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Abstrakt 
 

Tématem bakalářské práce je život a dílo ekonoma a politika Tomáše Ježka. Hlavním 

cílem je podat komplexní obraz Ježkova života a nastínit jeho pohled na privatizační proces z 

hlediska zúčastněné osoby. První část práce se zaměřuje jak na osobní, tak i na pracovní život 

Tomáše Ježka jako jednoho z našich nejznámějších ekonomů. Rozebrány  zde jsou také 

Ježkovy významné výzkumné práce a texty, zveřejněné v periodikách s ekonomickou 

tématikou. Část druhá se zabývá Ježkovými postoji a názory k liberalismu a prezentovány 

jsou zde jeho překlady děl liberálních zahraničních ekonomů. Největší pozornost práce je 

kladena na překlady liberálního ekonoma F.A. Hayeka. Ve třetí části práce je analyzována 

privatizace, od ekonomické situace v Československu před revolučním rokem 1989 přes 

privatizační proces až ke skončení činnosti Ministerstva pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci ČR. Práce se kriticky dívá na kupónovou privatizaci a tunelování. V závěru je však 

nutné připustit, že otázka, zda byla privatizace úspěšná či nikoli, je široce diskutabilní. 

Nicméně, v závěrečném hodnocení, jak je nastíněno v této práci, převažují pozitivní stránky 

privatizace státního majetku nad těmi negativními.  

The topic of this paper is life and work of the economist and politician Tomáš Ježek. 

The basic motive is to interpret the complex image of Ježek´s life and outline his attitude 

regarding the privatization process in the Czech Republic from the point of view of an 

involved person. The first part of the work aims on both personal and business life of Tomáš 

Ježek as one of the most famous Czech economists. Further it  analyses also Ježek´s 

significant research papers and texts, published in economic periodicals. The second part 

deals with Ježek´s attitudes and opinions to liberalism and there are presented also his 

translations of works of liberal foreign economists. The main attention is given on translations 

of a liberal economist F.A. Hayek. In the third part the privatization is analysed in the point of 

view of the economic situation in Czechoslovakia before the Velvet revolution in 1989 and 

further over the privatizational process up to the end of activity of Ministry for management 

of national property and his privatization. The work is rather critical to coupon privatization 

and the tunneling that followed. In conclusion it is a necessity to admit that the answer on the 

question whether the privatization was successful or not, is largely disputable. However, in 

the concluding evaluation, that is outlined in the end of the paper, positive aspects of 

privatization of the state property surely outweight the negatives. 
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2. ÚVOD 
 

 V úvodu své bakalářské práce považuji za nezbytné objasnit důvod zvolení si tohoto 

tématu. Patřím k porevoluční generaci a dokážu si jen těžko představit, jaké události se děly 

v Československu v 90. letech, jaké pocity lidé zažívali a jaké nesvobody se jim dostávalo. Již 

bylo napsáno mnoho knih o Listopadové revoluci 89´, o privatizaci, socialismu aj. Mne 

zaujala možnost seznámit se s touto problematikou trochu z jiné stránky, z pohledu někoho 

konkrétního, kdo se zúčastnil ekonomického dění v 80. / 90. letech a zároveň byl jedním 

z tvůrců ekonomických změn právě po roce 1989.  

 

Bakalářská práce se zabývá Doc. Ing. Tomášem Ježkem, Csc., jeho životem a dílem: 

od jeho počátečním působení jako asistent v Ekonomickém ústavu ČSAV (1964), přes činnost 

v Prognostickém ústavu ČSAV (80.léta), na Federálním ministerstvu financí (jako poradce 

ministra, 1989), předsednictví ve výkonném výboru Fondu národního majetku (1992) a 

v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny (1994), předsednictví burzovní komory Burzy 

cenných papírů Praha, a.s. (1996), členství v Komisi pro cenné papíry (1998) až do dnešního 

místopředsednictví v Asociaci registrovaných investičních zprostředkovatelů (2002), 

předsednictví správní rady Nadace Českého hudebního fondu (2004) a pedagogické činnosti 

na VŠE v Praze (Kurz o učení F.A.Hayeka). 

 

Práce by měla být jakousi sondou do života Tomáše Ježka. Jeho začátky 

v Ekonomickém ústavu ČSAV s dalšími vlivnými ekonomy slibovaly budoucí profesní 

úspěch. Ježek vstoupil do povědomí českých občanů zejména řízením československé, resp. 

české, privatizace. Jako ministr privatizace si vysloužil mnoho pochval, ale i mnoho kritik a 

několik soudních obvinění.  

 

 Tomáš Ježek vynikl i svými překlady liberálních ekonomů, převážně F.A. Hayeka, 

jehož názory také sdílel. Na této půdě se pohyboval jako osamocený liberál, snažící se 

prosadit myšlení odsouzení socialismu a propagace kapitalismu. S myšlenkou kapitálového 

trhu navrhl zákon o Komisi pro cenné papíry, který se v 90. letech ukázal jako velmi 

potřebný.  
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Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je popsán celý Ježkův život, od narození až 

do přítomnosti. V druhé části se zaměřuji na Ježkovy překlady liberální literatury. Další část 

je věnována privatizaci a na konci se zaměřuji na Burzu cenných papírů, a.s. a KCP.  

 

 



 10 

3. ŽIVOT 

 

3.1 DĚTSTVÍ 

 
Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., český ekonom a politik, pochází z rodiny 

středoškolského profesora francouzštiny působícího na gymnáziu v Plzni. Narodil se 15.3. 

1940 v Plzni. Jeho otec Vojtěch Ježek byl za války zapojen do domácího odboje. Vojtěch 

Ježek spolu s přáteli posílal zprávy do Londýna, které se týkaly válečné výroby ve Škodovce 

a vývozu vojenského materiálu po železnici pro německou armádu. V roce 1943 byl ale 

gestapem zatčen, v Berlíně odsouzen k smrti a popraven v Lipsku 13.dubna 1945, jen chvíli 

před koncem války. Díky obětavému vojákovi armády NDR se synové po letech dozvěděli, 

kde je jejich otec pohřben. Vojtěch Ježek byl prezidentem Benešem po válce vyznamenán 

válečným křížem in memoriam. Nejvíce si Tomáš Ježek cení tatínkovy ušlechtilosti a smyslu 

pro český národ. Největším důkazem byl otcův projev u soudu v Berlíně, kde nacistům před 

vyslechnutím rozsudku smrti předpověděl porážku, kdy se choval jako český vlastenec.  

 

Maminka všechny své tři syny v těžkém válečném období vychovávala sama. Všichni 

tři dostali v období socialismu vysokoškolské vzdělání, mají stabilní rodiny a vysokoškolsky 

vzdělané děti, které jsou též dobrými rodiči. Tomáš se oženil se svou spolužákyní z fakulty 

Věrou, mají spolu dva syny, elektrotechnika a lékaře, a od nich zatím čtyři vnoučata.  

 

Do školy začal chodit v Praze – Strašnicích, ale pak se rodina přesídlila na Vinohrady. 

Z té doby má dvě stříbrné medaile z dorosteneckých mistrovství Československa v košíkové. 

Roku 1962 úspěšně dokončil Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické 

v Praze, kde poznal svoji budoucí ženu. Odnesl si odtud do života poznání, že marxismus je 

lživý a pro lidi nebezpečný, jelikož ho do hloubky prostudoval, zájem o ekonomii                   

a společenské vědy vůbec, slušnou fyzickou kondici, protože na fakultě ke košíkové přidal 

ještě kanoistiku na divokých vodách, zájem o fotografování a hlavně pověst dobrého studenta 

u učitele Milana Horálka. Ten Ježkovi  těsně před koncem jeho základní vojenské služby 

v září 1964 nabídnul místo svého asistenta v Ekonomickém ústavu Československé akademie 

věd (ČSAV) v oddělení, které se zabývalo výzkumem mezd. O šestadvacet let později se s 

ním setkal znovu ve vládě Petra Pitharta. Ředitelem Ekonomického ústavu byl profesor Ota 
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Šik1. V ekonomickém ústavu se též setkává se svým spolužákem ze ZŠ i gymnázia a 

budoucím prezidentem České republiky Václavem Klausem.  

 

3.2 60. LÉTA - EKONOMICKÝ ÚSTAV  ČSAV 

 
Již v říjnu 1964 byl spolu s týmem tehdejších ekonomických hvězd v Kramářově vile 

(O. Šik, B. Komenda, Č. Kožušník, K. Kouba, M. Horálek aj.), kde se tvořila první verze 

Šikovy ekonomické reformy. Jedním ze stavebních kamenů této reformy byla 

zainteresovanost podnikových kolektivů na mzdách, která měla hrát tu roli, jakou hraje zájem 

na zisku v soukromých podnicích. Druhou oblastí Šikovy aktivity bylo posilování kritického 

postoje veřejnosti vůči hloupostem plánovacího systému a získání masové podpory pro 

připravované systémové změny. Ježek absolvoval desítky přednášek a hlavně mítinků 

v podnicích.  

 

V Ekonomickém ústavu byl Ježek zaměstnancem v oddělení, jenž mělo za úkol 

studovat mzdy jako součást tzv. hrubého důchodu, tj. nástroje, který měl být motorem 

podnikového zájmu na hospodářském rozvoji. Brzy přišel na to, že tato teorie není správná, že 

mzdy jsou nákladovou položkou a že zisk zůstal opět zájmově nepokryt. Zainteresovanost na 

mzdách nemůže nahradit zájem na zisku, že podniky musí patřit právnickým nebo fyzickým 

osobám, a ne kolektivu pracujících. O tom také Ježek psal v letech 1968-69 svoji disertační 

práci na téma „Některé problémy determinace mezd z hlediska vývoje mzdových teorií“2. 

Jejím smyslem bylo jasně ukázat, že vývoj mzdových teorií a empirie rozhodně nepodporují 

východisko, že by mzdy měly plnit právě tu úlohu, kterou od nich očekávala ekonomická 

reforma z konce 60. let. Byla kritikou tehdy probíhajícího reformního procesu. Výsledkem 

jeho práce byl základní poznatek, že mzdy se vyvíjejí do značné míry nezávisle na 

hospodářských výsledcích podniku. Na základě své disertační práce napsal spolu s Václavem 

Klausem vynikající a velmi obsáhlou stať „Mzdy a odbory“3, kde ukázali, že determinovanost 

mezd sociálními partnery, kdy odbory prosazují mzdové požadavky tak, aby nezávisely na 

hospodaření podniku, má v sobě dokonce i kladné prvky, nutí totiž podnik k inovacím, aby 

mohl mzdovým požadavkům vyhovět. Šlo o to ukázat absurdnost klíčového prvku 

ekonomické reformy 60. let, jímž byla závislost mezd na hospodářském výsledku podniku. 
                                                
1 Turek, Otakar: Ota Šik a šedesátá léta. Časopis Listy 05/2004 
2 Ježek, Tomáš: Některé problémy determinace mezd z hlediska vývoje mzdových teorií. Politická ekonomie, 
1969, č. 12, 1970, č. 1 a 2 
3 Klaus, V.; Ježek, T.: Mzdy a odbory. Kulturní tvorba č. 15, 1967, s. 7 
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Empirický test reformy šedesátých let nikdy nemohl být uskutečněn. Nelze odhadnout, jaké 

nedostatečnosti reformní konstrukce by se vyjevily a jaké reálné problémy by vyvstaly po 

několika letech. 

 

Ježek s Klausem spolu vydali několik dalších článků a statí. Za zmínku stojí stať 

„Strach z inflace?“.4 Klaus s Ježkem v tomto článku ekonomicky vysvětlovali mzdovou        

a cenovou politiku 60. let, v té době jedno z nejdiskutovanějších témat. V tomto období 

cenová hladina rostla a postihovala především rodiny s nižšími příjmy a penzisty. Tvrdili, že 

inflace je v každém případě poruchou optimální ekonomické rovnováhy, ať už kladné 

působení inflace vyrovnává její záporné stránky nebo se jeví ve prospěch pozitivních vlivů. 

Inflace napomáhá ekonomickému růstu, protože v tržním hospodářství jsou zvyšující se ceny 

pro činnost podniků velmi příznivým symptomem, který působí na zvyšování hospodářské 

aktivity. Klaus s Ježkem vysvětlovali odlišnou situaci v socialistické ekonomice, kde růst 

ceny nebyl podnětem k investování a k rozšiřování nabídky zboží. Dospívají k názoru, že 

inflace je průvodním jevem ekonomického růstu nejen v kapitalistické, ale i v socialistické 

ekonomice. Dále objasňovali růst inflace z důvodu růstu mezd. Mzdová inflace v socialistické 

ekonomice se projevovala v růstu zaměstnanosti. Podniky se nemohly nasytit práce, která 

zůstávala stále dostatečně levná. Proto tato inflace neměla v sobě obsažen mechanismus 

stimulování technického pokroku. Nakonec zdůraznili, že nutnost mírného růstu cen za ještě 

rychlejšího růstu mezd považovali za rámcové podmínky, které byly příznivé pro harmonický 

rozvoj celé ekonomiky. Odsuzovali také centrální snižování / zvyšování cen a mechanismus 

centrálně řízeného plánu výroby zboží, který nevycházel z rovnováhy nabídky a poptávky. To 

vedlo k znehybňování a hromadění zásob materiálů, volných kapacit i pracovních sil, tedy 

k neúměrnému zvyšování nabídkové situace. Nakonec ukazovali, že žádoucí ekonomická 

rovnováha nespočívala v dlouhodobě stabilních cenách, pokud zároveň existoval 

nerovnoměrný vývoj ostatních ekonomických veličin, protože změny cen jsou jednou z forem 

vytváření rovnováhy nové. Stabilní ceny mohou proto vytvářet zdání rovnováhy, zdání 

neinflace, ale skutečné prohlubování nerovnováhy reálné ekonomiky je pak neúprosnou daní 

za tuto iluzorní rovnováhu. 

 

Ota Šik se svým týmem v šedesátých letech zahájil kritiku centrálního plánování         

a ukázal, že to není systém, který nemá alternativu, jak si mnozí mysleli. Tvrdil, že 

                                                
4 Klaus, V.; Ježek, T.: Strach z inflace? Kulturní tvorba č. 50, 1966, s. 3 
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alternativou centrálního plánování je trh. Tvrdil, že nemůže existovat žádný vševědoucí          

a všemocný plánovač. Podnítil tím společenské a politické změny.  

 

Ota Šik zastával názor, že mladí ekonomové musí do učení na Západ, proto v období 

uvolnění režimu koncem 60. let posílal mladé ekonomy na zahraniční západní univerzity. 

Tomáš Ježek absolvoval ve školním roce 1967/68 v Ženevě studijní a pracovní pobyt 

v Evropské hospodářské komisi při OSN a v Institutu mezinárodních studií - Institut des 

Hautes Internationales. Švýcarský pobyt kombinoval Ježek ze tří činností: 1) Pracoval ve 

výzkumném oddělení Evropské hospodářské komise OSN, která připravovala politicko-

ekonomickou prognózu Evropy do roku 1980. „S odstupem času vidím, že to pro mne jako 

studenta byla práce naprosto bezcenná. Evropská hospodářská komise totiž byla v té době 

jakýmsi ministerstvem evropských ministerstev. Byla tedy ještě vzdálenější od života než 

jakékoli klasické ministerstvo... Podílel jsem se tenkrát na demografické práci o příčinách 

poklesu porodnosti v Československu.“ Ježek ve Švýcarsku hlavně zrekonstruoval vzdělání, 

které v 70. letech v českých školách bylo nedostačující. 2) Každý večer chodil na 

francouzštinu do Alliance Francaise. 3) Na Institutu pro mezinárodní studia při ženevské 

univerzitě navštěvoval přednášky a semináře o mezinárodním měnovém systému pařížského 

profesora Maurice Allaise, velkého liberálního ekonoma, budoucího nositele Nobelovy ceny  

a člena Mont Pélérin Society, kterou po válce založil F.A. Hayek. „Všechno, co jsem se tam 

učil a naučil, jsem si testoval otázkou, jak to udělat, aby také moje česká společnost žila tak 

krásně, bohatě a spořádaně jako ta švýcarská. Samozřejmě jsem nemohl přijít na nic jiného, 

než na to, že základem svobodné společnosti je úcta k soukromému vlastnictví a žití podle 

Desatera“ (Ježek o studiu ve Švýcarsku). Ze Švýcarska si Ježek přivezl certifikát za 

absolvování seminářů M. Allaise. Ze Švýcarska se v srpnu 1968 vrátil do Prahy.  

 

V 60. letech Ježek jako student vstoupil do KSČ, z níž hned po srpnu 1968 dobrovolně 

vystoupil. 

 

3.3 70. LÉTA 

 
Václav Klaus o Ekonomickém ústavu ČSAV za normalizace: „V roce 1970 byla 

většina ekonomů z politických důvodů vyhozena z Ekonomického ústavu ČSAV. Nejdřív byli 

zlikvidováni „Šikové“, kteří byli politickými šéfy. Po dlouhé době došlo na běžné členy strany 

a teprve s velkým zpožděním i na nestraníky. Nejprve byli vyhazováni z ústavu lidé řekněme   
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o generaci nade mnou, a všichni ostatní zůstávali. Pak bylo zjištěno, že jsou tam ještě tři lidé, 

kteří jsou v podstatě názorově úplně jinde, a pořád tam setrvávají. Byl to Tomáš Ježek, který 

byl vždycky takový se všemi kamarádský a zadobře, tak toho, který byl ve straně od svých 

osmnácti let, nevyloučili, ale jenom vyškrtli. Což byl také jeden z mírnějších dopadů 

„pomýlení“. Pak tam byl Josef Kreuter, možná, že ho mnoho dnešních lidí zná jako našeho 

velvyslance u Evropské unie v Bruselu, který byl bezpartijní jako já. Tehdy chtěli vyhodit 

jenom nás tři, ale pak přece jenom došlo k rozhodnutí mladou generaci úplně nezdecimovat. 

