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Laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020 je profesor Pavel Pafko
Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, sta-
tečnost, lidskost a spravedlnost udě-
lenou za rok 2020 získal český břišní 
a hrudní chirurg profesor Pavel Pafko. 
Cenu převzal 13. října 2021 v  Rezi-
denci primátora hl. m. Prahy z rukou 
předsedy Senátu Miloše Vystrčila 
a  předsedy Poslanecké sněmovny 
Radka Vondráčka, kteří jsou členy 
Čestného výboru Ceny a  předsedy 
Výboru Ceny profesora Jana Pirka.

Profesor Pavel Pafko působil v letech 
1992–2010 jako přednosta III. chirur-
gické kliniky 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze a Fakultní ne-
mocnice Motol a v roce 1997 provedl 
se svým týmem první transplantaci 
plic na území České republiky. V roce 
2016 byl pak pasován na rytíře čes-
kého lékařského stavu.

„Profesor Pafko svými životními 
postoji a  činností splňuje všechna 
čtyři kritéria, za něž je Cena Arnoš-
ta Lustiga udílena,“ uvedl předseda 
Výboru Jan Pirk. 

„Děkuji Výboru Ceny Arnošta Lustiga, 
že jsem byl vybrán jako laureát. Poté, 
co jsem se dozvěděl, že vybraná oso-
ba má mít čtyři atributy, a to odvahu, 
statečnost, spravedlnost a  lidskost, 
si myslím, že všechny tyto vlastnosti 
jsou základními vlastnostmi každého 

českého lékaře. Proto vnímám své 
ocenění v obecné rovině jako oceně-
ní českého lékaře,“ řekl v úvodu své-
ho projevu laureát. 

„Rozlišujeme lidi na malé a  velké. 
Jenom lidé, kteří byli blízko dna, 
vědí, co je nahoře, a  jsou schopni 
poznat závažnost jakéhokoliv činu. 
Společnost by měli vést lidé, kteří 
jsou schopni tuto hloubku rozeznat. 
Kdo nebyl dole, neví, co je nahoře. 
Jsem rád, že jste mě poctili cenou 
člověka, který tuto schopnost měl,“ 
uvedl dále profesor Pafko.

„Cena Arnošta Lustiga je dnes čes-
kou institucí. Vyjadřuje respekt k nej-
vyšším lidským hodnotám bez pato-
su a moralizování. Jsem přesvědčen, 
že je tak otiskem skvělého života 
a  odkazu Arnošta Lustiga. Připomí-
ná, že mezi námi žijí hrdinové a výji-
meční lidé a že je můžeme následo-
vat. Dnes jsou naštěstí vysoké etické 
postoje zejména věcí svobodného 
rozhodnutí, tím však jejich hodnota 
neklesá. Jsme šťastní, že letos, po 
covidové přestávce, je Cena opět 
udělena a  předána do správných 
rukou,“ řekl k letošnímu ročníku pre-
sident Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory a  jeden z  původců 
myšlenky Ceny Pavel Smutný.

rubrika Cena Arnošta LustigaR

Text: redakce
Foto: Morris MediaR



str.

3 BULLETIN / ČISOK VYDÁNÍ 03 / 2021
str.

3  BULLETIN / ČISOK VYDÁNÍ 03 / 2021

rubrika Cena Arnošta LustigaR

Na stole ve vaší kanceláři stojí 
zajímavý předmět. Jaká je pod-
stata kostky s  šestkami na všech 
stranách?
Myšlenka této kostky je velmi 
jednoduchá – v  životě musíte mít 
štěstí. Někteří odvážlivci ji zved-
nou a zjistí, že je zespodu prázdná, 
jinak na všech ostatních stranách 
najdete šestku. Život jsou zevní im-
pulzy, které na nás dopadají, a kaž- 
dý člověk na ně reaguje individu-
álně. Máte to jako s vtipem, někdo 
se zasměje, někdo ho nepochopí 
a někdo se dokonce urazí. Tato re-
akce a s ní související spokojenost 

je v  nás. Lidem často radím, že je 
zásadní snažit se dostat do poho-
dy, abychom byli stále šťastni.

V  čem vnímáte podstatu tohoto 
hledání pozitivního přístupu a leh-
kosti bytí?
Je důležité pro 
vás coby no-
sitele, ale 
z á rove ň 
vysíláte  
s i g n á ly 
do své-
ho oko-
lí. Čím 

více člověk projevuje pesimismus 
a  nepohodu, tím více se izoluje 
a  zůstává sám. Každá osoba má 
nějaké starosti a  nerada přijímá 
ještě další negativní impulzy zven-
čí. Žije-li člověk ve společenství 

lidí, svým štěstím ovlivňuje štěs-
tí všech ostatních.

