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1     ÚVOD  
 

Od počátku transformace sice uběhlo více neţ dvacet let, avšak přechod centrálně 

plánovaných ekonomik je jedinečným historickým obdobím protkaným řadou významných 

událostí, které stále vzbuzují zájem politiků, ekonomů a novinářů. Tito pozorovatelé se snaţí 

osvětlit mlhavé a nepřesné kauzy, které jsou spojeny hlavně s procesem kupónové privatizace, 

kdy se společnost také poprvé seznámila s pojmem tunelování. Naše ekonomika má za sebou 

kromě malé a velké privatizace také restituční procesy, skokovou liberalizaci cen a náhlý 

příliv zahraničního kapitálu. Jedná se pravděpodobně o nejdůleţitější ekonomickou událost 

druhé poloviny minulého století, kterou je stále poznamenána i aktuální ekonomická situace 

v naší zemi. Transformace ekonomiky patří k významným historickým mezníkům, protoţe 

zasahuje do všech oblastí dnešní společnosti a týká se i kaţdého z nás. Stále se totiţ 

setkáváme s novými důkazy ohledně vlečících se soudních sporů, které souvisejí s 

navrácením majetku původním vlastníkům. 

 

Můţeme konstatovat, ţe se jedná o velmi sloţitý a obsáhlý proces, který provázela 

řada problémů a stále visí mnoho otazníků nad pochopením toho, co se u nás vlastně 

odehrálo. Dodnes totiţ neexistují jednoznačné názory na zhodnocení výsledků ekonomické 

transformace v naší zemi. To je zřejmě důvod, proč se média o tuto problematiku stále 

zajímají. Oproti tomu mladší generace dnes ví o tomto období jen velmi málo, jak jsme se na 

základě reakcí při nastínění tématu dozvěděli. Tento termín si spojují především s pojmem 

„Sametová revoluce,“ kdy se 17. listopadu 1989 na Národní třídě vzbouřili studenti, umělci a 

další občané, kteří svým hlasitým protestem dali najevo nespokojenost s komunistickým 

reţimem. Revoluce se naštěstí obešla bez obětí na ţivotech, proto nese název „Sametová.“ 

Tento krok tak lze označit začátkem transformačního procesu. Vzniklo také nové občanské 

sdruţení – Občanské fórum, kterého se účastnili všichni ti, kteří odmítali dosavadní totalitní 

reţim. Transformaci nemůţeme povaţovat za zcela uzavřenou kapitolu, protoţe je nutné 

zprivatizovat ještě řadu podniků a provést patřičné legislativní změny.  Uběhlo však téměř 24 

let od jejího počátku a máme moţnost získat opět jiný pohled na tento proces, případně získat 

jeho nové zhodnocení.  

 

Cílem bakalářské práce je popsat průběh československé transformace a zjistit, jakým 

způsobem, v jaké četnosti a v jakém časovém rozmezí na tyto události reagovaly Lidové 

noviny. Vzhledem k omezenému rozsahu práce je analýza zaměřena na rozbor vybraných 
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zpráv, které se věnovaly zásadním informacím v tomto procesu, v letech 1990 -1992. Hlavní 

metodou, které v této práci vyuţíváme, je popisná analýza.  

 

V první teoretické části práce se věnujeme charakteristice a popisu historických 

aspektů, které samotné transformaci československé ekonomiky předcházely. To znamená, ţe 

se budeme snaţit popsat výchozí podmínky naší země, její klady i zápory včetně rysů 

centrálně plánované ekonomiky. Dále alespoň okrajově zmíníme názorové proudy, které ve 

společnosti panovaly při rozhodování správné volby o pojetí a rychlosti transformace a 

v neposlední řadě nastíníme základní kroky transformačního scénáře. Po shrnutí liberalizace 

cen a zahraničního obchodu přistoupíme ke změně vlastnické struktury. Rozebereme tedy 

detailněji proces privatizace a všechny její části – restituce, malou a velkou privatizaci. 

Kapitolu uzavřeme zpracováním důsledků kupónové privatizace a investičních privatizačních 

fondů.  

Druhá část vychází z obsahové analýzy vybraných archivních článků publikovaných 

v letech 1990-1992 v Lidových novinách. Pozornost věnujeme také vzniku a vývoji Lidových 

novin. Na základě zkoumaných archiválií analyzujeme odraz transformace československé 

ekonomiky v uvedeném deníku. V poslední kapitole vyuţijeme poznatků, které jsme při 

zpracování této práce získali a vyuţijeme danou problematiku v mediální podobě a to jako 

úvodník, interview, anketu a glosu.  
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2     TRANSFORMACE ČESKOSLOVENSKÉ EKONOMIKY 
 

 V roce 1918 po rozpadu Rakousko - Uherské monarchie získalo nově vzniklé 

Československo vysoký podíl průmyslové kapacity, čímţ se dostávalo do popředí mezi 

vyspělé ekonomiky. Méně příznivá byla oblast financí. Proto se ministr financí Alois Rašín 

rozhodl vytvořit vlastní československou měnu. Polovinu Rakousko-uherských bankovek 

opatřil kolkem a vydal do oběhu, druhá část byla zadrţená jako nucená jednoprocentní státní 

půjčka. Také pod Rašínovým vedením proběhla v roce 1919 měnová reforma, kterou 

doprovázela měnová odluka. Těmito kroky získala naše země hodnotnou a stabilní měnu.
1
 

Dalším krokem k upevnění měny se stal nostrifikační zákon, podle kterého Československá 

republika firmám nařizovala, aby svá sídla a hospodářská vedení přestěhovala na její území. 

Výkonnost ekonomiky ČSR rostla aţ do roku 1929, kdy newyorská burza ohlásila krach a 

světovou ekonomikou otřásla hluboká hospodářská krize. Ve třicátých letech jsme přešli na 

systém řízeného hospodářství, který byl zaloţen na regulaci výroby, přídělového systému 

hospodářství, kontrole zahraničního obchodu a státního řízení cenové a mzdové politiky. 
2
 

V roce 1945 byla provedena další měnová reforma a na základě prezidentských dekretů také 

první fáze znárodnění, kdy byla konfiskována půda, doly a velké průmyslové podniky. 

Velkou pomocí pro československou ekonomiku byl Marshallův plán, který napomáhal 

k hospodářskému rozvoji zemím v poválečném období, ale pod Stalinovským nátlakem jsme 

účast na tomto plánu odmítli. V únoru 1948 byla v Československu nastolena komunistická 

diktatura a vládu převzala Komunistická strana Československa, která vládla aţ do roku 1989. 

Tehdejší reţim kladl velký důraz na vzdělání, zvláště v technických oborech. Komunisté 

omezovali soukromý sektor v zemědělství formou zakládání jednotných zemědělských 

druţstev a znárodňovali většinu průmyslových podniků. Transformaci předcházela řada 

skutečností, které ovlivnily budoucí vývoj ekonomiky a urychlily proces přeměny na trţní 

systém hospodářství. Řadíme zde na příklad mentalitu národa, schopnost lidí adaptovat se na 

nový ekonomický systém a účinnou hospodářskou politiku státu. Tento pozitivní vývoj se 

odráţel z výchozí situace na konci osmdesátých let, kterou můţeme označit za příznivou a to 

především díky výhodné geografické poloze země, neboť pozice Československa byla 

perspektivní především pro turistický ruch a to hlavně kvůli historické Praze, která se stala 

                                                             
1 GERŠLOVÁ, Jana a Milan SEKANINA. Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002. s.23-28.  
2 Tamtéţ, s.31-63.  
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okamţitým lákadlem pro západní turisty. Dalším pozitivním předpokladem budoucího vývoje 

byl lidský kapitál a stabilní hospodářství. Nebyla však dosud vytvořena ţádná koncepce 

přeměny dosavadního centrálně plánovaného hospodářství. Inspirace byla nalezena u 

vyspělých trţních ekonomik, ale dosavadní totalitní reţim musela Československá vláda 

měnit postupně tak, abychom mohli konkurovat státům západní Evropy, USA a Japonska. 3 

Rychlost a podoba transformace závisela na politické situaci a na rozloţení moci v nově 

ustanovených demokraciích. První svobodné volby od pádu totality se uskutečnily v polovině 

roku 1990 a byly ustanoveny zákonodárné orgány a vláda. V Čechách zvítězilo Občanské 

fórum, organizace zahrnující širokou škálu reformních skupin. V období prvních dvou let se 

vedly spory o název republiky a o její kompetence. Do března 1990 byl oficiální název země 

Československá socialistická republika, poté byl změněn na Česká a Slovenská Federativní 

Republika, který zůstal aţ do konce roku 1992. 
4
 

 

2.1.1   Pozitiva situace v Československu 
 

Díky výkonnému průmyslu a zemědělství se v zemi sníţil počet obyvatel, kteří ţili pod 

hranicí chudoby, čímţ stát přispěl ke zlepšení situace nezaměstnanosti. Vzhledem k 

preferovanému vzdělání v technických oborech z předchozího komunistického reţimu jsme 

disponovali kvalifikovanou pracovní sílou. Lidský kapitál řadíme asi k nejdůleţitějším 

pilířům celé transformace. V důsledku stabilní hospodářské politiky jsme měli náskok díky 

nízké inflaci, téměř nulovému zahraničnímu dluhu a vyrovnanému státnímu rozpočtu. 

Centrální kontrola cen a antiinflační mzdová politika zajistila v Československu pomalý růst 

cen. Ve srovnání s jinými zeměmi východního bloku bylo Československo poměrně stabilní 

v makroekonomické oblasti. Úroveň hrubého domácího produktu nám pomohla k lepšímu 

budoucímu vývoji. Řadili jsme se tedy k nejvyspělejším ekonomikám té doby. „Úroveň 

hrubého domácího produktu byla srovnatelná s hodnotou ekonomické úrovně poválečného 

Rakouska. Po čtyřiceti letech komunistické vlády bylo HDP na osobu v Rakousku pětkrát 

vyšší neţ v ČSSR, přesto Československo na konci 80. let patřilo k středně vyspělým zemím. 

                                                             
3
 NĚMEC, Václav. Československo a Česká republika v letech 1946-2004. Dějepis.com [online].[cit. 2013-04-

08]. Dostupné z: http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=026. 
4
 SPĚVÁČEK, Vojtěch a kolektiv. Transformace české ekonomiky-politické, ekonomické a sociální aspekty. 

Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2002. s. 12-19. ISBN 80-86131-32-7. 
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Dle statistik OSN byla země v roce 1990 na 43. místě na světě.“
5
 Také pozice Československa 

ve středu Evropy s dlouhou hranicí s Německem a Rakouskem byla podle Švejnara velkou 

výhodou pro rozvoj zahraničního obchodu a kontaktů se západními zeměmi. Představy o 

budoucím vývoji ekonomiky byly pozitivní, mezi lidmi převládal optimismus a to právě díky 

tomu, ţe Československá ekonomika se přiblíţila těm západním během několika let. 
6
 

2.1.2     Negativa situace v Československu  
 

Československé hospodářství bylo však poznamenáno také řadou nedostatků, kde patřil 

pokles makroekonomických hodnot - hrubý domácí produkt, průměrný osobní důchod a dále 

neefektivní alokace zdrojů či centrální řízení investic. Je nutné také zmínit, ţe úroveň vzdělání 

v Československu byla mnohdy přeceňována. Díky preferované výuce technických oborů 

byly ekonomické obory téměř zanedbány a studenti nebyli vedeni k samostatnosti. Potýkali 

jsme se s vysokou nezaměstnaností, ovlivňovalo ji velké mnoţství faktorů, zvláště pak těch, 

které sniţovaly nabídku pracovní síly. V období socialismu byl na pracovním trhu nedostatek 

pracovních sil a to převáţně kvůli seniorům, kteří odešli do starobního důchodu a ţenám, 

které ve velké míře zůstávaly v domácnosti. S tím souviselo i prodlouţení  mateřské dovolené 

z původních dvou let na tři roky. Určitá část pracovní síly našla práci v zahraničí, jiná skupina 

se zařadila do šedé ekonomiky. K nízké nezaměstnanosti přispívala i umírněná mzdová 

politika a mzdová regulace. 

Největší problém však představovala uzavřenost a orientace na trhy Rady vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP). Československé hospodářství se tak muselo zcela podřídit 

potřebám Sovětského svazu, který rozděloval úkoly ve výrobě a výzkumu. Ekonomika byla 

centrálně řízena a výroba centrálně plánována, v důsledku existence monopolu došlo takřka 

k odbourání veškeré konkurence. Důsledkem tak byly přebytky zboţí, o které spotřebitelé 

neměli zájem, začalo se podplácet a objevil se černý trh. Podniky nebyly připraveny ke 

změnám ve výrobě, byly sestavovány pětileté plány, které stanovily úkoly pro všechna 

odvětví národního hospodářství, jejichţ plnění ale nebylo efektivní.  Československá vláda 

přijala v rámci RVHP koncepci strojírenské velmoci, díky které se jsme utrpěli surovinovou a 

energetickou ztrátu, náklady na výrobu se zvyšovaly, potýkali jsme se se znečištěným 

ţivotním prostředím. Nepříznivá situace byla i ve světové ekonomice, kdy docházelo 

                                                             
5
ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H .Beck, 2006 s. 2.  

6
 ŠVEJNAR, Jan a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Praha: 

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 1997. s. 27-47.  
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k exportním potíţím a prudkému růstu úrokové sazby. Na konci roku 1989, kdy došlo 

k rozpadu RVHP, Československo ztratilo své trhy a tím pádem i rozsáhlé odbytiště pro své 

výrobky. Lidé po letech komunistického reţimu ztráceli motivaci a sebedůvěru k jakékoliv 

změně a vlastní seberealizaci.
7
 

2.2     Transformační proces 

 

Centrálně plánovaná ekonomika je zaloţena na ekonomickém systému socialistických zemí, 

kde směr budoucího hospodářského vývoje určují ústřední plánovací instituce. Podstatou je 

centrální plán, podle kterého byla vypracována a řízena výroba. Základem hospodářského 

rozvoje je racionální chování výrobců, kteří jsou v podřízeném postavení a musí plnit příkazy 

dle rozpracovaného plánu z ekonomického centra jakými jsou třeba sniţování nákladů, úspora 

času a jiné. Rozhodující úloha tedy připadá centrálnímu plánovacímu orgánu, který 

ekonomickým subjektům určuje závazné směrnice v oblasti výroby.  

 

Centrální plánování mělo tedy dva typické znaky. Prvním z nich byla centralizace 

ekonomického rozhodování, která omezovala hospodářskou samostatnost podniků. Druhým 

důleţitým znakem bylo plánování hmotných ukazatelů, zejména objemů produkce. 

V hospodářství také díky neexistenci trhu chyběla konkurence, která by podněcovala výrobce 

ke zkvalitnění výroby a dosahování lepších výsledků. Hlavním úkolem ekonomických 

subjektů tak bylo plnit plán, nikoliv zvyšovat zisk. Dalším charakteristickým rysem byl 

výskyt úředních cen a absence těch skutečných, které by plnily své funkce. Ekonomiky do té 

doby neznaly ani pojem podnikání, které bylo zákonem zakázáno a postihováno, protoţe se 

socialistickému vedení jevilo jako objevování neefektivního trhu. Cílem minulého reţimu 

bylo dostat všechna odvětví pod státní kontrolu a zabránit lidem svobodnému podnikání.
8
 

 

Šulc uvádí, ţe proces plánování vychází ze tří etap. První část spočívala v tvorbě koncepce 

národohospodářských pětiletých plánů, které určovaly úkoly pro jednotlivá odvětví k zajištění 

stanovených cílů. Bylo důleţité stanovit vstupy a výstupy výroby, hodnotu finančních 

prostředků – příjmy a výdaje obyvatelstva, rozdělení národního důchodu, skladbu nákladů a 

                                                             
7
 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006 s. 1-7.  

8
 KLAUS, Václav a Vladimír TOMŠÍK. Makroekonomická fakta české transformace. Brno: NC Publishing, 

2007, s. 34-40.  

