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1 Úvod 
 
 
Transformace hospodářského systému v České republice proběhla po pádu komunistického 

režimu v roce 1989. V zemích bývalého Sovětského svazu byla prosazována politika 

centrálního plánování, proto byla privatizace v daných zemích rozsáhlejší než v jiných. 

Komunistická ideologie totiž vnímá soukromé vlastnictví jako neslučitelné s jejími zásadami, 

proto se předlistopadové vedení snažilo zavést téměř výlučné státní vlastnictví. Potřebným 

nástrojem pro přeměnu na hospodářství s tržní ekonomikou byla privatizace. 

Restrukturalizace a modernizace nejen ekonomického, ale i veřejného sektoru (např. školství, 

veřejná správa,…) probíhaly ve více zemích střední a východní Evropy na počátku 90. let. 20. 

století. Každá země měla ale specifický poměr mezi veřejným a soukromým sektorem nebo 

různé politicko-společenské podmínky, proto se i průběh privatizace lišil stát od státu.  

 

Nalezení soukromých vlastníků pro podniky bylo nezbytné, protože práce a kapitál byly 

v podnicích neefektivně vázány. Stát nebyl schopen odolávat tlakům společností a poskytoval 

jim dotace, které nebyly podmíněny kvalitou nebo množstvím produkce. Právě odstranění 

tohoto automatického financování bylo předpokladem pro privatizaci a restrukturalizaci 

podniků. Hlavní vlna privatizace proběhla v letech 1992-1994, dosud ale tento proces nebyl 

dokončen. Privatizací v České republice se do dnešní doby zabývala řada autorů, např. Jan 

Kotrba, Michal Mejstřík, Evžen Kočenda, Pavel Metrlík nebo Tomáš Ježek. 

 

Cílem mé práce je popsat průběh privatizace a konfrontovat plánované cíle s výsledky. Také 

bych chtěla popsat, proč vybrala česká vláda cestu kuponové privatizace, která do té doby 

neproběhla v jiných zemích. Zároveň se pokusím propojit chyby v legislativě s jejími 

důsledky a popsat případy, kdy se nepodařilo zabránit zneužívání zprivatizovaného majetku.  

 

Ve své práci se budu věnovat privatizačnímu procesu v Československu, popř. v České 

republice (po rozdělení federace k 1. 1. 1993). Použila jsem metodiku analytickou. V druhé 

kapitole se budu zabývat průběhem privatizace, kdo a jak ji plánoval a vytvářel, jaké byly cíle 

jejích tvůrců, jaké metody a postupy byly použity a proč byly dané postupy vybrány. Zároveň 

popíšu zásadní chyby, které později umožnily nelegální chování nových vlastníků státního 

majetku a kvůli kterým později získalo slovo privatizace negativní konotaci.  
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Ve třetí kapitole se budu zabývat stavem vybraných podniků po privatizaci. Některé podniky 

byly předány do soukromých rukou úspěšně, jiné firmy měly opačný osud a byly svými 

novými majiteli zadluženy nebo vytunelovány. Část své práce jsem věnovala úloze bank 

v privatizaci, neboť právě nestandardní a riskantní chování některých finančních ústavů 

způsobilo velké ztráty, které museli poté zaplatit daňoví poplatníci. Ze samotné povahy této 

kapitoly jsem text založila na rešerši tehdejších novin a časopisů, čerpala jsem zejména 

z článků, které vyšly v dané době.   

 

Ve čtvrté kapitole jsem zpracovala danou problematiku z žurnalistického pohledu, a to jako 

rozhovor, anketu, článek a reportáž. 
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2 Příčiny a východiska transformace ekonomiky 
 
Po pádu komunistického režimu v České Republice v roce 1989 byla hlavním úkolem nové 

vlády transformace centrálně plánované ekonomiky na tržní. Centrálně plánované 

hospodářství zavedla po Druhé světové válce Komunistická strana Československa, která se 

dostala k moci po převratu v únoru 1948. Přechod od pluralitního systému k monopolu KSČ 

znamenal také změnu hospodářské politiky. Vícesektorová ekonomika se přeměnila 

v jednosektorovou. To znamená, že měl existoval pouze státní sektor a soukromé vlastnictví 

bylo potlačeno, znárodněny byly všechny podniky i zemědělská půda1. Téměř o všech 

sektorech života, včetně ekonomiky, rozhodoval úzký okruh vedoucích stranických 

funkcionářů. Vytvářeli pětileté hospodářské plány pro výrobu, které určovaly, co se bude 

vyrábět, kde, za kolik a za jakou mzdu pro zaměstnance. 

 

V 80. letech 20. století se začala stupňovat nespokojenost občanů s vývojem Československa. 

Ekonomika dlouhodobě stagnovala, porušovala se základní občanská práva, stát vyráběl velké 

množství nekvalitních výrobků, zásobování u některých potravin nefungovalo, určité suroviny 

byly nedostatkovým zbožím, výrazně se zhoršovalo životní prostředí. Práce a kapitál byly 

vázány ve špatných podnicích a bylo nutné je uvolnit do efektivnějších použití. Takové 

podmínky vytvářely tlaky na zlepšení těchto nedokonalostí. Ekonomický ústav 

československé akademie věd se opakovaně snažil od 60. let zavádět dílčí změny2, ale 

nemohli odstranit hlavní příčinu neúspěchu socialistického státu, kterou byla neudržitelnost 

státního vlastnictví a neexistence vlastnictví soukromého. To vyvrcholilo v pád 

komunistických režimů v části tehdejšího Socialistického svazu (v Polsku, Maďarsku, 

Československu, Rumunsku, Bulharsku, Albánii, NDR). V Československu proběhla 

v listopadu 1989 „Sametová revoluce“, která u nás započala transformaci na tržní 

hospodářství.  

 

V Československu byla výchozí situace pro přeměnu ekonomiky v určitých ohledech lepší 

než v ostatních státech procházejícími stejným procesem. Jednak díky výhodnému 

                                                 
1 Pozemkové reformy proběhly ve třech etapách už v letech 1945-47, během nichž bylo přerozděleno okolo 1/3 
území státu. V roce 1949 byl přijat zákon o jednotném zemědělském družstvu, který se snažil zlikvidovat 
soukromé zemědělce neboli „kulaky“ a nutil nátlakem ke vstupu do JZD. Proces kolektivizace trval 12 let. 
2 Např. tzv. Šikova reforma v letech 1965-1968, která se zakládala na doplnění hospodářského plánu o trh, 
vytvoření podmínek pro podnikání firem, dále měřítkem úspěchu měl být hrubý důchod, od kterého se měl 
odvíjet i plat, nebo podniky měly být zodpovědné za dobré i špatné hospodaření. Reforma ale skončila invazí 
vojsk Varšavské smlouvy 21. 8. 1968. 
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geografickému umístění mezi Německem a Rakouskem, tak i díky obezřetné politice vedení 

strany. Inflace, rozpočtový deficit ČSR i zahraniční dluh byl oproti jiným zemím nízký. Na 

druhou stranu nevýhodou pro tehdejší Československo byl velmi vysoký stupeň centralizace  

a neexistence legálního soukromého vlastnictví. Přestože jsme se sbližovali změnami systému 

západním demokratickým státům, hospodářskou úrovní jsme se od nich kvůli propadu 

makroekonomických ukazatelů vzdalovali.  

 

2.1  Ekonomická východiska 
 
Hlavním pilířem přeměny ekonomiky se stala privatizace. Privatizace  se obecně chápe jako 

převedení státního majetku do vlastnictví soukromých osob nebo podnikatelských subjektů, 

které zajistí efektivnější a racionálnější fungování ekonomiky. „Jedná se tedy vždy  

o nahrazení anonymního státního vlastnictví, které se prokazatelně neosvědčilo, přesně 

vymezeným vlastnictvím soukromým“ (Stránský, 1995, s. 8). 

 

Vlastnictvím se podle Stránského rozumí zejména tři základní práva (Stránský, 1995): 

• právo věc držet a užívat  

• přivlastňovací právo – tj. právo na příjem plynoucí z věci 

• právo disponovat věcí. 

 

Vlastnictví je tedy podmínkou a zároveň nástrojem privatizace. Stát jako vlastník podniků 

neměl důvod modernizovat výrobu, navíc nebyla známa hodnota podniků ani finanční toky 

uvnitř nich. Stát nebyl schopen odolávat tlakům podniků, které požadovaly dotace. 

Privatizace umožnila oddělit podniky od automatického financování, který byl do té doby 

nezávislý na výkonu a produktivitě firmy. Soukromé vlastnictví navíc vytváří soutěžní 

prostředí díky většímu množství tržních subjektů. Výrobky se musí stát konkurenceschopné, 

buď kvalitou nebo cenou, jinak na trhu neobstojí a zaniknou.  

 

Po volbách v červnu 1990 zahrnula nová vláda do svého programu jako hlavní bod privatizaci 

státního majetku. Na konečné podobě reformy začal pracovat tým v čele s novým ministrem 

financí Václavem Klausem, dále se na ní podílel ministr privatizace Tomáš Ježek a Dušan 

Tříska (tito dva měli na starosti privatizaci) a Vladimír Rudlovčák, který řešil liberalizaci cen. 

Podle tehdejšího ministra privatizace Tomáše Ježka (Ježek, 2007) vláda správně pochopila 

situaci Československa, kdy neexistoval fungující trh ani potřebné instituce, a jako cíl si 
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stanovila vybudovat infrastrukturu trhu a dostatečný počet soukromých subjektů. Proto aby 

trh vzniknul a začal fungovat, musel stát převést rychle velký objem státního majetku do 

soukromých rukou. Nejtěžším úkolem vlády přitom bylo, aby nepodlehla tlaku maximalizovat 

příjmy do státního rozpočtu. 

 

Oproti jiným postsovětským zemím, např. Slovensku a Polsku, proběhla v Česku rychlá  

a zásadní privatizace zejména díky kuponové metodě. Bylo to způsobeno tím, že si občané 

zvolili v r. 1992 do parlamentu strany středu a pravice (zatímco ve slovenském i polském 

parlamentu zasedli zástupci středových a levicových stran), což prokázalo silnou podporu 

občanů pro pokračování rychlé a úplné privatizace. Mezi faktory, které takto ovlivnily českou 

společnost, patří mimo jiné i nízká nezaměstnanost (3 – 4% oproti např. Slovensku s dvanácti 

procenty) nebo uvědomění, že před Druhou světovou válkou se Česká republika řadila jako 

jediný stát v regionu mezi nejvyspělejší ekonomiky (s průměrným HDP na obyvatele 

srovnatelným s Rakouskem), a s tím související vize, že transformace pomůže České 

republice opět se zařadit mezi vyspělé státy (Švejnar a kol., 1997). 

 

Právě rychlá privatizace bez předchozí restrukturalizace podniků, která vznikla pod vedením 

Václava Klause, je v dnešní době často kritizována. „Oponentem“ (ne však příliš silným) 

Klausovy liberální koncepce byla v té době česká vláda v čele s Petrem Pithartem, která 

nechtěla veškerou transformaci nechat na trhu. Hlavními body jejich sporu bylo například 

zda-li uvolnit ceny najednou nebo postupně, jak rychle vystavit podniky zahraniční 

konkurenci nebo jaký zvolit kurz. Starší ekonomové kolem Pitharta3 také chtěli nejdříve zjistit 

stav podniků, dát je do pořádku a potom se je pokusit prodat (takto probíhala privatizace např. 

ve východním Německu). Klaus a lidé okolo něho ale nevěřili, že by stát byl schopný 

v postkomunistickém prostředí odhadnout opravdový stav podniků, a navrhovali co 

nejrychlejší privatizaci, protože jinak by podle nich nebyly schopné konkurovat zahraničním  

firmám. Dalším důvodům, které vedly k přijetí liberální koncepce a zejména kuponové 

privatizace, se budu věnovat v samostatné kapitole. 

 

 

 

 

                                                 
3 např. František Vlasák. Václav Klaus je pohrdavě nazýval „osmašedesátníci“, to znamenalo, že je odsoudil jako 
zpátečnické a antiliberální. 
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2.2 Legislativní prostředí privatizace 
 
V této kapitole bych se chtěla krátce věnovat dalšímu problému transformace ekonomiky na 

počátku 90. let, a to častým výtkám, že pro privatizaci neexistoval odpovídající právní rámec. 

Jak ukazuje tabulka 2.1 (viz tabulka 2.1), legislativní základy pro tržní ekonomiku se skutečně 

vytvářely v letech 1990-1991, bylo nutné přepracovat velký počet zákonů a mnoho nových 

rychle vytvořit a přijmout. V průběhu transformace byly vytvořeny „stovky veřejných 

akciových společností, a to v prostředí, které se vyznačovalo mimořádně stručnou a neúplnou 

zákonnou úpravou právních vztahů uvnitř akciové společnosti, naprostou nezkušeností 

účastníků trhu s tou organizační formou, absencí smysluplné veřejnoprávní regulace 

kapitálového trhu, zcela nedostatečnou kapacitou soudů a především všeobecnou absencí 

mimoprávních institucí, na kterých trhy spočívají“ (Richter, 2005, s. 25).  

