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Ještě než se budeme bavit o nových 
legislativních pravidlech (I) 

• Charakteristika aktuálního stavu veterinárního farmaceutického 
průmyslu:  
– „The animal health industry finds itself in a state of major transition and 

chaos brings opportunity.“ (Michael Helmstetter , Forbes)  

• 2013 – Zoetis – první veřejná nabídka akcií (IPO) po jeho oddělení od 
spol. Pfizer 

• Další firmy a fůze následovaly (př. Elanco, Boehringer)  
• Jeden z výsledků – vnitropodnikové konsolidace a úspory nákladů           

na vývoj a výzkum (R&D) 
– Zdroje jsou směrovány pouze do komerčně nejúspěšnějších oblastí 
– Snižování počtu stavů veterinárních lékařů a dalších odborných pracovníků 

(„PhDs“) 
– Velké firmy se proto stále častěji uchylují k outsourcingu – start-upy a SMEs.  

• Nové technologie – biotechnologie, genomika, diagnostika, umělá 
inteligence,  internetové služby („cloud computing“) a velká data („big 
data“) – považují se za budoucí motory inovací v oblasti AHI 



Hlavní hybatelé v oblasti zdraví zvířat 
(I) 

• Potravinová zvířata 
– Růst světové populace do roku 2050 – 9,8 mld. 
– Poptávka po živočišných produktech  
– Omezené přírodní zdroje – voda, půda, hnojiva 
– Nákazy – virové, bakteriální, parazitární 
– Rezistence – antimikrobní, antiparazitární 
– Rezidua – mikrobiom člověka 
– Dopady do životního prostředí 
– Dobré životní podmínky 
– GMO techniky (např. CRISP) 
– Pracovníci / Demografie 
– Spotřebitelské chování / poptávka významných odběratelů 
– Produkce „alternativních proteinů“ (hmyz, buněčné kultury)  
– Diagnostika, vakcíny nových generací (genomika, vakcíny získávané na 

rostlinách), alternativy k antimikrobikům, optimalizace výživy (vč. půdní 
mikrobiální suplementy – vyšší kvalita krmiv), omezení rozkladných procesů, 
nové minerální a enzymatické doplňky, GMO techniky... 



Hlavní hybatelé v oblasti zdraví zvířat 
(I) 

• Zvířata v zájmových chovech 
– Nárůst počtu, nárůst zájmu chovatelů o zdraví a welfare (delší, 

kvalitnější život) 
– Řada navazujících služeb (identifikace, zdravotní karty, pojištění atd.) 
– Např. objem trhu péče o zájmoná zvířata v USA– 72 mld. USD v r. 

2018 
– Resistence, bezpečnost ektoparazitik, welfare, etické otázky 

• Internet zvířat 
– Mobilní sensory  

• Př. Irský start-up Moocall – snížení mortality u telat až o 80 %  

– Chytré technologie – informace v reálném čase – péče o zvířata, 
výživa zvířat apod.  

– …. 
 



Ekonomické souvislosti – obecně (I)  

• ČR – obecně v „pasti země středního příjmu“ 
– Malá otevřená ekonomika se specializací na export 

– Nízká mzdová úroveň 

– Většina exportu – subdodávky v rámci tzv. 
globálních hodnotových řetězců („GVC“)              
pro finalizátory (nadnárodní korporace) 

– To s sebou nese limitovanou možnost zásadní 
strukturální transformace do skupiny zemí vyššího 
stupně příjmů 

– Nerovnováha na trhu práce 
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Ekonomické souvislosti – obecně (II) 
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Ekonomické souvislosti – AHI 
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Ekonomické souvislosti – obchodní 
překážky 

“The old world of trade was a world where production systems 
were national and where obstacles to trade were about protecting 
domestic producers from foreign competition. By contrast, the new 
world is a world where production is transnational along global 
supply chains of goods and services and where obstacles to trade 
are about protecting the consumer from risks….We are moving 
from the administration of protection – quotas, tariffs, and 
subsidies – to the administration of precaution – security, safety, 
health, and environmental sustainability. This is a new version of 
the old divide between tariffs and non-tariff measures.” 
Pascal Lamy in the Jan Tumlir Lecture, March 2015, Brussels 
Zdroj: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/8829914679895230
68/pdf/WPS7661.pdf  

http://documents.worldbank.org/curated/en/882991467989523068/pdf/WPS7661.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/882991467989523068/pdf/WPS7661.pdf


Nařízení (EU) 2019/6 (VLP) - obecně 

• Publikováno v Úř. Věstníku – 7. ledna 2019 
• Platnost: 20. dnů pro uveřejnění  
• Účinnost: 22. ledna 2022 (některá ustanovení odložená 

účinnost) 
• Celkový dopad nelze dosud hodnotit – 23 prováděcích 

předpisů (implementační / delegované)  
– Podmínky pro sběr dat o antimikrobicích  
– Databáze VLP 
– Požadavky na registrační dokumentaci 
– Změny registrace  

• Adaptace v podmínkách ČR 
– Jednání MZ + MZe – 22. května 2019 
– Novela ZoL nebo dva nové zákony?  