 

 

http://leccos.com/index.php/clanky/subjekt
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další. Následujícím krokem bylo vytvoření směrnic pětiletých plánů, které udávaly tempo 

růstu hospodářského vývoje společnosti, stanovily preferované obory národního hospodářství, 

objem výroby, vývoj zaměstnanosti či růst produktivity práce.  

 

 Další fáze měla zajistit podmínky pro decentralizaci řízení. Na základě směrnic vznikly 

výrobně hospodářské jednotky (VHJ). Tyto jednotky rozpracovaly návrh pětiletých plánů a 

řídily činnost národních podniků. Roli přebírala odvětvová ministerstva, která návrhy 

vytvořené VHJ,  předloţila ústřednímu plánovacímu úřadu. Po vzájemném oboustranném 

vyjednání následovala korekce původních navrhovaných plánů a poté se vypracovala konečná 

podoba.  

 V rámci třetí fáze jsou obdobným způsobem vypracovány roční prováděcí plány. Plánované 

hospodářství mělo vést k větší efektivitě ekonomických procesů, bylo však příčinou 

deformace ekonomiky a poklesu ekonomických činitelů.
9
  

Základem centrálně plánované ekonomiky je státní forma vlastnictví, která je doplněna o 

druţstevní formu vlastnictví. V poúnorovém období v roce 1948
10

 byla ukončena druhá etapa 

znárodnění a soukromý sektor byl takřka zlikvidován. Soukromníci ztratili moţnost 

nakupovat na vázaném trhu za výhodnější ceny, byli podrobeni neustálým kontrolám zásob a 

některým bylo znemoţněno studovat na vysokých školách či znemoţněno se vyučit 

rodinnému řemeslu. Hlavní důvody pro zestátnění cizího majetku vycházely z centra 

komunistického vedení, které povaţovalo soukromé vlastnictví za vykořisťování a proto 

převzali kontrolu téměř ve všech podnicích.  

 

2.2.1     Tříbení názorů o pojetí transformace 

 

Jednotlivé přístupy k procesu transformace se lišily a to především kvůli sporům o její 

rychlost. Dlouhodobé úkoly byly nejsloţitější a pro úspěšné dosaţení cílů také nejdůleţitější. 

Rozdíly v názorech na cílový stav způsobily rozdělení společnosti. Vznikly proto dva hlavní 

názorové proudy – šoková terapie a gradualismus.  

                                                             
9
 ŠULC, Zdislav. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. 2. vyd. 

Brno: Doplněk, 1998. 117 s.  
10 GERŠLOVÁ, Jana a Milan SEKANINA. Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2002. s. 77-88.  

http://leccos.com/index.php/clanky/narodni-hospodarstvi
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Zastánci šokové terapie chtěli, jak uţ z názvu vyplývá, provést dynamické a hluboké 

transformační změny co nejrychleji. Hlavním představitelem byl americký ekonom Jeffry 

Sachs, který zastával názor, ţe společenskou změnu od socialistické ekonomiky k ekonomice 

trţní je třeba provést tak, aby se účastníci nestačili vzpamatovat a „v šoku“ změnili vzorce 

svého chování a jednání. Pro realizaci rychlých ekonomických změn bylo příznivé 

porevoluční období, kdy jsou lidé nadšení pro změny a jsou ochotni akceptovat náklady 

transformace. Obhájci šokové terapie prosazovali rychlou liberalizaci trhů, deregulaci cen a 

mezd, otevření domácích trhů zahraniční konkurenci a především rychlou privatizaci. 

Součástí okamţité liberalizace však musela být stabilizační opatření, která zabránila vysoké 

inflaci. Stabilizace působila na podniky jako „šok“, kterému se nedokázali přizpůsobit a nastal 

hospodářský pokles, který doprovázely negativní změny třeba v relativní výši důchodů.  

 

Zatímco stoupenci gradualismu preferovali postupné kroky. Skupina ekonomů v čele 

s Františkem Vlasákem vypracovala návrh strategie, která měla nejdříve provést pouze 

částečnou liberalizaci a později liberalizaci obchodu tak, aby byla rozloţena do delšího 

časového období. Gradualisté také navrhovali způsob odstátnění podniků nejprve přeměnou 

na akciové společnosti se stoprocentním podílem státu a pak je chtěli privatizovat 

standardními privatizačními metodami. Usilovali také o pomalejší tempo reforem a domnívali 

se, ţe pomalejší realizací sníţí transformační náklady a zabrání hospodářskému poklesu 

ekonomiky.  Prosazovali však nadále státní zásahy do trţního hospodářství. 
11

 

 

Kromě šokové terapie a gradualismu se začínají tříbit i další přístupy k pojetí transformace – 

liberální a institucionální proud. V rámci liberální strategie je nezbytné provést systémové 

změny v ekonomice. Prvním krokem je vytvoření trţního prostředí včetně liberalizace trhu, 

dále je nutné uskutečnit privatizaci, čímţ omezíme státní zásahy do ekonomiky. Systém, který 

má volné trţní ceny, volný vstup na trhy a soukromé vlastnictví, vytváří podněty k takovému 

chování lidí, jaké je typické pro trţní kapitalistické ekonomiky. Po vývoji trţních institucí se 

teprve rozvíjí podnikání a vzniká konkurence. Mezi liberály patřil např. Václav Klaus, Tomáš 

Jeţek, Vladimír Dlouhý nebo Jiří Jonáš. Zatímco zastánci institucionálního proudu povaţují 

za důleţité vytvoření trţních institucí a teprve poté následný vznik trhů. Transformaci v tomto 

případě nechápeme jako systémový řetězec, ale jako komplexní soubor vzorců chování a 

                                                             
11

 MLČOCH, Lubomír. Kritický pohled na ekonomickou transformaci v České republice. In: Úvahy o české 

ekonomické transformaci. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 85−89. 
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jednání, který probíhá pomalu. Lidé jednají podle zvyků, které si navykli z předchozího 

období a brání se adaptaci nových změn.
12

 

 

Podle Kotoučkové (2001) existují tři názorové proudy, které se objevovaly. Jednak hovoříme 

o metodě tzv. třetí cesty, která si klade za cíl zlepšit dosavadní systém a především posílit roli 

trhu v ekonomice, která souvisí se zavedením konkurence mezi podniky. Spory vznikaly 

právě o tuto tzv. třetí cestu, která měla teoreticky splnit vytyčené úkoly reálně, ale v praxi 

nemohla být realizována, protoţe nebyla přesně definována. Dokonce i sami autoři přiznávají, 

ţe tato koncepce můţe nabývat různých podob v různých zemích.
13

  

Další prosazovanou variantou bylo sociálně - trţní hospodářství. Mezi zastánce této terapie 

patřili například Miloš Zeman, Valtr Komárek nebo Jaroslav Matějka, kteří navazovali na 

keynesiánství, jejich prioritou byla zaměstnanost a vládní intervence. Proti této teorie se ostře 

stavěl Václav Klaus.
14

 „Odmítám-li výrazy typu „sociálně-trţní“ nebo „sociálně-ekologicko-

trţní“ hospodářství, nedělám tak proto, ţe bych odmítal sociální politiku či princip sociální 

solidarity jako takový, ale proto, ţe se u nás tato sousloví opozicí pouţívala k obhajobě a 

prosazování něčeho, co má s trţním hospodářstvím a efektivní sociální politikou velmi málo 

společného.“ 
15

 

 

2.2.2    Základní kroky 
 

Po listopadovém období v roce 1989 společnost došla k závěru, ţe komunistický reţim 

nepřinesl nic pozitivního a jeho předchozí kroky razantně odmítli. Stav československé 

ekonomiky nebyl  uspokojivý a veškeré snahy o jeho nápravu selhaly. Bylo tedy nutné vybrat 

nový, nejlépe trţní, ekonomický řád. Lidé začali volat po rychlé transformaci, která se 

vyznačovala následující strategií: 

 

● Soukromé vlastnictví bude nadřazeno státnímu vlastnictví a musí být zaloţeno na existenci 

kapitálového trhu, trhu práce, zboţí a sluţeb. 

                                                             
12 KLAUS, Václav. Proměny a fáze kritiky centrálně plánované ekonomiky. Klaus.cz  [online]. 1997, [cit. 2013-

04-12]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/600 
13

 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 26.  
14

 Tamtéţ, s. 27-30. 
15 Tamtéţ, s. 27. 
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● Aby se docílilo maximální efektivnosti, bylo nutné provést cenovou liberalizaci, liberalizaci 

zahraničního obchodu a privatizaci výrobních prostředků. 

● Dalším krokem transformace bylo vytvoření konkurenčního prostředí a to odbouráním 

monopolů, čímţ se umoţní  přístup zahraničním ekonomikám. 

● Veřejné rozpočty musí být vyrovnané a restriktivní měnová politika vlády musí vykazovat 

aktivní činnost.
16

 

 

Směr, jakým se bude ubírat hospodářství Československé republiky v porevolučním období, 

udával Scénář ekonomické reformy, který v září 1990 schválilo Federální shromáţdění. 

Výsledný scénář ekonomické transformace propojil gradualistický přístup, prosazovaný 

skupinou kolem Františka Vlasáka a neoliberální koncepci, ke které se hlásila skupina 

ekonomů kolem Václava Klause.
17

 

 

2.2.3     Scénář ekonomické reformy 
 

Scénář určoval makroekonomické prostředí nové vlády, stanovil restriktivní měnovou a 

fiskální politiku pro rok 1990 a 1991. Jako cíl si kladl ekonomický růst, zaměstnanost a 

vyrovnanou platební bilanci.  

Rok 1990, první rok transformace byl stanoven jako přípravný, kdy byly uskutečněny 

základní důleţité kroky. Jedním z nich byla změna legislativy, protoţe původně přijaté 

zákony obsahovaly velké nedostatky. Vytvořil se pouze tzv. institucionální rámec 

transformace, který v první polovině devadesátých let zaznamenal úspěch, nicméně v druhé 

polovině se objevily negativní jevy jako je korupce, tunelování či rozkrádání majetku. Byl 

přijat zákon o soukromém podnikání, o akciových společnostech a o státním podniku. Další 

kroky vymezily míru zdanění, stanovily úroveň cel a rozdělení akcií státních podniků včetně 

udrţení makroekonomického prostředí. Oddělením Státní banky Československé od ostatních 

komerčních bank pak vznikla dvoustupňová bankovní soustava, provedena byla devalvace 

kurzu a dosavadní restriktivní hospodářská politika se musela přizpůsobit novému trţnímu 

                                                             
16 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 51-70.  
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systému. V zemi panovaly obavy kvůli výchozí situaci na konci devadesátých let, lidé se 

obávali především nekontrolovatelného růstu cen, který by mohl vyústit v inflační spirálu.
18

 

 

V další fázi se stává klíčovým datem 1. leden 1991, kdy se realizovala  liberalizace cen a 

zahraničního obchodu. Cenová liberalizace byla v centru celého transformačního procesu. 

Cílem bylo omezit míru monopolizovaných podniků a posílit konkurenci. Domácí ceny měly 

odpovídat cenám na trzích v zahraničí a podniky měly začít pracovat podle potřeb nově 

vzniklých trhů. Před zahraniční konkurencí je po nejnutnější dobu chránil jednoduchý systém 

cel. Dále byla provedena privatizace a soubor dílčích reforem, především daňových a to 

včetně přijetí nového obchodního zákoníku, ţivnostenského zákona a zákon o ochraně 

hospodářské soutěţe. Tato fáze se tedy věnovala změně vlastnických vztahů, neboť soukromé 

vlastnictví je hlavním předpokladem trţní ekonomiky. Odstátnění majetku tak bylo provedeno 

ve třech variantách: 

 malá privatizace, 

 restituce, 

 velká privatizace.
19

 

 

Podstatou třetí a poslední fáze bylo přemísťování pracovních zdrojů podle potřeb poptávky. 

Také začala fungovat burza, kde se draţily vybrané podniky. Veškeré dotace měly být 

postupně odbourány. V roce 1993 byla otevřena Praţská burza cenných papírů a také RM-

SYSTÉM pro vydání akcií z první vlny kupónové privatizace. 
20

 

 

2.2.4    Komplikace ekonomické transformace 
 

V oblasti makroekonomické stabilizace došlo po nastoupení transformace k hlubokému 

poklesu v průmyslu. Jako důvod byla označena transformační recese, která postihla celé 

hospodářství, zatímco sektor sluţeb zaznamenal významný nárůst díky rozvíjení obchodu, 

restaurací, ubytování, peněţnictví, pojišťovnictví, výzkumu a vývoje. Prioritou však byla 

                                                             
18 ŠVEJNAR, Jan. Strategie ekonomické přeměny Československa. Praha: Lidové noviny, 1990. s. 15-24, 39-40. 
19

 KLAUS, Václav. 10 let od schválení Scénáře ekonomické reformy. Klaus.cz [online]. 2000, [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/2168. 
20 ŠULC, Zdislav. Spor o strategii transformace. In: Transformace české společnosti 1989−1995, Vlasta 

Šafaříková a kol. Brno: Doplněk, 1996, s. 119−121. 
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stabilizace makroekonomického prostředí, kterého bylo dosaţeno díky rychlé restriktivní 

měnové a fiskální politice. Prvním krokem byla realizace reformy daňového systému, aby se 

zvýšil tok příjmů do státního rozpočtu a peníze mohly být dále pouţity na školství, 

zdravotnictví či sociální péči. Zavedena byla trţní daňová soustava a její zákon ukládal 

povinnost právnickým i fyzickým osobám odvádět povinnou daň z příjmu. Navíc byl schválen 

a přijat nový soubor daní, kam patřila spotřební daň, darovací, dědická, daň ze staveb a 

pozemků, silniční daň a daň z převodu nemovitosti. Co se týče měnové politiky během 

transformačního období, zde sehrála velkou roli Česká národní banka, která udrţela stabilní 

měnu po celou dobu a inflace naší země patřila k nejniţším. Po zahájení ekonomické 

transformace však přichází recese a pokles ekonomických ukazatelů. 
21

 

 

Liberalizace vedla ke zhoršení situace v podnicích a svoboda podnikání ke zvyšující se 

domácí konkurenci, protoţe nová monetární politika umoţnila podnikům získat velké úvěry a 

to stále za podmínek nevyřešených vlastnických struktur. Avšak díky uvolnění podnikatelské 

činnosti, které doprovázely snadné podmínky pro zaloţení nových firem, téměř okamţitě 

stoupl počet nových podnikatelů. Situaci komplikoval rozpad výrobních trhů a vzestup 

nezaměstnanosti. Jako důvod bylo uvedeno přizpůsobování se novým trţním podmínkám 

v ekonomice. Hospodářství se vyvíjelo novým moderním směrem. Pokles průmyslu byl 

vysvětlen omezením těţkého strojírenství, poklesu zbrojní výroby a posilováním moderních 

odvětví – zejména leteckého průmyslu, automobilového a elektrotechnického se jeho podíl 

v roce 1991 zase zvýšil.
22

 

Bylo nutné také změnit institucionální prostředí a vytvořit nové instituce. Mlčoch upozorňuje 

na skutečnost, ţe rychlá změna institucí spěje k destabilizaci společnosti a ekonomiky, 

ohroţuje společenský řád a rozvrací morální standarty.  Nezbytným doprovodným krokem 

byla inovace právního systému, protoţe během rychlých institucionálních změn a  

podceňovanému postavení institucí byl umoţněn přístup „tunelářům,“ kteří zneuţili mezer 

v zákonu. Absence trţní morálky vedla manaţery k podvodnému sebeobohacení  

prostřednictvím levného rozprodání aktiv svým vlastním firmám. Nutná reforma právního 

systému a legalizace soukromého podnikání a soukromého vlastnictví si vyţádala tvorbu 

nového obchodního zákoníku, která trvala dva roky (1990-1992). Setkáváme se tak s pojmem 

                                                             
21

 ŠVEJNAR, Jan a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Praha: 

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 1997. s. 28.  
22 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 57.  
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korupce, který je znám jako zneuţití postavení kvůli snaze po materiálním zisku nebo jiných 

výhod. Úplatky v minulém reţimu nebyly ničím mimořádným, korupce je těţce prokazatelná 

a odráţí chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Z toho důvodu se po roce 1989 stala 

protikorupční politika jednou z priorit nové vlády. 
23

 

Cesta přeměny na trţní hospodářství byla sloţitá, doprovázela ji řada změn a vláda musela 

učinit také řadu rozhodnutí, aby se novým podmínkám hospodářství přizpůsobila. Politické 

prostředí navíc celý proces deformovalo díky slabému postavení vlády. Celkový průběh 

transformace však ekonomové hodnotí kladně, dobrý vývoj dokládá i vývoj inflace a 

nezaměstnanosti.  

