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1 Úvod 

Od počátku ekonomické transformace u nás jiţ ubEhlo více neţ čtvrt století. VEtšina 

student] bakaláUských obor] v té dobE ještE ani neţila. PUesto o ní však museli 

slyšet, protoţe v médií se její dozvuky vyskytují aţ dodnes. Často se hovoUí o 

vytunelovaných podnicích, za které nenese nikdo zodpovEdnost. Pokud uţ jsou 

obţalováni konkrétní lidé, jen zUídka kdy to končí prokázáním jejich viny a 

potrestáním. Lidé, kteUí na kupónové privatizaci vydElali nejvíce, jsou nyní jedni 

z nejbohatších a nejvlivnEjších v zemi. Často se tak m]ţeme setkat s odloţením 

pUípadu pro nedostatek d]kaz], potrestáním svEdka místo aktéra nebo s dlouhými 

tahanicemi o ukradené peníze, které leţí nEkde na zahraničních účtech. 

Proces privatizace však není tak jednoduchý, abychom mohli Uíct, ţe byl úplnE 

špatný, nebo úplnE dobrý. PUednE byla pUed politiky naší zemE situace, která 

v moderním svEtE prakticky nikdy za stejných okolností nenastala. Není vlastnE 

dodnes jasné, jestli byla zvolená strategie správná, nebo jestli by lépe vyšel nEkterý 

z jiných návrh] prezentovaných svEtovými ekonomy. Jisté je však to, ţe byly udElány 

nEkteré zásadní chyby, které umoţnily rozkradení bývalého státního majetku, jehoţ 

d]sledky se musely často dotovat z veUejných penEz. NEkteUí z tv]rc] privatizace si 

to uţ dnes pUipouštEjí, jiní stále lpí na tom, ţe tato metoda byla tou jedinou správnou 

a za vzniklé chyby mohou odp]rci a protivníci.  

Cílem této práce je analyzovat celý proces a hlavnE poukázat na ony problémy, které 

se vyskytly. A[ uţ šlo o rovinu ekonomickou, nebo o rovinu právní.  

Dále jsou uvedeny nEkteré z kauz, které se objevují nebo objevovaly právE v 

médiích. PUiblíţím, co stálo za vykrádáním novE vzniklých akciových společností a 

kdo se na procesu  pravdEpodobnE nejvíce pUiţivil. 

PUevaţující metodou zkoumání je analýza, částečnE doplnEná komparací a dedukcí. 

Čerpám hlavnE z česky psaných zdroj]. NejčastEji to jsou knihy ekonom] a politik], 

kteUí se bu@to na pUípravE privatizace nEjak podíleli nebo je výraznEji zasáhla nEkterá 

její část.  
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KromE tEchto knih jsem prostudoval ještE časopisecké zdroje, které o privatizaci 

informovaly jak v jejích začátcích, pr]bEhu, tak nyní, po skončení celého procesu. PUi 

rozboru konkrétních kauz potom čerpám z toho, co o nich bylo napsáno v 

denním  tisku nebo na internetových serverech novin. 

V první – teoretické části na základE analýzy informací z knih je popsána situace 

pUed ekonomickou transformací, počátky privatizace, kde srovnávám r]zné moţnosti 

postup] a názor], a dále samotný pr]bEh pUes malou privatizaci aţ k samotné 

kupónové metodE. Tou se zabývám podrobnEji a uvádím konkrétní problémy tohoto 

Uešení. 

Druhá část je praktická. To znamená, ţe vyuţité poznatky zpracuji do r]zných ţánr], 

jako by šlo o tištEné médium. KonkrétnE to je úvodní článek, interview, anketa a 

recenze.  
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2 Transformace československé ekonomiky po roce 1989 

2.1 Uvedení do situace 

PUed rokem 1řŘř mEla vedoucí úlohu v politice jediná strana, a to KSČ. Ta započala 

na konci čtyUicátých let minulého století s vyvlastOováním soukromého majetku. 

Všechen majetek byl tedy postupnE pUeveden do rukou státu a stát s ním také 

hospodaUil. Protoţe se jednalo o hospodaUení na základE pUíkaz] „z centra“, Uíká se 

mu centrální plánování. Tedy ekonomové-plánovači povEUeni KSČ sestavili plán, 

kolik se čeho má vyrobit, jaká bude asi spotUeba a s kým kdo bude obchodovat. Toto 

hospodaUení bylo velmi neefektivní a nEkteUí ekonomové ho kritizovali napUíklad uţ 

v 50. nebo 60. letech. Na rozdíl od jiných kritik] reţimu stát ekonomy vEtšinou 

neperzekuoval, naopak do nich vkládal velké nadEje na zefektivnEní celého systému 

a tedy lepších ekonomických výsledk]. Komunisté ale lpEli na tom, ţe zmEny musí 

zachovat centrálnE Uízený model. To se ale v praxi ukázalo jako neproveditelné, a tak 

ekonomika čím dál více zaostávala za západními zemEmi. 

Neefektivnost centrálního plánování dokázal jiţ Ludwig Von Mises ve své knize 

Lidské jednání. V trţní ekonomice se podle nEj podílí kaţdá malá výrobní jednotka 

na tvorbE statk], cen, a tedy trhu.  NapUíklad koţeluţna vyrábí koţichy a podle 

prodeje určuje mnoţství a cenu, za kterou je prodá. V centrálnE plánované 

ekonomice tyto vEci ale určí nEjaký ústUední orgán, dodá koţeluţnE materiál a 

naplánuje, ţe musí vyrobit tolik a tolik kus]. Cenu pak stanoví opEt podle centrálních 

propočt] a sesbíraných statistik. NEkteUí ekonomové ale, a[ uţ z vypočítavosti nebo 

z oddanosti, stále pokračovali ve výzkumu, jak systém centrálního plánování vylepšit, 

jak zvýšit efektivitu podnik] a dosáhnout lepších hospodáUských výsledk] a vyšší 

ţivotní úrovnE. Naše ekonomika v období počátku socialismu sice rostla, ale 

pUeváţnE ze zdroj], které byly vytvoUeny uţ pUed únorem 1ř4Ř. Je pravda, ţe část 

velkých podnik] byla vybudována aţ po pUevratu, neustálý r]st pUeváţnE pr]myslové 

výroby však zp]sobil velké dluhy. Nebyly to ani tak dluhy zahraniční, jako spíše dluhy 

vnitUní, tedy domácímu obyvatelstvu. Velké škody zaznamenala taky česká a 

slovenská krajina a pUíroda, nejčastEji kv]li tEţebnímu pr]myslu. Na konci Ř0. let se 

zdálo, ţe je socialistická ekonomika na pokraji sil a není jiţ z čeho brát. 
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2.1.1 Nová vláda – nová ekonomika 

V roce 1989 se vedoucí úloha komunistické strany zhroutila a politický systém se tak 

po 41 letech stal opEt pluralitním. To umoţnilo nebo spíše zapUíčinilo pUechod 

československé ekonomiky ke kapitalismu a tím trţnímu hospodáUství. To ale nešlo 

jen tak samo od sebe, protoţe všechny podniky patUily státu, lidé nemEli zkušenost 

s podnikáním a v neposlední UadE nemEli ani kapitál. Na to, jak situaci Uešit, se 

objevilo hned nEkolik nápad]. 

Základní Ň teze, které proti sobE stály, byla privatizace co nejrychlejší – „šoková“ 

versus privatizace postupná – „gradualistická“ s pečlivým vybíráním budoucích 

majitel] podnik]. MElo jít o jakousi snahu o vybrání toho nejlepšího vlastníka nebo o 

postupné prodávání či rozdávání, aţ na to budou dostatečnE pUipraveny zákony, 

jejichţ tv]rci se budou učit z pUedchozích krok]. Celý takový proces m]ţe trvat i 

nEkolik desetiletí. V tomto pUístupu musí být jako u krátké cesty rozbito centrální 

plánování a nastavena motivace manaţer], kteUí podnik povedou ke zvýšení jeho 

účetní hodnoty a ten se potom m]ţe postupnE pomocí akcií rozprodávat. Podle 

kritik] krátké cesty (napU. L.Mlčoch) se díky rychlosti, s jakou byla privatizace 

provedena, vytvoUilo prostUedí plné nekalých praktik, korupce a tunelování, jejichţ 

pUedstavitelé tEmito zp]soby pUišli k velkým penEz]m. Takové období pUirovnává 

dokoce ke zlaté hoUečce na Klondiku.  

S tím však nesouhlasili jedni z hlavních pUedstavitel] „naší cesty“ privatizace – 

ministr privatizace Tomáš Jeţek a tehdejší federální ministr financí Václav Klaus. 

Rozhodlo se proto, ţe privatizace musí probEhnout co nejrychleji. V zemích jako 

Velká Británie nebo Francie se sice dával majetek nejdUíve do poUádku, tedy ozdravil 

se tak, aby se mohl prodat za co nejvyšší cenu. Jenţe v pUípadE tEchto zemí nešlo o 

tak obrovské mnoţství podnik] a uţ v]bec ne o zmEnu celého systému. V tEchto 

západních zemích jiţ také dávno existovaly kvalitní instituce zajiš[ující právní a 

ekonomickou správnost privatizace. KromE toho existovaly oprávnEné obavy, ţe čím 

déle bude majetek v rukou státu a tedy spravován jeho minulým managementem, tím 

delší čas bude mít tento management toho vyuţívat a napUíklad vyvádEt cenná aktiva 

ven z podniku. To pozdEji také i dElali. 

 Jakmile se totiţ dozvEdEli, ţe se bude podnik privatizovat, nemEli v podstatE co 

ztratit. V novém (privatizovaném) podniku by pro nE pravdEpodobnE nezbylo místo. 
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Pomocí svých známých tak vytvoUili společnosti s ručením omezeným nebo akciové 

či obchodní společnosti a pUevádEli na nE zakázky společnosti nebo pohledávky. 

Jeţek takové období nazývá „údolí smrti“. I pUes zvolení rychlé cesty se ale takové 

vEci stávaly v hojné míUe.  

Mezi další praktiky patUil odkup dluhopis] takovýchto spUátelených společností 

s prakticky neomezenou splatností či účtování si extrémnE vysokých částek za 

dodané sluţby či za sluţby, které reálnE v]bec nebyly poskytnuty. Krom tEchto 

praktik dílčího tunelování existovalo podle Mlčocha (Mlčoch, 2000) i takové jednání, 

které vedlo k prodeji celého fondu, tedy i s majetkem vkladatel]. Podnik ale 

samozUejmE nebyl prodávám za standartní ceny, jinak by na vEci nebylo nic moc 

špatného. Pomocí r]zných fint majitelé jeho cenu sniţovali, aby ho potom mohli 

prodat prakticky sobE, jen v podobE jiné firmy s nEjakým dosazeným človEkem, 

takUíkajíc za babku. Do této kategorie m]ţou patUit i vEci popsané výše, protoţe taky 

hodnotu fondu sniţovaly.  

2.1.2 Možná Uešení 
KromE zrealizované cesty byly nEkterými ekonomy navrhována i jiná Uešení. Co se 

teoretického hlediska týče, pak to byly tyto moţnosti (Mlčoch, Ň000): liberální či 

pragmatický pUístup – ten spočívá ve zkopírování vEcí, které se osvEdčily jinde. 

Konzervatismus – usiluje o návrat zpEt k institucím a struktuUe vlastnických vztah] 

pUed osudovým zabloudEním. Kopírovat Uešení odjinud se m]ţe zdát jako 

nejsnadnEjší Uešení, ale musíme si uvEdomit, ţe stejnE rozsáhlá transformace 

ekonomiky jako po rozpadu sovEtského bloku se nikde neodehrála, a proto není jisté, 

jestli by na ni šlo dUívEjší metody aplikovat. Jde napUíklad o modely „insider“ a 

„outsider“ systému ekonom] I. Grosfelda a P. Kenwaye. Jako vzorové zemE jsou zde 

uvedeny NEmecko a Velká Británie. Hlavním rozdílem mezi modely je, kdo má na 

trhu privilegované postavení. Zatímco v NEmecku (insider) byly hlavními investory 

fondy společnE s bankami, které mají privilegovaný pUístup k informacím, v Británii 

(outsider) jsou to podílové fondy a lidé-drţitelé podílových list] v tEchto fondech. 

Ve Velké Británii se privatizace chopila Margaret Thatcherová. V 70. letech se Velká 

Británie potýkala s klesající produktivitou vlivem obrovského mnoţství stávek a stále 

se zvyšujících poţadavk] odbor] inspirujících se v socialismu. Thatcherová se tento 

problém rozhodla Uešit tak, ţe státní firmy prodala do rukou soukromých vlastník], 
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podpoUila individuální svobodu a sníţila danE. Tím se britská ekonomika opEt 

nastartovala a tento systém začaly kopírovat i jiné státy. I pUesto však šlo o privatizaci 

jen částečnou. Nešlo o zmEnu celého systému a Velká Británie mEla uţ dávno dobUe 

nastavený právní systém týkající se soukromého vlastnictví. Reformu tedy nešlo 

okopírovat zcela, jen se jí částečnE inspirovat. 

V pUibliţnE stejné dobE jako my muselo vyUešit transofrmaci i NEmecko. Ač by se to 

tak mohlo zdát, ani zde ale nebyla situace úplnE stejná jako u nás. Západní 

NEmecko (SRN) se totiţ po pádu ţelezné opony rozhodlo spojit s východím (NDR) a 

podpoUit je v rozvoji. V NDR vznikla instituce Treuhandanstalt, do které se postupnE 

státní majetek pUevedl. Treuhandanstalt majetek poté spravoval, očistil ho od dluh] a 

dále o nEm rozhodoval. Toto očištEní však bylo moţné právE jen díky finančním 

injekcím ze SRN. V Československu také vznikla podobná instituce  - Fond 

národního majetku (FNM). Ten ale nemEl zdaleka takové pravomoci a byl jen 

prostUedníkem mezi státem a budoucím vlastníkem. 

PUíznivE se jeví konzervatistická teze, tedy vrácení zpEt p]vodnímu majiteli. Ta se 

nakonec taky stala součástí plán] transformace. Sice i tento postup našel kritiky, ale 

ne tolik jako napUíklad pozdEjší kupónová privatizace. VšeobecnE je známý jako 

restituce. Touto metodou však nešlo vyUešit pUevedení veškerého majetku. 

Objevila se i celá Uada dalších teorií. V roce 1řŘř byl dokonce americkým ekonomem 

Johnem Williamsonem vytvoUen jakýsi seznam, jak postupovat pUi trasformaci 

ekonomiky. Jmenoval se Washingtonský konsenzus a, ač byl terčem časté kritiky, 

částečnE byl implemetován i do procesu československé transformace. Jednalo se o 

soubor deseti krok], kterými by si mEl kaţdý transformující se stát projít. Mezi tEmito 

body byla napUíklad fiskální disciplína, daOová reforma, liberalizace úrokové míry a 

obchodu, odstranEní bariér zahraničního obchodu a jako bod ř byla uvedena 

privatizace.  

