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ÚVOD
Česká republika si v roce 2019 připomněla výročí třiceti let od listopadu
1989, kdy započala sociální změna vedoucí k novému uspořádání politiky, ekonomiky a společnosti. Sedmnáctý listopad bývá často příležitostí ke
vzpomínkovým akcím a oslavě demokracie, která byla v roce 1989 a letech
následujících obnovena. Toto období je také někdy vzýváno jako téměř
dokonalá doba tzv. sametové revoluce. Oslavují se hrdinové boje proti
totalitě předlistopadového režimu, vyzvedává se zakládající kontrast mezi
minulou a současnou dobou, mezi „totalitou“ a „svobodou“. Většina soudobých problémů se pak v tomto srovnání může jevit jako nicotná anebo
je tak přinejmenším pojímána částí médií, intelektuální vrstvy a v neposlední řadě i většinou politiků. V této studii chceme nabídnout jiný pohled.
Pokoušíme se zde popsat odvrácenou stranu vývoje polistopadového
režimu. Naším skromným cílem je nabídnout základnu pro ekonomickou,
politologickou a sociologickou interpretaci posledních třiceti let z perspektivy vzniku politicko-ekonomického systému, který upřednostňuje
zájmy elit.
Metodologicky se chceme v textu opírat o interdisciplinární kombinaci
ekonomických, politologických a sociologických zjištění publikovaných
v jiných výzkumech, o interpretaci statistických údajů a o vlastní výzkum.
Cílem ovšem není čistě vědecký text, nýbrž spíše odborně podpořená
interpretace ústředního tématu, která je a musí být politická. Netvrdíme
také, že jde o jediný možný výklad. Jinou interpretaci dějin jistě preferují
a píšou (resp. si nechají psát) příslušníci elit.
Text studie je strukturován do tří hlavních kapitol s tím, že je zohledněna
určitá etapizace vývoje Česka (Československa) zejména z politického hlediska.1 Jedna z možností odpovídá funkčním obdobím třech prezidentů,
kteří v zemi úřadovali: Václava Havla (1990–2003), Václava Klause (2003–
2013) a Miloše Zemana (od roku 2013 dodnes). Další možností bylo strukturovat text podle vlád, respektive toho, jaké strany nominovaly jejich předsedu. V obou těchto případech se nám však zdá, že nejde o jasné milníky
z hlediska zvolené perspektivy. Nakonec jsme se proto rozhodli pro jinou
etapizaci, která však má s oběma uvedenými přístupy styčné body.
První období (a kapitolu) rámujeme na jedné straně rokem 1989 (resp. 1990),
kdy vznikla postkomunistická vláda, jež začala chystat společenskou transformaci, a na straně druhé rokem 2002, kdy byla za Zemanovy vlády de
facto dokončena klíčová část privatizace.2 Toto období vnímáme jako dobu
formování nové sociální skupiny, která bývá označována jako podnikatelé. Právě ti se posléze stanou základem pro ekonomickou elitu. Procesem,
jenž byl pro toto období symptomatický, je jakási obdoba prvotní akumulace kapitálu pro rozjezd nového českého kapitalismu. Jeho hlavními složkami byly privatizace a restituce. Druhá kapitola se věnuje období mezi lety
2002 a 2013, které vnímáme jako období stabilizace politicko-ekonomického systému v České republice. Symbolický konec tohoto období spatřujeme v amnestii, již na konci svého funkčního období vyhlásil prezident

1 Obdobně vidí etapizaci politického vývoje i Pavel Machonin ve své analýze polistopadového
vývoje, která ovšem končí rokem 2007 (Frič et al. 2011, s. 76–79).
2 Některé privatizace byly samozřejmě dokončeny i později, ale o většině z nich bylo rozhodnuto v podstatě před rokem 2001 (např. o privatizaci Transgasu se rozhodlo v roce 2001, přičemž
byla uskutečněna až v dalším roce).
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Václav Klaus. V roce 2013 vstoupila česká společnost do nové fáze vývoje,
pro kterou je typický aktivnější vstup některých aktérů3 z ekonomické elity
do politického života. Právě v tomto období, kterému se věnuje třetí kapitola, také můžeme identiﬁkovat již poměrně výrazně rozvinuté negativní
důsledky nerovného ekonomického a sociálního vývoje (zadlužení, exekuce a sociálně vyloučené lokality).
Jednotlivé kapitoly se tedy věnují tématu moci a bohatství ve vymezeném časovém rámci, kterého se ovšem nedržíme striktně: na některých
místech předbíháme a na jiných se naopak zdánlivě vracíme zpět, neboť
mnohé klíčové události mají svůj zdroj v minulosti. Každá kapitola je vnitřně členěna tak, aby shrnovala podle nás klíčové události politického, ekonomického a celospolečenského charakteru. Netvrdíme, že jde o objektivní studii v pozitivistickém smyslu; naším záměrem bylo napsat text věrný
obecné kriticko-teoretické metodologii analyzující společnost a její vývoj
vzhledem k imanentní transcendenci (Strydom 2011), spočívající v přesvědčení, že vývoj společnosti je vždy sociálně, kulturně a třídně zakotvený. Každý aktér ve společnosti vychází ze své situovanosti a jeho jednání je třeba
takto analyzovat. To samé platí samozřejmě i pro analytiky a vědce. Naším
zorným úhlem je to, zda daný vývoj odpovídá obecnému cíli lidské emancipace: aby se zlepšoval život co největšího množství osob v co největší možné míře. V tomto smyslu je naše analýza sociálně-kritická.
Z autorského hlediska jde o společnou práci ekonoma a sociologa, respektive politického a sociálního teoretika. Jednotlivé části, zhruba řečeno,
odpovídají této naší odborné orientaci. Pavel Novák je primárním autorem
ekonomicky laděných pasáží, zatímco Ondřej Lánský je ve zvýšené míře
odpovědný za části o politickém a společenském vývoji.
Ondřej Lánský – Pavel Novák, Praha, duben 2021

3 Nejde jen o Andreje Babiše. Jedním z dalších projevů tohoto vstupování do veřejného prostoru je například Úvodní slovo Výroční zprávy PPF za rok 2018 zveřejněné 28. července 2019, kde
se Petr Kellner (tehdejší nejbohatší jedinec v zemi) de facto připojuje ke konzervativní politické ideologii. O hodnotách, jež považuje za klíčové, říká, že „jsou [to] hodnoty, díky kterým
jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat ﬁrmy po celém světě. Dnešní západní společnost,
a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím
a relativizováním tradičních hodnot.“ (Skupina PPF 2019, s. 6)
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1. OBDOBÍ KVAZI PRVOTNÍ AKUMULACE (1989–2002)
Politika. Notoricky známé události,4 které započaly 17. listopadu 1989 na
Národní třídě, vedly o dva dny později k založení Občanského fóra (OF)
a vyhlášení stávky na většině pražských vysokých škol (20. listopadu), jež
se rozšířila i do dalších měst včetně Slovenska, a zástupci studujících poté
postupovali jednotně (přibližně od 21. listopadu). Následně se začaly organizovat demonstrace po celé zemi. Ve čtvrtek 23. listopadu bylo publikováno prohlášení OF a došlo ke slavnému vystoupení komunistického poslance Miloslava Štěpána v ČKD ve Vysočanech, kde byl přítomnými pracovníky
v podstatě vypískán. Ke konci listopadu byla zrušena vedoucí úloha KSČ ve
státě a ve výchově, což je možné vnímat jako zásadní předpoklad dalších
změn ve společnosti. Následně vznikla federální vláda Ladislava Adamce,
která ovšem v podstatě ihned odstoupila (7. prosince). Současně se OF rozhodlo nominovat Václava Havla na prezidenta, jímž byl zvolen 29. prosince
(jako poslední prezident ČSSR).5 To jsou rámcové události konce roku 1989,
které měly předznamenat další vývoj Česka a Slovenska.
Ještě před volbami do legislativní složky státní moci byla ustavena první vláda Mariána Čalfy, jež byla velmi rychle nahrazena vládou národního
porozumění také s Čalfou v čele, která úřadovala od prosince 1989 do června 1990. Následoval další kabinet – tzv. vláda národní oběti vedená opět
Čalfou –, jenž setrval u moci od června 1990 do začátku července 1992.
První svobodné volby, což byl pro veřejnost patrně nejviditelnější požadavek OF v protestech z listopadu a prosince 1989, se konaly 8. a 9. června
1990. Ve volbách6 do všech tří shromáždění (Sněmovna lidu Federálního
shromáždění, Sněmovna národů Federálního shromáždění, Česká národní
rada) zvítězilo OF se ziskem kolem 50 % hlasů. Poté byla na federální úrovni
zformována vláda vedená Janem Stráským.
Jelikož OF bylo v zásadě nekoherentní propojení dlouhodobě jen obtížně
slučitelných politických proudů a směrů, začaly se poměrně záhy objevovat
spory a třecí plochy, které vyvrcholily tzv. rozlučkovým sněmem OF (únor
1991), na němž bylo přijato rozhodnutí o jeho rozdělení na budoucí Občanskou demokratickou stranu (ODS) a Občanské hnutí. Ustavující kongres
ODS proběhl hned v dubnu téhož roku.
Rozpad OF je možné vnímat jako první pokus o rozdělení původně všezahrnujícího, avšak současně podle klasického pravolevého spektra vlastně
nesourodého tělesa stranické politiky. Právě pravicová ODS v čele s Václavem Klausem (výrazným zastáncem rychlé a radikální privatizace) vyhrála
v roce 1992 volby s 29,7 % hlasů, jež přetavila v zisk 76 mandátů a stala se
nejdůležitější parlamentní stranou.7 Na federální úrovni se zformovala vláda Jana Stráského, kde funkci ministra ﬁnancí zastával Jan Klak, zatím-

4 V této studii nejde o historickou analýzu událostí sametové revoluce, ale spíše o připomenutí
základních faktů a upozornění na často opomíjené aspekty revoluční situace. Z historického hlediska se opíráme zejména o knihu Labyrintem revoluce historika Jiřího Suka (2009)
a webovou stránku věnovanou událostem roku 1989 z dílny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
(Ústav soudobých dějin 2009).
5 K jeho dalšímu zvolení Federálním shromážděním došlo v červenci 1990, přičemž předtím
abdikoval kvůli chystanému rozdělení Československa.
6 Všechny údaje o volbách vycházejí z oﬁciálních výsledků publikovaných na webových stránkách volby.cz (Volby 2020).
7 Technicky šlo o volby do České národní rady (tj. českého parlamentu).
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co česká vláda byla vedená Václavem Klausem (ministrem ﬁnancí byl Ivan
Kočárník). Klausův kabinet přitom vystřídal vládu Petra Pitharta, ve které
zasedali mj. Jan Vrba či František Vlasák, kteří byli v zásadě odpůrci kuponové privatizace jako jediné metody transformace vlastnických vztahů
produkčních kapacit. Tento první Klausův kabinet pak vládl až do dalších
řádných voleb v roce 1996, přičemž formálně bylo jeho funkční období rozděleno rozpadem federace.
Českou politiku této doby je možné vidět jako dominantně, takřka výhradně pravicovou; cesta, kterou se česká společnost po roce 1989 vydala, měla
rysy šokového neoliberalismu. Tento směr začal ztrácet dominanci až
kolem pádu druhé české vlády Václava Klause v roce 1998.8 Ten byl zapříčiněn zejména aférou s ﬁnancováním ODS, již lze vnímat jako jeden z prvních projevů poprivatizačního vystřízlivění české společnosti.
Hlavní politikou, kterou Klaus prosazoval v podstatě po celé období prvotní akumulace, byla snaha o zajištění převodu státního vlastnictví produkčních kapacit do soukromých rukou – pokud možno českých. Právě propojenost mezi vznikající vrstvou podnikatelů (často napojených na privatizaci)
a Klausovou ODS se stala zdrojem budoucích problémů této strany. Přestože šlo v zásadě o cestu šokové terapie, Klausova politika v raných devadesátých letech ve skutečnosti tlumila důsledky neoliberálních opatření:
například poměrně dlouho byly udržovány regulace na trhu s bydlením či
vytápěním i ceny dalších základních veřejných služeb. Tento mix neoliberálního přístupu (v privatizaci) s do určité míry sociálně citlivým postupem
byl mediálně pokrýván rétorikou postupně získávající nacionalistickou dikci. Politická krize v podobě skandálu s ﬁnancováním ODS byla vyvrcholením postupně se vynořujících problémů, které s sebou zvolená metoda
privatizace nesla, a zároveň její katarzí.
Po krátkém intermezzu vlády Josefa Tošovského v roce 1998 (premiérem
se stal předchozí guvernér ČNB, která byla do jisté míry oponentem klausovského vládnutí) zvítězila ve volbách ČSSD vedená Milošem Zemanem,
jenž následně sestavil kabinet vládnoucí až do voleb roku 2002. Rok 1998 je
tedy možné vidět jako posun politického vládnutí v zemi směrem doleva.
Sociální demokraté potom – s jistými peripetiemi – vládli až do roku 2006.
Problémem byla tzv. opoziční smlouva, která zaručovala ČSSD toleranci
(resp. podporu klíčového zákona o státním rozpočtu) od ODS. Šlo o vyjádření hlubší mocenské kontinuity, jež spočívala ve snaze ekonomických elit
stabilizovat svoji pozici podporou či vazbou na politickou třídu, v té době
koncentrovanou kolem dvou nejsilnějších stran: ČSSD a ODS.9
Ekonomika. Ekonomický vývoj po roce 1989 lze vnímat buď očima vítězů,
anebo očima poražených. Z našeho pohledu jsou největšími vítězi první polistopadové dekády nově vznikající ekonomické elity a jejich vrchol

8 I volby v roce 1996 ještě vyhrála ODS a utvořila vládu spolu se svými starými partnery: ODA
a KDU-ČSL. Nicméně tato koalice disponovala ve sněmovně jen 98 hlasy, a tudíž její vláda
vznikla na základě tolerance poslanců ČSSD, kterých po volbách v roce 1996 bylo 61 (o čtyři
roky dříve strana získala pouhých 16 mandátů).
9 Centrum pro výzkum veřejného mínění (dále CVVM) dlouhodobě sleduje spokojenost občanů s politikou (CVVM 2020). Tento ukazatel vychází v České republice v podstatě po celou
dobu sledování negativně s krátkou výjimkou doby přibližně jednoho roku od září 1995, kdy
občané vykazovali spíše spokojenost. Nespokojenost s politickým vývojem jednoznačně kulminovala v prosinci 1997, kdy ji vyjádřilo bezmála 91 % respondentů. To korespondovalo s krizí
v ODS (kterou lze interpretovat jako projev problematické vazby na část ekonomických kruhů) a obecněji s tím, že se začínaly projevovat důsledky nepovedené privatizace: krachy některých podniků a zejména problémy bank.
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v podobě nejbohatších miliardářů. Česká cesta transformace a následně
další kroky v podstatě všech porevolučních vlád utužovaly rozdělení společnosti na velmi bohatou ekonomickou elitu, jejich pomocnou elitu, relativně příjmově a majetkově homogenní většinu společnosti (klasicky řečeno
střední vrstvy) a nakonec poměrně úzkou, byť v čase se zvětšující skupinu
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených jedinců a rodin.
Klausova šoková terapie (Myant 2013, s. 41–53) na obyvatele tvrději dopadala již kolem roku 1991. Po liberalizaci cen totiž ceny zboží denní potřeby
ze dne na den vyskočily v podstatě na dvojnásobek. Míra celoroční inﬂace
pak podle dat Českého statistického úřadu v roce 1991 činila 56,6 % (Český
statistický úřad 2016). Giniho koeﬁcient se skokově zvýšil z 18,5 v roce 1989
na 22,2 v roce 1991, což signalizuje jasný nárůst nerovnosti. Roku 1992 sice
následoval pokles na úroveň 18,1, jejž pravděpodobně způsobilo zavedení
kompenzačních opatření a zvýšení sociálních transferů, avšak hned v dalším roce se výše Giniho koeﬁcientu vrátila k hodnotě 21,5, přičemž nad
úrovní 22 oscilovala až do roku 1999, kdy došlo k dalšímu mírnému nárůstu
(na hodnotu 23,8).10
Monetární restrikce a regulace mezd sice zabránily rozjetí inﬂační spirály,
ale stalo se tak za cenu velkého poklesu životní úrovně obyvatel. Vzhledem k optimistickým očekáváním a revolučnímu étosu akceptovala populace tyto změny v naprosté většině jako nutné a vnímala je jako daň za
přechod na tržní ekonomický systém, o kterém byla ujišťována převážnou
částí tehdejší politické reprezentace, že je lepší než ekonomický systém
minulého režimu. Vláda však nebyla v uplatňování šokové terapie vlastně
vůbec důsledná. Souběžně s liberalizací cen maloobchodního zboží například nebyly uvolněny ceny nájmů, energií, paliv apod. To umožnilo obyvatelstvu tento cenový šok vstřebat a inﬂace v roce 1992 byla v celoročním
vyjádření již jen 11 % (Český statistický úřad 2016). Přes všechny silácké výroky (např. o šokové terapii) se nakonec ukázalo, že Václav Klaus a lidé kolem
něho neaplikovali všechna svá neoliberální dogmata okamžitě a v plné síle,
ale naopak opatření na makroekonomické úrovni gradualisticky dávkovali.
Podle nás šlo o součást zakrývacích manévrů, které měly skrýt restrukturalizaci majetkových struktur ve státě. Vlády v letech 1990 a 1991 nastavily
sociální systém tak, aby dopad jednotlivých restriktivních opatření na nízkopříjmové skupiny nebyl příliš tvrdý.11
Co se týče vnitřního trhu, byla makroekonomická stabilizace poměrně
úspěšná z pohledu vládami vytčeného cíle, kterým bylo vytvoření tržního
prostředí s liberalizovanými cenami. Zároveň nevznikla masová chudoba
ani výrazná energetická chudoba (hlavně z toho důvodu, že zůstala regulovaná cena bydlení, energií, tepla a vody) a koneckonců ani masové bezdomovectví, přičemž byla naopak zachována a zlepšena kvalita zdravotní
péče. To vše díky překvapivě nedogmatickému a poměrně citlivému přístupu k transformaci v prvních letech po roce 1989 a také díky tomu, že
omílaná šoková terapie byla do značné míry spíše ideologickým nástrojem
než politickou praxí. V tomto období ještě neměla transformace jedno-