Důleţitou součástí transformace bylo vytvoření trhu práce. Na konci 80. let byla situace 

komplikovaná. Problémem byla jednak přezaměstnanost a na druhé straně zase akutní 

nedostatek pracovníků v některých oborech. Vývoj nezaměstnanosti  v obou republikách byl 

velmi podobný. Nezaměstnanost ovlivňovalo velké mnoţství faktorů, zvláště pak těch, které 

sniţovaly nabídku pracovní síly. V období socialismu se na pracovním trhu vyskytovalo velké 

mnoţství seniorů a ţen. Tyto ukazatele se začaly postupně sniţovat, kdyţ velká část seniorů 

odešla do starobního důchodu a podobně tomu bylo i u ţen, které ve velké míře zůstávaly 

v domácnosti. S tím souviselo i prodlouţení  mateřské dovolené z původních dvou let na tři 

roky. Určitá část pracovní síly našla práci v zahraničí, jiná skupina se zařadila do šedé 

ekonomiky. K nízké nezaměstnanosti přispívala i umírněná mzdová politika a mzdová 

regulace. Mezi hlavní pozitiva patřily nízké náklady na pracovní sílu a zvýšení atraktivity pro 

zahraniční investory. Hlavním faktorem byl bezesporu rozvoj drobného a individuálního 

podnikání. V souvislosti s obnovováním trhu práce a posilováním zaměstnanosti zmiňuje 

scénář ekonomické reformy např. právo na stávku, kolektivní vyjednávání o mzdách a 

pracovních podmínkách, vývoj nominálních mezd, reálných mezd a minimální mzdy. 
24

 

 

2.3      Liberalizace 

 
Liberalizace měla společně s privatizací zajistit optimální podmínky k fungování trţního 

hospodářství. Patřila ke stěţejním úkolům nové vlády. V minulém reţimu byly totiţ ceny 

                                                             
23

 MLČOCH, Lubomír. Úvahy o české ekonomické transformaci. Praha: Vyšehrad, 2000. 269 s. 

24 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 123-126.  
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určovány administrativní centrálou, která neodráţela potřeby poptávky a nabídky. 

Ekonomickou liberalizaci můţeme vysvětlit jako omezení zásahu státu do vývoje ekonomiky, 

kdy na trh mohli vstoupit i další společnosti. Museli být však splněny tři podmínky: 

Deregulace cen, povolení soukromého podnikání a zavedení vnitřní konvertibility měny.
25

 

 

2.3.1     Liberalizace cen 

 
K trţnímu hospodářství bezesporu patří volná tvorba cen. Cenový systém v Československu 

byl zaloţen na regulovaných cenách, které byly řízeny centrálně. Součástí cenové politiky 

komunistického vedení byly levné potraviny, jejichţ ceny neodráţely skutečné náklady. 

Zrušení cenových regulací bylo nezbytným opatřením, které muselo být splněno jiţ na 

počátku transformace. Právní úprava pro liberalizaci cen byla stanovena zákonem č. 526/1990 

Sb., o cenách, který od 1.1.1991 odstartoval řadu změn.
26

 Tou hlavní byl odklon od státních 

zásahů do tvorby cen. Ceny rostly a následovala potlačená inflace z předchozího období. 

Někteří ekonomové se však obávali zneuţití situace domácími monopoly, proto poţadovali od 

státu urychlené vytvoření konkurence. Všechna tato opatření včetně devalvace koruny a 

rozpadu trhů RVHP se promítla do růstu cen. Uvolněno bylo téměř 85% cen. Regulováno 

zůstalo dále jen nájemné, doprava, energie, léky nebo organizovaná odvětví, která teprve stála 

před rozhodnutím o způsobu privatizace. Bez odstranění cenových regulací by se nemohlo 

rozvíjet soukromé podnikání. 

 

Vyskytly se ale obtíţe, které liberalizaci cen doprovázely. Hlavním z nich je inflační spirála. 

S rostoucími cenami rostly také mzdy, které se díky vysokým nákladům přesouvaly do tvorby 

cen. Tento proces se stále opakoval. Proto byla přijata protiinflační opatření a stanoven pevný 

kurz koruny. 
27

 

 

 

                                                             
25 JONÁŠ, Jiří. Ekonomická transformace v České republice: makroekonomický vývoj a hospodářská politika. 

Praha: Management Press, 1997. s. 69.  
26 VOTAVA, Jaroslav. K poslední novele zákona o cenách č. 403/2009 Sb. Daňaři online, portál daňových 

poradců a profesionálů.[online]. 2010, [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d8438v11100-k-posledni-novele-zakona-o-cenach-c-403-

2009-sb/. 
27 JAKLÍN, Jiří. Transformace ekonomiky – 15 let poté. Euroekonom.cz [online]. 2005, [cit. 2013-04-10]. 

Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jj-transformace 
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2.3.2     Liberalizace zahraničního obchodu 

 

Díky silnému postavení RVHP byl zahraniční obchod před revolucí orientován pouze na trhy 

východní Evropy. Preferováno bylo v rámci této koncepce těţké strojírenství a suroviny 

dováţené ze SSSR. Většina podniků do té doby měla monopolní postavení, bylo tedy důleţité 

uvolnit bariéry zahraničního obchodu, odstranit devizové regulace a posílit konkurenci. Přijetí 

zákona č. č. 113/1990 Sb., který od 1.1. 1991 spolu s liberalizací cen zrovnoprávnil fyzické a 

právnické osoby v oblasti zahraničního obchodu a motivoval podniky ke zvyšování kvality a 

výroby.  

 

Domácí subjekty tak mohly obchodovat se zahraničními kolegy bez dřívějších povolení či 

registrace. Došlo k rozbití monopolů, odstranění sloţitého systému přiráţek a sráţek, byla 

zavedena vnitřní směnitelnost české koruny fixního kurzu, čímţ jsme dosáhli větší 

ekonomické stability. 
28

 

 

2.4     Privatizace 
 

V předlistopadovém Československu dosahovala míra státního vlastnictví téměř 100%. Coţ je 

ve srovnání s ostatními socialistickými zeměmi poměrně vysoká hodnota. Soukromý sektor 

prakticky neexistoval. V polovině roku 1990 zahrnula nová vláda privatizaci do svých cílů. 

Celý systém privatizace se však připravoval ještě následující rok. Neţ se rozhodlo o nových 

majitelích, podniky zůstaly v rukou původních vlastníků. Tuto dobu, nazývanou často jako 

právní vakuum, manaţeři vyuţívali stejně jako u restitucí pro obohacování na úkor státních 

podniků. Proto tehdejší ekonomové hledali vhodný způsob, jak státní majetek převést do 

soukromých rukou. Odstátněním majetku se obnovila existence soukromého vlastnictví, které 

je jedním z hlavních předpokladů fungující trţní ekonomiky. 
29

 

Ekonomové se na nutnosti privatizace sice shodli, dohadovali se však o rychlosti jejího 

provedení. Byly navrhnuty dvě varianty – rychlá  a pomalejší. Výhodou rychlé privatizace 

mělo být menší riziko vzniku tzv. předprivatizační agónie, kterou můţeme vysvětlit jako 

                                                             
28

 JONÁŠ, Jiří. Ekonomická transformace v České republice – makroekonomický vývoj a hospodářská politika, 

Praha, Management Press. 1997. 

 
29 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 159.  
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ztrátu trpělivosti manaţerů při čekání na rozhodnutí, zda bude podnik privatizován nebo ne. 

Zatímco výhodou pomalé privatizace mělo být vhodné zvolení vlastníka, který by byl schopen 

převzít vlastnická práva. V Československu se nakonec prosadila rychlá varianta. Privatizace 

státního vlastnictví proběhla ve třech etapách: Restituce, malá privatizace a masová 

privatizace.  

 

2.4.1     Restituce 
 

Podnik nemohl být zprivatizován, dokud nebyl vyřešen proces navrácení do předchozího 

stavu, tedy restituce. Způsob vypořádání podniků byl povinnou součástí privatizačních 

projektů. Roku 1990 byl přijat zákon o restitucích, který se vztahoval převáţně na nemovitý 

majetek. Uţ od začátku byla s restitucemi spojena řada problémů. Většina původních majitelů 

jiţ neţila a restituční nároky tak přebírali jejich potomci. Restituent však musel splnit hlavní 

kritérium pro navrácení majetku – Československý/český občan s trvalým pobytem na území 

republiky.   

K majetku se přihlásili i odsouzení lidé za kolaboraci. Začali si shánět falešná svědectví o své 

nevině, jiní ţadatelé zase padělali doklady o občanství a trvalém pobytu v České republice, 

nebo sepisovali falešné závěti. Restituce tak výrazně prohloubila korupční a podvodné 

chování, protoţe mnozí viděli v restitucích moţnost, jak rychle zbohatnout. Největší oblastí, 

která byla zpronevěřena, byly pozemkové restituce. 
30

 

Zákon o půdě vstoupil v platnost  24.6.1991.  Vztahoval se především na zemědělské 

pozemky a zemědělské stavby. Oprávněný musel splňovat dvě podmínky:  Trvalý pobyt na 

území České a Slovenské Federativní Republiky, jehoţ jeho půda, budovy a stavby, patřící 

k této zemědělské jednotce, přešla na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 

1948 do 1. ledna 1990. Oprávněný vlastník se svého majetku mohl později domáhat tak, ţe 

svůj nárok uplatnil u pozemkového úřadu a povinnou osobu vyzval k vydání nemovitosti, 

následně pak k dohodě, která podléhala schválení pozemkovým úřadem ve správním řízení. 

V případě, ţe pozemek úřad nechtěl vydat, musel Pozemkový fond ČR oprávněné osobě 

                                                             
30 SLONKOVÁ, Sabina. Restituce: Zisk spekulantů je miliardový. Aktuálně.cz [online]. 2005, [cit. 2013-04-10]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=4515. 

http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=4515
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převést bezúplatně do vlastnictví jiné pozemky ve vlastnictví státu. V opačném případě měl 

takový vlastník podle cenových předpisů z 24.6.1991. nárok na finanční kompenzaci.
31

 

 Lidé vyuţívali kontaktních zdrojů z katastrálních úřadů, kteří je informovali o aktuálně 

nabízené půdě a zájemci pak skupovali nároky na vydání pozemků. Znovunabytý majetek 

vlastníci buď prodali nebo o něj nejevili zájem. Navíc rozdíl, který vznikl mezi původní a 

současnou hodnotou majetku, musel stát majiteli vyplatit. V opačném případě, kdy současná 

hodnota byla oceněna vyšší částkou neţ ta původní, musel tento rozdíl státu uhradit majitel.  

Výsledkem jsou dnes chátrající budovy a podniky. Celý proces byl navíc zpomalen řadou 

soudních posudků.  

 

2.4.2     Malá privatizace  
 

První fáze začala v roce 1991, zahrnovala prodej malých jednotek, zejména provozoven 

v oblasti sluţeb, obchodu a stravování. Prodej se uskutečnil většinou formou veřejné draţby 

nebo tzv. holandské draţby, při které se cena postupně sniţuje, aby spektrum potenciálních 

zájemců bylo co nejširší. Objekt získal ten, kdo o něj jako první projevil zájem, ale platilo 

pravidlo, ţe upřednostňováni byli zájemci z Československa, zahraniční kapitál mohl do aukcí 

vstoupit aţ v dalším kole. 

Byla to nejjednodušší a nejrychlejší metoda převodu na nové majitele, vyţadovala také 

nejmenší finanční zdroje pro její realizaci. U obyvatelstva se dočkala převáţně pozitivního 

ohlasu, lidé ji vnímali jako nejspravedlivější etapu privatizace a jako první krok, který 

umoţnil přesun dosavadního způsobu hospodářství na trţní hospodářství a začátek etapy 

rozvoje drobného podnikání v Československu. Noví vlastníci získali majetek zbavený všech 

závazků a pohledávek, které v důsledku privatizace zanikly. V červenci roku 1990 vzniklo 

nové ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci. V čele stál Tomáš Jeţek a 

pro organizaci veřejných draţeb byly zřízeny privatizační komise, které měly celý proces 

kontrolovat. Podle Jeţka byla malá privatizace vhodným způsobem, jak lze celý podnik 

postupně „rozebrat“ a prodat. 
32

 

                                                             
31

 BENDA, Marek. Restituční proces v 90-tých letech [online]. Praha: Západočeská univerzita, 2008. 109 s. 

Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta [cit. 2013-04-30]. Dostupný z: 

http://www.marekbenda.cz/download/diplomova-prace.pdf 
32 JEŢEK, Tomáš. Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990-1997. Praha: Prostor, 2007. 224 s.  
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Malá privatizace byla prvním krokem, který pomohl urychlit rozvoj soukromého sektoru. 

Umoţnila tak obnovit svobodné podnikání, které u nás dosud chybělo. Její stinnou stránkou 

však bylo nedostatečné legislativní zajištění, manipulace aukcí včetně vydírání, 

neprokazování původu peněz nebo platební neschopnost kupujících. Tyto skutečnosti přispěly 

k rozvoji černého obchodu a „praní špinavých peněz.“ Na konci roku 1993 byla malá 

privatizace ukončena a stát za prodej získal zhruba 31 miliard korun. 
33

 

 

2.4.3    Velká (masová) privatizace 
 

Právní úprava velké privatizace je obsaţena v zákoně č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, který nabyl účinnosti od 1. dubna 1991. Probíhala v období 1991-

1994
34

 ve dvou vlnách. Týkala se středních a velkých průmyslových podniků, zemědělství a 

bank, které byly rozděleny podle toho, zda měl být podnik zlikvidován, zprivatizován nebo 

ponechán v rukou státu. Na základě uvedeného zákona patří do majetku podniku nejen movité  

a nemovité finanční prostředky a jeho práva, ale také jeho závazky. To znamená, ţe 

privatizovaný podnik byl převeden na nového majitele včetně případných závazků a 

pohledávek, které měl postupně splácet. Zároveň bylo stanoveno, ţe ručitelem těchto závazků 

bude do ukončení doby splatnosti nově zřízený Fond národního majetku. Hlavním cílem této 

etapy bylo posílit konkurenční prostředí rozbitím monopolů a vytvořením trţní struktury.  

 

Celý tento proces byl zaloţen na přijetí privatizačních projektů, které obsahovaly návrh na 

transformaci do soukromých rukou. Management měl povinnost předloţit privatizační projekt 

ministerstvu, které jej zhodnotilo a v případě schválení byl podnik převeden na Fond 

národního majetku, který privatizaci realizoval. Podnikatelé měli vytvářet privatizační 

projekty, které obsahovaly souhrn ekonomických, technických, majetkových, časových a 

dalších údajů. Součástí privatizačních projektů bylo také vymezení způsobu uspořádání 

                                                             
33 Malá privatizace znamenala první krok k trţnímu hospodářství. Ceskatelevize.cz [online]. 2010 [cit. 2013-04-

25]. Dostupný z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/105261-mala-privatizace-znamenala-prvni-krok-

k-trznimu-hospodarstvi/ 
34 PLÍVA, Stanislav. Privatizace majetku státu: restituce, malá privatizace, mimosoudní rehabilitace, vlastnické 

vztahy k půdě, velká privatizace, kupónová metoda, osnova privatizačního projektu. Praha: Prospektrum, 1991. s. 