Koho z  české historie 
vnímáte jako morál-

ní vzor či hrdinu?
Vzory můžete mít 
různé, ale vylo-
žené hrdinství 
vnímám v  kon-
krétních humán-

ních činech. Řadím 
mezi ně situace, 

kdy je člověk ocho-
ten se něčeho zříct 

ve prospěch někoho 

jiného. Pokud máte všeho dost 
a  obdarujete pár lidí, o  žádné vel-
ké hrdinství vlastně nejde, protože 
si to ve výsledku na svém kontě 
ani neuvědomíte. Za skutečné hr-
dinství považuji to, když riskujete 
úplně všechno, tedy i svůj život, ve 
prospěch něčeho pozitivního. Když 
člověk pro někoho ztratí sám sebe, 
je pro mne hrdinou.

Tipuji, jak odpovíte. Nicméně cítíte 
se jako hrdina?  
Určitě ne. Například u  zdravotníků 
během koronaviru by šlo o  urči-
té formě hrdinství hovořit, proto-
že riskovali svůj život. Mezi ně ale 
jako chirurg nepatřím. Když někoho 
operujete nebo léčíte dítě se spal-
ničkami, riskování vlastního života 
úplně mizí. 

Na druhou stranu, co může být 
větším hrdinským činem než za-
chraňování lidských životů?
Upřímně bych to nedramatizoval. 
Ve výsledku to sice působí tak, že 
hrdinou se stává lékař, který píchne 
injekci. Ale kdyby ji nevyrobili a ná-
sledně nedodali, tak vakcínu ani 
nemůže k léčbě použít. Na záchra-
ně života se tak zasloužila řada lidí. 
Na transplantacích se zase podílí 
různé týmy, které orgán odebíra-
jí, transportují a  později implantují. 
I díky vlivu médií se pak soustředí-
me na chirurga, který orgán přišil, 
zatímco ostatní zúčastnění zůstá-
vají v anonymitě. 
 

„Když člověk pro někoho ztratí sám sebe, je pro mne hrdinou,“ říká břišní a hrudní chirurg  

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Nový laureát Ceny Arnošta Lustiga v otevřeném rozhovoru 

hovoří o konceptech hrdinství, životních podstatnostech i glorifikaci lékařů v populární kultuře.

V životě musíte mít štěstí - rozhovor s profesorem Pavlem Pafkem, laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020

pokračování následující strana
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Přesto jste se minimálně v  očích 
široké veřejnosti jistým hrdinou 
stal, když jste roku 1996 úspěšně 
operoval prezidenta Václava Hav-
la. Jak toto období proměnilo váš 
život?
Ovlivnilo ho výrazně v tom smyslu, 
že jsem se stal společnosti zná-
mým. Sám to vnímám jako nespra-
vedlivé ze dvou důvodů. Za prvé 
tady takovou operaci mohlo u nás 
zcela jistě udělat přes 30 doktorů 
se stejnou zkušeností. Zrovna já 
jsem byl tak vyzdvihován v  médi-
ích, zatímco o  nich nikdo nevěděl, 
třebaže by to uměli stejně. Druhá 
nespravedlnost je vlastní mé oso-
bě, protože za celý život jsem ope-
roval několik tisíc lidí, ale v  tom-
to případě se zdůrazňoval jeden 
konkrétní zákrok. Ačkoliv operace 
nebyla nijak mimořádná, pouze se 
odehrála na prezidentském těle. Ve 
výsledku v tom neshledávám žád-
ný rozdíl.

Čili bychom za zásadní milník 
vašeho profesního života mohli 
označit spíše datum 22. prosince 

1997, kdy jste s týmem pod vaším 
vedením provedl první transplan-
taci plic v České republice?
Stoprocentně, to pro mne osobně 
i  naši kliniku znamenalo opravdu 
hodně. Pokud se to tak dá říct, šlo 
do jisté míry o můj profesní vrchol. 
Na druhou stranu, nebýt prezi-
dentské operace, nedostal bych 
se ani k  této zkušenosti. Pochopi-
telně jsme tehdy potřebovali po-
tvrzení z  ministerstva zdravotnic-
tví, že můžeme program připravit 
a spustit. Kdybych tam přišel jako 
nýmand doktor Pafko, tak by to 
nemuselo vyjít, takhle jsem měl 
dveře pootevřenější. Ale to tak 
v životě chodí. Víte, na tom není nic 
mimořádného.

To mně připomíná vaši kostku. Je-
den hod vás dostal k dalšímu a byl 
jste strůjcem vlastního štěstí.
Ano. Ale musíte se zamyslet nad 
tím, proč si prezident Havel na 
operaci vybral právě nás. Asi měl 
nějaké reference, a  tudíž už o  ta-
kovou náhodu nešlo. Ovšem o tom, 
co je to vlastně náhoda, bychom 

mohli vést další dlouhou filozofic-
kou debatu.