10 Údaje o výši Giniho koeﬁcientu čerpáme z textu reportu věnovaného jeho vývoji v České
republice a na Slovensku (Kahanec et al. 2013).
11 Sociální kvóta se postupně zvýšila ze 17,9 % HDP v roce 1990 přes 19,8 % HDP v roce 1991 až na
20 % HDP v roce 1994 (Český statistický úřad 2016). Skokový růst mezi lety 1990 a 1991 je patrně dán především poklesem HDP ve stálých cenách téměř o 10 %, nicméně v následujících
letech se i při postupném růstu HDP sociální kvóta držela okolo 19,5 %, a to při velmi nízké
nezaměstnanosti, která mezi lety 1991 a 1996 oscilovala v rozmezí 2,6–3,3 % (Höhne – Šťastná
2019, s. 6, 7).
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značné vítěze ani poražené. Z dnešního pohledu se zdá, že nejdůležitější
částí prosazované politiky byla snaha o dosažení hladkého převodu majetku ze státních do soukromých rukou. Na jednu stranu klausismus traktoval českou verzi neoliberální politiky, ale na stranu druhou zjevně nechtěl
dopustit, aby v souvislosti s probíhající transformací ve společnosti vzrostlo
napětí.
Složitější situace a více kontroverzí vznikalo ohledně dalšího pilíře makroekonomické stabilizace, jímž byla liberalizace zahraničního obchodu. České podniky z mnoha důvodů nebyly připraveny na otevřenou a plnou konfrontaci se západními ﬁrmami: nedostatečný transfer technologií mezi
východním a západním blokem během studené války, plánované hospodářství a následkem toho speciﬁcké místo konkrétního podniku v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců v rámci RVHP, určitá míra přezaměstnanosti apod. Místo toho, aby byla nastavena ochranná opatření,
jako tomu po desetiletí bylo u nezralého průmyslu na Západě, se v tomto případě v souladu s ideologií neoliberalismu ochranná opatření příliš
rychle odbourávala. Z mnoha důvodů nerozvinutý československý průmysl
byl v počátečních letech po roce 1989 vystaven enormnímu tlaku, který se
v mnoha případech ukázal jako devastující. Stejně tak bylo zřejmě chybou
rychlé opuštění trhů, na nichž měly výrobky československého průmyslu jistou tradici (např. šlo o trhy v severní Africe či na Blízkém a Středním
Východě, o zemích bývalé RVHP nemluvě). Toto je zřejmě nutno považovat
za určitou daň za reorientaci zahraniční politiky směrem k Západu, která
měla negativní dopad na export a HDP v prvních letech transformace. Nicméně ve střednědobém horizontu nešlo o zásadní problém.
Naopak zcela stěžejní pro další postup začínající koncentrace majetku
a vzniku ekonomické elity byla zvolená cesta privatizace.12 V rámci tzv. malé
privatizace, jež začala v roce 1991, kdy byly draženy jednotlivé provozní jednotky, především provozovny podniků služeb a maloobchodu, ale i některé vcelku lukrativní hotely, probíhalo odstátnění majetku ještě s poměrně malými excesy (Zeman 2015, s. 50–55). Přestože formou prodeje byly
převážně veřejné dražby, nelze říct, že měli občané rovný přístup k získání
tohoto majetku. Ve společnosti byly relativně nerovnoměrně rozvrstveny
úspory a výhodu při nákupu měli zřejmě jednak střední nomenklaturní
kádry, ale především aktéři předlistopadové šedé ekonomiky.
Z makroekonomického hlediska a z hlediska účelu, proč byl tehdejší vládou majetek privatizován, byla ovšem malá privatizace vlastně úspěchem.
Co do výtěžnosti13 a počtu excesů šlo o poměrně bezproblémový proces,
který na rozdíl od tzv. velké privatizace po sobě nenechal stovky nefunkčních podniků a desetitisíce nezaměstnaných. V provozovnách zprivatizovaných v rámci malé privatizace nalézali zaměstnání lidé přesouvající se ze
zemědělství a následně i z průmyslu.14 Malá privatizace nebyla ve veřejném
prostoru výrazně zpochybňována, a tudíž nenarušila étos revolučních reforem přechodu na tržní hospodářství. Podílela se na vzniku skupiny střed-

12 Veřejností je vnímaná i dnes spíše kontroverzně: za spíše či rozhodně nespravedlivou označilo privatizaci podle výzkumu CVVM z roku 2009 přibližně 54 % respondentů (Červenka 2009,
s. 1).
13 Celkové výnosy z prodeje provozních jednotek se pohybovaly kolem 30 mld. Kč, přičemž výše
transakčních nákladů byla jen 273 milionů Kč.
14 Zatímco v roce 1990 pracovalo v zemědělství 11,8 % zaměstnanců, v roce 1995 to bylo 6,3 %
a v roce 2000 již pouze 4,7 %; poměr pracujících v průmyslu klesl z 32,9 % (v roce 1990) na
29,2 % (v roce 2000) a naopak např. v pohostinství a ubytování vzrostl poměr zaměstnaných
z 1,6 % v roce 1990 na 3,5 % v roce 2000 (Tuček 2003, s. 97).
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ních a drobných podnikatelů, kteří tvořili část nové střední třídy. Na rozdíl
od dalších fází privatizace ovšem nevytvořila elity ani superbohaté jedince.
Zároveň patrně nijak zásadně nepřispěla k růstu nerovností.
Jiná situace byla u velké privatizace. V jejím rámci došlo k odstátnění většiny
majetku, k čemuž bylo použito hned několik různých metod. Relativně za
bezproblémovou lze označit privatizaci pomocí veřejných dražeb. V rámci
této transparentní metody bylo dosaženo výnosů ve výši 6,5 mld. Kč. I ona
samozřejmě měla svá úskalí, neboť mohly opět reálně dražit jen osoby,
které měly buď významné prostředky nabyté v minulém režimu v šedé
ekonomice, nebo speciﬁcké know-how (příslušníci nomenklatury) či lidé
s nadstandardními vztahy s bankami. Problematičtější pak byly prodeje
prostřednictvím veřejných obchodních soutěží, kde se zprivatizoval majetek úhrnem za 22,2 mld. Kč a kde bylo množství excesů a problémů významnější, a to především u tzv. jednokriteriálních veřejných obchodních soutěží
(Zeman 2015, s. 55–66).
V rámci metody odstátnění formou přímého prodeje, kde rozhodovala vláda, bylo zprivatizováno podstatně více majetku. Celkový výnos této metody privatizace činil něco málo přes 54 mld. Kč. Zde je možné vidět větší
množství problémů, přičemž hlavní spočíval v tom, že nabyvatelé nového
majetku byli vybíráni v mnoha ohledech netransparentně. Výběrová řízení
byla neveřejná, jelikož platila pouze pro vyzvané předkladatele privatizačních projektů, a tudíž probíhala bez jasné veřejné kontroly. Kupní cena byla
navíc stanovena ve výši účetní hodnoty podniku.15 Všechny tyto okolnosti otevíraly prostor pro korupci a zákulisní dohody, podmínky pro nabytí
majetku touto metodou určitě nebyly rovné a spravedlivé.
Dále se zaměříme na bezúplatné převody do majetku obcí a přímé prodeje akciových podílů a nakonec se budeme věnovat privatizaci prostřednictvím kuponů. V tomto kontextu byla většina majetku nejdříve vložena
do akciových společností. Přitom kvůli složitosti procesu docházelo k velkému množství chyb a omylů, které pak musely být na úkor státu korigovány při privatizaci akciových podílů. Celkem byl do akciových společností
vložen majetek v hodnotě bezmála 790,6 mld. Kč, přičemž naprostá většina vkladů probíhala v letech 1991 a 1992. Akcie vytvořených akciových společností pak byly postupně různými formami privatizovány (Zeman 2015,
s. 72–73).
Formou přímých prodejů akcií bylo prodáno několik nejcennějších strategických společností, a to především v letech 2001, 2003 a 2005: například
Transgas, Telecom, Radiokomunikace, Pražské vodovody a kanalizace, Unipetrol. Tyto prodeje částečně spadají do dalšího období, avšak pro úplnost
je uvádíme již zde. Tyto velké podniky byly prodány vesměs do rukou zahraničních subjektů. Celkový výnos přímých prodejů akcií dosáhl 338 mld. Kč.
Zda šlo o odpovídající ceny, nebo nikoli, je velice obtížné posoudit. Akcie
byly prodávány zahraničním subjektům, které se k jejich fungování staví
různě: povětšinou jsou pro ně především zdrojem poměrně vysokých zisků
odváděných formou dividend do mateřských zemí. To způsobuje v národním hospodářství jisté problémy, jelikož míra reinvestic je relativně nízká
(Zeman 2015, s. 74–76).
V kontextu formování ekonomických elit a nedostatečně řízené privatizace
části národního a státního majetku do zahraničních rukou je důležitá privatizace akciových podílů i majetku samotného formou bezúplatného převodu
do vlastnictví obcí. Zde došlo ze strany státu a jeho reprezentace k zásadním

15 Více viz Zeman 2015, s. 67–69.
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chybám, které následně zkomplikovaly výstavbu strategické infrastruktury
(např. převod majetku poblíž plánovaných strategických komunikací, jako
jsou silnice a železnice, letiště v Ruzyni apod.), anebo dokonce převodem
relativně malého akciového podílu ztratil stát majoritu v energetických podnicích, hutích, dolech a obce následně tento podíl v rozporu s předpoklady
státu prodaly soukromým vlastníkům. Stejně tak se jako chybné ukázaly
nevhodně nastavené zlaté akcie, jež nesplnily svůj účel – tím původně bylo
zachovat kontrolu státu nad zásadními rozhodnutími o chodu společností
především u subjektů vodohospodářského charakteru – a umožnily jejich
nechtěnou privatizaci nebo změnu provozního modelu. Národohospodářské škody způsobené bezúplatnými převody majetku a podílů v akciových
společnostech na obce bez zajištění formou předkupního práva nebo jiné
pojistky, která by zaručovala, že představitelé obcí majetek či podíly v rozporu se zájmem státu nebo i se svým dlouhodobým zájmem neprodají, lze
velmi obtížně vyčíslit (Zeman 2015, s. 69–71, 76). Podle hrubých odhadů jde
o stovky miliard korun. Taktéž tyto převody položily základ pro bohatství
ekonomické elity a vznik superbohatých jedinců.
Hlavní zdroje materiální základny pro formování české ekonomické elity
se však nacházejí především v kuponové privatizaci a rovněž v tzv. tunelování podniků managementy či jejich členy. Nejproblematičtější a nejdiskutovanější formou privatizace státního majetku, nyní již ve formě podílů
v akciových společnostech, byla privatizace prostřednictvím kuponů – tzv.
kuponová privatizace.16 Mezi její ideové otce patří Dušan Tříska, Tomáš
Ježek a samozřejmě Václav Klaus. Je s podivem, že zásadní chyby a neprůhlednosti vedoucí v budoucnu k nerovnostem mezi nabyvateli a zbytkem
populace a k tunelování nově zprivatizovaných podniků managementy nebo některými většími spoluvlastníky, tunelování fondů kolektivního
investování apod., byly přítomny takříkajíc již v DNA kuponové privatizace.17
Jen tak lze vysvětlit, že Centrum kuponové privatizace, příspěvková organizace ministerstva ﬁnancí, fungovalo od samého počátku zcela netransparentně a nikdy nezveřejnila, jakým způsobem byli vybírání konkrétní
nabyvatelé akcií u podniků, kde nastal přebytek poptávky zájemců s kupony nad nabídkou akcií. Údajně byl pomocí prostředků výpočetní techniky vybírán nejvhodnější zájemce. Sama tato skutečnost stačí na zásadní
pochyby o celém procesu kuponové privatizace (Zeman 2015, s. 88).
Kuponová privatizace probíhala v několika vlnách. Ta první byla spuštěna
ještě v rámci ČSFR roku 1992 (proběhlo pět kol od května do prosince), druhá se uskutečnila již v nově vzniklé České republice, a to v roce 1994 (bylo to
šest kol od března do prosince).18 Převážná většina novopečených akcionářů (tzv. DIKů) následně své akcie prodala. Míra výnosu byla různá, je ovšem

16 Pokud bylo v rámci „revolučních nálad“ rozhodnuto (a to i přesto, že v prostředí byl nedostatek kapitálu), že se většina státního majetku bude privatizovat, a ne například převádět do
rukou zaměstnanců, což je také forma legitimního odstátnění, byl v přijatém postupu přítomen vlastně určitý rovnostářský étos. Moment rovnosti spatřujeme v tom, že částí ideologické podstaty kuponové privatizace byl názor, že majetek má být předán do rukou občanů.
A to všech občanů, kteří projeví zájem (možná s nespravedlivou výjimkou mladších 18 let,
a velmi chudých, kteří neměli disponibilních 1000 Kč na zakoupení kuponové knížky).
17 Jistou míru sebekritiky projevovali během následujících let mnozí aktéři kuponové privatizace, byť občas vlastně mimoděk. Například Jan Stráský ve slavném rozhovoru v Hospodářských novinách z roku 2013 připustil, že jedním z rozměrů privatizace byla vlastně mlčenlivá
akceptace krádeže. Srov. Stráský – Šídlo 2013.
18 V každé vlně si každý občan ve věku nad 18 let mohl zakoupit kuponovou knížku za 35 Kč
a k ní známku za 1000 Kč. Kuponová knížka obsahovala 10 kuponů po 100 bodech. Tímto
krokem se daný občan stal držitelem investičních kuponů (DIKem).
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otázkou, zda je vůbec možné tvrdit, že většina prodala své akcie či podíly
s třicetiprocentním ziskem, jak ve své analýze privatizace uvádí kupříkladu Karel Zeman (2015, s. 90). Většina účastníků kuponové privatizace totiž
využila investiční společnosti a fondy a tam byla míra výnosu většinově
výrazně nižší, případně žádná.
Velké množství (a to i významných) podílových fondů bylo v nějaké fázi své
existence vytunelováno a investoři buď nedostali nic, anebo získali jen zlomek původní hodnoty. Tak tomu bylo u známých Harvardských fondů Viktora Koženého, ale třeba i u fondu Trend či fondů ze skupiny Creditanstalt
nebo společnosti Motoinvest. Ti, kdo nevyužili nabídky investičních fondů,
což byla zhruba čtvrtina v první vlně a více než třetina ve vlně druhé, skončili často především u menších podniků jako oběti tzv. tunelování, tj. více či
méně otevřeného zcizení reálného majetku.
V podnicích, které vlastnili jednotliví individuální investoři (DIKové), investiční společnosti a fondy, se management často kvůli roztříštěnému a neefektivnímu dohledu vlastníků vymkl veškeré kontrole a společnost si nakonec přivlastnil. To se stalo v různých podobách a různé míře u ostravské
Nové huti, kladenské Poldi, plzeňské Škodovky, brněnské Zbrojovky či Mostecké uhelné. Při privatizaci Nové huti se obohatilo hned několik budoucích superbohatých: například Radim Masný, ale i Pavel Tykač či Petr Kellner. U Mostecké uhelné se zase objevují jména Antonín Koláček, Marek
Čmejla a Petr Kraus. Na kuponové privatizaci a pozdější restrukturalizaci a privatizaci bank vydělali mj. členové skupiny Motoinvest: Jan Dienstl,
Pavel Tykač, Aleš Tříska (bratr jednoho z ideových otců kuponové privatizace Dušana Třísky) či Svatopluk Potáč (bývalý člen ÚV KSČ). Všichni výše
uvedení a mnozí jiní si na obchodech v rámci kuponové privatizace vydělali
stovky milionů či miliardy korun, a položili tak materiální základy svému
budoucímu bohatství. Další členové vznikající ekonomické elity získali svůj
majetek i mimo oﬁciální proces privatizace. Za jiných okolností a v jiném
právním prostředí by šlo zřejmě o trestný čin, avšak v našich podmínkách
„jen“ o využití chybných zákonů a vstřícného postoje soudů k podobným
praktikám.
Speciﬁcká byla privatizace bankovního sektoru. Václavu Klausovi a jeho
okolí je často vytýkáno, že privatizace bank trvala dlouho, u klíčových ústavů osm až deset let, přičemž mezitím v České republice panoval tzv. bankovní socialismus, který měl spočívat v tom, že banky vlastně půjčovaly
iracionálně: ﬁnancovaly podniky, jež by ve standardním tržním prostředí byly odsouzené k zániku. Je ovšem otázkou, jak by rychlý prodej bank
ovlivnil nezaměstnanost a míru chudoby v první polovině devadesátých
let. Během převážné části tohoto období se totiž míra nezaměstnanosti
pohybovala kolem 3 %.19
Odbourání bankovního socialismu, tedy privatizace největších bank –
tj. Komerční banky, České spořitelny, Československé obchodní banky
a především celkově nezdařený průběh privatizace Investiční a poštovní
banky – s sebou přinesly další významné negativum: ohromné ztráty při
jejich záchraně, které rozhodně nebyly kompenzované pomocí výnosů

