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Ústav pro jazyk český si objednal naši publikaci Písemná komunikace v praxi. Seminář Etiketa a normy v písemném styku absolvoval 10 000. účastník
a náš jednatel prodal seminář
Akademie zad… ve stejném
termínu a se stejnou lektorkou
do dvou různých měst. Inu,
chybovat je lidské – odpouštět
je božské.
V kalendáři se sluní 4. prosinec a já s úsměvem na rtu píši úvodní
slovo k zimnímu Nevšedníku. Proč s úsměvem? Během 14 dní jsme
pro několik stovek úředníků uspořádali tři velké otevřené vzdělávací
akce s Ladislavem Špačkem. A během následujících 3 měsíců jich
máme v plánu uspořádat mnohem víc.
Nadšení starostů a matrikářek, kteří ve čtvrtek 01.12.2016 opouštěli
obřadní síň Úřadu městské části Praha 6, nebylo klasickými metodami měřitelné. Legislativně-zážitkový seminář Jak oddávat… je
nadchl a inspiroval (ne zrovna v tomto pořadí).
Příjemné zimní čtení Vám přeje
Radim Martynek
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

Čeština je krásný jazyk
O tom, že čeština je nejkrásnější a nejbohatší jazyk na světě, netřeba
polemizovat. Zvláště dá-li se dohromady s koníčkem Čechů – alkoholem. Jak tedy říkáme hezky česky těm, kdo si poněkud více přihnuli?
Tajemník je sťatej, elektrikář nadrátovanej a soudce jak zákon káže.

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Městský úřad Kamenice nad Lipou

Klempíř byl na šrot. Metař byl nametenej a sládek nachmelenej.
Akademický malíř byl pod obraz a malíř pokojů zmalovanej. Loutkoherec byl zpumprlíkovanej. Zpěvák, a že jich bylo, byl zhulákanej.
Letec byl jako bomba, pyrotechnik jako puma a kanonýr jako dělo.
Pracovník pneuservisu byl gumovej.

Městský úřad Jablonné nad Orlicí

Truhlář byl jako prkno. Kněz byl jako slovo boží, funebrák tuhej.
Meteorologa nebylo potřeba, ale byl by na mraky. Veterináře potřeba bylo, a když se vracel z akce, byl jako zvíře.

Městský úřad Zubří

Boxer byl ztřískanej, kropič zlitej. Zemědělci ji měli jako vidle. Zootechnik v JZD byl jako dobytek, řezník jako prase. Kovář byl zbušenej, kuchař na kaši a myslivec piclej. Písmomalíř byl často zlinkovanej, lakyrník zlakovanej. Kominík byl zčazenej. Sklenář měl okno.
Koukám teď na televizní zprávy. Je tam nějaký poslanec. Ten kdyby
přijel do Vísky, tak by byl odhlasovanej.
Uklízečka bude na prach. Zaměstnanec autobazaru je jetej. Dopravář má špičku a pumpař je total. Zahrádkář by mohl být nakropenej,
dřevorubec zrubanej.

Městský úřad Králíky
Městský úřad Prachatice
Městský úřad Odry
Městský úřad Hulín
Etiketa úředníka
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Městský úřad Kaplice

Karbaník je zkárovanej. Ortopéd bude zlámanej, dermatolog koženej a anesteziolog v bezvědomí. Pedagog bývá vyškolenej. Hudebník na moll a entomolog na mol. Chmelař je jako žok.

Městský úřad Šumperk

Ajznboňák i tramvaják je vykolejenej. A výhybkář namazanej. Zoolog má opici. Logicky. Kynolog je jako doga. Zákazník má nakoupeno. Řidič je zřízenej a ocelář zkalenej. Flétnista zhvízdanej.

Městský úřad Kaplice

Zdroj: http://jezevec-mrzout.pise.cz/1518-cestina-je-krasny-jazyk.html

Ftípky

Akademie zad
Městský úřad Vítkov
Městský úřad Nové Město na Moravě
Městský úřad Vratimov
Městský úřad Břeclav

Už chápu, jak bude fungovat EET: Místo toho, aby mi instalatér nevystavil účet, bude to muset nezadat do online pokladny. To asi půjde.
Rodiče si přijdou pro dítě do školky. Slunce svítí, děti sedí
v pískovišti s tablety a učitelka si dříme na lavičce.

První pomoc s nácvikem resuscitace
ÚMČ Brno-Tuřany

„Paní učitelko, nebojíte se, že se Vám nějaké dítě ztratí?!“

Mozkový jogging

„Ne, kam by chodily, když signál wi-fi je jenom na pískovišti?“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Koupil jsem si himalájskou sůl. Na balení píšou, že vznikla hluboko pod zemí přírodními procesy před 250 miliony let. A také
spotřebujte do 06/2017. To ji vykopali jen tak tak!
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Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát
matrikář a každý oddávající
Svatební obřad není jen zvučné ANO, ale předchází mu
řada úkonů, které musí být splněny, aby byl obřad platný. Za to ručí a je odpovědný matriční úřad, ale část tohoto břímě spočívá navíc též na osobě oddávajícího.
Ve čtvrtek 01.12.2016 proběhl v obřadní síni Úřadu městské části Praha 6 – s velkým přispěním Ing. Jana Holického, tajemníka úřadu – seminář určený pro matrikářky,
starosty a oddávající. Zájem o seminář trojnásobně převýšil jeho kapacitu, proto jej budeme opakovat.
Na místo se sjela padesátka účastníků, kteří po celý den
nadšeně naslouchali oběma přednášejícím – paní Jaroslavě Ježkové, dlouholeté matrikářce, vedoucí oddělení matrik a státního občanství KrÚ Libereckého kraje, a panu
Ladislavu Špačkovi, který působil téměř jedenáct let na
Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla.
Jak oddávat… to je legislativně-zážitkový seminář, na kterém Vás kromě teorie čeká také nácvik svatebního obřadu
a kompletní obřad s ženichem a nevěstou, které oddá pan
Ladislav Špaček. Další seminář se uskuteční 02.03.2017
v Olomouci a jeho detaily naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/download/svatba2017.pdf.
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Úplněk a lidé
V pondělí 14. listopadu byl Měsíc o 14 procent větší a o 30 procent zářnější, než tomu bývá normálně. Tento
stav se bude opakovat nejdříve v listopadu 2034. „Celá staletí bylo v západní společnosti právě úplňku přisuzováno šílené chování. Zajímavostí je, že třeba slova ´blázen´ nebo ´šílenství´ ve skutečnosti pochází z latinského
výrazu LUNA, což znamená v překladu MĚSÍC.“1
Ať už přináší úplněk štěstí či chmury, náš poúplňkový listopad byl velmi akční:




semináře Etiketa a normy v písemném styku… se zúčastnil 10 000. účastník
naši publikaci Písemná komunikace v praxi si objednal Ústav pro jazyk český
a Radim Martynek prodal seminář Akademie zad aneb aby záda nebolela na jeden termín do dvou
různých měst (v 07:50 volal tajemník nejmenovaného úřadu, že lektorka je na místě a připravená;
v 07:57 volal tajemník jiného úřadu, že lektorka zatím nedorazila; chybovat je lidské – odpouštět je
božské)

