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ROZHOVOR

Ivo Bartík
Snímky Jaroslav Jiřička a René Volfík (FOTOREPO)

Naše země sice prožívá zlaté časy, ale – popravdě 
řečeno – mohly by být ještě zlatější. To by ale chtělo 
na řadě důležitých míst státní správy kompetentní lidi 
s kvalitními dlouhodobými plány řešení situace, nikoli 
politiky rozhazující peníze na zmatené a pochybné 
projekty. Tento moment zřejmě stojí v pozadí vzniku 
unikátní platformy Česko! A jak dál?, kterou inicioval 
profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.   

 � Má váš projekt nějaký předobraz, tře-
ba i zahraniční vzor? 

O  takto uceleném projektu nevím, 
přinejmenším v  Evropě určitě není 
a nebyl – objevují se jen dílčí momen-
ty, jako třeba v případě Humboldtovy 
univerzity v Berlíně.

 � Jak vlastně iniciativa vznikla?
Vloni jsme s  kolegy na  univerzi-

tě diskutovali otázku role univerzity 
vůči společnosti – takzvanou třetí roli. 
V jejím rámci se odehrává řada připo-
menutí důležitých výročí: namátkou 
zmíním Karla IV., upálení mistra Jana 
Husa či 100 let republiky. Jenže to 
jsou exkurzy do minulosti, byť s pře-
sahem do  současnosti. My jsme ale 
dospěli k  tomu, že by bylo nesmírně 
užitečné, kdyby se univerzita s celým 
svým potenciálem zapojila i do řešení 
aktuálních problémů, které teď trápí 
občany České republiky.

 � Nejde ovšem o projekt, který by setr-
vával pouze na univerzitní půdě…

To je právě jedna z jeho největších 
předností. Naše platforma spojuje jak 
odborníky z UK, tak špičkové experty 
z dalších českých vysokých škol i od-
borníky mimo akademické prostředí. 
Do  diskusí vstupuje také veřejnost, 
která je nakonec dnešním stavem věcí 
nejvíce dotčena. Základním smyslem 
projektu je na  jedné straně pravdivě 
informovat veřejnost o  faktech, která 
tu jsou, a na druhé straně z odborného 
pohledu navrhovat a přinášet řešení.

 � Na  jaká témata se váš unikátní 
think-tank především zaměřuje?

Vytvořili jsme okruhy témat, o kte-
rých se domníváme, že jsou z hledis-
ka obyvatel České republiky mimo-
řádně závažná. Úvodní konference 
byla v pražském Karolinu. Rozebírali 
jsme tam různé aspekty budoucnosti, 
ekonomickou vizi představil emerit-
ní viceguvernér ČNB Pavel Kysilka, 
podnikatelskou majitel mezinárodně 
úspěšné společnosti HOPI František 
Piškanin, za mladou generaci pro-

O platformě
„Spojuje jak odborníky z UK, 

tak špičkové experty z dalších 
českých vysokých škol 

i odborníky mimo akademické 
prostředí. Do diskusí vstupuje 

také veřejnost, která je 
nakonec dnešním stavem 

věcí nejvíce dotčena.“

ČESKO JE FAJN. 
ALE JAK S NÍM DÁL?
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O dluhové 
pasti

„Pokud současný věřitel 
(dluhy se často přeprodávají) 
není schopen prokázat vznik 

jistiny, pak by neměl mít 
nárok na nic. Jen tak můžeme 

systém očistit o zástupy 
parazitů a šmejdů, které 

z něho tyjí.“

VYSOKÉ ŠKOLY SE PUSTILY 
DO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, 

KTERÉ PÁLÍ OBČANY.



informace šířili jak k  odpovědným 
institucím, tak k  vědcům, exper-
tům z praxe, místním samosprávám 
apod. Ti všichni pak měli možnost 
zúčastnit se ústecké diskuse, která 
byla mimochodem velmi plodná 
a vyústila v několik důležitých kon-
krétních návrhů. 

