
Snahy o třetí cesty nekončí

Sny o vytvoření ideální lidské společnosti jsou věčné jako lidstvo
samo, a proto není divu, že se objevují nové a nové varianty námě-
tů, jak by se něco takového dalo zařídit. Vždycky se vezme několik
nesporně pozitivních jednotlivostí a vytvoří se z nich mixáž, která
sice na první pohled vypadá pěkně, ale ve které jedna věc popírá
druhou. Stále je hledána společnost svobodná (free) a současně
spravedlivá (fair), stále se hledá společnost výkonná a efektivní
a současně parternalistická (a netrestající nevýkon), stále se hledá
něco, co by nebylo společností „atomizovaných“ jednotlivců, ale zá-
roveň ani byrokratickým státem.

Historie nám nesčíslněkrát ukázala, že tudy cesta nevede, že sta-
čí svoboda, politický pluralismus a trh a že to je to nejlepší, co se dá
pro spravedlivou, slušnou, solidární společnost vykonat. Tudy vede
i má vlastní, již více než čtyři roky trvající polemika o trh bez ad-
jektiv, o standardní systém politických stran bez národních front
a občanských hnutí, tudy musí začít další kolo (ve své logice prak-
ticky stejné) polemiky o společnosti svobodných občanů oproti za-
vádějící myšlence tzv. občanské společnosti. Jsem připraven další
kolo této polemiky absolvovat a věřím, že skutečně liberální argu-
menty zvítězí i tentokrát.

Chtěl bych si pospíšit a říci, že nám v několika posledních letech
jistě leccos nedomyšleného uklouzlo, ale jestli mne někdo chytí za
slovo a ukáže mi, že jsem i já tuto kombinaci slov použil, pak při-
pouštím, že jsem termín občanská společnost mohl použít, ale jedi-
ně v jednom ze dvou následujících významů:
– občanská společnost jako protipól společnosti ne–občanské, tedy

společnosti, ve které její členové nemají standardní občanská prá-
va (argument, uváděný zejména v souvislosti s kritikou komunis-
tického režimu)

– občanská společnost jako protipól společnosti založené na ná-
rodním či nacionálním principu (argument, uváděný zejména
v souvislosti s úsilím o odvrácení rozdělení Československa)
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Nikdy a nikde jsem tento termín nemohl použít v jiném smyslu.
V dnešní polemice o novém územním uspořádání naší země však za-
stánci rychlého utvoření regionů s volenými zastupitelskými orgány
(malými parlamenty) neargumentují pomocí mně srozumitelného
(a naprosto legitimního (termínu decentralizace nebo pomocí méně
srozumitelného (protože je v bruselské či maastrichtské novořeči),
nicméně smysluplného pojmu subsidiarity, ale argumentují pomocí
nesrozumitelného, špatně definovaného a jsem přesvědčen, že i za-
vádějícího termínu občanská společnost. Vypadá to tak, že kdo chce
v českých „zemích“ vytvořit mnoho dalších „zemí“, je pro občanskou
společnost, kdo je nechce či se na jejich vznik dívá s mnoha otazní-
ky, je proti občanské společnosti (a je „pouze“ pro společnost svo-
bodných občanů). Co je to tedy ta „občanská společnost“? Mám
strach, že je to považováno za něco více než za společnost svobod-
ných občanů, že se k individualistickému východisku svobodné spo-
lečnosti přidává jistá kolektivita, chápaná jako doplnění a vylepšení
výchozího občanského principu. Přemýšlím o tom už dlouho a jisté
inspirativní potvrzení svých vlastních úvah jsem nedávno nalezl
v knize Adama Seligmana „Myšlenka občanské společnosti“, vydané
v roce 1992 nakladatelstvím Free Press v New Yorku. Ani Seligman
nepovažuje totiž tuto, na první pohled oblíbenou a svůdnou myšlen-
ku za „užitečný koncept (či model) pro společenskou a politickou
praxi“. Argumenty nám k tomu dodá i rychlý pohled do historie.

Zamyslíme-li se nad tím, je zajímavé, že tento koncept, který sto-
jí mimo současnou standardní sociologickou či politolo-
gickou disciplínou, má dva základní – a já bych dodal ne náhodné
– zdroje.

