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Slovo ředitelky

Šárka Prát, výkonná ředitelka 
Institutu pro politiku a společnost

Institut pro politiku a  společ-
nost v letošním roce slaví páté 
narozeniny. Za tu dobu jsme 

uspořádali stovky různých akcí, ať 
už se bavíme o pracovních snída-
ních, kulatých stolech nebo o de-
batách a zpracovali jsme nespočet 
odborných analýz. Jsme hrdými 
členy Evropského liberálního fóra 
a spolupracujeme s předními od-
borníky napříč všemi oblastmi. 
Kultivujeme veřejné prostředí 
a  naši činnost pravidelně sledují 
tisíce lidí z celého Česka. 

V  této souvislosti bych ráda 
vyzdvihla konference Digitální 
Česko a  Výzvy pro Evropu, které 
se staly našimi vlajkovými loďmi. 
Nejedná se přitom pouze o lokál-
ní akce, ale o respektované konfe-
rence s mezinárodním přesahem, 
kterých se pravidelně účastní vr-
cholní politici a  uznávaní experti 
z celého světa. 

Součástí týmu Institutu pro po-
litiku a společnost jsem od samé-
ho počátku. Urazili jsme dlouhý 
kus cesty a vyprofilovali se v nej-
aktivnější liberální think-tank 
mezi politickými konkurenty 
v  Česku a  uznávaný v  zahraničí. 
Pravda, někdy byla cesta o trochu 
složitější, než jsme si původně 
mysleli. Vždy jsme ji ale zvládli. 
Nikdy jsme nepolevili z  našich 
hodnot, myšlenek a  cílů, které 
zastáváme již pět let. Během této 
doby se podařilo Institutu vybu-
dovat skvělý tým lidí, na které 
je spoleh a  kteří táhnou za jeden 
provaz. Jsem hrdá na kolektiv-
ního a  přátelského ducha, který 
v Institutu vládne. Věřím, že naše 
nadšení do práce je vidět na kaž-
dém výstupu think-tanku.

Věřím, že před námi stojí stále 
mnoho výzev, ale zároveň i příle-
žitostí. Máme šanci se stát pojí-
cím mostem mezi odbornou ve-
řejností a  politiky, podobně, jako 
je tomu například ve Spojených 
státech, a spolupodílet se na lepší 
budoucnosti a kvalitnějším životě 
v naší krásné zemi. n

Institutoviny
1. vydání k výročí pěti let od založení IPPS.

Tým Institutu pro politiku a společnost

Já bych na prvním místě rád 
řekl něco k  think-tankům 
obecně. Jsou think-tanky růz-

né. Více nezávislé i méně závislé, 
více politické i  méně politické, 
think-tanky více akční i  méně 
akční. Jsou think-tanky, kde se 
více teoretizuje i  takové, kde se 
lidé soustředí hlavně na to, aby 
jejich výstup měl okamžitý poli-
tický dopad.

My samozřejmě chceme být 
také akční a  akceschopní, ale ni-
koli na úkor kvality. Samozřejmě, 
že jsme ambiciózní a pilní, a pro-
to také jsme a  budeme ze všech 
think-tanků nejlepší, nejaktivněj-
ší a nejvíce flexibilní ve smyslu re-
akce na aktuální dění doma i v za-
hraničí. To je naše krédo.

My jsme v  Institutu přesvěd-
čeni o  tom, že dobrá politika 

vyžaduje dobrou teoretickou 
a  analytickou průpravu. A  té 
zase musí předcházet debata 
a  diskuse. Nemusí být zdlou-
havá, ale měla by být důklad-
ná, a  měla by se opírat o  různé 
názory a  pohledy. Anglicky se 
tomu říká deliberations neboli 
deliberativní diskuse. O  to se 
v  think tanku snažíme. V  ote-
vřených i  uzavřených deba-
tách, na pracovních snídaních, 
v  rámci pracovních skupin i  při 
přípravě paperů a  politických 
doporučení.

My jsme samozřejmě thin-
k-tank liberální, tedy klasicky 
liberální, a  protože je liberalis-
mus tradiční větví evropského 
politického myšlení, jsme také 
think-tank proevropský. Sice to 
neznamená žádné proevropské 

nadšenectví ve stylu pionýra či 
SSM, znamená to i  kritické my-
šlení, ale o  to více je to pevnější 
a nezpochybnitelné.

Jsme hrdou součásti rodiny 
ELF. Přivážíme do Česka osob-
nosti i  témata z  Evropy a  do Ev-
ropy zase přivážíme český pohled 
a  českou zkušenost a  přidanou 
hodnotu.

Liberalismus chápeme jako 
ochranu individuálních svobod, 
jako podporu svobodného pod-
nikání, jako ideový směr, který 
staví na podpoře trhu a  konku-
rence, na jednoduchých a  pře-
hledných pravidlech, na menším 
státu, nižších daních, deregulaci 
a zdravém rozumu. Liberalismus 
chápeme ale také tak, že si cení 
různých názorů a  je jim otevře-
ný. To je přeci ta pravá svoboda, 
svobodomyslnost i  osvobození 
ducha. Je to opak dogmatismu 
a  zabedněnosti. My se v  Insti-
tutu dokonce těšíme ze střetu 
různých názorů a  bytostně se 
radujeme z  toho, když si je lidé 
dobré vůle mohou na naší půdě 
vyměňovat. n

Dobrá politika vyžaduje dobrou 
teoretickou a analytickou průpravu

Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost

Noviny Institutu pro politiku a společnost www.politikaspolecnost.cz
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Klíč ke zdravému a kvalitnímu 
zdravotnictví je v organizaci péče

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

České zdravotnictví se po-
týká s řadou systémových 
problémů. Jeden z  nich 

je však zcela klíčový a  jeho vyře-
šení má potenciál vyléčit mnoho 
dalších. Je jím špatná organizace 
péče. Jak se projevuje? Bloudění 
pacienta systémem, dlouhé če-
kací lhůty, přetížení specialisté či 
slabí praktičtí lékaři. Takže těmi 

největšími bolestmi zdravotnic-
tví. A jaký je lék?