Nevšední kamenná svatba
Ve středu 30. listopadu 2016 se
v jihočeské Kaplici konala „kamenná svatba“. Manželé Věra
a Václav oslavili 65. výročí společného života – manželství
uzavřeli 24.11.1951 v Praze.
Tato slavnostní chvíle se uskutečnila v domácím prostředí
oslavenců, za účasti nejbližšího
kruhu rodiny a vedení města
Kaplice. Pan Václav se ve věku
90 let těší dobré kondici, je
vitální s přehledem o současném dění. Paní Věře je 89 let,
zdravotní stav ji připoutal na
lůžko, ale i tak byli oslavenci na
svůj slavnostní den připraveni,
obnovili svůj svatební slib a oba si jej užili v co nejlepší náladě. Panu Václavovi patří právem poděkování za
jeho obětavou péči, kterou věnuje své manželce za podpory Charity Kaplice.
Pavlína Hanzalíková, matrikářka, Městský úřad Kaplice

Kongres Top asistentka
V termínu 15.11.2016 se konal kongres určený asistentkám i jejich mužským protějškům, kteří každým rokem
okoření svou přítomností prezenční listinu. Na tuto nevšední vzdělávací akci – nevšední tematicky a nevšední
lektorsky – se do Brna sjeli účastníci z celé republiky: severní Moravou počínaje a jižními Čechy nekonče. Témata byla velmi pestrá a každý si odnesl – jak vidno v hodnocení kongresu účastníky – mnoho zajímavých informací. Z témat jmenujme: Jak se nezbláznit v dnešním světě – Jak říci NE! Jak říci ANO… – Etiketa a normy
v písemném styku – Jak být profesionální a šik – Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem – Akademie zad
aneb aby záda nebolela.
Záznam semináře Akademie zad… naleznete na https://youtu.be/nsBdMedrsn4 – sestřih ostatních seminářů
pak na https://youtu.be/t2UD6MvYDyo.
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http://prask.nova.cz/clanek/novinky/moc-mesice-jak-pusobi-uplnek-na-nase-chovani-vedci-odhalili-zahadu-starou-tisice-let.html
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Hodnocení seminářů
Jsme jediná vzdělávací společnost v ČR, která zveřejňuje hodnocení seminářů jejich účastníky. Na internetových stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/recenze naleznete více než 3 tisíce recenzí zaměstnanců úřadů z celé země. Sami si
tak můžete udělat obrázek o tom, jak je které téma zajímavé odborně nebo přitažlivé svým průběhem. Z mnoha hodnocení vybíráme několik k semináři etikety vedenému panem Ladislavem Špačkem, který jsme uspořádali na Krajském
úřadu Jihomoravského kraje:
Myšlenka, řečená nenápadně jakoby na okraj „etiketu
užíváme k dobru – aby se druzí cítili dobře“. Pan Špaček dokáže ukázat, že i zdánlivě jednoduché činnosti
mohou mít složitá pravidla, ale při tom je podá takovým způsobem, že to člověka nedeptá, ale zaujme. To
hned tak každý lektor nedokáže.
Velice nadstandardní úroveň přednášejícího, originálně pojato.
Seminář byl úžasný, lektor velice vtipný. Zpestřením
byly zážitky pana Špačka a jeho historky ze zákulisí.
Líbila se mi profesionalita lektora, interakce s posluchači, zábavná forma a seminář bez hluchých míst :-)
Seminář hodnotím velmi kladně, získala jsem cenné informace a opět se přesvědčila, že člověk se učí celý život. Děkuji
za příjemně prožitý čas a pozitivní naladění.
Seminář byl skvělý po všech stránkách, o čemž jednoznačně svědčilo to, že po přestávce byla aula stejně plná jako před
přestávkou.
Pro mě zatím jedno z nejlepších školení, kterých jsem se měla možnost účastnit. Ani chvíli jsem se nenudila.
Nejvíce jsem ocenila použití praktických příkladů ze života a profesionální přístup lektora.
Líbili se mi vše, pan Špaček byl daleko zábavnější, než jsem očekával, mluvil poutavě a věcně, takže seminář byl nejen
informativní, ale i zábavný.
Oceňuji zaměření semináře, formu podání a charisma přednášejícího. Jeden z nejlepších seminářů, který jsem kdy absolvovala.
Vážený pane Špačku, děkuji za obohacení mých stávajících znalostí o etiketě a přeji Vám hodně úspěchů.
Byl jste super! Ale dnes až příliš pozoruji okolí (muže) a hodnotím kladně jejich odívání.
Vážený pane Špačku, nikdy jsem na něčem podobném nebyla. Váš přednes a elegance byla dokonalá. Jsem ráda, že
jsem se mohla Vašeho semináře zúčastnit. Děkuji
Panu Špačkovi zasílám poděkování za skutečně výborný seminář plný praktických informací využitelných i v běžném
životě podaných zábavnou formou, díky které nebyl vůbec problém po celou dobu školení udržet plnou pozornost.
Děkuji za nevšední zážitek panu Špačkovi i Akademii nevšedního vzdělávání. Víc takových akcí.
Dlouho jsem se tak nenasmála. Děkuji!
Je to osobnost, bylo příjemné se s ním naživo potkat.
Seminář na úrovni zážitku z divadelního představení – skvělé!
Velmi se mi tento seminář líbil a určitě budu doufat, že nás pan Špaček zase s něčím podobným brzy navštíví.
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Velká písmena aneb Šťastné a veselé…
Snažíme se nevidět (nazdobené stromečky, blyštící se ozdoby, kolekce – je to ale těžké,
když to vše je v obchodech snad už od září) a neslyšet (ty koledy zní opravdu všude),
ale musíme přiznat… Je to tady! Advent se blíží ke svému konci. Budou Vánoce! Nebo
vánoce? No, pravopisně je sice správně jen jedna podoba, ale jinak je to zcela fuk! Roku 2016 téměř odzvonilo.
Co nám ale ještě zbývá? Musíme napsat několik VÁNOČNÍCH přání a popřát blízkým
k NOVÉMU ROKU, nakoupit v PŘEDVÁNOČNÍCH výprodejích, nasát VÁNOČNÍ atmosféru, udělat VÁNOČNÍ úklid, koupit VÁNOČNÍHO kapra i stromeček. A pak vyvrcholí
ADVENT ŠTĚDRÝM DNEM. Po krásném ŠTĚDRÉM VEČERU přijde BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ. A nakonec přijde i vrchol roku – SILVESTR.
Říkáte si, že je těch pravopisných úskalí nějak moc? Že se v tom nedá zorientovat? Ale kdepak!
Pravidla českého pravopisu z roku 1993 kodifikovala psaní slova Vánoce
s velkým počátečním písmenem. Obdobně je tomu i u názvů významných
dnů a svátků – správně se napíše Štědrý den, Štědrý večer, Boží hod vánoční (ale též Hod boží vánoční) a Silvestr (tedy poslední den v roce). Jde-li
o Nový rok, tak tímto zápisem máme na mysli 1. ledna, použijeme-li nový
rok, odkazujeme k roku příštímu.