Na straně jedné řada racionalistických filozofů (opakuji ne soci-
ologů, politologů či ekonomů) v minulosti, a vzpomeňme na vyvr-
cholení tohoto přístupu u Hegela, zdůrazňovala,
– že občanská společnost kombinuje vizi společnosti autonomních

jednotlivců s vizí existence skupin jednotlivců, kteří sdílejí shod-
né ideály a hodnoty;

– že tato kombinace není možná bez víry v Rozum, který je tu pro-
to, aby předepisoval tyto společenské normy a společné hodnoty;
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– že uskutečňováním tohoto ideálu začne konečně (!) rozum ztě-
lesňovat obecné principy, platné pro všechny lidi ve všech ob-
dobích.
Na tuto zapomenutou a nijak a nikde se neosvědčivší koncepci

navázali intelektuálně orientovaní východoevropští disidenti (ze-
jména představitelé polské Solidarity) v závěru sedmdesátých let to-
hoto století. Stalo se to jejich vizí postkomunistické společnosti, za-
ložené na myšlence rozdělení moci do co největšího počtu institucí,
aby se zabránilo tomu, že jedna z těchto institucí uchopí moc a vy-
tvoří ne–občanskou společnost.

Zdá se mi, že v současnosti ani jeden z těchto argumentů či dů-
vodů neplatí. Závěr dvacátého století snad už definitivně odmítl
konstruktivismus, sociální inženýrství, Rozum (kohosi vyvoleného)
jako společenskou normu a stejně tak bychom neměli zapomenout,
že jsme dále a že dnes už nerozbíjíme monolitní komunistický stát
a jeho mocenské aparáty.

Přirozené, dobrovolné sdružování se občanů do nejrůznějších
spolků, klubů, asociací je jedním z elementárních definičních prvků
společnosti svobodných občanů, nežijících jako Robinson na
pustém ostrově. K tomu není třeba společenských reforem ve stylu
„občanské“ společnosti a ani novátorských teorií o tom, že je třeba
nad hodnotu svobody postavit ještě jakousi jinou hodnotu sdružo-
vání se či komunity. Sdružování se je totiž logickým důsledkem exi-
stence obdobných zájmů určitých skupin občanů, nicméně je dů-
sledkem jejich vlastních zájmů a ty někdy společnost jako celek obo-
hacují, jindy nikoli. Výsledek působení těchto sdružení proto nemů-
že být předem znám. Skupina občanů jistě prosadí své zájmy snad-
něji než každý z nich osamoceně, ale to apriorně není a nemůže být
pozitivní hodnotou. Aby tomu tak bylo, museli bychom vycházet
z optimistické hypotézy, že lidé neprosazují své zájmy, ale jakési vyš-
ší, pozitivní, společnost v každém případě obohacující hodnoty.
Platnost této hypotézy není ničím podložená. Neměli by z ní proto
vycházet ani zastánci tzv. občanské společnosti.

7. 3. 1994
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Čím více neziskových organizací, 
tím více demokracie?

K mému překvapení tyto a podobné věty u nás v poslední době něk-
teří lidé říkají stále častěji. Pan Ivan Medek v televizi prohlásil, že
neziskové organizace „jsou právě to, co vytváří demokratickou spo-
lečnost“. Já jsem si – pravděpodobně naivně – dosud myslel, že de-
mokratickou společnost určuje vysoká míra svobody lidí, neexisten-
ce tajných policií a všemocných stranických sekretariátů, neexi-
stence vedoucí úlohy jedné strany, neexistence ostnatých drátů na
hranicích, svoboda sdružovací a spolčovací a další věci tohoto typu.
Teď jsme najednou přesvědčováni, že je tomu úplně jinak.

Ať mě nikdo nechytá za slovo. To, že v demokratické společnos-
ti existuje naprostá svoboda občanů, aby se sdružovali – podle svých
vlastních zájmů - s kým se sdružovat chtějí, je banální trivialita
a o tom, alespoň předpokládám, nikdo žádný spor nevede. Ukotvení
každého z nás – ještě navíc k přirozenému ukotvení v rodině, v za-
městnání, mezi sousedy, v neformálním kruhu přátel – nás definu-
je, obohacuje, spojuje s dalšími a právě tím je vytvářeno ono obdi-
vuhodné předivo lidské společnosti. Proto jsem členem určité poli-
tické strany, proto jsem např. členem České společnosti ekonomic-
ké, proto jsem členem tělovýchovné jednoty Slovan Banka, proto
jsem členem tenisového klubu ČLTK, proto jsem členem českého
PEN–klubu a určitě bych ještě něco našel (včetně řady organizací
mezinárodních). Toto nikdo nikomu nezakazuje a nikdo nikoho do
těchto organizací, klubů, spolků vstupovat nenutí. Málem bych za-
pomněl, že jsem dokonce založil neziskovou Nadaci Václava Klause
(ale nemám na ni čas).