V  tom případě bych vám polo-
žil jinou filozofickou otázku. Co je 
podle vás v životě podstatné a co 
nepodstatné?
Předně je důležité rozeznat, co kdo 
považuje za důležité. Přičemž nej-
důležitější v  životě je rozlišit, co je 
podstatné a  co nepodstatné. Na 
základě toho pak musí jedinec na-
směrovat své počínání. Kdybych 
prohlásil, že se lidé obecně ženou 
za něčím nepodstatným, tak bych 
se povyšoval. Všichni jsme na této 
planetě průměrně 80 let a  všichni 
si chceme život do jisté míry užít. 
Už Thomas Hobbes v  16. století  
věděl, že je celý život na zemi  
založen na konkurenci a boji. Pod-
statné pro mě je, aby se člověk 
prosazoval, ale vždy v  rámci fair 
play. A když se stanu vítězem, měl 
bych se vždy umět zachovat k těm, 
kteří prohráli. Když ponorka stře-
lí na hladinové plavidlo a  trefí, tak 
si uvnitř ponorky všichni plácnou, 
zatímco druhá posádka prohrála. 

Nyní záleží na tom, jak vítězové při-
stoupí k  poraženým, kteří se drží 
trosek na hladině. Naším úkolem 
je snažit se vyhrát, stejně podstat-
né ale zůstává optimálně a slušně 
jednat s  těmi, kteří to nedokázali. 
Poté můžeme uvažovat i nad pod-
statou a  kontextem hrdinského 
činu. Je hrdinstvím něco ukrást? 
Ano, v  Lustigově díle najdete pří-
běh z vlaku do koncentračního tá-
bora, kdy postava ukradne chléb 
pro sebe a pro ostatní s nadějí, že 
ji hlídka nezahlédne. Riskovala ži-
vot, ale současně kradla pro své 
blízké a možná tím okrádala další 
vězně.

Jak se stavíte ke glorifikaci dok-
torů prostřednictvím literatury či 
televizních seriálů?
To je jednoduché, dílo se vždy musí 
zasadit do konkrétního prostředí. 
Pamatuji si dobu, kdy poprvé pro-
mítali Hoří, má panenko a ozvali se 
hasiči s  tím, že je film uráží. Diet-
lův seriál Žena za pultem se zase 
odehrával v  obchodě, přesto sle-
doval totožné mezilidské vztahy 
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a  podobné postavy jako ostatní 
soudobé snímky. V  nemocnici 
i fabrice narazíte na stejné lidi v ur-
čitých vztazích, všichni se přitom 
v televizi chtějí koukat na něco, co 
je z jejich pohledu mimořádné. Ni-
kdy neuvidíte seriál o kožním léka-
ři, protože postrádá dramatičnost, 
zatímco chirurgie v  očích diváka 
nabízí více napětí. Autoři však do 
scénářů vždy inkorporují vlastnos-
ti obdobných postav a nezáleží na 
tom, zda pracují na operačním sále, 
nebo za pultem.

Cena Arnošta Lustiga se uděluje 
mimo jiné za odvahu, statečnost, 
lidskost a  spravedlivost. Myslí-
te, že by lékař mohl vykonávat 
svou práci, kdyby tyto vlastnosti 
nenaplňoval?
Může se najít doktor, jenž se bojí 
a  nemá odvahu. Ale obecně jde 
o vlastnosti, které by měl mít každý 
lékař. To, že je ne každý má zcela 
stoprocentní, je pochopitelné – 
stejně se to má například u  pilotů 
a jiných profesí. Nedá se pouze ex-
trapolovat, život je rozmanitý.

Rozmanité jsou i  vaše zájmy. Vní-
máte profesní a  sportovní složky 
svého života v jisté symbióze?
Člověk je součástí přírody. Z  pří-
rody totiž vzešel a měl by k ní mít 
vztah, ačkoliv jde bohužel často 
proti přírodě a neuvědomuje si, že 
tím negativně ovlivňuje sám sebe. 
Pohyb je přitom vlastností hmoty, 
musíme se tudíž pohybovat. Naše 
profese je jednoduše nezdra-
vá, u  operace stojíme na jednom 
místě, dýcháme anesteziologické 
plyny a  nehýbeme se. To musíte 
nějakým způsobem kompenzovat, 
chcete-li vydržet ve formě.

Jak vám tyto venkovní aktivity 
prospívaly v  době, kdy se větši-
na vnitřních prostorů definitivně 
uzavřela?
Mám štěstí, že jsou mnohé mé ak-
tivity vyloženě outdoorové. Cyklis-
tika, kajak i  běhání. Zkomplikovalo 
se pouze plavání, protože bydlím 
vedle podolského bazénu, kte-
rý se na dlouho uzavřel. Jinak mi 
to nevadilo. Naopak si myslím, že 
měli lidé daleko víc času na pohyb, 

protože pracovali z  domova. Z  to-
hoto pohledu šlo o optimální dobu 
pro venkovní aktivity.

Jakou vlastnost myslíte, že po-
slední dva roky Čechům daly 
a vzaly?
Nejsem ekonom, abych se vyjad-
řoval k  poklesu HDP a  podobně. 
Mnozí strádali a každé vykolejení je 
do jisté míry negativní. Avšak věřím 
v  určitou setrvačnost společnosti 
a to, že jsme národ schopných lidí, 
kteří vše vrátí na koleje. Občas uva-
žuji o druhé světové válce, kdy šlo 
o  daleko výraznější vykolejení po 
všech stránkách na několik let. Vše 
se dalo zpátky dohromady, tato 
situace není definitivní a  nepošle 
onen pomyslný vlak do šrotu.