S malým počátečním písmenem píšeme druhové názvy advent, vánoční svátky (prázdniny, nálada, cukroví,
koledy apod.) a předvánoční výprodej (trhy, nákupy apod.).
Slovo Vánoce jsme tedy již z hlediska psaní velkých písmen zvládli. Jediné, co by Vás mohlo ještě překvapit, je
skloňování tohoto pomnožného jména. Vězte, že v 7. pádě můžeme užít dva tvary – (před) Vánoci i Vánocemi.
Co napsat závěrem. Milí čtenáři, přeji Vám klidný adventní čas i vánoční svátky. A budu se na Vás těšit
v novém roce 2017! (Ať nám ta sedmička přinese pohodu, štěstí – a nejen pracovní úspěchy!)
Zuzana Stolarská, ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech

Hra na dlouhé zimní večery
Nedávno jsem si vzpomněl na hru, díky které jsme v dospívání vždy
rozhýbali bránice až k bolesti. Nevím, jak se jmenuje, ale její
úspěch je zaručen.
Potřebujete alespoň 3 hráče, propisky a spoustu papírových proužků na psaní (např. 7 cm x 20 cm). V prvním kole zcela nahoru každý
napíše přídavné jméno (přívlastek odpovídající na otázku JAKÝ). Po
napsání ohne papír směrem dolů, aby slovo nikdo neviděl, a pošle
papírek dalšímu hráči po směru hodinových ručiček. Každý z hráčů
má nyní v rukou papírek svého spoluhráče a nevidí na slovo.
Druhé kolo může začít. Hráči nyní napíší nějaké podstatné jméno
(KDO). Papírek ohnou, pošlou dál a pokračují s dalšími slovy odpovídajícími na otázky CO DĚLÁ (sloveso), KDE, KDY, PROČ, JAK.
Obsah a pořadí jednotlivých slovník druhů a příslovečných určení
lze měnit podle libosti. Nakonec – když hráči napíší poslední slovo
– pošlou papírek dál, rozvinou ho a čtou. Často vznikají velmi zajímavé slohové práce.
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Chraňte svá záda – padejte ze židle
Zamyslete se, kolik času denně strávíte sezením: u snídaně, cestou do práce, v práci, u oběda, v restauraci
s přáteli nebo doma u večeře… Důsledkem statického životního stylu mohou být:
• bolesti zad způsobené tlakem na meziobratlové ploténky jako důsledek špatného sezení
• otoky končetin způsobené nesprávnou funkcí lymfatického systému
• vznik trombóz a křečových žil v důsledku nesprávného krevního oběhu
• špatné trávení – pocit plnosti po jídle
• ochablost břišních svalů
Až třetina pracovních neschopností vzniká z nesprávného sezení. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)
je druhou nejčastější příčinou zdravotní neschopnosti takzvaná funkční porucha pohybového aparátu.
Jednou z možností jak přispět k dlouhodobě dobrému stavu našich zad je kvalitní
židle. Na dnešním trhu najdeme velké množství ergonomicky řešených židlí. Přes
jejich sebelepší ergonomii se však bude stále jednat o pasivní sezení, při kterém
dochází k ochabnutí některých svalů a přetížení a zkrácení svalů jiných.
Dynamické sezení umožňují židle pro dynamické sezení českého výrobce
balančních židlí a nábytku PEŠKA. Sezení na balanční židli je skvělou
alternativou, doporučuje se však maximálně dvě hodiny v kuse –
zde využijete mechanismus STOP&GO® pro uzamčení balančního
pohybu.
Mé první setkání se židlí SPINALIS bylo úsměvné. Usedl jsem
a málem jsem se ocitl na zemi. Sedací část židle se hýbe. Něco, co
jsem nečekal. Moje překvapení bylo obrovské. Uviděl jsem něco
nového, revolučního a přitom tak jednoduchého. Po dni sezení se
moje nadšení zvyšovalo. Cítil jsem, jak pracují svaly, které běžně
nepoužíváme, cítil jsem, že dynamický sed je řešení pro hodně
sedících lidí v kancelářích.
Dnes po dlouhodobém používání si židli nemohu vynachválit.
Někteří naši klienti dali na radu a židli používají a občas je
bohužel i ztratíme, nemají už bolesti a problémy s bederní
oblastí zad.
Na stránkách www.peska.cz najdete vysoce kvalitní zdravotní
balanční židle s maximálním komfortem sezení, s moderním vzhledem vybavené mechanismem Balance®
s méně náročným rozsahem, mechanismem STOP&GO® pro uzamčení balančního pohybu, ale také židle se
zesíleným sedákem s odpružením pomocí taštičkových pružin a paměťové pěny, židle prodyšné, vyškově
stavitelné se synchronním mechanismem pro nastavení sklonu sedáku a opěráku s fixací v 5 pozicích. Prostě
židle pro každého.
Martin Trávník, fyzioterapeut, lektor semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela

Blog
Nevšedník si za 4 roky publikování našel spoustu věrných čtenářů a nové nachází dnes a denně (kromě víkendů). Proto
jsme se rozhodli některé články publikovat také na blogu. Na adrese

http://radim.martynek.cz
naleznete články již publikované, ale také příspěvky nové. Jejich cílem je inspirovat, vzdělávat a deburanizovat českou
společnost (ne zrovna v tomto pořadí).

