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Předseda Svobodných Petr 
Mach udělal nevídanou 
věc: rezignoval na  svůj 
mandát europoslance. 
Zdůvodnil to tím, že se 
chce naplno věnovat ná-
rodní kampani, aby svoji 
neparlamentní stranu do-
stal do české sněmovny, a touhle 
osobní investicí přesvědčit voliče dát 
Svobodným šanci.

Mach si mohl klidně vzít volno 
na dobu kampaně, a pokud by neu-
spěl, vrátit se do evropské lavice, jak to 
standardně dělají ostatní europoslanci. 
Takhle se dobrovolně připravil o pří-
spěvek k důchodu za svoji evropskou 
službu, který poslanci 
většinou oceňují, neb 
často představuje pod-
statné zvýšení jejich ži-
votní úrovně v  penzi, 
a vystavil se riziku, že se 
po sněmovních volbách 
ocitne bez práce a bez 
mediální pozornosti. 

Je to radikální krok 
vyvolávající řadu otá-
zek, z ptačí perspektivy 
ale zapadá do politikovy trajektorie. 

Do  českého veřejného prostoru 
vstoupil Mach jako přesvědčený eko-
nomický liberál, který věřil, že ne-
viditelná ruka trhu vyřeší i  špatné 
počasí. Záhy se stal hlasitým kriti-
kem EU, neboť ta pro něj ztělesňo-
vala hlavního nepřítele – regulace. 
Svým zápalem působil často leg-
račně, třeba když – coby absolvent 
a učitel na pražské VŠE – spočítal, že 
chystanou změnou hlasování v EU 
poklesne schopnost Česka ovlivnit 
nové regulace ze 3,7 na 2,2 procenta, 
což byl pro Macha červený fáborek 
a další důvod, proč z EU vystoupit. 
Pro řadu lidí tím byl ale zajímavý 
a do koše demokratické debaty vná-
šel řadu let další element.

Zhruba před třemi lety nastala 
změna. Mach byl zvolen do  eu-

roparlamentu, tam usedl 
ve  frakci protievropských 
stran pod vedením tvr-
dého britského populisty 
Nigela Farage a  od  no-

vých přátel se zjevně za-
čal učit. Proslovy o svobodě 

a odsudky regulace tvaru ba-
nánů postupně vystřídala kritika 

uprchlických kvót, které do  Česka 
ženou „cizí kultury“, sžíravá slova 
na adresu „papalášů v Bruselu“ sou-
těžila s faktem, že si Mach z rozpočtu 
europarlamentu platil až čtrnáct asi-
stentů, z nichž mnozí byli členy či 
spolupracovníky Svobodných. A ne-
cítil potřebu distance od svého hlav-

ního evropského part-
nera a gurua Farage ani 
ve chvíli, kdy ten úspěš-
nou kampaň za brexit 
postavil na  vykreslo-
vání – Machem vzý-
vaného – volného po-
hybu Poláků, Čechů 
a dalších Východoevro-
panů do Británie  jako 
hrozby.

Při posledním me-
diálním vystoupení v  roli europo-
slance před dvěma týdny Petr Mach 
prohlásil, že českým zájmem je do-
sáhnout toho, aby čeští řidiči mohli 
jezdit do  Francie, aby krátce nato 
zopakoval, že usiluje o  vystoupení 
z EU. A nakonec dodal, že se Česko 
má soustředit na Polsko jakožto al-
ternativu vůči Německu, Francii 
a obecně zemím blíž jádra Unie, ač-
koli právě na jádru EU je Česko exis-
tenčně závislé.

Petru Machovi se zkrátka stalo to, 
co nejednomu liberálovi. Nesdílí op-
tiku, že Evropská unie je v principu 
liberální projekt, a záchranu se roz-
hodl hledat na národním hřišti. Od-
tud je to už jen krůček k národovectví 
a bezbřehému populismu. Pokud by 
někdejšího zarytého liberála pohltily, 
byla by to škoda pro něj i pro nás.  
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která si najímá jako dodavatele menší 
fi rmy – jejich autobusy polepí fi remním 
logem, zajišťuje jim zákaznický servis 
a dispečink, rozhoduje, kdy a kam který 
autobus pojede. Za to si bere část tržeb. 
Spolu s dobýváním Německa vyrazila 
fi rma i za jeho hranice a výsledkem je 
síť, která se během dvou let rozprostřela 
prakticky po celé Evropě. S FlixBusem 
lze dojet do dvaceti zemí (i mimo Ev-
ropskou unii) a víc než dvou tisíc měst.

V souvislosti s úspěchem fi rmy se ně-
mecká média poslední dva roky ptají, zda 
to s monopolem FlixBusu nedopadne 
tak, jak říkají ekonomické příručky – 
když se fi rma zbaví konkurence, zvýší 
ceny. Týdeník Focus spočítal, že v letech 
2014–2016 vzrostly v Německu ceny dál-
kového jízdného v autobusech o čtyřicet 
procent, což vzhledem k dominanci Flix-
Busu padá na jeho vrub. Zároveň platí, že 
dálkové autobusy jsou v Německu pořád 
ještě dostupnější než vlaky, a letos Fli-
xBus zdražovat nehodlá. Německý an-
timonopolní úřad má za to, že podni-
kání fi rmy je v pořádku. Deník Die Welt 
o tom, že cenová idyla bude pokračovat, 
pochybuje. FlixBus stále prodělává a de-
ník propočítal, že bez dražšího jízdného 
žádné peníze v budoucnu nevydělá.

Zatím dobré
To minimálně v příštích měsících české 
zákazníky trápit nemusí. FlixBus jim 
nabídl jízdenky do osmnácti českých 
měst a ceny jsou zpravidla o desetinu 
nižší než u hlavního konkurenta, Re-
gioJetu. Ten reaguje tím, že bude jezdit 
s pohodlnějšími autobusy, možná také 
sníží ceny, a rozhodně zvýší to, co jej 
dlouhodobě od zbytku dopravců odli-
šuje: komfort na palubě. Jak souboj do-
padne a zda autobusové linky během 
příštích pár let kompletně zezelenají, je 
samozřejmě zatím nejasné.

Své německé kritiky (nebo spíš po-
chybovače) dnes šéf FlixBusu André 
Schwämmlein uklidňuje tím, že mono-
pol v autobusové dopravě vlastně nic ne-
znamená a fi rma nemůže ceny libovolně 
zvedat, i kdyby vlastnila třeba všechny 
linky v zemi: pořád jsou tu vlaky, které 
se v novém světě zorientovaly, zlevnily 
jízdné a zlepšily služby. Rozvíjí se sdílení 
aut. Stejně jako si lidé autobusy rychle za-
milovali, mohou je také rychle opustit. X
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