2.1.3 Vztah Česko x Slovensko 

Neţ začnu hovoUit o samotném procesu transforamce, chtEl bych ještE v krátkosti 

pUedstavit politické podmínky, které šly podél tohoto procesu, tedy hlavnE rozdElení 

zemE na dvE samostatné republiky. V roce 1řř0 jsme se stali federativní republikou 

a to znamenalo, ţe existovaly národní rady. To byly jakési parlamenty, zvláš[ pro 
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Českou republiku a Slovenskou republiku, a k tomu byla jedna společná – federální 

vláda. Federální ministerstvo financí mEl na starosti v dobE počátku privatizace 

Václav Klaus. Kaţdá zemE Uešila své problémy pomocí svých ministerstev a 

společné vEci se Uešily pomocí federální vlády. Privatizace zprvu probíhala v obou 

zemích společnE pod taktovkou Ministerstva pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci na české stranE (ministr Tomáš Jeţek) a Ministerstva pre správu a 

privatizáciu národného majetku na slovenské stranE. Zprvu se tak na všem museli 

politcké elity obou národ] shodnout. Po rozdElení stát] v roce 1řřň uţ šli ale Slováci 

svou vlastní cestou a neúčastnili se tedy uţ další vlny kupónové privatizace. 

2.2 Počátek reformy 

Zkopírovat reformu odjinud tedy nebylo úplnE moţné, protoţe šlo vlastnE o novou 

situaci na svEtovém poli. ZemE s témEU 100% státním vlastnictvím výrobních statk] 

mEla tyto statky v rámci zvýšení efektivity v co nejvEtším mnoţství pUevést na 

soukromé osoby. Nejednalo se tedy tak úplnE o privatizaci, jako spíš o ekonomickou 

transformaci. Pojem privatizace totiţ vznikl v USA, kdy francouzská poradkynE 

prezidenta Regana nahradila v roce 1řŘ1 tímto slovem p]vodní pUíliš dlouhý výraz 

„pUevod státní p]dy do soukromých rukou“. Je jasné, ţe v tomto roce jiţ v USA 

soukromé vlastnictví existovalo, a tedy ţe šlo jen o pUevod „pár“ hektar] p]dy. Tv]rci 

se ale mohli pUinejmenším vývojem v jiných zemích inspirovat.  

Architekti reformy Václav Klaus, Tomáš Jeţek, Vladimír Dlouhý, Dušan TUíska, JiUí 

Weigl nebo Jana Fürstová si nakonec vybrali zmiOovanou cestu rychlé – šokové 

privatizace, ale pUed jejím zahájením museli provést úkoly, které si stanovili jako 

podmínku k jejímu zvládnutí. VEtšina z nich vycházela ze zmiOovaného 

Washingtonského konsenzu. V bodech by tyto plány šly shrnout jako: 

1. liberalizace cen 

Ň. liberalizace zahraničního obchodu 

3. liberalizace vstupu na trh 

A nakonec pak samotná privatizace. 
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Další stanovené body byly makroekonomická stabilizace a vytvoUení pUíslušného 

právního rámce. Jejich zpoţdEní oproti ekonomické stránce privatizace je nejvEtší 

d]vod rozepUe mezi ekonomy – kritky privatizace a jejími str]jci nebo obhájci. 

Ceny byly kv]li politice centrálního Uízení a izolace dlouhá léta zmraţené a 

neodpovídaly realitE trhu. Po jejich liberalizaci cenová hladina sice stoupla cca o 40 

%, domácí obyvatelé to ale nesli pUekvapivE dobUe. ZUejmE pochopili, ţe je tuto 

zmEnu nutné provést, aby se ukázala naše skutečná situace a mohli jsme se otevUít 

zahraničním trh]m.  

S tím souvisí liberalizace zahraničního obchodu. Ten byl také Uízen výhradnE státem 

a vEtšina zboţí se obchodovala v rámci RVHP. NovE se začalo obchodovat i se 

západními zemEmi. Tyto, z pohledu Václava Klause, nejnutnEjší zmEny neprobEhly 

bez námitek.  Existovaly obavy, ţe obrovské zvýšení cen vyvolá sociální problémy. 

Jiní se báli radikálního pUír]stku dovozu, který vyčerpá malé mnoţství devizových 

rezerv. CelkovE se po dobE nEkolika desítek let v izolaci v]bec nevEdElo, jakým 

smErem se ekonomika pohne a jaké to bude mít d]sledky. PrávE tyto kroky to však 

mEly objasnit. Dále samozUejmE bylo umoţnEno vstupovat na trh novým domácím 

podnikatelským subjekt]m a taky účast zahraničních podnik]. Ty stávající se mEly 

pUidat uţ v rukou soukromých majitel] právE po uskutečnEní privatizace. 

Federální ministr financí se striktnE drţel neoklasické teorie, tedy ţe nejlepším 

nástrojem je trh a liberalizaci je tedy tUeba udElat v co nejvEtší míUe. To mu bylo jeho 

oponenty vytýkáno a nEkteUí takový postup nazývali aţ falešným liberalismem. Tedy 

ponecháním všeho neviditelné ruce trhu a ignorováním signál] blíţícího se 

nebezpečí, které se uţ v dobE počátku privatizace začalo objevovat. Tato politika 

však korespondovala s tehdejší ned]vErou lidí ke všem institucím vynucujícím právo, 

kterou si pUenesli z minulého reţimu.  Jsou jimi tUeba policie nebo soudy. 

K zastánc]m takové teorie patUili kromE zmiOovaného Václava Klause napUíklad i 

Dušan TUíska nebo Jaroslav Jurečka. Nedostatečnou právní pUipravenost obhajovali 

tím, ţe si sice uvEdomovali obrovskou d]leţitost zavedení tEch správných zákon] 

pro budoucí fungování trţního hospodáUství se soukromým vlastnictvím, ale nemohli 

pUedpokládat, jaké chyby nastanou. Václav Klaus1 ve své knize popisuje proces 

                                                           
1
 Klaus, V., Ekonomie a ekonomika, 2006, s. 110 
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takto: „...Právo se  za ekonomikou neopož@ovalo. A ani opož@ovat nemohlo. NEco 

jiného je, že vznikající zákony byly nedokonalé a že jsme se všichni doslova učili za 

pochodu.“ Právní rámec je podle nich neodlučitelný od ostatních dEj] privatizace, 

takţe ho nejde nejdUíve vytvoUit a pak teprve privatizovat, ale vzniká právE na základE 

získaných poznatk] v pr]bEhu procesu. Proti tomu ale stojí fakt, ţe neexistovala 

v]bec ţádná instituce, která by alespoO vykonávala dohled a vynucovala právo 

v oblasti kolektivního investování – tedy pUi privatizaci kupónovou metodou, ke které 

se dostanu pozdEji. Neexistoval ani zákon o investičních společnostech a fondech. 

Ten byl v platnosti aţ od Ňř.kvEtna 1992, pUitom 1. pUedkolo kupónové privatizace 

bylo zahájeno uţ 17.února toho roku. 

2.2.1 Malé úspory obyvatelstva 

Mezi další úkoly státu patUilo vyUešení problému s velmi malými úsporami domácího 

obyvatelstva. Podle pUedchozího systému plánování mEli mít totiţ lidé tolik penEz, 

kolik utratí, a tedy témEU neexistovaly peníze, které by mohli obyvatelé 

Československa investovat. Tento problém by se dal vyUešit i tak, ţe by se podniky 

prodaly zahraničním investor]m, kterým jistE kapitál nechybEl.  Na takovém prodeji 

majetku by se určitE vydElalo i více penEz. To by ovšem prakticky znamenalo, ţe se 

Československo rozprodá cizinc]m a ti tak získají kontrolu nad naším 

hospodáUstvím. Takový scénaU byl proto nepUípustný. Nebo mohl stát čekat, aţ 

poroste moţství úspor domácího obyvatelstva do té míry, ţe budou schopni koupE 

státního majetku. To by ale vzhledem k tempu r]stu úspor a obrovskému mnoţství 

tohoto nabízeného majetku trvalo i desítky let. Navíc by tak stát nebyl zbaven 

vedoucí úlohy v ekonomice, jenom by mEl místo velkého mnoţství podnik] velké 

mnoţství penEz.  

Transformace dala vzniknout instituci zvané Fond národního majetku. NEkteUí 

ekonomové spjatí s tehdejší vládou prosazovali, aby mEl FNM funkci správce 

národního majetku podobnE, jako tomu bylo v sousedním NEmecku. Taková pozice 

by ho však stavila do role, kerou mEla pUed revolucí vláda. Tedy majetek by byl opEt 

v centrální správE státní instituce. Proto sice FNM v roce 1řř1 zUízen byl, ale jen jako 

mezistupeO, neţ se majetek z vlastnictví státu pUevede soukromníkovi. Tuto instituci 

často kritizoval napUíklad Václav Klaus. TEţko ale Uíct, jestli to byla ona, kdo zapUíčinil 

nEjaké pozdEjší problémy. 
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2.3 „Malá“ privatizace 

Malá privatizace vznikla po volbách v roce 1řř0, kdyţ si politici lámali hlavu, jak tedy 

majetek pUevést do soukromých rukou a vytvoUit tak základ soukromého sektoru, 

ţivností a drobného podnikání. NeprobEhla úplnE bez chyb a námitek. PUesto tento 

základ vytvoUila a hlavnE pUesvEdčila občany, ţe nejde jen o další plánovanou 

zmEnu, která se nakonec neuskuteční, jakých probEhlo v období socialismu mnoho, 

ale ţe tentokrát je zmEna váţná a velmi razantní. Politici tak konečnE mohli uhasit  

ţízeO občan] po zmEnách, které jim byly slibovány. Na malé privatizaci se shodli 

politici z Občanského fóra a za slovenskou stranu VeUejnost proti násilí. PovEUeným 

orgánem se stalo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci 

(ministerstvo privatizace), které začalo tvoUit plány v sprnu roku 1990. Návrh zákona 

pUedloţili v záUí téhoţ roku a Ň5. záUí byl schválen členy vlády české, slovenské i 

federativní, a tedy vešel v platnost. Pro zákon se vţil termín „malá privatizace“, 

pUesný název však znEl: „Zákon České národní rady o p]sobnosti orgán] České 

republiky ve vEcech pUevod] vlastnictví státu k nEkterým vEcem na jiné právnické 

nebo fyzické osoby“. (Jeţek, Ň007) 

Jiţ v tomto okamţiku, kdy privatizace začala, mElo započít vytváUení zákon] na 

ochranu novE nabytého soukromého vlastnictví. PrávnE neexistovaly v]bec 

soukromé obchodní vztahy. A jak se docela podaUilo zvládnout malou privatizaci po 

organizační stránce, tak v této oblasti zákonodárci jednoznačnE zaspali. To umoţnilo 

obohacování se nEkterým jednotlivc]m či skupinám, kteUí vlastnE v tu chvíli ani 

nejednali protizákonnE.  

Název Malá privatizace pochází z toho, ţe se na budoucího vlastníka pUevádEla jen 

nEkterá aktiva, která byla v mnoha pUípadech malá. Privatizovány vEtšinou byly 

restaurace, obchody, drobné dílny nebo menší výrobní podniky. Nebylo tomu tak ale 

vţdy. Součástí malé privatizace byl napUíklad pivovar Bernard. Rozdíl oproti velké 

privatizaci byl ještE v tom, ţe na vydraţitele nepUecházely závazky, pouze movité a 

nemovité vEci, tzn. aktiva. Vyloučeny byly i vEci k zemEdElské výrobE. ZemEdElství 

šlo svou vlastní cestou a potýkalo se s velkým zpoţdEním oproti ostatním. Jako 

hlavní metoda malé privatizace se zvolila veUejná draţba.  

Výkonným orgánem malé privatizace byly okresní privatizační komise určené 

ministerstem privatizace, pracující pod jeho dohledem. TEch bylo celkem Ř5. Komise 
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mEly za úkol vytvoUit seznamy jednotek k privatizaci na území, kde p]sobily (okresy). 

Sestavit takové komise se podaUilo do prosince 1řř0, a tak uţ Ň6. ledna mohla malá 

privatizace začít. Tento den je všeobecnE známý jako počátek privatizace 

v Československu.  

2.3.1 První potíže 

Privatizovaný majetek byl nazván provozní jednotkou. Ta byla v zákonE definována 

dosti volnE, takţe členové privatizační komise mEli moţnost pUizp]sobovat, co bude 

a co uţ nebude patUit k vydraţenému majetku. To dávalo na druhou stranu moţnost 

zabránit spekulant]m ze státních organizací, kteUí kdyţ se dozvEdEli, ţe bude onen 

podnik vydraţen, pUevedli do nEj na poslední chvíli velké mnoţství neprodejných 

zásob. To vedlo k mnoha stíţnostem vydraţitel], protoţe samozUejmE cena podniku 

se zvyšovala o tyto zásoby. Ministerstvo potUebovalo taktéţ vyUešit jiţ zmiOovaný 

problém, aby všechny jednotky nekoupili zahraniční zájemci. Ti byli proto z prvního 

kola privatizace vyloučeni. Jednalo se sice o opatUení diskriminační, ale v rukou 

československých občan] nebyl takový kapitál, aby s cizinci mohli soupeUit, a proto 

bylo nutné takový zákon prosadit. Mohli se ovšem účastnit draţby opakované, pokud 

nebyl majetek vydraţen v prvním kole. Draţbu nemuseli podstupovat osoby, které 

mEly pUed Uíjnem 1řř0 smlouvu o dočasném uţívání. Mohli si majetek zakoupit 

rovnou. Naopak v]bec se nesmEli draţeb účastnit členové okresních privatizačních 

komisí, nebo[ mEli pUístup k více informacím neţ bEţný človEk. Své členství si proto 

nEkteUí pozdEji vyčítali, protoţe šlo o jedinečnou moţnost, která uţ se zUejmE v jejich 

ţivotE nezopakuje. 

Pokud hrozilo, ţe se podnik za danou cenu v]bec neprodá nebo se prodá naopak za 

cenu pUíliš vysokou, pouţívala se metoda holandské draţby. To znamená, ţe se pUi 

draţení vyvolávací cena sniţovala aţ na 50%. To mElo opEt Uešit nedostatek 

domácího kapitálu a navíc p]sobit preventivnE proti brzkému krachu podnik], které 

by se prodaly za nesmyslnE vysokou cenu a zp]sobily by tak budoucímu majiteli 

obrovské počáteční zatíţení. Našli se ale opEt takoví, kteUí toho vyuţili a tvoUili r]zné 

koalice, které potom na draţbách operovaly. Jejich úkolem samozUejmE bylo získat 

majetek co nejvíce pod cenou.  

Situaci se pokoušeli vyuţít i další lidé. Kv]li pUedkupnímu právu osob se smlouvou o 

dočasném uţívání začaly státní organizace urychlenE vypovídat nájmy takovým 
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osobám, aby se tak k majetku mohly dostat sami. Taková praxe byla ale naštEstí 

brzy potlačena novelou zákona. Další nebezpečí hrozilo v tom, ţe zaniknou nEkteré 

pro obec d]leţité obchody, napUíklad s potravinami, a budou nahrazovány jinými více 

výdElečnými, zato ménE prospEšnými jednotkami. Jeţek (Jeţek, 2007) uvádí 

napUíklad sexshopy. Zákon proto ukládal, ţe jestliţe se v dané nemovitosti provádEla 

nEjaká činnost, je povinnost ji zachovat. Toto ustanovení se ale stejnE ukázalo jako 

docela zbytečné, protoţe nebylo moc lidí, kteUí by chtEli tuto návaznost pUerušovat. 

Tudíţ tUeba zmiOovaný obchod s potravinami dál pokračoval jako obchod 

s potravinami, jenom se soukromým vlastníkem, a to vEtšinou bez jakékoliv zmEny 

pro zákazníky.  

2.3.2 Shrnutí 
Malá privatizace by se i pUes nEkteré chyby dala povaţovat za velmi úspEšnou. 

V rámci ní bylo zprivatizováno kolem ň0 tisíc provozních jednotek. Poslední veUejná 

draţba se konala v posledním kvartále roku 1řř4, tedy 4 roky poté, co začala.  

