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VYSTUPME Z EU. A UVIDÍME,
JAKNEJVÍC BREČÍ TI, KDOSI CZEXIT PŘÁLI

Užaby se lidemsplnila jejich
přání aČeskobyloplnéne-
zaměstnaných! Zatímco
dnes máme nejnižší neza-

městnanost v Evropské unii, až
z EU vystoupíme, přijdou o práci
stovkytisíc lidí.Ekonomikasepro-
padne,Češizchudnou.Avůbecnej-
hůřnatombudouti, kdosiodchod
z unie přejí. Ti spadnou skutečně
„na hubu“.
Jen29procentČechůsimyslí, že

členství vEU jedobrávěc. Tak těm
ostatním ukažme, jaké dopady by
měl czexit. Odchod investorů, za-
vřenéfirmy, lidénadlažbě. „Opatr-
ně s tím, co si přeješ, možná toho
budeš litovat. Opatrně s tím, co si
přeješ, může se ti to splnit,“ zpívá
skupinaMetallica.Čeští eurofobo-
vébyse tuhlepísničkumělinaučit.
Jmenuje se KingNothing.
Zdá se vám to být jen strašení?

Vůbecne.Dominantní část bohat-
ství v Česku tvoří vývoz. A skoro
84 procent českého vývozu smě-
řuje do zemí EU. Ztráta přístupu
na tento trh by byla fatální ranou.
„O práci by velmi rychle přišlo

minimálně400 tisíc lidí,“ říká eko-
nomPetrZahradník zEvropského
hospodářskéhoa sociálníhovýbo-
ruaČeskéspořitelny.Dávápříklad
zpracovatelského průmyslu: ten
vytváří zhruba třetinu českého
HDP a pracuje v něm 1,6 milionu
zaměstnanců. Kdyby se propadl
jen o čtvrtinu, což je při jeho ob-
rovskézávislostinaevropskýchtr-
zíchzcela reálné,dopadynapokles
zaměstnanosti by byly zdrcující.
Naexportu jevČeskuzávislékaždé
šesté pracovnímísto.
A že by se podobně silný propad

dostavil, tím si můžeme být jistí.
ČeskobypoodchoduzEUautoma-
tickypřestalobýtčlenemvnitřního
evropskéhotrhu.Tohotrhu,nakte-
rém je doslova existenčně závislé.
České firmy by musely začít platit
clo. To přitom leckdy není vůbec
malé, třeba u aut je kolem 10 pro-
cent. V odvětvích pro Česko klíčo-
vých, jako je zmiňovaný automo-
bilový průmysl, platí, že se výrobci
přetahují o marže v řádu jednotek
procent. Konkurence je obrovská.
Vpřípaděuvalenícelbyčeskéfirmy
měly obrovský problém.
Škodovka by v případě czexitu

určitě z Česka úplně nezmizela.
Bylo by ale naivní si myslet, že by
tady svou výrobu neomezila, a to
nejspíš dost výrazně. Společnosti
zezápadníEvropybysenejspíšne-
rozpakovaly vůbec. V Česku pod-
nikají proto, že tadymají nižší ná-
klady než doma. A proto, že odsud
své výrobky mohou zcela bez po-
tíží dodatna celý vnitřní evropský
trh,což jenejvětší trhnasvětě.Otu
druhouvýhodubypřišly.Českomá
přitom ze zemí EU nejvyšší podíl
průmyslové výroby na HDP. Kdy-
byprůmysldostal tutoránu,zčeho
budeme žít?
Ještě větší dopad by mělo vy-

stoupení z EU na asijské investice
vČesku.Velmirádybysepřesunuly
na Slovensko, do Polska nebo pří-
padně do Maďarska. Pokud tomu
někdo nevěří, nechť se zeptá pří-
mo v Asii. Udělali jsme to a vysoce
postavený diplomat z jedné velké
asijské země, který se zabývá eko-
nomickými vztahy s Českem, od-
povídá: „PokudbyČeská republika
odešla z Evropské unie, pro naše
firmy by to byl důvod přesunout
investice jinam. Jsou tu proto, že
odsudmohoulevněvyvážetdocelé
EU,hlavnědoNěmecka.Nulovácla
anulovépapírování jsouproněkri-
ticky důležité.“
Platí to samozřejmě taky pro

