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Není příliš známo, že 
„tatíček“ Masaryk ještě 
na počátku první světo-

vé války prosazoval názor, podle 
něhož by bylo nejlépe Rakous- 
ko-Uhersko přeměnit ve  fede-
raci autonomních zemí (což 

ostatně později – ovšem už příliš 
pozdě – nabízel i poslední císař 
Karel I.). Když pak po  válce 
vzniklo Československo, divil 
se evropský tisk, proč jsme vy-
měnili pozici nejbohatší součásti 
podunajské exmonarchie za roli 
sponzorů chudšího Slovenska 
a ještě chudší Zakarpatské Ukra-
jiny. Třeba Frankfurter Zeitung 

na číslech dokazoval, že by  Če-
chy „z  jednotné střední Evro-
py znamenitě mohly profitovat 
a  její nejbohatší součástí být“. 
Vytvořit podunajskou federaci 
se ale bohužel nepodařilo, emo-
ce byly příliš silné. Teď se situa-

ce do jisté míry opakuje – nejsme 
sice už ani zdaleka „Švýcarskem 
střední Evropy“, ale naše eko-
nomická pozice je velmi solidní 
a  vyhlídky optimistické. Proto 
lze těžko pochopit ty politiky, 
kteří zřejmě touží po  odchodu 
z EU  (uvažuje o něm nejen To-
mio Okamura, ale třeba i Klau-
sové senior i  junior) a  chtěli 

by věc předložit k  rozhodnutí 
lidovému referendu. Snad jim 
jde o  to, podchytit onu skupinu 
frustrovaných voličů, kteří jsou 
jaksi ze zásady „proti všemu“? 
I když pozor – v zatím posled-
ním kole tahanic o  referendum 
hlasovalo v Poslanecké sněmov-
ně v roce 2016 pro i 29 poslanců  
z KSČM a 12 z ODS!

my by si už našly nějaký způsob, 
jak se z  hospodářsky chřadnoucí 
vlasti přesunout do zemí s lepšími 
podmínkami. Což by také prospě-
chu Česka neposloužilo.  

Ten luxus být „single“ bychom si 
možná mohli dovolit, kdybychom 
se koupali v  naftě jako Norsko. 
Tak tomu ale není a není ani jisté, 
zda se nám podaří dostatečně vyu-
žít „dar z nebes“ v podobě ložiska 
lithia. Naopak jsou tu tvrdá data – 
odchodem z EU by u nás přibylo 
až 400  000 nezaměstnaných, ex-
port by klesl o 8 miliard Kč a třeba 
obnovení hraničních přechodů by 
ročně stálo čtyři miliardy. Pokud 
ani tahle data nepřinutí „czexisty“ 
změnit názor, mohou se podívat 
na  Velkou Británii. Tato země – 
nesrovnatelně významnější a eko-
nomicky výkonnější než Česko –  
se právě probouzí z brexitové eu-
forie a  její kocovina je bolestivá. 
Už víc než polovina Britů by raději 
v EU zůstala... ■

EKONOMIKA

Podle řady expertů se 
máme připravit na  to, 

že sdílená ekonomika ovládne  
21. století. Jak se jí v  Česku 
daří v oblasti automobilismu?

Sdílení aut (carsharing) v  ČR 
odstartovalo teprve loni – zazna- 
menává však raketový růst. Stále 
víc lidí si uvědomuje, že je ab- 

surdní, aby průměrné využití 
automobilu bylo 4 % jeho pře-
pravní kapacity (jak tvrdí statis-
tiky). Zapojení vozu do  sdílené 
ekonomiky je tedy výhodné jak 
pro jeho majitele, tak pro četné 
uživatele. Podle údajů carsha-
ringové firmy SmileCar je u nás 
nyní více než 1  500 sdílených 
automobilů, které využívá zhru- 

ba 20 000 uživatelů. Vozů i uživa-
telů ovšem každý měsíc výrazně 
přibývá; nejčastějšími uživate-
li této nové služby jsou muži 
ve věku do 34 let. Společnost Smi-
leCar – největší v oboru – za ne-
celý rok 2017 dala dohromady 
flotilu více než 600 automobilů, 
s  nimiž uživatelé najeli přes mi- 
lion kilometrů.

Czexit? Czexitus
naší ekonomiky
Stále znovu se z některých politických stran ozývají 
výzvy k referendu o vystoupení Česka z Evropské 
unie. Část voličů těmto hlasům popřává sluchu –  
pravděpodobně však jde o lidi, kteří Brusel odmítají 
z důvodů spíš emotivních (vzal nám pomazánkové 
máslo!) než reálných. Co by tedy czexit znamenal?

STALO SE

MŮŽE SE HODIT

❱ Diesely v Německu 
prohrály zatím největší 
bitvu. Spolkový správní soud 
v Lipsku rozhodl, že města 

mohou zakázat vjezd vozům 
se staršími naftovými motory. 
Toto opatření – zavedené 
třeba ve Stuttgartu – jako 
protiústavní napadla německá 
spolková vláda. 

❱ Roste zájem Čechů 
o investiční nákupy 
šperků. Podle největšího 
českého klenotnictví  
ALO diamonds se loni 
prodej šperků v hodnotě nad 
100 000 Kč meziročně zvýšil 
o 37 %, z toho prodej šperků 
za 150 000 až 200 000 Kč 
dokonce o 54 procent. 