Nicméně šlo cítit určitou spole-
čenskou letargii. Je podle vás 
ztráta naděje cestou k zármutku?
Je to tak, každý musí mít do bu-
doucna naději nebo víru. Někteří 
věří v to, že Bůh nakonec všechno 
spraví. Depresivní lidé žádnou na-
ději nevyhlížejí, vše okolo vidí černě 

a budoucnost vnímají ještě černěji. 
Musíme mít naději. A já ji mám.

Ať už tedy lékaře považujeme za 
hrdiny, nebo nikoliv, shodneme 
se na tom, že po nich svým způso-
bem nezůstává nic materiálního. 
Co byste si přál, aby byl odkaz, 
který za sebou zanecháte pro dal-
ší generace?
Zcela jistě nepatřím k těm, kteří by 
někde chtěli mít vystavenou bus-
tu nebo sochu. Tyto velikány na 
nádvořích nemocnic já znám, pak 
na ně sedávají holubi a  musejí se 
neustále umývat. Mám tři dcery, 
které jsou tím jediným, co po mně 
zůstane, a hodnoty předávají dál na 
své děti. Budu spokojený a  šťast-
ný, když si později někdo v  jejich 
souvislosti pozitivně vzpomene na 
to, že jde přece o rodinu profesora 
Pafka. Zkrátka, že se holky zacho-
vají tak, aby okolí ocenilo jejich roz-
hodnutí a  třeba si okrajově vybaví 
i mne. To by mi úplně stačilo.

rozhovor vedl: Vojtěch Tkáč

Foto: Milan Mošna
VT
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Evropa na křižovatce: Otevřená spolupráce, nebo protekcionismus?
Digitální ekonomika je nejrych-
leji rostoucí oblastí hospodářství 
v  rámci členských států Evropské 
unie (EU) i  na celém světě. Pande-
mie COVID-19 naplno ukázala, jak 
podstatnou součástí všech odvětví 
ekonomiky i  našeho každodenního 
života se staly digitální technologie. 
Rychlé tempo digitální transformace 
však vyvolává v EU mnoho obav: Jak 
zajistit schopnost Evropy, zůstat ino-
vativní a  konkurenceschopní, zvýšit 
její kapacitu v  klíčových technolo-
giích, jako jsou umělá inteligence, 
HPC nebo cloud computing? Jaké 
jsou nejlepší způsoby ochrany a za-
bezpečení údajů evropských obča-
nů a  podniků? Jak získat kontrolu 
nad daty generovanými v  Evropě, 
zejména neosobními daty, a  využít 
potenciál silné průmyslové základny 
v  Evropě? Jak učinit Evropu silnější 
a  odolnější vůči pandemii a  dalším 
globálním hrozbám? Jak se vyrov-
nat konkurentům, kterými jsou pro 
EU zejména Čína a Spojené státy.

Pandemie zároveň odhalila závislost 
Evropy na dodávkách strategických 
surovin a komponent v několika dů-
ležitých odvětvích. Někteří evropští 
politici a  členské státy proto volají 
po technologické nezávislosti Evro-
py, svrchovanosti a  autonomii. Toto 
se odrazilo v  debatách, politikách 
a  legislativních návrzích EU. Evrop-
ská komise proto přišla s ambicí do-
sáhnout technologické suverenity. 

Problémem je, že neexistuje jednot-
ná vize ani definice toho, co pojem 
technologická suverenita znamená. 
Obecně však lze říci, že v mnoha pří-
padech slouží jako záminka pro pro-
tekcionistickou politiku, například 
znevýhodněním podniků ze zemí 
mimo EU v technologických projek-
tech, a  to  ne na základě horší na-
bídky, ale podle toho, kde má daný 
podnik nebo jeho matka sídlo.  

Přístup k  technologické suverenitě 
se ale liší jak mezi evropskými státy, 
tak i  jednotlivými částmi Evropské 
komise. Na jedné straně jsou zde 
snahy Francie částečně podporo-
vané Německem o  dosažení suve-
renity za cenu protekcionistických 
opatření. Na druhé straně pak vi-
díme úsilí menších států, jako jsou 
Česká republika, Irsko, Švédsko 
a někteří členové Evropské komise, 
o  posilování odolnosti a  konkuren-
ceschopnosti EU prostřednictvím 
mezinárodních obchodních partner-
ství omezováním zbytných regulací 
či administrativní zátěže a dokonče-
ním jednotného trhu EU i v digitální 
oblasti. 

Ve Svazu průmyslu a  dopravy se 
obáváme, že prosazování tech-
nologické suverenity může mít 
dopad na schopnost evropských 
společností vstupovat na zahra-
niční trhy, může zhoršit přístup ev-
ropských podniků a  občanů k  ino-
vativním technologiím, produktům 
a  službám, vést k  izolaci Evropské 

unie a  zkomplikovat pozici evrop-
ských společností v  mezinárodní 
konkurenci.