Čínu. Uvědomit by si to měli i ti,

ří mají kvalifikaci a umí jazyky, by
se mohli sbalit a po czexitu odejít
do ciziny. „Nastal by obrovský od-
liv lidí ven. To, čemu se říká brain
drain, odliv mozků. Elity ve všech
oborech by z Česka odešly. I to by
měloproekonomikuobrovskéná-
sledky,“ upozorňuje.
Českéelitybyprotomělypřestat

stím,žesevrámcisvéúzkésociální
bublinyujišťují o výhodnosti člen-
ství v EU. Je potřeba o tommluvit
s lidmi, kteří volí Okamuru. Jak to
zaprvní republiky říkaldlouholetý
premiérAntonínŠvehla: „Ztrosko-
tá-limůj systém, odejdu zpolitiky.
Vezmuhůlamošnuapůjduodves-
nice k vesnici a budu vyprávět li-
dem, co mají, když získali repub-
likánskou samostatnost, a co by
z nich bylo, kdyby ji ztratili.“
Nestačí se jen pohoršovat nad

tím, že lidé jsou hloupí a volí pro-
ti vlastnímzájmům.Viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy Radek
Špicar to ví: „Ani náhodou bych
vpřípaděczexituneuvažovaloemi-
graci.Tojetakexistenčnízáležitost,
že bychokamžitě začal objíždět re-
publiku a vysvětloval lidem, že vý-
hodyčlenstvívEUohromněpřeva-
žujínadnevýhodami.Akdybychom
zEUopravduvystoupili, jezdilbych
dál a dělal všechno pro to, aby si to
lidé rozmysleli.“

Češi fakt nejsou víc než Britové
Zastánci vystoupení zEUale tvrdí,
že Česko by o výhody členství ne-
přišlo. Prý bychomdál zůstali sou-
částí jakési zónyvolnéhoobchodu
a se zeměmi unie obchodovali tak
jako dosud. Až na to, že bychom
nemuseli plnit žádné z povinnos-
tí, které se s členstvím v unii pojí.

kdo u nás vehementně prosazu-
jí ekonomickou orientaci na tuto
zemi, jakoprezidentMilošZeman.
Pokud jímslibovanéobrovskéčín-
ské investice skutečně někdy při-
jdou, pak jen v tompřípadě, že zů-
staneme členem EU. „Británie je
vstupními dveřmi k trhům v Ev-
ropě. Ale bez přístupu na vnitřní
trh je jen dveřmi,“ řekl s narážkou
na brexit jeden vysoce postavený
čínský činitel pro hedgeový fond
Algebris. Je to velmi výstižnýbon-
mot a prezident Zeman, jakožto
jejich milovník, by si homěl zapa-
matovat.

Chudí ještě zchudnou
Zahraničnífirmydávají práci stov-
kám tisíc Čechů. A statistiky do-
kazují, že jim v průměru platí lépe
než české podniky. A jiná statisti-
ka: strany, jako jeSvobodaapřímá
demokracieTomiaOkamury, vne-
dávnýchvolbáchvolili hlavně lidé,
kteří mají nízké vzdělání a živí se
manuální prací. Okamurovci jsou
přitom momentálně hlavními za-
stánci toho, abyČeskozEUodešlo.
Dejme tyto údaje dohromady

a závěr je následující: vystoupení
z EU by nejvíc poškodilo ty, kteří
si ho nejvíc přejí. Tedy všechny ty
davyČechů, kteří pracují vprůmy-
slovýchfirmáchavykonávají práci
s nízkou přidanou hodnotou.
„Nejsemsi jistý,do jakémírysine

úplnědobřekvalifikovaní lidéuvě-
domují, že za to, žemají práci, vdě-
čí tomu, že jsme členy evropského
trhu, investují tady zahraniční fir-
my,které jimtuprácidávají,nebo ji
případněmají u české firmy, která
žije ze zakázek pro evropský trh,“
shrnuje Petr Zahradník. Lidé, kte-