 

Tabulka 2.1 Legislativní rámec privatizace 

Číslo,  název zákona Zákon přijat Zákon platný od 

298/1990 O majetku církevních řádů a arcidiecéze 

Olomoucké 

19. 7. 90 19. 7. 90 

403/1990 O zmírnění některých majetkových křivd  2. 10. 90 2. 11. 90 

427/1990 Malá privatizace 25. 10. 90 1. 12. 90 

87/1991 Mimosoudní rehabilitace: navrácení 

vlastnictví, finanční kompenzace 

21. 2. 91 1. 4. 91 

62/1991 Velká privatizace 25. 2. 91 1. 4. 91 

172/1991 Převod majetku obcím 24. 4. 91 24. 5. 91 

229/1991 Zákon o půdě 21. 5. 91 24. 1. 92 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední  
a východní Evropě, 1997, s. 134. 
 

 

Václav Klaus ale ve svém textu z roku 1998 namítá, že vývoj práva odráží vývoj ekonomický 

a společenský, a proto nemohla být legislativa ani právní instituce vytvořeny před začátkem 

transformace.4 Problém spočíval podle Ježka zejména v chybném popisu státního podniku 

v zákonech, kdy jeho postavení popisoval obchodní zákoník. Tato nejasnost způsobila, že 

                                                 
4 KLAUS, V. Ekonomika, právo a transformace. 1998. Dostupný z WWW: 
<http://www.klaus.cz/clanky/1799>. 
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manažeři státních podniků mohli využívat práv soukromých vlastníků jako pronajímání 

státního majetku, jeho zastavování bankám nebo jeho převádění na jiné osoby. Tyto 

nedostatky odstranila až novelizace privatizačního zákona. Velké problémy v právní oblasti 

byly způsobeny i konflikty mezi speciálními privatizačními zákony a obchodním zákoníkem, 

zejména určením působnosti speciálního privatizačního a obecného obchodního zákona. 

Pokud by totiž začal obchodní zákoník platit předčasně, nebylo by možné privatizaci 

dokončit. Zákon také neochraňoval menšinové akcionáře v investičních privatizačních 

fondech, kteří byli systematicky okrádáni těmi majoritními. V té době neexistovaly zákony 

pro zakládání a fungování fondů5 ani jakákoli instituce, která by dohlížela na dodržování 

nejzákladnějších pravidel a na to, aby nedocházelo ke pronevěrám. Komise pro cenné papíry, 

která měla mít tyto záležitosti na starosti, vznikla až v roce 1998, tedy šest let po začátku 

kuponové privatizace (Ježek, 2007). 

 

2.3 Rozsah privatizace a její formy 
 
Jak píše Kotrba, privatizace v České republice byla spolu s privatizací v bývalé NDR jedním 

z největších transferů státního vlastnictví do soukromých rukou v moderní ekonomické 

historii. Na rozdíl od např. Polska či Maďarska totiž nebylo v Československu téměř žádné 

soukromé vlastnictví – až 98 % všeho majetku bylo vlastněno státem. Více než šest milionů 

občanů získalo akcie v kupónové privatizaci a desítky tisíc malých i velkých podniků byly 

vydraženy v aukcích nebo prodány v přímých prodejích (Švejnar a kol., 1997). Privatizace 

měla probíhat ve třech dílčích proudech:  

• restituce majetku jejich bývalým vlastníkům nebo dědicům,  

• privatizace drobných provozoven prostřednictvím aukcí (malá privatizace), 

•  velká privatizace týkajících se středních a velkých podniků.  

•  

Jak je patrné z tabulky 2.2 (viz tabulka 2.2), celkově proběhla privatizace do konce roku 2005 

u 6751 projektů se 16 599 privatizačními jednotkami v hodnotě 983,2 mld korun. Majetek byl 

oceňován účetními cenami, které neodpovídaly ceně tržní – v té době totiž trh ještě cenu 

nemohl stanovovat, protože neexistovaly soukromé subjekty, které by mezi sebou 

obchodovaly. Důležitou roli ve výběru a způsobu privatizace v České republice sehrálo také 

                                                 
5 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech vešel v platnost 29. května 1992, tedy až po 
předkole první vlny, kdy lidé svěřovali své kuponové knížky fondům a až po velmi úspěšné reklamní kampani 
fondů. Tvůrci zákona ale vůbec nepočítal s tím, že by si zakladatelé fondů chtěli majetek přivlastnit. 
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to, že občané disponovali velmi omezeným množstvím úspor. Vzhledem k předpokladům 

napsaným výše (nutnost rychlého převedení majetku do soukromých rukou pro vytvoření trhu 

a téměř výlučné státní vlastnictví) byla situace po převratu ojedinělá ve srovnání s dalšími 

transformujícími se státy. Proto československá vláda nemohla použít jako vzor privatizace, 

které úspěšně proběhly v jiných západních státech. 

 

Tabulka 2.2 Stav realizace privatizačních projektů a použití transformačních metod 

druh transformace počet privatizačních jednotek majetek v tisících korun 

veřejné dražby 1 206 8 444 977 

veřejné soutěže 1 419 34 060 167 

přímý prodej 6 796 69 874 422 

bezúplatný převod, restituce 5 304 72 455 919 

převod na a. s.  1 874 798 334 123 

celkem 16 599 983 169 608 

Zdroj: Fond národního majetku ČR. Výroční zpráva 2005. Vlastní zpracování 2011 

 

Petr Stránský ve své knize Privatizace z českého pohledu (Stránský, 1995) rozděluje formy 

privatizace na standardní a nestandardní. Do první skupiny řadí metody běžně používané 

v tržních ekonomikách – veřejné aukce, veřejnou soutěž (podobná aukci, ale je možné použít 

různá kritéria prodeje) a přímý prodej předem určenému vlastníkovi. Mezi nestandardní 

formy privatizace řadí československý fenomén – kupónovou privatizaci. 

 

Jak lze vidět v grafu 2.1 (viz graf 2.1), největší procento podniků bylo privatizováno pomocí 

přímých prodejů (41 %), druhá nejčastější metoda s 32 % byly bezúplatné převody nebo 

restituce, následuje převod na akciové společnosti s 11 % (z této části potom bylo okolo 50 % 

privatizováno pomocí kuponové metody), veřejné aukce s 7 % a pomocí veřejných soutěží 

bylo zprivatizováno 9 % ze všech provozních jednotek. Do konce roku 1994 bylo v České 

republice zprivatizováno přibližně 80 procent všeho státního majetku (v roce 1990 byl podíl 

soukromého sektoru stále pouze 4 %), většina ve dvou vlnách velké privatizace. Celý proces 

ale probíhá i do dnešní doby, např. stále probíhající dohady o restitucích majetku zabaveného 

církvi nebo debaty o prodeji státních podílů ve firmách jako ČEZ, Letiště Praha či Lesy ČR.  
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Graf 2.1 Privatizační jednotky podle formy transformace 

 Zdroj: Fond národního majetku ČR. Výroční zpráva 2005. Vlastní zpracování 2011.  

 

 

V roce 1991 byl zřízen Fond národního majetku (FNM), který měl dočasně spravovat státní 

majetek určený k privatizaci a technicky realizovat privatizačních projektů. Rozhodnutí  

o privatizaci vydávalo Ministerstvo financí nebo vláda. Při veřejných aukcích a dražbách 

Fond národního majetku zabezpečoval jejich přípravu a průběh, při přímém prodeji uzavíral 

kupní smlouvy. Pokud se společnosti měly přeměnit na akciové společnosti, FNM akciovou 

společnost založil, stal se jejím hlavním akcionářem a následně akcie prodal nebo je převedl 

novým majitelům. Fond byl zrušen v roce 2005, jeho ztráta činila přibližně 1,2 miliard korun.6 

 

2.3.1 Restituce a malá privatizace 
 
Restituce byly zahájeny na konci roku 1990 a umožnily návrat majetku jeho bývalým 

vlastníkům pod několika podmínkami. Majetek musel být znárodněn až po nástupu 

komunistického režimu a vlastníci museli být českoslovenští občané, ve specifických 

případech měla nárok na restituci i církev. Korporace, spolky, sdružení a jiné právnické osoby 

byly z restitucí vyloučeny. S restitucemi se začalo od konce, to znamená, že nejdříve se 

navracel majetek zabavený nejpozději, tj. v roce 1959 (Ježek, 2007). Nejobtížnější restituce 

probíhaly v zemědělství, která zahrnovala okolo 200 tisíc případů (Švejnar a kol., 1997). Jak 

vyplývá z tabulky 2.3 (viz tabulka 2.3), výdaje na restituce od začátku privatizace do roku 

2005 činily 1,95 miliard korun. 

                                                 
6 NĚMEČEK,R. Hospodaření Fondu národního majetku České republiky s pohledávkami. Nejvyšší kontrolní 

úřad [online]. Dostupný z WWW: <http://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=650>. 
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Tabulka 2.3 Příjmy a výdaje malé privatizace 1991-2005 (v mil. Kč) 

příjem z malé privatizace 34 365 

úroky, včetně daně z úroků 15 132,9 

příjmy celkem 49 497, 9 

restituce 1 953 

výdaje celkem 45 744, 5 

Zdroj: Fond národního majetku. Výroční zpráva 2005. Vlastní zpracování 2011. 

 

Malá privatizace v sobě zahrnovala prodej maloobchodů a dalších malých provozoven 

zaměřených na veřejné služby, z převodu byly ale vyloučeny věci sloužící zemědělské 

výrobě. Podle slov tehdejšího ministra privatizace Tomáše Ježka byla založena na myšlence, 

že je potřeba přijít rychle s jednoduchou metodou privatizace, aby uspokojily rostoucí 

netrpělivost občanů. Důležité bylo, že přecházely na nové majitele jen movité a nemovité 

věci, na rozdíl od velké privatizace, kdy soukromí vlastníci přebírali i závazky podniku. 

Z dražeb byli vyloučeni cizí státní příslušníci, aby byli ochráněni českoslovenští občané 

nedisponující velkým množstvím peněz. Pokud ale majetek nebyl v prvním kole vydražen, 

mohli se cizinci do druhého kola zapojit.  

 

Jedinou možnou metodou malé privatizace byla veřejná dražba; výjimkou byla situace, kdy 

byla uzavřena smlouva o dočasném užívání a pronajímatel si mohl koupit provozovnu bez 

předchozí dražby. Jak uvádí Ježek, první aukce v rámci malé privatizace se konala už 26. 

ledna 1991, proto muselo být v krátké době jmenováno 85 privatizačních komisí (do každého 

okresu jedna), které byly výkonným orgánem malé privatizace a měly moc kontrolovat proces 

a rozhodovat o prodeji majetku. Členové těchto komisí i jejich rodinní příslušníci byli 

automaticky vyřazeni z účasti na dražbách. Tržby z aukcí šly na konto FNM. Hlavní proud 

malé privatizace byl ukončen v roce 1993, některé jednotky byly ale draženy až do roku 2005. 

Během celého procesu bylo zprivatizováno na 30 tisíc podniků za přibližně 34,4 miliard 

korun (Ježek, 2007). Jak je patrné z tabulky 2.3 (viz tabulka 2.3), na zvláštním privatizačním 

účtu FNM do roku 2005 bylo soustředěno včetně úroků  

a ostatních příjmů 49,5 miliard korun. 
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Podle maloprivatizačních zákonů byly z příjmů z dražeb podniků hrazeny náklady na provoz 

privatizačních komisí, náklady na likvidaci státních podniků, další výdaje směřovaly na 

dotace k zvýhodněným úvěrům při privatizaci zdravotnictví, na Státní fond životního 

prostředí, Ministerstvo školství, odstranění následků povodní, kompenzace v zemědělství a na 

další výdaje. Celkově vydal Fond národního majetku 45,7 mld Kč z příjmů z malé privatizace. 

 

2.3.2 Velká privatizace 
 
Velká privatizace probíhala ve dvou vlnách v letech 1992-1994 a zahrnovala převod středních 

a velkých podniků do soukromého vlastnictví. Jak uvádí Kotrba (Švejnar a kol., 1997), velká 

privatizace byla zaměřena na dvě hlavní myšlenky. První byla rychlá privatizace většiny 

průmyslu, obchodu a zemědělství. Proto strůjci reformy odmítli chápat privatizaci jako jednu 

z mnoha metod restrukturalizace podniků; restrukturalizace měla být podle nich provedena až 

novými vlastníky. Privatizaci viděli jako nástroj změny systému, a ne jako nástroj změny 

efektivity podniků. Druhým cílem byla možnost pro kohokoliv zapojit se do procesu  

a předložit privatizační projekt.  