❱ „Kamennné“ obchody 
ve Velké Británii bojují 
s e-shopy. Prodejci nábytku 
přišli s reklamou: vylosovaní 
výherci mohou v „bytě“ 
v obchodě strávit den a noc: 
v ceně je jídlo, víno, TV aj.

❱ Nic se nesmí vyhodit!  
Západoevropské restaurace 
nabízejí paštiky, čalamády, 
sladkosti apod., které v noci 
vyrábějí a balí do skleněných 
obalů ze surovin, jež by jinak 
musely vyhodit do odpadu. 

Jan Charouz
CEO SmileCar, člen představenstva 
Asociace sdílené dekonomiky

?

by nám samozřejmě znepříjemnily 
i fronty na obnovených hraničních 
přechodech a problémy s cly. Naši 
milí mobilní operátoři by také 
nepochybně znovu nasadili horo-
rové ceny za roaming – vždyť to, 
že dnes voláme v celé EU za ceny 
jako v ČR, nám vyjednal Brusel.  

Při troše nadsázky se dá říci, že 
vstupem do  Evropské unie jsme 
nasedli do  čistého, pohodlného 
a  rychlého vlaku směrem k  lep-
šímu příštímu. Po  odchodu z  ní 
bychom se ocitli na  zaplivaném 
nástupišti, kde profukuje ledový 
vítr, páchnou připálené klobásy 
a  další vlak má pořádné zpož-
dění. Bylo by tedy moudré sna-
žit se více podílet na  řízení unie 
a  řešení otázek, které jsou pro 
nás z  nějakého důvodu palčivé –  
ne z  ní odejít s  hlasitým prásk-
nutím dveřmi. Přičemž bychom  
z EU určitě neodešli všichni – mu-
síme počítat s tím, že nejvýkonněj-
ší české mozky a nejlepší české fir-
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V ČR žije asi 300 000 neúplných 
rodin s aspoň jedním nezaopat-
řeným dítětem. Víc než třetina 
těchto rodin už poznala problé-
my s neplacením výživného.

Asociace neúplných rodin 
proto přichází s  několika inspi-
rativními návrhy, jak situaci as-
poň trochu vylepšit. Pomohlo 
by například odkupování pohle-

dávek třetími stranami, které by 
byly ve  vymáhání úspěšnější. 
Uvěznění neplatičů výživného 
zpravidla situaci jen zhorší. Aby 
samoživitelům/kám prospělo, 
museli by odsouzení/é být před-
nostně zaměstnáváni, případně 
by museli dostávat alternativní 
tresty, jež by jim umožnily dále 
pracovat. V mnoha případech by 

podle asociace byly namístě mi-
mosoudní formy vymáhání vý-
živného: hlavně mediace, na  je-
jíchž nákladech by se ale měl 
podílet stát. Všem zúčastněným 
by pak prospělo, kdyby byl sta-
noven automatický valorizační 
vzorec, který by upravoval výši 
výživného v návaznosti na inflaci 
a věk i potřeby dítěte.

Nejvíce trpí děti neplatičů. Jak pomoci samoživitelům?

Co by to ale přineslo dobrého, 
to žádný z  pro-czexitových poli-
tiků jaksi pořádně nevysvětluje. 
Nabíledni je naopak množství 
negativ, jež by pro nás odchod 
z EU znamenal (a kvůli nimž jsme 
si dovolili použít v  titulku slovo 
czexitus, tedy exitus české ekono-
miky: samozřejmě přeháníme, ale 
nakonec možná zas ne tak moc). 
Zjednodušeně řečeno bychom se 
ocitli „sami proti všem“ – v pozi-
ci Daniela v jámě plné hladových 
ekonomických lvů. Nevěřme, že 
by nám někdo dal něco zadarmo. 
Právě naopak – vzhledem k  osa-
mocenosti a  k  faktu, že nejsme 
příliš lidnatá země, bychom měli 
slabou vyjednávací pozici. Potře-

bovali bychom přitom vyjednat 
dlouhou řadu věcí – třeba podmín-
ky práce našich občanů v zahrani-
čí, exportní/importní cla, vzděláva-
cí a vědecké programy, dostupnost 
zdravotní péče v zahraničí, ochra-
nu investic, uznávání kvalifikace 
našinců v zahraničí atd. Naši úřed-
níci a  obchodníci by nepochybně 
nedokázali vyjednat tak výhodné 
podmínky obchodu s EU i třetími 
zeměmi, jaké máme díky Bruselu 
dnes: prostě by k tomu neměli dost 
silnou vyjednávací pozici. Nemlu-
vě už vůbec o  tom, že český od-
chod z EU by následovala okamži-
tá devalvace koruny a  tím pádem 
zdražení dováženého zboží i  na-
šich dovolených v  zahraničí. Ty 

„Podle našeho průzkumu uskutečněného v prosinci 
loňského roku podporuje odchod ČR z Evropské unie  
34 procent Čechů, zatímco 54 procent si přeje zůstat. “ 
Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM 

Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů 
do rozpočtu EU v letech 2004–2017

Příjmy z rozpočtu EU
Platby do rozpočtu EU
Čistá pozice ČR