Jednoznačně reforma primární 
péče. Připravujeme ji a  postup-
ně uvádíme v  život již druhým 
rokem. Cílem je učinit primární 
péči mnohem silnější. Zejména 
praktičtí lékaři, kteří by měli být 
základním kamenem zdravotní 
péče a  průvodce pacienta systé-

Institut vytvořil řadu platforem, 
které debatám dávají prostor,  
obsah i publikum

Dita Charanzová, europoslankyně a místopředsedkyně  
Evropského parlamentu

Mým denním chlebem 
v Evropském parlamen-
tu jsou otázky rozvoje 

digitálního prostředí, řeším pře-
kážky, které brzdí rozvoj našich 
firem, limity komplikující život 
našim lidem, veškeré výzvy, které 
s tím souvisí. Intenzivně se věnuji 
zahraničnímu obchodu, vztahům 
EU s dalšími globálními hráči, ale 

mem. Jak toho chceme dosáh-
nout? Rozšířením jejich kompe-
tencí. Díky tomu budou praktičtí 
lékaři umět pacientovi pomoci 
s většinou jeho problémů a ve váž-
nějších případech co nejrychleji 
pacienta dostat ke specialistovi. 
Praktici převezmou od specialistů 
část pacientů – ty s  lehčími pro-
blémy, nebo ty, které je potřeba 
pravidelně kontrolovat a  přede-
pisovat jim léky. Péče se zrychlí 
a zefektivní. A hlavně, specialisté 
budou mít více času na oprav-
du vážné případy. Pacienti již 
nebudou muset kvůli pouhému 
receptu dojíždět desítky kilomet-
rů. Pomoc najdou u svého lékaře 
v místě bydliště. A ten na ně bude 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poskytuje rozhovor během konference Digitální Česko 2019

Europoslankyně 
a místopředsedkyně Evropského 
parlamentu Dita Charanozvá 
hovoří o budoucnosti digitalizace

Třeba dnes již tradiční konferen-
ce Digitální Česko, kde kromě 
tuzemských řečníků z  nejvyšších 
pater politiky, byznysu i vědy a vý-
zkumu často hovoří řada význam-
ných zahraničních hostů. Nebo 
nekončící výčet konferencí, semi-

třeba i  dodržování lidských práv 
ve světě. Jsem velmi ráda, když 
máme příležitost o těchto věcech 
diskutovat v Česku i v Bruselu. 

A tady z mého pohledu Institut 
pro politiku a  společnost udělal 
za posledních pět let neuvěřitelný 
kus práce. Vytvořil řadu platforem, 
které právě takovým debatám dá-
vají prostor, obsah i  publikum. 

nářů a workshopů, které se věnují 
dění ve světě i  u  nás, aktuálním 
a často závažným otázkám. 

Některé se nás bezprostředně 
dotýkají, jiné jsou nám možná 
zrovna teď vzdálené, ale v  globa-
lizovaném světě je dřív nebo poz-
ději tak jako tak pocítíme. Díky 
Institutu za tuhle práci, díky za 
entuziasmus a  nasazení, s  nímž 
k věcem přistupuje. Za pět let své 
existence si našel své místo ve ve-
řejném prostoru a  já se k  němu 
budu vždy ráda vracet a  hovořit 
o věcech podstatných pro budouc-
nost naší, Evropy, světa. n

mít mnohem více času, než dnes 
přetížený specialista, a bude moci 
včas odhalit jakýkoliv problém 
a  poslat pacienta urychleně na 
správné místo.

Průkopníkem je v tomto směru 
onkologie. Pacienty po úspěšné 
onkologické léčbě bude po doho-
dě onkologů a  praktiků nově sle-
dovat jejich praktický lékař. Toto 
zvyšování kompetencí reflektuje 
nově uzavřená dohoda lékařů se 
zdravotními pojišťovnami v rámci 
úhradové vyhlášky pro příští rok. 
Je mezi nimi například i  včasný 
záchyt demence, obezity, man-
agement kolorektálního scree-
ningu či péče o  prediabetika. 
A  právě v  ČR, kde čelíme epide-
mii diabetu, je to ta správná cesta, 
jak s touto epidemií bojovat. Pro-
tože cukrovku musíme řešit dřív, 
než propukne. Dalším krokem 
bude péče o diabetiky a chronické 
pacienty. Změny zavádíme citlivě 
a  postupně, ve spolupráci s  od-
borníky. Neděláme revoluci, ale 
evoluci.

Jak se dál projevuje špatná or-
ganizace péče? Třeba dlouhým 
čekáním na vyšetření u specialis-
ty. Důvodem je kromě slabé pri-
mární péče i  to, že zdravotní po-
jišťovny dostatečně neplní svou 
zákonnou povinnost a  nezajiš-
ťují místní a  časovou dostupnost 
zdravotních služeb pro své kli-
enty. Proto jsme si na to posvítili 
a  poslali do pojišťoven minister-
skou kontrolu. Výsledky ukázaly, 
že zdravotním pojišťovnám chybí 
systém sledování objednacích 
lhůt, kapacit poskytovatelů a stíž-
ností. Chceme to změnit. Pojiš-
ťovny začnou sledovat kapacity 
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Povinná maturita z matematiky? 
Pro a proti

Nejdříve udělejme změny ve výuce, 
pak uvažujme o povinné maturitě 
z matematiky

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Maturita z matematiky se de facto 
stává „maturitou z myšlení“

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec

Žijeme v  exponenciální 
době postavené na tech-
nologiích, které vyžadují 

kompetence v  oblasti matema-
tiky a do budoucna to bude stále 
důležitější. V daný okamžik nejde 
nutně jen o  její znalost, ale jde 
obecně o  přístup k  řešení pro-
blému. Dokázat jej analyzovat, 
pochopit jeho vnitřní logiku a ná-
sledně navrhnout řešení založené 
na korektní argumentaci.

Maturita z  matematiky se tak 
de facto stává „maturitou z  my-
šlení”. Léta se o  těchto věcech 
v  odborných kruzích hovořilo 

a  z  důvodu vše řádně připravit, 
byl dohodnut i  termín zavedení 
maturitní zkoušky z  matematiky 
až na rok 2021 a 2022. Bylo a je tře-
ba výuku matematiky změnit, ale 
zjevně v tom MŠMT nepokročilo. 
Považuji to za selhání, které je 
nutné napravit a nikoliv věci dále 
jen odkládat. Odložením problé-
mu problém nevyřešíme.