 

Privatizační projekt byl základem privatizace každého podniku. Obsahoval návrh na převod 

buď celé firmy, jejích částí, nebo více firem do soukromých rukou. Management státního 

podniku musel předložit návrh na privatizaci celého podniku, ostatní zájemci mohli sepsat 

privatizační projekt jen na ty části, o které měli zájem. Pro každý takový plán byla také 

navržena jedna z metod privatizace (Švejnar a kol., 1997): 

• přímý prodej 

• veřejná aukce 

• veřejná soutěž 

• transformace na akciovou společnost a prodej akcií (např. kuponovou privatizací) 

• bezúplatný převod majetku na obce 

 

Podle Kotrby bylo z celkového počtu 23 607 předložených projektů 21 % podáno 

managementem, ostatní zájemci o koupi celého podniku nebo jeho části tvořili 49 %. 

Strategie managementu byla podle jeho slov závislá na tom, jestli byl podnik zahrnut do 

kuponové privatizace nebo nikoli. V případě že nebyl, navrhnul management jednu ze 

standardních metod pro privatizaci buď celého podniku, nebo jeho částí. Pokud podnik byl 

zařazen do kuponové privatizace, musel management navrhnout transformaci podstatné části 
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podniku na akciovou společnost. Hlavními faktory pro rozhodování byl rozdíl mezi účetní  

a očekávanou tržní hodnotou a pravděpodobnost schválení projektu státem. Strategii 

managementu můžeme rozdělit do sedmi skupin (Švejnar a kolektiv, 1997): 

• koupě celé firmy; 

• získání podílu na majetku celé firmy; 

• privatizace nejlukrativnějších částí podniku přímým prodejem a méně zajímavé části 

nabídnout jinými metodami; 

• management rozdělí firmu, privatizuje hlavní část firmy a nepotřebné a ekonomicky 

nevýhodné odhazuje; 

• management pracuje jako agent třetí strany se zájmem na koupi celé firmy; 

• privatizace bez vlastnického podílu; 

• prodlužování privatizace na co nejdelší období, to slouží k převedení aktiv podniku na 

management. 

 

Management byl nejúspěšnějším předkladatelem privatizačních projektů, více než 53 procent 

projektů managementu bylo schváleno. Tato hodnota ale není příliš vypovídající o kvalitě 

předložených projektů managementem, protože na některé podniky byl podán pouze jeden 

privatizační projekt, a to od managementu. Takové projekty byly bez většího odkladu 

schváleny. V první vlně kuponové privatizace výrazně převažovaly podniky, které se 

privatizovaly jako celek (61,7 %), v druhé vlně to bylo necelých 50 % a zároveň výrazně 

přibylo společností rozdělených na více než deset privatizačních jednotek – z 3 % v první vlně 

na 17,5 % v druhé (Švejnar a kolektiv, 1997). 

 

Metodu si předkladatelé projektu mohli zvolit sami, ale pro každou privatizační metodu byl 

zákonem daný způsob oceňování majetku. Projekt musel obsahovat účetní hodnotu majetku; 

pozemky a budovy byly oceňovány podle vyhlášky ministerstva financí. Zjištěná hodnota 

byla při aukcích a veřejných soutěžích považována za vyvolávací cenu, při přímém prodeji 

byla cenou prodejní a při transformaci podniku na akciovou společnost byla hodnota 

používaná pro stanovení základního jmění. 
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2.3.3 Průběh velké privatizace 
 
Prvním krokem vlády byla publikace seznamu státních podniků určené k privatizaci v první  

a druhé vlně a seznam firem, které v dalších pěti letech nebudou privatizovány nebo budou 

likvidovány. V rámci první vlny privatizace se mohly předkládat projekty do ledna 1992, ve 

druhé do ledna 1993. Privatizační projekty potom příslušné ministerstvo (průmyslu  

a obchodu, zemědělství, dopravy a zdravotnictví) doporučilo k přijetí, přepracování nebo 

zamítnutí, konečné slovo ale mělo ministerstvo privatizace.  

 

Do začátku kuponové privatizace v květnu 1992 (tedy v prvních osmi měsících velké 

privatizace) bylo schváleno pouze 27 projektů. Jak lze vyčíst z tabulky 2.4 (viz tabulka 2.4), 

ke konci roku 1993 ale bylo kvůli začátku kuponové privatizace schváleno už 7533 

privatizačních jednotek v hodnotě 871, 6 mld. Korun. Největší část majetku určeného 

k privatizaci patřilo podnikům, které se transformovaly na akciové společnosti (754,3 mld. 

korun). A právě většina akciových společností se alespoň z části privatizovala pomocí 

kuponové metody. 

 

Tabulka 2.4 Schválené privatizační projekty do roku 1993 

privatizační metoda počet jednotek majetek (v mil. Kč) % realizovaných 
projektů (ze 

schválených jednotek) 
veřejná aukce 514 5 811 54,1 

veřejná soutěž 502 19 188 57 

přímý prodej 1680 46 283 68 

restituce a doprodej 129 9 527 56,6 

čistá restituce 613 6 477 51,2 

transformace na a.s. 1777 754 262 80,1 

bezúplatný převod 2318 30 013 50,3 

celkem 7533 871 561 62,2 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední  
a východní Evropě, 1997, s. 142. 
 
 
Jak uvádí Kotrba, průměrná velikost privatizační jednotky ke konci roku 1993 činila 424 

milionů korun, největší firma určená k privatizaci byly České energetické závody (ČEZ), 

která vešla do privatizace s hodnotou základního jmění 59 miliard. Nejčastější metodou 
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privatizace byl přímý prodej předem určenému vlastníkovi, který se používal zejména pro 

menší firmy nebo menší části odštěpené od celých podniků. Průměrná účetní hodnota majetku 

privatizovaného pomocí přímých prodejů byla 25, 7 milionu korun. Druhou nejčastější 

metodou byl bezúplatný převod s průměrnou účetní hodnotou jednotky 13 milionů korun, 

pomocí kterého se převáděly především nemovitosti pro poskytování služeb obyvatelstvu. 

Veřejné soutěže a aukce se používaly u malých a velmi malých privatizovaných jednotek 

s průměrnou hodnotou kolem jednoho milionu korun (Švejnar a kolektiv, 1997).  

 

Podle Kotrby činila průměrná velikost privatizační jednotky ke konci roku 1993 424 milionů 

korun. Největší firma určená k privatizaci byla České energetické závody (ČEZ), která vešla 

do privatizace s hodnotou základního jmění 59 miliard. Nejčastější metodou privatizace byl 

přímý prodej předem určenému vlastníkovi, který se používal zejména pro menší firmy nebo 

menší části odštěpené od celých podniků. Průměrná účetní hodnota majetku privatizovaného 

pomocí přímých prodejů byla 25, 7 milionu korun. Druhou nejčastější metodou byl 

bezúplatný převod s průměrnou účetní hodnotou jednotky 13 milionů korun, pomocí kterého 

se převáděly především nemovitosti pro poskytování služeb obyvatelstvu. Veřejné soutěže  

a aukce se používaly u malých a velmi malých privatizovaných jednotek s průměrnou 

hodnotou kolem jednoho milionu korun (Švejnar a kolektiv, 1997).  

 

Velká privatizace měla být podle jejích autorů velmi rychlá, ve skutečnosti byla privatizace 

poměrně zdlouhavým procesem. Zakladatelská ministerstva nebo vláda publikovala seznam 

podniků určených k privatizaci v první vlně 30. června 1991. Předkládání  projektů 

managementem a ostatními zájemci probíhalo do ledna 1992 a od této doby ministerstvo 

privatizace schvalovalo projekty. Do konce roku 1993 ale nebylo přijato žádné rozhodnutí  

u 276 podniků a u 165 společností byly všechny předložené projekty zamítnuty (Švejnar  

a kol., 1997). Po schválení projektů ministerstvem může Fond národního majetku začít 

s přípravou a převedením majetku. Vlastní prodej a převedení přitom často trvá i více než rok. 

Jak jde vidět v tabulce 2.4 (viz tabulka 2.4), do konce roku 1993 bylo realizováno jen 54 % 

veřejných aukcí, 57 % schválených veřejných soutěží, 68 % přímých prodejů, 80 % 

transformací na akciové společnosti a jen 50 % bezúplatných převodů. 
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2.3.4 Kuponová privatizace 
 
Kuponová privatizace proběhla ve dvou vlnách v letech 1992-1994 a měla zajistit, aby se stát 

nesnažil využít privatizaci jako zdroj k naplnění státního rozpočtu. Kuponová privatizace byla 

založena na bezúplatném převedení státního majetku na občany federace resp. České 

republiky (v případě druhé vlny) prostřednictvím kuponů, za které lidé získali akcie vybrané 

společnosti. Podle Ježka (Ježek, 2007) také vláda naštěstí nepodlehla riziku privatizovat 

pouze méně ziskovější a horší podniky, což by vedlo ke ztrátě důvěry občanů. 

 

Petr Stránský nazývá kuponovou metodu jako „základní možnost pro rovnoprávné soutěžní 

zapojení všech občanů do ekonomické reformy a určitou majetkovou kompenzaci za 

předchozí vývoj“ (Stránský, 1995, s. 16). Mezi nevýhody kuponové metody řadí to, že 

nepřináší kapitál, nevytváří plnohodnotné vlastnické vztahy nebo že přináší anonymní  

a rozptýlené vlastnictví. Kuponová privatizace ale podle něj nebyla v rozporu s tehdejším 

mimořádným stavem ekonomiky a bylo důležité najít soukromé vlastníky rychle, protože 

jakákoli forma vlastnictví je lepší než státní. 

 

Dalším ekonomický důvodem pro použití kuponové metody bylo podle Richtera (Richter, 

2005) i to, že se u nás nenacházela velká akumulace domácího kapitálu (tzn. že občané neměli 

dostatek peněz na nákup akcií firem prostřednictvím běžných privatizačních metod) a vláda 

díky nízké zahraniční zadluženosti nepotřebovala peněžní prostředky na její vyrovnání. 

Richter vidí i politické důvody: blížící se volby a možnost je vyhrát pomocí bezplatného 

transferu majetku, snaha získat voliče pro myšlenku volného trhu nebo averze k zahraničnímu 

kapitálu. Tato averze mohla být způsobena tím, že politici nechtěli zveřejnit skutečný stav 

podniků (což by museli provést při standardní zahraniční aukci), ve kterých pracovala většina 

občanů. 

 

Tehdejší ministr financí Václav Klaus ve svém textu z roku 2001 (Klaus, 2001) potvrzuje 

zmíněné ekonomické důvody a píše, že zahraniční investoři příliš nesměřovali své finance do 

transformujícího se státu kvůli riziku a „v zemi neexistoval soukromý kapitál, ani pro tento 

účel využitelné a dostačující úspory obyvatelstva. Přesto nebylo možné občanům, které 

minulý režim ožebračil, upřít právo podílet se na privatizaci a zbavit je šance uplatnit své 

schopnosti a talent i v podnikatelské oblasti. Metodou, která umožnila obejít tato omezení  
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a dát privatizaci dostatečnou podporu občanů, byla právě kupónová privatizace.“7 Ve stejném 

textu se zabývá tím, že kuponová privatizace měla za cíl najít pro státní majetek rychle  

a transparentně nové vlastníky, od kterých se však neočekávalo, že by měli být i vlastníky 

konečnými.  

 

Klaus chtěl odstartovat privatizaci touto metodou co nejdříve, protože měla být schopná najít 

v krátkém období soukromé vlastníky pro velké množství státních firem bez jejich předchozí 

složité restrukturalizace. Nakonec však musel kuponovou privatizaci kvůli náročnosti 

zpracování projektů (které, jak jsem už zmiňovala, mohli předkládat všichni občané) posunout 

na květen 1992. To se ale nakonec ukázalo jako výhoda, protože kuponová privatizace 

závisela na aktivitě a zájmu občanů, a díky reklamní kampani Viktora Koženého (který slíbil 

za každý kupon vložený do jeho fondu desetinásobek) dosáhla kuponová privatizace 

mimořádného úspěchu. První vlny se účastnilo okolo 77 %  občanů federace, druhé vlny pak 

okolo 74 procent, což znamenalo 6,1 milionů občanů České republiky (Švejnar a kol., 1997). 
 

49%

26%

4%

4% 8%
9%

kupony

přímý prodej

veřejná dražba

veřejná soutěž

bezúplatný převod akcií

ostatní

Graf 2.2 Formy privatizace akcií (v % nominální hodnoty) 

 Zdroj: Fond národního majetku ČR. Výroční zpráva 2005. Vlastní zpracování 2011.  

  

Kuponová privatizace představovala dominantní privatizační metodu. Jak dokládá graf 2.2 

(viz graf 2.2), nejčastější formou během obou vln velké privatizace byla privatizace kupony 

(49 %). Jako druhá nejpoužívanější metoda se uplatňoval přímý prodej, osm procent 

                                                 
7 KLAUS, V. K 10. výročí zahájení kupónové privatizace. 2001. Dostupný z WWW: 
<http://www.klaus.cz/clanky/2217>. 
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zaujímaly bezúplatné převody, veřejné dražby a soutěže zaujímaly po čtyřech procentech 

každá. Jak píše Kotrba, okolo 61 % akcií všech akciových společností v první vlně privatizace 

a 44 % akcií ve druhé vlně bylo nabídnuto pomocí kuponů (zbytek akcií byl privatizován 

pomocí jiných metod) a celková hodnota základního jmění všech společností činila 679 

miliard korun. První vlny kuponové privatizace se účastnilo 988 podniků se sídlem na území 

ČR s hodnotou akcií 212,5 miliard korun, v druhé vlně byly nabídnuty akcie 861 firem (z toho 

bylo 185 firem, které se nepodařilo zprivatizovat v prvním kole) s hodnotou akcií 155 miliard 

korun (Švejnar a kol., 1997).  

