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KDO JE VINEN?
Řečnická otázka, která se krade na mysl ve chvíli, kdy se na čtenáře 
valí jedna negativní zpráva za druhou. Zdražují se potraviny, je třeba 
zjistit, kdo má nejvyšší marži, musíme překontrolovat, kdo na tom 
vydělává, zdražují se pohonné hmoty, pak je třeba kontrolovat, jakou 
marži si vlastně benzinové pumpy účtují, zdražuje se energie, ještě 
nekontrolujeme, zda ČEZ nemá příliš vysoký zisk, zda dosahování 
zisku není nemravné, stále trvá válka na Ukrajině a je otázka, zda 
posílat zbraně na obranu, či neukončit odebírání plynu a ropy, 
když za plyn a ropu musíme platit nemalé prostředky. To je jen 
malý výsek řady otázek a zpráv, které se na čtenáře/posluchače/
diváky valí, ale odpovědí je relativně málo, respektive málo rychlých 
a jednoduchých řešení.

Kdo je vinen, vším tím marasmem dnešní doby, inflací 
přes 10 procent, rostoucí obavou o podobu zítřka, rozko-
lísáním jistot, které se donedávna jevily jako pevné body 
v překotně měnícím se světě? Odpověď není jednodu-
chá, jakákoli zkratka nepostihne specifika daného oboru, 
zejména energetiky a její koncepci, která musí být dlou-
hodobá, dle mého vystavěná na diverzifikaci a možnos-
ti využívat různé zdroje. Zvyšují se ceny potravin, hrozí 
nedostatek obilí, protože zuří nesmyslný souboj na 
Ukrajině, skutečnost je však taková, že nejde o důsle-
dek špatných zpráv. Pohledem do statistiky za rok 2019 
zjišťuji, že ČR je soběstačná v mléce, hovězím mase, 
obilovinách, ječmeni, pšenici, naopak nejsme soběstační 
u pšeničné mouky. Zajímavé, že? Průmysl se bez zdroje 
energie neobejde, kontrola marže u podnikatelů mi taktéž 
nepřijde správná, protože každý podniká s cílem dosaho-
vat zisk. A pokud není konkurenční prostředí, pak kontro-
la marže problém nevyřeší. Zkrátka pohled na jednotlivé 
oblasti bez kontextu nic neřeší. 

Nemám recept, jak věci obratem vyřešit, ale snad začít 
tím, že nebudeme denně hovořit jen o negativech, tragé-
diích, smrti, nemocech a beznaději. Je přece spousta 
dobrého kolem nás, jsou to lidé sami, kteří každý den 
dokazují dobrotu, porozumění, pokoru a vstřícnost.
 
Není to poprvé, kdy se zamýšlím nad tím, kdo je situací 
vinen, ale kdo je nevinen, nechť hodí kamenem! 
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