Výsledkem bylo nakonec to, že vyhodili jenom mne. Tomáš Ježek zůstal celých dvacet let.“5 

 

V 70. a 80. letech se věnoval studiu prací západních liberálních ekonomů a politologů, 

účastnil se různých diskusí a přednášek, mimo jiné s V. Klausem a M. Zemanem. 

Spolupracoval také se skupinou kolem E. Mandlera, B. Doležala a K. Štindla, která vydávala 

samizdatové sborníky zaměřené na politologii, literární kritiku, historii a ekonomii. Ústav 

soudobých dějin ČSAV vydal po roce 1990 výbor prací z těchto sborníků, jsou v něm i 

Ježkovy dvě: „Úvaha nad nejvyšším mravním zákonem B. Bolzana“6 a „Jak prožíváme 

budoucnost“7.  

 

V první Ježkově úvaze dle Bolzana nejvyšší mravní zákon zní: „Ze všech možných 

jednání vol vždy takové, které při zvážení všech důsledků nejvíce podporuje blaho celku, 

lhostejno v kterých jeho částech!“ Bolzano předpokládal, že činnost člověka lze rozložit na 

činnost, jíž tento člověk nějaký prospěch tvoří, a na činnost, kterou tento prospěch nějak 

distribuuje mezi sebe a ostatní členy společenství. Ježek srovnal Bolzanovo pojetí 

maximalizace celkové sumy blaženosti a Paretovo optimum. Dále se v tomto textu zamýšlí 

nad přerozdělováním vytvořených statků a služeb a tvorbou bohatství. Řešení vidí Ježek 

v dodržování daných omezení a souborů pravidel a v rozvoji síti institucí. Princip 

ekvivalence, tj. přisvojení si jen takového množství statků, jaké odpovídá vlastnímu přínosu 

k tvorbě bohatství, je podle Ježka alternativním mravním zákonem společnosti, ve které 

bohatství a blaženost nejsou na příděl od moudré a spravedlivé autority, nýbrž jsou výsledkem 

vlastního přičinění, znalosti a zdatnosti. K totožnému tématu se Ježek vrací i v dalších letech, 

ovlivněn také Hayekem. V druhém textu uvažoval Ježek nad nejistou budoucností. Obracel se 

na křesťanskou víru v Boha a líčil prohnanost Ďábla: „Víra v budoucnost s koncem, který se 

                                                
5 Klaus, Václav: Tak pravil Václav Klaus. Votobia, Praha 1998 
6 Text otištěn v sešitě 2 ineditních sborníků (tzv. řada OK) pod pseudonymem Jiří Janota, březen 1982 
7 Text otištěn v IV. svazku ineditních sborníků pod pseudonymem Jiří Janota, 1982 
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právě vírou promítá do přítomnosti, má až důsledky v chování lidí. Křesťan žije každý den 

tak, jako by to byl den poslední... Naopak iluze nekonečna v příjemném teď, do které nás 

uzavírají ďáblovy machinace, nabádá k mrhání časem a bezohlednému kořistění všech darů.“ 

 

Josef Goldmann ve své knize8 velmi chválí polemiky Tomáše Ježka se Zdeňkem 

Hábou a Josefem Vanerem9. Z těchto polemik Goldmann vyjímá: „Otázka, zda nějaká výroba 

je nebo není efektivní, ... která zní jako výzva výzkumu, vzniká až jako důsledek systémových 

charakteristik, definovaných 1. změnou postavení spotřebitele (jeho sesazením z trůnu 

vrchního rozhodovatele o struktuře a jakosti výroby a vůbec o existenci výrobce s jeho právu 

spotřebovávat vzácné zdroje), 2. neexistencí hospodářské soutěže mezi výrobci.“ V tradiční 

logice Marxových epigonů by tedy bylo „úkolem ekonomické vědy zkoumat, jak by 

rozhodoval spotřebitel, kdyby mohl volit z uspokojivých alternativ, a jak by jednal                  

a rozhodoval výrobce, kdyby pracoval v konkurenčním prostředí a kdyby pro něj byly 

preference spotřebitele rozhodující a určující“. Neplodnost a zmatek uvnitř takto pojatého 

výzkumu (podle T. Ježka) má svůj základ v neuchopitelnosti a fiktivnosti svého předmětu. 

Falešné problémy, jak říká Ježek, nemají řešení. Goldmann souhlasí s Ježkovou poznámkou, 

že „jakkoli velká armáda výzkumníků se bude vždy jevit nedostatečně velká“. Podobná 

stanoviska, a to je pro dnešní (1984) dobré ekonomy samozřejmé, lze najít např. u Komárka, 

J. Matějky a dalších…  

 

3.4 80.LÉTA – PROGNOSTICKÝ ÚSTAV  ČSAV 

 
V roce 1984 se stal Valtr Komárek ředitelem nově založeného Prognostického ústavu 

ČSAV, v němž soustředil nejlepší ekonomy z Ekonomického ústavu a dalších ekonomických 

pracovišť, či dokonce z vyházených osmašedesátníků (např. K. Kouba, L. Urban, O. Turek), 

z nichž mnozí po listopadu 1989 dosáhli významného politického postavení, např. V. Klaus, 

V. Dlouhý, M. Ransdorf a samozřejmě i Tomáš Ježek, který zde v letech 1986-89 působil 

jako vedoucí vědecký pracovník. 

 

Roku 1985 se Ježek aktivně podílel na práci Občanského fóra (OF).  

 
                                                
8 Goldmann, Josef: Strategie ekonomického růstu. Academia, Praha1985, s.69 
9 Ježek, Tomáš: Úvaha o úloze ekonomického výzkumu: K pokusu o ekonomickou analýzu bez ekonomů. In: 
Ekonomické modelování č.2 / 1981; č.1 / 1983; K pojetí systémů plánování: čas, horizont, potřeby, rovnováha a 
věcné cíle, výzkumná zpráva, Ekonomický ústav ČSAV – Kabinet systémové teorie plánování, Praha 1983. 
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S Václavem Klausem roku 1987 napsali pozitivní, spíše kritickou, recenzi na sedmou 

knihu Jánose Kornaie „Contradictions and Dilemmas“. Zde uvedli, že „nedostatek jako 

definiční charakteristika socialistické ekonomiky a důraz, který je na něj kladen, je 

pravděpodobně nejvýznamnějším Kornaiovým přínosem.“ V závěru hodnotili Kornaie jako 

„výrazného autora, který je schopen nastolit skutečně klíčové otázky socialistické 

ekonomiky.“10 

 

V roce 1988 napsal Tomáš Ježek výzkumnou práci na téma: Některé problémy 

vyjadřování efektivnosti jako hlavního cíle sociálně ekonomického rozvoje z hlediska 

systémové teorie. V této výzkumné práci se Ježek věnoval problému formování cílů sociálně 

ekonomického rozvoje v rámci efektivnosti jako systémové kategorie a rozebíral zde 

podmínky, za nichž lze výroky o efektivnosti vynášet. „Pohybujeme se ve světě omezených 

zdrojů a je potřeba jednat efektivně a hospodárně.“ Ježek dospěl k závěru, že „vyjadřování 

efektivnosti začíná u hodnot (cílů, norem, kritérií), jejichž tvorba je nezastupitelnou funkcí 

každého metasystému vzhledem k systému bezprostředně nižšímu.“ Ježek zkoumal efektivnost 

z hlediska ex post: „firma dostává od metasystému – národní ekonomiky – peněžní informaci, 

ve které je obsažen v koncentrované a definitivní formě výsledek hodnocení. Aby mohl být zisk 

kritériem pro vnitřní rozhodování firmy, musí být nejprve výsledkem ocenění pomocí kritéria 

metasystému“. Konečně pak mzda je výsledkem hodnocení činnosti pracovní síly pomocí 

ceny práce a norem spotřeby práce. Pracovní síla dostává od metasystému peněžní informaci 

o výsledku hodnocení své práce. Ježek také upozorňoval na problém, jak užitečnost měřit: 

„Vertikální peněžní informace o výsledku hodnocení, kterou dostává příslušný systém od 

svého metasystému, je základem pro rozhodování ex ante uvnitř systému, tj. pro rozhodování 

o sobě. Zjišťování efektivnosti se může vždy týkat jen určitého systému jen potud, pokud může 

sloužit rozhodování nějakého určitého subjektu o alokaci zdrojů. Vztah rozhodovatele 

k efektivnosti jako k informaci je významně ovlivněn povahou systému a předpokladem 

rozhodovatele o stochastické nebo deterministické povaze okolí systému, v němž rozhoduje, tj. 

jeho vnitřním obrazem světa.“ Ježek zkoumal efektivnost v jazyce metasystému. 

V matematickém jazyce uvažoval nad vstupními zdroji a následnému ocenění jednotky 

výstupů. Efektivnost definoval jako poměr ocenění výstupů a ocenění vstupů (zdrojů). „Aby 

tento systém mohl fungovat, musí si za nějakou cenu opatřovat společenské zdroje, společnost 

nějak oceňuje zdroje, které systém získává. Stejně tak společnost nějak oceňuje výstupy ze 

                                                
10 Ježek, T., Klaus, V.: Rozpory a dilemata Jánose Kornaie. Finance a úvěr, 37, 1987, č. 2 
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systému.“ V závěru Ježek poukázal, že společnost by mohla rozhodovat pouze o dynamice 

čerpání svých zdrojů v jednotlivých systémech, přičemž efektivní by byla jakákoli šetrnost 

v čerpání zdrojů.  

 

Na konci 80. let byl Ježek klíčovou postavou v české ekonomické obci díky své 

znalosti liberální ekonomie. Překladem Hayekových knih si svou znalost liberalismu a tržního 

řádu více rozšiřoval a prohluboval.  

 

V roce 1989 napsal Ježek velmi hodnotný diskusní článek11, kde se snažil dobrat 

koncepčních základů existujícího hospodářského mechanismu a ukázat, které kritizované jevy 

hospodářského života nutící k jeho přestavbě jsou důsledkem právě těchto koncepčních 

základů. Ukazoval, že regulace mezd, uplatňovaná v Československu od r. 1951 a kterou 

kladně hodnotil, byla primárně jedním z nástrojů dlouhodobé strukturální politiky a teprve 

odvozeně krátkodobým nástrojem antiinflační politiky na spotřebitelském trhu. Tehdy se 

podařilo zvýšit relativní váhu sektoru výrobních prostředků na úkor sektoru vyrábějícího 

statky pro osobní spotřebu. Dále Ježek vysvětloval rovnovážný vývoj mezd, kdy „primární 

úlohou regulace mezd je udržet peněžní poptávku po statcích vcházejících do spotřeby 

příjemců mezd v mezích jejich exogenně determinované nabídky“. V závěru napsal:              

„V monetarizované ekonomice regulace jako uvědomělé řízení je možná a systémově 

konzistentní jen jako regulace množství peněz, tj. regulace obecné cenové hladiny a nikoli 

regulace jednotlivých cenových relací. Jakákoli specifická regulace relací cen statků              

a výrobních faktorů (např. právě regulace mezd) musí nutně vést k deformacím cenové 

struktury. Potom strategie regulace mezd v postupně se monetarizující ekonomice nemůže být 

ničím jiným než strategií své vlastní postupné likvidace a přeměny v politiku nabídky množství 

peněz prováděnou centrální bankou“.  

 

                                                
11 Ježek, Tomáš: Koncepční základy regulace mezd. Politická ekonomie, 37, 1989, č.9, s. 1106 - 1118 
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3.5 90. LÉTA – MINISTR  PRIVATIZACE 

 
Po pádu komunismu v prosinci 1989 byl Tomáš Ježek jedním ze zakládajících členů 

Občanské demokratické aliance (ODA). Roku 1990 byl poradcem ministra financí ČSFR 

Václava Klause. 9.6. 1990 – 6.6. 1996 byl Ježek poslancem České národní rady. V české 

vládě od 20.7. 1990 – 2.7. 1992, které předsedal Petr Pithart, se stal ministrem pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci ve vládě. Poprvé se Ježek s P. Pithartem setkal, když 

jednou v jeho bytě přednášel pro okruh intelektuálů, kteří se u Pitharta pravidelně scházeli 

dávno před Listopadem 1989. Tento osudový večer si Petr Pithart zapamatoval Ježka natolik, 

že ho po volbách v roce 1990 pozval do své vlády jako ministra privatizace. „Vždy jsem byl 

ochoten dát za něj ruku do ohně, ačkoli měl na starosti nejcitlivější a snad nejtěžší resort: 

privatizaci.“ „Byl to Ježek, který věděl jako jeden z prvních, že ekonomická reforma se nedá 

dělat jen ekonomickými (monetárními a fiskálními) prostředky, ale především proměnou 

vlastnických vztahů, tedy za přispění práva,“ řekl P. Pithart o Tomáši Ježkovi. „Nikdy se mu 

nedostalo slyšitelné zadostiučinění, ačkoli si je několikrát zasloužil. Není se co divit, vždyť byl 

v nelibosti dvou silných premiérů po sobě a to se jen tak někomu v této zemi nepodařilo.“12 

 

„Ekonomický subjekt a vymezení jeho vlastnictví“13, tak se jmenuje článek, který sám 

Ježek považuje za podařený. Psal se rok 1990 a přeměna centrálního plánování v tržní 

ekonomii bylo aktuálním tématem. Problém vymezení vlastnického práva, definování 

podniků jako řízené subjekty sledující svůj vlastní cíl a odloučení se od centrálního plánování 

určeného jednou autoritou. Ježek zde definoval ekonomický subjekt jako takový, který sleduje 

své vlastní zájmy a při využívání svých vlastních znalostí se chová tak, že maximalizuje 

vlastní užitek z dané zásoby zdrojů. Ježek v další části příspěvku popisoval externality, 

pozitivní i negativní, vůči ekonomickým subjektům v centrálním i tržním systému. V poslední 

části textu Ježek popisoval chování ekonomických subjektů s mnoha jednotlivci ve skupině    

a problémy vyvolané zeslabením vlastnických práv. Správné definování ekonomické reformy 

po roce 89 bylo důležitým krokem přeměny stávajícího centrálního systému na tržní, dávající 

důraz na subjektivitu. 

 

                                                
12 Petr Pithart: Ježek v kleci. HN, 29.3. 2004 
13 Ježek, Tomáš: Ekonomický subjekt a vymezení jeho vlastnictví. (Economic Agent and the Determination of Its 
Ownership) Politická ekonomie 1990, č. 6, s. 677 – 690 
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1991 – 2.7. 1992 byl Ježek předsedou prezídia Fondu národního majetku ČR, který 

sám založil, a poté do 10.6. 1994 předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku ČR 

(vynuceně odstoupil po výzvě prezídia FNM). 30.6. 1992 – 31.12. 1992 byl za ODA členem 

předsednictva České národní rady a stal se předsedou rozpočtového výboru Poslanecké 

sněmovny (30.6. 1992 – 6.6. 1996).  

 

Roku 1993 se vztyčila hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. Byl to též rok 

ve znaku nové ekonomické reformy. Ježek hodnotil novou ekonomickou reformu, že „má 

úskalí v riziku nestability z kumulace mnoha změn. Aparát státní správy, zejména vláda, může 

mít nižší schopnost rychlé reakce na neočekávané situace vyvolané souhrnným působením 

nových a nezažitých prvků systému, než by bylo nezbytně třeba. Abychom však na ono úskalí 

ekonomické reformy skutečně nenarazili, je třeba jen znovu a znovu prověřovat schopnosti     

a ochotu k mimořádným výkonům všech resortů, na nichž souhrnný úspěch závisí... Zdá se, že 

velmi slabým prvkem systému je dnes zdravotnictví, jehož řízení se stále nemůže vymanit 

z představy, že žádoucí kvalifikací je zde diplom lékařské fakulty.“14 

 

Během podzimu 1992 byl členem pracovní skupiny, která připravovala Ústavu České 

republiky. Z jeho vlastní legislativní iniciativy je podle Ježkových slov nejdůležitější novela 

obchodního zákoníku z roku 1996, která výrazně zlepšila ochranu minoritních akcionářů        

a zavedla regulaci převzetí podle modelu londýnského city. Další významný je návrh zákona 

z roku 1995, jímž se z výnosů malé privatizace použilo 6,1 mld. Kč na program ozdravění 

ovzduší. Během volebního období 1992 – 6.6. 1996 byl též předsedou české delegace 

Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění v Organizaci pro bezpečnost                 

a spolupráci v Evropě (OBSE). Byl také prezidentem nadace Srdce pomáhá a členem 

představenstva Státního fondu životního prostředí.  

 

27.1. 1995 vystoupil z ODA v souvislosti s „neopodstatněným obviněním na adresu 

BIS“15 předsedou ODA J. Kalvodou a pro spory o privatizaci se svými kolegy Skalickým, 

Dlouhým a Češkou. 7.2. 1995 se stal členem poslaneckého klubu ODS V. Klause, jemuž po 

volbách 1992 zazlíval, že jej znovu neučinil ministrem privatizace. V únoru 1996 Ježka 

obvinil předseda FNM Roman Češka v souvislosti s kauzou Poldi Kladno, že jako bývalý 

                                                
14 Ježek, Tomáš: V čem vidím největší úskalí dalšího průběhu ekonomické reformy a co bych řešil přednostně? 
Leden 1993 
15 zdroj: ČTK, 6.9. 2004 
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předseda FNM nese odpovědnost za nevýhodnou kupní smlouvu mezi Bohemia Art a státním 

Holdingem Kladno při privatizaci kladenských hutí, podepsanou v roce 1994.  