Máme za to, že řešením závislos-
ti EU na dovozu ze třetích zemí ve 
strategických odvětvích není bu-
dování vlastních soběstačných ev-
ropských kapacit za každou cenu. 
Pro dosažení rovnováhy mezi ote-
vřeností a  odolností je zásadní 
podpora diverzifikace dovozu pro-
střednictvím otevřené obchodní 
politiky, která umožní firmám rozšířit 
své dodavatelské řetězce. To platí 
i v oblasti digitální ekonomiky. EU by 
měla přispět k vytváření globálních 
standardů i mechanismu bezpečné-
ho sdílení dat mezi důvěryhodnými 
obchodními partnery. Právě z  těch-
to důvodů Svaz průmyslu a dopra-
vy ČR dlouhodobě prosazuje, aby  
evropské instituce usilovaly o zahr-
nutí  pravidel pro přenos dat a  di-
gitální obchod do nově dojednáva-
ných obchodních dohod o  volném 
obchodu, a  to jak regionálně, tak 
i  v  rámci WTO. Rovněž je potřeba 
zajistit rovné podmínky ve vztazích 
s  aktéry ze třetích zemí působícími 
v  EU prostřednictvím fungujícího 
systému pro vymáhání povinností 

vyplývajících z práva EU vůči těmto 
subjektům.

Historie nás učí, že protekcionismus 
a  uzavírání se světu nevede k  pro-
speritě, inovacím a schopnosti účin-
ně konkurovat. Evropská unie proto 
i v budoucnu musí zůstat otevřená. 

ROZHOVOR 
s Milenou Jabůrkovou

  
Chceme-li uspět, bez ženského 
elementu a otevřenosti to nepůjde.
Milena Jabůrková je členkou před-
stavenstva české filiálky IBM, záro-
veň zde zastává funkci manažer-
ky pro vztahy s  veřejnou správou. 
Dále je viceprezidentkou a členkou 
představenstva Svazu průmyslu 
a  dopravy České republiky. Má za 
sebou též práci ve státním i nezis-
kovém sektoru, například ve Svazu 
měst a  obcí ČR či na ministerstvu 
práce a  sociálních věcí. Vystudo-
vala Univerzitu Karlovu a  Victoria 
University v Manchesteru.

Jste úspěšná žena. Jaká je cena za 
takovou metu? 
To záleží na tom, jak definujete 
úspěch. V každém případě se mohu 
považovat za spokojenou ženu 
a  to není otázka ceny, ale vnitřního 
nastavení.  

Existuje nějaký recept na úspěch, 
jímž se řídíte? 
Můj recept je dělat, co člověka baví, 
v  co věří a  co může být ostatním 
prospěšné. A pokud bych se zamě-
řila na ženská specifika, tak bych do-
dala nebát se říci si, že mám zájem 
o úkol, projekt, pozici a taky o odpo-
vídající ohodnocení. 

Jak funguje dohromady ženský 
element a technologie? 
Myslím, že velmi dobře. Já technolo-
gie nevyvíjím, slouží mi jako nástro-
je, které mi poskytují větší svobodu 
a  volnost v  osobním životě i  práci, 
usnadňují mi přístup k  informacím 
a otevírají možnosti propojovat se se 
zajímavými lidmi. Znám však mnoho 
zajímavých žen, které se výzkumem 
a  vývojem technologií přímo zabý-
vají. Například mé kolegyně v  IBM 
v  digitální garáži či AI laboratoři 
jsou prostě úžasné, mají svůj oso-
bitý přístup – ať už se jedná o práci 
s  technologiemi, nebo komunikaci 
se zákazníkem. Přinášejí své speci-
fické pohledy, zkušenosti, například 
kombinovat technickou odbornost 
s větší empatií a schopností naslou-
chat. Jsou to vycházející hvězdy, jež 
čeká skvělá budoucnost. To podle 
mě platí o  ženách a  technologiích 
obecně. Pokud si vezmeme jako pří-
klad oblast umělé inteligence, jedná 
se zde v  podstatě o  soft technolo-
gie blízké člověku, lidskému jazyku 
či emocím. Sem ženskost pasuje 
naprosto skvěle. Ženy jsou také cit-
livější k  etickým aspektům techno-
logií a jejich využití pro dobro komu-
nity. Takže závěr je: chceme-li uspět, 
bez ženského elementu to nepůjde. 

Kdo je pro vás vzorem, člověk, fir-
ma, stát, instituce? 
Kombinace: lidé, většinou příslušníci 
odcházejících či odešlých generací, 
kterým jejich zásady a přesvědčení 
pomáhaly rozeznat, co je správné 
a  co ne. Lidé, kteří se nevzdávali, 
neustupovali zlu, neohýbali záda, 
i  když jim to přineslo životní kom- 
plikace, často i utrpení a smrt. „Jsme 
Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? 
Nikdy!“ Poslední slova českoslo-
venských parašutistů jsou pro mě 
opravdu silným poselstvím. Já jsem 
měla to štěstí, že mezi zásadové pa-
třili můj dědeček i otec, jsou to vel-
mi blízké vzory, které mám neustále 
před sebou. Často se také vztahuji 
k  Deklaraci nezávislosti Spojených 
států, je to dokument pěti moud-
rých, skýtající nestárnoucí vodítka, 
jak má fungovat vláda a správa věcí 
veřejných. A firma? Tam mám jasno: 
rodina Baťů pro inovativnost, odvahu, 
píli a nesmírný přínos společnosti.