 



Dotčené oblasti 
• Primární dopady 
• Registrace 
• Označování  VLP 
• Výroba  
• Distribuce 
• Uvádění VLP do oběhu 
• Veterinární autogenní vakcíny 
• Souběžný dovoz 
• Předepisování  
• Používání (vč. kaskády)  
• Databáze VLP 
• Farmakovigilance 
• Vývoj léčiv 
• Obchod se zvířaty a živočišnými 

produkty 
• Centralizace  
• Přesun odpovědnosti  

 
 

• Sekundární dopady 
• Dostupnost léčiv 
• Věda, výzkum, inovace 
• Cena léčiv 
• Výkon veterinární péče 
• Dostupnost veterinární péče 
• Veřejné rozpočty 

• Přesun odpovědnosti  
• Nové povinnosti 
• Cena léčiv – dotované 

oblasti,  nařízené 
vakcinace 

• Rozvoj domácího průmyslu  
• Pracovní místa 
• Daňový výnos 
• Malé a střední podniky 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (I)  

• Působnost 
– Nově – veterinární autogenní vakcíny – výroba, 

uvádění na trh, kontrola 
• V principu český model; 
• Nečekáme zásadní dopady 
• Do budoucna – místo VAV – registrace jako MUMS 

– S ohledem na souvislosti bude třeba uvažovat o 
úpravě systému pro přípravu veterinárních léčiv  
• ? Zvláštní pravidla pro výrobce – pod SVP  

• Klasifikace hraničních přípravků  
– Preference zařazení mezi VLP – biocidy / doplňkové 

látky  
 

 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (II)  

• Definice 

– VLP / antimikrobikum / antiparazitikum / 
antibiotikum / metafylaxre/ profylaxe / „limited 
market“ / distribuce / reklama / VLP pro nové 
terapie 

• Registrace 

– Přípravky pro vyjmenované druhy zvířat – mimo 
působnost nařízení – okrasné ryby, okrasní ptáci, 
terarijní zvířata, králíci, malí hlodavci.. 

• Nyní chceme upravit v národním předpise  

 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (III)  

• Klinická hodnocení  

– Chceme podpořit – nově definovat fáze KH – 
„předregistrační KH“ 

– Vazba na MU_MS 

• Označování VLP 

– Zachovat stávající systém  

• Cizojazyčné obaly – k zajištění dostupnosti, jinak CZ 

• Piktogramy – vítáme, systém musí být ale jasný, nesmí 
vést k chybám  

 

 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (IV)  

• Registrace MU_MS 
– MU – z definice lze stanovit na úrovni členského 

státu – regionu  

– Spolupráce s KVL / chovateli / vet. farm. 
průmyslem – např. Věstník MZe ? / vyhláška ? 
(flexibilita / předvídatlenost) 

– Regionální spolupráce 

– Zvláštní hodnocení prospěšnosti (= prospěch 
dostupnost přípravku pro zdraví zvířat anebo 
zdraví veřejnosti) a rizika (=riziko související                 
s faktem, že nebyla předložena část dokumentace)  



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (V)  

• Registrace za výjimečných okolností 
– Viz MU_MS 
– Další zlvláštní režim hodnocení benefit : risk – prospěch 

okamžité dostupnosti převyšuje riziko nepředložení údajů 
o Q/S/E VLP 

• Registrace - režimy hodnocení poměru prospěšnosti       
a rizik 
– Obecný – prospěšnost přesahuje riziko 
– Antimikrobika  

• Riziko pro zdraví veřejnosti spojen s rozvojem rezistence – 
antimikrobní nebo antiparazitární  (!) převyšuje prospěch pro 
zdraví zvířat 

– Rizika pro životní prostředí 
• PBT látky pro potravinová zvířata  x  jejich nezbytnost pro prevenci 

nebo léčbu závažných rizik v oblasti zdraví zvířat 

 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (VI)  

• Ochrana duševního vlastnictví  
– 10 roků – BO, OV (maso), SU, GA, CA, FE 
– 14 roků – antimikrobika BO, OV (maso), SU, GA, CA, FE – pro 

nově registrované API 
– 18 roků – včely 
– 14 roků pro ostatní druhy zvířat  

• Prodloužení pro nové druhy  
– O 1 rok 
– O 4 roky 
– Max. 18 roků  

• Samostatná ochrana  
– 5 roků pro MRL 
– 4 roky pro další vývoj 

• !! Zásadní dopad na generickou konkurenci – cenu VLP 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (VII)  

• Rozsah centralizované registrace 

– Povinně nově  

• Nově registrované léčivé látky (!) 