ČR je ve srovnání s  okolním 
světem v  oblasti znalosti mate-
matiky na tom stále hůře. Tím, že 
budeme dále snižovat nároky na 
naše studenty, zcela určitě situaci 
k lepšímu nezměníme. n

Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák je zastáncem 
povinné maturity z matematiky

Ministr školství Robert Plaga je přesvědčený, že by Česko mělo odložit 
povinnou maturitu z matematiky

Co se týče povinné maturit-
ní zkoušky z  matematiky, 
již dříve jsem řekl, že se 

jako ministr školství nemohu roz-
hodovat na základě pocitů, a pro-
to jsem před prázdninami zadal 
ředitelce Cermatu zpracování 
podkladů, které by vnesly světlo 
do otázky, co dál s matematikou.

Všichni se shodujeme, že je 
důležitá, ale získané matematic-
ké kompetence musejí být uži-
tečné pro život. Při detailnějším 
zkoumání posledních ročníků 
maturitních zkoušek se však 
ukázalo, že největší neúspěšnost 
je paradoxně právě u úloh, které 
bychom mohli označit jako širo-

ce využitelné v praktickém živo-
tě. Přitom právě to jsou znalosti, 
které by měl mít každý absolvent 
střední školy. Koneckonců to byl 
také hlavní argument požadav-
ku, aby byla maturita z matema-
tiky pro všechny.

Mým cílem tedy je zahájit 
změny ve výuce matematiky, aby 
ty nové generace už přišly k této 
zkoušce řádně připravené, a  pak 
je teprve možné uvažovat o  po-
vinné maturitě z  matematiky. 
Odhaduji, že se tak může stát za 
těch 8 až 10 let. Do té doby chci, 
aby byla zachována současná 
možnost volby mezi cizím jazy-
kem a matematikou. n

>>> pokračování ze strany 2

a  čekací lhůty u  lékařů a  řádně 
evidovat a pracovat se stížnostmi.

Děláme vše pro to, abychom 
současný systém nasměrovali 
správným směrem, a  já vidím, že 
jsme na dobré cestě. Je však třeba 
pochopit, že některé části reformy 
nejde uvést v život ze dne na den. 
Například vznik sdružených pra-
xí, což je trend budoucnosti, spo-
čívající ve spolupráci dvou a  více 
lékařů v jedné ordinaci. Chystáme 
i změnu v provozu lékařských po-
hotovostí. Ty jsou dnes rozesety 
na různých místech, třeba na poli-

klinikách, a pacient je mnohdy slo-
žitě hledá. Navíc nefungují úplně 
všude. Nově tak během následu-
jících let v každém okrese vznikne 
u  jedné ze stávajících nemocnic 
urgentní příjem určený jen pro 
akutní případy a záchrannou služ-
bu. Současné pohotovosti se k ur-
gentům postupně přidruží. Zdra-
votní pojišťovny podpoří v příštím 
roce urgentní péči 2 miliardami 
korun. Pacienty tak čeká mnohem 
dostupnější a státem garantovaná 
síť urgentní péče, kde najdou po-
moc v akutních případech.

Principem reformy primár-
ní péče je, aby byla komplexní 
a  aby zahrnovala celé portfolio 
aktivit, které se přímo či nepřímo 
primární péče dotýkají. Můžeme 
mezi ně zařadit také elektro-
nizaci zdravotnictví, která má 
nesmírný potenciál zefektivnit 
práci zdravotníků a  poskytnout 
pacientům nezbytný komfort. 
Usnadní administrativu a umož-
ní zdravotníkům se pacientům 
nejen více věnovat, ale také 
navzájem rychleji a  efektivněji 
sdílet informace o  zdravotním 

stavu pacienta. Pacient se tak 
včas dostane na správné místo, 
do správných rukou. První vla-
štovku elektronizace je eRecept 
a  lékový záznam pacienta. A  je-
deme dál. Připravujeme zákon 
o  elektronizaci zdravotnictví, 
který umožní například sdílet 
zdravotnickou dokumentaci či 
výsledky z vyšetření.

Každý den zkrátka činíme 
konkrétní kroky s  jasným cílem, 
abychom se přiblížili k  výsledku. 
A tím je zlepšit zdravotní péči pro 
naše občany. n



Institutoviny 1. vydání k výročí pěti let od založení IPPS. Prosinec  2019

- 4 -

Vysokoškolské 
vzdělávání 
je třeba 
orientovat 
ve prospěch 
IT obor ů

Rut Bízková, poradkyně 
předsedy vlády pro oblast  
vědy a výzkumu a životního 
prostředí

„Internet všeho“ zasa-
huje do našeho života 
stále výrazněji, digi-

talizace jako nástroj umožňuje 
velmi rychlé změny. Ty jsou ale 
jaksi neviditelné, proto se na ně 
celkem bez problémů adaptuje-
me. Snadno se přizpůsobujeme 
svým mobilům a  stále více vyu-
žíváme služeb, které nám nabí-
zejí (a moc netušíme, že jsme se 
dobrovolně stali čidly, která stále 
někam vysílají svá data). 

Je to vnější projev hlubší pro-
měny společnosti. Digitalizace 
umožňuje jiný způsob života 
a  tím i  zcela nové služby, které 
je často třeba teprve vymyslet. 
Digitální domorodci (generace 
Y a  Z) jsou schopni žít kdekoli 
na planetě, pokud tam bude in-
ternet. Tedy i v českých Kotěhůl-
kách.

Je zde velká příležitost k  pro-
měně Česka – můžeme se stát vel-
mi inovativní ekonomikou a  vy-
tvořit dobré podmínky pro život 
v  každé z  6 250 obcí ČR, z  nichž 
asi 5 000 má méně než tisíc oby-
vatel a  v  současnosti se vylidňu-
jí. Schopnost „české“ inovace 
v  éře digitalizace dokládá rychle 
rostoucí počet mezinárodních 
patentů v  IT oborech, podaných 
lidmi z Česka.

Proměna má dvě zásadní pod-
mínky: kvalitní IT infrastruk-
turu po celé zemi a  dostatek IT 
odborníků. O  IT infrastrukturu 
strach nemám – podnikatelé 
v  tomto oboru moc dobře vědí, 
co má cenu. Pro školství je tady 
však velká výzva – to, co potře-
bujeme, jsou vzdělaní lidé, kteří 
budou rozumět IT. To je zásadní 
priorita vysokoškolského vzdě-
lávání. 