Text: M. Jabůrková, K. Kalužová, Svaz prům. a dopravy ČR

Foto: freepik.com + montáž
J&K

Snahy EU o dosažení tzv. technologické 
suverenity mohou zasáhnout evropskou 

a českou spolupráci s technologickými 
premianty včetně Státu Izrael.

rubrika SpolupráceR
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Co jsou největší problémy, které 
aktuálně řešíte? 
To by asi čtenáře moc nepobavilo, 
tuny regulace, ať již té národní nebo 
evropské. Je často šitá horkou jehlou 
bez znalosti podnikatelského pro-
středí, bez poctivě provedené analý-
zy dopadu, ale se širokým záběrem 
a snahou legislativně svázat i  to, co 
být svázáno nepotřebuje. 

Které problémy řeší Evropa? A kte-
ré by naopak řešit neměla? 
Evropa se vzpamatovává ze šoku, 
kterým byl odchod Velké Británie, 
hledá se, nově se skládají síly, ali-
ance, unie hledá svou podstatu 
i  směřování. Brexitem došlo k  vý-
znamnému oslabení liberálního 
křídla, rozvolnění euroatlantických 
vazeb a  silně se posílil vliv Francie. 
Svou roli zde hraje i  oslabení vli-
vu Německa na evropské scéně 
díky nejistotám ohledně nástupce 
kancléřky Merkelové. Kormidlo se 
otáčí směrem k  protekcionismu, 
uzavřenosti a  pokusům zasahovat 
do svobody evropských podniků či 
občanů vybrat si, jakými technologi-
emi se vybaví či s kým budou spo-
lupracovat. Není jasné, jak toto pnutí 
dopadne. Já však doufám, že za při-
spění členských států, zejména těch 
menších a středních, které jsou tech-
nologicky vyspělé a exportně orien-
tované, bude možné liberální křídlo 
nejen resuscitovat, ale dokonce po-
sílit a Evropská unie zůstane i nadále 
ekonomicky otevřená. 

Jak vnímáte snahy o tzv. technolo-
gickou suverenitu? V  čem je nej-
větší riziko? 
Snahy o  technologickou suverenitu 
nebo jak se také říká o soběstačnost 
vnímám právě jako výraz oslabení 
liberálního křídla a  snahu o  změnu 
dlouhodobého politického kurzu EU. 
Dívám se na tento vývoj s  velkými 
obavami. Považuji za legitimní oba-
vu EU z  přílišné závislosti na jedné 
zemi či jednom dodavateli, pokud 
jde o  strategické výrobky či služ-
by. Chápu, že nechceme být závislí 
na partnerech, kteří mohou tohoto 
postavení zneužít k ekonomickému 
či politickému nátlaku. Nicméně je 
třeba si uvědomit, že nejsme v  EU 
závislí jen na USA nebo Číně, což je 
hlavní argument těch, kteří prosa-
zují technologickou suverenitu, ale 
také na menších zemích, jako jsou 
Tchaj-wan nebo Jižní Korea. Tyto 
státy na nás přece nebudou vyvíjet 
žádný nátlak, samy se mohou cítit 
pod tlakem větších zemí. Naopak 
ve vzájemné propojenosti takových 
spojenectví existuje vyváženost sil. 
Obranou před ekonomickým či poli-
tickým nátlakem je diverzifikace, ne 
vyloučení konkurence na základě 
národnostního principu. V  každém 
případě by to měl být zákazník, kdo 

si vybere, čí výrobek nebo službu si 
zakoupí nebo s kým bude spolupra-
covat. Rozdíl, kdo toto rozhodnutí 
učiní, je-li to zákazník, nebo politický 
příkaz shora, je rozdíl mezi Evropou 
a Íránem. 

Jaký je černý scénář podobných 
izolacionistických snah, není mož-
né se poučit z historie?
Historicky tento koncept pochází 
z  dob studené války, mnozí z  nás 
to ještě dobře pamatují. Mluvilo se 

o  informační suverenitě, soudruzi 
měli právo interpretovat, co se dělo 
v informačním prostoru a čistit zprá-
vy od „západního marasmu“. Další 
termín, tzv. výrobní suverenita, je 
užíván v Severní Koreji, kde se jaká-
koliv vzájemná propojenost ve výro-
bě považuje za slabost. 