115-146.  

 



22 
 

restitučních nároků. Po schválení projektu ministerstvem byl privatizovaný majetek dočasně 

převeden na Fond národního majetku, který zajišťoval, aby odstátnění konkrétního podniku 

bylo realizováno v souladu se schváleným projektem. Termín konečného přijetí projektů 

závisel na tom, zda se jednalo o první nebo druhou vlnu velké privatizace.   

Pro přehlednost byl majetek rozdělen do několika skupin. Do prvních dvou skupin byl 

zařazen majetek určený pro první a druhou vlnu privatizace a dále byl rozdělen majetek, který 

se privatizovat nebude (majetek státní správy, část kulturních organizací a vybraná 

zdravotnická a sociální zařízení) a majetek, který bude zlikvidován ještě před zahájením 

privatizace. Podle Tomáše Jeţka zahraniční investoři obvykle preferují přímé investice, které 

odkoupí v akciích z Fondu národního majetku. Ministerstvo pro správu národního majetku a 

jeho privatizaci tuto preferenci zohledňuje a přiznává, ţe s přímými investicemi zahraničních 

investorů k nám přichází moderní technologie, které pozvednou úroveň našeho obchodu a 

průmyslu.
35

 

Ve velké privatizaci mohlo být pouţito jedné z těchto metod: 

 kupónová privatizace, 

 přímý prodej předem určenému vlastníkovi, 

 veřejná soutěţ, 

 aukce, 

 bezúplatný převod majetku, 

 zaměstnanecké akcie (max. 10 % privatizovaného majetku).
36

 

 

Která metoda byla k privatizaci podniků pouţita nejčastěji a naopak která forma převodu na 

nové majitelé byla vyuţívána pouze výjimečně, je patrné z následujícího grafu.  

               

 

 

 

                                                             
35

 JEŢEK, Tomáš. Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990-1997. Praha: Prostor, 2007. 224 s.  
36 ŠVEJNAR,  Jan a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Praha: 

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 1997. s. 137.  
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                Graf 2.1 Formy privatizace akcií  

 

Zdroj: Česká politická dílna 1992-2010.  Victoria.cz [online]. 2010 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z:                

http://www.victoriacz.cz/vyvoj_cr.htm 

 

 

Fond národního majetku  

Zřízen byl v roce 1991 k realizaci privatizačních kroků jako důleţitá instituce v období 

transformace. Kolem jeho vzniku se tříbily dva názorové proudy. Fond plnil funkci 

přípravnou v průběhu veřejné draţby nebo veřejné obchodní soutěţe a dále funkci 

zakladatelskou v případě, ţe se vkládal státní majetek do akciových společností. Jak se 

později ukázalo, tento fond měl charakter ryze formální a plnil pouze pasivní úlohu, protoţe 

fond se podílel pouze na realizaci a výnosech. Navíc v období masové privatizace fond neměl 

pravomoc o ní jakkoliv rozhodovat. Hlavním problémem byla skutečnost, ţe fond 

nezasahoval do majetku podniků. Po ukončení tzv. masové privatizace se podílel také na 

veřejných draţbách, restitucích a veřejných soutěţích. V letech 1994 -1995 se dostal do potíţí 

díky přecenění plánovaných úkolů. Fond postupně své podíly prodával, příjmy z fungování 

této instituce byly pouţity k oddluţování podniků, stabilizaci bankovního sektoru a na zdroje 

nemocenského, zdravotního a sociálního pojištění.
37
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2.4.4     Metody privatizace  
 

Existovalo několik metod, jakými se převáděl majetek do soukromých rukou. K těm 

nejběţnějším patřily veřejné aukce, veřejné soutěţe, přímé prodeje předem určenému 

vlastníkovi, bezúplatný převod majetku nebo dočasné ponechání majetku ve Fondu národního 

majetku. Pro většinu podniku byl prvním krokem převod na akciovou společnost a následně 

byly podniky privatizovány smíšeným způsobem. 

 

2.4.4.1     Kupónová privatizace  

 

Specifikem české ekonomické transformace byla kupónová metoda privatizace. Můţeme ji 

popsat jako nejrozsáhlejší metodu, protoţe se týkala více neţ poloviny všech iniciovaných 

společností. Ekonomové kolem skupiny Václava Klause tuto metodu navrhli z důvodu 

nedostatku domácího kapitálu. Chtěli umoţnit všem lidem zapojit se do tvorby nového trhu a 

z občanů vytvořit akcionáře, kteří budou mít kontrolu nad svými vlastnickými právy. Velkou 

výhodou tedy byla silná podpora obyvatelstva, ke kterému přispěla kampaň Viktora 

Koţeného, který lidem slíbil obrovský výnos za jednu kupónovou kníţku. Během 

následujících týdnů se pak přihlásilo téměř devět miliónů československých občanů. Projevil 

se tak obrovský vliv reklamy k ovlivňování spotřebitelů.     

Kupónová privatizace proběhla ve dvou vlnách. V té první došlo k registraci investičních 

privatizačních fondů. Zprivatizováno bylo 1492 státních podniků v nominální hodnotě asi 300 

miliard Kčs. Další vlna se uskutečnila v samostatné České republice. Jednalo se o majetek v 

hodnotě asi 145 mld. Kč. 
38

 

Podstata kupónové privatizace spočívala v prodeji akcií společností nikoliv za peníze, ale za 

investiční kupóny. Přičemţ majitelem akcií podniků byl Fond národního majetku a jejich 

vydavatelem bylo Federální ministerstvo financí. Od konce roku 1991 si mohl za tisíc korun 

pořídit kupónovou kníţku s 1000 investičními body kaţdý občan Československa, později 

České republiky, starší osmnácti let s trvalým bydlištěm na území státu. Ten se pořízením 

                                                             
38 ŠVEJNAR,  Jan a kolektiv. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Praha: 

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 1997. s. 143-147.  
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kupónové kníţky stal drţitelem investičních kupónů za symbolický poplatek, který ale 

neodpovídal skutečné hodnotě akcií, které za ně bylo moţné získat. 39 

Forma kupónové privatizace probíhala tak, ţe byla nejdříve oznámena cena a mnoţství akcií 

k prodeji a pokud poptávka převyšovala nabídku investorů, akcie se nabízely v dalším kole za 

podstatně vyšší cenu. Skupina ekonomů, která stála u zrodu kupónové privatizace, ji hodnotí 

jako úspěšnou. Za hlavní autory jsou označováni tehdejší federální ministr financí Václav 

Klaus a bývalý předseda Fondu národního majetku ekonom Tomáš Jeţek. Nesplnil se však 

hlavní předpoklad a to zájem obyvatelstva o spolurozhodování v podnicích. Občané byli na 

prodej za peníze, které neměly konkrétního majitele a kupónové privatizace vyuţili akciové 

společnosti jako způsob, jak zvýšit svůj rozpočet.  

  

Investiční privatizační fondy  

 

Cílem těchto fondů bylo odstranit riziko, kdy zájemci investovali své peněţní prostředky a 

akcionáři poté řídili společnosti, do kterých lidé investovali. Do kupónové privatizace lidé 

prostřednictvím fondů investovali své registrované body. Fondy po ukončení privatizace 

převedly akcie podniků na investory, kteří jim kupóny svěřili. Investiční privatizační fondy 

tak nashromáţdili asi 192 miliard korun z celkového nabízeného majetku, z této částky však 

téměř 50 miliard korun
40 

bylo rozkradeno a proto je s tímto obdobím spojen termín 

tunelování. 
41

 Finanční skupiny tak vyuţili nevyřešeného právního prostředí, které nechránilo 

akcionáře ve fondech a téměř třetina drţitelů kupónů byla po skončení tohoto procesu 

okradena. Jak se později ukázalo, investiční fondy vlastnily akciové společnosti, ze kterých se 

následně stali i investoři. 

 

 

 

 

                                                             
39 ŢÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 171-182.  

40
 JEŢEK, Tomáš. Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990-1997. Praha: Prostor, 2007. 224 s.  

41 Tento termín se uţívá pro rozsáhlé finanční podvody, při kterých vedení firmy odčerpává finanční prostředky 

do jiných firem, zpravidla vlastněných stejnými majiteli. Nejčastěji se prostředky odčerpávají formou 

nevýhodných obchodů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvod
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Harvardské fondy  

 

Harvardské fondy představovaly marketingový tah v procesu kupónové privatizace, který měl 

nalákat zájemce k registraci pod slibem zisku. Občané tak vkládali svůj majetek do 

harvardských fondů ve formě kupónových kníţek, který se řídil zákonem č.248/1992 Sb. o 

investičních společnostech a investičních fondech. S tímto majetkem musely fondy efektivně 

hospodařit. Cenné papíry mohly kupovat nejvýše a prodávat nejméně za kurs cenného papíru, 

za který byl v den nákupu obchodován na burze nebo na obdobném trhu cenných papírů. To 

se však nestalo. Při transformaci investičních fondů na klasické akciové společnosti se 

Harvardské fondy zcela vymkly státnímu dozoru Ministerstva financí ČR a stala se z nich 

nejznámější česká tunelářská kauza. Jedním ze symbolů kupónové privatizace je Viktor 

Koţený, zakladatel Harvardských investičních fondů, kterému bylo při startu privatizace 27 

let. Privatizační fondy svou činností získaly velký majetek a protoţe byla zanedbána právní 

regulace, pro vlastníka privatizačního fondu bylo velmi snadné vytunelovat firmy, jejichţ 

akcie si za získané kupóny koupil. Různými podvody a nevýhodnými obchody Viktor Koţený 

a jeho skupina zaloţila několik právnických osob, přes které aktiva podniků převáděla a 

získala tak kontrolu nad majetkem lidí v hodnotě asi 60 miliard korun a s těmito penězi  

uprchla ze země.
42

 

 

 

 

 

                                                             
42 PACLÍKOVÁ, Monika. Kompletní historie případu Harvardského průmyslového holdingu. Peníze.cz [online]. 

2004, [cit. 2013-04-15]. Dostupný z: http://www.penize.cz/investice/16719-kompletni-historie-pripadu-

harvardskeho-prumysloveho-holdingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penize.cz/investice/16719-kompletni-historie-pripadu-harvardskeho-prumysloveho-holdingu
http://www.penize.cz/investice/16719-kompletni-historie-pripadu-harvardskeho-prumysloveho-holdingu
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3      MEDIÁLNÍ OBRAZ TRANSFORMACE V LIDOVÝCH NOVINÁCH 
 

V této části bakalářské práce se budeme zabývat obsahovou analýzou vybraných zpráv 

publikovaných v Lidových novinách z období 1990-1992, které se úzce zaměřily na zásadní 

události v procesu transformace. Měli jsme moţnost nahlédnout do všech titulů v uvedeném 

časovém horizontu, které nabízí ostravský archív. Zprávy seřadíme dle časové posloupnosti 

do tří kapitol: Počátek transformace do roku 1990, v další kapitole shrneme události 

publikované za rok 1991 a v závěru se budeme věnovat zprávám, o kterých nás noviny 

informovaly v roce 1992.  

 

3.1     Lidové noviny  

Lidové noviny byly zaloţeny v roce 1893 v Brně Adolfem Stránským a jsou tak nejstarším 

českým deníkem. Toto celostátní periodikum se prioritně věnuje zájmu o politiku a kulturu. 

Publikovala zde i řada známých českých spisovatelů jako je Karel Čapek, Josef Čapek, 

Eduard Bass, Karel Poláček nebo Rudolf Těsnohlídek, ale i prezidenti Tomáš Garrigue 

Masaryk nebo Edvard Beneš. Protoţe noviny vycházely i za války, musel být jejich titul 

změněn ihned po osvobození na Svobodné noviny a to trvalo aţ do roku 1948, kdy k moci 

nastoupili komunisté a vydávání tohoto deníku nakonec v roce 1952 zastavili. V roce 1987 

bylo vydávání obnoveno ilegálně a od roku 1989 vycházely noviny legálně. Šéfredaktorem se 

stal Jiří Ruml, jeden ze signatářů Charty 77. První legální číslo obnoveného deníku Lidové 

noviny vyšlo 2. dubna 1990. Po získání oficiální registrace se noviny mohly běţně prodávat 

na stáncích. Redakce se však potýkaly s technickými problémy, které postrádaly základní 

vybavení pro redaktory. V roce 2001 byly Lidové noviny modernizovány a poprvé se objevily 

v celé barvě. Zaloţily také svou internetovou verzi a zavedly moderní redakční systém.
43

 

 

 
 
 
 

                                                             
43

Lidové noviny, a.s. Historie Lidových novin v obraze. Lidovky.cz [online]. 2005, [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C4%8Capek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bass
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pol%C3%A1%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_T%C4%9Bsnohl%C3%ADdek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
http://cs.wikipedia.org/wiki/1987
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ruml
http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
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3.2     Počátek transformace a události do roku 1990 
 

První reakci v Lidových novinách, popisující reformní události roku 1989, jsme nalezli 

v prosincovém čísle téhoţ roku. Zpráva s titulem „Boj o reformu“ popisuje první pokusy o 

ekonomickou reformu ještě před rokem 1989. Autor Jan Kolář čtenáře informuje, ţe jiţ 

v lednu roku 1987 byl publikován v denním tisku materiál, který měl sice po odborné stránce 

spoustu nedostatků, ale v této době znamenal tzv. prolomení ledů, které v totalitní politice 

nebylo uznáváno. V únoru 1988 byla publikována Směrnice k zabezpečení komplexní 

přestavby hospodářského mechanismu nebo Zákon o národohospodářském plánování, 

vypracovaný státní plánovací komisí (SPK). „Po marném boji vznikl zákon, který reformu 

přímo znemoţňuje. Je koncipován tak, ţe vlastně likviduje podstatu změn – samostatnost 

podniků, jejich samosprávu a samofinancování“ (Lidové noviny, 4.12.1989). Dále se 

dovídáme o snaze opatření totalitního reţimu, která by zamezila jakémukoliv pochybení o 

podnikové politice. Ze závěru je patrné, ţe autor upozorňuje, jak neekonomická je reforma a 

jak negativní dopad by mohla mít na budoucí ekonomiku. „Můţe dojít k rozpadu ekonomické 

rovnováhy, k inflačnímu vývoji a alternativou se můţe stát návrat k administrativně – 

direktivnímu systému a k prohlubování negativních tendencí naší ekonomiky.“ (Lidové 

noviny, 4.12.1989).  

Další reakce na transformaci se v tisku objevila aţ 13.ledna roku 1990 v rubrice z domova, 

kde vyšel na příklad úvodní článek nazvaný „Tváří tvář ekonomickým reformám,“ v němţ 

autoři Ivan Gabal a Vladimír Rak popisují přímou konfrontaci názorů občanů na 

ekonomickou situaci v Československu jiţ po revoluci. „S přechodem k trţní ekonomice 

s ostrou konkurencí všech forem vlastnictví, která vede i k bankrotu, souhlasí více neţ dvě 

třetiny populace.“ (Lidové noviny, 13.1.1990). Na základě vyslovených názorů je patrné, ţe 

téměř 98% občanů mělo spíše negativní postoj k celému spektru odvětví. Ať uţ se jednalo o 

zdravotnictví, sociální péči, školství nebo ekologickou situaci. V dalších zprávách občané 

kriticky srovnávali ekonomickou situaci naší země se západními státy a doufali, ţe po 

zavedení reforem by se naše republika mohla dostat na úroveň vyspělých zemí snad v 

průběhu následujících patnácti let. Lidé se prý obávali zhoršené kvality sluţeb ve státním 

sektoru, které by mohly vést ke klesající ţivotní úrovni obyvatelstva. Proto se rozhodli 

v tomto období zvýšit své pracovní nasazení a udrţet si tímto krokem dosavadní ţivotní 

standart. Výzkum, ze kterého jedna ze zpráv vychází, zachytil československou populaci 

v období mimořádného růstu aktivity a odhodlání. Autoři v závěru apelují na srozumitelné 
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obeznámení reformních kroků s veřejností, aby její postup byl uskutečněn za  příznivých 

podmínek. 