Velmi mě těší, že naše diskuse 
často výrazně posílí zájem politi-
ků či odpovědných zástupců dané 
problémy řešit. Patrné to bylo právě 
u dluhů a exekucí, kde se po veřejné 
debatě v  Ústí nad Labem dala řada 
věcí do pohybu. Začaly se řešit dávno 
známé problémy – například dluhy 
dětí či zrychlení všech procesů kolem 
dluhů. V  této oblasti u  nás do  roku 
2016 panoval „Klondike“, který vy-
ústil v osobní katastrofy desítek tisíc 
lidí. Teď konečně přichází na pořad 
dne regulace tohoto všeho. Podobná 
situace byla u naší diskuse o kvalitě 
potravin, kdy se toto téma stalo poz-
ději dokonce dominantním pro volby 
do Evropského parlamentu. 

 � Největší problém jsou ale staré 
dluhy – co s nimi?

Já zastávám názor, že dluhy by se 
měly platit. Aby se ale z dluhů v řá-
dech tisíců korun staly dluhy ve výši 
dvě stě, tři sta tisíc, to je přece ryzí 
gangsteřina! Pokud současný věřitel 
(dluhy se často přeprodávají) není 
schopen prokázat vznik jistiny, pak 
by neměl mít nárok na nic. Jen tak 
můžeme systém očistit o  zástupy 
parazitů a šmejdů, které z něho tyjí. 
Samozřejmě je jasné, že dluh a jeho 
obsluha musí být po dlužníkovi vy-
žadovány – ale na úrovni adekvátní 
výše infl ace, rizik konkrétního dluhu 
a tak dále.

 � S ovocem ústecké diskuse se tedy 
začínáme setkávat, doufejme, že 
doputuje až do  podoby potřebných 
úprav legislativy. Jaké další debaty 
jste už uspořádali?

Velmi důležitým tématem, které 
se dotýká skutečně každého z  nás, 
byla bezpečnost. V  Plzni jsme ro-
zebírali národní bezpečnost a výzvy 
dneška: kybernetické hrozby, otáz-
ky globální bezpečnosti, naše zapo-
jení v NATO. 

V  Českých Budějovicích jsme 
zase diskutovali o  zemědělství 
a  také problému dvojí kvality po-
travin. Evropská směrnice je v této 

mluvila zakladatelka sociálního 
podniku Pragulic Tereza Jurečková 
a  vládní vizi prezentoval premiér 
Andrej Babiš. 

 � Není už takových vizí na  stole až 
moc?

Ano, je jich celá řada – jen málo-
která ale má udržitelnost, patřičnou 
odbornost, prošla veřejnou diskusí 
a opravdu seriózně se pracuje na její 
realizaci. Což se o závěrech iniciati-
vy Česko! A jak dál? říci dá.

 � Pozoruhodný je už sám fakt, že 
univerzitou organizované diskuse 
pořádáte na místech, kterých se nej-
víc týkají…

Diskuse záměrně směřujeme 
mimo Prahu – nejraději je ve  spo-
lupráci s místními vysokými škola-
mi, kraji, městy a regiony pořádáme 
přímo na „místě činu“ – to znamená 
v oblasti, kde je ten který problém
nejpalčivější. Díky tomu se debat 
mohou zúčastnit jak místní exper-
ti, tak samotní občané, kterých se
problémy dotýkají. Tento přesah 
do praxe považuji za velmi důleži-
tý – nemělo by smysl, abychom se
s našimi úvahami uzavírali do něja-
ké akademické „věže ze slonoviny“

nebo je řešili v  pomyslné pražské 
kavárně. 

Považuji za  důležité seznámit se 
s problémem vždy přímo v  terénu. 
Každému tématu se proto věnuji 
v regionu celý den, například v rám-
ci tématu kvality potravin jsem na-
vštívil mlékárenský závod Madeta 
či zemědělské družstvo, ohledně 
problému bezpečnosti zase policej-
ní a hasičskou stanici. 

 � Bylo by logické, kdyby z vašich se-
tkání vycházely konkrétní iniciativy, 
se kterými byste se obraceli na stát-
ní orgány…

Ano, to se také děje. Naše akce 
mají vlastně tři fáze: kulatý stůl od-
borníků, veřejnou diskusi a návrhy 
a  podněty odpovědným institucím. 
Celý mechanismus mohu přiblížit 
na příkladu první už proběhlé disku-
se, která se zabývala dluhy a exeku-
cemi. Konala se v Ústí nad Labem 
za  účasti vědců, ale i  samospráv, 
neziskovek, zástupců ministerstev 
spravedlnosti a  vnitra i  prezidenta 
Exekutorské komory – a samozřej-
mě občanů. Nejprve se v Karolinu 
konala debata zhruba deseti, dvaceti 
odborníků, kteří formulovali otázky 
a možná řešení. Následně jsme tyto 