Pokud budou obě podmínky 
splněny, bude se u  nás dobře žít 
kdekoli a také ekonomicky bude-
me „zemí budoucnosti“ (Country 
for the future). n

Europoslankyně Martina Dlabajová hovoří na konferenci Digitální Česko 2019

Robotizace není revoluce,  
ale evoluce

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, členka 
správní rady Institutu pro politiku a společnost

O  tom, že nám roboti vez-
mou práci, slýcháme 
v  poslední době snad na 

každém kroku. Mnoho lidí si pod 
pojmem „robot“ stále předsta-
vuje nějakou formu umělé inteli-
gence, která jedná, chová se nebo 
dokonce myslí a  cítí jako člověk. 
Mnohem blíže pravdě jsou však ti, 
co pod tím nevidí výjevy ze sci-fi 
filmů, ale vybaví si robotizovanou 
výrobní linku v továrně či plně au-

tomatizovaný sklad s náhradními 
díly. 

Zavádění nových technologií 
v  průmyslu a  dalších oblastech 
jsou totiž procesy, které již dávno 
probíhají, provázejí nás v běžném 
životě a usnadňují nám práci. 

V  souvislosti s  rozšiřováním 
digitalizace, robotizace a  nových 
technologií mluvíme o tzv. čtvrté 
průmyslové revoluci. Raději než 
za revoluci bych však současný 

vývoj označila za evoluci. Evolu-
ci, která je přirozená, nevyhnu-
telná a  kterou se musíme naučit 
správně uchopit a využít. Nelze ji 
zastavit a vlastně bychom se o to 
ani neměli pokoušet. 

Proč? Je to příležitost. Šance, 
jak proměnit strukturu našeho 
pracovního trhu a  těžit z  toho. 
Pokud na tom budeme pracovat, 
začne se zvyšovat podíl kvalifiko-
vaných profesí, vzroste produkti-
vita a s tím také mzdy. 

Věřím, že na to jako Češi 
máme. Česko má skvělý poten-
ciál a  předpoklady, jak z  průmy-
slové revoluce vytěžit co nejvíce. 
Naše firmy dávno pochopily, že 
pokud chtějí zůstat konkuren-
ceschopné, musí investovat do 
inovací a technologického vývoje. 
Jen tak dál! n

Poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu a životního prostředí Rut Bízková mluví o financování 
vysokého školství v Česku
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Digitalizace České republiky: Hledáme nejlepší 
řešení pro všechny

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla informuje o pokrocích v digitalizaci Česka

O  digitalizaci a  digitální 
transformaci dnes mluví 
snad všichni. Od malých 

firem až po vládu se řeší, co nám 
digitalizace může přinést, jak 
se dotkne našich zákazníků a  co 
poskytne samotným občanům. 
Digitalizace je součástí technic-
kého pokroku a stává se nutností. 
V  rámci každodenní reality – od 
komunikace přes nákupy k  ban-
kovnictví a  ještě dál – dnes oče-
kává služby v  digitální podobě 
stále větší počet obyvatel a firem. 
Pro nás ve státní správě je určující 
legislativa, která jasně vymezuje, 
co můžeme a  co nemůžeme dě-
lat. Proto se digitálně přívětivá 
legislativa stala samostatným 
pilířem v  nové strategii Digitál-
ní Česko, kterou vláda schválila 
v  říjnu 2018. Online služby pro 
občany a  firmy spolu s  centrálně 
řízeným IT bychom bez legisla-
tivy dokázali poskytnout velmi 
obtížně, v mnoha případech by to 
ani nešlo.

Dnes, po roce od přijetí strate-
gie Digitální Česko, jsme rozběh-
li klíčové projekty a  ty začínají 
přinášet první výsledky. Ano, 
chceme, abychom měli všechno 

dostupné online, aby byly formu-
láře hned předvyplněné a  věci 
zařízeny pohodlně a takřka obra-
tem. Ale jde o proces, který mu-
síme dělat postupně a  jednotně, 
protože jinak bychom stavěli na 
každém ministerstvu samostat-
ný e-Government. A  to nechce-
me. Nechceme mít víc než jednu 
datovou schránku. Nechceme 
mít na každém resortu vlastní 
aplikaci k přihlašování a obsluze 
uživatelů. Proto vznikl a  je při-
pravený Zákon o  právu na digi-
tální službu, který vstoupí v plat-
nost na konci roku 2019. V  něm 
jednoznačně deklarujeme, co 
chceme. V  prvním roce pořádek 
ve všech službách, které stát po-
skytuje občanům, podnikatelům 
a firmám, a následně jejich revi-
ze a  doplnění chybějících. Náš 
ambiciózní plán říká, že do pěti 
let od přijetí zákona, budeme mít 
všechny služby státu v  digitální 
podobě. Ty nejdůležitější budou 
nasazeny co nejdříve, ale vše 
bude hotovo do pěti let. Nikdo 
na světě nemá něco takového, 
a  když se o  zákonu zmiňuji na 
konferencích doma i  v  zahrani-
čí, má velký úspěch a  stává se 

inspirací i  pro ostatní státy. Bez 
váhání tak můžeme říct, že jsme 
v  revoluční legislativě k  digitali-
zaci nejlepší na světě.

Máme datové schránky a v sou-
časnosti toho přes ně dokážeme 
digitálně hodně vyřídit. Celkový 
počet uživatelů datových schrá-
nek je 1,4 milionů, za dobu jejich 
existence se odeslalo 690 mili-
onů zpráv a  měsíční průměr je 8 
milionů zpráv. Tato čísla zazna-
menávají v  posledním období 
značný nárůst. Datové schránky 
se stávají stále populárnějšími 
a  my jsme je předělali na uživa-
telsky velmi přívětivé. Prostřed-
nictvím Portálu občana je již dnes 
možné udělat množství podání 
vůči státu elektronicky. Stále však 
máme málo občanů využívajících 
elektronickou identitu – momen-
tálně jich je cca 550 tisíc. Bez 
toho, abychom všichni měli a vy-
užívali digitální identitu, nebude-
me v online světě fungovat, i když 
budeme mít všechny služby digi-
tální. Proto máme v  Poslanecké 
sněmovně jeden z  nejdůležitěj-
ších zákonů k  BankID. Po přijetí 
odpovídající legislativy a přípravě 
systému bankami budou všichni 

občané schopni využívat elektro-
nické služby státu, a to úplně jed-
noduše přihlášením do Portálu 
občana stejnými údaji jako do své 
banky. 