7

Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Nedávno jsme se s jednou kamarádkou bavili o etiketě stolování a narazili na jedno téma, kde jsme se nedokázali shodnout. Rád bych Vás tedy poprosil o Váš názor. Jedná se o výběr místa u stolu. Muž má ženě nabídnout, aby si
první místo vybrala ona. Na tom jsme se ještě shodli. Já ale tvrdím, že žena má muži přenechat takové místo, aby byl
schopen jednoduše přivolat obsluhu mírným gestem, případně aby mohl sledovat dění v restauraci a ženu tak mohl
chránit před nebezpečím. Jaký je tedy správný postup při výběru místa u stolu, kde jeden sedí čelem do restaurace
a druhý zády?
Odpověď: Společensky významnější místo je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí na tomto místě, se
cítí bezpečněji, za ním už se nic neodehrává, neobtěžuje ho procházející personál, právě pro tento komfort toto místo
náleží ženě, hostovi, staršímu, nadřízenému. Muž si musí poradit ze svého méně komfortního místa. Jestli se nemůžeme řídit podle stěny, třeba uprostřed sálu, společensky významnější je místo čelem k oknu, a pokud místnost nemá
okna, host, žena, sedí čelem ke vstupním dveřím.

ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ
S LADISLAVEM ŠPAČKEM
To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, během kterého se při 5chodové večeři naučí účastníci všem pravidlům
společenského stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování
na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání
stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak zacházíme s pečivem, degustace a dekantace vína, jak jíst běžná i exotická
jídla atd.).
DEGUSTAČNÍ MENU ASISTOVANÉ VEČEŘE
Welcome drink CODA Sekt
Degustace tří druhů předkrmů z buffetového stolu
Grilované tygří krevety s petrželovým máslem a hráškovými lusky
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Volařík, 2010
Tagliatelle s parmazánovou omáčkou a restovanými hříbky
Vepřová panenka připravená metodou Sous Vide s vařeným bramborem a přírodní šťávou
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008
Káva
Více informací získáte na stránce www.ladislavspacek.cz.
Otázka: Navštěvuji často sportovní akce nejrůznějšího druhu a poslední dobou vidím okolo sebe rozpaky při oslavách
vítězů. Příklad: na sportovní akci v Čechách zvítězí americký závodník, a když hraje americká hymna, lidé (Češi) jsou
v rozpacích, jestli vstát ze sedátek a udělit tak poctu či ne. Osobně jsem toho názoru, že Čech dává poctu české hymně,
Němec německé apod.
Odpověď: Státní hymna je jedním ze státních symbolů, podobně jako vlajka nebo státní znak. Hymně prokazujeme čest
tím, že povstaneme, muži sejmou pokrývku hlavy (jakoukoliv, tedy klobouk, kulicha, baseballovou čepici) a po dobu
hraní hymny stojíme v pozoru. A teď to, na co se ptáte: Tuto poctu prokazujeme všem hymnám všech států, nejen své
vlastní. Jestli se hraje americká hymna, povstaneme a stojíme v pozoru, stejně jako když se hraje česká hymna.
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Důvěra jako základ úspěchu
Většina lidí má za to, že důvěru buďto máme nebo nemáme. Omyl. Důvěru můžeme vytvářet, a to mnohem
rychleji, než si obvykle myslíme. Důvěra je totiž opravdu jediná věc, která dokáže změnit vše.
Jste zastáncem toho, že důvěřovat lidem je příliš riskantní nebo toho, že nedůvěřovat lidem je ještě riskantnější? Věříte obecně v lidi? Že mají potenciál? Nasloucháte jejich potenciálu?
Zamyslete se nad vztahem s někým, s kým pracujete nebo žijete, a pokud máte pocit lehké nedůvěry, položte
si otázku: Je možné, že tato nedůvěra je, přinejmenším z části, odrazem mé vlastní omezené důvěry v dotyčného člověka?
Pojďme si říci, co to důvěra vlastně je. Představte si misku vah a na jedné straně je charakter člověka (důvěra
v člověka) a na druhé straně je kompetentnost člověka (důvěra v odborné znalosti). Charakter zahrnuje takové věci, jako jsou integrita, motivy, úmysly ve vztahu k druhým lidem. Kompetentnost zahrnuje naši způsobilost, schopnosti, dovednosti a výsledky, vše, čeho jsme až dosud dosáhli. Prakticky nám jde o rovnováhu mezi
charakterem a kompetentností.
Pokud o někom máte za to, že je upřímný a čestný, ale nemá výsledky, sotva mu budete důvěřovat. A naopak.
Pokud má někdo vynikající schopnosti, nadání a může se pochlubit výbornými výsledky, ale není čestný, stěží si
získá naši důvěru.
Teorie etiky říká „jednejte správně“ (charakter) a „docilte, aby se realizovaly správné věci“ (kompetentnost).
Představím Vám model Pěti vln důvěry podle pana Stephena M. R. Coveyho, který názorně ilustruje podstatu
důvěry, ukazuje, jak se důvěra šíří zevnitř ven a definuje pět úrovní, v nichž důvěru vytváříme. Všichni bez rozdílu máme (a můžeme uplatnit) velký vliv na první dvě vlny důvěry, a proto musíme začít od nich.
PRVNÍ VLNA: SEBEDŮVĚRA – Sebedůvěra se týká důvěry v sebe sama, jinak řečeno, být ve vlastních očích
i v očích ostatních lidí člověkem hodným důvěry. Klíčovým principem této vlny je důvěryhodnost a její základní
čtyři prvky. Konečným výsledkem spojení vyspělého, ušlechtilého charakteru a kompetentností je důvěryhodnost, mínění a vliv.
DRUHÁ VLNA: DŮVĚRA VE VZTAZÍCH – Důvěra ve vztazích, se týká vytváření a posilování „konta důvěry“, které máme u druhých lidí. Klíčovým principem této vlny je konzistentní chování. V této vlně je 13 vzorců chování,
které když budeme dodržovat, bude výsledkem výrazně vyšší schopnost dosahovat důvěry ve vztazích s lidmi,
pozvednout vzájemné vztahy na vyšší úroveň a dosahovat lepších výsledků.
TŘETÍ VLNA: DŮVĚRA V ORGANIZACI – Důvěra v organizaci se týká vytváření důvěry lídry ve všech typech organizací. Klíčovým principem této vlny je sladění. Pokud jste někdy pracovali s lidmi, jimž jste důvěřovali, ale
v organizaci, k níž jste důvěru neměli, rychle si uvědomíte, že třetí vlna má rozhodující význam.
ČTVRTÁ VLNA: DŮVĚRA NA TRHU – Důvěra na trhu představuje oblast, kde si téměř každý člověk naprosto
jasně uvědomuje a chápe význam důvěry. Klíčovým principem této vlny je pověst. Značka velmi výrazně ovlivňuje chování a loajalitu zákazníků.
PÁTÁ VLNA: DŮVĚRA VE SPOLEČNOSTI – Důvěra ve společnosti se týká vytváření hodnot určených pro druhé
a pro společnost jako celek. Klíčovým principem této vlny je přispění. Jsme druhým lidem příkladem a podněcujeme je, aby stejně jako my i oni vytvářeli hodnoty určené druhým a přispívali společnosti jako celku.
PŘÍKLAD ZE ŽIVOTA – Zažila jsem ten pocit, kdy jsem si přestala důvěřovat, výsledky v práci se toho staly důkazem, nechtělo se mi do práce vůbec vstávat a nebavila mě. To se odrazilo i ve vztazích a ostatní přestávali
důvěřovat mně. Tenkrát jsem se rozhodla z práce odejít a začít na sobě makat. Makat na tom, abych důvěřovala sama sobě, abych se tím pádem radovala z práce, měla energii a zvýšila se rychlost mých činností. Teď
jsem Vám prozradila vzorec, jak důvěru měřit. Ale to bychom si řekli příště.
Kristýna Stoklásková, zakladatelka projektu Šéfův svět, headhunterka a mentorka asistentek
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Nový seminář
Mozkový jogging – trénink paměti a mentální mapování
Seminář Vás přesvědčí, že máte úžasnou paměť, pokud víte, jak ji používat a využívat. Úžasným výsledkem pro účastníky kurzu je, že jsou schopni si zapamatovat rychleji a bystřeji velké množství informací a následně si je s lehkostí vybavit. Vedlejším produktem je i větší sebevědomí a uvědomění si, jak úžasnou paměť máte! V každém věku můžete objevovat fantastické možnosti lidské mysli. Špatná paměť neexistuje. Jen ji neumíme správně používat. Naučíte se techniky, které Vám pomohou zapamatovat si čísla, data, slovíčka, obličeje, či jména. Dozvíte se tipy na trénování paměti a
zjistíte, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit.
Na kurzu si osvojíte základy paměťových technik, které využijete v každodenním životě k zapamatování si velkého (a pro
Vás důležitého) množství informací. Jejich používání zlepšuje nejen Vaši paměť, ale také ostatní mentální schopnosti
(vizualizaci, kreativitu, práce s emocemi a další schopnosti).
Naučíme se také techniky, jak vytahovat podstatné informace z hlavy ven a jak podstatné informace do hlavy dostávat
pomocí alternativního zápisu myšlenek – mentálních map.
Přínosy pro účastníky:








zvýší kapacitu své paměti několikanásobně
posílí kreativitu a představivost
rychleji si zapamatují a vybaví tváře, jména, čísla a velké množství informací
naučí se techniky zapamatování a přenesou je do svého života
naučí se využívat mentální mapy v praxi
naučí se rychleji řešit úkoly a rychle najít podstatu věci
lépe si zorganizují své myšlenky, úkoly, čas, život

Program:










Návod na využití obou hemisfér zároveň
Zákonitosti paměti a co nám ve škole neřekli…
Mnemotechnické pomůcky v práci s pamětí:
o
Jak dostat do hlavy neuvěřitelné množství informací a pak si je lehce vybavit?
o
Metoda LOCI v praxi
o
Cizí slovíčka?
o
Jak si zapamatovat jména a tváře
o
Čísla, čísla a čísla – jak si je zapamatovat
Smyslová inteligence a pravidla efektivního učení
Jak zvýšit koncentraci a pozornost
Co jsou myšlenkové mapy
o
Využití myšlenkových map v praxi.
o
Praktický nácvik mentálních map
o
Vedení ve vytváření, rady a doporučení
Mentální mapy v praxi
o
Využití myšlenkových map pro zapamatování si většího množství informací
o
Úkoly, myšlenky, možnosti a jejich záznam pomocí mentální mapy
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Tip na vánoční dárek
Publikace Písemná komunikace v praxi, která je od prosince k dostání
v rozsáhlé sítí knihkupectví, ale také na www.JakNaDopisy.cz, přináší do
strnulé praxe mnohých společností a úřadů obrovský vodopád změn. Nejde přitom o obyčejnou jazykovou příručku, ale o nevídanou smršť nevšedně podaných informací. Kniha se skládá ze tří částí:




Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle
normy
Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi, asertivita a empatie v dopisech
Vzory dopisů k nejrůznějším příležitostem (také v e-podobě)

Video s panem Ladislavem Špačkem o přínosu publikace, ale také záznam
křtu naleznete na www.JakNaDopisy.cz.
Publikace je průvodcem při psaní dopisu a skvěle poslouží všem: počínaje začátečníky, kteří vyťukávají svá první písmenka na klávesnici, přes odborníky, kteří vytvářejí náročné úřední/obchodní dopisy, a lektory, kteří
neodborně přednášejí úpravu písemností, nekonče.
Norma ČSN 01 6910 z roku 2014, které se publikace ve své nejobsáhlejší části věnuje, obsahuje celou řadu
polopravd a archaických pravidel převzatých z Pravidel českého pravopisu z roku 1993. V knize Písemná komunikace v praxi učíme čtenáře, jak má vypadat úprava písemností v 21. století podle mnohem relevantnějších norem, zákonů, vyhlášek a směrnic. Po přečtení knihy budou i mnozí lektoři chytřejší a budou tak moci
předávat účastníkům seminářů pravdivé informace oproštěné od vlastních mylných přesvědčení a představ.