19 V roce 1997 vyskočila nezaměstnanost na 4,4 %, v dalších letech pak na 6 % (1998), 8,5 %
(1999) a konečně 9 % (2000) (Höhne – Šťastná 2019, s. 7). Důvodem patrně bylo spojené působení odbourání bankovního socialismu, zpřísnění měnové politiky a recese. Pro pozorovatele
z řad pravicových ekonomů byl vývoj pozitivní: konečně se nastartovaly strukturální změny
a zintenzivnil se přechod zaměstnanců mezi odvětvími. Pro nás je ovšem důležité, že relativně náhle bylo vystaveno více než 150 000 lidí (včetně jejich rodin) všem negativům, které
s sebou nezaměstnanost nese.
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z prodeje. Na bankovní socialismus se lze dívat různě: buď jako na odklad
strukturální změny a negativní věc, anebo jako na stabilizující prvek, jenž
pomohl rozprostřít negativní projevy transformace v čase (zejména nárůst
nezaměstnanosti, chudoby, zprostředkovaně kriminality apod.). Je jisté, že
za něj bylo třeba zaplatit určitou cenu, a to formou vyčištění portfolií bank
od špatných úvěrů. Tento velmi složitý proces vlády silně podcenily, a naopak přecenily podíl špatných úvěrů a nebezpečí z nich pro banky plynoucí.
Následně majoritní podíly v bankách prodaly podle našeho názoru hluboko pod skutečnou cenou. Odhady ztrát se přitom pohybují – především
kvůli vyloženě problematickému vývoji kolem privatizace, nucené správy, ozdravění a prodeji podílu Nomuře u Investiční a poštovní banky – jen
u největších čtyř bank okolo 230 mld. Kč (Zeman 2015, s. 129–161).20
Slova některých ideových otců kuponové privatizace o útěku před právníky či potřebě zhasnout, stejně jako zjevně úmyslná absence přísné regulace21 svědčí o tom, že část vládních představitelů usilovala o to, aby státní
majetek nabyli – a to v koncentrované podobě – konkrétní aktéři. Šlo o to,
aby proběhla kvazi prvotní akumulace kapitálu tak, aby byly soukromě
ohrazeny do té doby obecní pastviny. Zkrátka, aby proběhla ve zrychlené podobě éra loupeživých baronů, kterou známe například z dějin USA.
Výsledkem bylo zformování ekonomické elity, jež bude následně efektivně řídit svá výrobní a obchodní impéria, reinvestovat zisky a případně
odvádět daně.
Odlišnou formou odstátnění významných majetků byly restituce, které
prosazovala zčásti jiná skupina politiků než privatizaci. Jejich účelem nebylo primárně zprivatizovat majetek, a podle názoru části porevoluční politické elity mu tak zajistit mnohem lepší správu a rozvoj. Cílem restitucí bylo
hlavně napravit některé majetkové křivdy spáchané minulým režimem: šlo
o navrácení majetku, respektive jeho částí, kde to bylo možné, a případně
o náhradní plnění těm, komu byl majetek před rokem 1989 zabaven bez
náhrady. Restituce, které byly nakonec i přes původní odpor tehdy nejvlivnějšího politika Václava Klause realizovány, přispěly k růstu nerovností
a formování ekonomické elity, ačkoli zřejmě zdaleka ne tolik jako proces
privatizace.22

20 Kromě toho docházelo kvůli velmi benevolentnímu právnímu prostředí a nefunkčnímu
dohledu k mnoha problémům u menších bank, které byly založeny soukromými subjekty
během devadesátých let. Mnohé z nich byly vytunelovány, případně se zhroutily pod tíhou
špatných úvěrů. Skupina Motoinvest s Pavlem Tykačem, Janem Dienstlem, Alešem Třískou a Svatoplukem Potáčem vlastnila Agrobanku, jejíž ztráta činila přes 10 mld. Kč. Krachy
množství těchto menších bank způsobily významné národohospodářské ztráty a podlomení
důvěry obyvatelstva v bankovní sektor. Vklady ze zkrachovalých bank, které nepokrýval Fond
pojištění vkladů, byly v mnoha případech vypláceny ze státních prostředků. Touto formou velmi pravděpodobně došlo k navýšení koncentrace majetku ekonomické elity jednak z vytunelovaných či vadně spravovaných bank a jednak zprostředkovaně i z prostředků všech občanů.
21 Například ochrana minoritních akcionářů, a to ještě ve velmi slabé formě, byla do obchodního zákoníku implementována až v roce 1996, tedy teprve dva roky po druhé vlně kuponové
privatizace.
22 V tomto měly zásadní význam především restituce majetků bývalých šlechtických rodů,
jejichž dědicové se tak dostali mezi největší pozemkové vlastníky v České republice. Některé
je možné řadit mezi nejbohatší jedince-miliardáře, sem patří například Jerome Colloredo-Mannsfeld s výměrou pozemků 154 588 905 m2, Jan Schwarzenberg s 87 868 305 m2
pozemků, Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský s 77 875 447 m2, Francesca Dominika
Kolowrat-Krakowská s 76 950 088 m2, Jan Kolowrat-Krakowský s 60 189 392 m2 aj. Kromě
těchto osob, které nabyly pozemky z velké části v rámci restitucí, náleží mezi největší pozemkové vlastníky i superbohatí prvního sledu, kteří získali většinu majetku v privatizaci či jinými
způsoby, například Radovan Vítek, Andrej Babiš, Pavel Tykač, Miroslav Dvořák, Jaroslav Rokos
a další (Zatloukal – Gallistl 2017).
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Společnost. Na popsané politické události a změny ekonomiky s určitým časovým odstupem reagovala i sociální struktura české společnosti.23 Srovnáme-li dosažené vzdělání ekonomicky aktivního obyvatelstva
v letech 1993 a 1999, je zjevné, že došlo k nárůstu podílu maturantů (z 31,1 %
na 35,4 %) a absolventů vysokých škol (z 10,2 % na 12 %) a současně k poklesu počtu lidí se základním a středním odborným vzděláním (Tuček 2003,
s. 84). Postsocialistická transformace vedla také ke změně sektorové struktury českého hospodářství (viz tabulku č. 1), která naznačuje, že během
první dekády po roce 1989 proběhla v České republice proměna směrem
k postindustriální společnosti, jelikož postupně narůstaly poměrné počty
pracujících v terciárním sektoru. To je možné doložit i rozborem proměn
jednotlivých odvětví, kde se ukazuje několik trendů: zaprvé výrazný pokles
zaměstnanosti v odvětví zemědělství apod. (pokles z 11,8 % v roce 1990 na
4,7 % v roce 2000), zadruhé relativní nárůst pracujících v odvětví veřejné
správy, obrany a sociálního zabezpečení (v daných letech z 1,8 % na 3,9 %),
zatřetí proměna vnitřní strukturace zaměstnanosti v průmyslu, který celkově klesl z 37,9 % na 32 %: na polovinu se snížil počet pracujících v oblasti dobývání nerostných surovin, což souviselo s poklesem objemu těžby,
a naopak mírně vzrostl podíl pracujících ve zpracovatelském průmyslu
a výrobě a rozvodu elektřiny, vody a plynu.24
Sektor

1990

1995

2000

primární

15,3 %

8,1 %

5,9 %

sekundární

41,9 %

39,6 %

38,8 %

terciární

42,8 %

52,3 %

55,3 %

Tabulka 1: Struktura zaměstnanosti podle sektorů 1990–2000
(podle Tuček 2003, s. 96)

Chceme-li se podrobněji podívat na změnu třídní struktury české společnosti během polistopadové transformace, může být velmi užitečné
třídně--stratiﬁkační schéma EGP adaptované na české poměry.25 Tento
typ schématu zohledňuje zejména vlastnictví ekonomických prostředků,
vzdělanost (resp. kvaliﬁkaci), složitost práce, charakter zaměstnání (jdeli o manuální práci) a odvětví (to odpovídá apriorní klasiﬁkaci povolání).
Tabulka č. 2 ukazuje údaje pro Českou republiku. Jednak zde můžeme
registrovat pochopitelné objevení se samostatně výdělečně činných
a podnikatelů (vrstva těch, kteří zaměstnávají druhé) a jejich početní nárůst mezi lety 1993 a 1999 o více než 40 %. Tyto vrstvy se rozšířily na úkor
kvaliﬁkovaných a nekvaliﬁkovaných dělníků. Česká společnost skutečně
procházela restaurací kapitalismu a tento přesun je možné vnímat také
jako projev přechodu k určité variantě postindustriální společnosti, jak již
bylo řečeno.

23 K proměnám sociální struktury české společnosti viz Dynamika české společnosti (Tuček
2003), Práce, hodnoty, blahobyt (Večerník 2016) či Nerovnost, spravedlnost, politika (Matějů –
Vlachová 2000).
24 Všechny statistické údaje použité v této části jsou dostupné v publikaci Dynamika české
společnosti (Tuček 2003, s. 97).
25 Sociologický tým kolem Milana Tučka a Pavla Machonina vydal v roce 2003 souhrnnou
analýzu potransformačního stavu české společnosti, kde se věnoval mj. rozboru třídního
uspořádání.
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1988

1993

1999

–

2,4

4,6

9,5

9,6

10,7

Samostatně činní

–

7,3

9,1

Střední odborníci

18,9

16,7

20,2

Úředníci

9,5

9,4

12,2

Kvaliﬁkovaní dělníci

23,8

18,8

18,9

Nekvaliﬁkovaní dělníci

38,3

35,8

24,3

Celkem

100,0

100,0

100,0

Podnikatelé
Vyšší odborníci

Tabulka 2: Třídní diferenciace (v %) v letech 1988, 1993 a 1999
(podle Tuček 2003, s. 209)
Rádi bychom zdůraznili jeden důležitý fakt: v tomto období (1989–2002)
usilovali aktéři především o získání majetku. A v tomto kontextu je třeba
vnímat i kroky vlád. V prvotní fázi polistopadového vývoje šlo primárně
o zásadní změny ve vlastnictví a koncentraci majetku. K tomu posloužily
popsané kroky: privatizace (především velká a nezvládnutá kuponová),
restituce (zvláště velkých majetků a pozemků) a záchrany bank (bankovní
socialismus) spojené s jejich následnou privatizací. Zároveň však vlády, ač
se na verbální rovině vyjadřovaly (v ekonomickém smyslu slova) ostře liberálně, až neoliberálně a vyznávaly monetarismus, nastavily poměrně slušnou úroveň sociální ochrany a především poměrně vysoké a progresivní
daňové sazby.26 Členům těchto kabinetů bylo patrně jasné, že by většina
populace odmítla polistopadový vývoj, kdyby docházelo k velkým sociálním otřesům a výraznému strádání spodních 90 % obyvatelstva. Poměrně
značná koncentrace bohatství a vlivu na straně horního jednoho procenta tak byla vyvážena relativně vstřícnou sociální politikou. Už jen samotné
restituce byly vnímány rozporuplně: restituce menších majetků se dodnes
vesměs vnímají jako spravedlivé a pozitivní, zatímco restituce velkých
majetků jako spíše negativní (Červenka 2009).
Domníváme se, že nastavení daňového systému, udržování bankovního
socialismu či možnost odejít do předčasného důchodu pomáhaly držet
nízkou míru nezaměstnanosti a celkově ve skutečnosti gradualisticky pojatý přechod k plnému kapitalistickému systému v první etapě polistopadového vývoje umožnil v klidu vytvořit základní předpoklady pro vznikající
systém ekonomických elit: koncentraci velkých majetků do rukou desítek,
možná stovek jednotlivců. Zachovávání poměrně rovnostářsky nastaveného systému totiž pomohlo (vedle obecného nadšení a étosu revoluce)
odklonit pozornost většiny od probíhajících procesů koncentrace majet-

26 Toto lze ukázat na úvodním nastavení daňových sazeb u přímých daní, ale do jisté míry
i u DPH (velký rozdíl u sazby základní a snížené, která byla původně vybírána i u elektřiny, vody,
léků, potravin a dalších nezbytností, jako jsou dětské pleny apod.). Základní sazba DPH měla
od 1. ledna 1993 výši 23 %, od 1. ledna 1995 klesla na 22 %. Snížená sazba byla po celé sledované období na úrovni 5 % (Účetní-portál 2014). Na vývoji sazeb daně z příjmu fyzických osob
je vidět, že liberální vlády Václava Klause nastavily na dnešní poměry výraznou míru daňové
progrese a tu po celou dobu svého vládnutí udržovaly. Výrazné snížení daňové progrese přišlo
až za vlády sociální demokracie. Obdobně zajímavou a z ideologického hlediska neoliberální
pravice nekoherentní dynamiku lze vysledovat u daně z příjmu korporací: 5–32 % (1990–1992),
15–47 % (1993), 15–44 % (1994), 15–43 % (1995), 15–40 % (1996–1999), 15–32 % (2000–2005).
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ku. K hlavním změnám v daňovém, sociálním a dalších systémech, které
nastartovaly opravdový růst nerovnosti, přikročily vlády převážně až v dalším období.
V roce 2001 byl přijat zákon upravující novým způsobem exekuce – exekuční řád. Myslíme si, že právě tuto právní změnu je možné vnímat jako
symbolický konec jedné polistopadové éry a začátek nové. Exekuce se
totiž později ukázaly jako jeden z nejsilnějších nástrojů ekonomické moci
namířené proti slabým a politicky bezmocným. Symbolicky tak byla uzavřena fáze prvotní akumulace kapitálu a připravena půda pro udržování
získaných pozic bohatých vrstev pomocí ekonomického násilí zaštítěného
právem. Nejvýraznějšími vítězi tohoto období byli budoucí nejbohatší Češi:
základ pro ekonomickou elitu.
V našem dosavadním textu se často objevuje termín „elita“. Tohoto pojmu se v sociologii užívá v několika poněkud různých významech. Jedním
z nich je označení pro určitou skupinu lidí s význačným postavením ve
společnosti. Jde ale také o svým způsobem konkurenční termín k pojmu „třída“, který se uplatňuje v klasické třídní analýze sociální struktury.27
Asi nejpraktičtější vymezení elity říká, že označuje pozice ve společnosti
poskytující jedincům, kteří jsou jejími členy (či zastávají ony pozice), přístup ke zdrojům a jejich kontrolu (Khan 2012, s. 362). Zdroje, o něž jde, bývají rozdělovány na zdroje politické, ekonomické, kulturní a zdroje založené
na vědění a sociálních sítích, přičemž prvním třem druhům také odpovídá časté rozlišování elity na politickou, ekonomickou či kulturní. Z těchto
dvou vymezení přibližně vychází i naše použití pojmu.
V českém jazykovém prostředí se výzkumem elit zabývala celá řada sociologických analýz. Jednou z důležitých studií byla souborná práce Elity
v postsocialistické transformaci,28 jež nabízí empirické analýzy elit v české
společnosti (Frič et al. 2011). Výzkumu elit za minulého režimu se v této publikaci věnuje Pavel Machonin. Ten upozorňuje, že v padesátých letech 20.
století se v Československu pomocí vyvlastnění a zestátnění prakticky zlikvidovala buržoazie. Velká část nekomunistické politické elity byla administrativně odstraněna z pozic, čímž došlo k eliminaci zkušených a demokraticky
orientovaných pracovníků státní a obecní správy. Nastoupila nová manažerská elita státního socialismu, která podléhala elitě politické, tj. v podstatě
vedení komunistické strany. Nové kádry často nebyly dobře kvaliﬁkovány;
o jejich pozici rozhodovala spíše konformita a loajalita vůči režimu. Nicméně v šedesátých a později osmdesátých letech (předstupněm bylo již období odhalení kultu osobnosti v roce 1956) můžeme naopak hovořit o jistém
uvolnění a vnitřní demokratizaci komunistické strany, která vedla k tomu,
že se do manažerských pozic postupně prosazovali vysokoškolsky vzdělaní
lidé. Tato období otevřenosti se týkala také kulturní či mediální elity.
Machonin dále upozorňuje na to, že fenomén dosazování do funkcí shora vedl k byrokratizaci a centralizaci státní správy. Podle něj politická elita
nebyla schopná dostatečně pružně reagovat na Gorbačovovu doktrínu,
a postupně se tak tvořila kulturní kontra-elita, v níž se potkávali antikomunisté, liberálové a reformní komunisté. Tato skupina se pomalu proměňovala na politickou kontra-elitu a paralelně se formovala i reformně naladěná státně socialistická elita. A tak, přestože je pravdou, že pro potenciální