 

Pro každou vlnu publikovalo ministerstvo seznam podniků a přibližně určilo, kolik majetku 

má být za kupony směněno. Každý občan starší 18 let si potom mohl (od listopadu 1991, resp. 

od října 1993 pro druhou vlnu) pořídit za tisíc korun kuponovou knížku s 1000 tzv. 

investičními body, za které potom mohl poptávat nabízené akcie firem. Celou kuponovou 

knížku nebo její část mohl také její majitel (neboli „investor“) ještě před začátkem samotné  

kuponové privatizace svěřit investičním fondům. 

 

Tabulka 2.5 Časový harmonogram kuponové privatizace                                                                                                  

  První vlna  Druhá vlna  

Jednotlivé kroky začátek konec začátek konec 

schvalování privatizačních 

projektů 

31. 4. 1992 - 29. 10. 1993 - 

registrace kuponových 

knížek občany 

1. 11. 1991 17. 2 1992 1. 10. 1993 8. 12. 1993 

registrace investičních fondů 17. 2. 1992 - 15. 11. 1993 - 

publikace seznamu 

nabízených podniků 

18. 5. 1992 - 4. 3. 1994 - 

nulté kolo 1. 3. 1992 26. 4. 1992 15. 12. 1993 9. 3. 1994 

první kolo 18. 5. 1992 8. 6. 1992 11. 4. 1994 25. 4. 1994 

druhé-páté kolo 7. 7. 1992 24. 12. 1992 23. 5. 1994 10. 10. 1994 

vydání akcií novým 

majitelům 

24. 4. 1993 - únor 1995 - 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a 
východní Evropě, 1997, s. 144. 
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Jak lze vidět v tabulce 2.5 (viz tabulka 2.5), kuponová privatizace byla rozdělena do několika 

návazných částí. Nejdříve se schvalovaly privatizační projekty, poté proběhla registrace 

kuponových knížek a investičních fondů. V nultém kole, neboli předkole, mohl držitel kuponů 

svěřit své investiční body některému ze zaregistrovaných fondů. Poté se investoři ucházeli  

o akcie společností v několika kolech. 

 

Kuponová privatizace probíhala tak, že nejdříve bylo oznámeno množství a cena akcií (daná 

objemem akcií, které si lze objednat za určitý počet bodů), a ve druhé fázi podávali 

individuální investoři a fondy své objednávky na akcie společností. Pokud byla poptávka 

stejná nebo menší než nabídka, byly všechny objednávky vyřízeny. Pokud existoval převis 

poptávky menší než 25 %, byly kráceny objednávky investičních fondů, a pokud se 

objednávky fondů nedaly krátit, potom byly veškeré objednávky zrušeny a akcie 

privatizované společnosti byly nabízeny v dalším kole za vyšší cenu. Neprodané akcie firem 

byly stejným principem draženy v dalších kolech, ovšem za sníženou cenu. 

 

2.3.5 Investiční privatizační fondy 
 
Investiční privatizační fondy měly odstranit riziko, že účast pouze jednotlivých občanů na 

kuponové privatizaci by vedla k velkému množství rozptýlených akcionářů, kteří by nemohli 

spravovat a řídit společnosti, do kterých investovali. Cílem investičních fondů bylo 

shromažďovat body individuálních investorů a následně za ně investovat. První vlny se 

v České republice zúčastnilo 249 fondů, jejichž prostřednictvím lidé investovali přes 72 % 

všech svých registrovaných bodů, přičemž přibližně dvě třetiny občanů odevzdali investičním 

fondům všech tisíc bodů. V druhé vlně bylo zaregistrováno 353 fondů (z čehož některé byly 

zaregistrované už ve vlně první), které soustředily 63,5 % ze všech investičních bodů 

akcionářů. Fondy po skončení privatizace proporcionálně převedly akcie na investory, kteří 

jim svěřili své kupony. Třináct největších fondů, kteří drželi více než 100 milionů bodů, 

vlastnilo 62,5 %  ze všech zaregistrovaných investičních bodů (Švejnar a kolektiv, 1997). 

 

Velký problém týkající se investičních fondů byla už výše zmíněná neexistující právní 

ochrana akcionářů ve fondech i společnostech a žádná instituce, která by dohlížela na 

dodržování základních pravidel. Vpuštění investičních fondů do privatizace v jejím průběhu 

bez jasných zákonů se později ukázalo jako klíčové. Asi třetina držitelů kuponů, kteří své 
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body investovali do fondů, byla po skončení kuponové privatizace okradena (Ježek, 2007). 

Investiční fondy byly totiž zakládány jako akciové společnosti, a proto se ve sboru akcionářů 

vedle sebe ocitli zakladatelé fondu i individuální investoři. Zakladatelé fondu jako majoritní 

vlastníci proto mnohdy nakládali s majetkem fondu jako s vlastním.  

 

Investiční privatizační fondy nashromáždili během obou vln kuponové privatizace asi 60 

procent z celkového nabízeného majetku, což znamenalo okolo 192 miliard korun. Toto byla 

ale pouze účetní cena a do roku 1996 klesla na přibližně 140 miliard korun, která už odrážela 

tržní hodnotu majetku. Z této částky bylo podle Libora Michálka (ředitel odboru kolektivního 

investování na Komisi pro cenné papíry) ukradeno 49,6 miliard korun. Pro tuto praxi se vžilo 

slovo tunelování, které proniklo i do angličtiny jako „tunneling“. Definice tohoto anglického 

slova zní „transfer aktiv a zisku z podniků ve prospěch jejich kontrolujících akcionářů“.8  

 

Podle Ježka bylo z celkové částky 49,6 miliard Kč asi 40 miliard odčerpáno z fondů po 

transformaci na holdingy. Z 555 fondů, které byly registrovány pro obě vlny kuponové 

privatizace, bylo 152 převedeno na holding. Holding znamená, že určitá osoba drží takový 

počet akcií společnosti, která jí dovoluje kontrolovat a řídit firmu. Zákon umožnil, aby se 

zakladatel investičního fondu nově zaregistroval jako majoritní vlastník dané akciové 

společnosti u obchodního soudu. Výsledkem bylo to, se nadále neodděloval majetek 

zakladatele a individuálních akcionářů, ale zakladatel fondu mohl legálně kontrolovat celý 

jeho majetek, tzn. i ten, který mu nepatřil. Takové fondy, přeměněné na „běžné“ akciové 

společnosti, se dostaly mimo kontrolu ministerstva financí, které mělo dohlížet na kapitálový 

trh. V těchto 152 fondech byl koncentrován  majetek v hodnotě přibližně 50 miliard korun, 

z čehož podle odhadu Komise pro cenné papíry bylo odčerpáno minimálně 40 miliard (Ježek, 

2007).  

 

Václav Klaus ve svém textu obhajuje tehdejší poměry a píše, že „spojování kupónové 

privatizace s "tunelováním" a okrádáním, jak to s oblibou činí naši političtí odpůrci, je 

demagogické a nepravdivé. Rozmach kriminality, nikoliv pouze hospodářské a finanční, ale  

i obecné, byl nevyhnutelnou daní za svobodu a za převratné změny… Dnes módní tvrzení, že 

                                                 
8 JOHNSON, S., LA PORTA, R., LOPEZ-DE-SILANES, F., SHLEIFER, A. Tunneling. National bureau of 
economic research, Cambridge: 2000. 
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bylo možné tomuto vývoji systémově předejít lepší legislativou a přísnější státní regulací, je 

nesmyslné“.9 

 

Novely, které přijal parlament jako reakci na neregulované prostředí investičních fondů, 

vstoupily v platnost 1. července 1996. Právě zprávy o chystající se novelizace započal úprk 

investičních fondů do podoby běžné akciové společnosti. Objevovaly se různé způsoby 

vykrádání fondů majoritními akcionáři nebo managementem, které byly z velké části 

založeny na transakcích mezi spřízněnými stranami. Patřily mezi ně například smluvní 

pokuty, kdy bylo předem domluvené, že fond nebude moci plnit závazky vůči druhé straně,  

a bude platit nepřiměřeně vysoké pokuty. Další technikou bylo uzavírání smluv, kdy fond 

dodal druhé straně akcie, ale ta za ně nikdy nezaplatila, nebo kdy splatnost akcií byla i desítky 

let. Spřízněná strana tak obdržela akcie fondu zadarmo. Mezi jiné techniky vykrádání fondů 

patřil prodej akcií za mnohem nižší cenu než tržní, nebo naopak nákup akcií spřízněné 

společnosti za velmi vysokou cenu. Nápravu a dohled nad kapitálovým trhem přinesl až vznik 

Komise pro cenné papíry v dubnu 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9KLAUS, V. K 10. výročí zahájení kupónové privatizace. 2001. Dostupný z WWW: 
<http://www.klaus.cz/clanky/2217>. 
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3 Privatizace vybraných podniků 
 
Výchozí podmínky pro privatizaci podniků byly v Československu horší než v NDR, Polsku 

nebo Maďarsku. Některé podniky byly ve ztrátě, a většině chybělo „zdravé jádro“.10 Byl u nás 

větší podíl náročného těžkého průmyslu než v jiných zemích, který je potřeba privatizovat 

s vynaložením velkých finančních nákladů. Stát ale neměl na revitalizace podniků finance. 

Zahraniční investoři byli opatrní při vstupu na český trh, protože chyběli schopní manažeři, 

nebyly zkušenosti s obchodováním s cennými papíry, s fungováním trhu, chyběla i regulace  

a kontrola trhu a jeho subjektů. Pro trh neměly většinou bývalé národní podniky velkou 

hodnotu. Byla zastaralá produkce a technologie, nepružný pracovní systém, nemovitosti 

nebyly udržované, nebo existovaly nedobytné miliardové pohledávky vůči zemím bývalé 

Rady vzájemné hospodářské pomoci11.  

 

Ekonomové na počátku 90. let 20. století předpovídali, že pouze 30 procent státních firem je 

možné restrukturalizovat, zbytek transformaci na tržní hospodářství nepřežije. Tento odhad se 

ale nevyplnil a v letech 1991-2001 zanikla jen necelá čtvrtina národních podniků. Ve stejném 

období klesnul počet státních firem z 3737 na 145 a počet soukromých firem stoupnul na 21 

tisíc z 9,5 tisíc.12 Vznikaly nové české firmy, do mnohých přišel zahraniční kapitál.  

 

V této kapitole bych se chtěla věnovat jednotlivým příkladům privatizace, a to jak úspěšným 

podnikům, které vzešly z kuponové či jiné privatizace, tak podnikům či fondům, pro které 

bychom mohli použít termín tunelování. Pod tímto pojmem se chápe finanční podvod, kdy 

management firmy odčerpává finance a nepřímo je převádí na jiné podniky či zahraniční účty. 

Podle řady odhadů13 bylo ze zprivatizovaných podniků nebo fondů vyvedeno, neboli 

vytunelováno, okolo 50 miliard korun. Celková hodnota majetku, která prošla privatizací do 

konce roku 2005, byla 983,2 miliard korun. To znamená, že se oficiálně ztratilo okolo 5 

procent všeho zprivatizovaného majetku. Konečná suma je ale těžko vyčíslitelná, zejména 

kvůli vykrádání fondů (např. nejznámější kauza Harvardských fondů). 

 

                                                 
10 Kolektiv autorů. Co se stane když se zhasne. Prostor, Praha: 2004, str. 114. ISBN 80-7260-110-5. 
11 Rada vzájemné hospodářské pomoci byla založena v roce 1949, Československo bylo jedním z šesti 
zakládajících členů. Jejím cílem bylo hlavně spojit země sovětského bloku proti ekonomické síle západních 
zemí. Pro Československo nebylo členství v RVHP přínosem, protože zejména v průběhu studené války muselo 
dodávat do sovětského svazu vojenský a průmyslový materiál, který se u nás vyráběl na úkor ostatních surovin. 
12 Kolektiv autorů. Co se stane když se zhasne. Prostor, Praha: 2004, str. 118. ISBN 80-7260-110-5. 
13 Např. podle Tomáše Ježka, ministra privatizace v letech 1990-92. 
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3.1 Příklady úspěšně privatizovaných podniků 
 
Řada podniků, které získali zahraniční investoři, se podařilo úspěšně zprivatizovat. Bez 

zahraničního kapitálu se dařilo zejména podnikům s exkluzivním výrobním programem nebo 

restituované firmy, vrácené do rukou původním majitelům. Měřítkem úspěšnosti firem je 

podle Vladimíra Kalába dosažení zisku, schopnost udržet si trhy a mít perspektivu na 15 až 20 

let.14 Mezi takové podniky privatizované pomocí domácího kapitálu můžeme zařadit  

i humpolecký pivovar Bernard. 