 

V senátních volbách v listopadu 1996 Tomáš Ježek neuspěl a odešel z politiky. Od 

1.4. 1996 byl předsedou burzovní komory Burzy cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) a od 

dubna 1998 členem prezidia Komise pro cenné papíry (KCP). „Svoji energii jsem tam 

soustředil na vytvoření týmu, který sepsal návrh zákona o Komisi pro cenné papíry. Tato 

standardní instituce totiž kapitálovému trhu velmi citelně chyběla, její neexistencí trpěla         

i burza.“ 31.3. 2002 skončilo Ježkovo funkční období v prezidiu Komise pro cenné papíry. 

Crans Montana Forum Ježkovi v roce 1999 za zásluhy o transparentnost kapitálového trhu 

udělilo z rukou švýcarského ministra zahraničních věcí cenu. Za nejdůležitější výsledek své 

práce na KCP považuje Ježek vytvoření Kodexu správy a řízení společností založeného na 

principech OECD spolu s experty britského Know How Fundu a stabilizaci kapitálového trhu 

po jeho krizi v polovině 90.let. 

 

Na podzim 1998 napsal referát o problému veřejných rozpočtů na rok 1999. Za 

problém veřejných rozpočtů, jako liberální konzervativec, považuje přeměnu úspor na 

investice, tvorbu kapitálu. Státní rozpočet ve svobodné společnosti plní primárně úlohu 

poskytování veřejných statků, od služeb policie, armády, státní správy až po květinové záhony 

v parcích. Statní rozpočet musí také zajistit správné přerozdělování. Dále uvažuje nad 

zneužíváním vyplácení sociálních dávek lidem, kteří jsou schopni pracovat, ale nechce se jim. 

Problém vidí ve schopnosti státu zaměstnavatelům určit správnou minimální mzdu, která by 

odpovídala produktivitě práce zaměstnanců. Mzda je chybně pojata jako nástroj rozdělování  

a nikoli jako cena, která se musí rovnat mezní produktivitě práce. Minimální mzdu lze 

regulovat, ale nelze řídit příslušnou úroveň práce. Ve výsledku je mnoho lidí, které za 

minimální mzdu nelze zaměstnat. Největší problém české ekonomiky vidí Ježek 

v mezigeneračním přerozdělování, tzv. průběžné financování penzijního systému.                  

1) Demografický faktor stárnutí populace. 2) Tehdejší systém průběžného financování penzí 

neposkytoval dostatek podnětů pro tvorbu úspor, a tím pro tvorbu kapitálu. Liberálně 

konzervativní Ježek vidí východisko pouze v hospodářském růstu založeném na tvorbě 

kapitálu a v hluboké reformě penzijního systému. Výše popsané problémy jsou i problémy 

dnešní doby, 21. století. Stárnutí populace je stále aktuálním tématem a i penzijní reforma 

nenalézá řešení, jak se vypořádat s přibývajícím počtem obyvatel v důchodu.  
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3.6 21. STOLETÍ – PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

 
Od roku 1996 přednáší na Vysoké škole ekonomické (VŠE), Fakulta 

národohospodářská, kurz Ekonomické učení F.A. Hayeka. Později přibral i Diplomový 

seminář z hospodářské politiky, ve kterém studenty seznamuje se základy odborného 

publikování. Ježek přednášel také na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakulta ekonomická. 

V roce 2002 se na VŠE stal docentem.  

 

Po uplynutí funkčního období na KCP v roce 2003 spolu s dalšími založil Asociaci 

registrovaných investičních zprostředkovatelů, jejímž je prezidentem Etického výboru. V roce 

2004 se stal předsedou správní rady Nadace Českého hudebního fondu. Během celých 90.let 

až dosud měl bezpočet přednášek v zahraničí, převážně o zkušenostech české transformace. 

Působil též jako expert OECD a US AID, zastupuje Českou republiku v asociaci 

Euroshareholders. 

 

Tomáš Ježek se roku 2007 ucházel o profesuru. Jeho přednáška nesla název: „Vybrané 

příspěvky k hospodářské politice transformace: 1988 – 2002“. Vědecká rada 

Národohospodářské fakulty VŠE zamítla návrh na jmenování Tomáše Ježka profesorem. 

„Mohu s jistotou říci, že mi zamítavý postup vědecké rady Národohospodářské fakulty přijde 

ponižující. Ponižující pro českou akademickou obec.“16 

 

Rozhodnutím obecního zastupitelstva obce Ralsko nese rekonstruovaná škola v obci 

Kuřivody na Českolipsku jméno Tomáše Ježka.  

 

Ježek je vášnivý liberál a jako hluboce věřící člověk je skeptický k „Velkému 

Rozumu“, jak psal již v samizdatu. Na veřejnosti vystupuje spontánně a nediplomaticky         

a leckdo jej považuje za chaotika. Výroky, že „odbory jsou nepřátelé demokracie a že slušný 

člověk nestávkuje“ potvrzují větu z jeho předmluvy k českému vydání Cesty do otroctví 

Friedricha von Hayeka, že „iluze jsou přece to, co si každý nejzuřivěji brání“. Názor, že 

v transformaci země "ekonomové musí být půl roku před právníky", protože právníci byli 

vychovávání v duchu právního pozitivizmu, Ježek již přestal hájit, jelikož způsobil jen 

nedorozumění. Taktéž výrok o „rodinném stříbře“ vyvolal mnoho nežádoucích reakcí.  

                                                
16 Havel, Jiří: 25.5. 2007, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php
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4. JEŽEK PŘEKLADATEL A EDITOR LIBERÁLNÍ LITERATURY 
 

4.1 JEŽKOVY PŘEKLADY 

 
V 80. letech Rita Klímová, která také pracovala v Ekonomickém ústavu a později se 

z ní stala první polistopadová velvyslankyně ve Washingtonu, požádala Tomáše Ježka aby 

přeložil Hayekovu Cestu do otroctví. Ježkovi vysvětlila, že zařídí, aby kniha vyšla v Anglii    

a byla pak distribuována i u nás. Kromě toho vyšla ještě u A. J. Liehma v Itálii v jeho edici 

100.000 slov. Skutečnost, že se k nám ono anglické vydání muselo pašovat v kamiónu 

s dvojitým dnem, svědčí o tom, jakou sílu kniha má a jakou hrůzu měli komunisté 

z představy, že by ji lidé mohli volně číst. Ekonomové zajímající se o Hayeka a o západní 

klasickou literaturu měli možnost si potřebné materiály bez rizika najít ve vědeckých 

knihovnách i po roce 1968, stačilo ovládat příslušný jazyk. Rizikový byl právě český překlad. 

Záhy po listopadu 1989 Cestu do otroctví vydalo české nakladatelství Academia přetiskem 

Ježkova překladu z konce 80. let, který vyšel v Anglii. Práce na této knize Ježka nadchla pro 

F.A. Hayeka natolik, že požádal svou evangelickou přítelkyni z SOS dětských vesniček, aby 

mu zařídila dovoz anglického originálu stěžejního Hayekova díla Právo, zákonodárství           

a svoboda, které pak také přeložil. Kniha vyšla nejprve v samizdatovém vydání, v roce 1991 

opět v nakladatelství Academia. Dnes se předepisuje ke studiu na všech vysokých školách 

společenskovědního zaměření. 

 

4.1.1 Liberální ekonomie - kořeny euroamerické civilizace 

 
„Tento sborník překladů je i kusem mé osobní historie“, 

píše Ježek v předmluvě ke sborníku statí předních ekonomů. 

Tomáš Ježek zde uspořádal a přeložil stati nejen Hayeka, ale i 

dalších liberálních autorů, např. Miltona Friedmana, Gerharda 

W. Ditze, Fritze Machlupa, Ludwiga M. Lachmanna, ale 

Hayekovi se věnoval nejvíce. Jako důvod překladů Tomáš Ježek 

udává: „Všechny jsou svědectvím hledání pravdy o společnosti 

svobodných lidí“. Dalším z jeho motivů byl „sílící pocit osobní 

odpovědnosti za mladé lidi, kteří vstupovali do ekonomické vědy 

s pocitem ztraceného školního času a potřeby zbavit je závaží 
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falešného vzdělání“ 17. Překlady jsou výsledkem usilovného hledání čistých pramenů myšlení 

o společnosti. Ježek je přesvědčen, že bez porozumění kořenům naší civilizace a bez toho, že 

přijmeme za svůj způsob myšlení, který se zde vyvinul, nemáme nejmenší naději na společný 

rozkvět. Naše hospodářství se jinak nikdy nestane oblastí, v níž si obstaráváme materiální 

prostředky pro ideální cíle, a bude vždy znovu a znovu degenerovat v samoúčelnou výrobu 

pro výrobu nebo spotřebu pro spotřebu.  

 

4.1.2 Zásady liberálního řádu 

 
„Pravý liberalismus je třeba znovu a znovu bránit“, jak píše Ježek v úvodu ke 

sborníku18. Jádrem sborníku jsou texty F. A. Hayeka a dalších sedmi autorů hlásící se 

k liberální víře. Ve studiu Hayekovského liberalismu je Ježek v českém prostředím jediným. 

Čtenář Ježkova sborníku by si měl být vědom situace, ve které Tomáš Ježek nabízel 

ekonomické obci svůj první překlad Hayeka (Cesta do otroctví). Hayekovo dílo se dávalo do 

souvislosti s českou transformací po listopadu 1989.  

 

4.2 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK 

 
Friedrich August von Hayek (8.5. 1899 – 23.3. 1992)19 byl významným ekonomem, 

politologem a sociologem tzv. Rakouské školy, a který je dnes právem považován za jednoho 

z největších myslitelů 20. století. Proslul zejména svou obhajobou liberální demokracie          

a tržního hospodářství. V roce 1974 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii. 

 

V Británii roku 1944 napsal svou proslulou knihu Cesta do otroctví, ve které kritizuje 

komunismus, nacismus a podobné ideologie, směřující k totalitnímu státu, jejichž kořeny 

nalézá v socialismu, jenž je taktéž terčem jeho kritiky. Je dokonalou a všeobecně uznávanou 

analýzou příčin vzniku totalitních režimů. Zejména je varováním těm národům, které se na 

cestu do otroctví ještě nevydaly, ale byly ve velkém pokušení to udělat. „Samozřejmě si 

uvědomuji, že je hodně lidí, kteří na varování nedají. Kuřáci ho mají na každé krabičce,         

a přesto nevěřícně čekají, až je rakovina zachvátí“, říká Ježek o překladu. Hayek věnoval 

svou knihu Cesta do otroctví „socialistům všech stran“. Dospěl k názoru, že socialismus je 

                                                
17 Ježek, Tomáš (ed.): Liberální ekonomie. Sborník statí předních ekonomů. Prostor, Praha 1993. 
18 Ježek, Tomáš (ed.): Zásady liberálního řádu. Sborník statí předních ekonomů. Academia, Praha 2001 
19 Wikipedia - http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek
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intelektuální omyl. Vše zakládal na vědeckých argumentech, které také celý svůj život 

shromažďoval. Kniha se stala světovým bestsellerem.  

 

Hayek byl zaměřen především na studium socialismu a byl skoro až posedlý ambicí 

dokázat, že socialismus je vědecký omyl. Jeho práce odpovídaly na otázky, které si 

ekonomové v Československu kladli před rokem 1989. Zejména, jestli je zlepšit systém 

plánovitého řízení. Díky tomu Ježek pokládal Hayekovo dílo za mimořádně důležité pro 

transformující se ekonomiky. 

 

Hayekovo stěžejní dílo „Právo, zákonodárství a svoboda“ vznikalo od poloviny 60. let 

do konce 70. let minulého století. Rozpracovává téma principu svobodné společnosti a to, co 

lidskou společnost ohrožuje. 

 

„S velkým odstupem nyní vidím jako nejcennější na Hayekovi to, že žil v době, kdy se 

ještě pěstovala ekonomie společně s právem, kdy bylo jasné, že jejich oddělené studium by 

mohlo mít tragické důsledky. Na konci svého života si toto poznání znovu potvrdil. Já jsem si 

též uvědomoval, jak jeden bez druhého nemůžeme být“, říká Ježek o Hayekovi.  

 

„Celou dobu, kdy jsem dělal na Hayekovi, mi vrtalo hlavou, proč nepoužil argumentů 

z Bible, které bezpochyby znal, aby poukázal na zvláštní způsobilost křesťanů býti liberály. 

Neudělal to.“ Na podzim roku 1999 Ježek napsal esej, ve které se pokusil hledat společné 

body mezi hayekovským liberalismem a Biblí. Hayek se ve svých odkazech přísně omezoval 

na vědeckou a odbornou literaturu. I přesto končí svými sděleními jako Bible. Hayekovým 

závěrem jeho vědeckého bádání je, že schopnost lidského rozumu je omezená obsáhnout 

všechna fakta. Naproti tomu Bible pojímá tento fakt jako východisko. Hayek varoval před 

socialismem, tvrdil, že socialismus je vědecký omyl a scestí. V Genesis nalézáme toto: „Co 

zlého se stane, když člověk přestane respektovat fakt omezenosti svého rozumu a podlehne 

osudové domýšlivosti, synoptickému klamu, tj. fikci, že všechna relevantní fakta jsou známa 

nějaké jednotlivé mysli“ 20 Ježkova esej kvalitně a podrobně srovnává Hayekův liberalismus 

s odkazy v Bibli. Lze v ní také vycítit Ježkovu hlubokou víru.  

 

                                                
20 Ježek, Tomáš: Ježkovy voči. Gasset, Praha 2007, s. 57-69: Doteky Bible a hayekovského liberalismu. 



 25 

4.3 LIBERALISMUS A ČESKÁ TRANSFORMACE 

 
Liberalismus21 nesmíme ztotožňovat s demokracií. První se týká rozsahu moci vlády, 

druhé pak toho, kdo tuto moc má. Liberalismus se váže ke spontánnímu řádu, který využívá 

znalostí a dovedností všech jedinců ve společnosti v mnohem větším rozsahu, než by to bylo 

možné v jakémkoli řádu vytvořeném centrálním řízením. Hlavním pojmem liberalismu je 

přesvědčení, že prosazování univerzálních pravidel správného chování a ochranou soukromé 

oblasti jednotlivců se bude sám utvářet spontánní řád lidských činností, a to mnohem 

členitější, než jaký by mohl být vytvořen vědomým uspořádáváním. „Liberalismus, který je 

obsažen v základech naší transformace, hledá legitimitu ve svém silném přesvědčení, že když 

bude lidem zaručena svoboda vytvářet si a uskutečňovat své vlastní plány, můžeme se 

společně nadít onoho bohatství, které dřímá ve schopnostech jednotlivých členů 

desetimilionového národa. A tento národ se nadto stane ještě součástí velkého národa 

evropského.“ 22 
 

„Liberalismu jsou více nakloněni lidé vychovaní v evangelické a kalvínské víře, jejímž 

projevem je právě ochota přijmout sebeomezení a sebepotlačování až k oběti, ke krocení 

vlastních živočišných choutek, které má podobu až puritánskou. Svatý respekt k mezím            

a omezením, to je liberalismus.“„Bůh musí existovat, protože kdyby nebyl, tak je veliké 

smutno a prázdnota a naše liberálně laděná ekonomická reforma by byla pouhou bezduchou 

inženýrskou konstrukcí.“23 

 

4.4 PRAVÝ A FALEŠNÝ LIBERALISMUS 

 
Existují dva druhy liberalismu, které se od sebe liší jako oheň a voda. První, pravý 

liberalismus, stojí na tom, že lidská svoboda je možná a má smysl jen v rámci pevných a 

přísně vynucovaných pravidel. Je spojeno s disciplinou pravidel správného chování. 

Jednotlivci jsou svobodní uvnitř oblasti definované těmito pravidly, která jsou svou povahou 

souborem zákazů dělat některé věci. Jde o ochotu přijmout břemeno svobody. Je to břemeno 

disciplíny, tj. sebeomezování dělat ony zakázané věci. Druhý, falešný liberalismus, je vůči 

těmto pravidlům naopak nevraživý, jeho velmi nebezpečnou ambicí je právě osvobození 

                                                
21 liberalismu = politické a ekonomické hnutí, směr zdůrazňující politickou a hospodářskou svobodu, toleranci, 
omezení vlivu státní moci, uznání soukromého vlastnictví 
22 Ježek, Tomáš: Úvahy a eseje: Poněkud nesmělá obrana liberalismu. Květen 1997 
23 Husák, Petr: Budování kapitalismu v Čechách, Rozhovory s Tomášem Ježkem. Volvox Globator , 1997, s.280 
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člověka od zákazů a omezení. Je to vzpoura proti pravidlům správného chování, proti 

tradicím, vysmívá se tradiční morálce, útočí na ně jako na průvodce lidské nesvobody. 

 

 O prvním druhu liberalismu se zmiňuje Hayek, kdežto naše politické strany po r. 89 

se vydávaly ve stínu druhého druhu. Lze pochopit, nikoli však souhlasit, že po padesáti letech 

vlády socialistické ideologie a totálně regulovaného společenského života převládlo v České 

republice ono druhé, falešné chápání liberalismu. Policie, soudy, státní zástupci a státní 

úředníci byli příliš dlouho na straně utlačovatelů svobody, než se z nich mohly stát obratem 

doby klíčové instituce sloužící svobodě tím, že budou vynucovat pravidla správného 

chování.24 Znakem pravého liberalismu je nedůvěřivý postoj vůči vládě. Ta má v očích 

liberálů tendenci rozhodovat za občany. Během dvou generací jsme si sami vyzkoušeli, jaké 

to je mít vládu, která lidem plánuje životy, jak přetěžké je začít se chovat na vlastní 

odpovědnost.  V liberalismu se setkáváme i se zlobou a nepřejícností některých lidí, proto 

pravý liberalismus zdůrazňuje význam pravidel správného chování, která nejsou ničím jiným 

než souborem zákazů dělat špatné věci, zejména omezování svobody bližních. Tyto zákazy 

vymezují každému jedinci oblast volného jednání, známou pod názvem soukromé vlastnictví. 