31.12. 1994 byly zákonem zrušeny taky okresní privatizační komise. Opadla obava, 

ţe budou zrušeny nEkteré d]leţité provozovny pro zajištEní základních potUeb 

obyvatelstva, jako zmiOované obchody s potravinami. Celkové výnosy ze 

zprivatizovaného majetku činily ň1,Ř miliard Kč. NejvvEtší efektivitu zaznamenal Fond 

národního majetku v prvním roce, kdy si privatizace jedné provozní jednotky 

vyţádala náklady pouhých ŘŘŘ0 Kč. To uţ se v dalších letech neopakovalo, ale i tak 

činily transakční náklady na konci pUijatelných Ň66,4 milión] korun (Jeţek, Ň006). 

 I ve veUejných draţbách se pooušeli nEkteUí zájemci stlačit cenu co nejvíce dol] 

neférovým zpúsobem. Pomáhali si k tomu i výhr]ţkami nebo podplácením ostatních 

účastník]. NejčastEji to mElo za účel, aby se kromE oné zájmové skupiny draţby 

nikdo jiný nezúčastnil. Cena, za kterou byl majetek vydraţen, pak záleţela čistE na 

nich. Nebyly to ale pUípady zas tak časté, protoţe byl o majetek v draţbách velký 

zájem, a tedy zúčastnilo se jich velké kvantum lidí. 

 Vláda si zakázala zisky pouţít na krytí schodk] státního rozpočtu a peníze tak byly 

pouţity vEtšinou na náhrady škod týkajících se malé privatizace nebo soudních Uízení 

atd. Část penEz byla pouţita na vyrovnání v rámci restitucí, dále byla z penEz 

financována plynofikace oblastí se znečištEným ovzduším, technické vybavení škol, 

odstranEní následk] povodní nebo škody zp]sobené zemEdElc]m kv]li špatnému 
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počasí. 1 miliarda korun byla vloţena do dostavby hokejové haly v Praze a o Ň,4 

miliardy stát pUišel kv]li uloţení penEz do bank, které nakonec zkrachovaly. 

 

2.4 Restituce  

Restituce mohly probEhnout díky malému restitučnímu zákonu, který vznikl pUed 

zákonem o malé privatizaci. Bylo stanoveno, ţe rozhodující datum, po kterém se vEci 

povaţovaly ze neoprávnEnE odebrané, tedy patUící k restitucím, je Ň5. únor 1948. 

Z toho je jasné, ţe údálosti mezi lety 1ř45 a oním únorem 1ř4Ř se Uešit nebudou a 

restituční nárok se na nE nevztahuje. Kv]li tomu nebyly uznány nároky církve a 

ţidovského obyvatelstva. Malé restituce byly velmi efektivní a pUispEly 

ke znovuzrození podnikání v oblastech mimo velká mEsta vEtší mErou neţ celá malá 

privatizace. 

 Na malý navazoval velký restituční zákon. Jeho pUesný název je Zákon o 

mimosoudních rehabilitacích. Ten nebylo v]bec jednoduché v parlamentu prosadit a 

vedly se o nEm velké debaty a spory. Jeho prosazení bylo vlastnE takovým 

zázrakem, protoţe proti nEmu byli jak ekonomové r]zných generací, tak část vlády. 

Argumentovali vEtšinou tím, ţe tento zákon povede ke zpomalení privatizace. Takový 

názor zastávali i ekonomové, kteUí ještE nedávno pUedtím v privatizaci v]bec nevEUili. 

S moţností jeho schválení se ale počítalo dopUedu, protoţe legislativci vyUadili 

restituční majetek z malé privatizace. Nakonec taky zákon prosazen byl, a to o rok 

pozdEji jako součást kupónové privatizace. Vycházel z tzv. teorie reprivatizace 

(Mlčoch, 2000), coţ znamená rekonstrukci nEkdejších vlastnických práv, v tomto 

pUípadE pUed únorem 1ř4Ř. Z toho vyplývá, ţe v restitucích se jednalo o majetek 

zabavený lidem za minulého reţimu, který se jim mEl nyní vrátit zpEt.  

2.5 Velká privatizace 

Velká privatizace začala na jaUe roku 1řř1. tzv. zákonem o velké privatizaci. Této 

části privatizace se proto Uíká velká privatizace. Jak uţ název napovídá, byly v ní 

privatizovány velké pr]myslové podniky nebo banky, ale podstatný rozdíl v zákonE 

byl jiný. Zatímco v malé privatizaci se do osobního vlastnictví pUevádEla pouze aktiva,  

velké  podniky se pUevádEly kompletnE i s pasivy.  
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Metody pUevodu byly r]zné, ač veUejnosti je velká privatizace známá hlavnE díky 

kupónové metodE, která pokryla 46 % (Kouba, 2005) z hodnoty všech 

privatizovaných podnik] v rámci velké privatizace. Té se budu podrobnE vEnovat 

v následující kapitole. Jak uţ ale z dat vyplývá, nebyla to jediná metoda. Podniky se 

privatizovaly taky pomocí draţeb, veUejných soutEţí, pUímým prodejem, prodejem 

účastí (akcií), bezúplatnE se pUevádEly do vlastnictví obcí nebo uţ zmiOovaných 

restitucí.  

VeUejné draţby byly známé uţ z malé privatizace a konaly se jen v pUípadE, kdy byl 

na majetek zpracován pouze jeden privatizační projekt. Celkem se vydraţil majetek 

v hodnotE pUes 6 miliard Kč. VeUejná obchodní soutEţ vstoupila do dEjin pod názvem 

Obálková metoda. Spočívá na stejném principu jako draţba, rozdíl je v tom, ţe 

zájemci posílají své nabídky do určitého data v zapečetEných obálkách. VeUejných 

obchodních soutEţí se konalo 1 177 s utrţenou částkou ŇŇ miliard korun. PUímý 

prodej je klasický pUevod majetku na základE kupní smlouvy. Obtíţnost této metody 

ale spočívala ve výbEru vhodného zájemce. Touto metodou se podaUilo utrţit o 9 

miliard ménE neţ v rámci obchodních soutEţí (Zeman, 2007).  

Zvláštní metodou v rámci prodávání akcií podnik] je a bylo vydávání tzv. zlatých 

akcií. Jedná se o takové akcie, jejichţ drţitel má v podniku mimoUádná práva, jaká by 

mEl normálnE jen majoritní vlastník. Bez souhlasu drţitele zlatých akcií napUíklad 

není moţno mEnit pUedmEt podnikání, mEnit základní kapitál nebo zatEţovat majetek 

závazky. Zlaté akcie byly vystaveny u 11 společností, mezi nEţ patUí velké 

společnosti jako Český Telecom, a.s. (dnes O2), Jan Becher – Karlovarská 

Becherovka, a.s. nebo PlzeOský Prazdroj, a.s. 

 KromE toho si část podnik] stát ještE ponechal ve vlastnictví. Bylo to také období, 

kdy se začaly nEkteré velké státní podniky prodávat zahraničním investor]m, coţ 

zp]sobovalo ned]vEru veUejnosti. V rámci toho byla prodána napUíklad Škoda Mladá 

Boleslav společnosti Volkswagen, Čokoládovny společnosti Nestlé, Tabák 

americkému gigantu Philipe Morris, Balírny Jihlava NEmecké společnsti Tchibo, 

obuvnické závody skoupila v té dobE v KanadE sídlící firma Ba[a, obchodní d]m 

Prior byl prodán společnosti z USA K-Mart nebo lihovar Boţkov italskému Stocku 

(Jeţek, Ň007).   
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3 Kupónová privatizace jako forma pUechodu majetku do 
státních rukou 

3.1 Proč kupónová metoda 

Jak uţ bylo Uečeno, kupónová metoda pokrývala nejvEtší část privatizovaných 

podnik]. Sám její „vynálezce“ Dušan TUíska ji pozdEji v rozhovorech označoval jako 

geniální vEc. Literatura však Uíká, ţe s nápadem na kupónovou privatizaci pUišel uţ 

Janusz Lewandowski v Polsku v roce 1988. Metoda byla potom r]znými zp]soby 

vyuţita v nEkolika transformujících se zemích „východního bloku“. 

Cíl kupónové privatizace byl nabídnout majetek státu prakticky všem občan]m České 

(a Slovenské) republiky. Obyvatelstvu chybEl kapitál. V éUe socialismu se plánovalo 

tak, ţe co se vyprodukuje, to se taky spotUebuje, takţe úspory obyvatelstva byly velmi 

malé. Zahraničím investor]m taky stát majetky prodávat nechtEl ze stejných d]vod], 

jaké uţ jsem popsal u malé privatizace. Tentokrát šlo však o ještE d]leţitEjší podniky, 

které tvoUily páteU pr]myslu nebo v]bec celé ekonomiky státu. Jak jsem uţ ale zmínil, 

nEkteré podniky takto prodány byly. NEkteré z nich dokonce dodnes tvoUí velmi 

významný podíl na pr]myslové výrobE. PUíkladem za všechny m]ţe být Škoda Auto. 

Politici, zejména pak Václav Klaus, ale velmi tlačili na to, aby všechny ostatní metody 

pUevody majetku byly eliminovány a aby se témEU vše privatizovalo právE kupónovou 

metodou.  

3.2 Popis a pr]bEh KP 

Kaţdý občan České nebo Slovenské federativní republiky starší 1Ř let si mohl koupit 

kupónovou kníţku v hodnotE ň5 Kč a k ní pUikoupit známku do hodnoty 1000 korun. 

V další vlnE si potom mohl koupit další. Takto se stal drţitelem investičních kupón] 

(DIK). Kníţka obsahovala 10 kupón] po 100, 200, 500 nebo 1000 bodech, takţe 

jednotlivý DIK mohl rozloţit své body maximálnE do 10 společností. V červenci roku 

1řř1 začala publikace seznam] podnik], zaUazených do první vlny privatizace. 

Registrace zájemc] o privatizaci začala 1. listopadu téhoţ roku.  V roce 1992 se pak 

konala první vlna kupónové privatizace. Ta začala pUedkolem uţ v únoru.  
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3.2.1 Zdržení na úvod 

Společnosti mEly ještE pUedtím moţnost napsat projekt, jak navrhují podnik 

privatizovat. Ministerstvo financí mElo za to, ţe vEtšina z nich si vybere kupónovou 

metodu, ale nebylo tomu vţdycky tak. Rozhodnout se mohly do ň1. Uíjna. Zákon o 

velké privatizaci umoţOoval ještE nEkolik jiných cest, jak se s privatizací vypoUádat, a 

schvalování projekt] tedy nebylo jen jednoduché odsouhlasení kupónové metody, 

jak ministerstvo pUedpokládalo. To posunulo po dlouhých jednáních termín počátku 

první vlny z 1. ledna o mEsíc na zmiOovaný počátek února, kdy se tedy privatizace 

konečnE započala pUedkolem. Proti posunutí začátku se velmi ostUe stavEl Václav 

Klaus, který stále vystupoval proti jiným metodám. Celkem bylo podle Kouby (Kouba, 

2005) ve velké privatizaci pUevedeno 4Ř % kupónovE, 15 % akciových společností 

nekupónovE, 7 % standartními metodami, jako jsou uvedené pUímé prodeje, draţby 

nebo veUejné obchodní soutEţe, a Ň5 % akcií společností si stát ponechal kv]li jejich 

strategickému vlivu. Část z nich uţ dnes prodal (vEtšinou pomocí pUímých prodej] 

majetku nebo akcií) a část si ještE ponechal. 

3.2.2 Vlny 

1. února 1řřŇ byla oficiálnE zahájena první vlna kupónové privatizace. NejdUíve bylo 

vyhlášeno pUedkolo neboli nulté kolo. To bylo určeno pro ty DIKy, kteUí se rozhodli 

všechny své kupóny svEUit fond]m. Po nEm uţ se postupovalo tak, jak bylo 

stanoveno. První kolo začalo 1Ř. KvEtna 1řřŇ po tom, co byl 1ň. konečnE schválen a 

publikován kompletní seznam podnik] privatizovaných kupónovE. Celkem se v první 

vlnE uskutečnilo 5 kol. Jejich počet ale nebyl stanoven pUedem. Pro kaţdou akcii byl 

stanoven Komisí pro stanovení kurz] nEjaký kurz. V komisi byli zástupci obou 

ministerstev privatizace. Kdyţ se za tento kurz poUídilo ménE akcií, neţ bylo 

nabízeno, veškerá poptávka byla uspokojena a akcie se tedy mohly vystavit 

budoucím majitel]m. Problém nastal, kdyţ poptávka po akciích pUevyšovala nabídku 

a zájem všech tak nemohl být uspokojen. Pokud byl u investičních privatizačních 

fond] pUevis do Ň5 %, Uešilo se to krácením v určitém pomEru. U individuálních 

podílník] to ale nešlo a akcie podniku tak bu@ musely pUejít do dalšího kola, kde uţ 

byl jejich kurz (cena) navýšen, nebo byli vybíráni jen nEkteUí nabyvatelé akcií. To ale 

logicky vyústilo v to, ţe si nespokojení ţadatelé stEţovali a pUáli si vEdEt, proč byl 

vybrán zrovna onen človEk a ne oni. Algoritmus výbEru osob pUi pUevisu poptávky ale 

nikdy nebyl zveUejnEn a celý proces tak nebyl transparentní.  
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Komise byla pUi stanovování kurz] docela úspEšná, protoţe se podaUilo prodat řŇ,Ř 

% akcií. Bylo rozhodnuto, ţe kv]li zbylým pár procent]m uţ se nebude vypisovat 

další kolo a budou zaUazeny do Ň. vlny. JeštE lépe zuţitkovali své body DIKové, 

kterým z]stalo jen 1,ŇŇ %, a nejlépe IPF, kteUí neuplatnili 0,ňň % bod]. Zajímavé 

bylo, jak kurzy klesaly. V prvním kole to bylo ň,51 a v pátém uţ 10,11 (Jeţek, Ň007). 

To bylo zp]sobeno tím, ţe o draţší akcie byl velký zájem uţ od začátku. Kdyţ se 

vyprodaly, pUecházeli DIKové postupnE k levnEjším. 

PUed nabyvateli akcií stál po jejich získání úkol se rozhodnout, jak s nimi dále naloţí. 

Mohli je nabídnout hned k prodeji. Pokud tak neučinili, byli často osloveni fondy nebo 

majoritními akcionáUi kv]li jejich odkoupení. Fondy jim také mohly nabídnout, ţe 

budou jejich akcie spravovat. Poslední moţností bylo, ţe si vlastník akci ponechal a 

vykonával samostatnE svá práva a povinnosti akcionáUe. 

 1. vlna byla ukončena uţ po rozdElení federace, konkrétnE ň1. ledna 1993. To se 

neobešlo úplnE bez d]sledk] a novE vzniklá situace se musela Uešit. Nákup akcií 

českých firem slovenskými obyvateli výraznE pUevyšoval nákup slovenských firem 

Čechy. V parlamentu se zvaţovalo o transferu majetk] a na čas se dokonce 

pozastavilo vydávání akcií slovenským občan]m. Nakonec ale vláda odstoupila od 

radikálních stanovisek a akcie byly UádnE vydány tak, jak byly nakoupeny. Tím u nás 

zároveO vznikly první zahraniční investice. 

Ve 2. vlnE, která probEhla mezi roky 1řřň aţ 1řř4, uţ se tedy obchodovalo jen 

s akciemi českých firem. Slováci se jiţ ve svém vlastním státE rozhodli, ţe kupónová 

metoda dále nebude hrát ţádnou roli pUi privatizaci. PUedkolo se konalo v prosinci 

1řřň a na nEj navazovalo 6 Uádných kol, tedy o jedno více neţ v první vlnE. Drţitelé 

kupón] ve druhé vlnE svEUili o pár procent ménE svých bod] privatizačním fond]m, 

coţ byla známka pochybností, které se kolem nEkterých fond] začaly objevovat. 