Nechápu, proč se vytváří nový politický problém. Tzv. nezisková
právnická osoba bývá nejčastěji chápána (a svými zastánci obhajo-
vána) jako organizace založená k zajišťování obecně pospěšných
služeb (humanitární péče, kultura, sociální péče, sport, věda ad.).
Za to, že tyto sužby poskytujeme, nebývá její příjem zdaňován
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a může být proto znovu použit stejnou organizací pro stejné účely.
Chtěl bych zdůraznit, že instituci tohoto typu v naší pluralistické,
demokratické společnosti jistě potřebujeme, že už ji dokonce máme
(existuje přes 6000 nadací!) a čím rychleji pro ni připravíme kvalit-
ní zákonodárství, tím lépe. V tom jistě žádný spor není. Zdá se mi,
že nám někdo bojem za neziskové organizace chce stále říkat, že co
pro zisk jest, to od ďábla jest, čímž se chce říct, že „neziskové“, ne-
boli ziskem nemotivované chování a jednání je apriori lepší než jed-
nání ziskem motivované. Nebojme se přiznat, že je to čirý ideolo-
gický a proto legitimní spor. Já tuto nedůvěru vůči zisku nesdílím
a doufám, že ji čtyřicet let socialismu definitivně zdiskreditovalo dr-
tivé většině z nás. Ti, kteří nemilují Adama Smitha (a tím i součas-
nou dominantní společenskou vědu), si pravděpodobně myslí, že na
odměnu se neohlížející altruismus přináší více. Já jsem spíše pře-
svědčen o tom, že dokonale ziskově vedená nemocnice na Západě
i ziskově motivovaný zubař u nás bývají mnohokrát lepší než to, co
jsme zažívali v socialistickém zdravotnictví v minulosti, a než to, co
je nám slibováno pod heslem neziskových nemocnic dnes.

Další zásadní problém vidím v tom, že se obhájci neziskových or-
ganizací tváří, že přesně vědí, co je obecně prospěšné a že nám to
chtějí vnucovat. Je to opravdu tak jednoduché? Je např. sport obec-
ně prospěšný? Já sport miluji a celý život jsem se mu (a to dodnes)
vášnivě věnoval, takže určitě nejsem proti sportu zaujatý. Ale pře-
sto, nevím, zda ho provozuji (já i další lidé) proto, že je obecně pro-
spěšný, nebo proto, že je pospěšný mně (a jim)? Je obecně pro-
spěšné naučit každého plavat nebo i každého lyžovat? Má být ly-
žařská škola klasickou, tedy ziskovou firmou nebo organizací nezis-
kovou? Definice obecně prospěšného je věc strašlivě těžká a ne-
tvařme se, že nikoli.

Veřejně prospěšné věci má primárně zabezpečovat stát (či obec),
protože jde o věci skutečně občanské a jedině tyto instituce nás ob-
čany – na základě demokratických voleb – zastupují. Nepleťme si to
se spolky různého druhu, kde se jedná „pouze“ o věci vzájemně
prospěšné. Zaslouží si veřejnou podporu (např. formou neplacení
daní na úkor ostatních občanů, kteří je platí) aktivita klubu, výhod-
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ná pouze pro jeho členy či podílníky? Kdo tento problém bagateli-
zuje, nemluví pravdu.

Zříká-li se stát části daňových výnosů od jedněch občanů, ochu-
zuje jiné občany o služby, které ji sám na základě daňových výnosů
poskytuje (armáda, policie, soudnictví, školství, sociální zabezpeče-
ní atd.). Je to správné? Nakolik to má dělat?

Má-li ze stejných důvodů – stát dovolovat, aby lidé mohli nezis-
kové organizace sponzorovat před zdaněním, tedy na úkor toho, co
zaplatí svými daněmi na věci skutečně společné? I to jsou strašně
těžké otázky.

To všechno má samozřejmě navíc i svou transformační, tedy do-
časnou stránku. Má stát organizace, které věcně to této skupiny
dnes patří a které existují ve formě rozpočtových nebo příspěvko-
vých organizací, „dát“ těm, kteří je dnes vedou nebo v nich pracují,
místo toho, aby je standardně privatizoval?

Jsem zásadně pro druhou variantu a jsem přesvědčen, že při je-
jím přijetí významná část dnešního zájmu o neziskové organizace
skončí.

Otázek tohoto typu – vůbec ne lehkých – je spousta. Nechápu,
proč z nás ti, kteří si je nepřipouštějí, dělají málem odpůrce demo-
kracie.

16. 5. 1994
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