Dobrá liberální vláda se stará především o dodržování a vynucování těchto pravidel. První typ 

liberalismu ctí tradici a uznává, že veškeré znalosti a celá civilizace spočívají na tradici, 

zatímco druhý typ tradicí pohrdá, protože považuje nezávisle existující rozum za schopný 

civilizaci vytvořit. „Je-li pravý liberalismus totéž, co pravidla správného chování a jejich 

prosazování, pak lze jen litovat, že vlajkonoši liberalismu se po listopadu 1989 nestali 

právníci, neboť ve svobodné společnosti právě péče o pravidla tvoří obsah jejich práce. Tento 

jejich výpadek je o to citelnější, že vláda ve společnosti, jejíž členové nabyli svobody teprve 

nedávno, musí být v prosazování pravidel ještě tvrdší a důslednější, protože se nemůže 

spoléhat na součinnost morálky, tj. na prosazování norem správného chování silou sebekázně 

občanů.“ 

 

„Mám obavy, že někteří hlasatelé falešného liberalismu z řad mých kolegů ekonomů 

nepochopili, že bez tvrdě prosazovaných pravidel správného chování zůstane nedávno nabyté 

soukromé vlastnictví bez ochrany, že tím může zaniknout důvěra v instituce trhu a s ní             

i naděje na bohatství. Není proto moc divu, že socialisté znovu útočí na liberalismus jako na 

hlavní příčinu finančních skandálů a velkokrádeží. Falešní liberálové tvrdí, že liberalismus 

                                                
24 Ježek, Tomáš: Pravý a falešný liberalismus: oheň a voda. Acta Oeconomica Pragensia, Praha 2001 
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znamená nepřítomnost pravidel, svévoli, účelové jednání, pasivní přihlížení, ba tleskání 

činům, které se příčí všemu, čemu jsou lidé odjakživa zvyklí rozumět ve slovech právo, 

spravedlnost a morálka. Takže pravý liberalismus je třeba znovu a znovu bránit Vše 

nasvědčuje tomu, že to bude vyžadovat trvalé a neustálé obnovované úsilí.“25 

 

                                                
25 Ježek, Tomáš (ed.): Zásady liberálního řádu. Sborník statí předních ekonomů. Academia, Praha 2001 
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5. PRIVATIZACE 

 

 „Bylo by nepoctivé říci, že sny o privatizaci měly od počátku konkrétní podobu 

privatizačních technik nebo postupů. Zpočátku jsme stavěli na jediné všeobecné jistotě, že 

tady zavedeme tržní hospodářství, založené na soukromém vlastnictví, na sílící jistotě, že 

vyvést tuto zemi z marazmu rovná se privatizovat.“ 

 

„Dám hlavu na špalek za to, že stejně tak, jako se v padesátých a šedesátých letech 

hovořilo o německém, tak se do pěti let – a možná ještě dříve – začne hovořit o českém 

ekonomickém zázraku. Ani ne tak kvůli genialitě tvůrců ekonomické reformy, protože my jsme 

neudělali nic jiného než to, že jsme aplikovali učebnicové poznatky, ale především díky 

pracovitosti, píli a umu českých lidí.“     Tomáš Ježek, srpen 1992 

 

5.1 CO TO JE PRIVATIZACE? 

 

Privatizace označuje změnu veřejného (státního) majetku na soukromý; zpravidla se 

tohoto pojmu používá pro proces, kdy se převádějí vlastnická práva státu na větší počet 

subjektů s přísně definovanými vlastnickými právy. Privatizace v České republice je 

kombinací navrácení majetku původním vlastníkům a jejich dědicům, prodeje majetku 

domácímu i zahraničnímu kapitálu a jeho „rozdávání“ prostřednictvím investičních kupónů. 

Opačným procesem je výkup soukromého majetku státem nebo jeho znárodnění. 

 

Důvody provedení privatizace v ČR: 

• Transformace systému z centrálního na tržní 

• Efektivita správy – soukromý vlastník může snížit náklady na správu 

• Rozvoj – vlastník je motivován k maximálnímu zhodnocování svého majetku 

• Získání prostředků – pokud je privatizace provedena prodejem, stát získává peníze. 
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5.2 JAK JEŽEK K NÁPADU PRIVATIZACE PŘIŠEL 

 

Počátkem roku 1990 se Tomáš Ježek stal spolu s Dušanem Třískou poradcem ministra 

financí Václava Klause. Oba dva „volali“ po privatizaci. Byli to právě tito dva ekonomové, 

kteří jako první přišli s myšlenkou kupónové privatizace a následně ji i zrealizovali. Bylo to   

o víkendu 2. - 4. února 1990, kdy se z podnětu Občanského fóra zorganizovalo setkání na 

zámku v Kolodějích, kde se shromáždili čeští domácí a exiloví ekonomové. Diskutovalo se    

o strategii budoucího transformačního procesu, o privatizaci aj. "Vymýšlelo se jak, komu, za 

kolik majetek prodávat. Tím, kdo řekl ‚Proč to těm lidem nedáte zadarmo?', byl bankéř 

Gabriel Eichler," tvrdí Dušan Tříska. Na jedné polední procházce parkem Ježka a Třísky se 

v jejich hlavách zrodila první konkrétní myšlenka kupónové privatizace. „My už jsme o tom 

problému několikrát předtím mluvili. Pořád jsme řešili problém, že kdyby se to všechno 

prodalo, tak že moc státu zůstane stejná, nebude mít domy, továrny atd., ale bude mít peníze. 

A my jsme si přece přáli, aby moc státu dramaticky poklesla. Pak jsme si řekli, že lidé peníze 

stejně nemají, a co by se tedy stalo, kdybychom všechen majetek rozdali? K tomu účelu by 

bylo možno použít něco jako potravinové lístky“26. Václav Klaus na jejich nápad reagoval 

slovy: „Tak to je ta největší pitomost, jakou jsem kdy slyšel“. Ale během krátké doby se 

Klaus, tehdy ministr financí, ztotožnil s myšlenkou kupónové metody a začal ji podporovat. 

Český ekonom v emigraci v USA Jan Švejnar v téže době přišel s velmi podobným 

formováním zásad metody kupónové privatizace. Otázkou je, komu přičíst prvenství této 

myšlenky. Matematiku, podnikateli a pedagogovi Dušanu Třískovi, ekonomu a politiku 

Tomáši Ježkovi či ekonomu a profesoru Janu Švejnarovi? Podle Třísky takovou myšlenku 

poprvé zformulovali dva polští ekonomové, podle jiných to byla metoda Jana Švejnara, která 

použila základy amerických vědců, a podle dalších šlo o obdobu privatizace firmy British Gas 

provedený vládou Margaret Thatcherové. Ježek odpovídá: „Dnes už si nejsem skutečně 

schopen přesně vybavit, jestli jsme věděli, nebo nevěděli o tom, že podobnou metodu 

privatizace navrhuje Švejnar. Mám spíš pocit, že Švejnar někde něco podobného řekl nebo 

napsal, doslechl jsem se o tom později, ale určitě si pamatuji na to, že jsem říkal: krucifix, to 

mi nikdo neuvěří, že jsme na to přišli taky. Nakonec to nic tak geniálního není. Vždyť je to 

vlastně logické.“27 

                                                
26 Husák, Petr: Budování kapitalismu v Čechách: Rozhovory s Tomášem Ježkem. Volvox Globator, Praha 1997, 
str. 102 – 104 
27 Husák, Petr: Budování kapitalismu v Čechách: Rozhovory s Tomášem Ježkem. Volvox Globator, Praha 1997, 
str. 102 – 104 



 30 

5.3 VÝCHODISKA 

 

V první etapě 20. století ukončené 2. světovou válkou patřily České země mezi 

nejvyspělejší země světa a to i přes útrapy, které na jeho počátku zažily. Tato úspěšnost je 

spojována s podnikavostí drobných lidí, např. Baťa, Škoda... Ti dokázali vybudovat podniky 

světového formátu. Nebylo nic přirozenějšího, než navázat na tuto tradici a pokusit se obnovit 

strukturu soukromých podniků a živností. I zkušenosti ekonomicky vyspělých zemí jsou 

jednoznačné: v podmínkách tržní konkurence dosahují soukromé podniky lepších 

ekonomických výsledků než podniky ve státním vlastnictví. Důsledkem vlastnických přeměn 

je zesílení konkurence v ekonomice, a v důsledku toho růst jejího výkonu.  

 

Privatizace v české společnosti probíhala hladčeji než se čekalo. Kvůli nedokončené 

reformě v šedesátých letech, spočívající na uvolňování hierarchických struktur, se komunisté 

obávali uskutečnit další podobnou chybu. Nedošlo k hospodářskému rozvratu. Socialismus 

v Československu spořádaně upadal. Privatizace proto mohla v roce 1991 začít v relativně 

stabilním makroekonomickém prostředí.  

 

Friedrich Hayek poskytl teorii privatizace jako vymezování vlastnických práv 

v podkapitole nazvané „Maximálního souladu očekávání se dosáhne vymezením chráněných 

oblastí“28. Hayekovu teorii privatizace se českoslovenští ekonomové pokoušeli uplatnit 

prakticky.  

 

5.3.1 Ekonomové vs. Právníci 

 

Jádro ekonomů, kteří se chopili úkolu transformace, se formovalo již od 60. let 20. 

století. Vládnoucí komunisté jim nechali určitou míru akademické svobody. Paradoxně je 

opatrovali. Proč? Komunisté doufali, že ekonomové vynaleznou způsob, vzorec, jak se vyřeší 

velký problém kalkulace a klesající efektivnosti. Už Mises tvrdil29, že kalkulace za socialismu 

není možná. Ekonomové byli na transformaci částečně připraveni, jelikož se studiem 

centrálního plánování zabývali již dvacet pět let předtím a připravovali se na budování 

svobodné společnosti, založené na obnově soukromého vlastnictví, zatímco obec právníků 
                                                
28 Hayek, A.: Maximálního souladu očekávání se dosáhne vymezením chráněných oblastí, podkapitola je 
součástí kapitoly Nomos: právo svobody z díla Právo, zákonodárství a svoboda, sv. 1. Pravidla a řád 
(samizdatové vydání v 80. letech v Československu) 
29 Mises, Ludwig: Ekonomická kalkulace v socialistické pospolitosti. Vědecké informace EU ČSAV, č.3-4 1968 
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byla komunistickým režimem více zdevastována. Riziko nepevné teorie práva a riziko 

důsledků neexistence právní teorie transformace se jevilo zvláště aktuální. Většina právníků 

byla vyškolena především v upravování vztahů uvnitř organizace a nikoli řešení problémů, 

které vznikaly jen mezi soukromými subjekty. Po roce 1989 ekonomové nastoupili do 

klíčových vládních pozic. Připravenost ekonomů z Akademie věd (a mladíků z VŠE) na 

realizaci transformace dosvědčuje i jejich kolektivní pamflet z podzimu 1989 Československo 

na rozcestí30. 

 

V 60. letech úryvek z knihy Ludwiga von Misese31 „Nemožnost ekonomické 

kalkulace za socialismu“ navedl mladé ekonomy na cestu Friedricha A. von Hayeka. 

Hayekova teorie tržního řádu se vymykala marxistické politické ekonomii. Koncem 80. let 

tajně kolovaly překlady Hayekových knih od Tomáše Ježka.  

 

5.3.2 Strategie privatizace aneb rychlost vs. dokonalost 

 

Větší celkové ztráty přinese rychlost privatizace, nezbytně spojená se zvýšeným 

rizikem chybných rozhodnutí učiněných v časové tísni, nebo snaha po dokonalosti 

jednotlivých privatizačních případů nutně spojená s prodloužením pobytu státních podniků 

v „údolí smrti“? To byla otázka, na kterou museli stratégové české transformace odpovědět.  

Tabulka 1: Výhody a nevýhody rychlé a pomalé privatizace 

 Rychlá privatizace Pomalá privatizace 

Výhody 

 

Brzké odstátnění, odříznutí podniků od 

státního rozpočtu. Podniky jsou hozeny do 

„studené vody“, učí se tržním podnětům. 

Možnost uvážlivého hledání 

strategického, „vhodného“ 

vlastníka. 

Nevýhody 

 

Komplikované usazování vlastnických práv 

po privatizaci. 

Předprivatizační agónie. Posílení 

pozic manažerů. Hrozba „divoké“ 

privatizace. Privatizace by trvala 

desítky let. 

 

                                                
30 Zieleniec a kol.: Československo na rozcestí, 1989 
31 Mises, Ludwig: The Human Action. Vědecké informace EU ČSAV, 1968 
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Dle Ježka privatizaci v Československu bylo třeba udělat rychle, aby mohl začít 

působit trh. Čím déle by se privatizace protahovala, tím více by se zužoval prostor pro 

systémová opatření a tím více by se privatizace dostávala pod tlak nenasytných veřejných 

financí a koalic korupčníků. V roce 1990, v době nestability, byla potřeba změnit celý 

hospodářský systém. Na rozdíl od jiných zemí, např. Velké Británie nebo Francie, 

v Československu a po rozpadu ČSFR v Česku nešlo o zefektivnění a zkvalitnění podniků, 

které by se pak prodávaly s maximálním výnosem, aby se mohla začít řešit obrovská vnitřní 

zadluženost země. Privatizace měla sloužit jen jako nástroj systémových změn, kde rychlost 

hrála hlavní roli. Ostatní se očekávalo až jako důsledek těchto změn. Bylo potřeba, aby se 

vláda zaměřila na sledování abstraktního cíle budovat prostřednictvím privatizace tržní řád. 

Jelikož tržní řád ještě neexistoval, nemohla se určit tržní cena prodávaného majetku, ale pouze 

cena stanovená expertním odhadem. Nebylo možné se inspirovat v zemích s vyspělým tržním 

hospodářstvím, neboť problém privatizace téměř stoprocentně nacionalizovaného a proto 

centrálně řízeného hospodářství žádná z nich nikdy neřešila. Jako v každé jiné zemi ale byla 

nutnost přehodnotit, jaká je správná úloha vlády a jak může vláda nejlépe sloužit svému lidu. 

Československo bylo ojedinělé také svým poměrem majetku, který měl být privatizován, 

k objemu úspor, které bylo velmi omezené a oproti množství majetku téměř zanedbatelné. 

Systém centrálního plánování nedovoloval obyvatelům mít více peněž než kolik jich bylo 

potřeba k živobytí. Cílem vlády tedy nemohla být maximalizace výnosů z prodeje majetku. 

Ježek také varoval, že by se výnosy z privatizace neměly zalepovat díry v běžných příjmech 

státního rozpočtu. 

 

Jediným možným východiskem ze situace nedostatku kapitálu bylo rozhodnutí, že 

strategickou metodou privatizace budou bezúplatné převody majetku státu na domácí 

soukromé osoby. Slibovalo se tím řešení problému rychlosti privatizace i problému změny 

v úloze vlády. Vyvolala se tím potřeba vytvoření speciální legislativy, která nebyla slučitelná 

s Obchodním zákoníkem. Díky této legislativě se měly vytvořit podmínky pro vznik a jednání 

soukromých subjektů.  

 

5.3.3 Rizika 

 

Největší rizika celé privatizace by přinesla špatná koncepční rozhodnutí vládní 

skupiny ekonomů. Celý transformační proces by mohl dospět k nezdaru. Znamenalo to uhájit 

koncepci jako holého vymezování vlastnických práv. Dalším rizikem byla touha státu majetek 
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spíše prodávat než rozdávat, aby splatila veškerý vnitřní dluh. Úspěch sklidili vládní 

ekonomové, když se jim podařilo odvrátit hrozbu, že by stát nasadil „horší“, tj. méně ziskové 

podniky do kupónové privatizace a ty „lepší“ by si ponechal a později výhodněji prodal. 

Takto se stalo v jiných transformačních zemích, které taktéž využily model masové 

privatizace, a důsledkem byla nedůvěra veřejnosti v kvalitu prodávaného majetku. Důvěra 

občanů je ale tím nejdůležitějším, co úspěšná privatizace potřebuje. Velkým rizikem bylo také 

riziko z neschopnosti zajistit vládu zákona. Hrozilo, že úspěch rychlé privatizace bude zmařen 

neschopností vlády chránit soukromé vlastnictví.  

 

„Ona primární role vlády v transformující se zemi vynucovat právo je velmi obtížná 

sama o sobě, protože je nová. Navíc se však právo musí vynucovat ve srovnání se starými 

západními demokraciemi s mnohem větší silou a energií. Vlády se totiž v těchto starých 

demokraciích mohou spoléhat na morálku a zažitou kulturu svobody, jejíž podstatou je 

sebekontrola a sebeomezování. Lidé jsou tam vychováni respektovat vlastnická práva svých 

bližních. Na to se však vláda v transformující se zemi plně spoléhat nemůže. Morálka tržní 

společnosti musela být v této zemi v minulosti potlačena, protože soukromé vlastnictví bylo 

hlavní překážkou proveditelnosti centrálního plánování. Obnova morálky tržní společnosti, to 

jest obnova respektu k vlastnickým právům bližního, a obnova sebekontroly a sebeomezování 

jednotlivců není vůbec krátkodobý úkol. Jeho plnění se ostatně ani nedá dobře očekávat od 

vlády. Vláda transformující se země musí nevyhnutelně vydávat relativně mnohem více 

rozpočtových zdrojů, aby budovala a udržovala infrastrukturu vynucování práva, než staré 

demokracie, které se mohou do značné míry spoléhat na morálku občanů a četné 

seberegulující instituce občanské společnosti.“32 

 

„Riziko, že privatizace a transformace nebude v české společnosti bezproblémovým    

a hladkým procesem, pocházelo právě z onoho fatálně paradoxního postavení vlády po 

listopadové revoluci: ta měla být méně tolerantní k přestupníkům, ačkoli listopadová revoluce 

byla voláním po toleranci nekonformního myšlení a chování. Měla klást mnohem větší důraz 

na regulaci v některých oblastech hospodářství, zejména na finančním trhu, ačkoli život za 

socialismu byl nesnesitelně přeregulovaný. Měla mít silnější policii, ačkoli policie čtyřicet let 

potlačovala základní lidská práva. Potřebovala více soudců, i když si tato profese právem 

vysloužila pohrdání veřejnosti.“33 

                                                
32 Ježek, Tomáš: hlavní projev na Ekonomickém fóru OBSE, ministerstvo zahraničních věcí ČR, červen 1997 
33 Ježek, Tomáš: hlavní projev na Ekonomickém fóru OBSE, ministerstvo zahraničních věcí ČR, červen 1997 
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5.3.4 Jak to viděl Ježek ?     