 

3.1.1 Úspěšné firmy privatizované domácím kapitálem 
 
Pivovarnictví v Humpolci existovalo už ve středověku a až do druhé světové války se 

pivovaru dařilo, produkoval okolo 20 tisíc hektolitrů piva ročně. Po roce 1949 byl pivovar 

zařazen mezi národní podniky a během socialistického budování málem zanikl. V malé 

privatizaci ho za 50 milionů korun odkoupili Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf 

Šmejkal, přestože jeho účetní cena byla pětkrát nižší. Technologicky byl pivovar zastaralý  

a nepoužitelný, ale podařilo se jim udržet provoz a později zavedli unikátní technologii při 

výrobě nepasterizovaného piva, která se v Česku zatím nepoužívala. Na této výjimečnosti 

postavili i marketingovou kampaň a jako první pivovar se Bernard objevil na billboardech. Už 

v roce 1992 se jim podařilo vyprodukovat čtyřikrát více piva než v roce předcházejícím (z 26 

tisíc na 107 tisíc hl). Na přelomu první poloviny 90. let se ale začal citelně projevovat 

konkurenční boj, zejména mezi malými domácími a velkými pivovary s novými zahraničními 

majiteli. Velké pivovary měly na rozdíl od těch malých (včetně Bernardu) finance na to, aby 

investovali až statisíce do vybavení restaurací, které na oplátku čepovaly jejich pivo. Malé 

pivovary takovými částkami nedisponovaly a nemohly konkurovat, ani co se týče reklamy. 

Stanislav Bernard jako obranu proti velkopivovarům založil v roce 1993 Český svaz malých a 

nezávislých pivovarů a o dva roky později jeho členům v Poslanecké sněmovně vybojoval 

daňové zvýhodnění.15 Bernard tak nemusel nikoho uplácet, a přesto se mu povedlo získat 

pevné místo na trhu i mezi velkými pivovary se zahraničním kapitálem. V roce 1999 ale 

čekala malé pivovary další rána v podobě spojení dvou největších pivovarů v České republice 

Plzeňského Prazdroje a nošovického Radegastu. Společně ovládli více než 40 procent českého 

trhu. Do stejného roku zaniklo 16 menších pivovarů. V roce 2001 Bernard musel opustit Svaz 

                                                 
14 Kolektiv autorů. Co se stane když se zhasne. Prostor, Praha: 2004, str. 113. ISBN 80-7260-110-5. 
15 Do roku 2002 tato úleva ušetřila pivovarům téměř jednu miliardu korun. Díky ní řada těchto pivovarů dodnes 
nezkrachovala i v současných velmi těžkých podmínkách. 



  - 29 - 

malých pivovarů, protože do společnosti vstoupil belgický Duvel Moortgat jako strategický 

partner. 

 

Stanislav Bernard získal za svůj přínos a boj proti velkým hráčům mnoho ocenění. V roce 

2000 se stal pivovarskou osobností století, tuto cenu uděluje Sdružení přátel piva. Ve stejném 

roce získal Stanislav Bernard první místo v soutěži Brand manager roku v kategorii David vs. 

Goliáš, kde porazil např. ředitele firem Škoda Auto, Ahold nebo Stock Plzeň. Od roku 2002 

až do dnešní doby se Bernard pravidelně objevuje na předních místech v žebříčku 100 

nejobdivovanějších firem, které vydává CZECH TOP 100. Stanislavu Bernardu a jeho 

společníkům se tak podařilo proměnit krachující lokální pivovar na úspěšnou značku 

s celostátní distribucí a s čistým ziskem 46 milionů korun za rok 2010 (podle zdrojů 

Bernard.cz).  

 

3.1.2 Úspěšné firmy privatizované zahraničním kapitálem 
 
Česká vláda zprivatizovala přímými prodeji v období od srpna 1991 do června 1992 pomocí 

zahraničního kapitálu celkem 60 podniků (Ježek, 2007). Mezi investory nechyběly i velké 

mezinárodní firmy jako Volkswagen (Škoda auto, Mototechna), Procter and Gamble (Rakona 

Rakovník), Ford, Unilever, Tschibo, Coca-Cola, Siemens a další. Mezi jedny  

z nejúspěšnějších privatizovaných podniků pomocí zahraničního kapitálu patří i Čokoládovny 

a. s. (nyní Opavia). 

 

Opavia byla založena v roce 1840 v Opavě jako firma Theodor Fiedor. Po Druhé světové 

válce byla firma postupně znárodněna a v roce 1947 vznikl státní podnik Čokoládovny. 

Privatizace Čokoládoven proběhla v lednu 1992, kdy Pithartova vláda schválila jejich prodej. 

Projekt byl považován vedle privatizace Škody Volkswagenem za další velký úspěch, protože 

o Čokoládovny projevily zájem mezinárodní firmy jako švýcarská Nestlé, francouzská DSN 

(která produkuje výrobky Danone), svou první investici v České republice chystala i Evropská 

banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Ministerstvo privatizace vypracovalo privatizační 

projekt, který byl později schválen vládou. Na základě toho projektu tak firma Copart (ta 

vznikla jako společná firma Nestlé a Danone) získala 40 % akcií za 49 milionů dolarů, EBRD 

připadlo 15 % akcií a 34 % mělo být prodáno v kuponové privatizaci.16 Postupně firma 

Conpard získala více než 90 % akcií. Prvního ledna 1999 byl podnik rozdělen na dvě 
                                                 
16 ŠÍDLO, J. Ježek v čokoládě. Respekt, 1999, roč. 10, č. 6/1999, s. 5. ISSN 0862-6545. 
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společnosti: Čokoládovny Danone a Čokoládovny Nestlé. Tyto dvě firmy jsou totiž na 

světových trzích největšími konkurenty, a proto se vedení rozhodlo rozdělit společnost na dvě 

úzce specializované společnosti. Jedna funguje jako Danone čokoládovny neboli Opavia, 

druhá nese název Nestlé čokoládovny. Koncem roku 2007 pak společnost Danone prodala 

svou divizi společnosti Kraft Food. V současné době patří Opavia mezi nejúspěšnější české 

firmy s obratem 4,28 miliard korun.17  

 

Privatizací Čokoládoven se zabývala vládní komise i v akci „čisté ruce“.18 Během ní totiž  

mělo dojít k údajnému podvodu, ze kterého ministr bez portfeje Jaroslav Bašta, jež byl 

pověřený řízením akce, obvinil tehdejšího šéfa Fondu národního majetku Tomáše Ježka. Fond 

národního majetku rozhodl během privatizace Čokoládoven o navýšení základního jmění 

společnosti vydáním nových akcií. Fond poté prodal čtyři procenta Čokoládoven českému 

zájemci První investiční, a. s. za cenu minimálně o sto korun nižší, než byla tržní cena. 

Takový krok by ale musela předem schválit vláda, což se nestalo.19 Tím měl stát přijít  

o přibližně osm milionů korun. Už v roce 1994 byl případ pečlivě prověřován policií  

i Nejvyšším kontrolním úřadem. Ti sice shledali, že privatizace nebyla v pořádku, ale trestní 

stíhání nezahájili, protože nenašli úmysl poškodit stát. Za vším byla podle Ježka 

administrativní chyba, i přes falešné obvinění ale musel z čela Fondu národního majetku 

odejít. Baštu později upřesnil, že nešlo o trestní oznámení na Ježka, ale o pouhý podnět pro 

státního zástupce. Ježek tudíž na Baštu podal v roce 2001 žalobu za urážku na cti. Úřad vlády 

se musel veřejně omluvit za Baštovy nepravdivé výroky a podle nařízení soudu musel Ježkovi 

zaplatit 10 tisíc Kč jako odškodnění. 

 

3.2 Příklady neúspěšných privatizací 
 
Neúspěšnými privatizacemi se budu zabývat více než úspěšnými, nejen proto, že je o nich 

více slyšet, ale také mohou sloužit jako ponaučení. Hlavním problémem po privatizačním 

procesu byla velká zadluženost některých podniků, která vedla k jejich krachu, a případy 

tunelování firem a fondů. Velké problémy způsobila také nedostatečná regulace bankovního 

prostředí, jejímž důsledkem bylo nezákonné vyvádění finančních prostředků z bank a jejich 

                                                 
17 Dostupné z WWW: <http://www.opavia-lu.com/cz/media/profil-spolecnosti>. 
18 Akce probíhala na konci 90. let na popud ČSSD, která v roce 1998 nastoupila k moci, a měla odhalovat 
hospodářskou kriminalitu a její propojení na nejvyšší politické kruhy. Po pěti letech ale akce skončila fiaskem. 
19 Více informací o tomto kroku FNM dostupné z <http://www.nku.cz/kon-zavery/K94033.pdf>. 
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brzké krachy. V této kapitole bych chtěla představit jednotlivé neúspěšné  body privatizace  

a ukázat, co k tomu vedlo.  

 

Kuponová metoda doplněná přímými prodeji měla zajistit odstátnění řady podniků a zároveň 

zamezit hrozbě korupce a podpořit domácí podnikatelské prostředí. Náklady na samotný 

proces měly být zaplaceny příjmy z prodejů majetku a bylo pouze nutné sehnat někoho, kdo 

půjčí finanční prostředky občanům. Tehdejší guvernér České národní banky Josef Tošovský 

týdeníku Respekt řekl, že „trh potřeboval začátkem devadesátých let peníze a bylo nutné 

vytvořit síť komerčních bank, které by odstátnění podniků podpořily. Šlo o prioritní politický 

zájem."20 Česká národní banka udělila do konce roku 1991 padesát sedm bankovních licencí. 

Na bankovní úvěry se prodával majetek jak v dražbách v malé privatizaci, tak pomocí 

přímých prodejů a při nákupech velkých balíků akcií ve velké privatizaci. Banky navíc 

půjčovaly téměř na jakýkoli projekt, dokonce i na provozní výdaje podniků. Státem vlastněné 

banky držely prostřednictvím investičních fondů balíky akcií podniků, a skrze půjčky tedy 

bránily „svým“ podnikům před krachem. Tento model fungování ekonomiky, pro který se vžil 

pojem „bankovní socialismus“, způsobil obrovské zadlužení firem. Některé podniky takovým 

způsobem nastřádaly dluhy v řádech miliard korun. Příkladem mohou být podniky Zetor 

Brno, jehož dluh činil skoro 5 miliard korun, nebo Tatra Kopřivnice s dluhem přesahujícím  

4 miliardy korun.21 Na příkladu společnosti Tatra se pokusím přiblížit, jaký osud měly takové 

(tedy zejména průmyslové) podniky po privatizaci. 

 

Tatra vznikla v Kopřivnici roce 1850 a dařilo se jí po celou dobu, i během čtyřiceti let 

komunismu. Po roce 1989 ale podnik přišel o odbyt v bývalých zemích RVHP (Rady pro 

vzájemnou hospodářskou pomoc, viz poznámka pod čarou č. 13, s. 19). Po rozpadu 

sovětského svazu bylo pro kopřivnická auta těžké najít solventní zákazníky a trh. Jak píše 

Spurný, prodej tatrovek klesl na přibližně třetinu během čtyř let (z patnácti tisíc vyrobených 

aut na konci 80. let na pět tisíc aut v roce 1993) a práci si udržely jen dvě třetiny zaměstnanců 

(z původních 15 tisíc). Tatru až do roku 1992 řídilo vedení z předlistopadových dob, které 

podnik zadlužilo dvěma miliardami korun. O rok později se vlastnických práv ujalo osm 

privatizačních fondů, které spravovaly 70 % akcií podniku, a najaly na pomoc Američana 

Geralda Greenwalda. Ten pomohl dříve zachránit automobilku Chrystler. Tatře ale během 

jeho působení narostl dluh o další půl miliardy. V roce 1996 koupil akcie Tatry podnikatel 

                                                 
20 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
21 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
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Lubomír Soudek, který dříve působil jako ředitel v podniku Škoda Plzeň. Soudek ale dluh 

kopřivnické automobilky ještě zvýšil na konečné čtyři miliardy.22 Na konci roku 1999 

odsouhlasila Zemanova vláda převod čtyřmiliardového dluhu Tatry na Konsolidační banku, 

která později podniku dluh odpustila výměnou za její akcie. Oddluženou Tatru koupila v roce 

2001 americká firma SDC International. V roce 2000 se automobilka vrátila do zisku 147 

milionů korun a prodalo se 1632 aut.23 Prodeje i počet zaměstnanců ale až do dnešní doby,  

i kvůli krizi v roce 2009, klesají. Přestože se kopřivnická auta svou kvalitou vyrovnají 

konkurenci, vedení firmy nedokázalo najít širší trh pro tatrovky a zároveň nemá prostředky 

pro reklamu. Za prvních pět měsíců roku 2010 se podle vedoucího finančního odboru Radima 

Volného prodalo 401 nákladních aut a Tatra vykázala 15 milionů provozního zisku (tj. rozdíl 

mezi provozními výnosy a náklady). Počet zaměstnanců se přitom snížil na 2300 lidí. 24 

 

Dalším příkladem může být kladenská společnost Poldi, která byla dokonce privatizována 

neobvykle pomocí úvěru z Komerční banky. Vláda se nejprve snažila prodat Poldi Ocel,  

s. r. o. zahraničním investorům, ale samotná firma i přes dobré jméno v zahraničí neměla moc 

co nabídnout. Vláda tedy přistoupila k veřejné soutěži, kde se o podnik ucházeli čtyři zájemci. 

