde o využití kolektivního rozumu a otevřené spolupráce také
v řízení a správě společnosti.
„Společnost s principy“ nevytváří svoji doplňkovou měnu prostřednictvím dluhu. Tokeny jsou
emitovány přímo, bez zprostředkování bankou, která by je emitovala jako úvěr s příslušným
úročením. Tím, že peníze nejsou dluhové a obejdou se bez úroku (správní poplatky teď nechme
stranou), společnost může úspěšně fungovat i v nerůstové, stabilní (steady state) ekonomice.
(Ostatně, když se podíváme na vývoj „růstových“ ekonomik, reálné příjmy střední a nižší vrstvy už
dlouhá desetiletí nerostou, takže úrok a dluh slouží jen k přečerpávání plodů práce zdola nahoru.)
„Společnost s principy“ nezatěžuje půjčky ve své doplňkové měně úrokem a její investice nesledují
zisk. Nové podnikatelské příležitosti jsou vytvářeny investičním mechanismem neúročených půjček,
tedy bez závislosti na zisku (ziskově neutrálním). To neznamená, že nikdo nehledí na efektivnost
záměru, naopak, podnikatelský záměr musí obstát v soutěži, kterou vyhodnocují všichni členové
svými příděly tokenů „s mašličkou“. Stačí však, když investice má návratnost, obejde se bez zisku.
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Větší prostor je tak dán společenské užitečnosti a dalším hlediskům, která jsou v normální
ekonomice odmítána, neboť ohrožují maximalizaci zisku.
„Společnost s principy“ řídí svůj systém doplňkové měny tak, aby nebyl překročen demokraticky
stanovený cíl distribuce bohatství. Demokracie není možná ve společnosti, která se plazí před těmi,
komu je moře po kolena. Hned na začátku lze nastavit rozpětí mezi nejnižšími a nejvyššími mzdami.
Vedle toho je tu systém investic, o kterém rozhodují všichni členové přímým hlasováním a znají
přitom celé dluhové portfolio společnosti. K cíli lze přistupovat různě, dá se brzdit nahoře,
povzbuzovat dole, nebo taky cíleně budovat v žádoucí struktuře. Píše se to snadněji, než dělá, ale
kdo chce svobodu, musí si ji odpracovat.
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