K zamyšlení
Máte milenku? Podle nového občanského zákoníku o tom musíte informovat manželku
Následující příběh dokládá, jak absurdní mohou být naše zákony. Na právníka se totiž obrátila žena z Pardubic, která
chce před soudem ze svého manžela vymámit, jaké úmysly má do budoucna se svou milenkou! Asi 40letá žena o manželových záletech sice ví, nic víc než občasnou nevěru mu ale nehodlá tolerovat. A zdá se, že podle nového občanského
zákoníku má na tyto informace skutečně právo!
Říkejme jí třeba paní Adéla. Za svého muže je provdaná 12 let a – byť se to někomu může zdát podivné – toleruje mu
milenku – tedy pokud se vždy po milostných hrátkách vrátí domů k rodině. Jenže další plány a třeba i zaječí úmysly jí
manžel odmítl prozradit a tak se obrátila na právníka! „Ta klientka se chce žalobou u soudu domoci toho, že manžel by
měl soudem uloženu povinnost informovat ji o svých záletech a jiných budoucích plánech a úmyslech,“ vysvětluje právník Libor Malý.
Tedy zda se náhodou nechce za milenkou odstěhovat a založit s ní rodinu. Podle nového občanského zákoníku má totiž
i na tyhle informace právo! „Od 1. ledna je ustanovena povinnost mezi manžely, informovat se o všech úmyslech, které
by mohly ovlivnit chod manželství,“ potvrzuje právník Libor Malý.
„Já se domnívám, že míra sdílnosti v mezilidských vztazích není vynutitelná. Jestli o sobě vědí, tak by si to mohli vyříkat
všichni tři, nebo alespoň ty dvě ženy spolu. To pak ale většinou dopadne tak, že ten chlap z toho pak vyjde jako pěkný
vůl,“ radí psycholog Jan Lašek a právník Malý mu dává za pravdu: „To je věc, která podle mě nemá v zákoníku co dělat
a v budoucnu přinese řadu soudních sporů,“ tuší právník. A podle jeho kolegů zcela zbytečných sporů. Když si totiž dva
lidé nerozumí, žádný zákon jim nepomůže.
Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/86559-mate-milenku-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-o-tom-musite-informovat-manzelku/
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Nový seminář
Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC
Dnešní doba přináší mnoho změn, nejistoty, nároků na flexibilitu. Zaměstnanec na úřadě musí zvládat nároky na učení
se novým informacím, je vystaven mnohým změnám, tlakům a stresovým situacím, ať již od zaměstnavatele nebo od
občanů. Aby uměli vše zvládat, je nezbytné umět pracovat sám se sebou a umět ze všech těchto událostí vyjít posilněn.
Ve stavu, kdy je člověk přiměřeně sebevědomý a zklidněný, prožívá motivační stres, je schopen práce nejvyšší kvality, je schopen ustát jakékoli vztahové záležitosti. Toto nabízí právě seminář na zvyšování psychické odolnosti.
Míra naší psychické odolnosti je zodpovědná za výsledné emoční prožívání náročných, stresových situací, popřípadě
životního údělu. Odolnost je do jisté míry vrozená, ale je možné ji i posilovat. Tento seminář nabízí pozitivní psychologii zaměřenou na pozitivní emoce (radost, štěstí, spokojenost, naděje) a kladné životní zážitky a zkušenosti a pozitivní
individuální vlastnosti a rysy osobnosti (nezdolnost, smysl pro humor, sebedůvěra, sebehodnota, sebejistota) a pozitivně fungující vztahy, společenství, instituce.
Psychická odolnost nám pomůže žít vyrovnanější a radostnější život. Zároveň být nezdolný a umět se vyrovnávat se
zátěžovými situacemi, změnami, nejistotou. Ustát jednání s nepříjemnými lidmi, nehroutit se z každé maličkosti a neztrácet nadhled.
Seminář je zaměřen na pozitivní aspekty života, které posilují vnitřní sílu, energii a sebevědomí, a zároveň zvyšují stabilitu osobnosti.
Přínosy pro účastníky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

získají pozitivnější pohled na svět, na sebe, na druhé lidi
naučí se těžit i ze svých neúspěchů
naučí se měnit myšlenkové struktury, které vedou k pozitivnímu prožívání
obecně se naučí zvyšovat psychickou odolnost díky cvičení tak, aby se uměli čelit všemu, co život přináší
naučí se relaxovat mentálně i fyzicky
naučí se využívat zdroje vlastní síly a nezdolnosti
posílí si vědomí svých pozitivních aspektů své osobnosti
naučí se čerpat ze svých zkušeností a zážitků
zvýší si sebevědomí a sebeúctu
získají odstup a nadhled

Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analýza životní energie a síly
Jak čerpat ze svých zdrojů a posilovat svou psychickou odolnost?
Omezující přesvědčení a programy – jak se díváme na svět? Proč se někdy stresujeme sami?
Ministrategie zvládání problematických lidí, situací, nejistoty
Úhly pohledu, získání nadhledu
Trénink radosti
Zodpovědnost za svůj život a za vlastní prožívání
Způsoby zklidnění a zbavení se napětí
Rady, tipy na posilování psychické odolnosti
Sebevědomí, sebeúcta, sebejistoty – zdroje a cvičení na posilnění
Progresivní relaxace a další uvolňovací cvičení
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Šašek a královna aneb Etiketa u stolu pro děti
Pohádkové odpoledne určené především pro děti od 6 do 12 let spojené
s praktickým nácvikem stolování to je
vzdělávací akce Šašek a královna. Užijete si asistovanou večeři, humorné
vstupy šaška s písničkami, pantomimou
a královskými soutěžemi.
V hlavních rolích se představí: Adriana
Sobotová (Královna), Světlana Nálepková (Šašek), Ladislav Špaček (Mr.
E(tiketa)), Nada Labanová (paní Učitelka).
Během zábavného interaktivního představení se děti naučí vše, co budou pro
svůj budoucí společenský život potřebovat:





Jaké oblečení je vhodné pro společenskou příležitost
Prostírání stolu, nádobí a náčiní pro společenské stolování, zasedací pořádek (pozor, přítomna bude
i královna)
Jak se chováme u stolu (sezení u stolu, ubrousek, pečivo, sklenice, držení příboru, překládání pokrmů
z mísy na svůj talíř, servírování, jak jíme různá jídla, co se u stolu může a co se nesmí)
Jak správně jíst polévku, maso, těstoviny, brambory, moučník

„Slušné chování je jeden z nejcennějších dárků, které můžete svým dětem dát. Vaše děti jej budou rozbalovat
po celý svůj život a vždy si na Vás s láskou vzpomenou.“ Ladislav Špaček
Další informace získáte na www.ladislavspacek.cz
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Soutěž
V minulém vydání Nevšedníku jsme vyhlásili soutěž a slíbili zaslat publikaci Písemná komunikace v praxi tomu čtenáři,
který jako první zodpoví otázku: Co má přednost před preferencemi nositele – co je více než Vaše vlastní přání?
Přednost před preferencemi nositele mají pravidla firemní kultury. Platí-li, že se v organizaci všichni oslovují křestním
jménem a vykají si, pak se tomuto pravidlu chtě nechtě musíme přizpůsobit.
Etiketa dává nadřízeným v pracovněprávním vztahu možnost oslovovat své podřízené – bez jejich souhlasu – křestním
jménem při zachování vykání. Nicméně v rámci společenské skupiny – uvnitř firmy nebo úřadu – lze nastavit pravidla
podrobnější, která zjemňují pravidla společenského chování.
Kupříkladu v IBM se lidé oslovují křestními jmény a tykají si – tituly nepovažují za životně důležité, ale funkce se cení.
V pražském Unicornu platí pravidlo, že si všichni tykají, včetně generálního ředitele.
Nezapomenu, když jsme čekali s lektorkou etikety před prvním seminářem realizovaném pro Unicorn ve školicí místnosti. Když vstoupil první účastník, pronesl: „Ahoj!“ Neznali jsme jejich pravidlo firemní kultury, a tak jsme se podívali na
sebe navzájem dost nechápavě. Určitě mu to došlo, když po chvíli dodal: „Vy nejste odsud? Tak ´dobrý den´!“