27 K bližšímu vymezení nejrůznějších teorií elit či výzkumů elit srov. Lánský – Sochor 2018,
s. 21–66; Khan 2012.
28 Její autoři se tématu věnují systematicky, srov. např. Tuček et al. 2006; Machonin – Tuček
2002.
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změnu starého režimu chyběl jasně vyproﬁlovaný sociální aktér, během
osmdesátých let se pozvolna utvářela – nejdříve nejasně ohraničená – vrstva lidí s poměrně (vzhledem k nivelizaci příjmů) velkým ekonomickým, kulturním a sociálním kapitálem, kteří do určité míry zažívali nekonzistenci
tohoto svého statusu: značný kapitál vs. omezované možnosti jeho využití.
To byla rezerva pro případ zhroucení režimu a základna, z níž se mohla po
roce 1989 tvořit elita nová.
Přechod k postsocialistickému uspořádání ve východní a střední Evropě
měl v zásadě tento obecný průběh s národními speciﬁky: 1. přechod k parlamentnímu politickému uspořádání, doprovázený ekonomickou transformací s neoliberálním zaměřením, a to často včetně šokové terapie; 2. na
konci devadesátých let postupné začleňování do struktur Evropské unie,
díky kterému se začaly projevovat prvky posilování sociální soudržnosti.
Podle Machonina se tato druhá fáze navenek manifestovala jako obrat
doleva (Frič et al. 2011, s. 64), což přesně konvenuje s vývojem popsaným
výše.
Výsledná sociální struktura nabývala následující podoby: novou vrstvou
byla maloburžoazie a podnikatelé, formovala se užší vrstva vlastníků velkého kapitálu a byrokraticko-politická třída. Již v devadesátých letech ale na
druhé straně probíhaly procesy vedoucí k polarizaci a sociálnímu vyloučení.
Co se týče politické elity (tj. politiků), nebyl po roce 1989 zaznamenán výrazný návrat staré komunistické elity z normalizačního období (1970–1989),
pouze se do politiky zapojila část reformních komunistů, a to například
v sociální demokracii či Levém bloku. Zajímavou výjimkou byl Marián Čalfa,
jenž představuje asi nejviditelnější postavu ze skupiny předlistopadových
komunistů, kteří napomohli ke klidnému průběhu politického převratu.
Největší část formující se politické elity (či třídy) tak byla složena z „nových“
lidí. Existovaly zde tři hlavní zdroje: lidé z disentu (reformní komunisté, sociálnědemokraticky smýšlející a občansko-liberálně orientovaní), lidé perzekvovaní před rokem 1989 či jejich potomci a konečně ti, kteří v minulém
režimu z nejrůznějších důvodů nemohli rozvinout vlastní kariéru (tato skupina byla největší). Jednou z klíčových charakteristik nástupu nové politické elity byl věk: byly v ní výrazně nadreprezentovány mladší ročníky.
Ekonomickou elitou se ve zmíněné studii zabývá Milan Tuček (Frič et al.
2011, s. 82–112). Nemalá část této elity formované po roce 1989 byla součástí
ekonomicky významných kruhů už za minulého režimu. Ve výzkumech se
ukazuje, že tito lidé často nepovažovali svoje vyhlídky v reálném socialismu
za dostatečné ani odpovídající jejich kvalitám. To byl jeden z důvodů, proč
během druhé poloviny osmdesátých let zesilovala kritika namířená proti socialistickému vedení. Do polistopadové transformace ekonomického
systému se zapojila nezdiskreditovaná část vrcholového a středního státně
socialistického managementu; zjednodušeně řečeno, část nomenklatury.
Šetření z roku 1994 (Frič et al. 2011, s. 83) ukázalo, že formující se ekonomické elity byly ze 40 % složeny z dřívější socialistické elity – tj. staro-nová elita
– a zbytek (tj. 60 %) byl nový. U této nové elity patřilo 30 % lidí k těm, kteří
měli za minulého režimu k elitní pozici blízko, 55 % bylo ze středního předlistopadového managementu a pouze 15 % byli úplní nováčci. Staro-nová
elita tak byla složena z komunistů z 83 % a nová z 53 %.
Pokud jde o explicitní přehledy či evidence nejbohatších členů ekonomické elity, je období před rokem 2002 problematické. K dispozici jsou v podstatě pouze mediální zprávy. První přehled se objevil teprve v roce 2002.
V něm ovšem ﬁgurovali i sportovci apod. Lze konstatovat, že v této době již
z vrchní příček nejbohatších pomalu mizely postavy s výrazně předlistopadovou minulostí.
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2. STABILIZACE POLITICKO-EKONOMICKÉHO SYSTÉMU,
ANEB „ROZDĚL…“ (2002–2013)

Politika. V roce 2002 proběhly volby do poslanecké sněmovny, ve kterých
pod vedením Vladimíra Špidly vyhráli sociální demokraté a získali 70 mandátů. Vytvořili vládní koalici společně s US-DEU a KDU-ČSL (tyto strany
kandidovaly společně a získaly 31 mandátů). Koaliční síla byla poměrně
malá, neboť disponovala těsnou většinou 101 hlasů. Během vládnutí Špidlovy vlády došlo ke vstupu České republiky do Evropské unie (1. května
2004). ČSSD postupně oslabovala a v červnových volbách do Evropského
parlamentu výrazně propadla (získala 8,8 % hlasů a pouhé dva mandáty
z celkových 24), přičemž zvítězila již tehdy částečně euroskeptická ODS
s 30 %, následovaná KSČM se ziskem 20,3 % hlasů. Vladimír Špidla v reakci
na výsledek voleb podal v červenci demisi, kterou prezident přijal a pověřil
sestavením vlády Stanislava Grosse (ten ve Špidlově vládě zastával post prvního místopředsedy). Tato další vláda ČSSD však neúřadovala ani rok, když
byl premiér Gross donucen podat demisi v důsledku vlastní aféry s nevyjasněným ﬁnancováním nákupu bytu. Třetí sociálnědemokratický kabinet
v tomto volebním období sestavil dosavadní ministr pro místní rozvoj Jiří
Paroubek v dubnu 2005. Nový předseda vlády přinesl do funkce zejména
intenzivní levicovou rétoriku, odhodlanost a jisté osobní charisma, takže se
skomírající preference ČSSD během několika měsíců skoro ztrojnásobily
(z 10,5 % v dubnu 2005 na 27 % v lednu 2006 podle dat CVVM). Intenzivní
antikampaň proti sociální demokracii a zejména Paroubkovi osobně vedená částí veřejnosti, intelektuálů a pravicí vyvrcholila problematickou kauzou tzv. Kubiceho zprávy,29 která těsně před volbami 2006 zjevně ovlivnila
volební klání.
Přestože vývoj stranických preferencí v předvolebním období naznačoval
možné vítězství sociální demokracie, volby nakonec vyhrála ODS. Tehdy zaznamenáváme další proměnu politické mapy a výkyv kyvadla zpět
doprava. První Topolánkova vláda nezískala v říjnu 2006 důvěru poslanecké sněmovny a úřadovala bez ní až do ledna 2007, kdy důvěru získala druhá Topolánkova vláda. Rozdíl mezi nimi byl ten, že první sestavila
ODS společně s nestraníky, zatímco druhá byla vytvořena v koalici s lidovci
a Zelenými (předseda Martin Bursík) a opírala se i o „přeběhlíky“ z řad opozičních poslanců. Kabinet prezentoval svou neoliberální orientaci (oslabení veřejných struktur) jako tzv. rozpočtově zodpovědné vládnutí. Tato
standardní neoliberální politika, která byla ovšem znásobená postupně se
projevujícími dopady globální ekonomické krize z let 2007 a 2008, začala
být pro širší vrstvy záhy problematická. Opoziční strany (ČSSD a KSČM) se
několikrát pokusily vyslovit vládě nedůvěru, což se nakonec v březnu 2009
podařilo. Následně byl dosavadní předseda Českého statistického úřadu
Jan Fischer pověřen sestavením úřednického kabinetu, jenž měl vládnout
do parlamentních voleb chystaných na říjen 2009. Ty se však po zrušení příslušného zákona Ústavním soudem nekonaly. Jeho zásah byl tehdy
hodnocen různě, každopádně šlo o výrazný vstup justice do politiky.

29 Stručně řečeno, spočívala tato kauza v tom, že několik dní před volbami elitní policista
z útvaru věnujícího se potírání organizovaného zločinu zveřejnil zprávu, ze které vyplývalo
množství obvinění směřujících zejména proti politikům ČSSD; šlo o různá nařčení, jež měla
dokládat prorůstání maﬁe a státní správy právě v režii sociálních demokratů.
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Již v červnu 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu, ve kterých
sociální demokracie opět spíše neuspěla: byla druhá za ODS. Následovaly
volby do poslanecké sněmovny v roce 2010, ve kterých těsně zvítězila ČSSD
(22,1 % hlasů) před ODS (20,2 %) a získala 56 mandátů. Do sněmovny se
dostalo nové politické uskupení Věci veřejné30 (v předešlých volbách to byla
Strana zelených), jež získalo podporu voličů (10,9 % hlasů a 24 mandátů)
s poměrně jednoznačně orientovanou politikou zaměřenou proti korupci
a „politickým dinosaurům“, kterými byly myšleny zavedené politické strany (před volbami také využívala tématu přímé demokracie). Věci veřejné
měly být řízeny po vzoru ﬁrmy, a proto bývají analytiky hodnoceny jako
strana-ﬁrma (Hloušek 2012). Nešlo o první projevy této tendence, již ve volbách v roce 2002 bylo možné sledovat prvky profesionalizace vedení volebních kampaní. Nicméně Věci veřejné představují přelom v tom smyslu, že
se s nimi do českého politického systému dostal nový prvek s rétorikou
zpochybňující jeho základní struktury: jednak byla tematizována korupce
a špatné vládnutí a jednak byly intenzivně kritizovány zavedené politické
strany, zejména ODS a ČSSD. To je přístup, který později s nuancemi využilo
hnutí ANO 2011 (a ještě později vlastně i Piráti). Současně je v této orientaci
na populistické ladění vidět to, že část politické elity (v širším slova smyslu)
si v tomto období již uvědomovala nespokojenost části české společnosti
s politickým a ekonomickým vývojem.
Přestože volby v roce 2010 vyhrála sociální demokracie, prezident Václav
Klaus po několika jednáních pověřil sestavením vlády představitele ODS
Petra Nečase, jehož vláda v srpnu 2010 získala důvěru poslanecké sněmovny. Koalice se opírala o hlasy ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. ODS tedy
udržela otěže vládnutí v zemi, které s krátkou přestávkou Fischerovy vlády (2009–2010) třímala od roku 2006 až do roku 2013. Celé toto období je
vládou pravice, tzv. rozpočtové odpovědnosti a od roku 2010 také škrtů
(austerity). Nečasova vláda využila světové ekonomické krize probíhající
od roku 2008 a přišla s politikou výrazně omezující veřejné rozpočty, která
byla více či méně otevřeně nasměrována proti chudší části společnosti.31
Pachuť nespravedlivého počátku Nečasovy vlády32 a zároveň zjevně asociální a neoliberální politika poměrně rychle aktivovaly opozici z občanského sektoru: vzniklo množství iniciativ, které se později spojily do platformy
Stop vládě a spolu s odbory v dubnu 2012 zorganizovaly největší protivládní
demonstraci od roku 1989. Nečasův kabinet, který většinu svého programu
nakonec neprosadil, padl až v roce 2013 kvůli osobnímu skandálu premiéra.33 Nového předsedu (úřednické) vlády jmenoval již nový prezident, Miloš
Zeman, který uspěl v první přímé volbě hlavy státu i proto, že se mu poda-

30 Vznikly v roce 2001 jako poměrně malá, na Prahu orientovaná strana. Před volbami 2010 i po
nich byl její asi nejviditelnější postavou původní volební manažer a později poslanec a ministr dopravy Vít Bárta, pro něhož bylo působení v politice součástí ﬁremního plánu bezpečnostní agentury ABL, kterou společně se svým bratrem založil.
31 Plánovala zavést školné na vysokých školách, privatizovat zdravotnictví, výrazně zpřísnit systém sociální pomoci apod. Asociální program Nečasovy vlády byl pokusem o uskutečnění
toho, o čem Klausovy vlády a bezprostřední Klausovi následovníci spíše jen mluvili: neoliberálního vládnutí.
32 Prezident Václav Klaus nejmenoval premiérem zástupce vítěze voleb (patrně Bohuslava
Sobotku, který byl po odstoupení předsedy ČSSD Jiřího Paroubka coby statutární místopředseda nejvýraznější tváří strany), ale naopak nejdříve pověřil jednáním o složení vlády (a později jmenoval ministerským předsedou) zástupce v pořadí druhé strany ve volbách, tedy ODS.
33 Vyvrcholením těchto problémů byl zásah policejních složek na Úřadu vlády v červnu 2013, na
kterém se významně podílel Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).
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řilo vytvořit dojem, že je kandidátem stojícím právě proti kabinetu Petra
Nečase.
Konec této éry je z politického hlediska rámovaný začátkem sice postupné, avšak velmi zjevné restrukturace politického pole. Oslabovaly relativně
silné (svojí členskou základnou) a tradiční (to platí nejen pro ČSSD, ale již
také pro ODS) politické strany, které byly sice také výrazně napojené na
ekonomické zájmy elit, ale stále byly v nějakém smyslu propojené nejen
se svým členstvem, ale také s různými vrstvami obyvatel, jejichž zájmy se
alespoň zčásti snažily prosazovat. Nové politické subjekty (Věci veřejné či
později ANO 2011) byly naopak velmi intenzivně spojeny s ekonomickými
zájmy zcela konkrétních aktérů. Začal vstup extrémně bohatých jedinců
do české politiky v otevřené podobě. Volby do poslanecké sněmovny v roce
2013 tento trend jen potvrdily.
Důležitým procesem, který svědčí o prorůstání ekonomických a politických elit v České republiky v daném období, je postupný přesun vlastnictví
médií z mezinárodních korporací do rukou domácích magnátů. Po listopadu 1989 došlo k rychlé a spontánní privatizaci většiny médií a později,
v letech 1993–2000, k jejich prodeji do zahraničních rukou.34 Mezi lety 2001
a 2007 se situace vlastnictví médií v České republice v podstatě stabilizovala, přičemž většina z nich patřila zahraničním majitelům – jejich podíl na
mediálním trhu tvořil přes 80 % (Vojtová 2017, s. 31).35 Důležitý byl nepřímý
důsledek tohoto stavu: poměrně silná nezávislost médií, respektive malá
přímá (vlastnická) vazba na českou politiku a ekonomické zájmy. Po roce
2008 do mediální krajiny začali vstupovat někteří byznysmeni ze zformované domácí hospodářské elity. Jedním z důvodů byly důsledky ekonomické krize z roku 2008,36 které zasáhly česká, zejména tištěná média. Většina
zahraničních vlastníků nebyla ochotná do svých portfolií investovat, a tak se
snažili své podíly prodat. Pro potřeby naší studie není nutné detailně popisovat jednotlivé prodeje významných médií, spíše je důležité konstatovat,
že v roce 2013 byla mediální krajina v České republice z hlediska vlastnictví úplně jiná než na počátku zkoumaného období (2002): z celostátních
deníků se ve výraznějším zahraničním vlastnictví nacházely pouze dva,
Blesk a AHA (které však lze považovat za bulvár). Z hlediska podílu na trhu
důležitá Mladá fronta DNES a Lidové noviny jsou od června 2013 vlastněny
Andrejem Babišem. Vedle nich vycházejí ještě deníky Právo, patřící Zdeňkovi Porybnému, a Hospodářské noviny, které jsou součástí vydavatelství
ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. Popsaný posun na majetkové mapě českých
médií dost možná signalizoval konec stability politicko-ekonomického řádu
v české společnosti a jakési šikování nejvlivnější části elit na následující politický boj, který lze vnímat jako projev snahy o obranu nabytého vlastnictví.
Zejména u Babišova vzniklého podnikatelského, mediálního a politického
trojimpéria (Agrofert, MAFRA a ANO) je zcela evidentní jeho snaha posílit
svůj vliv v politickém prostoru nezávisle na v devadesátých letech vzniklém
uspořádání, jež bylo vykolíkováno stranami ODS a ČSSD.