Jak na tom jsme. Teprve 15. února 1990 byla lidem předána fakta o zhodnocení ekonomické 

situace ihned po revoluci, kterou popsal tehdejší předseda vlády. V této zprávě je zahrnut 

výňatek, který upozorňuje na negativní kroky komunistického reţimu a popisuje, jakým 

způsobem donutil spoustu vzdělaných občanů k emigraci. „Studium, které stát vyšlo aţ na 

deset miliard korun, vedlo k nahrazování vzdělaných občanů nekvalifikovanými osobami, 

které neměli potřebné vzdělání a to ani na vysokých pozicích,“ (Lidové noviny, 15.2.1990). 

Tato situace vedla k neekonomickému hospodaření podniků, k nárůstu korupce, 

protekcionářství a ztrátě morálky. Dále se projevil pokles výroby a zvýšily se náklady, čímţ 

se celá situace ještě prohloubila a podnítila  porevoluční vládu v rozhodnutí, aby provedla 

pomocí reforem škrty v rozpočtech, které měly být východiskem z této situace.  

Dalšími tématy byla svoboda podnikání. Vzhledem k uvolnění vztahů vlastnických struktur, 

se začalo rozvíjet podnikání. Noviny čtenáře informovaly o nedostatcích v zákoně o 

individuálním podnikání fyzických osob. Jedná se například o prokazování odborné 

způsobilosti k dané činnosti. Hlavně taxikáři chtěli prostřednictvím tohoto zákona ovlivnit, 

kdo směl provozovat tuto činnost a kdo ne, protoţe se obávali, ţe tuto sluţbu bude poskytovat 

téměř kaţdý majitel osobního automobilu. Stejná situace se dotýkala i podnikových právníků 

a advokátů. Příznivá situace pro soukromníky nebyla ani v oblasti financí  a daní, kteří se 

obávali konkurence. Dále se dovídáme, ţe návrh na vznik Československého ţivnostenského 

úřadu nebyl přijat a jeho funkce zastávaly okresní národní výbory. Ministerstvo vnitra mělo 

za úkol řídit soukromé podnikání a tím i privatizaci našeho hospodářství. Jelikoţ své 

kompetence neuplatňovalo federálně, tak způsobilo, ţe v obou republikách, ale i 

v jednotlivých okresech, se lidé setkávali s odlišnými názory úředníků, kdy jedni skrytou 

formou soukromníky podporovali, druzí naopak ne. Autorka závěrem dodává a věří, ţe tento 

scénář do budoucna vymizí. 

Následující tři měsíce se v Lidových novinách pravidelně objevovaly zprávy týkající se 

volebního zákona a především činností občanského fóra, které vzniklo dva dny po tzv. 

Sametové revoluci. Autoři přiznávají, ţe kromě společných cílů směřujících k demokracii, 

docházelo uvnitř tohoto sdruţení i k nátlakovým formám včetně vydírání.   

Peklo inflace. Tento komentář nás informuje o inflačním pohybu, který má za příčinu prý 

přechod k trţní ekonomice. Právě tento jev Lidové noviny v dřívějších příspěvcích 
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nezveřejňovaly a obyvatelstvo se snaţili uklidnit, ţe inflace je stabilizovaná. Autor zde 

popisuje, ţe u řady výrobků ceny začaly klesat a to především vlivem sílící konkurence, která 

se začíná projevovat. Dovídáme se, ţe pozitivně je hodnocen systém rozhodování 

podnikatelských subjektů a naopak jsou čtenáři upozorňováni na zhoršenou stabilitu trţního 

hospodářství. „Rizikovými faktory pro stabilní trţní hospodářství jsou neustálé změny 

zákonů, vyhlášek, obchodních nařízení, daní či předpisů,“ za největší zlo však autor povaţuje 

inflaci, která ovlivňuje rozhodování podnikatelských subjektů a podněcuje je k velké spotřebě 

a nadměrnému plýtvání zdrojů. Závěrem se dovídáme, ţe v lednu roku 1990 u nás vzrostla 

míra inflace o 15%, v únoru se jednalo uţ o 10% a v dalších měsících by inflace tuto hranici 

jiţ neměla překročit (Lidové noviny, 9.3.1990). 

Dalším tématem, kterému se redaktoři věnovali, je enormní zadluţenost podnikové sféry, 

která byla jedním z nejsloţitějších problémů naší ekonomiky. Autor se věnuje hlavnímu úkolu 

nové vlády – udrţet pevnou korunu, jak tomu bylo v posledních měsících. Dále se vyjadřuje: 

„ Je to jakýsi nový trend, ţe lidé zvětšují objem svých úspor a to i přesto, ţe reálné příjmy 

výrazně poklesly,“ (Lidové noviny, 16.3. 1990) a upozorňuje, ţe tempo, jakým roste objem 

úspor a neochota utrácet, lidé ještě více prohlubují odbytovou krizi.  

Další zmínku k transformaci jsme v Lidových novinách nalezli aţ v červnu roku 1990. 

Informovala nás o procesu privatizace, který byl v tomto období zahrnut do vládního 

programu. Poté následovalo sdělení k inflaci pro následující rok, které se opíralo o podklady 

tiskové konference Státní banky. „Ministerstvo financí odhaduje inflaci na rok 1991 ve výši 

12-15%. Současně dodalo, ţe zvýšení inflace se odvíjí od zvýšení cen nájemného o 100% a 

odstranění cenových regulací.“ (Lidové noviny, 24.8.1990) Podle tvrzení nezveřejněného 

autora, se předseda Státní banky Tošovský domnívá, ţe se jedná pouze o zub v cenové 

hladině, po kterém bude opět následovat stabilní vývoj. Jako pozitivní hodnotí stabilizaci cen, 

kdy po dobu čtyř měsíců byla inflace nulová, příznivě hodnotí i platební bilanci a zvýšené 

devizové rezervy státu.  

V jednom z dalších čísel se redaktoři věnovali odborům. Rozebrali situaci odborových 

institucí, kterým po listopadovém převratu bylo umoţněno zasahovat do dění ve státních 

podnicích. „Ty uţ neplnily jen úlohu instituce, která  posílala zaměstnance na zaslouţené 

dovolené a udělovala vyznamenání vzorným pracovníkům, kteří se zaslouţili o budování 

socialismu v Československu“ (Lidové noviny, 5.10.1990). V článku je popsána celková 

obroda odborových organizací a jejich postupné zapojování do ekonomického systému a 
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vedení podniků. Dovídáme se také, ţe odbory začaly aktivně pracovat na zlepšení situace 

zaměstnanců a bojovali za zlepšení jejich platových i pracovních podmínek. Podle textu 

odborové organizace z různých odvětví začaly navzájem spolupracovat a tvořit jednotou 

formu základních práv a povinností zaměstnanců. Odráţí se zde skutečnost, jak se začala 

projevovat moţnost svobodného zasahovaní odborů do chodu národních podniků, která před 

rokem 1989 nebyla moţná. 

V prosincovém čísle téhoţ roku se v Lidových novinách objevila první zmínka k přípravě 

malé privatizace ve dvoustránkovém rozhovoru s tehdejším ministrem bez portfeje Tomášem 

Jeţkem. „Dnešní doba je skutečně neopakovatelná, ale šance mají opravdu všichni a to 

pokládám za naprosto podstatné a spravedlivé. Myslím si, ţe nejvíc se znepokojují lidé, kteří 

sami nemají chuť ani odvahu se o něco pokusit a závidí těm, kteří tu odvahu mají,“ (Lidové 

noviny, 13.12.1990) vyjádřil se ministr k poznámce redaktorky, která směřovala 

k nedostatečné informovanosti obyvatel a k tvrzení, ţe státní majetek, který se právě rozdává, 

si můţe opatřit jen znalý člověk. Autorka dále upozorňuje na vznik mafiánských skupin, které 

mají políčeno na konkrétní podniky. Aby finančně zvládly jejich koupi, sdruţují se. Čtenáře 

rozhovor seznamuje s moţnými negativními dopady privatizace a s chováním 

zmanipulovaných osob, které se snaţily vyuţít  nedostatků v zákoně a chtěli se zmocnit za 

nízké ceny privatizovaných státních podniků. Na základě Jeţkových odpovědí můţeme říct, 

ţe ministr přípravu malé privatizace povaţuje za úspěšnou a jakoukoliv korupci ve státní sféře 

včetně spojení politiků s vlivnými osobnostmi z české podnikatelské scény, nepřipouští. 

 

3.3     Co se stalo v roce 1991 
 

1.ledna 1991 proběhla cenová liberalizace. Mezi podniky začala sílit konkurence a uvolnění 

cen mohlo následně vést k nízkým cenám, ale ne vţdy tomu tak bylo, jak jsme zjistili při 

zkoumání. Lidové noviny v den zahájení liberalizace otiskly zprávu s titulem První den 

liberalizace cen. V tomto článku na titulní straně, umístěném v rubrice zpravodajství z 

domova, se k liberalizaci vyjadřuje Ing. Emanuel Šíp, ředitel odboru cen konečné spotřeby. 

Z textu se dovídáme, ţe spotřebitel se musí seznámit s platnou cenou zboţí a výši ceny mohl 

stanovit pouze prodávající, který se řídil platnými cenovými předpisy. U některých druhů 

zboţí byly ceny omezeny maximální hranicí, která nesměla být překročena. Zákon o cenách 

říká, ţe: „Prodávající  je při prodeji spotřebního zboţí konečnému spotřebiteli povinen označit 
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je cenou platnou v okamţicích nabídky a vztaţenou k prodávanému jednotkovému mnoţství 

zboţí a určeným podmínkám nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o této 

ceně formou ceníku vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.“ Na otázku, jak se po 

liberalizaci prodávají zdraţené noviny, odpovídá nezveřejněný prodejce z Trutnova: „Sníţili 

nám počet výtisků tak, ţe jsme měli vyprodáno během hodiny po otevření.“ Zatímco ve dvou 

stáncích na Václavském náměstí se podle obchodníků prodávalo jako obvykle. Majitelé 

stánků se vyjadřují, ţe kvůli obavám, aby jim noviny nezbyly, sníţili počet výtisků natolik, ţe 

měli vyprodáno uţ během hodiny po otevření. „Ne, zatím jedeme ze zásob,“ odvětil mladý 

řezník z Masny na Olšanském náměstí na dotaz, zda se uţ nějak projevila cenová liberalizace. 

Stejně se vyjadřuje i zaměstnankyně ze sousední drogerie, která tvrdí, ţe: „Nové ceny přijdou 

aţ s novým zboţím.“ Jako kontrast s předchozími výpověďmi je zde uveden příklad z 

hodinářství v Opletalově ulici, kde liberalizaci uţ zahrnuli do svých cen a opravy zdraţily asi 

o 12%. Podstatně větší změny zaznamenaly třeba pohostinské podniky, kde provozní 

z vinárny prozradil, ţe zdraţili na příklad dvě deci červeného vína z 15,80Kčs na 21,10Kčs a 

cenu hamburgeru upravili z 10,90Kčs na 19,90Kčs. První všední den roku 1991 se asi dotkl 

nejvíce kuřáků. Cigarety podraţily zhruba o 20%. (Lidové noviny, 1.1.1991).  

Jak jsme při zkoumání zjistili, téma cenové liberalizace se v Lidových novinách odráţelo 

intenzivně téměř v kaţdém čísle první čtyři měsíce po jejím zavedení. Cílem autorů, jejichţ 

příspěvky byly otisknuty bezprostředně po 1. lednu 1991, bylo upozornit především na 

rizikové postavení monopolních výrobců a velkoobchodníků, kteří budou chtít tohoto kroku 

vlády zneuţít a snaţit se rychle zbohatnout. A to se také stalo. „Cenová liberalizace přinese 

více škody neţli uţitku. Jakékoliv zásahy vlády v cenové oblasti jsou podle mě a priori 

škodlivé. Při nasazení restriktivní měnové politiky a přebytkového státního rozpočtu, je 

nebezpečí rychlého růstu cen všeho zboţí nemyslitelné,“ těmito úvodními slovy se Jiří Jonáš 

začíná úvod článku Zdeňka Šreina (Lidové noviny, 7.1.1991). Ceny neuvěřitelně rostly, coţ se 

nelíbilo maloprodejcům, velkým firmám, ani státním podnikům.  Nedokázali se vyrovnat s 

uvolněním cenové politiky a se skokovým růstem cen. Autoři se pozastavovali také nad tím, 

co vše si spotřebitelé  nechávají líbit a kolik jsou ochotni zaplatit za sluţby, potraviny a ostatní 

nezbytné komodity. Uvolnění cen vyuţily nejen monopolní výrobci a velkoobchodníci, ale i 

státní podniky a organizace spadající pod statní správu, kde patří  bytová druţstva, 

energetické závody, vodárenské a plynárenské společnosti. Cenová hladina vzrostla řádově o 

několik desítek procent, coţ bylo pro většinu lidí určitým překvapením.  
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„Důvody, proč při uvolnění cen dochází k jejich rychlému nárůstu, jsou nabíledni. Výrobci a 

obchodníci mají po letech opojný pocit jakési moţnosti nahradit si to, o co byli při striktní 

administraci cen ochuzováni. Je v tom také trochu postoje vychytralého trhovce: Zkusme, co 

se to dá,“ těmito slovy autor Emanuel Šíp s nadsázkou komentuje ve svém fejetonu 

neuvěřitelný nárůst cen obchodníků (Lidové noviny, 9.1.1991). 

 

Osmého ledna 1991 vstoupila československá koruna do reţimu vnitřní směnitelnosti. Jednou 

z prvních reakcí na devalvaci koruny byla titulní zpráva s názvem Inflace či devalvace. 

Protoţe si lidé tyto pojmy stále zaměňovali,  autor zde popisuje rozdíl a vliv těchto dvou jevů 

na porevoluční ekonomiku v republice. „Oba jevy představují znehodnocení měny. Důvodem 

k devalvaci je nerovnováţný měnový kurs v důsledku převýšení poptávky valut nad jejich 

nabídkou, zatímco pod pojmem inflace rozumíme růst cenové hladiny, která můţe být 

způsobena výskytem více peněz v oběhu a následným růstem cen,“ vysvětluje jiţ na začátku 

autorka (Lidové noviny, 12.1.1991). Podle textu lidé na devalvaci koruny reagovali 

negativním postojem v domnění, ţe jde o klamný tah banky společně s vládou. Tento krok si 

vysvětlovali jako zakrytí ekonomického poklesu a postupného zadluţování státu u 

zahraničních vlád. V reakci na tento postoj lidí jsou zde uvedeny podmínky, kdy je vhodné 

rozhodnout se pro devalvaci a kdy naopak ne. Cílem tohoto článku bylo pravděpodobně 

uklidnit pobouřený národ, ţe devalvace měny není vţdy spojená s výskytem inflace.  

 

Od tématu liberalizace bylo na chvíli upuštěno a 17.1.1991 vyšla zpráva s titulem Kdo je kdo 

v malé privatizaci, informující o jejím průběhu. Jiţ v prvním odstavci se dočítáme o obsazení 

komise a výběru členů, kteří byli schváleni pro malou privatizaci. Podle zákona všichni 

členové mají nárok na pracovní volno s náhradou ušlého výdělku. Předseda můţe být 

odměněn částkou aţ 3000 korun. Z následujícího textu se čtenáři mohli dozvědět informace o 

průběhu hlasování a o finanční organizaci funkce komisí, kterou zajišťuje okresní úřad nebo 

Magistrátní úřad hlavního města Prahy, který měl na starost zajistil místnosti, telefony, poštu a 

ostatní příslušenství. Cílem tohoto příspěvku bylo seznámit obyvatele s tehdejším zákulisním 

děním a administrativou kolem malé privatizace. „Neţ kladívko na draţbě poprvé udeří, 

zbývá ještě udělat hodně práce. Privatizační komise si musí poradit sama,“ dodává závěrem 

nezveřejněný autor (Lidové noviny, 17.1.1991). 
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V jedné z dalších zpráv, mapující opět situaci po zavedení liberalizace, se autor Stanislav 

Kotyk ve své glose vyjádřil: „Jsem přesvědčen, ţe měly být nejdříve ceny i mzdy 

přizpůsobeny trţním cenám a mzdám. Ceny nestouply o 30%, jak se nám slibovalo. Rád bych 

věděl, ve kterých státech se na kousek másla musí pracovat přes hodinu.“ (Lidové noviny, 22. 