 

„Když jsem v době 

svých akademických časů 

studoval a překládal Hayeka, 

byl to pro mě silný intelektuální 

zážitek. Nemohl jsem tušit, že 

mě čeká zážitek daleko silnější, 

že mi bude dáno prožít 

hayekovské drama pyšného 

rozumu na vlastní kůži. Jako 

ministr privatizace jsem byl postaven před úkol, který by podle všeho snad ani neměl mít 

řešení, totiž uvědomělým řízením, administrativním procesem, přivést na svět spontánní řád 

trhu. Není snad paradoxnějšího úkolu. Věděl jsem sice, jak omezená je kapacita mé vlastní 

mysli a mysli mých spolupracovníků obsáhnout drtivou horu faktů, ale věděl jsem to stále 

ještě málo. Skutečnost nepatrné moci individuální mysli uvědoměle řídit společenský proces 

předčila veškerá očekávání, i když do nich byla od počátku zabudována notná dávka skepse. 

Věděl jsem také, že nebudu mít žádnou oporu ani v uvědoměle vytvořeném řádu centrálního 

plánování, neboť ten již přestával existovat, ani ve spontánním řádu trhu, neboť ten měl 

teprve vzniknout. Jediným únikem z tohoto problému byla abstrakce. Aby bylo možné 

zvládnout úkol „vyrobit“ z beztvaré masy státního majetku tisíce dobře definovaných 

soukromých vlastníků, bylo nutné odhlédnout od bezpočtu důležitých jednotlivostí, právě od 

těch, které by spontánní řád trhu „uměl“ do hry zapojit. Každodenně se mi potvrzovala 

hayekovská teze o nekonečné nadřazenosti spontánního řádu nad uvědomělým řízením 

v měřítku celé společnosti. Stohy dopisů od podniků, nabyvatelů majetku i odmítnutých 

uchazečů o něj, mě seznamovaly s podrobnostmi hospodářského života, stranickou minulostí 

jistého náměstka ředitele počínaje a nedobytnou pohledávkou malého podniku v Kaplicích 

konče. Nebylo možné říci, že to není starost státu – byla to starost státu, neboť všechny 

podniky byly dosud jeho. Únik do abstrakce byl sice jediným možným řešením problému, ale 

zároveň bylo jasné, že nesmí trvat příliš dlouho, neboť takové brutální a zároveň nevyhnutelné 
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zprimitivnění ekonomického problému, zprimitivnění dokonce i vzhledem k systému 

centrálního plánování, hrozilo, že způsobí chaos.“34 

Ježek narážel na základní paradox privatizace, že soukromé vlastnictví, které se 

přivádělo na svět, nevznikalo přirozeně, nýbrž „vycházelo z vládní laboratoře – podobně jako 

dítě ze zkumavky“.35  

Roku 1990 vytyčil Ježek se svými kolegy čtyři strategické cíle privatizace: vrácení 

majetku formou restituce, rozdáním akcií privatizovaných podniků ve velké privatizaci 

vtáhnout co největší počet obyvatel do procesu výkonu vlastnických práv, obnovit malý         

a střední stav pomocí malé privatizace a zajistit účast zahraničního kapitálu v procesu 

privatizace.  

 

5.3.5 Ministr pro privatizaci 

 

1. srpna 1990 bylo založeno Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci ČR Petrem Pithartem. Ministra pro privatizaci vybral Tomáše Ježka. Ježek jako 

ekonom potřeboval kvalitního právníka, a tak si do svého ministerstva přizval skupinu 

právníků z ministerstva financí, mezi nimi dr. Jaroslava Muroně, jenž se osvědčil při psaní 

privatizačních a restitučních zákonů.  

 

5.4 FOND NÁRODNÍHO MAJETKU (FNM) 

 

Fond národního majetku vznikl 1. srpna 1991 za účelem technické realizace 

jednotlivých privatizačních projektů a dočasné správy státních podílů určených k postupné 

privatizaci, a to podle Zákona o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu  na 

jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR č.171/1991 Sb. Nejvyšším orgánem FNM bylo 

prezidium, volené Českou národní radou. Předseda prezidia byl zároveň ministrem 

privatizace, kterým se stal Tomáš Ježek. FNM byl právnická osoba zapsaná v podnikovém 

rejstříku a nebyl součástí státní správy.  

 

                                                
34 Hayek, Friedrich: Kontrarevoluce vědy. Liberální institut, 1995, předmluva k českému překladu, str. 7 
35 Ježek, Tomáš: Zrození ze zkumavky. Prostor, Praha 2007 
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Fondy (český a slovenský) národního majetku byly řízeny Ministerstvy pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci ČR (resp. SR). Úlohou FNM bylo realizovat všechny 

privatizační projekty, které schválila republiková vláda nebo nadřízené Ministerstvo 

privatizace. Vláda schvalovala privatizační projekty v případech přímého prodeje. Fond 

fungoval jako zakladatel akciových nebo jiných obchodních společností založených podle 

privatizačních projektů. FNM realizoval i projekty, které obsahovaly buď transformaci 

státního podniku na akciovou společnost a určovaly počet akcií pro kupónovou privatizaci, 

nebo počet akcií pro kupónovou privatizaci určoval přímo, pokud se privatizační projekt týkal 

již existující akciové společnosti. V případě přímého prodeje majetku předem určenému 

nabyvateli FNM připravoval a uzavíral kupní smlouvu, v případě prodeje majetku ve veřejné 

dražbě nebo veřejné obchodní soutěži zabezpečoval jejich přípravu a průběh atd. Pokud se 

privatizace prováděla vložením státního majetku do akciových společností a následným 

prodejem jejich akcií byl FNM nejprve zakladatelem akciové společnosti, potom jejím 

hlavním akcionářem a nakonec akcie těchto společností prodávala nebo převáděla. FNM byl 

poslední v řetězu institucí, které měly na starosti privatizační proces: podnik – odvětvové 

ministerstvo – ministerstvo privatizace – FNM.  

 

FNM na základě doporučení Finanční rady ze dne 7.10. 1991 a rozhodnutí prezidia 

FNM ze dne 24.10. 1991 provedl k 31.12. 1991 oddlužení vybraných podniků, které měly být 

privatizovány kupónovou metodou, ve výši 22,2 mld. Kčs a zároveň posílil kapitál bank         

a spořitelen ve výši 7,8 mld. Kčs tak, že příslušným bankám vydal své obligace.36  

 

5.4.1 Privatizační projekt 

 

Privatizační projekt byl mnohostránkový, velmi obsažný dokument. Byl jasně             

a striktně strukturovaný podle zákonem stanovené závazné osnovy. Ale kvůli jeho obsažnosti 

vznikaly mezi nabyvatelem majetku a FNM interpretační spory ohledně toho, co je vlastně ve 

schváleném privatizačním projektu rozhodující pro vlastní realizaci. Předkladatelé 

schválených privatizačních projektů se totiž cítili oprávněni domáhat se věcí, které byly často 

uvedeny zejména v podnikatelském záměru, který byl povinnou součástí projektu. FNM 

musel proto uzavřít s ministerstvem dohodu, co bude ve výtahu projektu obsaženo ve 

schvalovací doložce jako rozhodující pro jeho realizaci.  

                                                
36 Informace Hlavního ústavu SBČS pro ČR předložená 17. 12. 1991 prezidiu FNM 
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5.5 MALÁ PRIVATIZACE 

 

5.5.1 Malá privatizace 

 

Myšlenka „malé privatizace“ se zrodila po prvních demokratických volbách v létě 

roku 1990 jako reakce na netrpělivost společnosti, která si devět měsíců po revoluci přála 

vidět první výsledky privatizace. Zákon o malé privatizaci byl schválen 25. září 1990 

v Kroměříži a o měsíc později vstoupil v platnost. Zákon o malé privatizaci byl rozdělen na 

dvě části: část federální, schvalovanou ve Federálním shromáždění, a část národní, 

schvalovanou v České, resp. Slovenské národní radě. Přesný název federálního zákona zní 

„Zákon č. 427/1990 Sb. ze dne 25.října 1990 o převodech vlastnictví státu k některým věcem 

na jiné právnické nebo fyzické osoby“ a přesný název národního zákona zní „Zákon České 

národní rady č. 500/1990 Sb. ze dne 15. listopadu 1990 o působnosti orgánů České republiky 

ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby“ 

neboli souhrnně „maloprivatizační zákony“. Privatizace byla právně pojata jako svobodné 

rozhodnutí jednoho vlastníka – státu – převést dobrovolně své vlastnictví na jiné osoby. 

Privatizace tak respektovala jeden ze tří fundamentálních zákonů, na nichž spočívá svobodná 

společnost, totiž zákon dobrovolného převodu vlastnictví.37 Výnosy z malé privatizace se 

hromadily na zvláštním účtu ministerstva privatizace, které měly být použity na velké 

investiční akce v sektoru poskytujícím veřejné statky nebo na hrazení vnitřního dluhu. 

Opatrnost v nakládání s výnosy z privatizace byla vedena makroekonomickou úvahou, že 

výnosy z privatizace nesmějí sloužit zvyšováním běžných výdajů státního rozpočtu                 

a narušovat tak žádoucí rozpočtovou disciplínu.  

 

Výkonným orgánem malé privatizace byly okresní privatizační komise, které měly za 

úkol vyhledat ve státních organizacích na území svého okresu jednotky vhodné k privatizaci, 

sepsat je a výsledný seznam předložit na ministerstvu privatizace ke schválení, poté ho 

zveřejnit a organizovat veřejnou dražbu provozních jednotek na seznamu. Provozní jednotka 

je soubor věcí, které tvoří nebo mohou tvořit ucelenou hospodářskou nebo majetkovou 

jednotku. Veřejná dražba byla jedinou metodou převodu majetku. Veřejnost se jako publikum 

učila fungování trhu, zejména tvorby cen. První dražba se konala 26. ledna 1991 v Praze 

                                                
37 David Hume, 18.stol. 
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v budově magistrátu na Mariánském náměstí. Tímto památným dnem privatizace 

v Československu začala. Malá privatizace se držela občanského principu, tj., že žádná 

skupina nesmí být při privatizaci zvýhodněna na úkor ostatních. Veřejné mínění též 

požadovalo ochranu před majetnými cizinci. Cizinci nakonec byli vyloučeni z účasti na malé 

privatizace, ale mohli se účastnit opakované dražby téže provozní jednotky, byla-li dražba 

v prvním kole neúspěšná.  

 

V malé privatizaci se převáděla jen aktiva podniků v podobě věcí, pasiva zůstávala 

v bilanci státního podniku a byla později likvidována proti zvláštnímu účtu ministerstva 

privatizace, na němž se soustřeďovaly výnosy z malé privatizace. Proces privatizace 

neskončil pouze převedením majetku do soukromých rukou, nastolil přechod od pravidel 

veřejného práva k pravidlům práva soukromého, tj. místo dosahování cílů centrálního plánu 

byla nastolena obecná pravidla soukromého práva, která sama žádný cíl nesledovala. Nově 

vzniklí soukromí vlastníci mohli sledovat své vlastní cíle a nedostávat se při tom vzájemně do 

konfliktu.  

 

Razance, s jakou malá privatizace začala, přesvědčila manažery státních podniků a 

úředníky na odvětvových ministerstvech, že s privatizací se to bude myslet vážně. Ze 

socialismu byli zvyklí na neustálé reformování a zpočátku si mysleli, že privatizace bude jen 

další z dlouhé řady planých reformních cvičení. 

 

5.5.2 Tzv. malý a velký restituční zákon 

 

Restituce byla první improvizací a tím modifikací původní myšlenky, že privatizace 

bude provedena kupónovou metodou. Očekávala se obnova nejenom tržních struktur, ale        

i vlastnických práv jednotlivců, kteří o ně přišli v důsledku znárodnění. Sepsání návrhu 

zákona o restitucích v srpnu 1990 byl první Ježkův čin od založení ministerstva pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci. „Restituční zákon byl bleskově schválen ve Federálním 

shromáždění díky tomu, že jsem nevěděl, jak se to dělá. Kdybych postupoval řádně, tak bych 

musel text zákona dát do legislativního procesu, odtud by to poslali do federální vlády a tam 

by všichni ti Rychetští měli tisíce připomínek. My jsme to prostě vzali a dali kamarádům ve 

Federálním shromáždění, oni to podali jako poslaneckou iniciativu a bylo hotovo.“38 Ježek 

                                                
38 Tomáš Ježek v rozhovoru pro MF Dnes, 16.11. 2007, příloha Víkend, s. D-2 
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vždy chtěl provést restituci, ale jako poradce Václava Klause, který proti restitucím 

argumentoval, nemohl zastávat opačný názor. 

 

Tzv. malý restituční zákon č. 403/1990 Sb. nabyl účinnosti 1. listopadu 1990. Tzv. 

velký restituční zákon, uváděn pod názvem „Zákon o mimosoudních rehabilitacích,               

č. 87/1991 Sb.“ byl přijat roku 1991. Maloprivatizační zákony vyloučily z privatizace 

majetek, který přešel z fyzických osob na stát po 25. únoru 1948. Toto datum bylo stanoveno 

jako den, od kterého se pak měly začít napravovat majetkové křivdy. Majetkové křivdy 

spáchané před tímto dnem měly zůstat nenapravené, zejména v období červen 1945 až 25. 

únor 1948. 

 

„Politické prosazení restitucí považuji za to nejlepší, co jsem v porevolučních funkcích 

udělal. Považuji to za důležitější než spolupodílení se na myšlence kupónové privatizace. 

Zatímco formulování kupónové privatizace byla týmová práce – Třískova, moje, Klaus ji 

prosazoval politicky -, prosazení restitucí byla vysloveně moje osobní iniciativa“, říká Ježek  

o jeho návrhu restituce. Restituce paradoxně začala od konce, tj. vydáváním drobného 

majetku, který byl zabaven v roce 1959 (např. domy). Tato nekonfliktní metoda celkově byla 

pětkrát úspěšnější a produktivnější než malá privatizace, která se kvůli špinavým penězům 

pohybovala stále na samé hraně společenské tolerance, hlavně z pohledu ekonomické 

efektivnosti.  

 

5.6 VELKÁ PRIVATIZACE 

 

5.6.1 Rozdíl mezi malou a velkou privatizací 

 

V malé privatizaci na vydražitele mohly přecházet pouze movité a nemovité věci, 

nikoli závazky těchto organizací, kdežto ve velké privatizaci na nabyvatele přecházela celá 

bilance, tj. aktiva i pasiva. Privatizoval se nejenom hmotný a nehmotný majetek, ale i veškeré 

majetkové hodnoty, včetně majetkových účastí státu na podnikání jiných osob, a závazků. 

Další rozdíl byl v nediskriminaci zahraničních účastníků ve velké privatizaci.  

 

Důležité bylo, aby celý proces transformace majetku ve státním vlastnictví probíhal 

v konkurenčním prostředí. To vyžadovalo, aby všechny subjekty, které mají zájem na aktivní 
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účasti v privatizačním procesu, měly reálnou možnost vyslovit své názory a konkrétní 

představy o privatizaci kteréhokoli státního podniku nebo jeho části.  

 

5.6.2 Velká privatizace 

 

Na rozdíl od zákona o malé privatizaci, federální část zákona o velké privatizaci 

vznikala přímo na federálním ministerstvu financí a zněla „Zákon č. 92/1991 Sb. ze 26. února 

1991 o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby“ a na ministerstvu privatizace se 

tvořila jen část národní, v plném znění „Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb. ze 23. 

dubna 1991 o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku České republiky“, a která byla pojednána jako prováděcí 

předpis federálního zákona. Oba zákony tak tvoří jeden logický celek. Ve velké privatizace 

přecházel do soukromého vlastnictví téměř všechen státní majetek, vyloučen z ní mohl být jen 

majetek státu, který podle ústavního zákona musel zůstat státní, a majetek, který musel být 

navrácen podle restitučních zákonů. Podle zákona o velké privatizaci bylo možno 

transformaci státního majetku uskutečňovat šesti různými formami: veřejnou dražbou, 

veřejnou soutěží, přímým prodejem předem určenému vlastníkovi, vkladem majetku do 

akciové společnosti, privatizací majetkové účasti státu a bezúplatným převedením (především 

ve prospěch obcí a měst).  

 

Řídící postavení v procesu velké privatizace mělo Ministerstvo pro správu národního 

majetku a jeho privatizaci a Fond národního majetku České republiky. Byly odpovědny za to, 

že státní majetek vstupující do transformace bude ve stejném množství převeden na soukromé 

subjekty. To vyžadovalo přesnou a úplnou evidenci zabezpečenou Ministerstvem pro správu 

nár. majetku a jeho privatizaci. Úspěšnost privatizace dále vyžadovala, aby veškeré procesy   

a převody majetku státu do rukou soukromých osob proběhly výlučně dle režimu privatizace, 

aby podléhaly pouze kontrole ministerstva privatizace. Jinak by se privatizace dostala do 

spontánního rázu a podniky by svůj majetek samy rozprodávaly.  