Dostupné elektronické služ-
by jsou základem, daleko dů-
ležitější je pak jejich využívání. 
K  tomu by měla přispět jejich 
jednoduchost a dostupnost. Zce-
la snadno pak online vyřešíme 
životní události, ve kterých se 
nacházíme. Kupříkladu dosud 
komplikovanou administrativu 
ohledně stěhování a tím i změnu 
dokladů, přepis auta při koupi či 
prodeji nebo nový řidičský prů-
kaz. V  mnoha případech jsme 
také schopni změnit stát na pro-
aktivní. Nebude potřeba žádat 
o peníze při narození dítěte. Stát 
přece ví, že se mi narodil poto-
mek a  může mi poslat peníze 
na které mám nárok bez toho, 
abych o  ně žádal. Digitalizací se 
dokážeme přiblížit občanům, 
podnikatelům i  firmám – doká-
žeme poskytovat služby 24 ho-
din denně 7 dní v  týdnu. Přesně 
tam směřujeme. Naším cílem je 
proaktivní stát, který zjednodu-
šuje administrativu a  je schopen 
řešit životní události, ve kterých 
se nachází každý z nás. A je jed-
no, jestli potřebujeme potvrzení 
o  studiu nebo výpis z  rejstříku 
trestů, jestli chceme stavět dům, 
podat daňové přiznání nebo vi-
dět svoji zdravotní dokumenta-
ci. Co mě však pořád zaráží je, 
že i  v  digitalizace pořád existuje 
my a oni. My – stát a oni – firmy, 
občané nebo naopak. Pokud ne-
budeme na digitalizaci pracovat 
společně, pokud nebudeme vyu-
žívat znalosti a  inovace, kterými 
disponují naše firmy, bude nám 
ten proces trvat dlouho. Pokud 
spolu nebudeme komunikovat, 
může se velmi snadno stát, že 
se bude zvětšovat propast mezi 
státem a  komerčním sektorem. 
Což v  žádném případě nechce-
me. A proto jsem opravdu rád, že 
jsme všechny klíčové aktivity za-
čali dělat společně. Že je provází 
těžká jednání, to ani nemusím 
psát. Co je však důležité, jedná-
ní jsou korektní a  na výsledcích 
je vidět, že hledáme nejlepší ře-
šení pro všechny. Máme velké 
množství legislativních změn, 
hodně řešení a mnoho připravo-
vaných společných aktivit. Jsem 
potěšen, že na konci existuje již 
jenom MY. 

Všem nám záleží na tom, 
abychom se v  digitalizaci po-
sunuli mezi nejvyspělejší země  
světa. n
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V okamžiku jakýchkoliv vý-
ročí významných událostí 
pro vybranou komunitu či 

vyšší národní úroveň se řada od-
borných i pouze zájmových auto-
rů snaží postihnout nebo vyhod-
notit uplynulé období svým pří-
spěvkem. Přesněji poznamenáno 
svým pohledem a tento postup již 
apriori zakládá jistou subjektivitu 
či alespoň „omezenost“ jejich vý-
roků – soudů, což lze ovšem uznat 
jako přijatelnou „toleranci“ běžné 
reality takovýchto přístupů.

Nyní jsem i sobě vytvořil jakýsi 
filtr pro můj pohled na uplynulé 
období tzv. české cesty transfor-
mace národní ekonomiky se vše-
mi jejími úspěchy a  neúspěchy. 
Nebudu se příliš zabývat historií 
uplynulých 30 let, i  když se o  to 
většina autorů vždy snaží a tento 
přístup jim poskytuje dostatečný 
„manévrovací“ prostor pro jejich 
úvahy a soudy.

Můj pohled na „finální“ výsle-
dek či stav transformačního „sna-
žení“ české ekonomiky je zaprvé 
laskavý a převážně pozitivní, neboť 
jsem si sám ještě před rokem 1989 
nedokázal představit, že může na-
stat událost, která zásadně změní 
naši pozici v  evropském a  i  světo-
vém kontextu a  zadruhé, že bude 
možné aktivně a smysluplně využít 
u každého, kdo chtěl tzv. samostat-
ně podnikat jeho podnikatelského 
potenciálu a odvahy riskovat v ně-
kterých případech i  svoji existenci 
při neúspěšných postupech a chyb-
ných záměrech. Nepoukazuji i  na 
případy záměrných poškození po-
ctivých projektů tzv. „tunelářský-
mi“ přístupy.

Odfiltruji-li některé neúspěš-
né „pokusy“ nejen na úrovni sa-
mostatného podnikání, ale i  na 
vládní a parlamentární úrovni při 
regulaci podnikatelského prostře-
dí a  vytváření jisté podpory pro 
tyto aktivity, lze jistě poukázat 
na mnoho úspěšných výsledků. 
Nebudu dále pro podporu mého 
tvrzení rozebírat např. výtečné 
výsledky v  porovnání HDI zemí 
střední a  východní Evropy v  ji-
ném příspěvku autora Sála1, kte-
ré udržují ČR na konstantním 
prvním místě v tomto hodnocení 
zemí tzv. východního bloku, nebo 

také našich sousedů s  podobný-
mi výchozími podmínkami před 
transformačními procesy v  jejich 
ekonomikách.

Z  mých vlastních postřehů 
a zkušeností z podnikatelské sfé-
ry vyplývá, že mnoho dobrých vý-
sledků bylo dosaženo i při podpo-
ře vzniku a rozvoji tzv. rodinných 
firem, či ve venkovském prostředí 
rodinných farem, které v řadě pří-
padů sice navázaly na historické 
kořeny svých předků, ale se zoufa-
lým stavem původního inventáře. 
I já se zabývám jako člen Asociace 
soukromého zemědělství ve ved-
lejších aktivitách zemědělskou 
činností s rostlinnou a živočišnou 
produkcí a doplňkovou agroturis-
tikou. Tyto snahy o  revitalizaci 
tohoto podnikání na venkově ov-
šem vyžadují vysokou odolnost 
a trpělivost v očekávání výsledků. 
Rodinné podnikání ve vyspělých 
zemích Evropy představuje tzv. 
kotvu podnikatelského prostředí 
těchto zemí, neboť rodinné firmy 
mají vyšší udržitelnost a  cílevě-
domost ve svých podnikatelských 
záměrech i  s  využitím tzv. ro-
dinného kapitálu, který je spíše 
trvale reinvestován do rozvoje 
firmy a v případě krizových stavů 
se pak rodinní příslušníci trpělivě 
přizpůsobují tomuto stavu a firmě 
tak pomáhají přežít nepříznivou 
fázi ekonomického cyklu.