V dubnu 1řř4 se konalo první kolo a v prosinci téhoţ roku poslední, tzn. 6. kolo. Tím 

byla v podstatE taky ukončena oficiální část kupónové privatizace v Česku. Druhé 

vlny se zúčastnilo 6 161 000 občan], coţ bylo ještE více neţ v první. Té se celkem 

zúčastnilo 5 948 500 lidí v České republice. (Jeţek, Ň006)  
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3.3 Fondy 

Nemalou zásluhu na obrovské účasti obyvatelstva v privatizaci mEly investiční 

privatizační fondy. Moţná byla počáteční váhavost lidí zp]sobena částečnE jen tím, 

ţe lidé otáleli se vstoupením do privatizace a rozhodovali se na poslední chvíli. Jen 

tEţko lze ale popírat, ţe vstup fond] do procesu privatizace nemEl na počet 

zaregistrovaných osob vEtší vliv. Podle sociologických pr]zkum] té doby se kampani 

vedené ministerstvem podaUilo nalákat pouze 1/5 ze 6 milión] účastník] (Kouba, 

2005). Za zbylé 4/5 tedy logicky mohly IPF. Ty totiţ lidem slibovaly nEkolikanásobné 

zúročení vklad] prakticky bez rizika.  Známá je pUedevším mediální kampaO 

známého podnikatele Viktora Koţeného. K jeho společnosti Harvard Capital and 

Consulting se ale dostanu pozdEji. 

 Jedním z d]vod] vzniku fond] byla obava, ţe velký počet počet podílník] velmi ztíţí 

rozhodování v podnicích a veškerá rozhodnutí z]stanou na managentu. 

Nedostatečná právní úprava  v oblasti kolektivního investování však zp]sobila, ţe 

místo managementu podniku jej Uídil management fondu, který mEl pUitom p]vodnE 

jen spravovat majetek podílník]. Zaloţení IPF také nepUedstavovalo ţádný velký 

problém. Museli sice dostat licenci od ministerstva financí, to však bylo v tomto velmi 

benevolentní a licenci získal, jak se Uíká, kde kdo.  

3.3.1 ChybEjící nebo vadné zákony 

Kdyţ vláda vidEla, jaké moci by mohly dosáhnout neznámé novE vzniklé finanční 

instituce, pokusila se trh s fondy regulovat nEkterými opatUeními. Mezi nE patUilo tUeba 

omezení, ţe fondy nesmí investovat více neţ 10 % do jednoho cenného papíru nebo 

vlastnit více neţ Ň0 % akcií jedné firmy. Tím se však nepodaUilo zabránit fond]m 

v ovládání společností a ještE byla tato regulace v rozporu se samotným d]vodem 

vzniku, tedy zabránEní rozptýlení akcií na obrovský počet drobných akcionáU]. 

Zákon o privatizačních fondech pUišel aţ v kvEtnu roku 1řřŇ a nemohl tedy ovlivnit 

nulté kolo, kterého se fondy zúčastnily. IPF zaloţené bankami nemohly investovat do 

bank v privatizaci. NEkteré z nich nebyly zaloţeny pUímo bankou, ale investiční 

společností. Tu nEkdy sice zakládala banka, ale to uţ zákon dále nijak neošetUoval, a 

tak ho šlo takto snadno obejít. ChybEla také jakákoliv instituce, která by na fondy a 

tím celé kolektivní investování dohlíţela a vynucovala dodrţování práva. Komise pro 

cenné papíry vznikla aţ v roce 1998! PUedkola první vlny se pUitom účastnilo v České 
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a Slovenské federativní republice 4Ňř fond], které získlay 7Ň % všech investičních 

bod]. Jak tedy mohly fungovat a disponovat s tak velkým majetkem bez pUíslušné 

zákonné úpravy je nevysvEtlitelné. 

PUed tím, neţ byl schválen  zákon o investičních společnostech a investičních 

fondech, platil materiál vypracovaný pUedevším slovenským ministerstvem 

privatizace „Postup pri zakladaní investičných privatizačných fondov v procese 

kuponovej privatizácie“. Tím se tedy Uídilo ministerstvo aţ do schválení onoho 

zákona. Nutno Uíct, ţe materiál byl docela kvalitní a omezoval machinace fond] se 

svEUeným majetekem. PUikazoval jim totiţ sníţit jejich majetek o počáteční vklad, a 

tím zabraOoval tomu, aby se stali subjektem s rozhodujícím vlivem ve fondu a mohli 

tak rozhodovat i o zbylém majetku. Ten byl samozUejmE tvoUen vklady DIK] a fond 

tedy logicky nemEl mít ţádný nárok s nimi nijak obchodovat a tak dále. MEl je pouze 

spravovat. Pasáţ o oddElení majetku však byla z nEjakých d]vod] ze zmiOovaného 

zákona, který nabyl účinnosti Ňř. kvEtna, vyškrtnuta či opomenuta. To umoţnilo 

pUesný opak toho, čemu se pUedchozí závazný materiál snaţil zabránit – tedy 

smíchání majetku vkladatel] a fondu. Bohuţel nedostatku v zákonE taky privatizační 

fondy hojnE vyuţívaly a vláda tímto dala, a[ uţ chtEnE či nechtEnE, moţnost 

vzniknout činnosti od té doby známé jako tunelování. 

Nebyl to ale jediný nedostatek zákona. Jiţ v pUedkole totiţ vznikly obavy, ţe 

investiční fondy lákají občany na nesplnitelné sliby a pouţívají klamavých praktik, 

jako tUeba slibování jistoty X násobku vkladu, kdyţ lidé zvolí právE jejich fond. Ani 

omezení takového chování se ale do zákona nemElo dostat. Nakonec v nEm sice byl 

obsaţen zákaz pouţívání nepravdivých nebo zavádEjících informací, ten však pUišel 

pUíliš pozdE a navíc nebyl zcela účinný. Mnozí analytikové navíc tvrdili, ţe napUíklad 

pUíslib desetinásobku, který uvádEly ve své reklamní kampani Harvardské fondy 

(HCC), nebyl úplnE zcestný. Investiční portfolio onoho fondu totiţ obsahovalo velmi 

dobré akcie a jejich výnos mEl být daleko vyšší neţ onen slibovaný desetinásobek. 

Jak se ale ukázalo, nebyly to tyto nesplnitelné sliby, které vedly k soudním Uízením, 

šetUení prokurátora atd. Problémem se stalo právE zmiOované tunelování.  

3.3.2 Chování fond] 

Podle Jeţka (Jeţek, Ň007) byla okradena 1/ň DIK], kteUí investovali své body do IPF. 

Tedy z majetku ve fondech, který byl pUibliţnE 140 miliard kč, bylo ukradeno 4ř,6 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



24 

 

miliard. Fondy vyuţívaly zejména moţnosti pUemEny na bEţné akciové společnosti, 

které by podléhaly jiným pravidl]m a mohly tak s majetkem hospodaUit jako kterákoliv 

jiná společnost. To se zmEnilo novelami zákona platnými od 1. července 1996. Do té 

doby se ale stihlo uţ Ř9 IPF transformovat na holdingy, tedy takové společnosti, 

v nichţ má jedna osoba takové mnoţství akcií podnik], ţe je díky tomu m]ţe 

kontrolovat. Holdingy také nemusely oddElovat majetek od vklad]. „Mnoho fond] 

z pr]kopnické skupiny 89 fond] má jako datum zápisu uveden 28. červen 1996. I 

když se v té dobE všeobecnE čekalo na zápis do obchodního rejstUíku mnoho 

mEsíc], pUeborníci z pr]kopnické skupiny to mnohdy stíhali i na počkaní.“2 (Jeţek, 

185) Toto se ale nedotklo tEch DIK], kteUí své body svEUili fond]m zaloţeným 

velkými bankami. Takové IPF vstoupily do privatizace s účelem, pro který „byly 

stvoUeny“ a jejich pUemEna na holdingy se nekonala. 

Samotné kradení neboli tunelování probíhalo mnoha zp]soby, coţ ukazuje výbornE 

vynalézavost českého človEka. VEtšinou k tomu aktéUi potUebovali nEjakého známého 

či pUíbuzného, který zaloţil jinou společnost a mezi nimi se potom uskutečOovaly 

obchody. Ty byly samozUejmE výhodné jen pro onu novE zaloţenou společnost a 

podílníci fond] tak byli pUipravování o velké částky. Takové vztahy mezi tEmito 

dvEma subjekty zahrnovaly napUíklad uzavUení smlouvy, pUičemţ bylo jasné, ţe fond 

nebude schopen ji dodrţet. Za to pak následovala obrovská pokuta. Jindy fond 

prodával druhé stranE své akcie, avšak nenechal si za nE nikdy zaplatit. Jiná 

moţnost byla, ţe akcie prodá, ovšem se splatností nEkolika desítek let, coţ v praxi 

znamenalo to stejné – do fondu peníze nikdy nepUišly. MEkčí moţností bylo skutečné 

prodávání akcií, ale tentokrát za velmi nevýhodnou cenu. 

ProstE a jednoduše se jednalo o obchody, které byly pUedem pUipraveny tak, aby 

jedna strana pUišla nejlépe o celou hodnotu akcií, pohledávek atd., její části a nebo 

musela zaplatit nesmyslnE vysokou pokutu, ke které pUitom v]bec nemuselo dojít.  

K tomu pouţívali techniky jako uzavUení smlouvy s dUívEjším datem (antedatace). 

Smlouvy byly uzavUeny aţ po tom, kdy byla napUíklad omezena činnost, za jejíţ 

neprovedení se potom pokuta účtovala. Datum na smlouvE bylo ale falešné – 

dUívEjší. Fondy často vyuţívaly účtování fiktivních sluţeb nebo tEţko 

dokazovatelných reklamních a poradenských poloţek, znaleckých posudk] atd. Ceny 

                                                           
2
 JW┥Wﾆが Tくが Zヴﾗ┣Wﾐｹ ┣W ┣ﾆ┌ﾏ;┗ﾆ┞ぎ ゲ┗[SWIデ┗ｹ ﾗ LWゲﾆY ヮヴｷ┗;デｷ┣;Iｷ ヱΓΓヰ-1997, 2007, s. 188 
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za tyto sluţby navíc nEkolikrát pUekračovaly obvyklé sazby. Jindy se s akciemi  

obchodovalo stále dokola, takţe nedocházelo k ţádné pUidané hodnotE, jen ke 

kumulaci poplatk]. Nebo se poslaly pUes UetEzec firem, kdy se do fondu nakonec 

dostal ten stejný cenný papír, jen za nEkolikanásobnE vyšší cenu.  Tuto praxi vyUešila 

aţ novela zákona v roce 1řřŘ, tedy o 6 let pozdEji, neţ bylo tUeba. Ta naUídila 

transformaci privatizačních fond] na otevUené podílové fondy. Tím byl majetek ve 

fondu oddElen od majetku fondu samotného a majitelé uţ s ním dále nemohli 

nakládal dle vlastního uváţení.  

Lubomír Mlčoch ve své knize pUidává vlastní zkušenost, jak ekonomické prostUedí 

v té dobE vypadalo. (Mlčoch, Ň000): Jako ekonom pomáhal se skupinou dalších lidí 

zakládat podnikatelské druţstvo. V dobE privatizace potom slíbil, ţe pom]ţe člen]m 

druţstva ve vEci privatizace a zaloţili privatizační fond. Jelikoţ si fond vedl pomErnE 

dobUe, začaly se o nEj zajímat pochybné společnosti, jejichţ praktiky se nEkdy 

dostaly aţ do novin. Jedna z nich rozesílala dopisy akcionáU]m fondu s nabídkou 

odkoupení podílu. Seznam lidí, kteUí investovali v tom nebo onom fondu, nebyl nikde 

veUejnE dostupný, a tak se pUedstavenstvo fondu rozhodlo dát vEc na policii. Ta vEc 

odloţila s tím, ţe jména investor] našla společnost ve zlatých stránkách. Tam 

samozUejmE nic takového nebylo moţné najít.  

Poté to zkusila jiná společnost, která nabízela pomoc pUi vyUízení navýšení vkladu u 

rejstUíkového soudu. PUedstavitelé fondu opEt odmítli a rejstUíkový soud jim (na 

oplátku) navýšení nepovolil. Nakonec ona záškodnická společnost zkopírovala i 

hlavičkový papír fondu a napsala akcionáU]m „jménem fondu“, ţe odkup jejich akcicí 

se bude dít s jejich vEdomí a ţe s tím souhlasí. Právní zástupce ale nakonec stejnE 

doporučil Mlčochovi a spol. nepodávat ţádnou ţalobu, protoţe nevidEl reálné šance 

na úspEch. Fondy byl nakonec rozpuštEn a hodnota akcií vyplacena. Tento pUíklad 

podle mE velmi dobUe ukazuje, jak se v devadesátých letech dodrţovalo právo. 

3.4 Jednotlivé kauzy a jejich problémovost  

3.4.1 Harvardské fondy 

PUípad Harvardských fond] je zUejmE nejznámEjší kauzou celého procesu 

transformace, a proto je vhodné jimi začít. Neexistuje asi nikdo, kdo zaţil kupónou 

privatizaci a nepamatoval si tyto fondy nebo aspoO jejich nejvýraznEjšího 
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pUedstavitele, podnikatele Viktora Koţeného. Viktor Koţený stál skutečnE v čele 

fond]. Narodil se v roce 1963 v Praze. Za socialismu emigroval s rodiči do zahraničí 

a v 80. letech se dostal do USA, kde získal bakaláUský titul na prestiţní Harvard 

University z ekonomie. Do Česka se vrací sice s tímto titulem, zato prakticky bez 

penEz. Není proto pravdEpodobné, ţe za celou aférou stál sám. Poj@me si tedy 

pUedstavit lidi, kteUí v celé kauze hráli pravdEpodobnE d]leţitou roli. 

Mezi jeho nejvýznamEjší spolupracovníky patUil Boris Vostrý. V éUe socialismu 

pravdEpodobnE p]sobil jako d]jstoník STB, avšak jeho spis byl skartován. Jisté je, 

ţe od roku 1ř71 pracoval na ministerstvu vnitra napUíklad jako zástupce náčelníka 

veUejné správy. Je tedy patrné, ţe šlo o reţimem dobUe provEUeného človEka. Fondy 

s Koţeným zakládal jeho dEd František Stehlík, který se objevuje v Cibulkových 

seznamech spolupracovník] STB. PozdEji byl členem pUedstavenstva Harvard 

Capital and Consulting, a.s. (HCC), jak zní pUesný název firmy Viktora Koţeného. 

V nEkolika společnostech napojených na Harvardské fondy p]sobil Juraj Široký, 

který se také vyskytuje ve svazku spolupracovník] tajné bezpečnosti pUímo jako 

pracovník hlavní rozvEdky. K pUípadu se pozdEji dostal také americký investor a nový 

soused Viktora Koţeného na Bahamách Michael Dingman. Dingman byl človEk, který 

p]sobil na Wall Street. Nebál se riskovat a tak brzy zbohatl. Mnozí akcionáUi firem, 

které skoupil, si ale stEţovali, ţe zbohatl na jejich úkor. PozdEji se Dingman vzdal 

amerického občanství a pUestEhoval se na Bahamy, aby nemusel platit danE. PrávE 

tam se seznámil s Koţeným a začali spUádat plány na velké investice (či velké 

zlodEjny) v Československu.  