Podle Ference a Zikové firma byla v roce 1992 oddlužena, ale ve stejném roce její ztráta 

činila až 828 mil. Kč. Koncem roku 1993 dlužila Poldi přes miliardu Kč a kvůli platební 

neschopnosti nemohla vyrábět.25 V roce 1994 ji koupil Vladimír Stehlík za více než 

miliardový úvěr, od banky postupně získal i další 4 miliardy Kč. Zhruba tři miliardy ale KB 

nikdy nevrátil.26 V únoru 1997 koupila kladenskou firmu akciová společnost ProWin. I při 

hospodaření této společnosti měly zmizet z Poldi miliony korun. V dubnu téhož roku se stal 

majoritním vlastníkem Poldi lichtenštejnská společnost Blax Corporation, která získala 50,3 

% akcií v nominální hodnotě 4,3 mld Kč.27 V červenci byl ale na kladenskou firmu vyhlášen 

konkurz. Poldi ocel poté ještě několikrát změnila majitele, v současné době Poldi vlastní 

německá firma Scholz-Edelstahl GmbH. 

 

 První obvinění v souvislosti s Poldi padlo už v roce 1996. Vladimír Stehlík a jeho syn Marko 

byli obviněn z toho, že převáděli finanční prostředky z Poldi do své firmy, neodváděli 

zdravotní pojištění a daň ze mzdy, nebo že neoprávněně vložili majetek oceláren do nově 

                                                 
22 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
23 NĚMEČEK, T. Mlha nad Tatrou. Respekt, 2001, roč. 12, č. 21/2001, s. 9. ISSN 0862-6545. 
24 VOLNÝ, R. Výsledky prvních 5 měsíců. Tatrovák, 2010, roč. 64, č. 1, s. 2. 
25 FERENC, J., ZIKOVÁ, L. Mýty kolem Poldi, 1996, roč. 7, č. 9/1996, s. 6. ISSN 0862-6545. 
26 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
27 Ročenka Hospodářských novin. Economia, Praha: 1998. 
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založené společnosti Poldi Steel. Celková škoda, za kterou byli obžalováni, činila okolo 200 

milionů korun.28 Marko Stehlík byl v říjnu 2008 odsouzen na 2,5 let za poškozování věřitele, 

stíhání Vladimíra Stehlíka bylo zastaveno kvůli těžké chorobě.  

 

3.3 Role bank v privatizaci 
 
Důležitou roli v privatizaci podniků sehrála Konsolidační banka. Byla založena v roce 1991 

na základě myšlenky, že špatné a nevymahatelné dluhy bank z předlistopadového období 

(např. úvěry poskytnuté zemím bývalé RVHP) by měly být likvidovány z výnosů privatizace. 

Banky tak měly začít bez dluhů. Tyto dluhy v Konsolidační bance měly být financovány 

z Fondu národního majetku (jehož příjmy plynuly z prodeje státního majetku, viz kapitola 2). 

Banky ale tuto koncepci zneužívaly a převáděly na Konsolidační banku nejen staré, ale i nové 

nedobytné úvěry, vytvořené až v průběhu privatizace. Tomáš Ježek, tehdejší ministr 

privatizace, říká, že s prvním takto převedeným úvěrem začala narůstat škodlivost 

Konsolidační banky. „Škodlivost takto fungující instituce je dána tím, co je v ekonomické 

teorii známé jako morální hazard. Je to jednání někoho, kdo kalkuluje s tím, že neponese 

náklady svého jednání, že dostane příležitost přenést tyto náklady na někoho jiného. Je to 

jednání hazardního hráče, který bez zábran vsadí do rulety všechny svoje peníze, protože 

může počítat s tím, že když vsazené číslo nevyjde, někdo mu peníze vrátí nebo dá nové.“29 

K 1. 9. 2001 se banka změnila na Konsolidační agenturu. Ta zanikla na konci roku 2007  

a jejím právním nástupcem se stal stát.  

 

Tyto pohledávky nebo úvěry převedené na Konsolidační banku se potom prodávaly za 

zlomek ceny, např. v roce 2004 činila výnosnost z prodeje pohledávek 5,95 % nominální 

hodnoty, o rok později 6,58 % nominální hodnoty.30 V důsledku tedy bylo možné pro 

dlužníka banky, která jeho dluh označila jako nedobytný a převedla ho na Konsolidační 

banku, aby si svůj vlastní dluh koupil zpátky za desetinu původní hodnoty. Výše úvěrů 

převedených do Konsolidační banky není přesně známa, odhaduje se ale částka okolo 600 

miliard korun.31 Později se ztráta Konsolidační banky (která např. v roce 1998 činila 14,4 mld 

                                                 
28 FRÁNEK, T. Krach Poldi by se měl konečně dostat k soudu. Aktuálně.cz [online]. Dostupné z WWW: 
<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=388829>. 
29 JEŽEK, T. Konsolidační agentura končí. ČT 24 [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ct24.cz/blogy/tomas-jezek/17375-konsolidacni-agentura-konci/>. 
30

Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu [online]. Věstník NKÚ, 
částka 2, 2006. Dostupné z WWW: <http://www.nku.cz/kon-zavery/>. 
31 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
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Kč, vláda uhradila tento schodek pomocí emise státních dluhopisů32) začala hradit ze státního 

rozpočtu. 

 

Banky kvůli velké benevolenci půjčování začaly krachovat už v roce 1993, celkem jich do 

konce roku 2001 zaniklo 18 a další přešly pod kontrolu větších bank. Typickým příkladem 

může být případ Kreditní a průmyslové banky s tehdejším šéfem Antonínem Moravcem. Ten 

si nejdříve od banky půjčil na nákup stáčírny minerálky Ida, kterou vzápětí zastavil a získal 

tak 50 milionů korun potřebných k založení vlastní banky. Moravec potom od ostatních bank 

získal půjčky v hodnotě tří miliard, které rozpůjčoval svým firmám. V roce 1992 poskytl úvěr 

přes 191 milionů své společnosti Amex, i když věděl, že nebude moci splácet. Další peníze 

zmizely u jiných dlužníků, Moravec poskytl půjčky např. i politickým stranám KDU-ČSL 

nebo ODA. Kreditní a průmyslová banka se v roce 1993 ocitla kvůli špatnému hospodaření 

pod nucenou správou a zanechala po sobě dluhy ve výši 3,5 miliard korun.33 Moravec byl 

obviněn z porušování povinnosti při správě cizího majetku už v roce 1994, k soudu se ale jeho 

případ dostal až o deset let později. Nakonec mu odvolací pražský vrchní soud vyměřil 

v listopadu minulého roku 3 roky vězení.  

 

Podobným způsobem zmizely peníze z účtů  Ekoagrobanky a Plzeňské banky. Tyto případy 

se týkají společnosti Motoinvest a jejích spřátelených firem. Motoinvest byl založen 

v listopadu 1991 s nepříliš průhledným vlastnictvím. V říjnu 1995 začala firma nejdříve sama, 

potom prostřednictvím Plzeňské banky, kterou ovládla s rozhodujícím podílem, skupovat 

akcie ve středně velkých (např. ve třech CS fondech Energetiky, Pravidelných příjmů  

a Kapitálových výnosů) a velkých investičních fondech. Potom ekonomové a obchodníci 

okolo Motoinvestu, jehož hlavní osobností byl Pavel Tykač, rozjeli masivní reklamní kampaň 

pod názvem "třetí vlna kuponové privatizace", ve které nabízeli 5,5 milionům držitelů 

investičních kuponů odkoupení jejich akcií. Postupně propletenec firem okolo Motoinvestu 

(např. s makléřskou firmou Iceberg) ovládl i Agrobanku a banku Skala.  

 

Z Ekoagrobanky, která byla pod vlivem firmy Iceberg, se během let 1991-1993 ztratily tři 

miliardy korun. Z CS fondů, které byly spravovány Motoinvestem, zmizelo skrze Plzeňskou 

banku 1,25 miliard korun. U obou případů se jednalo o podobný způsob vyvedení peněz 

z banky, který popíšu na příkladu CS Fondů. Na začátku roku 1997 začaly CS Fondy prodávat 

                                                 
32 Ročenka Hospodářských novin. Ekonomia, Praha: 2000. 
33 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
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veškerý zbytek svých akcií firmě Motoinvest (např. i akcie České spořitelny), nechaly si jen 

akcie Agrobanky, které v té době neměly žádnou cenu. Do března téhož roku se podíl 

hotovosti na majetku fondu vyšplhal z 60 na 90 procent (což činilo výše zmíněných 1,25 mld 

Kč)34 a peníze fond uložil v depozitáři u Plzeňské banky. Drobným vkladatelům Motoinvest 

slíbil, že je brzo vyplatí. Místo toho CS Fondy, na jejichž účtu bylo 1,25 miliard korun, 

prodal. Fondy třikrát bez vědomí akcionářů změnily majitele a nakonec skončily u ruské 

firmy KosMos. Tato firma za veškerou hotovost, která byla uložena u Plzeňské banky, 

koupila bezcenné akcie firmy Drůbež Příchovice. Tyto peníze pak putovaly přes makléřskou 

firmu Umana na účet firmy Swirglen v rakouské bance Girocredit a následně zmizely na 

účtech desítkách různých firem ve Švýcarsku, USA, Lichtenštejnsku a Gibraltaru. V případu 

CS Fondů se zároveň jednalo o první soudně potrestané lidi, kteří organizovali tunelování 

fondů. Za tento více než miliardový tunel byl v roce 2001 obviněn na osm let Josef Matoulek, 

majitel Umany, a na pět let byl odsouzen Vladislav Naď, jednatel Umany.   

 

Drtivá většina dluhů, převedených do Konsolidační banky, ale pocházela ze tří největších 

bank, a to z Komerční banky, České spořitelny a Investiční a poštovní banky (IPB). Podle 

časopisu Spurného35 nastřádala Komerční banka během let 1992-2002 špatné úvěry bez 

jakýchkoli záruk nebo ručení v hodnotě zhruba 80 miliard korun. Mezi nimi např. úvěr 

Františku Chvalovskému (bývalý šéf Českomoravského fotbalového svazu) v hodnotě 2,5 

miliard korun, z čehož Chvalovský jednu a půl miliardy použil na jiný účel, než byl dohodnut 

(z toho 700 milionů šlo přímo na jeho účet).36 Mezi dalšími neplatícími dlužníky byla i známá 

jména, např. společnost Montované stavby Praha, kontrolované fondem Trend Michaela 

Kocába, která nesplatila úvěr v hodnotě 500 milionů. Takových špatných úvěrů bylo 

v Komerční bance okolo šestnácti set a později byly odkoupeny státem a převedeny do 

Konsolidační agentury. To znamená, že tyto dluhy v hodnotě okolo 80 miliard měli splácet 

místo dlužníků občané. Spurný dále uvádí, že z České spořitelny byly do Konsolidační 

agentury převedeny nesplacené úvěry v hodnotě 65 miliard. V roce 1998 vykazovala Česká 

spořitelna úvěry za 185 miliard, z toho šedesát miliard bylo špatně vymahatelných a třicet 

miliard úplně ztracených.37 

 

                                                 
34 MACHÁČEK, J. Z C. S. Fondů se ztratila více než miliarda. Respekt, 1997, roč. 8, č. 12/1997, s. 5. ISSN 
0862-6545. 
35 SPURNÝ, J. On to někdo zaplatí. Respekt, 2002, roč. 13, č. 4/2002, s. 6. ISSN 0862-6545. 
36 Chvalovský byl třikrát obviněn z těchto úvěrových podvodů, soud ale obžaloby pokaždé vrátil k došetření. Do 
dnešní doby nebyl z 1,5 miliardového podvodu obviněn. 
37 SPURNÝ, J. On to někdo zaplatí. Respekt, 2002, roč. 13, č. 4/2002, s. 6. ISSN 0862-6545.  