Filosof a sociolog Václav Bělohradský hovoří na debatě 30 let od pádu 
železné opony v Evropě 

Stav současné ekonomiky 
České republiky lze hodnotit  
velmi pozitivně 

Ivan Jáč, poslanec, ekonom a vysokoškolský pedagog

Latina 
globalizace 
a polarizace 
společnosti 

Václav Bělohradský,  
filosof a sociolog

Stav současné ekonomiky Čes-
ké republiky lze dle různých indi-
kátorů hodnotit velmi pozitivně, 
neboť ve srovnání např. již zmíně-
ného HDI a dále uvedeného HDP 
per capita již svojí úrovní přesáhl 
země tzv. historické součásti Ev-
ropské unie jako např. Řecko, Por-
tugalsko a blížíme se i úrovni Špa-
nělska a vybraných regionů Itálie.

Můj pohled na výsledky našeho 
tzv. transformačního snažení za-
hrnuje i nové možnosti v projevu 
svých tužeb v  oblasti vzdělávání, 
cestování a  alokace svých pro-
středků do širokých nejen pod-
nikatelských, ale i  spotřebních 
potřeb, kdy současná kupní síla 
obyvatel je na historicky nejvyšší 
úrovni a  umožnuje českým do-
mácnostem přesunout svůj spo-
třebitelský přebytek na další akti-
vity třeba do oblasti využití volné-
ho času, sportovních aktivit a  již 
zmíněného cestování s  vysokými 
nároky na tyto aktivity. Nejsme 
již jen doplněk některých dříve 
spíše nedostupných turistických 
destinací, ale leckdy i převažující 
prvek v tomto teritoriu.

Naše ekonomické snažení není 
orientováno jen ekonomický-
mi kritérii, ale stále intenzivněji 
i  ohledy na udržení zdravého ži-
votního prostředí s  jistým zvýše-
ním výdajů na jeho udržitelnost. 
Tímto přístupem jsme se tak za-
řadili do společnosti národů, které 
se chovají zodpovědně a respektu-
jí zdravý budoucí stav své země. n

1  SÁL Karel. 30 let svobody a úspěš-
nost transformace. Institut pro po-
litiku a společnost, 2019. Dostupné 
z: https://www.politikaspolecnost.
cz/paper/30-let-svobody-a-uspes-
nost-transformace/

K e každé společnosti (i  jed-
notlivci) patří napětí mezi 
horizontem očekávání a ho-

rizontem zkušeností, které ta oče-
kávání buď vyvracejí, nebo posilují. 
Například: je už horizont očekávání 
spjatý s  komunismem definitivně 
vyvrácen zkušenostmi s ním, nebo 
se může v nějaké formě stát znovu 
„nadějí mas“? A  nevyvracejí zku-
šenosti s  ekonomickou globalizací 
i horizont očekávání spjatých s ne-
oliberalismem? 

Vypůjčím si z  díla chorvatského 
filosofa Borise Budena metaforu, 
kterou se snaží zachytit hlavní dů-
vod populistické vzpoury globalizo-
vaných mas proti elitám globaliza-
ce: přibližuje nám jej metaforickým 
odkazem na napětí mezi latinou 
jako jazykem kultury a „vernakulár-
ními“ jazyky, které se staly jazyky 
kulturní komunikace uvnitř národů 
a mezi národy teprve během osm-
náctého století. „Jazykem vědy, po-
litiky, teologie a právního řádu byla 
latina. Masy mluvily svými dialekty, 
které byly užitečné pro každodenní 
život, ale diskurz moci a důležitých 
rozhodnutí se vedl jen latinsky. 
Dnes je situace podobná: diskurzy 
moci, ale i  diskurzy emancipace, 
se vedou v jakési latině, které masy 
už nerozumějí… (kulturní elity) 
by měly alespoň začít se učit vy-
jadřovat v  těchto nových lidových 
nářečích, aby byly schopny oslovit 
masy…Toto je pro mě nová výzva 
před námi“ – napsal Boris Buden.

Myslím, že pro tuto krizovou 
dobu opravdu platí, že horizon-
ty očekávání probuzených nejen 
globalizací výroby, spotřeby a  ko-
munikace, ale i sjednocováním Ev-
ropy, jsou formulovány v  nesrozu-
mitelné latině, zatímco zkušenosti 
s tím vývojem, jeho důsledky „pro 
člověka“, utrpení a  chaos, který 
také přináší, jsou vyjádřeny v  ná-
rodních jazycích a  sociálních dia-
lektech, takže elity a masy si nero-
zumějí. Jsem rád, že jsem měl mož-
nost spolupracovat s  Institutem 
pro politiku a  společnost, a  snad 
tím tak i přispět v jakkoli nepatrné 
míře k tomu, že distance mezi lati-
nou elit a jazykem mas ve veřejném 
prostoru se přece jen zmenšuje. n
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Moderní technologie mohou být nejen dobr ým 
sluhou, ale i zlým pánem 

Robert Králíček, poslanec a místopředseda podvýboru pro e-Government

Migrace jako neustálý strašák dnešní doby

Jaroslav Bžoch, poslanec a místopředseda zahraničního výboru

V  minulém týdnu jsem měl 
možnost zúčastnit se jed-
nání parlamentních skupin 

NATO se zástupci členských zemí, 
kde jsme diskutovali současné 
hrozby v oblasti kybernetické bez-
pečnosti. V televizi jsem shlédl vel-
mi zajímavou reportáž o vkládání 
fotografií dětí na sociální sítě třeba 
i  jejich rodiči či prarodiči a  jejich 
možné zneužívání. Následně jsem 
se zúčastnil konference o bezpeč-
nosti 5G sítí a jejich profitability. 

Všechny tyto události spojují 
slova jako je bezpečnost, zneužití, 
kyberprostor, moderní technolo-

gie. Neustále hovoříme o různých 
hrozbách, které se na nás řítí snad 
ze všech stran a o vlivu některých 
mocností na náš život. Slýchá-
me o  špiónech, tajných zprávách 
a  dalších. Někdy můžeme mít 
pocit, že jsme všichni pod neustá-
lým dohledem „velkého bratra”. 

Trochu mi v tom všem chybíme 
my sami, my uživatelé, my lidé. 
Samozřejmě sítě a  technologie 
představují určité riziko, je to ale 
vývojový krok, který přináší nejen 
novou úroveň používaných tech-
nologií, ale také změní náš každo-
denní život. Tyto nové technolo-

gie ovšem budou klást další náro-
ky na ochranu našeho soukromí 
i uchování si vlastní identity. 