Činnost fond] 

PUed vstupem Harvardských fond] do hry mElo velice málo Čech] zájem o investiční 

kupóny a v]bec nevEdEli, jak s nimi zacházet. Viktor Koţený se do toho ale vrhnul po 

hlavE. Zahájil masovou kampaO, kde vyuţíval televizi, tisk, a dokonce spoUe odEných 

dívek, které mEly budoucí drţitele investičních kupón] zpracovávat. Nakonec 

pUesvEdčil občany nejen tím, ţe investování prostUednictvím fond] vlastnE není 

ţádná vEda, ale také sliby, ţe kaţdému podílníkovi vydElá desetinásobek vloţené 

částky. BEhem nEkolika mEsíc] se mu takto podaUilo nalákat více neţ Ř000 lidí. Ač 

se jeho sliby zdály pUinejmenším velice drzé a podezUelé, dokázal vhodným výbErem 

portfolia zvednout hodnotu jednotivé podílové kníţky z p]vodních ň7 dolar] na 675. 
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Podle Pavla Kohouta (Peníze: výnosy a rizika, 1řřŘ) to dokázal díky správnE zvolené 

strategii. Jednalo se o tzv. indexaci, kde je portfolio rozloţeno do r]zných velikostí a 

typ] společností. NeoficiálnE se ale ví, ţe mEl jak on, tak jeho pozdEjší kolega 

Dingman pUístup k interním informacím. Jedním z donašeč] tajných vládních 

dokument] pro Koţeného byl agent tajné policie Václav Wallis, po kterém se pozdEji 

pojmenovala celá aféra.  

Kv]li ní se Koţený odstEhoval do Irska a pozdEji na Bahamy, kde prodal Harvard 

Capital společnosti oficiálnE psané na jeho matku. PrávE zde se seznámil 

s Dingmanem, který začal mít okamţitE o privatizaci v Československu zájem. 

Tunelovaní fond] začalo pravdEpodobnE ale ještE pUed aférou. V roce 1994 skupina 

drţí majetek v účetní cenE pUes 60 miliard korun, pUičemţ reálná cena podle odhad] 

pUesahuje 100 miliard. Václav Klaus na obrovský úspEch reaguje vEtou: „Jen více 

takových podnikatel].“ Ve stejném roce se ale začíná rozbíhat obrovský tunel, pUi 

kterém jsou zakládány desítky společností, aby zakryly nekalé činnosti správc] 

fondu.   

Finty, jak pUevádEli majetek a obchodovali s akciemi společností, jsou velmi sloţité a 

v té dobE v podstatE legální. V roce 1řř5 získala Dingmanova společnost Stratton 

Investments spojená s Harvarskými fondy podíly ve významných českých 

společnostech Moravské naftové doly, Biocel Paskov, Česká námoUní plavba, Sepap, 

Sklo Union, Spolana, Praţská teplárenská a PlzeOský prazdroj. V roce 1řř6 se šest 

Harvardských fond] pUemEnilo na holdingy, stát nad nimi tímto ztratil dohled a 

Koţený s Vostrým a spol. mohli dále pokračovat v tunelování majetku fondu, jako by 

šlo o majetek společnosti.  VEtšina obchod] se odehrávala pUes firmu Daventre 

registrovanou na Kypru. Její akcie se tak postupnE staly jediným majetkem 

společnosti Harvard Capital and Consulting. Ta drţela 50 % akcií Daventree a 30 % 

nikdo jiný, neţ Stratton Michaela Dingmana. Daventree byla společnost absolutnE 

nepr]hledná, a tak se nevEdElo ani o sloţení jejího portfolia. Cena akcií HCC 

z]stávala poUád stejná, i kdyţ firmy, do kterých pUedtím investovala (te@ ale zUejmE 

patUily Daventree) rostly rychlým tempem. Postupem času klesaly a sníţily se aţ o  

83 %. Zjistit, kam se peníze podEly, není lehké. Angaţované a spUátelené osoby 

zakládaly off-shore společnosti, pUes které majetek putoval dál a dál, aţ skončil ve 

stejné kapse. Majitel fondu vydElával, akcionáUi tratili. 
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Konkrétním pUíkladem tunelování jsou pUípady, které Uešilo ministerstvo financí. 

Koţený prodal akcie šesti velmi dobUe prosperujících firem, pUesto na obchodu fond 

prodElal 6,ň milion] dolar]. Jiných 11 milion] pUevedl na makléUskou firmu patUící do 

portfolia, která ale ţádné sluţby Harvard Capital neposkytla. Do médií se taky 

dostala kauza, kdy Koţený účtoval akcionáU]m Ř milion] dolar] za zveUejnEní 

inzerce, pUičemţ tyto peníze mohl klidnE zaplatit z jiných prostUedk] fondu. 

Zanedlouho potom jde firma do likvidace. Likvidátorem se stává Boris Vostrý a 

dokonává tak dílo zkázy. Nechává vytunelovat i zbytek společnosti a zahlazuje stopy 

bez jakéhokoliv zásahu vlády. Vostrý je z funkce likvidátora odvolán aţ v roce 1999. 

ZávEr 

Tento pUípad zasáhl obrovskou mErou do vnímání tranformačního procesu u nás a 

troufám si Uíct, ţe i do celkového vývoje zemE v novém tisíciletí a do vztahu občan] 

k velmi bohatým lidem. Viktor Koţený je sice trestnE stíhán jak v USA, tak v České 

republice, Bahamy ho ale odmítly vydat, a tak pravdEpodobnE unikne trestu. Jeho 

komplic Vostrý ţije v Belize a nejspíš taky nebude nikdy uvEznEn. TádnE nebyli 

odškodnEni ani investoUi Harvardských fond], protoţe se majetek nepodaUilo získat 

zpEt. Dingman, který pUi pUíchodu sliboval nové investice a získání strategických 

partner], po vytunelování fond] odešel. BEhem machinací s cenami akcií a 

obchodování mezi r]znými spUátelenými společnostmi si pUišel na pEkné peníze, ale 

slibované investice ani partnery do Česka nikdy nepUinesl. 

3.4.2 Motoinvest 

Velice známá je také aféra kolem Motoinvestu. Ten byl zaloţen v roce 1991, proslavil 

se však hlavnE díky tzv. tUetí vlnE kupónové privatizace, kterou sám vyvolal. Šlo o 

koncentraci moci ve společnostech pomocí skupování podíl] od drobných investor]. 

Do portfolia Motoinvestu spadaly r]zné významné banky či fondy. NEkterým z nich 

se budu vEnovat konkrétnEji. 

Zajímavý je pUedevším seznam lidí, kteUí mEli s Motoinvestem co do činEní. Jako 

první bych uvedl Pavla Tykače. Jeden ze současných miliardáU] a nejbohatších lidí 

v zemi. Svou roli sehrál v mnoha společnostech pUes CS fondy, o kterých budu 

mluvit, pUes r]zné banky, a dokonce to dotáhl na poradce ministra financí. Nyní se 

zamEUuje pUedevším na energetiku a zdá se, ţe je „za vodou“.  
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Dalším zajímavým človEkem je Aleš TUíska, bratr tv]rce kupónové privatizace 

Dušana TUísky. O jejich nepropojenosti lze tedy mluvit jen stEţí. Navíc je taky veden 

jako bývalý spolupracovních STB. V kauze dále figurovali Jan Dienstl a Svatopluk 

Potáč, bývalý pUedseda Státní banky československé.  

Čninnost Motoinvestu 

Motoinvest spravoval či vlastnil spoustu společností, které taky velmi úspEšnE 

tuneloval. Z počátku byli ale „mladí kluci z Motoinestu“ (Respekt, 1řř5) vnímání velmi 

pozitivnE. Rozjeli reklamní kampaO a rozhoupali nečinný bankovní sektor. Do jejich 

portfolia patUila napUíklad Agrobanka, která byla v té dobE pátá nejvEtší banka v zemi. 

Motoinvest ji ale koupil tajnE společnE s balíkem akcií IPB. Nejasné bylo na pUípadu i 

to, kde vzali mladí podnikatelé na nákup peníze. Jedna výpovE@ znEla, ţe si na nEj 

p]jčili od samotné banky. Zbytek penEz mEl vydElat Pavel Tykač po revoluci 

prodejem počítač]. Centrální banka Motoinvestu také nikdy vlastnictví nepUijala, 

avšak to nijak nezabránilo v jejím tunelování. Na podzim roku 1řř6 na Agrobanku ale 

byla uvalena nucená správa a Motoinvest tak byl od tohoto zdroje odUíznut. Další 

bankou, kterou si vybrali, byla PlzeOská banka. Motoinvest v ní nakoupil ř0 % akcí. 

Poté, co ji vytuneloval, pUevedl její akcie na Agrobanku. Hedvíček (Ň006) odhaduje, 

ţe bylo z banky vyvedeno 10-Ň0 miliard korun. JeštE více šokující je tunelování 

České spoUitelny. To však bylo pUerušeno intervencí guvernéra centrální banky 

Tošovského a Motoinvest z]stal odUíznut od zdroj]. U České spoUitelny se odhaduje 

škoda zp]sobená Motinvestem na cca Ň00 miliard korun. Intervencí ale rozhodnE 

spoUitelna zachránEna nebyla, protoţe ji mEla mít ve sféUe vlivu jiná skupina. Často u 

ní padá jméno Lívia Klausová, manţelka známého politika a zastánce privatizace.  

Toho všeho dosáhli „kluci“ z Motoinvestu pomocí spUíznEných poradenských a 

účetnických firem, díky kterým postupnE vyvádEli značné čásky z podnik]. 

3.4.3 C.S. Fond 

Mezi majetek ovládaný Motoinvestem patUily i zprvu slibnE se vyvíjející C.S. Fondy.  

Hlavní roli v pUípadu hrál opEt ing. Pavel Tykač. Časopis Respekt z roku 1řř7 o vEci 

hovoUí takto (cit): „Dnem D. se stal 3. bUezen, kdy se do pobočky PlzeOské banky ve 

VelfíkovE ulici dostavil 21letý mladík Václav Franta z Chrastavy u Liberce. Prokázal 

se úUedník]m plnou mocí jako zástupce ruské firmy KosMos a mEl u sebe i doklad o 

tom, že KosMos je majitelem investiční společnosti C.S. Fond, tedy správcem tUí 
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podílových fod], na jejichž účtech se v té dobE nacházela 1 miliarda 300 milión] 

korun v hotovosti.“ Banka částku po dni váhaní pUevedla a ta pUes jiné společnosti 

zmizela na účty do ciziny. Skupina Motoinvest ovládala fond ještE ň týdny pUed 

loupeţí a vyšetUovatel]m nebylo jasné, zda tedy s loupeţí nEjak souvisí. Datum 

nebylo vybráno náhodnE, nebo[ se v té dobE prodávaly všechny cenné papíry a 

počítalo se s tím, ţe fond všechny podílníky vyplatí. PUi stopování cesty penEz se 

pozdEji zjistilo, ţe se v zapojených společnostech vyskytují jména lidí v minulosti 

spUíznEných  s bývalým vedením C.S. Fondu.  

Podivné pUevedení penEz na účet Švýcarské banky bylo vysvEtleno jako nákup akcií 

Dr]bEţe PUíšovice. Ty ovšem nebyly veUejnE obchodovatelné a investiční podílové 

fondy, pro které je jedna z UetEzce společností kupovala, je v]bec nesmEly vlastnit. 

To ale tehdejšímu ministerskému úUedníkovi ing. Kudlíkovi zUejmE nevadilo a 

transakci posvEtil. Detektivové najatí ministerstvem financí zjistili, ţe peníze dále 

putovaly do Lichtenštejnska, Švýcarska, USA  a Gibraltaru. Velká část penEz se 

našla ve firmE Imedia, která byla propojená s další známou praţskou společností 

Iceberg. Ta kooperovala s C.S. Fondy. NEkteré účty se podaUilo zmrazit, jiné ne. 

ZávEr 

Co se týče zásah] policie, byla tato kauza úspEšnéjší neţ v pUípadE Harvardských 

fond]. Byli zatčeni nEkteUí podezUelí, nEkteUí z nich byli dokonce odsouzeni. PodaUilo 

se sloţitými systémy získat zpEt i nEkteré peníze pUevádEné na r]zné zahraniční 

účty. Trestní stíhání bylo vedeno také proti majiteli C.S. Fondu Pavlu Tykačovi. To 

ale bylo zastaveno kv]li nedostatku d]kaz], a to dokonce dvakrát. Nejprve v roce 

2008. V roce Ň01ň byl pUípad opEt otevUen kv]li novým výpovEdím svEdk], ale v roce 

Ň015 zase uzavUen se stejným výsledekem – proti Tykačovi chybí d]kazy. Nové 

informace pUinesl zejména Tykač]v bývalý kolega Bušek, který se jiţ nemusel bát 

trestního stíhání, protoţe uplynula promlčecí lh]ta. Soudu popsal, jak společnE 

s Tykačem fondy tunelovali. Pavel Tykač to ale označil za pokus o pomstu a 

očernEní jeho osoby. Jeho nynEjší majetek je odhadován na ň0 miliard korun.  

3.4.4 IPB 

MimoUádnE zajímavý a zapletený je pUípad Investiční a poštovní banky. Ta vznikla 

v roce 1řřň sloučením Investiční banky a Poštovní banky. IPB byla ň. nejvEtší 
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bankou v zemi a spravovala vklady klient] ve výši pUibliţnE ŇŇ0 miliard korun. Její 

aktivity byly r]zné a zasahovaly do nejvEtších privatizovaných podnik] jako Setuza, 

kontrolovala FTV Premiéra nebo podporovala činnosti politických stran.  

Seznam lidí, kteUí mEli s bankou co do činEní, je velice rozsáhlý. Mezi nejvlivnEjší lidi 

v této kauze patUil Václav Junka. I on je veden v Cibulkových seznamech 

spolupracovník] STB. Z IPB mEly peníze téct do jeho firem, pUedevším Chemapol 

Group. Další pUíjemce vytunelovaných penEz byl Antonín Charouz. NEkolik miliard 

pUiteklo pravdEpodobnE také Lubomíru Soudkovi, který ovládal v té dobE mimo jiné 

Škodu PlzeO. Nešlo však jen o podnikatele. Banka byla propojená také 

s významnými politickými stranami, pUedevším pak s ODS. Financovala Uadu jejich 

večírk] a konferencí nebo vydání knihy Václava Klause. Klaus mEl v bance svého 

človEka, kterým byl JiUí Weigl. V té dobE byl členem dozorčí rady, pozdEji p]sobil 

jako kancléU prezidenta republiky.  

Vývoj situace IPB 

Z počátku drţel kontrolní balík ve společnosti stát. Ten však o vliv postupnE pUicházel 

kv]li skupování podíl] managementem. Ten to nedElal pUímo, ale jak uţ bylo 

zvykem, prostUednictvím spUíznEných společností. Díky zvEtšujícímu vlivu se podaUilo 

nEkolikrát odhlasovat zvýšení kapitálu společnosti. Jednoho zvýšení se stát 

nezúčastnil a jeho podíl tak spadl ze 47,4 % na ň6,5 %. To byl rozhodující krok 

k vyUazení státu z rozhodování o bance. Takovou spUíznEnou společností ovládající 

vEtší procento akcií byla První investiční, a.s. (PIAS). Ta si ale jako fond nemohla 

s majetkem dElat, co chtEla, a proto byla pUetransformována na holding. V tu chvíli 

pUestala podléhat limit]m, které mEly ovládání vlastnEných společností zabránit. 