34 V našem textu se nebudeme zabývat touto prvotní privatizací českých deníků a médií, která
byla do značné míry spontánní a často probíhala tak, že tato média přešla do rukou částí
redakcí. Toto období prakticky skončilo rokem 1992. Po roce 1993 nastala určitá fáze denacionalizace médií a vstupu zahraničních vlastníků daná tím, že domácí majitelé často postrádali
kapitál nutný na investice.
35 Tato hodnota vychází z odhadu, jenž je ovlivněn tím, že z devíti celostátních deníků není
u Haló novin známa výše průměrného denního prodaného nákladu, protože nebyl zjišťován.
36 Některé procentuální poklesy v prodeji tištěných médií byly i dvojciferné. Pokles zaznamenaly i tržby z reklamy. Celkově byl vliv ekonomické krize na média závažný.
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Ekonomika. Období stabilizace politicko-ekonomického systému (mezi
roky 2002 a 2013) se z makroekonomického pohledu dá prohlásit za dobu
velmi turbulentní. Jsou v ní přítomna léta významného růstu, ale i výrazných poklesů. Například v roce 2006 vzrostlo HDP ve stálých cenách
o téměř 7 %, aby o tři roky později kleslo o 4,5 %.
K mnohem méně dramatickému vývoji došlo kupodivu u vládních politik. Sociální demokraté, kteří nesli hlavní část vládní odpovědnosti v první
třetině tohoto období, přistupovali k ekonomice spíše středopravicově, což
bylo v rozporu s jejich deklarovanou levicovostí. To je vidět například na
snížení daně z příjmů právnických osob z 31 % v roce 2002 až na 24 % v roce
2006. V tomto trendu pokračovaly také následující vlády, které ale již byly
otevřeně pravicové (zmíněná daňová sazba poklesla v roce 2010 na 19 %).
Daň z příjmů právnických osob, která je pro naše zkoumání formování ekonomických elit klíčová, byla v období deklarované středolevicové koaliční
vlády ČSSD a tzv. Čtyřkoalice snížena o 7 %, což představovalo téměř čtvrtinový pokles. Následně v dalším období pravicových vlád s rozhodující rolí
ODS byla sazba snížena ještě o dalších 5 %, tedy opět o více než pětinu. Oba
vládnoucí bloky tak v klíčovém parametru ekonomického systému naplňovaly potřebu stabilizující se vrstvy movitých elit, která již měla za sebou
akumulaci kapitálu a pro niž se stávala klíčovým parametrem výše daní
a dalších odvodů z příjmů, které realizují.37 Zajímavé ovšem je, že ani výrazné snížení těchto sazeb ve skutečnosti nijak zásadně neovlivnilo reálný únik
movitých jedinců a ﬁrem (a nejen jich, ale i menších ﬁrem a korporací) do
daňových rájů,38 což je jedna z klasických metod obrany bohatství nejmovitějších jedinců podle amerického politologa Jeffreyho A. Winterse.39
Za mírně pozitivní lze v první třetině sledovaného období, tedy za vlády
sociální demokracie, považovat snížení základní sazby DPH z 22 % na 19 %,
což částečně kompenzovalo předchozí přesun zdanění části zboží a služeb
do základní sazby DPH související se vstupem České republiky do Evropské unie. Jakkoli si vlády vedené ČSSD podle nás zaslouží kritiku za politiku,
která byla zjevně inspirována neoliberální ideologií, následující pravicové
kabinety tento trend výrazně prohloubily: svou politiku postavily ještě více

37 Pravdou ovšem je, že v tomto bodě vládnoucí strany postupovaly v souladu s převažujícím
trendem v rámci Evropské unie i světa a rovněž ve shodě s dominantní ideologií neoliberalismu: snižování sazby této daně a další související opatření byla zdůvodňována daňovou
konkurencí, potřebou přizpůsobit se globálnímu trendu, přilákat zahraniční kapitál, přímé
investice apod.
38 V daném období (mezi lety 2004 a 2006) se například OKD, respektive jeho vlastník Karbon
Invest stal součástí RPG Industries se sídlem na Kypru (Breiová 2006). Další miliardáři, jako
například Petr Kellner, operovali z daňových rájů již od devadesátých let a jiná, menší část
ponechala své společnosti zaregistrované v České republice.
39 Tento koncept je součástí jeho širší teorie oligarchie (Winters 2011), v níž nabízí svébytný
přístup popisující podstatnou část politického života, která podle něj do určité míry uniká
jak sociologické třídní analýze, tak klasickým politologickým rozborům. Podle Winterse je
podstatou oligarchie bohatství a majetek. Kvůli majetku si totiž oligarchové pořizují nejrůznější formy obrany bohatství (wealth defense). Ve státech bez dostatečně silného institucionálního řádu je rozměrem této moci schopnost oligarchů zajistit si přízeň soudů, sítí úředníků, policie apod. V rozvinutějších právních státech jde o nákup legálních služeb odborníků
specializujících se na služby pro bohaté (nákup služeb bezpečnostních agentur či daňových
poradců). Materiální moc středních a nižších vrstev je v součtu (jednotlivých individuí)
obrovská, jejím problémem je však její vysoká míra disperze (včetně roztříštěného politického vědomí) a závislost na (politické) mobilizaci mas: širší lidové vrstvy se běžně nevnímají
jako jednotná skupina s podobnými zájmy a jejich politická mobilizace je poměrně náročná.
Naproti tomu superbohatí jsou si své pozice a zájmů mnohem více vědomi – jejich základní
cíl je ochrana jejich bohatství. Výstižně řečeno, jejich sdílená „oddanost bohatství a obraně
majetku je zdrojem jejich koheze jako skupiny politických aktérů“ (Winters 2011, s. 20).
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na deregulaci, snižování daní a zároveň na zpřísnění vyplácení sociálních
dávek a podpor. Jde o trend vyhovující elitám již z toho důvodu, že společnost štěpí a jednotlivé sociální skupiny staví proti sobě. Pravicové vlády tedy, jak už jsme uvedli, jednak pokračovaly ve snižování korporátních
daní a rozšiřování možností snižování daňového základu a jednak zásadně
měnily sazby dalších daní. Tyto změny ekonomickým elitám bezprostředně
nepomohly, spíše posloužily jejich obslužné třídě. Do této oblasti podle nás
spadá například snížení daně z dividend a podílů na zisku pro fyzické osoby v roce 2008 z 25 na 15 %. Nejvýznamnější změnou, a to jak fakticky, tak
ideologicky, zde ovšem bylo zavedení rovné daně z příjmu fyzických osob.
Zatímco vlády ODS i sociální demokracie v předešlém období postupně
zmenšovaly daňovou progresi snižováním mezní sazby až na 32 %, došlo
v roce 2008 k zavedení rovné daně s jednotnou sazbou 15 % (nově se vypočítávala z tzv. superhrubé mzdy, takže její výše vůči srovnatelné základně
byla reálně kolem 19 %). Tato změna pomohla osobám s nejvyššími příjmy.
Stejným směrem šlo navíc zavedení stropů na platby pojistného, a to jak
sociálního, tak zdravotního. Souběžně byla zvýšena snížená sazba DPH,
která se aplikuje především na nezbytné zboží (potraviny, léky), a to z 5
% postupně až na 15 %; obdobně vzrostla základní sazba DPH postupně
z 19 % na 21 %.40
Daňové změny neměly zásadnější dopad na výši Giniho koeﬁcientu (viz
tabulku č. 3), byť bylo možné v dané době zaznamenat s jistými ﬂuktuacemi jeho postupný růst, což je možné vnímat jako mírné zvýšení nerovnosti.
Největší skok pozorujeme po roce 2010, což lze opět přičíst na vrub ekonomické krize, respektive pravicové politiky státu v reakci na ni, tj. politiky
úsporných opatření a škrtů (austerity).
Rok

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Giniho
23,2
koeﬁcient

22,8

24,8

24,5

23,9

23,5

22,8

23,2

23,7

25,2

24,9

24,6

Tabulka 3: Giniho koeﬁcient pro Českou republiku
(podle Kahanec et al. 2013; Eurostat 2020)

Společnost. Vývoj sociální struktury české společnosti v období mezi lety
2002 a 2013 v zásadě pokračoval v trendech z první fáze postkomunistické transformace.41 V roce 2005 bylo v České republice mezi lidmi (s věkem
nad 15 let) 10,4 % vysokoškoláků, a stoupající trend z minulého období tak
pokračoval. V roce 2009 se zvýšil na 12,7 % a v roce 2013 již na 16,7 %. Zemi se
tedy v podstatě dařilo – přinejmenším v tomto hrubém, statisticky měřitelném ohledu – naplňovat cíl vytváření vzdělanostní společnosti.
Vývoj sektorové struktury pracujících rovněž navazoval na trendy z období
let 1989–2002: nadále narůstal poměr pracujících v terciárním sektoru, a to
zejména na úkor sektoru primárního. Přehledně to ukazuje tabulka č. 4.
Určitý skok je možné vidět v letech 2007–2009, kdy vzrostl podíl pracujících v terciárním sektoru o 2 %. S jistou mírou volnější interpretace těchto
hrubých dat se lze domnívat, že je zde souvislost s ﬁnanční a ekonomickou
krizí z roku 2008, která posílila přesun pracujících z výroby do služeb.

40 Nedošlo sice ke sjednocení sazeb DPH a k vytvoření jedné daňové sazby, ale i tak pokračovalo snižování progresivního dopadu daňového systému jako celku.
41 Většina dat pro analýzu sociální struktury české společnosti vychází z webové stránky Česká
republika od roku 1989 v číslech – aktualizováno 16. 5. 2019 (Český statistický úřad 2019a).
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Rok

Celkový počet
pracovních sil
[tis.]

Primární
sektor [%]

Sekundární
sektor [%]

Terciární
sektor [%]

2003

4733,2

5,4

38,4

56,2

2005

4764,0

4,8

38,6

56,6

2007

4922,0

4,5

39,1

56,4

2009

4934,3

4,2

37,7

58,1

2011

4872,4

3,9

37,9

58,2

2013

4937,1

3,9

37,1

59,0

Tabulka 4: Vývoj podílu pracovních sil v jednotlivých sektorech v období
2003–2013 (podle Český statistický úřad 2019a)

Jak ukazuje tabulka č. 5, která je konstruovaná na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), podíl zaměstnaných ve vlastním podniku mezi lety 2002 a 2013 vlastně kontinuálně stoupal: z 16 % až na bezmála 18 %. V letech 2009–2012 je zde přitom patrný znatelný pokles počtu
zaměstnanců; navíc od roku 2009 klesal počet zaměstnaných pro celou
Českou republiku (od roku 2012 se trend opět mírně obrátil).42 Krize se zřejmě projevila v jistém přesunu mezi zaměstnanci a pracujícími na vlastní účet, jejichž podíl od roku 2008 stoupl z 11,9 % na hodnoty kolem 14 %
v letech 2012–2013. Nicméně z našeho pohledu je asi nejdůležitější statistikou již zmíněný poměr zaměstnaných ve vlastním podniku na zaměstnaných celkem.
2002
Zaměstnaní celkem

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

4764,9 4733,2 4706,6 4764,0 4828,1 4922,0 5002,5 4934,3 4885,2 4872,4 4890,1 4937,1

zaměstnanci včetně
4002,2 3921,7 3914,5 4000,8 4048,3 4125,3 4195,9 4107,0 4019,2 3992,9 3989,5 4055,2
členů produkčních
84,0 % 82,9 % 83,2 % 84,0 % 83,6 % 83,8 % 83,9 % 83,2 % 82,3 % 81,9 % 81,6 % 82,1 %
družstev
zaměstnavatelé

192,6
4,0 %

196,8
4,2 %

187,5
4,0 %

177,1
3,7 %

195,9
4,1 %

184,0
3,7 %

178,7
3,6 %

183,6
3,7 %

178,1
3,6 %

176,0
3,6 %

165,6
3,4 %

pracující
na vlastní účet

540,5
11,3 %

581,3
12,3 %

573,2
12,2 %

551,1
11,6 %

550,8
11,4 %

582,3
11,8 %

596,3
11,9 %

614,2 658,3
12,4 % 13,5 %

677,8 706,8 669,1
13,9 % 14,5 % 13,6 %

pomáhající rodinní
příslušníci

28,9
0,6 %

33,0
0,7 %

31,1
0,7 %

35,0
0,7 %

32,5
0,7 %

29,8
0,6 %

31,5
0,6 %

29,5
0,6 %

29,5
0,6 %

25,7
0,5 %

28,1
0,6 %

Podíl zaměstnaných
ve vlastním podniku
celkem
na zaměstnaných
celkem

16,0 %

17,1 %

16,8 % 16,0 %

16,1 %

16,2 %

16,1 %

16,8 % 17,7 %

18,1 %

18,4 % 17,9 %

Tabulka 5: Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání (v tisících osob a v %) v letech 2002–2013
(podle Český statistický úřad 2019a)

42 V této době také rostla obecná nezaměstnanost, která vyvrcholila v roce 2010, kdy dosáhla
7,4 %, zatímco v roce 2008 byla jen 4,4 %. Šlo patrně opět o projev dopadů ekonomické krize
z roku 2008. K předkrizovým hodnotám se obecná míra nezaměstnanosti dostala až v roce
2015.
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166,0
3,4 %

46,8
0,9 %

Čistě třídní analýzu (tak jako byla v předchozí kapitole popsána struktura
EGP) nemáme pro období let 2002–2013 k dispozici.43 O stavu české společnosti leccos napovídá míra ohrožení příjmovou chudobou, kterou je možné
využít pro nepřímé informování o těch částech společnosti, jež lze označit
za poražené transformačního procesu či za prekarizované (Standing 2018).
Český statistický úřad od roku 2005 realizuje výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC), které poskytuje poměrně komplexní informace o životě
v české společnosti.44 Z hlediska ohrožení chudobou (tabulka č. 6) je možné říci, že je zde poměrně stabilní poměr chudých (na hranici 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu) oscilující kolem 9,4 %. Nárůst
chudoby mezi lety 2009 a 2012 (resp. 2013) opět zrcadlí dopady ekonomické krize z roku 2008.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hranice příjmové chudoby 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu
Míra chudoby
(podíl celkového
počtu osob v %)

10,4

9,9

9,6

9,0

8,6

9,0

9,8

9,6

8,6

Hranice příjmové
80 986 85 806 92 212 101 083 109 184 111 953 113 040 114 953 116 093
chudoby
(v Kč/rok)
Hranice příjmové chudoby 70 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu
Míra chudoby
(podíl celkového
počtu osob v %)