Moderní technologie nám po-
máhají zvládnout více práce, šetří 
náš čas, peníze, také je umožňují 
vydělávat. Pomáhají nám zachra-
ňovat lidské životy, mít naše blíz-
ké na dosah. Staly se nedílnou 
součástí našich životů. Měli by-
chom však více věnovat čas tomu 
co kam posíláme, co kam vkládá-
me a  také komu co ukazujeme. 
Nepředpokládá se, že každý z nás 
bude expert na IT či kybernetic-
kou bezpečnost, ale měli bychom 

si vždy uvědomit, že to, co  vklá-
dáme do veřejného prostoru, je 
přístupno nejen přátelům, ale 
také našim „nepřátelům”. I pro mě 
bylo velkým překvapením, co lze 
vše vyčíst z  obyčejné fotky z  do-
volené, z  obývacího pokoje, ze 
zahrady, vlastně z každého místa, 
kde byla fotka pořízena. 

Dáváme všem mnoho infor-
mací o  nás, o  tom nejcennějším, 
co máme, o našem soukromí. 

Možná se brzy budeme rozhodo-
vat, zdali v  zájmu zmiňované bez-
pečnosti, jsem ochotni si ukrást kus 
našeho soukromí. Nikdy a  nikdo 
nás nedokáže ochránit před sebou 
samými. Sebelepší zákon ani žádné 
nařízení nás neochrání. Je to na nás, 
na naši zodpovědnosti vůči našim 
blízkým. Přemýšlejme, než někam 
dáme naše soukromí. Moderní 
technologie mohou být nejen dob-
rým sluhou, ale i zlým pánem. n

Nedávno jsem se vrátil 
z  Helsinek, kde jsem se 
zúčastnil konference 

o  migraci a  azylu. Byl jsem cel-
kem skeptický k  tomu, co se na 
konferenci dozvím, ale musím 
přiznat, že jsem byl mile překva-
pen. Pokud bych se vrátil do doby 
před cca dvěma lety, tak jsem 
často slýchal, jak je migrace pří-
nosná, jak musíme všem pomoci 
a jak si tím např. můžeme vyřešit 
demografickou krizi apod. 

V  Helsinkách to už ale bylo 
jiné. Většina států si totiž začíná 
uvědomovat, že pomáhat sice 
musíme, ale nelze otevřít hrani-
ce a  přijmout všechny, co se do 
Evropy chtějí dostat za jakoukoliv 
cenu. Opět se často hovořilo o so-
lidaritě, ale každý ji očividně vní-
má po svém. Na konferenci jsem 
právě k  solidaritě měl krátký pří-
spěvek, kdy jsem se snažil kole-
gům vysvětlit, že pokud někomu 
nařídíme přijímat migranty, tak 
se nejedná o solidaritu, ale o naří-
zení. Každý stát to vnímá po svém 
a  my si pořád stojíme za tím, že 
se problémy musí řešit tam, kde 
začínají. 

O  přerozdělovacím mechani-
zmu mluví stále hlavně Řekové 
a Španělé, kteří to na konferenci 
opět dávali najevo velmi emo-
tivně, ale asi si neuvědomují, 

že pokud si začnou ostatní státy 
přebírat migranty, tak jim také 
EU přestane posílat peníze, a  to 
by se ve stavu, v jakém Řecko je, 
asi hodně divili. EU již podnikla 
hodně kroků k tomu, jak migraci 
řídit a  jak se ní v  budoucnu vy-
pořádat. Ale bohužel je to stále 
málo. 

Dostáváme se k  tomu, že tak 
jako u  migrace, tak i  ostatních 
událostí, jako je např. invaze Tu-
recka do Sýrie, tak jsme jako EU 
reaktivní a  nejsme na tyto udá-
losti připraveni. Místo abychom 
se opravdu věnovali danému 
problému a  dělali vše proto, aby 
se situace co nejdříve uklidnila 
a  vyřešila, tak se roky zabýváme 
přerozdělovacím mechanizmem, 
který nefungoval a  fungovat ani 
nebude. Místo jasných a rychlých 
řešení, nám tyto debaty o nefun-
gujícím mechanizmu zabírají vel-
mi cenný čas. 

Pokud by opět vypukla migrač-
ní krize jako v roce 2105, tak zjistí-
me, že se neustále připravujeme, 
ale zdaleka připraveni nejsme. 
Dnes již víme, že nás může opět 
ohrozit migrace ze Sýrie, v  Libyi 
se také schyluje k tomu, že uprch-
líci v táborech budou propuštěni, 
protože díky vleklému konfliktu 
jsou tábory neudržitelné. Musíme 
si uvědomit, že v  otázce migrace 

budeme muset přikročit i k tako-
vým krokům, které nebudou po-
pulární, ale pokud jde o  bezpeč-
nost na našem kontinentu, tak 
musí veškerá politická korektnost 
stranou. Bezpečná vnější hrani-
ce, důsledná návratová politika, 
zrychlená azylová řízení a  jasný 
seznam bezpečných zemí, jsou 

základním pilířem, který stále 
nemáme. 

A  kde je naše debata? Stále 
a  pořád dokola o  „solidaritě“ 
a  přerozdělování migrantů. Naše 
solidarita spočívá v  tom, že se 
aktivně podílíme na finanční po-
moci státům nejvíce zasaženým 
migrací, dále pak přispíváme do 
fondů pro Afriku, posíláme naše 
lékaře do Jordánska v  rámci pro-
gramu MEDEVAC, ale také jsme 
třeba v  Jordánsku v  uprchlických 
táborech pomohli zlepšit infra-
strukturu. Děláme toho hodně 
a jsme solidární. n

Poslanec a místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch
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V těchto dnech slaví Institut 
pro politiku a  společnost 
páté výročí svého založe-

ní. Vznikla tak konečně instituce, 
která reprezentuje i  v  naší zemi 
myšlenky proevropského politic-
kého liberalismu bez další poml-
čkové kvalifi kace. 

Je vlastně překvapivé, že se tak 
stalo až tak pozdě po sametové 
revoluci, vlastně až po uplynutí 
celé generace, jak ukazuje sku-
tečnost, že toto páté výročí In-
stitutu slavíme společně s  třicá-
tým výročím obnovení svobody 
v naší zemi. 