Další význammné podíly drţely také spUátelené společnosti kolem Antonína 

Charouze nebo dokonce PPF. Charouz napUíklad vlastnil firmu Vojenské stavby, a.s. 

IPB skoupila akcie Vojenských staveb a Charouz za vydElané peníze koupil akcie 

IPB. PodobnE se postupovalo i ve všech ostatních pUípadech.  

Rozhodující roli v pUípadu ale hrála aţ investiční banka Nomura. Státní podíl získala 

v roce 1řřŘ. Na kupce mElo být vypsáno výbErové Uízení, ale vítEz byl znám uţ 

pUedem, protoţe s majitelem musel souhlasit díky velkému podílu mocný 

management. Jak se zdá, Nomura podíl koupila zejména kv]li vlastnictví dvou našich 

významných pivovar] – Radegast a PlzeOský Prazdroj. Tyto pivovary byly prodány 
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jihoafrické společnosti SAB za Ňň miliard a všechny peníze z transakce získala právE 

Nomura. Za podíl na pivovarech mEla zaplatit vlastními akciemi, které však nevydala. 

Zisk si ale nechala pro sebe. Celý systém byl samozUejmE sloţitEjší, neţ ho tady 

popisuju. Šlo opEt o UetEzec koupí a prodej] r]zných firem napojených na Nomuru 

vytvoUený tak, aby šlo co nejh]Ue vystopovat skutečnou cestu penEz.  

Kauza „České pivo“ byla ale jen z mnoha transakcí, pomocí kterých se peníze 

z banky vyvádEly. Uţ v dobE, kdy Nomura IPB pUebírala, společnost vykazovala 

obrovské manko. Manaţer]m se daUilo pomErnE dlouho obcházet zákon a zadluţení 

tajit. Uţ v roce 1řř7 odmítla auditorská firma Coopers and Lybrand vydat posudek 

bez výhrad. Zd]vodOovala to nepr]hledným účetnictvím a nestabilitou. Auditora proto 

nahradila jiná společnost Ernst and Young, která posudek bez výhrad vydala. 

Obrovské problémy p]sobily zejména špatné úvEry. Společnost od začátku rostla a 

v rámci získávání klient] poskytovala i velmi riskantní úvEry. Velká část z nich potom 

nebyla splacena, ale pUiznání tak masivních opravných poloţek by zp]sobilo 

problémy celé existence banky. UveUejnEní skutečného stavu by mohlo zp]sobit run 

na banku a její uzavUení. ManaţeUi proto začali vymýšlet zp]soby, jak dluhy zakrýt.  

Na splacení starých úvEr] zpočátku poskytovali bez problému nové. Nevzniklo tak 

ţádné zpoţdEní ve splácení a banka nemusela zvyšovat opravné poloţky, které mají 

vliv na stav účetnictví. PozdEji byl ale zpUísnEn bankovní dohled a centrální banka se 

zamEUila i na velké banky. Aby IPB ztráty zakryla, začala prodávat pohledávky jiným 

společnostem. Takovou firmou byl napUíklad NIBP registrovaný na Kajmanských 

ostrovech. Prodej pohledávek skrytE financovala banka sama. Tyto praktiky vyšly na 

jevo pUi kontrole ČNB v roce 1999 a v roce Ň000 byla IPB poslána do nucené správy.  

Banku poté koupila ČSOB. Stát se musel zaručit za veškeré ztráty, které činily asi 

170 miliard. Kde všude IPB dluţila však nebylo zcela jasné, a proto se kromE ztrát 

musel stát neomezenE zaručit také za ostatní dluhy, které vyplují na povrch. Jejich 

výše se odhaduje na dalších 100 miliard korun. 

ZávEr 

Kauza IPB je zUejmE nejvEtším tunelem v sektoru bankovnictví. Nebýt záruk státu a 

nákupu ČSOB, šla by banka nejspíš do krachu a o peníze by pUišlo obrovské 

mnoţství vkladatel], a[ uţ z Uad obyčejných lidí, tak i firem. V rámci pUípadu bylo 
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podáno mnoho trestních oznámení. NejvEtší sumy by podle nich ČSOB nebo stát 

mEl získat od Nomury. Soudní spor se vedl kv]li zmínEnému prodeji pivovar], ČSOB 

v nEm ale neuspEla. Stát dokonce musel vyplatit NomuUe odškodnEní ň,6 miliardy za 

prohranou arbitráţ. DaOoví poplatníci tak pUišli po dlouhé dobE o další peníze. 

3.4.5 Mostecká uhelná 

Posledním pUípadem, kterému se budu podrobnE vEnovat, je Mosteká uhelná 

společnost (MUS). Z počátku to byl velmi dobUe prosperující podnik zamEstnávající 

15 000 lidí. I v prvních letech po privatizaci se mu docela daUilo a i pUes menší 

propouštEní zamEstnanc] (nebo právE díky tomu) dosahoval velkých zisk]. Podnik 

ale začaly ovládat r]zné zájmové skupiny, opEt okolo tehdejšího managementu. Stát 

si nepohlídal kontrolu nad firmou a nakonec byl nucen prodat více neţ 40% podíl za 

smEšné peníze. 

I tato kauza má své výrazné osobnosti, které se zaslouţily o obraz ekonomické 

transformace. Jako prvního bych jmenoval Antonína Koláčka. Ten byl v té dobE 

v MUS manaţerem, pozdEji se stal i manaţerem firmy Appian, která MUS pUevzala. 

Marek Čmejla byl spoluvlastník Newton Invest. Newton spravoval investiční portfolio 

uhlené společnosti. Jeho majitelem byl Petr Kraus. V pUípadu hrál roli ještE OldUich 

Klimecký, Ueditel dol], a Jacques de Groote. Jeho role v pUípadu je komplikovaná a 

vina diskutabilní. De Groote p]sobil pUed aférou jako šéf SvEtové banky a 

Mezinárodního mEnového fondu. V pUípadu ale vystupoval jako jednatel společnosti 

Appian. Ne však Appianu, který MUS vykradl, ale pUedtím, neţ ho pUevzali manaţeUi 

uhelné splečnosti. P]vodnE o ni mEl totiţ zájem americký finančník Stephen Norris, 

který firmu zakládal.  

Pozadí privatizace 

Mostecká uhelná společnost, a.s., vznikla v roce 1řřň. Stát se rozhodl, ţe si část 

společnosti ponechá, část dá do kupónové privatizace a část pUevede na obce. Podíl 

státu konkrétnE činil nEco pUes 46 %. PUesto, ţe nevlastnil ani polovinu, v té dobE to 

byl nejvEtší podíl a stačil tedy ke kontrole nad společností. Obce obdrţely nEco 

kolem 9 %. S akciemi ale nenakládaly nijak zvláš[ efektivnE a pozdEji je rozprodaly 

soukromník]m. To mElo na další vývoj docela zásadní význam. No a zbylé akcie byly 

bu@ pUevedeny nebo nabídnuty v rámci kupónové privatizace. V rámci toho získaly 
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soukromé osoby necelých 1Ř % a fondy Ňň,7 %. Významný hráč, který by situaci 

rozpohyboval, ale stále chybEl, protoţe akcie byly značnE rozdrolené. Stát podnik 

moc efektivnE nevedl, a tak začalo shromaţ@ování akcií. 

Skupováním akcií a obchodem s cennými papíry se ţivila firma Newton. Zaloţili ji 

pánové Koláček a Kraus, tedy manaţeUi Mostecké uhelné. PozdEji pUichází i Marek 

Čmejla. V roce 1řř5 je významným akcionáUem MUS Komerční banka, která si tím 

pádem mohla dosadit svého človEka do pUedstavenstva. Tím človEkem byl Antonín 

Koláček. V té dobE se společnosti daUí a vykazuje zisk Ň46 milion]. DaUí se jí i další 

rok, kdy se jí díky zvyšování ekektivity podaUí vydElat ještE více, neţ rok pUedtím. 

ZUejmE díky p]sobení Koláčka jak pro banku, tak pro Newton dochází k výmEnE 

akcií, kdy Newton poskytne Komerční bance své akcie zbrojovek atd. výmEnou za 

podíl v Mostecké uhelné. V roce 1996 je to 7 %, o dva roky pozdEji dalších 1ň %. 

V té dobE se navíc rozbíhá bankovní krize, pUi které zkrachuje ř významných bank. 

To nutí k zamyšlení, jestli je dobré mít „pUebytečné“ Ň miliardy uloţené na účtech 

v bance, nebo s nimi dElat nEco jiného. Antonín Koláček dostává nápad, ţe by je 

mohli p]jčit Newtonu, který je bude investovat. Z počátku se obchody daUí a pUináší 

MUS velké zhodnocení investovaných penEz.  

Newton bohatne a skupuje další akcie Mostecké uhelné. Dávají se dohromady a 

Newton shání pro tEţební firmu nového vlastníka. Toho také nachází. Má se jím stát 

majitel společnosti Appian Stephen Norris. Ten má skutečnE o koupi velký zájem a 

chce ovládnout v dolech vEtšinu. Jeho společnosti však kv]li vývoji ve svEtE 

obrovsky ztratí na hodnotE a Norrisovi chybí prostUedky k realizování jiţ pUipraveného 

obchodu. Celou vEc za nEj v zastoupení vyUizuje Belgičan Jacques de Groote. Ten 

kv]li nedostatku kapitálu klienta navrhuje svEUeneckou smlouvu. ZjednodušenE se dá 

Uíct, ţe šlo vlastnE o pUevzetí firmy Appian manaţery MUS, kteUí tak vlastnE za 

peníze soplečnosti v ní získali významný podíl. Vyuţili tak dobrého jména firmy 

Norrise a sami zakryli svou účast na obchodu.  

Stát v té chvíli ale poUád drţí pUes 46 %, coţ ho v tu chvíli dElá nejsilnEjším 

akcionáUem. To se ale brzy mEní. ManaţeUi postupnE kupují podíly obcí a dostávají 

se aţ na samou hranici 50 %. To jim bohatE stačí. Odhaduje se totiţ, ţe pUibliţnE ň % 

akcií leţí nEkde v šuplících DIK] a nikdo o nich neví. NejdUíve poloviční hranici 

nechtEjí pUekročit, protoţe by to podle zákona znamenalo, ţe musí nabídnout odkup 
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státního podílu. Ceny hnEdého uhlí v té dobE padají a Mostecká uhelná se začíná 

dostávat do ztrát. Její akcie prudce klesají a v tu chvíli pUichází nabídka na odkoupení 

státního podílu. Tu sice nejdUíve ministerstvo pr]myslu odmítne, pozdEji 

management dokupuje dalších pár desetin akcií, získává nadpoloviční vEtšinu a 

nabídka se podle zákona opakuje. Tentokrát se kv]li ní schází vláda v čele 

s Milošem Zemanem. Na sch]zce se rozhodne, ţe cena 650 milion], které Appian 

nabízí, pUevyšuje cenu akcií na trhu,  a jelikoţ není v dohledu ţádný jiný zájemce, je 

jednohlasnE odhlasován prodej za tuto cenu.  

V roce Ň004 MUS dokončuje restrukturalizaci a v jejím čele opEt nestojí nikdo jiný 

neţ Antonín Koláček. Vývoj zaregistruje ČEZ  a nabízí odkup za 15 miliard! To ale 

Koláček odmítá. Má zatím se společností jiné plány. PozdEji kupuje firmu od Appianu 

a stává se tak, tentokrát oficiálnE, jejím majitelem. O rok pozdEji začne švýcarská 

policie vyšteUovat peníze, které leţí na účtech ve švýcarských bankách a mEly být 

vyvedeny právE z MUS. Tato kauza se pozdEji dostala také do médií s tím, ţe si 

Česká republika mohla poţádát o vrácení tEchto vytunelovaných penEz, avšak 

neučinila tak. Jednalo se pUitom o více neţ 1Ň miliard. V roce Ň006 Koláček 

oznamuje sv]j odchod z byznysu a polovina jeho firmy je na prodej. Získá ji nakonec 

nám dobUe známý finančník Pavel Tykač, který za ni zaplatí 10 miliard korun. V té 

dobE obrovsky vyletEla cena energií, a proto také stoupla hodnota MUS, která se 

stává součástí Czech Coal. Tykač také nebyl jediným zájemcem, coţ dovolovalo 

majiteli vyšroubovat cenu do mnohem vEtších výšek, neţ by mu bylo nabídnuto na 

trhu. Druhou polovinu v roce 2008 kupuje Petr Pudil a Vasil Boubel, kteUí za nEj 

Koláčkovi vyplatí 11,5 miliard. Tykač v roce 2014 v rozhovoru pro Forbes prohlašuje, 

ţe ho investice do dol] finančnE zajistila, uţ nemusí pracovat a m]ţe se více 

vEnovat rodinE. 

ZávEr 

Vzhledem k obrovskému mnoţství penEz, které pUi machinacích s vlastníky protekly, 

se i v této kauze objevila spousta soudních spor]. JeštE donedávna se v médiích 

Uešilo 1Ň miliard, které leţí na účtech švýcarských bank, o které však český stát 

nejeví ţádný zájem. V této kauze bylo obţalováno 7 lidí. TémEU všechny jsem 

jmenoval jako úastníky privatizace Mostecké uhelné společnosti. Šlo o de Groota, 

Koláčka, Klimeckého, Krause, Diviše, MEkotu a Čmejlu. Jsou obvinEni z praní 
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špinavých penEz. V roce Ň01ň je soud ve Švýcarsku odsoudil a pUikázal zaplatit 

pokutu. Všichni se odvolali. Letos obvinila manaţery také česká policie, která je viní 

z vyvedení majetku v hodnotE pUes ň milirdy korun ze společnosti. ProstUedky potom 

mEli pouţít na nákup akcií MUS. V rámci kauzy byly nEkterým z nich jiţ obstaveny 

majetky. 

3.4.6 Další pUípady 

Kauzy, kterými jsem se zde zabýval podrobnE, patUí k nejznámEjšímu, co se u nás 

v dobE privatizace odehrálo. Je na nich vidEt, jak tuneláUi postupovali, jak vyuţívali 

právních nedostatk] a z jakých tEţili styk]. PUi tEchto čtyUech pUípadech bylo 

ukradeno obrovské mnoţství penEz, o které tak pUišli obyvatelé státu. Tedy abych byl 

pUesný, tak kromE zúčastnEných. Nebyly to ovšem ani zdaleka jediné pUípady 

podvod], kradení a tunelování. Často se v médiích hovoUilo o pUípadu výrobny 

ušlechtilé oceli Poldi Kladno. Stejné praktiky jako manaţeUi Mostecké uhelné údajnE 

pouţíval také ZdenEk Bakala pUi privatizaci OKD. I z nEj je nyní jeden z nejbohatších 

lidí v zemi. OstatnE i úplnE nejbohatší Čech Petr Kellner zbohatl bEhem kupónové 

privatizace díky svému Prvnímu privatizačnímu fondu (dnes skupina PPF). 

Odčerpávání penEz se nevyhla ani Komerční banka, kterou musel opEt za 

zlomkovou cenu a se státními zárukami koupit zahraniční investor Société Générale. 