„Při návštěvách 
regionů občas 

zjišťuji, jak 
složité je dostat 

se při řešení 
problémů 

z byrokratických 
nařízení 

a tabulek.“

Při jednom z konferenčních 
výjezdů se rektor Tomáš Zima 

seznámil s kůrovcovou kalamitou 
přímo na „místě činu“
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věci bohužel bezzubá, musíme 
proto na příslušné fi rmy a výrobce 
vyvíjet tlak, důsledně je kontrolovat 
a  případně tvrdě postihovat jejich 
prohřešky. Velmi zajímavá a  inspi-
rativní pro mě byla diskuse o  po-
travinové soběstačnosti naší země – 
je ve  21. století vůbec možná a  je 
vlastně žádoucí?

Dalším tématem bylo uplynulých 
15 let České republiky v Evropské 
unii – co EU naší zemi dala, co 
naopak vzala a  jaké jsou české ná-
rodní zájmy v Evropě a ve světě? Je 
skvělé, že do organizace debaty se 
zapojilo všech šest brněnských uni-
verzit, v diskusi pak vystoupilo de-
vět českých europoslanců, zástupci 
Ministerstva zahraničí, podnikatelé, 
diplomati…

 � Na jaké komplikace nejčastěji na-
rážíte?

Při návštěvách regionů občas zjiš-
ťuji, jak složité je dostat se při řešení 
problémů z byrokratických nařízení 
a  tabulek. Například v  Brně jsem 
mluvil s náměstkem hejtmana Vitu-

lou o  tom, že obce nabízely povodí 
pozemky na  zřízení meandrů jako 
opatření pro zadržení vody v  kra-
jině. Povodí prý ale má peníze jen 
na  zvětšení koryt řek, aby voda při 
povodních rychleji odtekla – což 
ovšem není ideální. I  tady je nutné 
najít řešení, které drahocennou vodu 
ochrání a zároveň zajistí, aby neško-
dila. O nedostatku vody byla dosud 
poslední veřejná diskuse. V  Jihlavě 
jsme se za účasti zástupců Minister-
stva životního prostředí, Minister-
stva zemědělství, Povodí Vltavy či 
Lesů ČR zabývali vážným problé-
mem sucha, které má devastační do-
pady na život v České republice.

 � Kolik témat máte vlastně připra-
veno?

Cyklus diskusí je otevřený – ne-
víme tedy zatím přesně. Skončit 
bychom měli asi v roce 2020. Letos 
v září máme v plánu téma vzdělává-
ní, věnovat se chceme také zdraví – 
včetně výživy, stárnutí populace, 
sportu apod., pominout nechceme 
ani průmysl a energetickou soběstač-

nost země. Mimochodem, téma vý-
živy společnosti vzniklo na základě 
podnětů od občanů... Nechceme ale 
vynechat ani téma internetu a  svo-
body člověka v  on-line prostoru – 
mě třeba irituje, jak nás pořád tlačí 
do  něčeho, co nechceme. Koupil 
jsem před časem přes internet vázu 
a od té doby mám už několik měsíců 
stále v  prohlížeči reklamy na  vázy. 
Totéž se týká koupě letenek – stále 
mi naskakují nové nabídky.

 � Nebylo by v  této fázi dobré, kdy-
byste diskuse a  jejich závěry zpří-
stupnili veřejnosti, případně zřídili 
něco jako poradní centrum?

V  blízké době budou kompletně 
hotové webové stránky se všemi 
informacemi z  konferencí – tam 
bude možné najít spoustu důleži-
tých věcí, kontaktů a rad. Na zřízení 
poradního centra bohužel nemáme 
prostředky – a  vlastně to ani není 
přímo naším posláním. Samozřej-
mě, pokud nám lidé zavolají či napí-
ší a je to v našich silách, odpovíme 
jim a pokusíme se poradit. �

„Velmi 
zajímavá 

byla diskuse 
o potravinové 
soběstačnosti 
naší země – 

je ve 21. století 
vůbec možná 
a je vlastně 
žádoucí?“