 

Velká privatizace začala soupisem veškerého státního majetku. Vznikly tak čtyři 

rozsáhlé seznamy, z nichž první dva byly použity ve dvou vlnách velké privatizace                 

a obsahovaly název podniku a majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob 

s uvedením jejich nejdůležitějších charakteristik. Třetí seznam obsahoval názvy podniků 

k likvidaci a čtvrtý názvy podniků a institucí, které měly zůstat v majetku státu, např. podniky 
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a instituce z oblasti kultury, zdravotnictví, bytového hospodářství aj. Tyto seznamy 

publikoval v červenci 1991 deník Večerní Praha, který jediný dokázal vyhovět požadavku na 

rychlost zveřejnění.  

 

5.6.3 Velká restituce 

 

Tzv. velká restituce podle zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích se 

děla prostřednictvím privatizačního projektu, který musel podle federálního zákona o velké 

privatizaci obsahovat způsob vypořádání nároků oprávněných osob. Oprávněným osobám 

bylo nabídnuto navrácení ve formě vlastního fyzického navrácení znárodněného majetku, 

nebo náhradu ve formě akcií příslušného podniku, a pokud ani toto nebylo možné, pak akcie 

Restitučního investičního fondu, a.s. („RIF, a.s.“), pokud tento podnik již fyzicky neexistoval.  

 

5.6.4 Rozepře s Václavem Klausem 

 

Česká národní rada v květnu 1991 přijala Ježkův návrh zákona o velké privatizaci 

s ustanovením o možném bezplatném převodu prostředků z Fondu na banky. Na finanční radě 

v Bratislavě Václav Klaus za tento čin z Ježka udělal největšího „idiota a zločince“. Později 

se ale ukázalo, že Ježkova myšlenka byla dobrá. FNM např. posílil na základě tohoto zákona 

kapitál Konsolidační banky. Byl to další z mnoha konfliktů mezi Ježkem a Klausem. Další 

konflikt se vyhrotil na podzim roku 1991. Koncem října byla podle harmonogramu uzávěrka 

pro příjem privatizačních projektů a do 30. listopadu mělo ministerstvo privatizace dostat 

stanoviska od jednotlivých zakladatelských ministerstev. Díky velkému zájmu českých 

podnikatelů bylo na jeden podnik předloženo v průměru 5 privatizačních projektů. Všechny 

privatizační projekty velké privatizace měl Ježek schválit v průběhu 10-ti pracovních dnů, do 

15. prosince 1991, aby 1. ledna mohlo začít první kolo. Tento velmi krátký termín byl 

naprosto nereálný. Klaus Ježkovi oponoval politicky, že Ježkovým úkolem je schválit 

privatizační projekty a ty zahrnout v kupónové privatizaci, ostatní považoval za strategickou 

chybu a za zradu na privatizaci a revoluci. Na jedné přednášce v zahraničí se Klaus o Ježkovi 

vyjádřil: „He is our enemy in Czech government“ a kritiku Ježkových činů rozšiřoval dál i do 

sdělovacích prostředků. Nakonec byl termín odevzdání privatizačních projektů posunut až na 

20. ledna 1992. Od 20. ledna do 30. dubna Ježek s celým ministerstvem privatizace v Lnářích 

schvaloval privatizační projekty. Konečná hodnota majetku dodaného do kuponové 

privatizace se vyšplhala nad 200 miliard korun. 18. května 1992 začala kupónová privatizace. 
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A tehdy k tomuto seznamu podniků pro kupónovou privatizaci, který Ježek s Miklošem39 

pracně vytvořili, přiložil Václav Klaus svoji fotografii. Ježek prohlásil, že je to typický Klaus, 

který dává svoje fotografie na výsledky cizí práce. Ježkův výrok zveřejnilo Rudé právo a to 

byl Ježkův konec na ministerstvu a novým ministrem privatizace se stal Jiří Skalický.  
 

Václav Klaus vzpomíná: „Tomáš Ježek byl jeden z mých nejbližších přátel, měl jsem 

ho rád a svým způsobem ho mám rád dodnes. Ale on nemá odolnost, není schopen přijmout 

racionální argumentaci z mé strany... Jeho postoje jsou založeny na jedné jediné věci - já 

jsem ho nejmenoval v roce 1992 ministrem pro privatizaci“.40 

 

5.7 KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE 

 

Kupónová metoda privatizace byla dominantní metodou velké privatizace. Předmětem 

kupónové privatizace byly akcie. Kupónová privatizace byla postavena na myšlence, jak 

privatizovat za situace nedostatku kapitálu. Strategickou metodou kupónové privatizace se tak 

pozdávalo bezúplatné převody majetku státu na soukromé osoby, tj., že občanům, jelikož 

neměli peníze, musel být majetek rozdán. Tato metoda byla určena pouze československým, 

později českým občanům. Dne 5. září 1991 bylo vydáno Nařízení vlády č. 383/1991 Sb.         

o vydávání a použití investičních kupónů. Druhá vlna kupónové privatizace byla zmocněna 

vládou České republiky podle § 24 zákona č. 544/1992 Sb. ze 13. listopadu 1992. Zákon         

o velké privatizaci umožňoval transformovat státní podnik na akciovou společnost                  

a navrhnout rozdělení akcií mezi jejich budoucí majitele. Byly navrženy také zaměstnanecké 

akcie na jméno nebo na majitele. Hlavním argumentem proti myšlence, aby podstatná část 

akcií společností měla formu zaměstnaneckých akcií, které jsou ze své povahy 

neobchodovatelné, je však oslabení sekundárního akciového trhu, jehož likvidita je 

podmínkou rozvoje primárního trhu, a tím i samotné existence akciové formy vlastnictví.41 

 

Dle ustanovení § 22, odst. 1 federálního zákona investiční kupón je nepřevoditelný 

cenný papír. Držitelé investičních kupónů mohli své kupóny použít ke koupi akcií společností 

zahrnutých do kupónové privatizace nebo získat akcie investičních privatizačních fondů, 

nemohli je ale nikomu prodat nebo darovat. Zpětný pohled na velmi nerozvinuté 

                                                
39 Ivan Mikloš: minister privatizácie SR 1991/92 
40 Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro deník Mladá fronta Dnes, 8.12. 2007 
41 Kýn, 1992 
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institucionální vybavení československého, později českého trhu poč. 90. let potvrzuje 

správnost opatrnosti zákonodárce, který obchodování s investičními kupóny nepovoloval. 

Investiční kupóny sloužily jako technický nástroj výměnou za akcie, s nimiž se teprve mělo 

obchodovat. Očekávala se rychlost a masovost, zvládnutí problému transformace obrovského 

kvanta majetku státu v přijatelně dlouhém období. Rychlost privatizace měla předejít korupci 

prorostlé i do politických stran a státní správy. Očekával se také vznik kapitálového trhu, tj. 

začátek fungování trhu s akciemi a burzy jako jedné z klíčových institucí tržní ekonomiky. 

Kupónová privatizace se organizačně dělila na poptávkovou a nabídkovou stranu. 

Poptávková strana, organizovaná federálním ministerstvem financí, byla počínaje registrací 

účastníků a konče výměnou investičních kupónů za akcie zvládnuta počítačovou technikou. 

Naproti pro nabídkovou stranu, organizovanou republikovým ministerstvem privatizace, 

nebyly postaveny počítačové programy a veškerá administrativa ležela na ministerstvu 

privatizace, hlavně díky výběru z několika metod privatizování.  

 

5.7.1 RIF & NIF & DIF 

 

Fond národního majetku byl zakladatelem tří dceřiných investičních fondů: RIF 

(Restituční investiční fond, a.s.), NIF (Nadační investiční fond, a.s.) a DIF (Diferenční 

investiční fond, a.s.). 

 

Restituční investiční fond, a.s, tzv. RIF, byl založen díky novelizaci zákona                

č. 171/1991 Sb. kvůli potřebě odškodnění oprávněných osob mimo státní rozpočet. V případě, 

kdy restituentům nelze vydat majetek v naturální podobě, náleží jim náhrada do určité výše 

finanční, zbytek pak v cenných papírech. Právě pro tuto druhou kategorii byl vytvořen RIF. 

Z každé akciové společnosti určené do první vlny kupónové privatizace se oddělilo 3% akcií   

a přecházel do majetku RIF. Tím docházelo k tomu, že restituenti dostávali akcie, jejichž 

hodnota byla v té době o 30 % pod nominální hodnotou. „Lidem jsem říkal, že se nemají čeho 

obávat, protože se hodnota těchto akcií pomalu zvedá.“  

 

Z každé akciové společnosti určené do druhé vlny kupónové privatizace bylo odděleno 

1% akcií, které byly vloženy do Nadačního investičního fondu, tzv. NIF. Důvod pro založení 

NIFu byla prvotní jednorázová podpora vzniku nezávislého sektoru, který ve struktuře 

institucí svobodného trhu nové České republiky citelně chyběl. F. A. Hayek tvrdil, že 
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svobodnou společnost charakterizuje nezávislý sektor, který poskytuje veřejné statky na 

základě soukromého financování.42  

 

Diferenční investiční fond, tzv. DIF, byl založen v rámci RIFu jako zvláštní rezervní 

fond. Řešil změny základního jmění společností v důsledku časového nesouladu mezi 

založením akciové společnosti a aktualizací jejího jmění. U některých akciových společností 

došlo během roku 1991 k poklesu základního jmění. Tyto společnosti by nebyly schopny 

vydat tolik akcií, kolik jich bylo v publikovaném seznamu veřejnosti přislíbeno, kolik jich 

bylo třeba na vyrovnání restitučních nároků nebo na přímé prodeje podle schválených 

projektů. FNM s ministerstvem tudíž rozhodl, že základní jmění těchto společností doplní 

právě akciemi DIFu na úroveň potřebné hodnoty základního jmění. Do majetku DIFu byly 

vloženy akcie společností, jejichž základní jmění v roce 1991 naopak vzrostlo.  

 

5.7.2 První vlna kupónové privatizace 

 

První kolo kupónové privatizace původně mělo být zahájeno 1. ledna 1992, ale začalo 

až 18. května 1992. Úspěch kupónové privatizace závisel na důvěře lidí k ní a každá změna 

harmonogramu riskovala ztrátu důvěry. První vlna skončila v dubnu 1993. 

 

V roce 1992 byl poměr obyvatel České republiky a Slovenské republiky zhruba 2:1. 

Vložený majetek obou republik do společného projektu kupónové privatizace byl ale 

v poměru 2,29:1. Bylo to dáno tím, že v České republice využilo možnost zaregistrovat se do 

kupónové privatizace více oprávněných osob, než na Slovensku. Privatizovaný majetek se 

dělil dle tří hledisek: 1. dle územního principu (s ohledem na to, kde se podnik skutečně 

fyzicky nachází a ne, kde má zapsané sídlo) 2. v poměru 2:1 (dělení akcií bývalých podniků   

a účelových organizací zahraničního obchodu a státních peněžních ústavů mezi republikové 

FNM) a 3. jej ponechával nerozdělený na Federálním FNM, tj. v případě, že zakladatelem 

podniku byl federální ústřední orgán státní správy.  

 

                                                
42 F. A. Hayek, 1994 
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5.7.3 Druhá vlna kupónové privatizace 

 

Ministerstvo privatizace se snažilo připravit dostatečně velkou nabídku akcií díky 

zájmu velkému počtu občanů zaregistrovaných pro první vlnu kupónové privatizace. Základní 

kapitál mnoha společností privatizovaných kupónovou metodou byl ve skutečnosti nižší než 

doporučovaný limit 50 – 100 mil. Kč, což vyvolalo nízkou likviditu těchto společností na 

burze. Od března do září 2007 muselo být vyřazeno z obchodování celkem 1300 emisí, jejichž 

tržní kapitalizace byla nižší než 20 mil. Kč. Počet obchodů s těmito akciemi byl kriticky nízký 

a kurzy akcií nemohly nést žádnou spolehlivou informaci.43  

 

Druhé kolo kupónové privatizace skončilo v roce 1995 tím, že byly akcie připsány 

novým majitelům. Vývoj v následujících letech bývá též zahrnut do kupónové privatizace, 

jelikož období 1993 – 1998 bylo silně poznamenáno nepřítomností dozoru nad kapitálovým 

trhem a následnými finančními skandály. Komise pro cenné papíry jako dozor nad 

kapitálovým trhem vznikl až o pět let později.  

 

5.7.4 Úplatná a bezúplatná metoda privatizace 

 

Obě vlny privatizace byly kombinací úplatných a bezúplatných metod privatizace. 

Mezi úplatné metody privatizace patřily veřejné dražby, vyzkoušené již v průběhu malé 

privatizace, přímé prodeje majetku a akcií a veřejné soutěže na prodej majetku a akcií. FNM 

měl od založení burzy možnost akcie prodávat, ale ne nakupovat. Nejrozšířenější bezúplatnou 

metodou byla kupónová privatizace, dále převody majetku na obce a restituce.  

 

Časová náročnost jednotlivých metod privatizace se pohybovala od 60 do 90 dnů od 

přijetí privatizačního projektu k realizaci na FNM. U veřejných dražeb se časová náročnost 

zvyšovala, jelikož asi 50% dražeb bylo třeba opakovat kvůli nezaplacení. Časově 

nejnáročnější bylo zakládání akciových společností, které byly spojené s množstvím právních 

a komerčních úkonů. Na druhé straně nejméně časově náročné byly restituce. 

 

                                                
43 Ježek, Tomáš: Privatizace české ekonomiky. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2006. Komentář k obecné tezi 
privatizace. 
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Již od počátku privatizace se jako hlavní strategická metoda privatizace jevily 

bezúplatné převody majetku. V roce 1994 byl poměr státního majetku prodaného a rozdaného 

34:66, postupem času dospěl až na 39:61 stále ve prospěch bezúplatné metody privatizace.  

 

5.8 VÝSLEDEK 

 

5.8.1 Poučení 

 

Jedním z největších poučení z české privatizace je poučení o plodnosti                         

a nepostradatelnosti spolupráce práva a ekonomie. Právníci se na privatizaci v osmdesátých 

letech nejen nepřipravovali, ale ani o ní odborně nediskutovali. Vedení se poté chopili 

ekonomové, i když privatizace byla svou povahou spíše právním problémem. Ekonomové 

nejsou právníci a právníci zase nerozumí ekonomii. Kritika nedostatku právní stránky se 

musela dříve nebo později objevit. Šlo například o nedotaženou legislativu a „hrubou chybu 

v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, který neobsahoval pravidlo, 

podle něhož musí být oddělen majetek investorů od majetku akcionářů, kteří fond založili. 

Tím, že toto pravidlo nebylo respektováno, mohli majitelé fondů nakládat s celým majetkem 

ve fondech jako se svým.“44 

 

Je důležité soustavně analyticky zjišťovat a politicky rozhodovat, zda se vláda nachází 

a má nacházet v situaci, v níž je účastníkům trhu pouhým obchodním partnerem, nebo zda je  

a má být v hierarchicky vyšším postavením v roli odpovídajícího za tvorbu a vynucování 

pravidel trhu. Československá vláda porozuměla svému postavení tak, že její úloha je 

primárně transformační a přispěla k vytvoření většího počtu soukromých účastníků na trhu.  

 

„Moje zkušenost ministra privatizace říká, že tvořivé síly lidí v České republice by 

nebyly nikdy uvolněny, kdybychom chtěli napřed přesně vědět, co bude privatizace stát, kolik 

komu přinese a podle toho se pak rozhodovali, zda s ní máme začít nebo ne, eventuálně kdy   

a v jakém měřítku.“ zhodnotil Ježek privatizační postup. „Je smutná pravda, že socialistická 

opozice v Čechách skutečně takto uvažovala.“45 

 

                                                
44 Ježek, Tomáš: Nezodpovědná koketerie se žraloky. Lidové noviny, 2.10. 2001 
45 Ježek, Tomáš: Financing the enlargement of the EU. Projev předsedy v rozpočtovém výboru Evropského 
parlamentu. Brusel, 7.5. 1996 
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5.8.2 Výsledek malé privatizace 

 

Roku 1993 skončila malá privatizace a o rok později byly zrušeny všechny okresní 

privatizační komise. Během úspěšné malé privatizace bylo zprivatizováno více než 30 tisíc 

provozních jednotek v celkové účetní hodnotě 31,8 mld. korun. Náklady na činnost okresních 

privatizačních komisí dosáhly 266,4 mil. Kč. Znamenalo to, že privatizace jedné provozní 

jednotky stála asi 8 880 Kč. Příjmy z malé privatizace činily 30,7 mld. Kč, což znamená, že se 

prodávalo zhruba za účetní hodnotu. Jedna provozní jednotka se prodávala zhruba za milion 

korun. Celkový příjem shromážděný na zvláštním účtu malé privatizace činil včetně úroků     

a dalších příjmů 49,4 mld. Kč.46 Příjmy z malé privatizace posloužily k dobrým účelům: 

k ozdravení ovzduší (6,1 mld. Kč), ke zkvalitnění technického stavu škol (3 mld. Kč), 

k odstranění následků povodně na Moravě v roce 1997 (9 mld. Kč), na budování 

infrastruktury kolem Sazka Arény (1 mld. Kč), k vyčištění areálů podniků od starých 

ekologických škod (24,1 mld. Kč), k řešení různých národohospodářských problémů aj.  