Všichni tito pozdEjší vlastníci na našich bývalých bankách vydElávají nyní obrovské 

peníze, kterými nEkdy dokonce sanují dluhy svých poboček v jiných zemích. Naše 

zemE z toho má jedinou výhodu, a to, ţe se uţ vkladatelé nemusí tolik bát, ţe pUijdou 

o své úspory.  
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4 Využití dané problematiky v médiích  

Ve čtvrté kapitole zpracovávám danou problematiku tak, jako by se jednalo o r]zné 

druhy ţánr] v médiích. Tato kapitola není určena pro odbornou veUejnost, ale pro 

bEţného čtenáUe  novin. Ne bulvárních periodik, ale deník] jako Mladá fronta dnes, 

HospodáUské nebo Lidové noviny. Všem ţánr]m v této kapitole by tedy mEli rozumEt 

všichni, kteUí mají aspoO nEjaké povEdomí o tom, ţe jsme se v 90. letech 

transformovali z centrálnE Uízené ekonomiky na trţní, a kteUí tuší, ţe jeden z nástroj] 

této transformace byla kupónová privatizace. V práci pUibliţuji čtenáUi tento proces 

blíţe a upozorOuji na nEkteré nekalé praktiky, které se bEhem tohoto období dEly.  

 

4.1 Úvodní článek 

 

Kupónová privatizace – podle tv]rc] geniální vynález, podle 
občan] podvod 

Kupónová privatizace vznikla pUed 
25 lety. PUední pUedstavitelé státu a 
architekti privatizace si od ní 
slibovali mnoho. Považovali ji za 
jakési ideální Uešení, jak 

pUemEnit centrálnE plánovanou 
ekonomiku na tržní.  Majetek do 
soukromých rukou pUeveden byl a 
stalo se to v krátké dobE a bez 
nutnosti velkých úspor nebo 
kapitálu obyvatelstva. PUesto si však 
s sebou nese zUejmE oprávnEnou 
povEst nejvEtšího porevolučního 
podvodu, který dal vzniknout také 
slovu tunelování. 

PUed Ň5 lety v listopadu rozhodli po 

veUejné debatE čeští a slovenští politici 

v čele s federálním ministrem financí 

Václavem Klausem, ţe hlavní metodou 

pUevodu majetku ze státních do 

soukromých rukou bude kupónová 

privatizace. Byla součástí ekonomické 

transformace naší zemE po pádu 

„ţelezné opony“. Šlo o jeden ze 

zp]sob] pUevodu v rámci takzvané 

velké privatizace, která mEla za úkol 

odstátnit vEtšinou celé velké podniky 

do té doby stále Uízené p]vodním 

managementem.  
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Vlastní cesta 

Tešení, jak celý pUevod majetku 

provést, se v té dobE nabízelo nEkolik. 

VEtšina z nich vycházela z praxe 

v jiných, často západoevropských 

zemích. Čeští ekonomové vzešlí z Uad 

Prognostického ústavu se rozhodli, ţe 

se takové modely nedají na naši situaci 

napasovat, a proto pUišli se zcela 

novou metodou. Její autorství se sice 

pUiznává polskému ekonomovi a 

politikovi Januszi Lewandowskemu, ale 

jeho nápad poprvé prakticky zúročila 

aţ československá vláda. Jednalo se o 

rozdávání majetku domácímu 

obyvatelstvu neboli takzvanou 

kupónovou privatizaci. Účelem 

„kupónovky“ bylo pUevést  majetek 

firem, který stát uţ nedovedl sám 

spravovat, na obyvatele tehdejšího 

Československa. Kaţdý dospElý občan 

si mohl koupit kupónou kníţku a na ni 

kupóny ve výši 1000 korun. Své 

kupóny potom rozdElil dle svého 

uváţení pUímo do firem, nebo do 

investičních fond], a tím se stal 

akcionáUem ve společnosti. 

PUedstaviteli této myšlenky byli tehdejší 

federální ministr financí Václav Klaus, 

pozdEjší ministr privatizace Tomáš 

Jeţek, „otec“ privatizace ekonom 

Dušan TUíska a profesor ekonomie a 

bývalý kandidát na prezidenta Jan 

Švejnar.  

kupónová knížka (Zdroj: cnb.cz) 

NEkolik vln 

Vše začalo v listopadu 1991 prodejem 

kupónových kníţek. V roce 1992 pak 

odstartovala první vlna kupónové 

privatice. Vlny byly celkem dvE. K nim 

se potom pUidala ještE jedna 

neoficiální.  První vlna mEla celkem pEt 

kol a stát v ní nabídl pUes Ň000 

podnik]. Druhá mEla ještE o jedno kolo 

více a probEhla mezi roky 1řřň a 

1řř4. Počet kol ale nebyl pUedem 

známý. Podniky, které se nepodaUilo 

zcela zprivatizovat v prvním kole, 

postoupily do druhého a tak dále. 

Skončilo se tehdy, kdyţ architekti 

privatizace uznali, ţe se počet 

prodaných akcií co nejvíce pUiblíţil 

očekáváním. Sám otec myšlenky 

privatizace Dušan TUíska v rozhovoru 
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pro internetový server peníze.cz v roce 

Ň014 prohlásil: „Jsem dodnes 

pUesvEdčený o tom, ţe to byla jediná 

pUijatelná cesta. Ţili jsme ve vakuu.“  

KromE oficiálních dvou vln se objevila 

ještE takzvaná tUetí vlna. Takto se 

nazývají zejména akce mezi roky 1řř6 

aţ 1řř7. Investiční fondy v tEchto 

letech vyuţily nedostatek v zákonE a 

začínaly skupovat podíly malých 

akcionáU], aby se tak zmocnily kontroly 

nad nEkterými podniky. NejznámEjším 

pUíkladem je skupina Motoinvest, které 

se podaUilo ovládnout kontrolní balík 

akcií v Agrobance nebo získat 

podstatný vliv v České spoUitelnE.  

Absence práva  

ZvláštE tyto fondy stojí za pokaţenou 

povEstí celé privatizace, ned]vErou 

českých občan] k velmi bohatým lidem 

a k politik]m. Takový názor v podstatE 

sdílí profesor ekonomie na VŠB – TUO 

Václav Jurečka, který Uíká: „Na 

privatizaci mám diplomaticky Uečeno 

pohled ne pUíliš optimistický, protoţe 

ten proces nebyl ošetUen právnE.“ Dále 

upUesOuje, ţe mohly minimálnE 

existovat nEjaké podmínky na začátku, 

v rámci kterých by vše probíhalo, a 

určitE by takové zákony bylo moţné 

udElat i pUedem. Václav Klaus vţdy 

vyvracel argument o opoţdEnosti 

práva. Ve své knize O ekonomii a 

ekononomice popírá, ţe by jednotlivé 

ekonomické kroky nebyly podpoUeny 

právními, a dodává: „Právo a 

ekonomika se vyvíjely ruku v ruce a 

jedno reagovalo na druhé. NEco jiného 

je, ţe procesy ekonomické bývají 

rychlejší neţ procesy právní, a to 

z pUirozených a velmi pochopitelných 

d]vod].“ Bývalý premiér a úzký 

spolupracovník Václava Klause Jan 

Stránský  se však pro magazín 

Ekonom v dubnu Ň01ň vyjádUil velmi 

pochybnE o rychlosti, s jakou byla 

privatizace provedena, a otevUenE 

prohlásil: „Pokud jde o to kradení, jak 

Uíkáte: ano, jedna cesta, jak nechat lidi 

zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, 

jak lidi nechat zbohatnout, jsme 

hledali.“  

Symbol rozkrádání majetku bEhem 
privatizace – podnikatel Viktor 

Koženy (Zdroj: idnes.cz) 

Zejména Václav Klaus tak jiţ pUed 

spuštEním privatizace upozorOoval, ţe 

na p]vodním rozdElení majeteku záleţí 

jen velmi málo. D]leţité bylo, ţe bude 
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obnoveno soukromé vlastnictví. 

Majetek se potom mEl uţ v rámci trhu 

pUerozdElovat aţ nakonec k nejlepšímu 

vlastníkovi. Jak se zdá, nebyl to však 

pUedpoklad úplnE správný. Politoloţka 

a ekonomka Ilona Švihlíková se ve 

svém článku pro Britské listy ze záUí 

Ň01Ň  „Proč je ČR kolonie“ vyjadUuje 

negativnE v]či procesu privatizace a 

nazývá ji právE jednou z pUíčin 

kumulace majetku v České republice 

zahraničními vlastníky. K tomu dodává: 

„ČR, jak správnE podotýkají také 

ekonomičtí experti ČMKOS, vlastnE 

slouţí jako volná výrobní kapacita 

pUedevším pro NEmecko. NEmecké 

firmy nemají  zájem o to, aby se na 

tomto cokoliv mEnilo.“  

TuneláUi 

Kupónová privatizace dala pUíleţitost 

dalšímu českému slovu, aby se dostalo 

do zahraničních slovník]. Je to slovo 

tunelování a označuje se jím 

rozkrádání majetku podniku zevnitU. 

Tunelování témEU vţdy provádEli 

manaţeUi společnosti.  Zp]sob], jak se 

takto pololegálnE obohatit, vynalezli 

nEkolik. PUátelé manaţer] napUíklad 

zakládali vlastní společnosti, kterým 

privatizovaná společnost p]jčovala 

peníze na dobu neurčitou, odkupovala 

jejich dluhopisy za nesmyslnE vysoké 

ceny, pUevádEla do nich cenná aktiva 

nebo pUímo vyvádEla peníze pryč.  

Symbolem tuneláUe se stal človEk, díky 

kterému se kupónové privatizace 

zúčastnila vEtšina obyvatel tehdejší 

federace. Viktor Koţený rozjel 

obrovskou mediální kampaO na své 

Harvardské fondy, kde účastník]m 

nabízel jistotu desetinásobku vkladu. 

Poprvé peníze skutečnE vypatil. Kdo 

ale vloţil peníze do fondu pozdEji, uţ je 

nevidEl. To potvrzuje i účastník 

privatizace Tomáš Machovský: 

„NevEdEl jsem, kam kupóny investovat, 

a tak jsem dal na reklamu a svEUil je 

Viktoru Koţenému. Poprvé jsem dostal 

10 tisíc, tak jsem byl spokojen a 

investoval i v další vlnE. Z toho uţ jsem 

ale nevidEl nic.“ Koţený uprchl pUed 

soudy na Bahamy, jeho společník 

Vostrý do Belize.  

Nebyli ale jediní, kdo se podobného 

jednání dopouštEl. Nedávno byl 

vyšetUován ve vEci tunelování dokonce 

bývalý poradce ministra financí 

miliardáU Pavel Tykač, který mEl vyvést 

peníze z CS fond]. 

České republice se podaUilo ve velmi 

krátké dobE po revoluci obnovit 

soukromé vlastnictví, které pUedchozí 

reţim systémovE likvidoval. Cena za 

rychlost se ale zdá být pUíliš vysoká. 
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PUes obhajování kupónové privatizace 

zejména pozdEjším prezidentem 

Klausem se vryla do pamEti lidí jako 

obrovská loupeţ a podvod na lidi, kteUí 

očekávali, ţe nový reţim bude lepší a 

mnohem spravedlivEjší. I po více neţ 

Ň0 letech od jejího ukončení pUevládá 

podle Jurečky ve společnosti názor, ţe 

podnikatel nikdy nem]ţe ke svému 

velkému bohatství pUijít poctivE a je 

automaticky označován za zlodEje. Jak 

se zdá, česká cesta tedy nebyla ta 

nejlepší 
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4.2 Interview 

 

Investoval jsem do Tatry, protože jsem byl patriot. NevydElal jsem 
nic a ještE mE propustili. 

OldUich Machovský pracoval pUed 
revolucí ve firmE Tatra. Narodil se 

v roce 1955 a do podniku nastoupil 

hned po vyučení. PUi zamEstnání si 
dodElal ještE maturitu a pracoval 
jako konstruktér. V roce 1998 ho po 

25 letech propustili. Sice se ještE 
nEkolikrát vrátil zpEt, ale vždy jen na 
chvíli. Nyní je v invalidním d]chodu. 
Za socialismu byla Tatra velmi 

dobUe prosperující podnik, který 
napUíklad dodával limuzíny pro naše 
státníky. Pan Machovský si od 
kupónové privatizace sliboval 
slušný výdElek a snil také o tom, že 
se bude moci podílet na 
rozhodování v podniku, kde 

pracoval. 

Ve kterém roce a které vlny 
privatizace jste se zúčastnil? 

Nejsem si pUesnE jistý, ve kterém roce 

to bylo, ale účastnil jsem se obou vln. 

V první vlnE jsem investoval do rybárny 

Nymburk, která pozdEji krachla, a do 

Tatry. Tyto akcie se taky znehodnotily, 

takţe jsem z toho nic nemEl. V druhé 

vlnE jsem si vybral Mosteckou uhelnou 

a na tom jsem uţ vydElal. Nepamatuju 

si te@ pUesnE, jestli ň0 nebo 50 tisíc.  

Proč jste se rozhodl do privatizace 
vstoupit? 

Kupónová kníţka stála 1000 korun a 

moţný zisk byl daleko vyšší. Sliboval 

jsem si od toho dobrý a relativnE 

snadný výdElek. 

Dal jste na reklamu, nEčí doporučení 
nebo ještE nEco jiného?  

Zájem se spustil masovE. Kdyţ do hry 

vstoupil Koţený (zakladatel 

Harvarských fond], který rozjel 

reklamní kampaO, která pUilákala ke 

kupónové privatizaci spoustu lidí 

z laické veUejnosti), začalo být 

poUizování kupónových kníţek velmi 

populární a rozšíUené. M]j bratr 
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investoval právE pomocí Harvardských 

fond] Viktora Koţeného a v prvním 

kole vydElal desetinásobek, potom uţ 

ale nedostal nic. Já jsem tomu ale 

nevEUil, takţe jsem šel po samostatné 

cestE. PUesto Koţeného reklama 

k privatizaci pUitáhla mnoho lidí. 

OldUich Machovský (Zdroj: Archiv 

rodiny) 

Takže jste do fond] v]bec 
neinvestoval? 

Ne, to v]bec. KromE bratra si fondy 

vybrali i rodiče, ale dopadli stejnE jako 

bratr, takţe na tom byli ztratní.  

Když ale vydElali v první vlnE 10 
tisíc a v další nic, resp. prodElali 

vloženou tisícikorunu, tak ve finále 
na tom ale získali, ne? 

No, kdyţ se to vezme takhle, tak 

v podstatE jo.  Znal jsem ale človEka, 

který investoval své kupony do 

elektráren a získal 1Ř0 tisíc, coţ je 

ohromný zisk. NEkteUí zkrátka 

nedostali ani sv]j vklad a jiní, kteUí mEli 

štEstí, si pUišli na pEkné peníze. 

Záleţelo, kdo mEl jak š[astnou ruku. 

Rodiče do ničeho jiného 
neinvestovali? 

Ne, rodiče byli v d]chodu a nemEli 

pUehled. Málo kdo z lidí, které jsem 

znal, o tom mEl nEjaký pUehled. 

Nechali se nalákat na reklamní 

kampaO, a protoţe jim nabízela jistotu 

desetinásobného výdElku, rozhodli se 

to zkusit. MEli by totiţ peníze hned. 

Kdyţ uţ je človEk starší, tak se o to 

moc nezajímá.  

Vy byste do kupónové privatizace 
vstoupil, kdyby nebylo reklamních 
kampaní? 

Ano. Byl jsem rozhodnutý uţ pUedtím.  

Z čeho jste se čerpal informace? 

Z tisku, televize a tak dále. ProstE 

z veUejných zdroj], ţádné zákulisní 

informace jsem nemEl a ani jsem 

nemEl čas se o to moc zajímat, protoţe 

jsem se musel starat o dEti.  

Proč jste si vybral zrovna Tatru, co 
jste si od ní sliboval? 

Já jsem tam pracoval, byl jsem patriot. 