17,4

18,0

16,8

16,5

16,1

15,5

16,6

16,6

15,8

Hranice příjmové
chudoby
94 483 100 107 107 580 117 930 127 381 130 611 131 880 134 112 135 441
(v Kč/rok)

Tabulka 6: Hranice příjmové chudoby v letech 2005–2013
(podle Český statistický úřad 2006, 2010, 2014, 2019b)

43 Alespoň provizorně je možné vycházet z hodnocení vlastní hospodářské situace domácností jako zdroje informací o tom, jak vývoj České republiky vnímají obyvatelé na subjektivní
rovině. Mezi lety 2002 a 2013 panovala podle průzkumů CVVM poměrně vysoká spokojenost
domácností s vlastní ekonomickou situací. Od dubna 2002 většina respondentů hodnotila
svoji situaci pomocí prostřední odpovědi (ani dobře, ani špatně). Tento stav platil nejen do
přelomu let 2012/2013, ale vlastně platí až do současnosti. Zajímavější jsou odpovědi na otázku po hodnocení ekonomické situace celé republiky, kterou CVVM nepublikuje tak často.
Od roku 2003 až do ledna 2006 hodnotila většina respondentů ekonomickou situaci České
republiky poměrně negativně: nejhůře to bylo v lednu 2004, kdy ji vidělo negativně 55,4 %
respondentů, zatímco pozitivně jen 6,7 %. Tyto křivky se poměrně náhle změnily, a v lednu
2006 byla (na krátkou dobu jednoho měření) ekonomická situace země dokonce vnímána pozitivně vyšším počtem respondentů než u ostatních možností (pozitivně ji hodnotilo
28,4 %, negativně 27,3 %). Začalo tak období, kdy byla ekonomická situace státu hodnocena
ne zcela pozitivně, ale méně negativně. To skončilo červnem 2008, od kdy posilovalo negativní hodnocení na úkor pozitivního, přičemž tento trend trval prakticky až do září 2013, kdy
se křivky negativního a pozitivního hodnocení začaly opět přibližovat k sobě. Asi nejhůře byl
stav české ekonomiky vnímán v březnu 2010, kdy ji za špatnou označilo 71,7 % respondentů.
Zjevně se v tomto hodnocení promítala ekonomická krize z roku 2008 a její důsledky. Pozitivní výkyv v roce 2006 je zase možné interpretovat jako efekt vlády sociální demokracie pod
taktovkou Jiřího Paroubka, která se snažila zostřit politický konﬂikt mezi pravicí a levicí, a to
nejen v rétorické oblasti, ale také v oblasti konkrétních politických opatření – např. zvýšení
transferů rodinám s dětmi (zvýšení rodičovského příspěvku, tzv. pastelkovné, zvýšení porodného apod.) –, které zřejmě pozitivně rezonovaly u levicového elektorátu.
44 V této a následující kapitole se budeme opírat také o údaje z tohoto šetření. K detailům
ohledně metodiky srov. Český statistický úřad 2019c.
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Velkým problémem tohoto období se staly exekuce, které jsou asi nejviditelnějším projevem nerovného vývoje po roce 1989. Přestože většina
obecných statistik (např. Giniho koeﬁcient) naznačuje, že česká společnost
netrpí extrémní nerovností, právě fenomén zadlužení a exekucí ukazuje, že
je zde poměrně široká vrstva těch, co na tom nejsou dobře. Návrh zákona
o soudních exekutorech byl přijat v lednu 2001 většinou hlasů tehdejších
poslanců. Proti tomuto zákonu hlasovali pouze tři poslanci (všichni mimochodem z ODS) a 25 poslanců se zdrželo, přičemž drtivá většina z nich byla
z KSČM (Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 2001). Až do
let 2015/2016 bylo problémem navíc to, že se v oblasti poskytování půjček
dařilo i nekalým praktikám a subjektům, chyběla silnější regulace. Kromě
samotného přesunu poměrně velkého množství lidí na či za hranu chudoby měly exekuce také ten dopad, že vzhledem k jejich podmínkám se
mnoha dlužníkům nevyplácelo standardně pracovat (resp. být zaměstnán)
a místo toho volili nějakou formu aktivit z oblasti šedé ekonomiky: podle
odhadů do ní mohlo přejít okolo 200 000 lidí (Prokop 2020, s. 49). Přesnější odhady o počtech exekucí a dalších problémech s nimi spojených jsou
k dispozici spíše až pro období po roce 2013, a tak se jim věnujeme v následující části.
Stabilizace politicko-ekonomického řádu se zrcadlí i v lehké proměně
a zároveň stabilizaci polistopadové ekonomické elity. Podle všeho je možné
konstatovat, že mezi lety 2002 a 2013 postupně vymizela stará i staro-nová
elita (viz výše), jelikož celá polovina ekonomické elity začala svou kariéru
nejdříve kolem roku 1989, ale spíše později. Klíčové pozice naopak zaujali
zástupci nových elit čím dál tím více se rekrutující z polistopadových poměrů: účastníci kuponové privatizace a šedé ekonomiky, pracovníci a zřizovatelé privatizačních fondů a bank (Frič et al. 2011, s. 86–88). Omezení činnosti
nové ekonomické elity se tehdy projevovalo dvojím způsobem: jednak šlo
o překážky spojené s váhou a vlivem podniků se zahraničním kapitálem,
jednak o rozsah intervencí státu do podnikání (např. pomocí progresivního zdanění). Výše jsme kroky vlád směřující k redukci těchto překážek pro
aktivity ekonomické elity připomněli. V období, které zde popisujeme, se
setkáváme také se systemizací prosazování zájmů zmíněných skupin. Stabilizace se projevila i zvýšením počtu velmi bohatých jedinců v české společnosti, jež doprovázel rovněž vyšší zájem médií o danou problematiku.45

45 Objevují se první mediální přehledy českých miliardářů, podle některých jich bylo asi 60,
podle jiných skoro 100, srov. Frič et al. 2011, s. 86.
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3. ŠIKOVÁNÍ ELIT, ANEB „… A PANUJ“
(VÝVOJ PO ROCE 2013)

Politika. Třetí část naší analýzy se věnuje období, které je široce vnímáno
jako éra, kdy jeden z miliardářů, Andrej Babiš, svým nástupem nastínil trend
otevřeného vstupu extrémně bohatých jedinců do české politiky. V roce
2013, poněkud netradičně v říjnu, proběhly volby do poslanecké sněmovny.
Šlo o volby předčasné, jejichž důvodem byla politická krize vzniklá na základě neoliberálního vládnutí kabinetu Petra Nečase (ODS). Působení této
vlády provázely obtíže dvojího druhu: zaprvé v rovině politického programu
a jeho realizace, kdy nastoupila poměrně tvrdou cestu neoliberální revoluce v české společnosti, a zadruhé v rovině každodenního výkonu moci, kdy
ji v podstatě od počátku její existence pronásledovalo velké množství skandálů.46 Největším problémem na úrovni provozu vlády byla patrně nestabilita politické strany Věci veřejné, která již od roku 2011 procházela vleklou
vnitrostranickou krizí, jež vyvrcholila odchodem místopředsedkyně vlády
Karolíny Peake ze strany.47 Následně Petr Nečas s Věcmi veřejnými přerušil
spolupráci a začal vyjednávat s Peake o podpoře vlády (resp. jejím setrvání
v ní). Rekonstruovaný kabinet s podporou politické strany LIDEM, kterou
Peake promptně založila, získal důvěru v dubnu 2012. V prosinci se Peake
stala ministryní obrany, už po týdnu však byla Nečasem z funkce odvolána, což vytvořilo další z mnoha napětí v koalici. Konečnou ránu pak vládě
zasadila tzv. kauza Nagyová. V červnu 2013 provedl Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu zásah na Úřadu vlády kvůli podezření z korupce
a zneužití pravomoci úřední osoby u několika lidí: mezi zadrženými se ocitl
například někdejší ministr zemědělství Ivan Fuksa, bývalý předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř či právě Jana Nagyová, vrchní ředitelka
Sekce kabinetu předsedy vlády České republiky Petra Nečase, u které se
později ukázalo, že byla také premiérovou milenkou.48 Tento skandál v podstatě podtrhl nohy vládnutí ODS a stal se předstupněm nástupu Andreje
Babiše k moci.
Prakticky celé působení Nečasovy vlády bylo doprovázeno protesty ve
veřejném prostoru. Do tohoto nakonec poměrně rozsáhlého a vnitřně
bohatého hnutí se zapojilo velké množství občanských iniciativ i odbory
v podobě centrály ČMKOS. Již v srpnu 2010 vydala iniciativa ProAlt prohlášení Společnost se škrtnout nedá,49 kterým reagovala na vytvoření neoliberální vlády, jež ve verbální rovině často využívala diskurz šetření (austerity)
a omezování veřejných výdajů. ProAlt a některé další iniciativy společně
zformovaly platformu, která jednak organizovala protesty proti konkrétním
krokům Nečasova kabinetu a jednak se snažila na občanské bázi vytvářet analýzy a odborné expertizy zdůvodňující kritický a odmítavý postoj

46 Již v prosinci 2010 vyvolala opoziční ČSSD hlasování o nedůvěře vládě kvůli kauze údajné
korupce ve Státním fondu životního prostředí, jež vedla k odstoupení ministra životního
prostředí Pavla Drobila (ODS). Ve skutečnosti šlo jen o první z řady problémů, se kterými se
Nečasův kabinet musel na každodenní bázi potýkat.
47 Později se k ní přidalo několik poslanců a oba zbylí ministři za tuto stranu.
48 Podstatou politické roviny kauzy bylo to, že předseda vlády Petr Nečas měl dát poslancům
Fuksovi, Tluchořovi a Šnajdrovi slib, že výměnou za politickou podporu dostanou lukrativní
posty v polostátních ﬁrmách.
49 Původní webové stránky iniciativy ProAlt již nejsou funkční, a proto srov. s Romea 2010.
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k vládním krokům.50 Na začátku roku 2012 se části těchto organizací podařilo navázat spolupráci s odbory, a sice především s ČMKOS. Ta vyústila do
uspořádání největší protestní akce od listopadu 1989, jež se konala v dubnu
2012 na Václavském náměstí a jíž se podle některých odhadů zúčastnilo
80 000–100 000 demonstrantů. Sepětí rostoucí kritiky namířené proti kabinetu a pravicovému vládnutí v neoliberální podobě s poměrně rozsáhlými
protesty (navíc podpořenými odbory) bylo dalším tlakem, kterému musela
Nečasova vláda čelit. Jak již bylo řečeno, v polovině června 2013 padla.
Nečas a jeho okolí se vlastně pokusili realizovat to, o čem Klausova generace spíše jen fantazírovala: tvrdou a nesmlouvavou pravicovou politiku omezování veřejného ve všech možných formách (zejména ovšem v podobě
redukce veřejných rozpočtů). Nečasova vláda útočila na veřejné zdravotnictví, školství či na systém sociálních dávek. Beneﬁcientem její politiky byly
naopak elity a bohaté vrstvy. Roky 2012 a 2013 však byly současně obdobím, kdy se mohla přenastavit polistopadová politická imaginace, neboť
působení Nečasova kabinetu vedlo v poměrně krátké době k odporu nejen
vůči němu samotnému (což se následně potvrdilo na volebním výsledku
ODS i Věcí veřejných v roce 2013), ale také neoliberální politice jako takové.
Prvním politicky zjevným projevem této proměny na úrovni voleb se stala
přímá volba prezidenta v roce 2013, ve které zvítězil Miloš Zeman v souboji
s Karlem Schwarzenbergem, jedním z představitelů Nečasovy vlády.
Zeman do funkce nastoupil v březnu 2013, a tudíž již musel řešit vzniklou
krizi po pádu Nečasova kabinetu. Rozhodl se jmenovat nového premiéra,
který měl dostat příležitost sestavit vládu a následně požádat v poslanecké
sněmovně o důvěru. Předsedou tohoto úřednického kabinetu se stal Jiří
Rusnok, někdejší ministr ﬁnancí v Zemanově sociálnědemokratické menšinové vládě a později ministr průmyslu a obchodu ve vládě Špidlově (celkem od dubna 2001 do března 2003). Tento krok byl z hlediska politického provozu poněkud nestandardní, protože obešel stanovisko dosavadní
vládní koalice (ODS, TOP 09, LIDEM – liberální demokraté), jež požadovala pokračování vlády se změnou na pozici jejího předsedy (přičemž jejich
kandidátkou na premiérku byla Miroslava Němcová z ODS). Zeman totiž
pověřil Rusnoka bez toho, že by právě on měl zajištěnou většinu. Pravice
označila nový kabinet za vládu prezidentskou, což v zásadě nelze rozporovat. Dosavadní opozice (ČSSD a KSČM) to viděla jako příležitost k uspořádání předčasných voleb. Rusnokova vláda se žádostí o důvěru neuspěla
a následně se většina stran zastoupených v poslanecké sněmovně dohodla na jejím rozpuštění a tedy předčasných volbách, které Zeman vyhlásil na
říjen 2013.
V daný moment byla tato politická situace vyhodnocena nejen levicí v parlamentu, ale i protestním hnutím proti neoliberálnímu vládnutí (odbory
a iniciativy) jako příležitost pro změnu kurzu v české společnosti. Na první pohled se totiž zdálo, že volba Zemana prezidentem a hlavně porážka
Schwarzenberga je projevem oslabení a narušení pravicového (neoliberálního) vládnutí. Z dlouhodobého hlediska se ale postupně vyjevily i rysy
kontinuity, které jsou navíc z pohledu naší analýzy klíčové. Zemanovým
jmenováním Rusnokovy vlády se totiž do politického pole dostali pretendenti navazující na transformační diskurz devadesátých let, kteří využili
protineoliberálního étosu a všeobecné nálady ve společnosti podle vlast-

50 Mezi všemi je namístě zmínit boj s tzv. Drábkovou reformou sociálního systému či odpor
proti zavedení školného na vysokých školách, na němž měla zásadní podíl Iniciativa za svobodné vysoké školy (Deník Referendum 2012).
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ních záměrů. Jejich propojení se stabilizovanou politickou a ekonomickou
mocí (vzniklou právě v oněch devadesátých letech) se přímo nabízí.
Jak víme ze srovnání s jinými zeměmi v Evropě (ale i mimo ni), ekonomická
krize z roku 2008 vedla v mnoha státech k přetavení nespokojenosti s politikou a ekonomickým vývojem ke vzniku občanských a někdy dokonce
politických hnutí, která přinejmenším problematizovala neoliberalismus
a politiku šetření (austerity). V Řecku šlo o hnutí a později politickou stranu Syriza, ve Španělsku o hnutí Podemos. První jmenovaná vznikla v roce
2004 jako politická aliance a v roce 2012 se transformovala do politické
strany, která v Řecku výrazně uspěla ve volbách v lednu 2015, když získala téměř polovinu křesel v parlamentu a poté vytvořila vládu v čele s premiérem Alexisem Tsiprasem. Hlavním důvodem jejího úspěchu byla ostrá
kritika neoliberální politiky škrtů. Podobně byla v roce 2014 ve Španělsku
založena politická strana Podemos, která v sobě, zjednodušeně řečeno,
obsahuje odpor proti neoliberálnímu vládnutí a korupci. Transformovala
se z původního hnutí Indignados, jež se podílelo na protestech proti korupci z roku 2011, které byly také velmi výrazně neseny na pranýřování dopadů ekonomické krize z roku 2008. V České republice však podobný vývoj
nenastal. Poměrně krátké období (2011–2013), jež bylo otevřené i případné
kritice polistopadového směřování, bylo pohotovými a vlivnými politickými
silami využito jiným způsobem: jednak k prohloubení tematizace problému korupce a špatného vládnutí a jednak k postupnému příklonu ke konzervativní a národovecké kritice poměrů, která nezasahuje jádro problémů
rozdělujících společnost (ekonomické vztahy a nerovnost), ale zabývá se
spíše jejich kulturní rovinou.
Za této situace, jež nakonec vyústila v krizi roku 2013, založil jeden z nejbohatších Čechů Andrej Babiš o dva roky dříve své hnutí, které pojmenoval
ANO 2011.51 Již z názvu je patrné, že reagoval na silnou i poměrně širokou
nespokojenost s politikou a vládnutím polistopadových politických elit,
v dané době v české společnosti evidentní. Tento étos protivládních protestů se však nepřetavil do politiky, jež by zvýraznila kritiku a snažila se třeba vymezit nové směřování společnosti, ale spíše hledala téma, kterým by
protestní osten otupila.
ANO 2011 tak v zásadě navázalo tam, kde skončily Věci veřejné, a pracovalo s podobnými obrazy: za hlavní problémy české společnosti označilo
korupci a práci politiků obecně. Novým momentem bylo to, že tato ústřední témata uchopovalo spíše pozitivně. Jedno z hlavních hesel znělo: „ANO,
bude líp.“ Šlo o prozíravý politický tah, protože po skandálech ODS (kdy
Nečasova aféra byla jen pomyslným vrcholem pyramidy problémů této
vlády) se téma korupce a kritiky politiky jako takové opět stávalo tím, co
nakonec na české voliče zapůsobí. A tak ve volbách v roce 2013 sice zvítězila
ČSSD, ale hned druhé v pořadí bylo právě Babišovo hnutí. Jde o rok, kdy
do české politiky otevřeně vstoupil jeden z nejbohatších lidí ve státě, který
základ pro své bohatství získal v polistopadové privatizaci, čímž započala
další fáze vlivu miliardářů na českou společnost.52
Je třeba připomenout, že hnutí ANO 2011 je spíše než standardní politickou stranou jakýmsi ﬁremním projektem, který vlastně doplňuje klíčové