1. 1991).  

 
V důsledku rozsáhlých změn, které byly v zemi najednou provedeny, se objevila také zvýšená 

nezaměstnanost. Spolu s dalšími faktory jako je zvyšování cen v důsledku jejich liberalizace 

nebo devalvace koruny, mělo nepříjemné důsledky na obyvatelé. Redaktoři se proto v těchto 

dnech věnovali zákonu č. 1/1991, který stanovil nárok na výplatu podpory nezaměstnaným.  

(Lidové noviny, 24.2.1991). Autor kritizuje programy pojištění v nezaměstnanosti, které 

nejsou rozlišeny dle odvětví a existují údajně pouze ve vyspělých ekonomických zemích. 

Dále se seznamujeme se s podmínkami, které musí uchazeč o podporu splnit a uvádí se zde i 

výše podpory ve srovnání s ostatními zeměmi. Hodnocení sociální situace v Československu 

je převáţně pozitivní a srovnatelné s vyspělými zeměmi. Autor apeluje především na výhody 

mobility a rekvalifikace pracovníků do odvětví, která jsou právě na vzestupu.   

 

Koncem roku 1990 začal další krok transformace vlastnických struktur, který navracel 

dědicům majetek zabavený komunistickou stranou. Řeč je o restitucích. První krok 

k restitucím byl zmíněn na stránkách Lidových novin stručně jiţ 3. října 1990, kdy Federální 

shromáţdění přijalo jednu z prvních restitučním právních norem. Zákon o mimosoudních 

rehabilitacích vstoupil v platnost v únoru roku 1991, kdy Lidové noviny otiskly na hlavní 

straně zprávu s titulem Dnes o restitucích, která svým obsahem vysvětlovala zákon o 

mimosoudních rehabilitacích a úpravu vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. Autor popisuje přípravy a kroky vlády vedoucí k restituci, dočítáme se také o 

informačních šumech, které vznikly z nedostatečné informovanosti obyvatelstva, jeţ dokládá 

svou citací předseda poslaneckého klubu Občanského fóra Jan Sokol: „Ve společnosti vzniká 

spousta tzv. šumů proto, ţe lidé o různých jednáních navzájem nevědí. Vyplývá z toho dojem, 

ţe poslanci chtějí nesmysly.“ Zatímco představitel skupiny poslanců Rostislav Senjuk se 

snaţil veřejnost uklidnit  prostřednictvím pozměňovacích návrhů své skupiny. „Myslím, ţe se 

pokračuje naprosto v klidu podle původních kompromisních návrhů,“ dodává.  Pokračováním 

této zprávy je anketa, kde se k restitucím vyjadřovali zainteresovaní lidé. Například 

předsedkyně České národní rady se přiklání spíše k naturálním restitucím, ale doporučuje 

z odškodnění vyřadit emigranty a vyloučit restituce, které pocházejí ze znárodňovacích 
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dekretů. K naturálním restitucím se přiklonil i politik Daniel Kroupa (Lidové noviny, 

9.2.1991). 

K 1.1 1993 se uskutečnila také celková reforma daňového systému. Základem nové daňové 

soustavy, která platí dosud, se stala speciální spotřební daň na benzín, alkohol a cigarety, dále 

pak daň z příjmů právnických osob a daň z obratu. Od 1.března 1991 se u osobních 

automobilů sníţila daň z obratu ze 40 na 32 procent, jak nás noviny informovaly ve zprávě 

hned následující den. Lidé v souvislosti se sníţením daně z obratu, které bylo upraveno 

v daňovém sazebníku, prý mohli předpokládat i pokles prodejní ceny. „Prodejní cena 

osobních automobilů nemusí bezpodmínečně klesnout pouze na základě sníţení daně 

z obratu. Cena by se měla odvíjet podle trhu a v případě vysoké poptávky lidé mohli očekávat 

naopak i její zvýšení,“ upozornilo ministerstvo financí (Lidové noviny, 1.3.1991). Následující 

den se z úvodníku nezveřejněného autora dovídáme, ţe mladoboleslavská firma Škoda od 

pátku 1.března 1991 oznámila sníţení cen všech typů vozů o osm procent. Jako příklad autor 

uvádí nejprodávanější model Škoda Favorit 135L, který se prodával za 153 500Kčs a od 1. 

března 1991 cena klesla na 141 220 korun (Lidové noviny, 2.3.1991). V souvislosti se 

sníţením cen se intenzivně objevovala v Lidových novinách inzerce. Nejčetněji jsme se 

setkali s inzeráty firmy UTAX COPIER. „Oznamujeme, ţe jsme pro rok 1991 jako náš vklad 

do ekonomické reformy provedli sníţení cen,“ stálo vţdy v prvních řádcích inzerátu 

zmiňované firmy. Součástí byla i cenová nabídka kopírovacích strojů. (Lidové noviny, 

5.3.1991) 

 

Od března do května roku 1991 redaktoři věnovali pozornost naturálním restitucím. Slovy 

„Všude tam, kde to bude moţné, se uplatní naturální restituce. Restituce se nevztahují jen na 

nemovitosti, ale i na movité věci a zahrnují i emigranty, pokud se vrátí, přijmou naše 

občanství a budou zde trvale bydlet,“ začíná úvodník s názvem Naturální restituce. (Lidové 

noviny, 28.3.1991). Obsahem je znění připravovaného zákona a způsob, jak by měla restituce 

probíhat a kterých osob se bude týkat.  Do restitucí by měli být zahrnuti i emigranti, pokud 

budou splňovat výše uvedené podmínky, plynoucí ze zákona, který obsahoval i návrh 

restituovat majetek zabavený na základě znárodňovacích dekretů z února 1948. Skupina 

poslanců na rozdíl od vládní koncepce, která počítá se zhodnocením nemovitosti, předpokládá 

vrácení věcí v současném stavu s veškerými pohledávkami.   
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Lidové noviny pokračovaly texty o restitucích, tentokráte se však věnovaly její stinné stránce. 

Do obsahové analýzy jsme zařadili i poznámku Karla Kříţe, která nese titul Cena restituce 

(Lidové noviny, 14.5.1991). Pojednává o moţných ekonomických důsledcích, které by 

restituce mohla přinést a upozorňuje na situaci kolem zákona o mimosoudních rehabilitacích, 

která bude na programu za týden. Investoři, podnikatelé, ale i mezinárodní instituce na 

panující nejistotu reagovali tím, ţe kladli na vedení Československa velmi znepokojené 

dotazy směřující k prokazování dědických práv nebo k oceňování majetku. „Jsme jedinou 

zemí na světě, která se do rozsáhlých restitucí hodlá pustit. Místo jasného a rychlého 

vymezení vlastnických práv by byla řada našich podniků uvrţena do chaosu a vyřazena 

z normálního fungování,“ těmito slovy se snaţí autor vládu upozornit na rizika takto 

rozsáhlého kroku, kde zahrnul i moţnou ztrátu zahraničního kapitálu a budoucích investorů 

(Lidové noviny, 16.5.1991). Dále se zde hovoří o tzv. rizikovém příplatku, který bude platit 

naše země jako úrok za zahraniční investice. V závěru je obsaţeno vyjádření k blíţícímu se 

zákonu o mimosoudních rehabilitacích a nastínění osobních zájmů některých 

zainteresovaných účastníků restituce. Jako hrozbu uvádí návrh poslance Karla Stoma, který  

ţádá restituci aţ do roku 1945 a kromě poslaneckých povinností se zabývá aktivitou své  

advokátní kanceláře, která se mimo jiné zabývá právě řešením majetkových nároků podle 

malé restituce.  

Pár dní poté Lidové noviny vydávaly krátké zprávy, které blíţe specifikují novelizaci zákona 

o mimosoudních rehabilitacích. Jelikoţ sněmovní názory k restitucím byly odlišné, lišily se i 

zpravodajské texty. Novela předpokládala navrácení majetku i těm osobám, které jiţ neměli 

občanství ani trvalý pobyt na území ČSFR. V rozpravě se poslanci rozdělili na dvě názorové 

skupiny. Jedna z nich novelu podporovala, druhá skupina ji zcela odmítala. Celkem odeznělo 

45 pozměňujících návrhů, o nichţ se následně hlasovalo. V rámci hlasování o novele byl 

poslanci přijat i třetí dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu. Dovídáme se, ţe 

průběh samotného hlasování o změnách  mimosoudních rehabilitací byl značně chaotický a 

plný kritiky, která byla směřována i na média, respektive na neobjektivitu zpravodaje Bendy. 

„Z navrţených změn a doplňků prošly pouze dva, většina návrhů zamítla Sněmovna národů. 

Závěrečné hlasování těsně rozhodlo o zamítnutí novely“ (Lidové noviny, 19.6.1991). 

Následovaly články, kde autoři objasňují vlastnickou situaci obchodní sítě v Československu 

a hodnotí výchozí podmínky pro přípravu velké privatizace. „42% obchodů je jiţ 

v soukromých rukou, přičemţ čtvrtina obchodní sítě podléhá restitucím, které významně 

urychlují privatizační proces,“ těmito slovy začíná nezveřejněný autor svůj úvodník Restituce 
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nevadí (Lidové noviny, 27.10.1991). Fakta vychází ze semináře rozpočtového a 

národohospodářského výboru, kde se debatovalo o přípravě velké privatizace. Dočítáme se, ţe 

většina obchodů je jiţ v soukromých rukou, převáţně pak obchody s ovocem a zeleninou, 

které jsou ze 70% vlastněny soukromníky. Autor se vyjadřuje také k soukromé podnikatelské 

aktivitě ředitelů státních podniků, kteří jsou zároveň i zaměstnanci různých akciových 

společností, je doplněno citací ekonoma: „Zákon souběh zaměstnaneckých poměrů umoţňuje, 

ale je na pováţenou, ţe dotyčné státní podniky se záhy zadluţují  ředitelé je navrhují 

k likvidaci a odprodeji soukromým společnostem.“ Řešením této situace by zřejmě byl převod 

závazků likvidovaných společností na nového vlastníka, nýbrţ na stát (Lidové noviny, 

27.10.1991).  

Krátká fleš zpráva na titulní straně v poslední říjnový den roku 1991 nás informuje o 

privatizačních projektech a velkém zájmu o koupi podniků českými investory, kteří se 

zaměřují na malé a střední podniky. Ministr Jan Vrba se k situaci vyjadřuje: „Na základě 

předloţených privatizačních projektů by měly být prodány podniky v hodnotě asi dvě 

miliardy korun zahraničním investorům“ (Lidové noviny, 31.10.1991). Noviny ale také 

upozorňují na riziko, ţe s postupem privatizace se objevují špatné výsledky podniků v roce 

1991. A to zejména pokles výroby a platební neschopnost.  Z toho důvodu ministerstvo 

průmyslu  ČR přistoupilo k oddluţení podniků, aby z projektů eliminovalo společnosti, které 

nebudou schopny přeţít alespoň následující dva roky.  

Další zprávu Lidové noviny otiskly ihned po zasedání plenární schůze ČNR k novelizaci 

zákona o velké a malé privatizaci. Z textu se dovídáme o sankcích, které hrozí zodpovědným 

činitelům, pokud způsobí, ţe organizace předloţí kartu provozní jednotky určenou 

k privatizaci pozdě nebo s chybnými či neúplnými údaji. „V takovém případě bude činitel 

potrestán pokutou do výše 20 000Kčs, pokud tak učiní úmyslně, pokuta dosáhne aţ 

200 000Kčs.“ Těmito řádky začíná krátká zpráva na druhé straně (Lidové noviny, 5.11. 1991). 

Autor vysvětluje, ţe stát se pro tento krok rozhodl z důvodu, aby posílil rozpočet okresních 

úřadů a Fondu národního majetku. Dále pojednává o přijaté novele, která umoţňuje obcím 

rozdělení od 1.ledna 1992 bez referenda a informuje nás o fungování správní komise, která 

v přechodném období před volbami plní funkci samosprávy. Správní komise nemá právo 

rozhodovat o finančních záleţitostech.  

V dalších číslech Lidových novin se autoři věnovali budoucnosti privatizace. Autoři na 

několika řádcích hodnotí vývoj a jednotlivé její kroky. Podle textu byl rok 1990 pouze 



38 
 

přípravným, zatímco v roce 1991 se podařilo prodat přes pětadvacet tisíc provozoven a ještě 

více jich bylo vráceno původním majitelům. Dále tvrdí, ţe se podařilo vytvořit právní rámec 

pro velkou privatizaci, ale na straně druhé přiznává i stinnou stránku privatizace. 

„Ministerstvo určilo nereálné termíny zpracování privatizačních projektů a proces 

schvalovacího řízení, ve kterém funguje řada ministerstev, je zbytečně sloţitý.“ (Lidové 

noviny, 9.11.1991). Jsou zde zmíněny a ostře kritizovány i nové fondy, které byly vytvořeny 

pozdě a vyţádaly si tak závaţné změny v pravidlech v zacházení s kupóny, které jiţ občané 

zaplatili. Autoři ve svých zprávách kritizují chování komunistů, kteří prostřednictvím 

znárodňování chtějí zastavit restituce a vyzývají touto cestou voliče, aby ovlivnili budoucnost 

privatizace. V opačném případě se prý můţeme dočkat ohroţení od politických stran, které se 

pokouší o revizi jiţ provedených privatizačních rozhodnutí. 

 

3.4     Rok 1992 
 

Inflace pod kontrolou. Z tohoto textu se dovídáme o zhodnocení míry inflace, která v lednu 

roku 1992 činila oproti stejnému měsíci minulého roku 21,5%. „Jedná se o téměř 

desetiprocentní roční míru inflace. Na tomto vzestupu se nejvíce podílelo potravinářské zboţí, 

jehoţ ceny vzrostly o 1,3%“ (Lidové noviny, 16.2.1992). Z přiloţeného grafu je patrné, ţe 

míra inflace je znázorňována tak, jak je vykazována statistikami vyspělých zemí, tedy 

v ročním vyjádření. Ve zmíněné míře inflace je započítán vzestup cen u sluţeb ve výši 42,6% 

a u nepotravinářského zboţí ve výši 33,9%.  K vůbec největšímu růstu cen za poslední rok 

došlo u paliv (266,5%), nájemného (187,7%) a obuvi (171,6%). Naopak nejvýraznější pokles 

cen byl zaznamenán u brambor (94,6%), alkoholických nápojů (97,4%) a tabákových výrobků 

(98,1%) (Lidové noviny, 16.2.1992).  

Nová privatizační aféra: Milion marek za přiklepnutí cementárny. Autor čtenáře seznamuje s 

korupčním jednání jednoho z pracovníků ministerstva pro privatizaci ČR, který údajně 

cementárenské firmě nabídl za úplatek privatizaci ve prospěch této firmy. Vedení firmy se 

k problému vyjadřuje: „V dopise stálo, ţe peníze mají být odeslány na konto výslovně 

uvedené společnosti.“ (Lidové noviny, 15.3.1992). Ihned po obdrţení dopisu cementárenská 

firma informovala ministra pro privatizaci Tomáše Jeţka. Případ byl okamţitě ohlášen na 

policii na sluţbu ochrany ekonomických zájmů ČR. „Neţ na zainteresovaného pracovníka 

ministerstva pro privatizaci byla podána stíţnost, zmizel neznámo kam,“ dodává Tomáš Jeţek 
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a vysvětluje, ţe tento zaměstnanec přišel do Československa měsíc před touto korupční aférou 

a byl přijat jako expert Evropského společenství na privatizaci cementáren. (Lidové noviny, 

15.3.1992). 