Co by to znamenalo pro evropsko- 
izraelské a česko-izraelské vztahy? 
Podobné kroky jako odvetu za pro-
tekcionistická opatření, ke kterým 
přistoupí Evropská unie, mohou 
učinit i  státy, kterých se zmíněná 
opatření dotknou. Prostor k  ma-
névrování v  obchodní politice není 
velký. Evropská závislost na vývozu 
je nejvyšší na světě. V  EU závisí na 
vývozu 33 až 35 % HDP, u Číny to je 
asi 18 %. Vyvážíme mnohem více do 
zemí mimo EU, více než tyto země 
dovážejí k nám. Máme více vzájem-
ných závislostí, které lze využít při 
protiopatřeních ze strany dotčených 
zemí. Vylučování dlouholetých spo-
jenců a přátel, jako je Izrael, z mož-
nosti participovat na evropských pro-
jektech by určitě k dobrým vztahům 
nepřispělo, nebude to ani motivací 
pro další investice. Pro naše podniky, 
výzkumné instituce i veřejnou správu 

by to znamenalo omezení přístupu 
ke špičkovým technologiím, zajíma-
vým projektům, kapitálu a inovacím. 

Jaká by měla být role ČR, její repre-
zentace a elit? 
Zde musím Českou republiku i  její 
reprezentaci pochválit. Jako stát 
vystupujeme velmi aktivně a konzi-
stentně proti těmto plánům. Musím 
zde pochválit Ministerstvo průmy-
slu a  obchodu a  Úřad vlády. Čes-
ká republika je členem několika 

podobně smýšlejících skupin stá-
tů. Jedná se zejména o  exportně 
orientované, digitálně rozvinuté 
malé a střední země, které se pro-
ti francouzskému tlaku rozhodně 
vymezují, nicméně tento hlas není 
dostatečně silný, reprezentují totiž 
zhruba jen asi 11 % obyvatel EU. Je 
třeba, aby se přidaly další státy, ze-
jména ze střední a východní Evropy, 
které zatím mlčí. Ve Svazu průmys-
lu a dopravy se snažíme oslovovat 
podnikatelské svazy, jak ze střední 
a  východní Evropy, tak ze skupin 
podobně smýšlejících států. K pro-
blémům technologické suverenity 
jsme uspořádali dva mezinárodní 
kulaté stoly a  na základě debaty, 
kterou jsme vedli spolu s 16 podni-
katelskými svazy z 11 států EU jsme 
vydali prohlášení, jež jsme rozeslali 
viceprezidentům Evropské komise 
Jourové, Vestagerové a  Dombrov-
skisovi i komisaři Bretonovi, členům 
české delegace v  EP i  premiérovi 
a  příslušným ministrům. Hledáme 
naopak cesty, jak spolupráci se 
strategickými partnery a  spojenci, 
jako je Izrael, posílit, například jak 
umožnit bezpečné datové přenosy, 
bez nichž se technologická spolu-
práce neobejde. 

Jaký je váš recept na zdravou a pří-
nosnou digitální budoucnost Evro-
py a České republiky? 
Digitální budoucnost Evropy a Čes-
ké republiky jsou neoddělitelně spo-
jeny. Pravidla hry určuje EU. Na vaši 
otázku odpovím slovy člověka, kte-
rého si nesmírně vážím a  obdivuji, 
profesora Michala Pěchoučka, CTO, 
z  veleúspěšné české společnosti 
Avast. Michal to nádherně vyjádřil na 
našem kulatém stole: „Nejdůležitější 
je, aby zásadní roli hrála spotřebitel-
ská perspektiva. Evropa je svoboda 
a svoboda znamená právo volby. My 
musíme udělat cokoli, aby toto prá-
vo volby nebylo narušeno.“ 
Uživatel či spotřebitel, ať již jde 
o občana, nebo podnik, musí mít co 
nejširší výběr a co nejsnadnější pří-
stup ke špičkovým službám a  pro-
duktům. Smysl to musí dávat i  po 
ekonomické stránce. Máme nebla-
hé zkušenosti z  naší komunistické 
minulosti, co to znamená, je-li nám 
tento přístup odepřen.  
Zákazníci musí chtít používat řeše-
ní evropských firem, ne z  důvodů 
geopolitických rozhodnutí, ale pro-
tože jsou ve své třídě absolutní špič-
ka. Otevřená konkurence s  dalšími 
předními společnostmi v  oboru je 
také důležitým mechanismem, který 
pomáhá zlepšovat kvalitu služeb pro 
zákazníky firem evropských.
Pro začínající podniky je velmi dů-
ležitý přístup na různé trhy, kde mají 
možnost prokázat svůj růstový po-
tenciál. Právě tato možnost stojí za 
úspěchem Avastu, jenž dnes chrání 
půl miliardy zařízení po celém svě-
tě. Ochranářská opatření, která vstup 
na zahraniční trhy omezí, začínajícím 
podnikům uškodí. Vedoucí představi-
telé EU by měli podporovat inovační 
potenciál průmyslu tím, že odstra-
ní nadbytečnou byrokracii, nejistotu 
a složitosti provázející zavádění inova-
cí pro digitální technologie, dobudují 
skutečný evropský jednotný vnitřní 
trh a  budou usilovat o  užší integraci 
trhu a  regulační spolupráci s  důvě-
ryhodnými mezinárodními partnery. 
Regulace nabídky, hlavní rys průmys-
lové politiky padesátých let minulého 
století, ani Colbertův merkantilismus 
převedený do digitálu EU na cestě 
ke zvýšení vlastního technologického 
potenciálu nepomohou. 