51 Jde o zkratku delšího názvu Akce nespokojených občanů 2011.
52 Volby do poslanecké sněmovny v roce 2013 dopadly celkově tak, že vládu sestavila vítězná
ČSSD (50 mandátů) spolu s dvěma stranami: ANO 2011 (47 poslanců) a KDU-ČSL (14 poslanců). Šlo tak o poměrně silnou koaliční vládu s podporou 111 poslanců, premiérem se stal
Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ministrem ﬁnancí Andrej Babiš.
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složky moci, jež kolem svého impéria buduje Babiš systematicky nejpozději od akvizice některých médií (zejména skupiny MAFRA). Už na počátku
jeho vládního angažmá se ukázalo, že Babiš nerozumí politice, nechápe, že
jde o jiný typ instituce, než jsou ﬁrmy. Nezvládal vertikální ani horizontální
formy komunikace, vše chtěl ovládat, řídit a kontrolovat. Sociální demokraté v konečném důsledku akceptovali jeho výpady, a nezamýšleně tak
přispěli k vlastnímu pádu, neboť vedlejším efektem jejich prvního společného vládnutí bylo to, že se základní procesy vládnutí naučil sám Babiš
a jeho lidé. Z původní přinejmenším teoretické nevýhody – nepochopení
toho, co je politika – tak Babiš postupně, alespoň mediálně, vytvořil naopak svou přednost. Zároveň si osvojil část sociálnědemokratické agendy,
čímž pokračoval pozvolný odliv voličů ČSSD buď k ANO 2011, nebo k jiným
stranám.
Další zajímavostí voleb z roku 2013 byl úspěch Úsvitu přímé demokracie
Tomia Okamury, který získal 14 míst v poslanecké sněmovně. Okamura
byl (a stále je) velmi úspěšný politický podnikatel, jenž zjevně přistoupil
k politickému angažmá jako ke zdroji moci a peněz. To je rozdílná motivace oproti Andreji Babišovi, který do politiky podle všeho vstoupil proto,
aby zajistil kontinuitu svého bohatství anebo možná spíše aby zabránil
jakýmkoliv tendencím, jež by tento majetek mohly zpochybnit či zmenšit.
Nicméně již název Okamurova politického uskupení ukazuje, že i zde lze
spatřovat snahu o navázání, respektive napojení se na společenský étos
(v tomto případě důraz na přímou demokracii místo zastupitelské), který
se v době protestů proti vládě Petra Nečase v českém veřejném prostoru
poměrně výrazně rozšířil. Tento politický projekt se později rozpadl a jeho
část byla transformována ve stranu Svoboda a přímá demokracie (SPD), jíž
Okamura aktuálně předsedá.
Hlavním motivem voleb 2013 se tak nakonec nestal odpor vůči neoliberalismu ODS (a TOP 09), nýbrž spíše obecné rozčarování z politiky. To se projevilo i ve skutečnosti, že mezi červnem 2011 a zářím 2013 podle výzkumů
CVVM kulminovala nespokojenost českých občanů s politikou.53 Tato transformace původního rozčarování s neoliberalismem z období let 2010–2012
v naprosto neškodný vzmach babišovské antipolitiky vyhovovala ekonomickým elitám, v jejichž zájmu rozhodně nebyla žádná politika, která by
zpochybňovala jejich majetky (skrze kritiku jejich nabytí, tj. kritiku privatizace) či příjmy (skrze tematizaci zvýšení daní jako nástroje boje proti chudobě a nerovnosti).
Koalice sociálních demokratů, lidovců a ANO 2011 dovládla přes mnohé
problémy a neshody až do konce volebního období, tj. do roku 2017. Její
vládnutí však bylo zasaženo politickou nestabilitou spojenou s evropskou
migrační krizí, jež vrcholila v roce 2015. Šlo o složitý soubor procesů souvisejících s Arabským jarem a občanskou válkou v Sýrii, který se projevoval
zvýšeným počtem imigrantů usilujících o vstup do Evropské unie a o získání možnosti žít zejména v bohatších evropských zemích. V kontextu této
krize se rozvinul samostatný politický diskurz na celoevropské úrovni, jenž
tematizoval migraci jako údajnou příčinu mnoha politických a ekonomických obtíží různých zemí. Tento trend se nevyhnul ani České republice. Většina zdejších politických stran přijala větší či menší část tohoto diskurzu

53 Sice nedosahovala intenzity a délky z let 1998–2002, ale podstatně se tehdejší nespokojenosti
blížila (CVVM 2020). Nejhorší byly výsledky těchto průzkumů v říjnu 2012, kdy nespokojenost
s politickou situací v zemi vyjádřilo 80,5 % respondentů, přičemž naopak spokojených byla jen
asi 4 %. Po volbách v roce 2013 se spokojenost s politikou zlepšila, ale až do současnosti platí,
že je vždy méně spokojených než nespokojených či těch, kteří hodnotí situaci neutrálně.
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a s ním spojeného slovníku za svůj a dodnes s ním operuje; nejvýrazněji
a nejsystematičtěji Okamurova SPD, což je strana otevřeně antiimigrantská, xenofobní a národovecká.
V říjnu 2017 následovaly standardní volby do poslanecké sněmovny. Dopadly podle očekávání vítězstvím ANO 2011, které v nové dolní komoře parlamentu získalo 78 mandátů. ČSSD skončila až jako šestá v pořadí se ziskem
7,27 % hlasů, které se proměnily v 15 mandátů. Šlo o velikou volební a politickou prohru sociální demokracie. Konstrukcí vlády byl pověřen Andrej
Babiš jako předseda vítězné strany. Jeho první pokus spočíval v sestavení
menšinového kabinetu pouze s podporou vlastního hnutí ANO 2011, přičemž v lednu 2018 tato vláda podporu sněmovny nezískala a vládla pak
v demisi až do června 2018. Druhý kabinet premiéra Babiše byl již sestavován v koalici se sociálními demokraty, přičemž podporu poslanců získal
díky hlasům KSČM, která s ANO 2011 v červenci 2018 podepsala dohodu
o toleranci. Pokračovalo tak propojení habituálně středopravicového hnutí miliardáře Babiše s tradiční levicovou stranou, jež tímto spojenectvím
postupně ztrácela a nadále ztrácí zbytky svých pozic.
Dalším důsledkem posledních parlamentních voleb byl vstup rekordního počtu devíti politických subjektů do poslanecké sněmovny. Kromě již
zmiňované SPD Tomia Okamury se tam nově dostala další do určité míry
antisystémová strana, která ovšem hájí liberální pozice: Piráti. Šlo o potvrzení trendu, jejž česká společnost nastoupila po krizi z roku 2008: antisystémový étos či možná spíše kritický postoj části veřejnosti směřovaný mimoděk i proti polistopadovému vývoji společnosti se transformoval do odporu
proti určitému obrazu o tomto vývoji – korupci a politice jako takové. Zajímavostí bylo také to, že ODS byla druhou nejúspěšnější stranou (11,32 %
hlasů) se ziskem 25 mandátů. Dolní sněmovna českého parlamentu tak
nabyla velmi fragmentárního charakteru. Jestliže v dobách Klausových
a Zemanovy vlády česká parlamentní politika připomínala anglosaské politické systémy (bipartismus), volby v roce 2017 poměrně jasně ukázaly, že
tento trend skončil a nastává období roztříštěnosti.
Zdá se, že štěpení politického spektra u nás může dále postupovat. Zajímavý byl pokus o osamostatnění dynastie Klausů v rámci konkrétního politického aktéra, jímž bylo hnutí Trikolóra v roce 2019. Šlo o politický projekt
Václava Klause mladšího, pravicovou stranu, která v prvních vyjádřeních
a stanoviskách využívala národoveckou notu podobně jako jiná uskupení
na současné pravici (ale vlastně i levici). Strana byla napojena na Václava
Klause staršího,54 který se v Trikolóře stal odborným garantem politického

54 Osobní trajektorie jeho syna, bývalého předsedy Trikolóry, také není nezajímavá. Václav Klaus
mladší byl ředitelem významného soukromého gymnázia PORG (v letech 1998–2014). V roce
2002 vstoupil do ODS, nicméně po zvolení Mirka Topolánka předsedou strany se rozhodl
nezaplatit členské příspěvky, čímž jeho členství na přelomu let 2008/2009 zaniklo. Následoval
tak svého otce, který se symbolicky vzdal čestného členství ze stejného důvodu. V roce 2014
se Klaus mladší stal poradcem pro školství tehdejšího předsedy ODS Petra Fialy. V roce 2016
obnovil svoje členství ve straně. Jeho styl však byl v mírném rozporu s uhlazeným a profesorským vystupování nejen Fialy, ale vlastně také mainstreamové ODS. V roce 2017 za ni Klaus
mladší kandidoval ve volbách do poslanecké sněmovny na třetím místě, přičemž skončil první
s téměř 23 000 preferenčních hlasů a stal se poslancem. Od počátku jeho mandátu přibývalo
rozporů s oﬁciálním vedením strany. Ty postupně gradovaly a projevily se zejména ve věci
názorů na Evropskou unii, takže byl Klaus mladší nakonec v březnu 2019 vyzván k opuštění
poslaneckého klubu ODS a následně ze strany vyloučen. Jeho další kroky směřovaly k založení
nové pravicové strany. Zajímavost Klausova vyloučení z ODS spočívá zejména v tom, že na
něm lze ilustrovat jednak lehký příklon ODS k proevropské politice a jednak prostor, který pravice zaujímá v nacionálně orientované části politického voličského spektra. Radikalitu a slovní
vystupování Klause mladšího (ne nepodobné např. Trumpovi či Babišovi), jež využívá populistických nálad, bylo možné vnímat jako projev testování toho, co český volič či občan snese.
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programu pro zahraniční otázky. V českém prostředí byla poměrně známá vazba mezi ním – zejména jeho Institutem Václava Klause55 – a tehdejším nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem.56 Je otázkou, zda – pokud
byla pravdou propojenost mezi rodinou Klausů a Kellnerem – nešlo o další
(téměř) přímý vstup miliardáře do politického dění. Kromě toho je nutné
připomenout Kellnerův nástup (či přesněji návrat) do světa mediálního:
v říjnu 2020 dokončila jeho PPF pomocí dceřiných společností akvizici
vlivné televize Nova a celé mediální skupiny CME. Postup není stejný jako
u Babiše, ale může svědčit o snaze ovlivnit politiku a také o tom, že mezi
vrcholy ekonomických elit nepanuje, respektive nepanovala úplná shoda
a spojenectví.57
Ekonomika. Z makroekonomického hlediska je etapa po pádu vlády
Petra Nečase charakterizována dozníváním ekonomické krize, která byla
prodloužena nevhodnou, procyklickou politikou jeho vlády. Důležitá byla
i následná snaha o překonání doznívající krize vládou sociální demokracie a hnutí ANO 2011. Rozvrácený veřejný sektor, vzrůstající sociální napětí
a znechucení politikou totiž hrozilo přerůst v podporu extremistických sil
a politik, což v konečném důsledku nemusí být v zájmu ekonomických elit
proto, že takové nálady destabilizují celou společnost. Andrej Babiš s jistou dávkou pragmatismu během prvního období vládnutí (a vlastně i nyní
během toho současného) nakonec vždy ze svých původních pozic ustoupil a přijal stabilizační a životní úroveň občanů zlepšující návrhy sociální
demokracie, přičemž je dokázal stále častěji vydávat za dílo své a svého
hnutí.
Není náhodou, že po roce 2013 nastalo období poměrně masivního růstu
minimální mzdy. Rovněž byly vcelku rychle navyšovány nízké a vládou Petra
Nečase ještě snížené mzdy ve veřejném sektoru. Dále byla zrušena důchodová reforma, zavedena alespoň mírně progresivní daň z příjmu fyzických
osob, respektive změněna druhá sazba daně z příjmu z dočasné na trvalou.
V roce 2015 došlo k zavedení druhé snížené sazby DPH (10 %), která se ale
vztahuje na velmi malé množství zboží a služeb (např. kojeneckou výživu,
bezlepkové mouky, léky, knihy a hudebniny). To přispělo k mírnému obratu v dosavadním zvyšování degresivního dopadu daňového systému, který zde byl nastolen v předešlém období a který jednoznačně směřoval ke
sjednocení sazeb DPH – to bylo ostatně vládou Mirka Topolánka i deklarováno jako cíl. Na první pohled se může zdát, že opatření Sobotkova kabinetu byla v rozporu se zájmy elit či extrémně bohatých jedinců, protože posilovala pozici na opačném konci spektra. Nicméně v kontextu současného
vývoje v České republice byla důležitější stabilizace a zabránění nástupu
politických sil, které by požadovaly skutečné změny politického a hlavně

55 Václav Klaus starší totiž v roce 2012, tedy na sklonku svého druhého období v prezidentské
funkci, založil institut, který má za cíl „rozvíjení politického a ideového odkazu Václava Klause“ (Institut Václava Klause, nedatováno). Mezi významné donory se dlouhodobě řadí Kellnerova PPF. Mezi všemi texty, které se tímto tématem zabývají, viz např. článek z webu Seznam
Zprávy (Nohl 2019).
56 Některé spekulace o napojení Trikolóry na Petra Kellnera se objevily např. v článku Martina Shabua v Lidových novinách z června 2019 (Shabu 2019). Petr Kellner tragicky zemřel
27. března 2021 na Aljašce, nicméně jeho impérium zůstává klíčovým hráčem i nadále.
57 Od první poloviny roku 2021 se navíc rýsuje nástup nového politického hnutí Přísaha, které
opět pracuje zejména s obrazem korupce a zkažené politiky obecně. Klíčovou postavou je
zde bývalý elitní policista Robert Šlachta, který se jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) výrazně podílel na výše zmíněném policejním zásahu na Úřadu
vlády v roce 2013.
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ekonomického systému: deprivatizaci, regulaci, vyšší zdanění extrémních
osobních či kapitálových příjmů apod.
Stejně vnímáme i další opatření vlád ČSSD a ANO 2011, a to jak Sobotkovy, tak Babišovy. Došlo ke zřejmým, byť z našeho pohledu pouze dílčím
krokům správným směrem. Důležitá je v této souvislosti zejména snaha
o zvýšení minimální mzdy. Ta mezi lety 2006 a 2012 (resp. 2014) v podstatě stagnovala na výši kolem 8000 Kč měsíčně; skutečně výrazně navýšena byla teprve po roce 2013, a to až na současnou hodnotu 15 200 Kč.
V evropském kontextu je ovšem česká minimální mzda stále velmi nízká,
a to jak absolutně, tak i v poměru k průměrné mzdě. Její postupné zvyšování se přesto pozitivně promítá do růstu minimálních zaručených mezd
v různých profesních skupinách, což dále tlačí mzdovou hladinu nahoru
a vytváří pozitivní efekty pro ekonomiku. Se zlepšením v oblasti mezd, ale
také daní a s nastartováním růstu ekonomiky za vlád Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše pak souvisí i velmi mírný pokles nerovnosti, měřené
Giniho koeﬁcientem (z hodnot kolem 25 na začátku vládnutí ČSSD a ANO
2011 na 24).
Výše uvedené změny je možné interpretovat jako pozitivní kroky v nastavení socioekonomického systému České republiky. Zdá se, jako by se kruhy ekonomických elit zalekly přílišného napínání společnosti na skřipec
Topolánkovou a Nečasovou vládou (ODS) a možných konsekvencí ve chvíli, kdy by se v české politické imaginaci začaly formovat postoje ohrožující
jejich zájmy: například směřující k podpoře vyššího zdanění bohatých.
Společnost. Struktura české společnosti se po roce 2013 dramaticky nemění. Z hlediska vzdělanosti pokračuje trend nárůstu poměru absolventů
vysokých škol (v roce 2013 jich bylo 16,7 %, v roce 2018 již 19,4 %). V tomto
ukazateli se zrcadlí trvající snaha zvýšit vzdělanost populace a tato tendence je vlastně stabilní již od roku 1990.