Od května do prosince roku 1992 jsme nalezli téměř v kaţdém čísle zprávu věnující se velké 

privatizaci, která se zpočátku soustředila na kupónovou metodu. Vzhledem ke zvyšujícímu se 

počtu inzercí v daném období, jsme do obsahové analýzy zařadili úvodní článek z rubriky z 

domova s názvem Za měsíc tři milióny? I na prvních řádcích tohoto článku se dovídáme o 

hojnosti inzerátů na investiční privatizační fondy, směřující především k Harvardských 

investičních fondům. Čtenáře článek seznamuje s výsledky průzkumu veřejného mínění, kde 

se vyjadřují občané s očekáváním, jakou dividendu získají z akcií prostřednictvím 

investičních kupónů. Třetina drţitelů kupónů přiznala, ţe nemá konkrétní představu, někteří 

se zase nechali slyšet, ţe očekávají méně, neţ jsou běţné úrokové sazby třeba ve spořitelně. 

Zbylá část lidí očekává výnos asi 20%. Autor se pozastavuje nad naivitou lidí uvěřit 

snadnému výdělku a působnost inzerce hodnotí slovy: „To, co nedokázala oficiálně kupónová 

reklama v televizi, dokáţe reklama investičních privatizačních fondů a makléřů zároveň.“ 

(Lidové noviny, 10.5.1992). 

Nezaměstnaných přibývá. Tento titulek se objevil na třetí straně Lidových novin 7.6. 1992.  

Autor vychází z podkladů brněnského Úřadu práce, který: „V polovině roku 1992 evidoval 

téměř 2700 nezaměstnaných a kaţdý týden se toto číslo zvyšovalo aţ o 100 osob. Největší 

skupinu nezaměstnaných z hlediska profese tvořili technickohospodářští pracovníci a 

z hlediska věkové kategorie převládali lidé mezi dvaceti aţ čtyřiceti lety.“ (Lidové noviny, 

7.6.1992). Dále se z textu dovídáme, ţe téměř 800 lidí s vysokoškolským diplomem má 

rovněţ problém uplatnit se v zaměstnání. Podle vyjádření ředitele úřadu je patrné, ţe necelá 

polovina registrovaných pobírá podporu z nezaměstnanosti a situaci zatím nehodnotí příliš 

negativně, protoţe nabídka pracovních příleţitostí je stále vysoká.  

Hospodářský vývoj Československa. Zde je hodnocena hospodářská situace Československa a 

efektivita ekonomických institucí od jejího vzniku aţ do roku 1992. Rakousko - Uhersko 

autor hodnotí jako velmi nesourodý stát ve srovnání s ostatními zeměmi a zdůvodňuje, proč 

zaostával za vyspělými ekonomikami. Pozitivně však hodnotí český kapitál, který je 

přisuzován vlivu Německa, vyspělosti pracovní síly a dostatku surovin, které byly pro tehdejší 

trh velmi důleţité. Jako brzdu ekonomického růstu uvádí celní a daňovou soustavu, která byla 

velmi zaostalá. Je zde vyzdvihován vzestup průmyslové výroby Slovenska, který byl 
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podpořen díky industrializačním zákonům uherské vlády a lidé tak mohli získat úlevu na 

daních nebo pozemky zdarma. (Lidové noviny, 17.10.1992). 

Registrace kupónových knížek: Boom v poslední den roku. V tomto rozhovoru opět 

nezveřejněný autor pod zkratkou čtenáře informuje o rozhodnutí ministrů prodlouţit registraci 

kupónových kníţek kvůli překvapivě velkému zájmu lidí. Na otázky redaktora odpovídá 

Zdeněk Pavlas, pracovník jednoho z registračních míst v centru Brna. „Na počátku prosince 

se k nám chodilo zaregistrovat kolem dvou set lidí denně, ovšem největší nápor jsme zaţili 

poslední pracovní den: přes sedm set klientů, přitom pětinu z nich tvořili občané 

v důchodovém věku,“ vyjadřuje se respondent. Dále se dovídáme, ţe rozjezd kupónové 

privatizace, který byl sledován ihned po registraci kupónových kníţek, je dle očekávání 

pomalý. Největší nárůst drţitelů investičních kupónů ekonomové předpokládali 

v předvánočním období a v závěru roku 1992, kdy měla registrace původně končit. Proto se 

ministři rozhodli ji prodlouţit. Autor čtenáře informuje také o existenci registračních míst 

s bezbariérovým vstupem, která připravili zaměstnanci brněnské pobočky. Jako„boom“ 

v posledních dnech uvádí pracovník příklad pobočky v okrese Opava, kde se zaregistrovala 

téměř třetina zájemců. Zpráva končí slovy Zdeňka Pavlase: „Doporučuji všem zájemcům, aby 

se zaregistrovali co nejdříve. Od 10. ledna očekáváme mnohem větší nápor neţ dosud a můţe 

dojít k situacím, kdy občané stráví na registračních místech delší dobu, a to i přestoţe budeme 

mít některé kanceláře otevřeny i o sobotách a nedělích,“ ze kterých je patrná výzva všem 

zájemcům o registraci (Lidové noviny, 30.12.1992). 

 

Závěrem můţeme konstatovat, ţe redaktoři Lidových novin se tématu transformace 

věnovali nejvíce v roce 1991, který byl ve znamení největších a nejrazantnějších změn. 

Podstatné informace se snaţili sdělit čtenářům ve stejný den, kdy se tyto události skutečně 

staly, nejpozději druhý den a to jiţ s reakcí zainteresovaných osob. Lidové noviny na tuto 

problematiku reagovaly velmi pohotově. Povaţujeme za důleţité sdělit, ţe titulky mnohdy 

neodpovídaly obsahu a i přes nelehkou makroekonomickou situaci a oslabenou pozici naší 

ekonomiky, noviny ve většině případů hýřily optimismem nebo se snaţily lidi uklidnit tím, ţe 

vydaly rozhovor s respondentem z příslušného úřadu, který měl za cíl svými odpověďmi 

atmosféru ve společnosti ulehčit. Zamýšlíme se také nad tím, zda tyto osoby nebyly najaté 

novinami cíleně za příslib peněţní odměny. Podle prvních výtisků byly ohlasy lidu na 

přechod k trţní ekonomice zcela nesouhlasné a negativní. Lidé se obávali ztráty 
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makroekonomických ukazatelů, poklesu svých úspor a podnikatelé měli obavy ze sílící 

konkurence. Nejvíce příspěvků jsme při bádání nalezli v roce 1991, kdy se redaktoři kromě 

liberalizace, která v první den tohoto roku začala, a jejích inflačních dopadů věnovali také 

politice nezaměstnanosti a především tématu privatizace, která se objevila téměř v kaţdém 

výtisku. Můţeme konstatovat, ţe tuto oblast si redaktoři oblíbili asi nejvíce a s nástupem 

kupónové privatizace zájem a dychtivost novinářů rostla, neboť se jim podařilo objevit také 

první podvodné kauzy. 

Kromě důleţitých zpráv jsme však nalezli i mnoţství inzerátů, které upozorňovaly na 

sníţení cen v rámci liberalizace nebo propagovaly investiční privatizační fondy. Shrnout 

bychom měli nejen obsahovou, ale také stylovou a především ţánrovou monotónnost 

jednotlivých článků. Ve většině případů nás Lidové noviny informovaly o důleţitých 

událostech formou úvodníku nebo úvodního článku na titulní straně, případně následujících 

dvoustranách v rubrice z domova nebo ekonomika. 
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4     VYUŽITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V MÉDIÍCH 

 

4.1     Úvodník 
 

Ekonomická transformace přinesla peklo i ráj 

Transformace. Slovo pocházející 

z latiny a označující přetvoření. Nikde se 

už ovšem nehovoří o tom, zda musí jít o 

přeměnu pozitivní či negativní. 

V případě ekonomické transformace 

československé ekonomiky po zlomovém 

roce 1989 přinesl našemu národu návrat 

k tržní ekonomice plusy, ale také celou 

řadu problémů. Pojďme si toto dítě 

zplozené ekonomikou minulosti a 

současnosti představit blíže. 

 

Nejlépe jsme na tom ekonomicky 

byli na počátku, kdy jsme se měřili s těmi 

hospodářsky nejrozvinutějšími státy 

starého kontinentu. Od vniku 

Československa v roce 1918 se řadila naše 

ekonomika po další dvě dekády mezi 

vůbec ty nejvyspělejší na světě. 

Československý průmysl patřil mezi 

špičku. To vše bylo pochopitelně násilně 

přerváno druhou světovou válkou.  

 

Mnoho lidí očekávalo, ţe s koncem 

válečného konfliktu se vrátí i staré časy. 

Byli na omylu. Nástupem socialismu 

Václav Klaus se stal symbolem kupónové 

privatizace. 

Zdroj: www.ceskapozice.cz 

tehdejší vláda zestátnila průmysl a 

kolektivizovala zemědělství. Nová 

garnitura v čele republiky zavedla centrální 

řízení státní ekonomiky a to na základě 

hospodářského plánu. Československý 

průmysl byl nasměrovaný na těţká 

odvětví, coţ mělo posléze za následek 

mimo jiné i ekologickou devastaci valné 

části zdejší krajiny. Jedním z regionů, kde 

se to projevilo nejmarkantněji, byla severní 

Morava.  

https://www.email.cz/download/i/fO462DA712e5mgFxhtHt_qdtNhpVX3ordSHZccNLcAlT3N3JeAeFiLWIv1JBlEte_KDXamo/klauspenize[1].jpg


43 
 

Rychle zbohatnout  

Přišel však rok 1989, pád 

komunismu a chvíle pro další velkou 

změnu - transformaci celé československé 

ekonomiky a její nejpodstatnější část, tedy 

přechod z plánovaného hospodářství zpět 

na trţní ekonomiku. Na otázku, jestli se 

nešlo vyhnout krádeţím, které transformaci 

provázely, nebo je alespoň omezit, 

odpověděl Hospodářským novinám bývalý 

politik ODS Jan Stráský: „Chtěli jsme 

privatizovat. Ale všichni dohromady jsme 

neměli na svých účtech ani jedno procento 

toho majetku. Takže jsme mohli zpomalit a 

čekat, až nějakým způsobem zbohatneme, 

nebo to nějak urychlit. To byl princip 

kuponové privatizace. A pokud jde o to 

kradení: ano, jedna cesta, jak nechat lidi 

zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, jak 

lidi nechat zbohatnout, jsme hledali.“ 

Konec osmdesátých let byl ve znamení 

rozpadu Sovětského svazu. S sebou 

nepřinesl jen světlé, ale také stinné stránky. 

Jiţ nebylo moţné dále se ekonomicky 

opírat o východní blok, respektive jeho 

rozkládající se trh. Náš stát tím přišel o 

největší odbytiště strojírenských výrobků. 

Začal postupný úpadek jak ve zbrojní 

výrobě, tak těţkém strojírenství, ale třeba i 

těţby uhlí. V některých regionech tak 

začala bujet nezaměstnanost. Stalo se tedy 

nejen právem, ale de facto nutností, přestat 

se ekonomicky orientovat pouze na 

Východ, ale obrátit svou pozornost také na 

trhy západní. 

Aby toho nebylo málo, přišel další zlom. 

Československo se rozdělilo na dva 

samostatné státy.  

Od 1. ledna roku 1993 se tak začala 

ubírat Česká republika vlastní cestou a 

pokračovala v započaté transformaci uţ 

sama. Privatizace byla ve svých počátcích. 

V jejím rámci se restitučními nároky 

navracely některé podniky a rovněţ půda 

dřívějším majitelům. Nechvalně známou 

kapitolou se ale u velké části obyvatelstva 

stala hlavně kupónová privatizace. V ní 

vláda značnou část státních podniků 

převedla do soukromého vlastnictví ve 

formě akciových společností. Dle názorů 

odborníků ale tehdy nikdo nepředpokládal, 

ţe se mohou najít i tací, jeţ postrádají etiku 

a pokusí se na kupónové privatizaci 

obohatit na úkor obyčejných lidí. Celá řada 

občanů České republiky přišla o své 

úspory. K neúspěchům kupónové 

privatizace se pro server IHNED.cz 

vyjádřil ekonom Tomáš Jeţek, který stál u 

jejího zrodu. „Zákon o investičních 

společnostech a fondech, který 

připravovalo tehdejší federální 

ministerstvo financí, nakonec neobsahoval 

klíčové ustanovení o tom, že v momentě, 

kdy se do těch už založených investičních a 

privatizačních fondů pošlou akcie 
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účastníků kuponové privatizace tzv. DIKů 

(držitel investičních kuponů), tak oni – ti 

zakladatelé fondů – odejdou z toho fondu a 

zůstanou tam jen akcionáři. To se nestalo. 

Tento bod byl z toho zákona nakonec 

vypuštěn a způsobil rozsáhlé tunelování.“ 

Každý z účastníků investičních fondů byl 

držitelem kupónových knížek. 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 

Příliv zahraničních investorů  

V rámci privatizace se zároveň 

dostala řada podniků do majetku 

zahraničních investorů. Přilákat do naší 

vlasti zahraniční investory bylo 

koneckonců v devadesátých letech i jednou 

z priorit České republiky. Pomoci k tomu 

měly rozmanité investiční pobídky a 

výhody jako úlevy na daních apod. Další 

významnou událostí z hlediska ekonomiky 

se stal 1. května roku 2004 vstup České 

republiky do Evropské unie. Největší 

výhodu tohoto počinu samozřejmě skýtají 

dotace z evropských fondů. Tyto „finanční 

injekce“ přispívají k rozvoji mnoha odvětví 

a regionů naší země. 

Co se průmyslové ekonomiky týče, 

transformovala se Česká ekonomika 

v jednu z nejrozvinutějších ve střední a 

východní Evropě. Návrat ke „zlatým 

časům“ počátku 20. století a uzavření 

pomyslného kruhu to ale zatím neznamená. 

Většina z kdysi výstavních odvětví České 

republiky jako hutnictví, strojírenství, 

automobilová výroba a chemická výroba, 

potravinářství, sklářství, farmaceutický 

průmysl či papírenství prochází těţkou 

krizí. 

Moţná nejvíce ale zatím trpí 

zemědělství. Na hrubém domácím 

produktu se podílí pouze 5 procenty. „V 

těchto letech pracovat v zemědělství 

znamená prakticky živořit. Musím říct, 

ačkoliv to spousta lidí neuslyší ráda, že si 

občas vzpomenu na komunisty se slzou 

v oku,“ vypráví kupříkladu jeden ze 

soukromých zemědělců zabývajících se ve 

Slezsku chovem skotu Zdeněk Havlík. Dle 

jeho názoru se mu po komunistech někdy 

zasteskne, neboť se za socialismu těšilo 

odvětví jeho podnikání mnohem větší 

podpoře státu, neţ je tomu nyní.  

Celková situace v naší zemi po Sametové 

revoluci a následná ekonomická 

transformace dodnes vzbuzují u veřejnosti 

různorodé reakce. Rozdílně je u veřejnosti 

vnímáno otevření trhu, liberalizace a 

„odstátnění,“ ale například i prodej 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=kup%C3%B3nov%C3%A1+kn%C3%AD%C5%BEka&source=images&cd=&cad=rja&docid=SZRUOgNx05TMSM&tbnid=xnGv4DaqZFU6bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/141343-1-7-milionu-lidi-porad-vlastni-akcie-z-kuponove-privatizace-daji-se-prodat/&ei=XWR6UZysN4WntAaAyIGIBw&bvm=bv.45645796,d.Yms&psig=AFQjCNHsJNcqJ4x3Og5sFNpDHxRWTOxT4w&ust=1367061968107522


45 
 

některých státních podniků či příliv 

výrobků a produktů ze zahraničí. Podle 

některých odborníků by naši ekonomiku 

postrčilo směrem vzhůru kupříkladu 

omezení importu a naopak výrazná 

podpora exportu v odvětvích, která 

stagnují. Stimulem hospodářství by dle 

nich mohl být i návrat k některým 

z výnosných odvětví naší minulosti jakou 

bylo například zbrojařství.  