 

Na malé privatizaci je třeba zhodnotit, že byla velkým společenským divadlem            

a školou zároveň, které na sebe více než rok poutaly hlavní pozornost. Díky malé privatizaci 

se vytvořily velmi dobré předpoklady pro započetí velké privatizace. „Jsem nakonec hrozně 

rád, že malá privatizace vznikla, protože přinesla všechno to, co se od ní očekávalo. Stala se 

minimálně rok centrem pozornosti společnosti, která jí žila. Ekonomická reforma tím totiž 

vstoupila do každé české vísky a městečka, kde se v sobotu a v neděli konaly dražby, kam se 

lidi chodili dívat. A právě tehdy koupě, prodej, cena, trh začaly být součástí debat a života 

lidí.“47 

 

Malá privatizace spolu s malou restitucí a zakládáním živností a drobných podniků na 

„zelené louce“ rychle obnovily třídy podnikatelů a daly základ k dynamickému růstu 

soukromého sektoru. Ten také spolu s devalvací koruny vysvětloval překvapivě nízkou 

nezaměstnanost po celé transformační období.  

 

                                                
46 Výroční zpráva FNM 2003 
47 Husák, Petr: Budování kapitalismu v Čechách: Rozhovory s Tomášem Ježkem. Volvox Globator, Praha 1997, 
str. 132. 
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5.8.3 Výsledek velké privatizace 

 

Soustavná politická podpora se prokázala jako jednou z nejdůležitějších faktorů 

úspěchu. Vláda rozhodla použít výnosy z velké privatizace na odstranění starých 

ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji, na revitalizaci krajiny Moravskoslezského kraje a na 

zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu v celkové výši 2,1 mld. Kč. 

Zlepšení životního prostředí ČR privatizace financovala celkovou částkou 32,3 mld. Kč. 

 

Ježek poč. 90. let vyřkl svůj nešťastný výrok o „rodinném stříbře“, který se ještě 10 let 

poté objevoval v odborné literatuře o privatizaci. „Rodinné stříbro“, tak Tomáš Ježek 

pojmenoval několik málo podniků, chloubu českého průmyslu, které nechtěli prodat 

zahraničním společnostem, např. Plzeňský pivovar, Karlovarský porcelán nebo Budvar. 

Zahraniční investoři si tento pojem špatně vyložili tak, že existuje seznam desítek podniků 

schválených vládou, který se nazývá rodinné stříbro. Žádný podobný seznam nikdy 

neexistoval a ani jeho pokusy o sestavení. Ježek pak často slýchával nelibé poznámky            

o diskriminaci zahraničních investorů.  

 

5.8.4 FNM 

 

Efektivnost práce FNM se měří poměrem všech nákladů na činnost FNM v daném 

roce a počtu ukončených jednotek v daném roce. Tento ukazatel informuje, kolik korun stála 

v jednotlivých letech privatizace jedné jednotky majetku státu, resp. kolik stála realizace 

jednoho privatizačního projektu. Podle českého zákona o velké privatizaci jsou náklady na 

činnost FNM hrazeny z výnosu privatizace, nikoli ze státního rozpočtu, jak byly hrazeny 

náklady na ministerstvo privatizace.  

 

FNM neměl žádnou funkci, co se týče malé privatizace. Vedl pouze účet výnosů 

z malé privatizace a organizoval zvýhodněné financování zdravotních projektů z těchto 

výnosů. Někteří akademičtí ekonomové dodnes zakládají svoji kritiku privatizace na úloze 

FNM, kterou Fond sice měl hrát, ale ve skutečnosti nikdy nehrál.48 Průběh celé privatizace se 

datuje mezi léty 1991-2005. FNM vykonával kromě vlastní realizace privatizačních projektů 

                                                
48 Mertlík, 2002; Sojka, 2003 
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řadu dalších různě časově i finančně náročných činností. Objem všech činností postupně 

slábnul, i když některé nedokončené části spolu s nedokončenou realizací malého počtu 

privatizačních projektů se dokončovalo i po roce 2005, kdy FNM formálně svoji činnost 

ukončil a zbylou agendu převedl na ministerstvo financí.49 

 

5.8.5 Výsledek kupónové privatizace 

 

„Kupónová privatizace se velmi podobá plození dětí ve zkumavkách. Byl to velký 

inkubátor, kdy se zcela umělými laboratorními postupy přiváděli na svět akcionáři a akcie. 

Bylo to nutné, i když i zde nikterak radostné, protože jedině tak bylo možno obnovit zcela 

vymřelou kulturu obchodního světa.“50 

 

Současný trh cenných papírů vznikl jako důsledek kupónové privatizace. Během 

velice krátké doby se podařilo úspěšně zprivatizovat velkou část ekonomiky. Jako důsledek 

vznikly akciové společnosti s jejich akcionáři. Privatizační trh cenných papírů není trh 

kapitálový. Rozdíl je v tom, že kapitálový trh spojuje poptávku majitelů úspor po cenných 

papírech a nabídku cenných papírů ze strany emitentů a má funkci cenotvornou, tj. tržní 

ohodnocování kapitálu a ceny podniku. Tento kapitálový trh v Československu chyběl.  

 

Kuponové knížky si nakonec koupilo téměř šest milionů Čechů a dva miliony 

Slováků. Všichni snili svůj sen o boháčích z Wall Streetu. "Vydělal jsem na akciích asi 50 

tisíc, o dalších minimálně 35 tisíc jsem pak přišel u jednoho obchodníka s cennými papíry," 

vzpomíná na kupónovku jeden z tehdejších DIKů51, Bohumil Novák z Prahy. Jeho případ je 

typický - není snad nikdo, komu by se tisícikoruna za knížku nevrátila, ale také snad není 

nikdo, kdo by v následující divoké době o nějaké peníze nepřišel, a to ať kvůli rabování firem 

některými fondy či kvůli krachu jednotlivých podniků. 

 

Ekonomové se dodnes neshodli, zda byla kuponová privatizace šílený, nebo geniální 

experiment. "Nebyl to úplný nesmysl, ale zvrhlo se to," zhodnotil kupónovku ekonom John 

Nellis ze Světové banky.  

 
                                                
49 Novinky.cz – internetový portál, 30.3. 2005 
50 Ježek, Tomáš: O kupónové privatizaci, inkubátoru a právu. Polemika T. Ježka s článkem P. Rychetského, LN 
5.11. 1993 
51 DIK = držitel investičních kupónů 
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"Sen každého akademika je dostat takovou příležitost. Vyzkoušet si různé matematické 

modely a teorie v praxi. Myslím, že ti hoši nám to už tehdy strašně záviděli," říká dnes Tříska. 

Kupónová privatizace podle něj znamenala rychlé a spravedlivé odstátnění majetku, jehož 

hodnota byla na začátku 90. let stejně velmi nízká. Důležité prý bylo i to, že šlo o politicky 

průchodnou variantu. Zamezilo se tím obávaným výprodejům. 

 

Za jednu z nejproblematičtějších stránek kupónové privatizace je považován vstup 

investičních fondů. Těch vzniklo v roce 1991 během pár měsíců zhruba 550 a po masivní 

kampani (na přelomu let 1991 a 1992, před první vlnou privatizace) jim nakonec své knížky 

svěřilo 72 procent lidí, ve druhé vlně o rok později 63 procent lidí. Potvrzuje to i studie 

ekonomů Jana Švejnara a nynějšího guvernéra Zdeňka Tůmy pro národohospodářský ústav 

CERGE. "Nejdříve si knížky koupilo jen devět procent lidí. Byli to takoví ti dobří občané, 

kteří to udělali proto, že to řekla vláda. Pak ale nastoupily fondy, které slibovaly obrovský 

zisk, a lidé pochopili, že jejich kuponová knížka má naprosto hmatatelnou hodnotu," napsali 

Švejnar a Tůma.  

 

Úspěchu české privatizace paradoxně napomohlo i to, že komunistický režim byl 

v Československu do poslední chvíle veden strachem, aby neopakoval chybu z poloviny     

60. let a nezašel s liberizací svých hierarchických struktur v hospodářském a politickém 

životě příliš daleko a aby opět nezažil to nejhorší: pocit ztráty moci.  

 

Další novely umožňovaly použít výnosy z privatizace k podpoře nadací (od NIF 

dostaly 2.62 mld. Kč), k financování tzv. zbytkových podniků, tj. těch, na nichž zůstávaly 

nevyřízené restituční nároky, k poskytnutí peněžních náhrad z odpovědnosti za vady a škody 

a k vypořádání závazků pracovníků vůči podniku v souvislosti s jeho likvidací v procesu 

privatizace, k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu,  převodu zdrojů na Státní fond 

dopravní infrastruktury (od FNM dostal 103,6 mld. Kč) a na Státní fond rozvoje bydlení 

(dostal 32,2 mld. Kč).  

 

Výdaje FNM také směřovaly na oddlužení podniků v rámci přípravy pro první vlnu 

kuponové privatizace. Na toto oddlužení FNM vydal bankám 22,2 mld. Kčs. Velké české 

banky, vědomy si každá svého postavení podniku, který vláda nemůže nechat padnout, záhy 

pochopily, že můžou vytěžit mnohem více. Celková částka, kterou FNM vydal na ozdravění 

čtyř největších bank, se zvýšila do poloviny roku 2005 až na 144,8 mld. Kč. Komerční banka, 
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a.s. dostala 62,3 mld. Kč, Česká spořitelna, a.s. 21,3 mld. Kč, ČSOB, a.s. 51,8 mld. Kč a IPB, 

a.s. 9,4 mld. Kč. FNM měl příjem z prodeje akcií KB, a.s. 39,9 mld. Kč, pak na KB, a.s. 

prodělal 22,3 mld. Kč. Za ČS, a.s. dostal 18,8 mld. Kč, ale prodělal na ní 2,4 mld. Kč. Za 

ČSOB, a.s. dostal 23,9 mld. Kč, ale prodělal 27,9 mld. Kč a za IPB, a.s. dostal 3 mld. Kč        

a prodělal 6,3 mld. Kč. Celkově FNM na těchto čtyřech bankách prodělal 58,9 mld. Kč. 

Prodělek musel hradit z výnosů prodeje nebankovního majetku státu.  

 

Ačkoli návrh ministra privatizace Ježka umožňoval od samého začátku velké 

privatizace v roce 1991 strategicky významné použití majetku FNM na vybudování 

kapitálového pilíře penzijního systému, žádná vláda tuto možnost nevyužila, využila vždy jen 

možnost posílit zdroje státního rozpočtu obecně v celkové výši 70,5 mld. Kč za celé období 

privatizace.  

 

Dodnes nevysvětleny zůstávají okolnosti, za jakých se stát nechal připravit o vliv 

v IPB. V roce 1993 se nepodílel na zvýšení základního jmění a jeho podíl se tím snížil z 47 % 

na 29 %. Pamětníci většinou jemně odkazují na poněkud chaotický styl řízení tehdejšího 

předsedy výkonného výboru FNM Tomáše Ježka, na laxnost jeho podřízených. Následky byly 

obrovské. IPB začala na trhu tajně nakupovat prostřednictvím svých klientů (Vojenské 

stavby, Charouz holding) vlastní akcie. Za peníze, které jim svěřili vkladatelé, tak manažeři 

de facto ovládli vlastní banku (takový postup je v civilizované zemi vyloučen, nicméně u nás 

zákaz vstoupil v platnost až v polovině 90. let). Kdy a jak se to přesně stalo, není dosud 

známo. Ježkův nástupce Roman Češka si nicméně později postěžoval, že už od jeho nástupu 

v roce 1994 nešlo na valných hromadách IPB prosadit nic proti vůli jejích manažerů.52 

 

Do r. 1994 bylo z hlediska finančního objemu privatizováno 91% majetku státu 

určeného k privatizaci.  

 

Od 1. července 1996 začaly platit novely, které předložil předseda rozpočtového 

výboru Tomáš Ježek. Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech 

stanovila pro přeměny fondů na běžné akciové společnosti podmínky a dala ministerstvu 

financí pravomoc zavést u investiční společnosti nebo investičního fondu nucenou správu. 

V tehdejších českých poměrech falešného liberalismu to bylo důležité vykročení správným 

                                                
52 Respekt, 4.12. 2000: Ježek, Tomáš: Tajemství trezorů 
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směrem. V západní  Evropě byly ale v té době proměny investičních fondů na běžné akciové 

společnosti již více než deset let zcela zakázané.53  

 

1.7. 1996 vláda zrušila ministerstvo pro privatizaci, zbylé závazky ministerstva byly 

přesunuty na ministerstvo financí, kde byl zřízen speciální odbor pro privatizaci.  

 

Roku 1997 začaly Burzy cenných papírů Praha, a.s. a RM Systém vyřazovat mnohé 

emise akcií z kupónové privatizace z obchodování na svých trzích kvůli jejich nízké a stále 

klesající likviditě, která vedla k rostoucí nespolehlivosti tvorby jejich tržní ceny.  

 

„Transformace české ekonomiky z centrálně plánované na tržní vyžadovala celou sadu 

speciálních zákonů a speciálních institucí. Všechny byly jednoúčelové a na jedno použití. 

Doufejme, že už je nikdy nebudeme potřebovat.“54 

 

5.8.6 Tunelování 

 

Výsledná privatizace má ale i své negativní stránky. Komise pro cenné papíry 

připravila přehled investičních fondů a podílových fondů, u nichž byla zjištěna majetková 

újma z titulu nezákonného jednání. Z majetku ve fondech v hodnotě 140 mld. Kč v roce 1996 

byl ukraden majetek v hodnotě 49,6 mld. Kč. První část v hodnotě 40 mld. Kč byla z fondů 

ukradena v souvislosti s jejich transformací na holdingy. Tento odhad vychází z toho, že na 

veřejných trzích se obchodovalo s akciemi fondů, jejichž kurz vykazoval diskont v řádu 

několika desítek procent, což je na vyspělých trzích jev zcela neobvyklý. Diskontem trh takto 

oceňoval míru znehodnocení (rozkradení) majetku ve fondu. Druhá část v hodnotě 9,6 mld. 

Kč zmizela přímo z netransformovaných fondů. Krádeže se opravdu objevily počátkem druhé 

poloviny 90. let na poli kolektivního investování. Český jazyk pro tuto skutečnost vynalezl 

velmi výstižné slovo „tunelování“, které se později uchytilo i v jiných jazycích (v angličtině 

„tunneling“). Tunelování je transfer aktiv a zisku z podniků ve prospěch manažerů nebo 

kontrolujících akcionářů. Takové transfery se občas dějí od doby, co se v obchodním světě 

objevil jeden z jeho největších vynálezů – akciová společnost. Podle Ježka za tunelování 

privatizovaných podniků odpovídali nepochybně jejich vlastníci, a pokud jde o akciové 

společnosti, také slabý a dlouho neexistující dozor nad kapitálovým trhem. Hlavní příčinou  

                                                
53 Ježek, Tomáš: Pravý a falešný liberalismus: oheň a voda. Acta Oeconomica Pragensia, Praha 2001. 
54 ČT 24, 18. 6. 2007: Ježek, Tomáš: Konsolidační agentura končí 
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ale bylo vyškrtnutí paragrafu v návrhu zákona o investičních fondech v roce 1992 

připravovaný federálním ministerstvem financí, který odděloval majetek fondu a majetek 

správce fondu a otevřel cestu k tunelování. „Zakladatel privatizačního fondu měl svůj vklad 

stáhnout a jedinými akcionáři fondu se měli stát majitelé kupónových knížek. To však ze 

zákona vypadlo a mnozí zakladatelé fondů pak mohli nakládat s cizím majetkem jako se 

svým“, říká Tomáš Ježek. Podle něj to nebyla náhoda.55Klaus říká, že „neopakovatelný proces 

transformace od komunistické ekonomiky v ekonomiku tržní měl tisíce momentů, prvků, rovin, 

úloh a my jsme je zvládli lépe než kdokoli jiný. Ztráty investičních fondů jsou                                  

i v netransformujících se ekonomikách – bohužel – běžnou věcí, v transformujících se 

ekonomikách je všechno daleko obtížnější“56 

 

Jistě nejznámější je případ Viktora Koženého, Harvardského kapitalisty a poradce. 

Kožený vzbudil zájem českých investorů o privatizaci, když jim přislíbil, že do roka a do dne 

jim vyplatí desetkrát více než kolik investují do jeho harvardských investičních fondů. Na 

jeho příslib reagovalo 8,5 mil. investorů. Kožený ale neměl nic, čím by mohl jeho příslib 

potvrdit. Hodnota jeho akcií začala klesat až na desetinu jejich původní hodnoty. Nakonec 

zbohatlý Kožený roku 1993 utekl a usadil se na Bahamách. Po dvanácti letech v roce 2005 byl 

Kožený na základě americké žádosti o vydání zadržen a byl obviněn z úplatkářství velkého 

rozsahu. „Dopadení Viktora Koženého na Bahamách má dva významy. Ten první a méně 

důležitý je čistě osobní: jsem rád, že půjde za mříže člověk, který tak hrozně pošpinil a pokazil 

mou práci. Jeho stín mě stále pronásleduje a půjde za mnou až do hrobu.“57 

 

5.8.7 Kauza Čokoládovny 

 

Koordinační skupina vládního Výboru na ochranu ekonomických zájmů podala 20.1. 