Takový model žádná země
na světě nemá, ani Norsko nebo
Švýcarsko, které jsou násobně
bohatší a vlivnější než Česká re-
publika. Že by to tedy geniální
politici jako Okamura nebo třeba
Petr Mach ze Strany svobodných
občanů přesto vyjednali? O tom
můžeme dost pochybovat. Sta-
čí se podívat do Velké Británie.
Na chystaném brexitu můžeme
doslova v přímém přenosu vidět,
jak takové odcházení z EU vypa-
dá. Chcete výhody, které evropský
vnitřní trh nabízí? Takmusíte pl-
nit i podmínky. Tohle unie jasně
řeklaBritánii, kterámáobrovskou
ekonomickou,politickou ibezpeč-
nostní váhu. Že by Česko dostalo
od EU něco, na co nedosáhla ani
Británie?Tonemůže tvrdit nikdo,
kdo je normální. Tvrdí jsou v tom-
tovůčiBritům iNěmci, a to je Spo-
jenékrálovstvíproněmeckoueko-
nomiku ještěvýraznědůležitějším
partnerem než Česko.
Jestliže chce někdo z EU ode-

jít, musí říkat to, co Václav Klaus
mladší. Ten připustil, že by Češi
v takovém případě zchudli o tře-
tinu. Ale on je prý stejně ochoten
takovou cenu zaplatit. To je fér –
na rozdíl od jiných odpůrců čes-
kého členství Klaus aspoň o dopa-
dech czexitu nelže.

Nevolte ty zoufalce
Zastánci odchodu taky často sní
o tom, jak se Česko vymaní ze zá-
vislosti na evropském trhu a bude
vyvážet do světa. A snít mohou
dál. „Selhávámeve snazedostat se
na trhy mimo Evropu. Firmy, kte-
ré jsouschopnédělat velkýbyznys
v Číně, Severní Americe, Latinské

Americe,vseverníAfrice, spočítáte
naprstech jedné ruky,“ konstatuje
Radek Špicar.
Zhrubapředpěti letyČeskosmě-

rovalo do EU 81 procent svého vý-
vozu a vláda si dala cíl hledat jiné
trhy. Výsledkem je, že se naše zá-
vislost ještě zvýšila.DoEUvozíme
už zmiňovaných skoro 84 procent
našeho exportu.
České zastánce vystoupení zEU

dobře zná docent Petr Kaniok
z Mezinárodního politologické-
ho ústavuMasarykovy univerzity
vBrně.Očeskémeuroskepticismu
nedávnospolečněsedvěmakolegy
vydalanglickynapsanouknihu.Je-
jichzávěr? „Euroskepticismusčes-
kých politiků (…) není racionální
kritikakonkrétníchnávrhůapoli-
tik, které přicházejí z EU. Je to jen
soubor vágních názorů.“
V ústním rozhovoru pak docent

Kaniok odhazuje akademický ja-
zyk.ZastánciodchoduzEUjsoupo-
dle něj „zoufalci, kteří tvrdí, že nám
ostatnízeměipovystoupenínechají
všechnyvýhody,kterébudemechtít.
Jejichpředstavajeúplněmimoreali-
tu.OEUnicnevědí. Sleduji tyto lidi
dlouhodobě a mohu vám garanto-
vat, že nemají ani nástin řešení. Vy-
kládají o tom, že bychom s EUměli
norskýnebo švýcarskýmodel vzta-
hů,alezapomínají, žekdohodějsou
vždyckypotřebadvě strany“.
Úlohou zastánců českého člen-

ství v EU bymělo být lidi přesvěd-
čit, aby tyto zoufalce nevolili. Ne-
vykládatpohádky, jak jeEUúžasná
a že nemá chybu – to samozřejmě
není pravda. Ale trpělivě vysvět-
lovat, co by ztratili, kdyby Česko
v EU nebylo. Tak jak o tommluvil
Antonín Švehla.

Jestliže chce
někdo z EU
odejít, musí říkat
to, co Václav
Klaus mladší. Ten
připustil, že by
Češi v takovém
případě zchudli
o třetinu.

Euroskepticismus po česku
Vystoupení Česka z Evropské
unie patřilo k ústředním
tématům předvolební kampaně
Tomia Okamury. Slyšelo na ně
více než 10 procent voličů.
Foto: Reuters
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