 

 

4.2      Interview 
 

„Nemůžu se smířit s tím, že mě okradli zhruba o dvě stě tisíc,“ 

říká důchodce. 

Příběh pana Rudolfa Kozla z Otic u 

Opavy je velmi smutný. Komunisté jeho 

rodině v padesátých letech minulého 

století ukradli rozsáhlé pozemky, kde 

spolu se svými sourozenci pracoval již 

od dětství, sotva přišel ze školy a odložil 

brašnu. O několik hektarů půdy přišli i 

ostatní sedláci, kteří odmítli vstoupit do 

jednotného zemědělského družstva, 

která u nás od poloviny roku 1949 

vznikala.  Pan Rudolf Kozel doufal, že v 

roce 1989, kdy došlo ke svržení 

komunistické moci a postupnému 

zániku družstev, se mu jeho majetek 

vrátí, ale spletl se. 

  

Zdroj: Archív rodiny

 

Prozradíte nám, kde se pozemky 

nacházely?  

Jednalo se o pole v Hladkých Ţivoticích na 

Novojičínsku, která jsem zdědil napůl se 

svou sestrou, kaţdý z nás získal šest 

hektarů. Uţ jako malé děti jsme na poli 

pracovali, do školy jsem chodil jen na 

zkoušky, ale přesto jsem úspěšně  

absolvoval  „devítiletku“ a chtěl jsem se 

dále vyučit jako malíř – natěrač. To mi 

však bylo znemoţněno a druhým rokem 

mě z učiliště vyhodili z důvodu nedostatku 



46 
 

pracovní síly a byl jsem přinucen jít 

pracovat do zemědělství. 

Jak vám byly pozemky odebrány? 

V polovině padesátých let byli mí rodiče 

nuceni vstoupit pod nátlakem do JZD. Po 

roce 1989 mi stát vzal dva pozemky. 

Ţádali jsme pochopitelně náhradu za ţivý i 

mrtvý inventář, který jsme do druţstva 

tehdy vloţili. Jednalo se o částku přes dvě 

stě tisíc korun. Jenţe JZD v Hladkých 

Ţivoticích šlo do likvidace a já nedostal ani 

korunu.  

Které kroky jste od té doby podnikl? 

Bojuji uţ dvacet let. Jako náhradu za mrtvý 

a ţivý inventář jsem chtěl alespoň traktor, 

na kterém jsem celý ţivot jezdil. Nejdříve 

se vymlouvali, ţe ţádný traktor k dispozici 

nemají, ale později mi nabídli stroj dvanáct 

let odepsaný, tzv. TORON. 

TORON? 

Ano, to je lidová zkratka mezi zemědělci 

pro slova: „To robit nebude!“ Jednalo se o 

traktor, který v druţstvu uţ dávno neměl 

co dělat! Pozval jsem si s sebou 

specialistu, který se velmi divil, jak mi 

něco takového vůbec mohli nabídnout. 

Takţe jsem nedostal nic. 

Co následovalo v dalších letech? 

Odvolal jsem se ke krajskému  soudu, kde 

mi bylo sděleno, ţe JZD v Hladkých 

Ţivoticích je v konkurzu. Správce 

konkurzní podstaty nám přislíbil, ţe 

všichni věřitelé dostanou zpět peníze v 

rozsahu devíti procent. 

Dostal jste tedy své peníze zpět?  

Konkurz byl minulý rok uzavřen s tím, ţe 

nám, věřitelům, vyplatili devět procent 

z celkového majetku, coţ je v mém případě 

částka asi 22 tisíc korun. Ptám se tedy 

oprávněně, kde jsou mé zbylé peníze? Kam 

šly a pro koho?  

Naznačujete, že věřitelů je více. Máte 

představu, kolik lidí komunisté 

připravili o majetek v pozemkových 

restitucích? 

Je nás asi tři sta věřitelů. Kdyţ si spočítám, 

ţe kaţdému z nás ukradli 150 aţ 200 tisíc 

korun, tak dohromady získáme částku asi 

šedesát miliónů. Dokáţete si představit, 

kolik je to peněz a co se s nimi stalo? Já 

jsem dostal jen devět procent a chci získat 

zpět i zbytek svých peněz. Jsem uţ smířen 

s tím, ţe původní částku zřejmě nikdy 

neuvidím, ale 22 000 korun, které jsem 

dostal, beru je výsměch!  

Budete ještě podnikat nějaké kroky? 

Chci se odvolat ke krajskému  soudu. 

Samozřejmě je zde riziko, ţe budu muset 

zaplatit i soudní výlohy, ale jsou to moje 

peníze z pozemků, kde rodiče hospodařili, 

starali se o dobytek a my jako děti jsme 
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tam strávili také spoustu času, ţivořili 

jsme, neměli jsme ţádné hračky, prostě 

nic. Nemůţu se přece smířit s tím, ţe mě 

okradli zhruba o dvě stě tisíc korun z 

rodinného majetku. 

4.3     Anketa 
 

Co si představíte pod pojmem transformace československé ekonomiky? Jak na tuto 

dobu vzpomínáte a které kroky máte s tímto termínem spojené?  

 

Ladislav Kubesa, policista (44 let)  

Ekonomiku mám spojenou s financemi a těch není nikdy dost. Pod pojmem transformace 

československé ekonomiky si lze představit mnoho věcí. Kdyţ si to rozdělím, tak 

transformace je přeměna, Československo, to uţ dávno není a ekonomika - to je něco, co 

nemáme, ale hýbe to světem. A s čím to mám spojeno? Obrazně řečeno s rozkrádáním 

majetku a s nefungujícím právním systémem, kdy se obyčejným lidem utahovali opasky a 

ostatní, ti „šikovnější“ se obohatili. Dobře se dnes mají jen ti, kteří normálně nepracovali a 

nepracují.  A přesně takoví nám dnes tvoří zákony.   

 

Anna Šoltysová, seniorka (65 let) 

Transformace pro mě znamená přechod centrálně řízené ekonomiky na systém trţního 

hospodářství. Důleţitým krokem bylo uvolnění trhu pro zahraniční obchod a volně směnitelná 

koruna. Nejvíce si však vzpomínám na vytváření nového právního systému a následného 

zneuţití mezer v nových zákonech. Tím mám na mysli hlavně zneuţití kupónové privatizace, 

známé jako Harvardské fondy. Pro nás se však změnil hlavně sortiment zboţí v obchodech, 

který byl daleko pestřejší a zmizelo „podpultové zboţí“ a fronty na pomeranče.  

 

Jakub Trubl, šéfkuchař (31 let) 

V roce 1989 jsem měl sedm let, takţe mě nezasáhla nijak revoluce, ani následné reformy.  

Kdybych měl zhodnotit, co pro mě momentálně tento pojem znamená, tak to pravděpodobně 

byla snaha porevoluční vlády o zlepšení celkové situace v Československu. Jelikoţ ale 

tehdejší svobodná vláda nebyla zkušená, zaznamenal tato reforma spoustu neúspěchů, které se 

později promítly do celé tehdejší ekonomické situace. Vybavuji si hlavně kupónovou 
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privatizaci a další navazující snahy o nastolení ekonomické rovnováhy. Dle mého názoru se 

tato situace nezlepšila ani po rozsáhlé privatizaci.   

 

Martin  Rozbroj, student (25 let) 

Nemůţu přesně říct, o co se jednalo, jelikoţ jsem byl v té době ještě malé dítě a takovým 

věcem jsem nemohl rozumět. Ale pod pojmem transformace Československé ekonomiky si 

představuji za prvé ústup od centrálně plánované ekonomiky, která tady fungovala po celou 

dobu komunistického vedení, na ekonomiku trţní a za druhé si vybavím rozdělení ekonomik 

při rozpadu Československé federace na dva samostatné celky – Českou republiku a 

Slovensko.  

 

Kateřina Grygová, jednatelka společnosti (40 let) 

Vybavuji si změny, které souvisely s přechodem na trţní ekonomiku. Tou největší byla asi 

privatizace národního majetku a dále vznik obchodních společností a ţivnostenského 

podnikání. Současně se jakoby objevila politika, lidé šli konečně k volbám se zájmem a ne z 

povinnosti. Všechny tyto změny probíhaly na základě rozsáhlých změn legislativy a daňového 

systému. Poznali jsme, co je to DPH a pomalu jsme zapomněli na daň z obratu. Vše probíhalo 

v jakési euforii a nadšení, lidé pracovali více neţ dříve a historici tuto situaci označili za 

transformační polštáře, které napomohly ekonomickému růstu. 
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4.4     Glosa 

 

Ekonomická transformace aneb lekce odečítání od desíti k pěti 

Uţ dávní filozofové věděli, ţe tajemství ţivota a vesmíru se skrývá v číslech a všem, co s 

nimi souvisí. Jakýpak výsledek nám asi vyjde v případě transformace československé 

ekonomiky po revolučním roce 1989, započteme-li do pomyslné rovnice všechny její kladné i 

záporné hodnoty? Jsme snad na nule a ve stejné pozici jako na počátku? Nebo se neustále 

šplháme nahoru k vrcholu či klesáme pod nestabilní a rozbahněné ekonomické dno? Co se 

týče bahna, toho nalézáme v české politické, a s ní související ekonomické, situaci aţ příliš, to 

není ţádným tajemstvím. Převaţují-li ale výhody nad nevýhodami dřívějšího systému, to je 

zase jiná otázka.  

Pojem centralizovaná ekonomika příznačná pro dřívější socialistické zřízení naší země dodnes 

vyvolává u velké části veřejnosti kopřivku. Inu, ono kdyţ vezmeme v úvahu, ţe se slavné 

heslo „všechno je všech“ degradovalo postupem času do tragicky pravdivého „nic není ničí,“ 

nelze se ani příliš divit. Nástup demokracie, uvolnění z ekonomických okovů a plánovaný 

návrat k trţní ekonomice naopak vyzvedl hodnoty optimismu českého národa do absolutních 

maxim. Čas ale začal ukazovat, ţe není radno chválit dne před večerem. Místo východu 

slunce naší ekonomiky se spíš začalo nad hospodářstvím smrákat. Byli jsme aţ příliš dlouho 

zvyklí dívat se pouze jedním, a to východním směrem. Krk nám ztuhnul a obrátit se také na 

západ tak nebylo zcela jednoduché. Bylo to však nutné. Z východu uţ na nás totiţ ţádná 

prosperita nehleděla. Ekonomická situace zůstávala na čas na mrtvém bodě. Zato nálada 

obyvatelstva zaţívala pomalý sestup po ţebříčku. 

Kdyţ uţ to vypadalo, ţe se situace stabilizuje, přišel direkt v podobě kupónové privatizace a 

Česko bylo najednou v hlubší krizi neţ před lety. Vyškrábat se zpět na povrch nám pomohl 

příliv nových investorů ze zahraničí. Světlo na konci tunelu existovalo. Vstup do Evropské 

unie poté vyšel neutrálně. Kationty výhod i anionty nevýhod byly a dosud jsou v rovnováze. 

Sniţující se nezaměstnanost a rostoucí stav hospodářství opět přidával pozitivní body. Mnoho 

jich ale na druhou stranu odečetla epidemie podvodníků a tunelářů, kteří se stali od 

devadesátých let minulého století v naší vlasti bezmála klasickou pracovní pozicí, nad kterou 

se jiţ nikdo ani nepozastavuje. Dolů čísla tlačí rovněţ rozbujelá korupční síť, do které se v 

naší politické elitě zatím nechytil jen málokdo. 
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Co nám tedy vychází? Na nule nejsme. Nejsme ani pod ní. Vyskytujeme se pár příček nad ní. 

Dobré je, ţe přes veškeré protitlaky stále nabýváme, ale musíme se mít i přesto dál na pozoru 

– dno není daleko a během transformace uţ jsme se mohli nejednou přesvědčit, ţe 

ekonomická situace České republiky není pevná konstanta a občas doslova směřuje od desíti k 

pěti ...            
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5     ZÁVĚR  
 

Jako cíl této práce jsme si stanovili popsat průběh československé transformace 

v období 1990 - 1992 a zjistit, jak na tyto události reagovaly Lidové noviny. Jednotlivými 

kroky, které vedly k dosaţení avizovaného cíle, jsme se dopracovali aţ k tomuto závěru. 

Nejdříve jsme se zaměřili na zhodnocení výchozích podmínek, se kterými 

Československá republika do transformace vstoupila. Následně jsme se věnovali Scénáři 

ekonomické reformy a konkrétním krokům, které vedly k přeměně na kapitalistickou formu 

ekonomiky. Zjistili jsme, ţe liberalizace cen musí proběhnout souběţně s liberalizací 

zahraničního obchodu a zároveň musí předcházet velké privatizaci. Iluze tehdejších ekonomů 

a zástupců státu, ţe privatizaci celé ekonomiky lze provést tak rychle, ţe není nutné zabývat 

se vlastnickými právy státu, otevřela cestu k rozsáhlým podvodům, finančním mašinériím a 

tunelování podniků. Podobně skončila i kupónová privatizace, která byla propletena  se 

skrytými státními bankami a jimi zaloţenými investičními fondy.  

Na základě provedené analýzy můţeme posoudit, ţe okolnosti kolem transformace 

československé ekonomiky byly pro společnost velmi důleţité, protoţe se svým způsobem 

dotýkali kaţdého z nás. Média byla v té době jediným způsobem, jak se lidé mohli k těmto 

informacím dostat. Při bádání po odrazu transformace v Lidových novinách v archívu města 

Ostravy jsme došli k závěru, ţe i přes nepříznivou situaci naší ekonomiky se toto periodikum 

snaţilo podávat pozitivní zpravodajství a negativní dopady na společnost touto cestou zmírnit.  

Přeměna centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky trţní se stala jedinečnou 

historickou události, která nám přinesla spoustu neočekávaných situací. Transformační proces 

byl a bude i nadále předmětem zájmů ekonomů a masových médií. O tom svědčí i nespočet 

internetových příspěvků, blogů, článků a ekonomických serverů, jeţ se tomuto tématu stále 

věnují a narazili jsme na ně při zpracování této práce. Přestoţe od počátku transformace 

uběhly více neţ dvě desetiletí, máme sice řadu institucí trţní ekonomiky, ale jejich funkce 

jsou stále velmi vzdálené těm, které fungují ve vyspělých trţních ekonomikách.  

 

V poslední části jsme nabyté vědomosti aplikovali v praxi. Podařilo se nám získat a 

následně zpracovat rozhovor s majitelem pozemků na Opavsku o rozloze několika hektarů, 

který v rámci restitučních procesů o svůj majetek přišel. Můţeme říct, ţe dojemný příběh plný 
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lítosti  byl doprovázen silným vztekem okradeného respondenta, jehoţ zkušenost poukazuje 

na tehdejší vládní rozhodnutí a kroky nové vlády jasněji neţ některé odborné publikace. 

Zpracování této bakalářské práce bylo velmi zajímavé a pomohlo nám získat ucelený přehled 

o všech událostech, které jsme dosud o této problematice věděli.  
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Seznam zkratek 
 

ČNR    Česká národní rada 

ČR     Česká republika  

ČSFR    Česká a Slovenská Federativní republika 

ČSR     Československá republika 

ČSSR     Československá socialistická republika 

DIK     Drţitel investičních kupónů 

HDP     Hrubý domácí produkt 

JZD     Jednotné zemědělské druţstvo 

ODS      Občanská demokratická strana 

OSN     Organizace spojených národů 

RVHP    Rada vzájemné hospodářské pomoci  

SPK     Státní plánovací komise 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

USA     Spojené státy americké 

VHJ     Výrobně hospodářské jednotky 
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