  - 36 - 

Druhé největší bance (co se týče objemu úvěrů) v tehdejší době, IPB, chybělo těsně před 

krachem v červnu 2000 téměř 70 miliard korun (podle rozhodujícího posudku investiční 

banky J. P. Morgan). Investiční banka po převratu navázala na předchozí působení, ale 

většinu lukrativních úvěrů měly rozdělené Česká spořitelna, Komerční banka 

a Československá obchodní banka. Investiční banka proto zvolila cestu rychlého rozvoje a na 

konci roku 1993 se spojila s Poštovní bankou, čímž získala pozici srovnatelnou s velkými 

bankami. Dalším důležitým krokem bylo zapojení se do kuponové privatizace a už po první 

vlně banka vlastnila takový majetek, že se stala čtvrtou největší finanční institucí v ČR. Jak 

uvádí Němeček, IPB od svého založení prošla řadou skandálů, např. pokus o tajnou 

privatizaci První investiční38 do rukou nejvyšších šéfů banky, nákup akcií IPB za její peníze 

přes spřátelené firmy, pokuta 10 milionů za úmyslně nevýhodné transakce s akciemi nebo 

vyhození inspektorů z Nejvyššího Kontrolního úřadu v roce 1995. Navíc si od IPB půjčovaly 

na volební kampaně desítky milionů korun sociální demokracie i ODS; dceřiná společnost 

IPB prodělala stovky milionů při vydávání deníku ODS Telegraf. Banka také poskytovala 

mnohamiliardové úvěry firmám jako Chemapol nebo Škoda, které měly podíly v dalších 

polostátních firmách.39  

 

Když potom stát na konci 90. let prodal za zhruba 3 mld Kč svůj zbývající podíl v bance 

(který činil 36 %)40 Nomuře, IPB byla na pokraji krachu. Vlastnila jediný významný podíl,  

a to v Plzeňských pivovarech. I o tu ale přišla v souvislostí s tzv. kauzou „České pivo“. V ní 

šlo o to, že Nomura prodala akcie Prazdroje společnosti SAB (South African Breweries), 

z celkové kupní ceny 629 milionů dolarů41 (okolo 23 mld Kč) ale nezískala IPB nic. Celou 

tuto částku nakonec získala právě Nomura a výměnou měla IPB poskytnout akcie; ty se ale 

později ukázaly být bezcenné.42 V roce 2000 se situace v IPB stala neudržitelnou a Česká 

národní banka nad ní vyhlásila nucenou správu. Po dohodě s vládou poté převedla IPB za 

symbolickou korunu do majetku Československé obchodní banky (ČSOB) se zárukou, že stát 

zaplatí po IPB veškeré dluhy. V dnešní době se hovoří o ztrátě okolo 70 mld Kč (jak jsem 

                                                 
38 Po fúzi s Poštovní bankou kolem sebe IPB vytvořila silnou finanční skupinu, např. IPB Pojišťovnu, IPB 
Leasing nebo První investiční společnost a. s., 
39 NĚMEČEK, T. Tajemství trezorů IPB. Respekt, 2000, roč. 11, č. 52/2000, s. 11. ISSN 0862-6545. 
40 SPURNÝ, J., SACHER T. S IPB na věčné časy. Respekt, 2011, roč. 22, č. 3/2011, s. 30. ISSN 0862-6545. 
41 Ročenka Hospodářských novin. Ekonomia, Praha: 2000. 
42 Proti tomuto kroku byla podána obžaloba, veškerá trestní stíhání celkově jedenácti lidí z IPB i Nomury ale 
byla do dnešní doby zastavena. 
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uvedla výše), konečné vypořádání se s pádem banky ale stálo daňové poplatníky okolo 150 

miliard.43  

 

Podle Němečka existují čtyři příčiny, kam se peníze ztratily. Prvním důvodem bylo výše 

zmíněné financování podniků jako Škoda a Chemapol. Druhým bylo provozování televize 

Prima (ztráta se odhaduje na 2 mld korun). Získali ale vlivné médium, které bylo schopné 

zlepšovat mediální obraz IPB. Třetí příčinou byly vysoké a nejištěné úvěry vlastním 

akcionářům včetně skupování vlastních akcií a posledním důvodem byly samotné krádeže 

(tady patří i prodej Prazdroje Nomurou).44 Krátce po krachu banky vznikla vyšetřovací 

komise, která měla určit viníky a důvod, proč ke krachu došlo. K žádnému obvinění ale 

nedošlo. Proběhly také dvě arbitráže, v jedné žalovala Nomura Českou republiku za 

„znárodnění“ IPB, ve druhé potom požadoval stát náhradu od Nomury za ztrátu. Česká 

republika ale svou žalobu stáhla. Nomura svou arbitráž vyhrála a Česká republika jí musela na 

základě dohody zaplatit 3,6 mld Kč.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 SPURNÝ, J., KOVALÍK, J. Kdo kradl v privatizaci. Respekt, 2002, r. 13, č. 9/2002, s. 13. ISSN 0862-6545. 
44 NĚMEČEK, T. Tajemství trezorů IPB. Respekt, 2000, roč. 11, č. 52/2000, s. 11. ISSN 0862-6545.  
45 KLÍMOVÁ, J., PATOČKOVÁ, M. Stát odškodní Nomuru. S ostatními nepočítá. iDnes.cz [online]. Dostupné 
z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/stat-odskodni-nomuru-s-ostatnimi-nepocita-fj6-
/ekonomika.aspx?c=A080613_991717_ekonomika_vem>. 



  - 38 - 

4 Využití řešené problematiky v žurnalistice 
 
 

4.1 Rozhovor  

Odvedli jsme dobrou práci 

 

Tomáš Ježek je považován za jednoho z otců privatizace. V první polovině roku 1990 byl 

poradcem ministra financí Václava Klause, v letech 1990-1992 stál v čele ministerstva 

privatizace, poté do poloviny roku 1994 byl předsedou Fondu národního majetku. mezi lety 

1992 a 1996 zastával funkci předsedy rozpočtového výboru sněmovny, do roku 2002 působil 

jako člen prezidia Komise pro cenné papíry. Po neúspěšné kandidatuře do senátu v letech 

1996 a 2004 odešel z politiky, nyní vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

 

Od privatizace uběhlo více než dvacet let. Za tu dobu bylo slyšet mnoho hlasů, které ji 

silně kritizují. Je něco, co byste s odstupem času udělal jinak? 

Kdybych mohl začít znovu, asi bych se rozmýšlel, zda se mám pustit do díla, kdy hodně 

rozhodnutí o privatizaci nebudu mít ve svých rukou. Dostal jsem se tak vlastně do pozice 

rukojmího, kterého veřejnost přesto považuje za „otce privatizace“, odpovědného za celý její 

průběh.  

 

A nějaké konkrétní změny ve vaší práci? 

Sám jsem si takovou otázku kladl mnohokrát, ale nepřišel jsem na nic, co jsem měl udělat 

jinak. Navíc jsem měl k dispozici pouhé dva roky. Nejen, já, ale celá vláda jsme byli 

frustrováni, že jsme po volbách v roce 1992 museli odejít od rozdělané práce. 

 

Co považujete za váš největší úspěch v privatizaci? 

Myslím, že se velmi povedly zejména restituce podle mého zákona a pak i malá privatizace. 

Také jsme byli schopní během té krátké doby, která nám byla vyměřena, přivést do Česka 

přes padesát velkých zahraničních firem, například Volkswagen, Danone, Nestlé nebo Procter 

and Gamble. Po nás ale následovala ona česká cesta, kdy firmy byly často vykrádány svými 

manažery. 
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Privatizace proběhla velmi záhy po převratu. Proč jste tak spěchali? 

Měli jsme strach, protože v roce 1990 ještě nebylo jasné, jestli se to nezvrtne zpátky. Když by 

vlastnická práva byla už zapsaná a potvrzená, tak by byl pohyb zpět daleko těžší, ne-li 

nemožný. 

 

Přesto jste se zasazoval o to, aby se s privatizací trochu počkalo. 

Ano, Václav Klaus chtěl zahájit privatizaci už 1. ledna, to ale nebylo proveditelné. Na 

posouzení privatizačních projektů by nám pak zbývalo deset dnů, což nebylo technicky 

možné. Ministerstvo financí navíc prosazovalo, aby šel všechen majetek přes kuponovou 

privatizaci, a to byl taky velký spor.  

 

 

Mnoho lidí má privatizaci spojenou s  tunelováním. Je o vás ale známo, že toto slovo 

nemáte rád.  

Já radši používám slovo krádež. Ukradlo se okolo 50 miliard, to byla normální zlodějina. 

Slovo tunel je sice vtipným, ale nebezpečným obrazným označením. Je to příznačné pro české 

myšlení, jak slovně zamlžit fakt krádeže, asi proto, aby tím mohli zaujmout shovívavý postoj. 

Žádné Boží přikázání přece nezakazuje tunelovat. 

 

Vidíte chybu v chybějících zákonech? 

Legislativa nechyběla, ale byla vadná. Hlavní problém spočíval v nejasnostech v obchodním 

zákoníku, které dostatečně nechránily minoritní vlastníky. Hlavní problémy nastaly až po 

skončení privatizace kvůli jedné hrubé chybě. Ze zákona o zakládání a fungování fondů 

zmizelo jedno ustanovení, které způsobilo pozdější vykrádání. Po převodu akcií občanů do 

fondů měli zakladatelé vycouvat. Tím se měli stát akcionáři pouze občané, to se ale do 

federálního zákona nedostalo. Zakladatel tak mohl nakládat s celým majetkem jako se svým. 

Navíc podle zákona nemusel být majetek zakladatele oddělen od majetku akcionářů. Tento 

zákon platí všude na rozvinutých trzích.  

 

Viníte z této chyby někoho konkrétního? 

To je jednoznačné – mohou za to Václav Klaus a jeho náměstci Dušan Tříska a Vladimír 

Rudlovčák. Odborní úředníci ministerstva financí věděli, že je to špatné, ale jejich znalost se 

nahoru bohužel nedostala. 
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Jakou konkrétní zkušenost máte s kuponovou privatizací vy? Jak dopadly vaše investice 

pomocí kuponové knížky? 

Moc dobře jsem nedopadl. Investoval jsem do Staveb silnic a železnic, které si později vedly 

slušně. Všechny akcie jsem ale dal svému synovi, který je prodal při nejnižší ceně. Ještě hůře 

dopadla moje žena a lidé kolem mě. Těm jsem poradil, ať knížku vloží do fondu Creditanstalt, 

který byl později rozkraden. 

 

Jak dnes privatizaci hodnotíte po dvou dekádách od jejího začátku? 

Zpětně obdivuju, že privatizace proběhla téměř přesně podle principů a pravidel 

formulovaných na jejím začátku. Co se týče kuponové privatizace, pokud se koukneme pouze 

na výměnu kuponů za akcie, tak byl proces velmi přesný a dobrý. Problém byl až potom, 

v souvislosti právě se zmíněnou chybou v zákoně. Majetek ale potom stejně většinou přešel 

do rukou lidí, kteří s tím zaházejí dobře. 

 

 

4.2 Článek  

 

Privatizace, díl druhý 

Pohled na neprůhlednou privatizaci Unipetrolu 

 

Těžce zadlužené podniky, 

bankroty desítek bank, 

rozkradení podniků 

pohlaváry, loupež století. 

I takto někteří lidé 

vzpomínají na privatizaci 

na počátku 90. let. Od 

této doby ale uplynulo už 

dvacet let. A poučili se 

snad politici z chyb svých 

předchůdců? Jistě. Ale 

hlavně  v  tom  smyslu,  že                                                                                            Zdroj: ČTK 

když už kradou a berou úplatky, musí to udělat chytřeji.  
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Veřejnost se občas nestačí divit, když se v médiích objeví informace o manipulacích se 

státními zakázkami nebo s privatizací zbývajících státních podniků. A zatímco alespoň část 

účastníků na privatizaci před dvaceti lety si vyslechla tresty, v dnešní době i přes nevýhodné 

obchody, korupci a úplatky není nikdo potrestán. Příkladem, jak chytře to dnes politici dělají, 

může být společnost Unipetrol.  

 

Za vším hledej Babiše 

Historie privatizace Unipetrolu se začala psát v roce 1997 za vlády Václava Klause, kdy 

společnost vznikla z devíti menších petrochemických firem (např. Benzina, Chemapol, Česká 

Rafinérská). Tato vláda ale musela odstoupit kvůli tajnému kontu ve Švýcarsku a místo ní se 

ujala vlády ČSSD v čele s Milošem Zemanem. Ta dosadila do vedení Unipetrolu manažery 

přicházející z podniků Andreje Babiše. Ten byl tehdy neznámá postava, ale právě Babiš hrál 

v pochybné privatizaci Unipetrolu zásadní roli. Samotná privatizace podniku začala vypsáním 

soutěže v roce 2000. Na konci roku bylo rozhodnuto – Unipetrol získala za jedenáct miliard 

společnost Agrofert, která byla reprezentovaná právě Babišem. Podezřelé na tom bylo, že 

nabídka Agrofertu byla o čtyři miliardy nižší než nabídka konkurenčního zájemce, a navíc 

Babiš nedokázal přesvědčivě říct, kdo vlastně tuto společnost vlastní.  

 

Vláda ale nakonec od Egrofertu nedostala zaplaceno, protože Babiš po roce oznámil, že 

cena je podle něho příliš vysoká. Proto se privatizace rozjela nanovo. V roce 2004 získala 

Unipetrol polská firma PKN Orlen za třináct miliard – a opět se nejednalo o nejvyšší nabídku. 