Rok

Celkový počet
pracovních sil
[tis.]

Primární
sektor
[%]

Sekundární
sektor
[%]

Terciární
sektor [%]

2014

4974,3

2,7

38,0

59,2

2016

5138,6

2,9

38,1

59,0

2018

5293,8

2,8

37,5

59,7

Tabulka 7: Vývoj podílu pracovních sil v jednotlivých sektorech
v období let 2014–2018 (podle Český statistický úřad 2019a)

Sektorová struktura společnosti pokračuje také v trendu z prvních
dvou období, byť rychlost změny se zpomaluje (objevují se dokonce určité výkyvy). Terciární sektor zjevně dosahuje určité maximální naplněnosti kolem 59 % pracujících (viz tabulku č. 7). Mezi lety 2014 a 2018
došlo k drobnému posunu z hlediska podílu zaměstnaných ve vlastním
podniku, který poklesl z 18 % na 16,9 % (více viz tabulku č. 8), což podle
nás vypovídá spíše o stabilizaci poměrů mezi zaměstnanci a pracujícími
ve vlastním podniku. V daném období stoupl poměr zaměstnanců na
zaměstnaných o 1 % na 83 %. Česká společnost je tedy výrazně zaměstnaneckou společností.
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2014

2015

2016

2017

2018

4974,3

5041,9

5138,6

5221,6

5293,8

4079,3
82,0 %

4167,7
82,7 %

4256,8
82,8 %

4327,6
82,9 %

4396,4
83,0 %

zaměstnavatelé

172,0
3,5 %

177,7
3,5 %

161,3
3,1 %

163,8
3,1 %

165,5
3,1 %

pracující na vlastní účet

693,5
13,9 %

666,2
13,2 %

693,4
13,5 %

705,5
13,5 %

705,6
13,3 %

pomáhající rodinní příslušníci

29,5
0,6 %

30,4
0,6 %

27,1
0,5 %

24,7
0,5 %

25,7
0,5 %

18,0 %

17,3 %

17,2 %

17,1 %

16,9 %

Zaměstnaní celkem
zaměstnanci (včetně členů
produkčních družstev)

Podíl zaměstnaných
ve vlastním podniku celkem
na zaměstnaných celkem

Tabulka 8: Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání (v tisících osob a v %)
v letech 2014–2018 (podle Český statistický úřad 2019a)

Víceméně od února 2013 platí, že stoupá spokojenost domácností s jejich
ekonomickou situací. V únoru 2013 ji hodnotilo pozitivně 35,2 % domácností (negativně 23,6 %), v červenci 202058 to bylo již 54,6 % (negativně 10,7 %).
Subjektivní hodnocení tedy vychází poměrně jednoznačně. Opět může
jít o výraz spokojenosti se směřováním české ekonomiky, který ovšem nic
nemění na tom, že pro část společnosti vývoj vůbec pozitivní není. Hodnocení hospodářské situace celého státu je pozitivní trochu méně, avšak
trend v tomto období je jasný. V lednu 2013 za pozitivní považovalo ekonomickou situaci v České republice jen 5,5 % respondentů, zatímco za
negativní 68,2 % (podle 25,1 % nebyla ani dobrá, ani špatná). Hodnocení
se postupně zlepšovalo až do prosince 2015, kdy bylo poprvé od ledna
2006 pozitivní hodnocení výraznější než negativní (tehdy to bylo pouze
na velmi krátkou dobu jednoho měření a rozdíl mezi pozitivním a negativním hodnocením byl navíc minimální): pozitivně ekonomickou situaci
vidělo 30,2 %, negativně jen 26,6 % a nevyhraněně 40,5 % respondentů.
Od prosince 2015 narůstá spokojenost s ekonomikou státu, a to až do
současnosti, kdy v březnu 2020 ji pozitivně vidělo 47,2 % lidí a negativně
jen 12,5 %.59
Poměr osob ohrožených příjmovou chudobou v letech 2013–2018 přepočítaný na hranici příjmu odpovídajícího 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu osciloval přibližně kolem 9,4 %. Na úrovni 70 %
mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu se míra ohrožení osob
příjmovou chudobou pohybuje kolem 17 %, což oproti minulému období
(2002–2013) představuje lehký nárůst. Ohrožení příjmovou chudobou přehledně zobrazuje tabulka č. 9.

58 V této studii se záměrně vůbec nevěnujeme otázce vlivu pandemie onemocnění covid-19 na
vývoj v Česku, který bude na sociální strukturu nepochybně působit velmi výrazně. Jde nám
o postižení trendů, jež jsou spojené zejména s polistopadovým vývojem.
59 Měření z června 2020 je kritickým zlomem tohoto ukazatele, protože hodnocení ekonomické
situace České republiky klesá na 23,2 % a negativní stoupá na 32,4 %. Důvodem je zřejmě
vývoj kolem pandemie onemocnění covid-19.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hranice příjmové chudoby 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu
Míra chudoby (podíl
celkového počtu osob v %)

8,6

9,7

9,7

9,7

9,1

9,6

Hranice příjmové chudoby

116 093

118 817

122 637

128 287

134 334

143 555

Hranice příjmové chudoby 70 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu
Míra chudoby (podíl
celkového počtu osob v %)

15,8

17,0

17,1

16,9

16,9

17,1

Hranice příjmové chudoby

135 441

138 620

143 076

149 076

156 723

167 481

Tabulka 9: Hranice příjmové chudoby v letech 2013–2018
(podle Český statistický úřad 2019b)

Většina analyzovaných statistik (včetně subjektivního hodnocení politického života i ekonomické situace domácnostmi) na první pohled naznačuje,
že by situace v české společnosti z hlediska nerovností mohla být vlastně
poměrně dobrá. Nicméně důležitým aspektem, který v konečném důsledku ovlivňuje sociální nerovnosti a chudobu, je fenomén exekucí a sociálně
vyloučených lokalit. V roce 2017 bylo v České republice 863 000 osob v exekuci, když 493 000 z nich čelilo třem a více exekucím. Podíl osob v exekuci
tak činil bezmála 10 % obyvatelstva. To je obrovské číslo, jež je rubem sociální struktury zformované v důsledku polistopadového vývoje. Pro úplnost je třeba dodat, že v roce 2019 počet osob s exekucemi klesl na 775 000
(Otevřená společnost, o.p.s. 2020).
Dalším důležitým důsledkem nerovností jsou sociálně vyloučené lokality
a ubytovny, ve kterých v rámci českých měst a venkova žijí extrémně chudí a sociálně vyloučení lidé. Analýze tohoto fenoménu se věnoval výzkum
publikovaný v roce 2015 (Čada et al. 2015). Podle odhadu jeho autorů žilo
v sociálně vyloučených lokalitách 95 000 až 115 000 lidí, přičemž ve 297
městech a obcích bylo zachyceno 606 sociálně vyloučených lokalit a přibližně 700 ubytoven (Čada et al. 2015, s. 11). Oproti roku 2006 došlo k nárůstu
počtu lidí žijících v těchto lokalitách přibližně o polovinu; nejvíce sociálně vyloučených přibylo v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Studie také
konstatovala, že fenomén sociálně vyloučených lokalit přestává být městským problémem, ale přesouvá se do menších obcí, jež trpí nedostatečnou
infrastrukturou: „Podíl nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách
je v průměru přibližně 80 až 85 procent. Nezaměstnanost je vyšší v etnicky
homogenních lokalitách a ve venkovských lokalitách, kde je nedostatek
pracovních míst.“ (Čada et al. 2015, s. 13) Problémem těchto lokalit je nízká
úroveň dosaženého vzdělání tamních obyvatel, která jim komplikuje případné snahy o sociální (i geograﬁcký) posun. Tato problematika se přitom
překrývá s problematikou zadluženosti, protože podle lokálních expertů se
dluhy týkaly až 90 % vyloučených lokalit (Čada et al. 2015, s. 76). Ve více než
polovině z nich tvořili většinu Romové, což znamená, že se zde problém
chudoby, sociálního vyloučení (včetně prostorové segregace a symbolické
stigmatizace) a zadluženosti jednoznačně propojuje s fenoménem etnické diskriminace (Čada et al. 2015, s. 9).
Exekuce a sociálně vyloučené lokality popisují život na druhé, dolní straně
české sociální struktury. Tu horní obývá ekonomická elita, která se vytvo-
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řila během polistopadového vývoje. Na jejím naprostém vrcholu sídlí nejbohatší miliardáři, z nichž někteří v posledních letech vstoupili aktivně na
politické kolbiště. Nejviditelnějším z nich je samozřejmě Andrej Babiš, nicméně značný vliv si v politice udržují i další – mezi všemi například Zdeněk
Bakala či do své smrti Petr Kellner. Již v minulé části jsme se tématu špičky
ekonomické elity letmo dotkli. S časem zjevně roste význam právě těch
nejbohatších. Tomuto aspektu se věnuje výše zmíněný americký politolog
Jeffrey A. Winters ve své teorii oligarchie. Její jádro, které nám může pomoci lépe uchopit moc ekonomicky silných aktérů, spočívá v základní aktivitě
oligarchů, jíž je obrana bohatství. Extrémně zámožní lidé totiž, zjednodušeně řečeno, využívají části svého bohatství v politice s cílem svůj majetek
ochránit. V zásadě to má dvě základní složky: ochranu bohatství a ochranu příjmu. Winters to empiricky vyjadřuje pomocí Indexu materiální moci
(Material Power Index; MPI). Pro použití v naší studii jsme ho museli vzhledem k dostupným datům poněkud upravit. Jde o číslo, které vyjadřuje, kolikrát je průměrný člen klubu 20 nejbohatších Čechů podle časopisu Forbes
bohatší než průměrný Čech. Bohatství průměrného Čecha je vypočteno
velmi jednoduše: celkové jmění domácností se vydělí velikostí populace
státu. Jsme si vědomi toho, že se jedná o schematickou hodnotu, protože
se přepočítává čisté jmění domácností i na kojence apod. Nicméně tím,
že danou statistiku lze sledovat v čase, je její využití smysluplné a uplatnitelné pro výpočet MPI Česka.60 Z našich výpočtů vyplývá, že MPI pro Českou republiku vzrostl z hodnoty 23 322 (2013) až na hodnotu 32 330 (2019);
vyjadřuje to zvětšení rozdílu mezi 20 nejbohatšími a průměrným Čechem
o bezmála 40 % oproti stavu z roku 2013. Ekonomická moc, která se zároveň
projevovala v politice, se v daném období u nejbohatších relativně zvětšila
téměř o polovinu. Ekonomické elity vzniklé za polistopadové transformace
vygenerovaly úzkou špičku, jež navzdory tomu, že nerovnost Česka v mezinárodním srovnání není nijak závratná, postupně koncentruje bohatství ve
svých rukou. Jak jsme ukázali, snaží se navíc získat i politickou moc a hrát
v této oblasti rozhodující roli.

60 Pro zjištění majetku nejbohatších dvaceti Čechů pracujeme s daty Forbesu, který seznamy
nejbohatších Čechů vydává od roku 2014.
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ZÁVĚR
Česká společnost se po roce 1989 vydala cestou pluralitní demokracie
a kapitalistické ekonomiky. Zejména během prvotní fáze tohoto vývoje se
zjevně vytvářely podmínky pro vznik ekonomické elity, která se formovala částečným přetvářením elit starých a jejich doplněním o nové aktéry.
V průběhu času se v této vrstvě zrodila úzká skupinka miliardářů, jejichž
vliv v české politice časem narůstal. Pomocí privatizace se ekonomická elita dostala k majetkům, které se staly základem jejich materiálního bohatství, a následně byl pomocí nastavování systémových parametrů (daňového, právního, sociálního atd.) vytvořen ekonomicko-politický systém české
cesty ke kapitalismu tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám bohatších
částí společnosti.
Jakmile skončila fáze kvazi prvotní akumulace (1989–2002), započala éra,
kterou označujeme jako stabilizaci politicko-ekonomického systému a jež
podle nás trvala do přímého vstupu Andreje Babiše do politiky. Tato fáze
byla svým způsobem narušena globální ekonomickou krizí, v níž se ukázalo, že se mohou objevit politické síly zpochybňující legitimitu přesunu
majetku po roce 1989 i nastaveného daňového systému, který zvýhodňuje bohatší části společnosti. Sérií politických událostí po roce 2012, včetně
zvolení proponenta ekonomických elit Miloše Zemana prezidentem, byla
potenciální kritika umírněna a odkloněna směrem k antiimigrační nenávisti či planým postojům proti tzv. kulturní elitě.
V současnosti se při pohledu na politickou každodennost v České republice
může zdát, že zde dominuje (anebo dokonce vlastně existuje) pouze jediný miliardář – Andrej Babiš. Situace je ovšem mnohem složitější. Babišův
vstup do politického prostoru pomocí jeho hnutí ANO 2011 byl ze systémového pohledu způsoben tím, že část ekonomické elity patrně začala vývoj
v končící první dekádě 21. století vnímat jako ohrožení vlastních majetků
a pozic. Je otázkou, zda období, do něhož česká společnost po roce 2013
vstoupila, není začínající fází jakéhosi soupeření uvnitř pomyslného vrcholu české ekonomické elity. Společnost byla nejprve majetkově a následně
sociálně rozdělena a nyní se možná bude soupeřit o to, jak přesně jí bude
vládnuto.
To je ale otázka budoucnosti, kterou je nyní obtížné predikovat. Koneckonců světová pandemie onemocnění covid-19 ukazuje právě to, jak neprofesionálně je česká společnost vedena ve chvíli, kdy velká část politické třídy
je tím či oním způsobem ve vleku ekonomické elity. Syrově se obnažuje
fakt, že český stát po roce 1989 patří bohatým a vlivným. Česká vláda přímo
ve své hlavě – premiérovi – symbolicky vyjadřuje hluboké propojení ekonomické elity a politiky. Taková provázanost je krajně problematická ve chvíli,
kdy na miskách vah leží na jedné straně ekonomika průmyslu a na straně
druhé lidské životy. Člověk s obrovským majetkem, který je závislý na výrobě, nemůže nezaujatě rozhodovat o lockdownech a jiných protiepidemických opatřeních. Naše studie však hlavně chtěla ukázat, že samotný fakt,
že se v hrubých statistikách snižuje nerovnost, neznamená, že by v české
společnosti nerostl vliv majetných lidí.61 Je tomu spíše naopak a v budoucích letech můžeme očekávat další nárůst vlivu ekonomické moci superbohatých v politice.

61 Podobnou tematikou se zabývá důležitá studie Jakuba Komárka publikovaná v září 2021
(Komárek 2021).
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Po privatizaci byl prostřednictvím nastavování systémových parametrů
vytvořen ekonomicko-politický systém české cesty ke kapitalismu tak, aby co
nejvíce vyhovoval potřebám bohatší části společnosti.
Politickými událostmi po roce 2012, včetně zvolení proponenta
ekonomických elit Miloše Zemana prezidentem, byla umírněna kritika
vzniklá globální ekonomickou krizí, zpochybňující legitimitu přesunu
majetku po roce 1989 i daňového systému zvýhodňujícího bohatší část
společnosti. Kritika byla odkloněna k antiimigrační nenávisti či planým
postojům proti tzv. kulturní elitě.
Období po roce 2013 může být začátkem soupeření uvnitř pomyslného
vrcholu ekonomické elity. Společnost byla nejprve majetkově a sociálně
rozdělena a nyní se možná bude soupeřit o to, jak přesně jí bude vládnuto.
Úzká provázanost ekonomické elity a politiky je krajně problematická
ve chvíli, kdy na miskách vah leží na jedné straně ekonomika průmyslu a na
straně druhé lidské životy.
Samotný fakt, že se v hrubých statistikách snižuje nerovnost, neznamená,
že by v české společnosti nerostl vliv majetných lidí. Je tomu spíše naopak
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