Sliboval jsem si to, ţe budu vlastnit 

akcie podniku, ve kterém pracuji. 
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Takţe z patriotství. Krom toho byla 

informovanost špatná, takţe jsem 

nevEdEl, do čeho jiného investovat, 

abych vydElal.  

Co dále jste si od toho sliboval a jak 

to dopadlo? 

JeštE jsem si sliboval, ţe se budu moci 

nEjak podílet na chodu podniku. 

Dopadlo to ale špatnE. Vedení Tatry se 

rozhodlo osamostatnit od Omnipolu, 

coţ zapUíčinilo zrušení nEkterých 

zakázek. Jedna z nich byla s Lybií. 

NadElala se spousta voz], které 

z]staly nEkde v pUístavech, Tatra se 

dostala do červených čísel a musela 

propouštEt. K tomu pUijali americké 

manaţery, kteUí firmu Uídili nEkde 

z USA a v]bec se tam neukazovali, a 

Tatra šla ještE více ke dnu. VidEli jsme 

je tam za celou dobu asi dvakrát. 

Co jste v té chvíli dElal vy? 

Jelikoţ jsem nutnE potUeboval peníze, 

tak jsem akcie prodal. Nezískal jsem 

z toho skoro nic a pUedstava podílení 

se na Uízení firmy byla taky úplnE mimo 

realitu. Na akciích Tatry nikdo z mých 

známých rozhodnE nezbohatl. 

V podniku jsem sice ještE nEjakou 

dobu z]stal, ale v devedesátém 

osmém mE taky propustili. Po Ň5 

letech p]sobení! 

Jak jste jako zamEstnanec 
privatizaci svého podniku vnímal? 

Mezi zamEstnanci panoval všeobecnE 

rozšíUený názor, ţe peníze rozkrádali 

manaţeUi. Velkou ránu podniku 

zasadilo i to, kdyţ naletEli na podvod 

s tou Lybií. Tím se dostali se do 

červených čísel a uţ to šlo od desíti 

k pEti. V té dobE se začalo ve velkém 

propouštEt. Nemyslím si, ţe se to mElo 

takto privatizovat. Byla to taková 

divoká loupeţ. Kdyby stát prodal Tatru 

zahraničnímu investorovi, který o ni 

mEl zájem, mohla by fungovat tak, jako 

dnes teba Škoda Mladá Boleslav. 

Takhle se to nepokrytE rozkrádalo. 

Kv]li tomu jste akcie prodal? 

Ne jen kv]li tomu. Já jsem se jich 

zbavoval, protoţe jsem potUeboval 

vyplatit podíl z nemovitosti sestUe, a 

tudíţ jsem potUeboval hotovost. Další 

kupóny jsem mEl od babičky 

z MoUkova a ty jsem investoval do 

nEjakých dol] a díky tomu jsem 

posbíral peníze na to vyplacení sestry. 

To bylo 100 tisíc. 

To je ale dost penEz.  KromE Tatry 
jste tedy investoval dobUe? 

Docela ano. Nebylo to sice, co jsem 

očekával, ale i tak jsem za to byl v té 

dobE rád. VEtšinu tEch penEz jsem ale 
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vydElal na druhé vlnE privatizace. Díky 

ní jsem mohl podíl vyplatit. V té jsem 

investoval do Mostecké uhelné a ještE 

nEjakých uhelných dol]. 

Kdyby byla privatizace dnes, šel 
byste do toho znovu? 

Ale jo, šel. 

A co byste udElal jinak? 

Dal bych to do podnik], které musí 

fungovat stále. To je napUíklad výroba 

elektUiny, tUeba i ty doly, i kdyţ s tEmi je 

to te@ špatné, banky, plynárny, 

vodovody a tak dále. RozhodnE bych 

ale opEt neinvestoval do fond]. Známý 

mE po privatizaci pUesvEdčil, abych 

investoval do LitomEUického fondu, kde 

jsem prodElal Ň0 tisíc. Zakladatelé fond 

vytunelovali, byl to podvod na lidi. On 

na tom vydElal. Je to človEk, který 

dokáţe vydElat na všem.  

Jak hodnotíte privatizaci celkovE 

z pohledu laika – občana? 

Jako rozkradení majetku. Lidé byli 

podle mE podvedeni. Kdyby tomu 

udElalo reklamu tUeba ministerstvo 

financí, tak si lidé mohli koupit akcie 

nEjakých dobrých podnik] nebo 

podnik], kde pracují. Dnes je majetek 

v obrovském mnoţství v zahraničních 

rukách a Uíká se, ţe jsme se stali 

ekonomickou kolonií západu.  

Za to ale privatizace pUece nem]že. 
Ta mEla za úkol pUevést majetek do 
rukou českých občan]... 

Já nevím, ale podniky, které byly páteUí 

ekonomiky, byly zničeny. Vemte si 

tUeba Tatru, Poldi Kladno, ... Špičkové 

podniky a všechno krachlo. 
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4.3 Anketa: 

 

Jaký byl váš pohled na kupónovou privatizaci v dobE, kdy probíhala, a jak ji 
hodnotíte zpEtnE? 

Vladislav Janota, 86, d]chodce 

Já hodnotím kupónovou privatizaci velmi kladnE. Dokonce jsem se účastnil nEkolika 

diskuzí s Václavem Klausem a vţdy uspokojivE odpovEdEl na mé pečlivE pUipravené 

otázky. Sám jsem investoval docela dobUe, takţe jsem vydElal. Vím, ţe má na ni 

spousta lidí špatný názor, ovšem mi nezbývá ji zhodnotit jako docela povedenou. 

Lumír Matula, 48, majitel autoservisu 

Názor byl kladný, chtEli jsme zbohatnout. Zastihlo nás to ale ve špatné dobE. Byl 

jsem mladý, dElal jsem traktoristu a v]bec jsem tomu nerozumEl, tak jsem investoval 

do nEjakého fondu. ZpEtnE ji hodnotím špatnE. Všechno se rozkradlo, ale jinak to asi 

nešlo.  

Martin Janošek, 48, dopravní dispečer 

Já jsem se vţdycky na kupónovku díval pozitivnE. Sám jsem se jí účastnil a vydElal 

jsem na tom dost penEz. Jediné, čemu jsem nevEUil, byly fondy. Ty se podle mE taky 

nakonec ukázaly jako velký problém privatizace. 

Jarmila Machovská, 60, učitelka 

Já jsem se o to moc nezajímala. Vím, ţe lidi byli nadšení, ţe budou podílníky ve 

firmách. Nakonec to ale podle mE skončilo velmi bledE a mnoho podnik] bylo 

vytunelováno.  

Milada Matulová, 44, školnice 

Já jsem tomu absolutnE nerozumEla. Pracovala jsem v JZD a mEla jsem skoro tolik 

let  jako te@ naše dcera. Nechala jsem to na manţelovi, ale netrhli jsme na tom. 

ZpEtnE to vnímám jako podvod. 
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Marie Bortlová, 74, d]chodkynE 

V té dobE jsem to vnímala jako vynikající moţnost, která uţ se asi nebude opakovat. 

Nakonec jsem na tom ale moc nevydElala a dnes to hodnotím jako podvod na 

obyčejné lidi. Na kupónovce zbohatli jenom ti, kteUí mEli nEjaké zákulisní informace 

nebo mohli nEco ovlivOovat. 

ZdenEk Zapletal, 69, elektrikáU 

Kupónou privatizaci jsem vnímal špatnE od začátku aţ do konce. Podle mého stát 

nemEl prodávat majetky tak rychle a v takovém mnoţství. Lidi byli nezkušení a 

prodElávali na tom. Podle mE se to mElo prodávat postupnE a nemEli bychom dnes 

takové problémy. 
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4.4 Recenze 

 

Pojednání o privatizaci očima nejpovolanEjšího 

Protoţe zrovna zkoumám, co se dElo v české privatizaci, rozhodl jsem se pUečíst 

knihu jednoho z jejich str]jc] – tehdejšího ministra privatizace Tomáše Jeţka. 

Publikace nese název Zrození ze zkumavky: svEdectví o české privatizaci 1řř0-1997 

a vydalo ji nakladatelství Prostor v roce 2007.  

Jak uţ název napovídá, autor se v knize zabývá československou a pozdEji českou 

privatizací. ZmiOuje, co pUedcházelo, a postupnE čtenáUe provází pr]bEhem pUes 

malou privatizaci, restituce a velkou privatizaci, jejíţ součástí byla hlavní část – 

kupónová privatizace. PrávE Jeţek je společnE s Dušanem TUískou a dalšími 

nEkolika ekonomy pokládán za otce této myšlenky.  

Tomáš Jeţek popisuje docela detailnE pr]bEh celé privatizace a pojmy a teorie se mi 

zdají být dobUe vysvEtlené. NejdUíve shrnuje, co to vlastnE byla privatizace a o co se 

v ní jednalo. Poté pUináší sv]j pohled jako ministra privatizace, jaká byla rizika a co 

z nich se vyplnilo. Dále uţ pokračuje samotným popisem privatizace. Začíná malou 

privatizací a pokračuje pUes restituce a velkou privatizaci. Zvláštní kapitolu vEnuje její 

nejd]leţitEjší části, tedy kupónové privatizaci. Na závEr ještE uvádí, kolik jakých 

podnik] bylo pUevedeno do soukromých rukou a v jakých částkách se počítalo. 

Kniha má sice trochu pomalejší začátek a pUi jejím studiu jsem si zvláštE po pUečtení 

publikací ekonoma L. Mlčocha všiml mnoha rozpor], napUíklad kdyţ Mlčochem 

kritizovanou rychlost povaţuje za jeden ze základních pilíU] úspEchu. PostupnE se 

ale dostává k detailnímu pojednání o velké a malé privatizaci a tady uţ kromE všech 

d]leţitých fakt] a čísel uvádí i to, kde se podle nEj stal problém, a popisuje nekalé 

praktiky manaţer] nebo chyby politik]. V té chvíli mE kniha chytla a začal jsem ji 

hltat. To se mE drţelo prakticky aţ do konce. Autor velmi pUesnE popisuje, jaké 

zákony mEly být schváleny, kdy byly navrţeny a jak s nimi politici naloţili. PrávE 
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legislativní nedostatky totiţ povaţuje za pUíčinu ne zrovna ideálního konce 

transformace ekonomiky. V tom ale vidím trochu slabinu knihy, protoţe si Jeţek 

témEU nepUipouští vlastní chyby. Na privatizaci sice nahlíţí kriticky, podle nEj ale 

chyby zavinila špatná rozhodnutí politik], zejména tehdejšího ministra financí 

Václava Klause. 

Publikace podle mého míUí na lidi, kteUí mají jisté ekonomické základy, není to však 

čtení jen pro lidi s nejvyššími akademickými tituly. Porozumí ji i prostý zájemce o 

privatizaci. Dle mého názoru se jedná vydaUené dílo, které mE obohatilo o spoustu 

informací. Proto bych ji doporučil úplnE všem, kteUí se tématem transormace 

ekonomiky po roce 1řŘř zabývají. VlastnE to povaţuji takUka za nutnost, protoţe se 

tEţko dá najít v jiných knihách tak detailní náhled do privatizace, interních jednání, co 

jí pUedcházelo a celý její pr]bEh. Moţná bych snad čtEnáU]m doporučil brát 

s rezervou nEkterá vyjádUení a taky bych jim poradil pUečíst si knihy ekonom], kteUí 

jsou v publikaci zmiOováni. 
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5 ZávEr 

Jako cíl této práce jsem si stanovil analyzovat proces privatizace v Československu, 

pozdEji v Česku, a zjistit, jaké problémy v oblasti ekonomické a právní pUinesla. Dále 

jsem chtEl poukázat na konkrétní pUípady zneuţití dEravých zákon] a pasivity 

státních orgán] aktéry kupónové privatizace.  

NejdUíve jsem se zamEUil na popis novE vzniklé situace po pádu reţimu. Na to jsem 

navázal r]znými teoriemi, jak mohli politici a ekonomové postupovat a jak byly tyto 

teorie ve shodE s pozdEjší realitou. Moţností mEli více, ale bu@ nebyly vhodné pro 

naši výchozí situaci, nebo nebyly ovEUeny praxí. To byl také pUíklad naší cesty, tedy 

rozhodnutí pUevést vEtšinu majetku v rámci kupónové privatizace.  

NáslednE jsem rozebral jednotlivé fáze privatizace a z toho pUešel na nejd]leţitEjší 

část práce – onu kupónovou privatizaci. Ta se jeví jako nejvEtší kámen úrazu celého 

procesu transformace. PUestoţe podle výrok] soud] se m]ţe zdát, ţe manaţeUi 

podnik] a jiné zainteresováné osoby nep]sobili ţádnou škodu, rozbory jednotlivých 

pUípad] a výpovEdi nEkterých spolupracovník] tEchto lidí hovoUí opačnE.  

Druhá vEc je, ţe zákony k privatizaci nebyly pUipraveny s dostatečným pUedstihem, 

takţe se vEtšina tunelování penEz z novE soukromých firem a bank odehrávala 

vlastnE podle zákona. Architekti kupónové privatizace popírají opoţdEní zákon] a 

jakékoliv pochybení na jejich stranE. PUi nahlédnutí do pozadí pUípad] a vzhledem 

k jejich styk]m s podezUelými osobami lze ale jen tEţko uvEUit, ţe se vše odehrávalo 

v duchu fair-play a ţe nikdo nebyl zvýhodOován. 

Výsledek procesu je proto rozporuplný. Na jedné stranE se podaUilo poloţit základy 

svobodného trhu a soukromého vlastnictví za velmi krátkou dobu a naše zemE se tak 

mohla zapojit do obchodování s ostatními kapitalistickými státy. Na druhé stranE ne 

všechny privatizační projekty pUinesly to, co se od nich očekávalo, tedy zefektivnEní 

hospodaUení podnik] oproti dobE, kdy všechny vlastnil stát.  

V poslední části jsem nabyté vEdomosti aplikoval v praxi. Byl veden rozhovor 

s človEkem, který na kupónové privatizaci pomErnE slušnE vydElal, pUesto ji ale 

hodnotí velmi negativnE, nebo[ část podnik], do kterých vloţil akcie, byla vykradena. 

Zejména šlo o jeho bývalého zamEstnavatele – firmu Tatra. Respondent v podniku 
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totiţ pracoval pUes Ň5 let a kv]li nepUíznivému dopadu privatizace na stavy 

zamEstnanc] musel být nakonec propuštEn. Podle jeho slov byla investice kupón] 

do Tatry velmi nevýhodná a nikdo z jeho známých na ni nevydElal. To je taky d]vod, 

proč si nese z tohoto období pocit, ţe se nejednalo férovE. 

Tvorba této bakaláUské práce byla velmi zajímavá a pUinesla mi spoustu detailních 

poznatk] o procesu, který jsem sice znal, ale nikdy pUedtím jsem se jím nezaobíral 

takto do hloubky.  
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Seznam zkratek 

ČMKOS – Českomoravská konference odborových svaz] 

ČNB – Česká Národní Banka 

ČSOB – Československá obchodní banka 

DIK – drţitel investičních kupón] 

FNM – Fond národního majetku 

HCC – Harvard Capital and Consulting 

IPB – Investiční poštovní banka 

IPF – Investiční privatizační fond 

KSČ – Komunistická strana Československa 

MUS – Mostecká uhelná společnost 

NDR – NEmecká demokratická republika 

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

OPK – Okresní privatizační komise 

PPF – První privatizační fond 

RVHP – Rada vzájemné hospodáUské pomoci 

SAB – South African Breweries 

SRN – Spolková republika NEmecko 

STB – Státní bezpečnost 

USA – United States of America (Spojené státy americké) 
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