Laffer: Bohatí lidé jsou nejlepším přítelem na světě2
Většina vzdělaných lidí zná Lafferovu křivku, proto věřím, že naše čtenáře příjemně překvapí tento inspirativní
rozhovor s Arthurem Lafferem. (redakčně kráceno)
Kritizovaný i obdivovaný, to je americký ekonom Arthur Laffer, poradce bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana i bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. V 70. letech načrtnul na kousek ubrousku
Lafferovu křivku3, kterou najdete ve většině vysokoškolských učebnic ekonomie.
V rozhovoru pro INFO.CZ řekl, že Česko musí daně snížit, aby dosáhlo rychlejšího růstu a dohnalo Západ. Politici by se podle něj neměli ptát, jak zajistit důslednější placení daní, měli by lidi přesvědčit, aby to dělali dobrovolně.
Já bych začala otázkou z našeho regionu, teď se Česku docela daří, myslíte, že je to udržitelné?
Pokud není, tak jste v potížích. Vám se teď daří docela dobře. Ale nedaří se vám skvěle. Před hospodářskou
recesí se vám dařilo mnohem lépe.
Proč?
Měli jste růst 6 nebo 7 procent. Takový růst potřebujete, abyste dohnali zbytek Evropy. Úroveň
HDP je stále pod průměrem západní Evropy.
Takže si musíte položit otázku, jaký typ politiky
potřebujete, abyste dosáhli potřebného růstu.
Když zvednete daně v lokalitě B a snížíte daně
v lokalitě A, tak se výrobci, výroba a lidé přesunou kam? Do lokality A. Musíte se těchto principů držet. Z celého regionu musíte mít nejnižší
daně, abyste mohli rychle růst. A nízké daně pro
chudé lidi nepomohou, musí to být nízké daně
pro lidi, kteří mají vliv na práci, podnikání a následně růst produktu. Je dobré myslet na to, že
bohatí lidé jsou nejlepším přítelem na světě. Ti
2

Lafferova křivka; zdroj: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=46047