Co se dělo v zákulisí prodeje tohoto  významného podniku se veřejnost dozvěděla až o téměř 

rok a půl později. A nestačila se divit. Vláda nejenže vyřadila ze soutěže podniky, které 

nabízely vyšší cenu, ale znovu pustila do hry o Unipetrol Babiše, který už jednou nezaplatil. 

Navíc vyšla najevo dohoda mezi polským PKN Orlen a Babišem, podle které měl Babiš 

v případě, že polský partner vyhraje soutěž, získat čtyři části Unipetrolu za pouhou třetinu 

jejich skutečné hodnoty. Babiš totiž nikdy nechtěl celý Unipetrol, ale jen jeho chemickou část. 

Proto se pravděpodobně už v době, kdy vyhrál soutěž o Unipetrol, dohodnul s PKN Orlen  

a zároveň svým vlivem zajistil, aby další soutěž vyhrál právě jeho polský partner. Potom už 

stačilo jen nezaplatit a získat svou část za tři miliardy korun namísto původních jedenácti. 

 

Pět českých na stole 

Tím ale nejasnosti okolo privatizace Unipetrolu nekončily. Koncem srpna 2005 vyšla na 

veřejnost nahrávka, kde si Paroubkův sekretář Zdeněk Doležel řekl o „pět českých na stole“ 
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polskému lobbistovi Jackovi Spyrovi. Na oplátku měl vrátit do hry o Unipetrol skupinu okolo 

Tomáše Pitra. Pitr šel do privatizace s Mrázkem a kazašskými zájemci a hlavní zájem měli  

o Chemopetrol. K vítězství jim nepomohla ani schůzka s některými ministry české i polské 

vlády, proto ta zmiňovaná tajná dohoda s Doleželem o vrácení do hry o privatizaci. 

(Mimochodem: oba aktéři jsou v dnešní době nechvalně známí – Pitr byl na útěku a nyní je ve 

švýcarské vazbě od doby, kdy byl obžalován z daňových úniků a z vytunelování společnosti 

Agrocredit; Mrázek byl pokládán za bosse českého podsvětí a byl zastřelen v roce 2006.) 

 

V Polsku poté zřídili k vyšetřování privatizace Unipetrolu speciální komisi. Ta zjistila, že 

přibližně jedna miliarda byla rozdělena na úplatky na obou stranách a že Babiš svým vlivem 

zařídil vítězství PKN Orlenu a na oplátku měl získat výše zmiňované podniky Unipetrolu za 

nejméně pět miliard méně. Právě o těchto pět miliard více by vláda získala, kdyby prodala 

podnik zájemci s nejvyšší nabídkou. Pro zajímavost – komise pro vyšetřování privatizace 

Unipetrolu byla zřízena i v České republice. Na rozdíl od polských komisařů ale došla 

k závěru, že se vláda nedopustila žádných chyb a aféra „pět českých na stole“ s privatizací 

přímo nesouvisela. Poslanci, kteří byli vyšetřováni komisí za odklepnutí projektu, si nemohli 

vzpomenout proč a podle jakých kritérií rozhodovali.  

 

Než ale stihla kauza vyšumět, vyměnilo se vedení státního PKN Orlen, které vypovědělo 

smlouvu s Babišem kvůli její nevýhodnosti. Nové vedení totiž potvrdili, že tržní cena celého 

podílu společnosti, které měl podle smlouvy získat Babiš, činila přes devět miliard korun. 

PKN Orlen také odmítlo zaplatit pokutu dvě miliardy korun za odstoupení od smlouvy, kterou 

ale Babiš v červnu 2009 vysoudil se slovy: „spravedlnost zvítězila, beze mne by Poláci nikdy 

Unipetrol nekoupili, já je k privatizaci přemluvil a váha mých firem v Česku byla zásadní  

k tomu, aby jim to zdejší politici přiklepli“. Ani po tomto přiznání Babiše o zmanipulovaném 

prodeji Unipetrolu na české straně nerozjelo žádné vyšetřování. Není se čemu divit – polští 

komisaři neměli páky donutit české politiky k výslechu, a česká policie se po rozhodnutí 

poslanecké komise, že se nic nestalo, nechtěla pouštět do předem prohrané bitvy. Máme tedy 

vůbec šanci se dostat z takového korupčního prostředí, kde se rozhoduje podle vlivu 

podnikatelů na poslance, kdy si asistenti politiků sami říkají o úplatky a kde v soutěžích 

vyhrává klientelismus? Nejlepší obranou proti takovýmto manipulacím by byla samozřejmě 

prevence, tedy zprůhlednění zadávání veřejných zakázek. Na to ale, jak se zdá, není politická 

vůle.  
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4.3 Reportáž  
 

Poslední šance na záchranu 

Reportáž z kopřivnické automobilky, která se potácí na prahu bankrotu 

 

 

Pohled na továrnu Tatry                                                                             Zdroj: http://www.geocaching.com 

 

„V této hale kdysi pracovalo okolo 450 lidí, pásová výroba jela na plné obrátky. Teď jsme 

rádi, že tu máme dva zaměstnance, kteří smontují dva motory za den,“ říká rezignovaně při 

pohledu na opuštěnou montážní halu motorů pracovník Tatry, který v této společnost strávil 

téměř celý život. Jeho rozpoložení je pochopitelné – v 80. letech se v Tatře vyrobilo okolo 

patnácti tisíc aut ročně a stejný počet zaujímali i zaměstnanci firmy. Dnes se prodá přibližně 

sedm set aut za rok a počet zaměstnanců klesl na 2300. A pokud se nestane zázrak a firmě se 

v nejbližší době nezvýší prodej, asi to bude znamenat její konec. Za těchto podmínek se nápis 

Tatra is the solution (v překladu volně jako Tatra je tím řešením) na jejích internetových 

stránkách zdá až jako škodolibá ironie. Existuje vůbec pro tuto automobilku se 

stopadesátiletou historií ono řešení? 

 

 „Tatra disponuje vynikající technologií. Jsme schopni jako jedni z mála na světě vyrobit auta, 

která dokážou zdolat hodně náročný a členitý terén, tatrovky dokážou vyjet stoprocentní 

stoupání (což odpovídá 45 procentnímu převýšení), mají výbornou brodivost“ popisuje 

zaměstnanec a dodává: „v roce 2008 jsme měli zakázku od české armády na čtyři sta vozidel 
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se speciálním nástřikem, který absorbuje radarové vlnění a automobil se tak stává pro radar 

neviditelným.“  Tatrovky proto,  jak se zdá, mají velký potenciál. Kde se tedy stala chyba?      

                                                         

                                                                                                                   Karel Loprajs v tatrovce na Rallye Dakar 

Příčinu  můžeme  vyjádřit 

jedním slovem: lobbing. 

Vedení Tatry se totiž nijak 

nesnaží propagovat kvalitu 

vozů, dalším problémem je 

i všudypřítomná korupce. 

Mezinárodní automobilky 

dokážou svým vlivem a 

lobbingem zajistit zakázky 

i přes to, že nemají tak 

kvalitní parametry jako 

tatrovky.  Jeden  příklad  za                                                                                           Zdroj: ČTK 

všechny: když Lesy ČR obnovovaly pár let pozpátku vozový park, nakoupily vozy Hyundai 

kategorie SUV. Toto auto se ale nedostane do těžkého terénu a v zimě musí proto vyjíždět 20 

let staré tatrovky, které jako jediné jsou schopny tento terén zdolat. 

 

Jiným velkým problémem Tatry je trh. Před listopadem 1989 měla společnost odbyt hlavně 

v zemích Rady pro hospodářskou pomoc (která vznikla jako obrana proti trhu západních 

zemí), dnes dodává auta hlavně do Ruska. Budoucnost Tatry je tak nejistá. „Příští rok máme 

vyrábět nový typ auta. V Kopřivnici se bude v podstatě jen montovat – kabina a motor bude 

od jiné společnosti, Tatra bude dodávat jen doplňky,“ nastiňuje plány pro další roky 

pracovník. „Toto je naše poslední šance na záchranu automobilky, pokud to nebude úspěšné, 

asi už nebude pro Tatru návrat zpátky.“ 
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4.4 Anketa 
 
Sněmovna minulý rok rozhodla, že ruzyňské letiště musí zůstat v rukou státu a 

argumentovala tím, že letiště je strategickým místem a jeho prodej by mohl ohrozit 

bezpečnost státu. Myslíte si, že by si stát měl ponechat některé strategické podniky nebo 

by měly být všechny podniky bez ohledu zprivatizovány, a proč? 

  

Jiří Němec (31 let) 

Nevím jaké jsou pravé zájmy za (ne)prodejem letiště. Obecně se ale dá říci, že je pro stát 

důležité si udržovat vliv v klíčových podnicích typu např. ČEZ. Ponechává si tak silný nástroj 

k ovlivňování ekonomiky země. Privatizace by znamenala oslabení vlivu vlády pouze na 

udržování bezpečnosti a stala by se rukojmím velkých společností, které se snaží pouze 

zvyšovat vlastní zisk. 

 

Gabriela Honková (24 let) 

Ono by se to taky mohlo skloubit a strategické podniky by vlastnily soukromé společnosti, 

které by měly plnou moc pouze v otázkách, které nejsou závažné pro bezpečnost státu. I když 

by však byli majitelé soukromníci, myslím si, že určitý dohled a přenesení některých 

strategických rozhodovacích pravomocí na stát by byl asi nezbytným krokem. Takže ve 

výsledku: ano měl by si stát ponechat strategické podniky nebo aspoň alespoň jejich dohled. 

 

Bohuslav Zemánek (25 let) 

Myslím si, že vláda rozhodla dobře neprivatizovat Ruzyni. Dle mého názoru by se velké státní 

podniky neměli prodávat a vystavovat je tak hrozbě rozkradení či zničení. Mnoho státních 

podniků bylo už zprivatizováno a znamenalo to v mnoha případech na jedné straně krach 

prosperující firmy a na druhé straně několik multimilionářů. Česká republika si v dnešní 

nestabilní době musí zachovat chladnou hlavu a podnikům spíš pomáhat než je bezhlavě 

prodávat. Může se pak stát i to, že v naší zemi už nebude nic patřit nám. 

 

Zuzana Čeplá (21 let) 

Podle mě by takové podniky měly zůstat v rukou státu, protože soukromníci by je mohli svou 

nezodpovědností pod vidinou peněz zneužít. Otázkou však zůstává, nakolik zodpovědná je 

naše vláda. 
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5 Závěr  
 
Česká republika odstátnila v hlavní vlně privatizace mezi lety 1990-1994 velké množství 

majetku pomocí několika privatizačních programů. Celkem bylo do roku 2005 převedeno do 

soukromých rukou 16,5 tisíc privatizačních jednotek v hodnotě přesahující 983 mld Kč. 

Zatímco malá privatizace a restituce jsou široce považovány ekonomy za úspěšné,  

o privatizaci středních a velkých firem se vedou do dnešní doby spory. Vláda České republiky 

použila kuponovou privatizaci v praxi jako první. Kupony měly usnadnit celý proces  

a umožnit převedení velkého množství státního majetku do soukromých rukou během krátké 

doby. Také měly poskytnout široký prostor pro zapojení občanů do privatizace a zabránit 

tomu, aby veškerý majetek získal management podniku. Kuponová privatizace navíc 

prokázala, že je možné privatizovat velkou část státního majetku i bez dostatečného kapitálu 

obyvatelstva.  

 

Rychlost privatizace ale nesplnila původní představy. Kvůli velkému množství předložených 

privatizačních projektů a upřednostnění hledání optimálních forem a vlastníků byla 

privatizace často zdlouhavější, než se plánovalo. Kuponová privatizace ale zaznamenala mezi 

obyvatelstvem značný úspěch, zejména díky kampani investičních fondů, kterým nakonec 

téměř tři čtvrtiny obyvatel svěřily své kuponové knížky. Fondy na jedné straně rozptýlily 

obavy o přílišné roztříštěnosti vlastnictví firem, na druhé straně ale někteří zakladatelé fondů 

dokázali využít chyb a nedostatků v zákonech a nakládat s majetkem fondu jako s vlastním. 

 

Privatizaci, zejména kuponovou, provází v dnešní době negativní konotace, spojená 

s tunelováním a krádežemi. „Otcové“ privatizace se ale do dnešní doby zastávají zvolené 

kuponové metody a považují ji za úspěšnou. Kuponová privatizace skutečně splnila většinu 

původních plánů a mnoho problémů s firmami a bankami vznikla až po skončení samotném 

procesu privatizace. Noví vlastníci nezacházeli s nabytým majetek jako správní hospodáři  

a považovali ho za rychlý prostředek zbohatnutí. Banky často podnikům půjčovaly bez ručení 

i na provozní výdaje. Podniky privatizované pomocí úvěrů se tak staly závislé na cizích 

zdrojích a neměly finance na další rozvoj. Na banky ale byly na začátku 90. let vytvářeny 

silné tlaky z vlády, aby co nejvíce podporovaly trh a nekladly vysoké nároky na poskytování 

úvěrů. V obecné rovině tak privatizace probíhala podle původních plánů, problémy způsobilo 

až pozdější zneužívání chyb v zákonech a vládní politika. 
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