Ač liberální principy, tedy dů-
raz na svobodu, práva (včetně 
majetkových) a  odpovědnost 
individuálního člověka, jedno-
duchý a srozumitelný právní řád, 
svoboda slova, médií a  přesvěd-
čení, tolerance k názorům jiných, 
byly hlavním ideovým zdrojem 
listopadu 1989 a  ač se všechny 
hlavní politické směry formující 
se po roce 1989 k nim do značné 
míry hlásily, žádná ji nepovažo-
vala za tak důležitou ve své poli-
tické reprezentaci, aby se jako li-
berální jednoznačně orientovala. 

To se projevilo smutnou sku-
tečností, že Česko dlouho po 
vstupu do Evropské unie neby-
lo zastoupeno v  liberální frakci 
evropského parlamentu. Přitom 

Za pět let své existence si Institut 
našel své místo mezi politickými 
think-tanky v naší zemi 

Edvard Outrata, bývalý senátor a člen správní rady 
Institutu pro politiku a společnost

naše historie i  představy, které 
o  sobě máme, by byly naznačo-
valy spíše větší přimknutí k  pro-
evropské liberální komunitě. 

Za pět let své existence si In-
stitut našel své místo mezi poli-
tickými think-tanky v  naší zemi. 
Jak tato publikace ukazuje, In-
stitut pořádá dobře zastoupené 
konference a  setkání věnované 
aktuálním tématům, kde úzce 
spolupracuje s  podobnými insti-
tucemi, jako je zejména Evrop-
ské liberální fórum a  liberální 
think-tanky sousedních států. 
Bohatě navštěvované pracovní 
snídaně a jiná setkání na aktuál-
ní témata tuto aktivitu doplňují. 
Pravidelná setkání a debaty s di-
plomaty akreditovanými v Praze 
se soustřeďují na aktuální zahra-
ničně politická témata.

Významnou částí práce Insti-
tutu je rozsáhlý soubor popis-
ných a  analytických prací, je-
jichž cílem je rozbor aktuálních 
problémů světových i domácích. 
Tyto práce jsou určeny jak naší 
politické reprezentaci, tak ze-
jména občanům zajímajícím se 
o veřejné dění.

Popřejme tedy Institutu hodně 
dalších úspěchů v  informování 
veřejnosti a šíření liberálního po-
hledu na svět k jeho pátým naro-
zeninám. n

Jakkoliv je naše doba úžasná, 
máme mnohé k řešení. Nezbytné 
trumfy ale máme v ruce

Miroslav Bárta, egyptolog a archeolog, 
vysokoškolský pedagog

Podílet se po dobu několika 
let na činnosti Institutu pro 
politiku a  společnost bylo 

velice obohacující. Z podstaty de-
fi nice své povahy jsme se mohli 
zabývat procesy a fenomény přesa-
hujícími periody funkčních období 
a  snažit se dívat za horizont kaž-
dodenního života. Právě dlouhé 
časové řady ve vývoji společností 
jsou něčím, co z nich činí předmět 
strategické bádání tohoto století. 

Žijeme v době, která patří k nej-
lepším v  dějinách Evropy, ať již 
vezmeme naše osobní svobody, 
kvalitu života, vzdělávací či zdra-
votní systém, příležitosti k  naše-
mu rozvoji, mír, možnost obsáh-
nout velkou část světa myšlenkově 
nebo fyzicky, dětskou úmrtnost 
nebo střední délku dožití. 

Přesto bychom neměli zapomí-
nat, že náš svět se stává nejen stále 
komplexnější, což je jistě dobře, 
ale i složitější, což už tak moc dob-
ře není. Je to právě vnitřní a vnější 

R ozhodně o  ně musí pečo-
vat a udržovat je. Městská 
část je hlavním správcem 

většiny veřejných ploch a  sama 
rozhoduje o  umísťování nových 
uměleckých děl, o  jejich formě 
i  odkazu, který symbolizují. Ko-
nečně je také většinou fi nancuje, 
pokud nejsou darem, v  takovém 
případě rozhoduje o  jeho přije-
tí a  umístění. V  tomto směru je 
městská část plně a  právně pří-
slušná k rozhodnutí, jak s pomní-
ky nakládat. Socha maršála Koně-
va je historický vojenský pomník 
konkrétní osoby, kterou si většina 
zastupitelů již nepřeje, tak bude 
přesunuta nebo odstraněna.

Ještě za naší účasti v  minulém 
období byly doplněny cedule 
s  úplnými historickými fakty. Na 
tento vojenský památník se vzta-
huje ona dohoda z roku 1995 a tu 
by měla ctít i Městská část Praha 
6. Jenže o  pomníky se pečuje ji-
nak, než, že se zahalí do lešení 
s černou plachtou. To je politický 
akt v  podání pana starosty, který 
byl úplně zbytečný, ale záměrný. 
Městská část Praha 6 v roce 2018 
restaurovala pomník pruským vo-
jákům, kteří zahynuli při obléhání 
Prahy v roce 1866 pod barokními 
hradbami na Hradčanech. Nemě-
li bychom jej také raději přesu-
nout jinam…? n

Z komunální politiky: 
Jak má Praha 6 nakládat s památníky 
a pomníky? 

Martin Polách, zastupitel, Městská část Praha 6
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Inzerce

dynamika světa, které by nás měly 
vést k ostražitosti. Narůstající pro-
blémy společenské smlouvy i neu-
stále stoupající mandatorní výdaje 
státu, vytrácení se vizí a osobností, 
naše snaha vše „zglajchšaltovat“ 
dalšími a  ještě lepšími předpisy 
a normami, prudce se zvyšující ná-
klady na obslužnost systému a ros-
toucí ceny dostupných zdrojů ener-
gií by měly stát v centru současných 
a  především budoucích strategic-
kých studií. K tomu přidejme výzvy 
měnícího se přírodního prostředí 
a s tím související migrace a konfl ik-
ty a závěr je jednoznačný. 

Jakkoliv je naše doba úžasná, 
máme mnohé k  řešení – nicméně 
všechny nezbytné trumfy máme 
v  ruce – znalosti i  poznání, tech-
nologie i  komunikační nástroje. 
Věřím, že Institut pro politiku 
a  společnost bude jedním z  těch 
ohnisek bádání, která budou smě-
řovat naší společnost i svět k řeše-
ní zásadních problémů. n