Zdroj: http://www.info.cz/svet/slavny-ekonom-laffer-pro-info-cz-bohati-lide-jsou-nejlepsim-pritelem-na-svete-jaky-recept-ma-procesko-707.html
3
Lafferova křivka zobrazuje závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění. Když je zdanění 0 %, výnosy nejsou žádné, když
100 % tak také, protože daně nikdo neplatí. Někde mezi tím existuje taková míra zdanění, která generuje nejvyšší výnosy.
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totiž platí účty a vytváří pracovní místa. Vy si nemůžete dovolit ten luxus přerozdělování, vy jste příliš malí,
izolovaní. Měli byste udělat to, co udělal John F. Kennedy. Říkal, že nejlepší sociální systém je dobře placená
práce. Vy musíte vytvořit tento mechanismus tady, abyste se dostali na prosperující úroveň.
Víte, hodně lidem vadí, že bohatí lidé neplatí žádné daně.
Bohatí lidé jsou bohatí. Smiřte se s tím. Myslím tím, že mají možnosti, které lidé běžně nemají. Mohou si zaplatit právníky, účetní, daňové poradce, mohou si dokonce najmout kongresmany a senátory, to mluvím o USA.
Tady je to ještě horší. Když vidíte skupinu lidí, která se pohybuje kolem prezidenta Obamy, nemyslete si, že to
jsou chudí lidé, kteří mu vysvětlují, jaké je to být chudý. Ne, to jsou lidé z Goldman Sachs. Člověk se musí smířit
se světem, jaký je. Ti lidé se umí daním vyhýbat. Tam jde o to, jak nalákat tyto lidi do Česka. Jinak tady nebudou. V ideálním světě by člověk pracoval, jak by nejlépe mohl a John Lennon by zpíval „představ si celé lidstvo,
jak sdílí celý svět“. Bohatí by darovali všechen svůj příjem, aby pomohli chudým.
Lidé se pak stěhují raději někam, kde ty daně neplatí. Přesouvají podnikání do daňových rájů.
Bohatí lidé jsou úplně stejní jako ti chudí, jen mají peníze. Oni chápou, že daně jsou něco, co se musí platit,
abychom byli civilizovaná společnost. Každý to chápe, ale musí to být férové. A ti bohatí daně zaplatí, když
budou věřit, že jsou spravedlivé. Jasně, že někteří budou podvádět, ale většina je zaplatí. Pokud budou muset
platit proporčně více než jiní, tak se rozhodnout tomu zamezit. A oni ten boj vyhrají. Kdybyste to vy chtěla
změnit, tak nejste dostatečně velká ani mocná a nemáte na své straně Boha. Takže správná otázka je, jak je
donutit, aby dobrovolně platili daně a neodjeli. Takže co je lepší?
U nízké rovné sazby daně se povede vybrat ty daně nejjednodušeji. Oni vědí velmi dobře, že pokud vydělávají
desetkrát více než běžný člověk, že musí zaplatit desetkrát více na daních, ale ne stokrát. To není fér. Když
k takové situaci dojde, najmou si právníky a účetní, mohou si koupit i vládu. A věřte mi, že si mohou koupit
vládu. Pokud si mohou koupit moji vládu, mohou si koupit i tu vaši.
Korupce je všude, to je pravda. Takže pokud chceme získat více daní, musíme je snížit?
Pracoval jsem hodně v subsaharské Africe. Výběrčí daní se mě ptali, jak mají vybrat víc daní. Co mají udělat,
aby měli z daní větší výnosy. Ale to není ta správná otázka. Bez bohatých lidí neplatí daně nikdo. Třeba na
Ukrajině, která je mnohem chudší než vy a také mnohem zkorumpovanější, nikdo daně neplatí, je to feudální
systém. Vždycky říkám, aby se lidé dívali na svět takový, jaký je, a ne takový, jaký by mohl být.
Takže co je správná otázka?
Budu teď mluvit zcela matematicky. Není to pravicový, není to levicový, není to liberální, není to demokratický
ani republikánský pohled na věc. Vždy když dochází k redistribuci, tak berete někomu, kdo má víc, a dáte to
někomu, kdo má méně. Tím ale u těch co mají více, snížíte snahu produkovat více a oni budou produkovat
méně. A když to dáte někomu, kdo má méně, tak mu dáte alternativní příjem a oni budou také produkovat
méně. Ta první teorie o redistribuci je o tom, že s každým přerozděleným příjmem se sníží ten celkový příjem.
To je matematika. Dále bych chtěl ale poznamenat, že to neznamená, že se vůbec nebude přerozdělovat. Ale
musíte vědět, co se stane, když to uděláte. Takže čím více redistribuujete, tím více snížíte celkový příjem. Takže pokud redistribuujeme všechen příjem, tak nebude ve společnosti žádný příjem.
Kdybych jako profesor udělal to samé, co dělá vláda, když přerozděluje, tak bych svým podprůměrným studentům udělil stipendium. Co udělají moji nadprůměrný studenti? Oni jsou chytří, proto se budou snažit změnit pravidla a budou dostávat ještě horší hodnocení než moji podprůměrní studenti. Tak si udrží stipendium.
A oni jsou chytří, oni se nepletou. Tím, že jsem změnil úplně celý systém, změnil jsem celý vzdělávací proces.
Redistribuce dělá to samé, mění celý proces a snižuje příjem. Já neříkám, že by k ní nemělo docházet. Ale musí
být limitovaná jen pro ty, kteří to opravdu potřebují.
A jak to tedy limitovat?
Domovy pro bezdomovce, bezplatné kliniky pro chudé, stravovací lístky, ale nic dalšího. Lidé mají právo přijít
o peníze a peníze vydělat. Když do tohoto procesu zasahuje vláda, lidem vezme právo peníze vydělat. Je to
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trochu nadsázka, ale my máme ve Spojených státech systém, který lidi podporuje v tom nepracovat a je to od
té doby, co Clinton odešel z Bílého domu. Zaměstnanost dospělé populace klesá z 64 na 57 procent, přicházíme o 12 milionů míst ročně. A je to tím, že platíme lidem, aby nepracovali. A ještě je daníme, pokud pracují.
To není to, co by měl dobrý sociální stát dělat.
Ano, ale když člověk dá lidem peníze, mají víc svobody, mají možnost si založit vlastní podnikání, nejsou
limitování tím, že musí hledat práci za každou cenu.
To sice mohou, ale jako starý profesor teď budu mluvit o ekonomice. Když někomu dáte peníze, dojde k pozitivnímu příjmovému efektu. To je to, co popisujete vy. Jenže lidé také mohou jít ven, opít se a ztloustnout, jet
na prázdniny, mohou dělat, co chtějí, jsou to jejich peníze. Pak jsou tady ti, kterým jste peníze vzala. Oni ztratí
stejný podíl svobody. To je příjmový dopad transferů. To co jste vy popsala, mělo pozitivní dopad na příjemce,
ale jsou tam i ty negativní dopady na plátce, společně vytváří celkové dopady. A nakonec se tyto dva efekty
teoreticky rovnají nule.
Jenže substituční efekt se nule nerovná. Tam se jednotlivosti nasčítají.
Užitek musí převážit náklady na ty převody, plus ztrátu produkce, plus náklady na administrativu těchto věcí.
A náklady na administrativu nejsou nízké. Alespoň ve Spojených státech jsou vysoké. A pak je nutné se zastavit. Politická otázka je, kde se musí nakreslit čára. Když jdou politici přes tu linii, tak to není můj problém.
Nakonec ale většinou nedostanou výsledek, který očekávají. Ve Spojených státech jsme šli příliš daleko. Vytvořili jsme tím chudobu a beznaděj. To, co měly transfery vyřešit, naopak vytvořily. Daníme lidi, protože kouří,
proč to děláme? Aby přestali kouřit. Daníme lidi, když jezdí rychle po dálnici. Proč to děláme, protože nechceme, aby jezdili moc rychle. Proč potom daníme lidi, kteří mají příjem? Proč daníme firmy, které prosperují?
Proč daníme lidi, kteří zaměstnávají další zaměstnance? Nedaníme je, aby měli menší příjmy a zaměstnávali
méně lidí. Zdaňujeme je, protože potřebujeme peníze. Ale daně na ně mají stejný dopad jako na kouření nebo
rychlou jízdu. Pokud zdaníte lidi, kteří pracují, a zaplatíte lidem, kteří nepracují, má to stejný efekt.
Není tajemstvím, že v Americe bohatnou v posledních letech jen bohatí a střední třída chudne, čím to tedy
je?
Kvůli sociálnímu systému. Psal jsem o Warrenu Buffetovi. Milý muž. Tlustý a „nízký“ jako já. Warren Buffet
říká, že zaplatil na daních méně než jeho sekretářka. Jeho daňová sazba byla tak něco nad polovinu daňové
sazby jeho sekretářky. Zaplatil sedm milionů na daních. On dal hodně peněz na charitu, daroval peníze vlastní
nadaci a také Gatesově nadaci. Spočítal jsem, že jeho příjem by mohl být asi 13 miliard dolarů v ten daný rok
a zaplatil legálně na daních sedm milionů dolarů. Což je zlomek procenta příjmu. Kdybychom měli nízkou rovnou daňovou sazbu, ta daň by byla 12 nebo 13 procent. Zaplatil by 1,5 miliardy dolarů místo sedmi milionů.
Takže vy si myslíte, že zdanění bohatých až 70 procent, jak to navrhuje třeba Piketty (francouzský ekonomom, který se věnuje redistribuci; napsal bestseller Kapitál 21. století – pozn. redakce), je naivní?
Nejen naivní, je to i ignorantské. Oni nevědí, jak ten systém funguje. Já chci, aby bohatí platili férový podíl. Oni
neplatí. Důvodem je, že je společnost zažene do rohu, a oni se pak chovají nepřátelsky. Když jsem byl na konferenci v subsaharské Africe, bylo mi řečeno, že v zemi nezůstali žádní boháči. Zeptal jsem se jedné milé paní
z Nigérie, se kterou jsme měli hodně společného, oba máme velkou rodinu, jaká je daňová sazba v její zemi,
kdo kontroluje silnice, školy, vodohospodářské společnosti. Všechno kontrolovala vláda. Danit v době prosperity nelze. Ona mi odpověděla, že my to v Americe děláme, že školy a silnice má na starosti také vláda. Já jí
odpověděl, že je velký rozdíl mezi Amerikou a jimi. My jsme bohatí a vy nejste. Když Amerika bohatla přibližně
v roce 1910, tak podíl vládních výdajů na produkci byl 2,5 procenta.
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