Jaká je vaše největší naděje? 
Moje největší naděje, že zůstaneme 
součástí západního demokratického 
světa a že tento svět zůstane i nadá-
le svobodný a otevřený.  

Rozhovor vedl: Pavel Košek
Foto: archiv Mileny Jabůrkové
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MILAN 
KENKUŠ 
Milane, děkujeme za vše!

V 74 letech nás po dlouhé nemoci 
opustil JUDr. PhDr. Milan Kenkuš, 
M.A., CSc., dr. h. c. mult. Byl to od-
borník s neskutečným přehledem 

a  znalostmi, neúnavný propagá-
tor Státu Izrael v  České republice 
a  neporazitelný diskutér zejména 
v oblasti geopolitických otázek. 

Milan Kenkuš je už teď bez debat 
jednou z  nejvýznamnějších poli-
stopadových osobností česko-i-
zraelských vztahů, byl to dobrý 
duch naší Komory, čestný člen 
Rady, člen Vědecké rady Policejní 
akademie ČR, zakladatel a  neú-
navný organizátor odborných misí 

do Izraele, doyen českých politic-
kých poradců a české ekonomické 
diplomacie, odborník na Indoné-
sii a  vlastně všechny státy světa, 
sociolog, vědec, a  hlavně vážený 
a dobrý člověk.

Milan byl také člověk výjimeč-
ně vzdělaný, skromný, lidský, 
laskavý a  obětavý. Pro dobrou 
věc a  pomoc přátelům dokázal 
udělat téměř cokoliv. Děkujeme 
a nezapomeneme! 

vzpomínáme osobnostV

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA 

Václavské nám. 802/56, 110 00  Praha 1, Česká republika
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 www.cisok.cz
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Zažít Valašsko v centru Prahy
V podvečer 23. června 2021 se v Mu-
zeu slivovice Rudolfa Jelínka na 
pražské Malé Straně konala Sum- 
mer Party ČISOK. Úvodní zdravici 
pronesli president Komory Pavel 
Smutný a  Pavel Dvořáček, předse-
da představenstva společnosti RU-
DOLF JELÍNEK a.s. a  hlavní partner 
akce. Pavel Smutný následně jmé-
nem Komory poděkoval za skvělou 
spolupráci izraelskému velvyslanci 
J.E. Danieli Meronovi, který po té-
měř pěti letech pomalu končil svou 
diplomatickou misi v ČR. Spolupráci 
s panem velvyslancem ocenili ve své 
zdravici i předseda Poslanecké sně-
movny Radek Vondráček a  ministr 
zahraničních věcí Jakub Kulhánek. 

Počasí nám bylo nakloněno, a  tak 
jsme si mohli naplno vychutnat 
krásný letní večer v příjemném a za-
jímavém prostředí.

Děkujeme všem členům a přátelům 
Komory, kteří na Summer Party do-
razili a užili si s námi v centru Prahy 
atmosféru moravského Valašska, jež 
pro nás připravil úžasný tým Muzea 
slivovice.

A  velké poděkování patří samo-
zřejmě partnerům letošní Summer 
Party.

rubrika KomoraR
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Valná hromada ČISOK zvolila členy Rady a Revizní komise na další tříleté období
Valná hromada Česko-izraelské smí-
šené obchodní komory na svém řád-
ném zasedání, které se konalo v Top 
Hotelu Praha dne 16. června 2021, zvo-
lila členy Rady a Revizní komise na dal-
ší tříleté období. Presidentem komory 
se již popáté stal JUDr. Pavel Smutný, 
společník a spoluzakladatel advokát-
ní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. 
Funkce dvou viceprezidentů obhájili 
Ing. Jiří Maceška, člen vědecké rady 
Vysoké školy ekonomické v  Praze, 

a Mgr. Tomáš Pojar, prorektor CEVRO 
Institutu pro zahraniční vztahy a  bý-
valý velvyslanec České republiky 
v Izraeli.

Valná hromada rovněž zvolila dal-
ší členy Rady, kterými se stali Ing. 
Milan Hašek, Michal Kadera LL.M.,  
Ing. Martin Kult, MBA, Ing. Pavel Ky-
silka, CsC., Ing. Petr Mothejl, RNDr. Jiří 
Schlanger, Linda Štucbartová, DES, 
MBA a Ing. Jan Vrátník.

Byla také zvolena Revizní komise. 
Předsedou se stal Ing. Radek Levíček, 
místopředsedou Ing. Luděk Cimpa. 
Dalšími členy Revizní komise na ob-
dobí 2021–2023 byli zvoleni Ing. Jan 
Daňhel, JUDr. Jaroslav Javornický 
a Zoša Vyoralová.

Děkujeme společnosti TOP HOTELS 
GROUP a.s., partneru této akce.

hlavní partner partneři akce

rubrika KomoraR