1999 trestní oznámení kvůli privatizaci pražských Čokoládoven na bývalého šéfa FNM          

a exministra Tomáše Ježka. Privatizace pražských Čokoládoven proběhla v roce 1992 a o dva 

roky později ji napadl Nejvyšší kontrolní úřad. FNM prodal, v rozporu s vládním usnesením, 

zahraničním společnostem o třetinu více akcií Čokoládoven a za nižší cenu, než vláda 

stanovila. Ježek se bránil tím, že došlo pouze k administrativním pochybením. Podnět 

k trestnímu stíhání Ježka podepsal ministr a šéf koordinační a analytické skupiny vládního 

                                                
55 Rozhovor Ježka pro iHNed.cz, 4.12. 2007 
56 Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro zpravodajský server aktuálně.cz, 7.2. 2008 
57 Ježek, Tomáš: Ježkovy voči. Gasset, Praha 2007 
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výboru na ochranu ekonomických zájmů ministr Jaroslav Bašta.58 5.3. 1999 Ježek podal 

žalobu na ochranu osobnosti na ministra J. Baštu za jeho výroky, že na Ježka bylo 

v souvislosti s privatizací pražských Čokoládoven podáno trestní oznámení. Ježek ale odmítá 

existenci podobného obvinění. Následkem Ježek podal žalobu na českou vládu a zároveň na  

J. Baštu. V prosinci 2003 Vrchní soud v Praze rozhodl, že vláda se má Ježkovi omluvit za 

Baštovy výroky. Soud konstatoval, že na Ježka nikdy nebylo podáno trestní oznámení, jak 

tvrdil Bašta, a také že Bašta neměl právo tvrdit, že Ježek porušil zákon. Omluva měla být 

zveřejněna ve třech největších domácích denících formou placené inzerce.59 16.3. 2003 se 

Úřad vlády omluvil T. Ježkovi za výroky J. Bašty. Omluvu otiskly deníky Právo a Lidové 

noviny.  

 

5.8.8 Ježek – autor knih o privatizaci 

 

Důvodem k ujasnění okolností okolo Československé privatizace byl Ježkův pocit 

osobní odpovědnosti za mezeru, která se v literatuře pojednávající o české privatizaci 

vytvořila tím, že mezi autory, kteří o privatizaci psali, byli jen ti, kteří ji jen z vnějšku 

pozorovali. Neexistoval autor, který by veřejnosti podal ucelený pohled někoho, kdo zná 

privatizaci z vlastní praxe a zevnitř. Osobní svědectví této události, jak se domoci pravdy.  

 

 

 

 

                                                
58 Zdroj: ČTK – LN, 20.1. 1999 
59 Zdroj: ČTK – LN, 3.2. 2004 
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5.9 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 

 

První zmínky o institucích burzovního typu se v českých letopisech objevují 

v polovině 19. století. V roce 1850 byla v Praze založena Obchodní a Živnostenská komora. 

Pražská burza byla založena později, a to 23. března 1871, se sídlem v Hybernské ulici. Před 

1. světovou válkou se na pražské burze obchodovalo zejména s domácími cennými papíry. 

Během války byly všechny burzy uzavřeny. Obchodování na pražské burze bylo obnoveno 

v roce 1919. V meziválečném období zaznamenala pražská burza velký rozmach, ale provoz 

byl opět zastaven už v roce 1938 a její činnost byla obnovena až v roce 1991. 

 

Burza je zvláštní forma trhu. To znamená, že na burze se střetává jako na každém 

trhu nabídka s poptávkou, avšak tento trh má své zvláštnosti, které jsou pro něj 

charakteristické: 

1. burza slouží k uzavírání obchodů zastupitelnými předměty, s nimiž je přípustné 

obchodovat. Tyto předměty jsou určitým způsobem určeny (normami, standardy, 

třídami, popisem). Jsou to suroviny, paliva, lodní prostor, cenné papíry, potraviny, 

devizy a valuty. Každý kus nebo druh zboží může být zastoupen (nahrazen) jiným 

– této vlastnosti se říká fungibilita; 

2. předměty, s nimiž se obchoduje, na burze nejsou fyzicky přítomny; 

3. jsou stanoveny přesné podmínky obchodování; 

4. burzovní obchody se konají pravidelně v určenou dobu a na stejném místě; 

5. obchodů na burze se může účastnit pouze přesně vymezený okruh osob. 

 

Novodobá historie burzy mohla navazovat na úspěšnou a bohatou tradici českého 

burzovnictví až po pádu komunismu v 90. letech 20. století. V květnu 1992 vznikl Přípravný 

výbor pro založení Burzy cenných papírů v Praze. Výbor byl tvořen osmi bankovními domy, 

později přistoupilo dalších dvanáct československých bank a pět brokerských společností. 

Vzniklo sdružení „Pražská burza“. Toto sdružení se později přeměnilo na obchodní 

společnost Burza cenných papírů Praha, a.s., která byla k 24. listopadu 1992 zapsána do 

obchodního rejstříku. 6. 4. 1993 se uskutečnily první obchody na pražské burze a to se sedmi 

emisemi cenných papírů.  
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Stručná historie Burzy cenných papírů Praha, a.s. v datech:60 

 

1993  - Uvedení 955 emisí akcií z 1. vlny kupónové privatizace na burzovní trh. 

1995  - Uvedení 675 emisí akcií z 2. vlny kupónové privatizace na burzovní trhy. 

1997  - Vyřazení 1301 nelikvidních emisí akcií z volného trhu burzy z důvodu  

  zvýšení transparentnosti trhu 

1.4. 1998  - Zahájení činnosti Komise pro cenné papíry 

1.5. 2004  - Vstup ČR do Evropské unie, burza se automaticky stala řádným členem ve 

 Federaci evropských burz 

28.5. 2004  - Americká Komise pro cenné papíry a burzy (US SEC) udělila pražské burze 

 statut "definované zahraniční burzy" (designated offshore securities market),  

která se tímto zařadila do seznamu neamerických burz, bezpečných pro  

americké investory. 

 

5.10 ČESKÝ KAPITÁLOVÝ TRH 

 

Kapitálový trh vznikl jako důsledek kupónové privatizace. Na začátku měl dva 

důležité úkoly: přeměna úspor na produktivní investice a bojování s kontinentální, zejména 

středoevropskou, tradicí, podle níž většina lidí chodí se svými úsporami do bank a neodvažují 

se na kapitálový trh. Tento tradiční způsob nakládání s úsporami má blíže ke kolektivní 

odpovědnosti, zatímco investování na kapitálovém trhu se děje jako osobní rozhodnutí.  

 

„Náš kapitálový trh potřebuje získat zpět důvěru, kterou ztratil. Bez zahraničního 

kapitálu se ještě dlouho neobejdeme. Naše domácí úspory totiž kryjí potřebu nového kapitálu 

jen z jedné třetiny. Zahraniční investoři jdou raději do Polska nebo Maďarska. To, co se nám 

vyčítá a co cvrlikají všichni vrabci po všech finančních střechách Evropy i Ameriky, je, že náš 

kapitálový trh nemá řádný dozor, že je neprůhledný a že se na něm dějí věci, že až rozum 

zůstává stát.“ 61 

 

Tomáš Ježek po celou dobu působení na Burze cenných papírů Praha, a.s. sestavoval 

návrh zákona o Komisi pro cenné papíry. 

                                                
60 PSE: www.pse.cz/dokument.aspx?k=Historie-Burzy 
61 Projev Tomáše Ježka na VII. kongresu ODS. Brno, 8.12. 1996 

http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Historie-Burzy
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5.11 KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY 

 

12. června 1996 se na Burze cenných papírů Praha (dále jen „Burza“), a.s. konala za 

předsednictví Tomáše Ježka první schůzka kolektivu, který si dal za cíl vypracovat návrh 

zákona o Komisi pro cenné papíry. Motivem bylo skoncování s praktikami, které se na 

českém kapitálovém trhu začaly rozmáhat po skončení kupónové privatizace a které hrozily, 

že trh zničí, sotva vznikl. Šlo také o to, že v neregulovaném prostředí, bez přítomnosti 

regulační autority, se Burze uzavírá naděje na jakoukoli významnější roli v domácích 

poměrech české ekonomiky, nemluvě o Evropské unii. Komise vzniklá pouze z domácích 

zkušeností by byla neúspěšná, proto byla přizvána ke konzulátu britská firma nebo 

penzionovaný komisař americké Securities and Exchange Commission. Inspiraci brali 

z americko-polsko-francouzských zkušeností s regulací kapitálového trhu a dozorem nad ním. 

Snaha Burzy nakonec byla úspěšná.  

 

Český kapitálový trh měl před sebou dva úkoly.          

„V krátkém období se musí instituce  a legislativa, které tu 

vznikly kvůli hladkému průběhu kupónové privatizace, co 

nejrychleji předělat a dodělat, aby mohly být ku pomoci vůbec 

nejdůležitějšímu procesu, který je srdcem našeho 

hospodářského systému: přeměňovat úspory na produktivní 

investice.“ V té době byl hotov návrh zákona o KCP. „Ten je 

nutnou, i když ne  postačující podmínkou k tomu, aby finanční 

skandály byly zcela mimořádnou událostí a ne pomalu už 

každodenní stravou.“ Pražská burza na podzim roku 1997 

zlikvidovala svůj volný trh, „neboť si už dále nemůže dovolit, aby se na ní obchodovalo 

s akciemi, o jejichž kvalitě se nic neví, které tu jsou jen proto, že se sem dostaly z moci úřední 

jako součást kupónové privatizace.“ V delším období se český kapitálový trh musel rozloučit 

s tradicí, kdy většina lidí chodila se svými úsporami do bank. „Jen málokdo se odvažuje na 

kapitálový trh. Tento tradiční způsob nakládání s úsporami má blíže ke kolektivní 

odpovědnosti, do níž se tak utíkáme a kterou snad máme      i v krvi.“ Investování na 

kapitálovém trhu se děje na základě osobního rozhodnutí. 62 

 

                                                
62 Ježek, Tomáš: Český kapitálový trh: zítra a pozítří. Praha, 14.4. 1997 
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Komise pro cenné papíry, neboli KCP, začala na českém kapitálovém trhu působit od 

1. dubna 1998. Domácí i zahraniční odborná veřejnost KCP velmi uvítala, i když si přála 

vytvořit Komisi mnohem dříve. Ing. Tomáš Ježek, CSs se stal hlavním členem Komise pro 

cenné papíry České republiky.  

 

KCP byla postavena na principu, že to, co je regulováno a co je předmětem státního 

dozoru, jsou primárně aktivity vázané k investičním instrumentům (cenné papíry, emise práv 

a derivátů) a k poskytování služeb na kapitálovém trhu (obchodování, služby depozitáře, 

likvidace, tvorba trhu aj.). Z toho vyplývá, že penzijní fondy a pojišťovny podléhaly dozoru 

KCP při svých finančních aktivitách, tj. když umisťovaly na kapitálovém trhu peníze 

nashromážděné podle penzijních nebo pojišťovacích plánů, které byly zase předmětem dozoru 

Ministerstva financí. KCP byla financována ze státního rozpočtu, tedy z peněz všech 

daňových poplatníků. Oslabovalo to její nezávislost, ale zároveň snižovalo transakční náklady 

o částku, kterou by jinak museli platit účastníci trhu. Dle zákona KCP bylo nařízeno 

překontrolovat licence udělené v minulosti obchodníkům, investičním fondům a 

organizátorům trhu. Příliš liberální licenční politika byla jednou z hlavních příčin nedobré 

pověsti českého kapitálového trhu. Ta umožňovala působení subjektů, které by svou úrovní 

evropským měřítkům nevyhověly.  

 

Hlavním strategickým cílem KCP bylo normální fungování kapitálového trhu. To 

sestávalo z odstraňování důvodů jak na straně investorů, tak na straně emitentů k obavám 

vstoupit na český kapitálový trh. „Velmi důležitým úkolem je odstranění chybějící regulace 

převzetí a fúzí. Bez této regulace nelze očekávat, že se Burza odváží spustit Nový trh určený 

pro středně velké emitenty s růstovým potenciálem.“ 63 Cílem Komise bylo, aby společnosti 

začaly ve velkém měřítku financovat své rozvojové potřeby emisí cenných papírů, akcií nebo 

dluhopisů.  

 

V souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem do České národní banky (ČNB) 

ukončila ke dni 31.3. 2006 Komise pro cenné papíry svoji činnost. Veškerou její agendu 

převzala od 1.4. 2006 ČNB. 

 

                                                
63 Ježek, Tomáš: Komise pro cenné papíry. Časopis Finance a úvěr, Praha, ročník 48, 1998, č.10 
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Pracovní skupina Komise pro cenné papíry s vedoucím této pracovní skupiny            

T. Ježkem v roce 2001 sepsala první „Kodex správy a řízení společností založený na 

Principech OECD“ ve spolupráci s experty Britského Know How Fundu. Kodex 2004 je 

aktualizací Kodexu 2001, jelikož kapitálový trh se od 90. let dynamicky rozvíjí. Je rozdělen 

do šesti kapitol: I. Zajištění základny pro efektivní rámec správy, II. Práva akcionářů a klíčové 

vlastnické funkce, III. Spravedlivé zacházení s akcionáři, IV. Úloha zainteresovaných stran ve 

správě a řízení společností, V. Uveřejňování a průhlednost, VI. Odpovědnost představenstva  

a dozorčí rady. Dále v Kodexu 2004 najdeme přílohy, komentáře, které osvětlují Principy 

OECD a další související doporučení a kontakty. Kodex 2004 čerpá z dokumentů OECD, 

Evropské komise, Evropské federace účetních expertů, Fóry správy a řízení aj. Kodex 2004 je 

určen převážně společnostem, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu, dále 

ratingovým agenturám, analytikům, auditorům, obchodníkům s cennými papíry, aj.  

 

5.12 KRIZE ČESKÉ EKONOMIKY 1997 

 

Vývoj českého kapitálového trhu byl mezi léty 1995 – 1998 poznamenán filozofií 

falešného liberalismu. Vláda regulaci kapitálového trhu odmítala jako překážku domněle 

žádoucí koncentrace kapitálu.  

 

„Ke krizi české ekonomiky v roce 1997 a k nenaplnění očekávání spojovaných 

s řádným fungováním kapitálového trhu vedlo falešné chápání toho, co je to liberální 

hospodářská politika a co je to liberalismus jako takový. Původem krize byl 

makroekonomický dopad falešného liberalismu. Tento falešný liberalismus nejtíže dopadl do 

oblasti kapitálového trhu záhy po skončení kupónové privatizace. Špatné chápání 

kapitálového trhu umožňovalo na českém kapitálovém trhu používat netransparentní 

praktiky“  64. Makroekonomický dopad byl značný: pokles zahraničních investic, deficit 

platební bilance a devalvace koruny. A vláda? Ta okrádání investorů tolerovala, jelikož 

upřednostňovala výslednou koncentraci kapitálu nad potřebnou ochranou čerstvě nabytého 

soukromého vlastnictví.  

 

                                                
64 Ježek, Tomáš: Pravý a falešný liberalismus: oheň a voda. Acta Oeconomica Pragensia, Praha 2001 
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5.13 EVOLUCE 

 

Jak učil profesor Hayek, určitý soubor pravidel a morálka se vyvíjely proto, že 

skupiny, které podle nich postupovaly a dodržovaly je, byly úspěšnější a dostávaly se na 

místo jiných, méně úspěšných. Tyto pravidla zajišťovala, že ze skupin nebo jednotlivců, kteří 

se jimi řídili, jich přežilo víc. A co globalizace? Hayek říká, že je docela možné, že jeden druh 

pravidel je o tolik účinnější ve vytváření obsažného řádu pro velkou společnost než všechny 

ostatní. Že v systémech s velmi odlišnými počátky může nastat proces konvergentní evoluce, 

a to je vlastně globalizace. Ježek Hayekovu teorii tržního řádu dosvědčuje v oblasti 

kapitálového trhu. „To, co se tam vskutku děje, není ani tolik to, že se elektronicky propojují 

obchodní systémy evropských burz, jako spíše to, že se mohou takto propojovat. Neboť se 

stále více sjednocují pravidla chování účastníků kapitálového trhu, na němž probíhá proces 

konvergentní evoluce směrem, který předznamenala anglosaská kultura. Potřeby lidské 

společnosti mohou přivodit v mnoha různých dobách a na mnoha různých místech nezávislý 

vznik téhož druhu systému, jako je systém založený na soukromém vlastnictví a smlouvě.“ 65 

 

 

 

                                                
65 Ježek, Tomáš: Ježkovy voči. Gasset, Praha 2007. 
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6. ZÁVĚR 

 

Tomáš Ježek je chybně označován za „otce“ privatizace. Ve skutečnosti ale není 

hlavním původcem této myšlenky. Správně by měl být nazýván „otec“ kupónové privatizace, 

a to spolu s Dušanem Třískou. Díky tomu, že měl Ježek významné politické postavení ve 

vládě, dokázal prosadit a zrealizovat některé myšlenky významných ekonomů, kteří ale nebyli 

v takové pozici, aby mohli své návrhy, například jak převést státní majetek do rukou 

soukromníků, uvést do praxe. Právě Tomáš Ježek byl jedním z těch, kteří prosadili privatizaci 

a díky jeho schopnostem a zapálení pro danou věc se zesoukromění státního majetku 

v Československu (následně v České republice) dá považovat za úspěšnou.  

 

Celá privatizace, jejíž úplné dokončení se proti všeobecnému očekávání přehouplo až 

do nového tisíciletí, proběhla téměř přesně podle principů a pravidel formulovaných na jejím 

samotném začátku. Je však pravda, že se tyto principy stanovené pro zakládání a fungování 

investičních fondů později ukázaly jako příčina nejvážnějšího poškození výsledků privatizace. 

Úspěch či neúspěch převedení majetku státu do soukromé sféry v České republice bychom 

mohli zhodnotit objektivně až za několik let, kdy se výsledky privatizační činnosti projeví 

dlouholetou praxí. 

 

V roce 2007, vyšly Ježkovy dvě publikace: Zrození ze zkumavky a Ježkovy voči (viz 

seznam použitých pramenů a literatury). První je psaná v reakci na nedostatečnou 

informovanost současné veřejnosti o české (československé) privatizaci v 90. letech. Díky 

této publikaci Tomáš Ježek pomohl širokému publiku lépe vnímat problematiku, kterou se 

sám zabýval. Druhá knižně vydaná docentova práce je vzpomínkově-úvahovou publikací. 

Najdeme v ní vzpomínky autora na své dětství, dále odkazy studentům, Ježkovy úvahy a 

eseje, novinové články a v závěru prezentuje své myšlenky z pohledu dnešního penzisty. 
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