• Přípravky na bázi upravených alogenních buněk a tkání  

• VLP pro nové terapie (genová terapie, tkáňové 
inženýrství, terapie krevními deriváty, fágová terapie, 
nanotechnologie, další, nově zaváděné způsoby léčby 
ve veterinární medicíně) 

– Dobrovolně – všechny ostatní  

 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (VIII)  

• Databáze VLP 
– Mnoho nejasností 

• Změny registrace 

• Vymezení odpovědnosti !!  

– Značné náklady  

– Chceme jednoznačně zachovat národní databázi  
• Provázanost na systémy sběru dat  

• Distribuce  

• Veterinární lékaři  

• Chovatelé  

• Další... 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (IX)  

• Sběr dat o antimikrobicích používaných u zvířat 

– Údaje o prodeji A používání 

– Antimikrobika (ATB + některá antiparazitika) 

– Členské státy zašlou EMA 

– Komise – delegované akty 

• Vymezení přípravků, které mají být předmětem sledování  

• Systémy kvality garantující kvalitu dat (srovnatelnost)  

• Pravidla pro metody sběru dat a jejich zasílání EMA 

– Komise – prováděcí akty – formát údajů  



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (X)  

• Sběr dat o antimikrobicích používaných u zvířat – data 
nabytí účinnosti: 
– do 2 let od nabytí účinnosti nařízení (tj. 2019 + (3+2) = 2024) 

• druhy a kategorie zahrnuté do prováděcího rozhodnutí Komise 
2013/652/EU 

– Nosnice, brojleři, krůty (výkrm), prasata (výkrm), skot (výkrm) 

– do 5 let od nabytí účinnosti nařízení (tj. 2019 + (3+5) = 2027) 
• Všechna potravinová zvířata 

– do 8 let od nabytí účinnosti nařízení (tj. 2019 + (3+8) = 2030) 
• Všechna zvířata držená v zajetí  

• Ustanovení odst. 5 písm. c) se nesmí vykládat tak, aby z toho vyplývala 
povinnost shromažďovat údaje od fyzických osob chovajících zvířat 
v zájmovém chovu.  

 

 

 



• Jak v ČR?  
• Vysoce náročný systém – administrativně / finančně 

– Zavedení – správa – udržování  
– Sběr dat + jejich kontrola a zpracování  

• 3 pilíře 
– Data z distribuce (jako dosud – modernizovaný systém)  
– Data od chovatelů  

• Kdo, jak, za kolik ???  
• Vyvíjené systémy – skot, prasata (drůbež)  

– Data od veterinárních lékařů  
• E-recept – lékárny  
• E-objednávka – distribuce  
• ? Informační systémy v ordinacích 

 



Oblasti upravené nařízením / národní 
adaptace (XI)  

• Čl. 37 – antimikrobika a AMR 
– veterinární léčivý přípravek je antimikrobním veterinárním 

léčivým přípravkem určeným pro použití jako stimulátor 
užitkovosti k podpoře růstu ošetřených zvířat nebo ke zvýšení 
produkce ošetřených zvířat; 

– riziko pro veřejné zdraví v případě rozvoje rezistence vůči 
antimikrobikům nebo antiparazitikům převažuje nad přínosy 
tohoto přípravku pro zdraví zvířat; 
• !! Jiný přístup k hodnocení benefit : risk 

– Registrace antimikrobního veterinárního léčivého přípravku se zamítne, 
jestliže je antimikrobikum vyhrazeno k léčbě určitých infekcí u lidí           
ve smyslu odstavce 5. 

• Kritéria – EK formou delegovaného aktu 

• Vlastní seznam – látky nebo skupiny – formou prováděcího aktu  

 



Nová pravidla a AMR 

• Čl. 105 – veterinární (lékařský) předpis 
• Předpis veterinárního lékaře na antimikrobní léčivý 

přípravek pro metafylaxi  
– smí být vystaven pouze veterinárním lékařem po stanovení 

diagnózy infekční nemoci. 

• Veterinární lékař  
– musí být schopen odůvodnit vystavení  předpisu 

veterinárního lékaře na antimikrobní léčivý přípravek, 
zejména pro metafylaxi a profylaxi.  

• Předpis veterinárního lékaře  
– smí být vystaven pouze po řádném posouzení zdravotního 

stavu zvířete nebo skupiny zvířat veterinárním lékařem. 
 



Nová pravidla a AMR 

• Veterinární (lékařský) předpis obsahuje:  
– veškerá varování nezbytná pro zajištění řádného 

používání, včetně případných varování nutných pro 
zajištění obezřetného používání antimikrobních látek; 

– pokud je přípravek předepsán v souladu s články 112, 
113 a 114, prohlášení o této skutečnosti; 
• „kaskáda“ 

– pokud je přípravek předepsán v souladu s články 107 
odst. 3 a 4, prohlášení o této skutečnosti; 
• Profylaxe a metafylaxe 



Nová pravidla a AMR - čl. 106 

• Členské státy mohou stanovit veškeré postupy, jež považují za 
nezbytné pro provedení článků 110, 111, 112, 113, 114 a 116  

• Členské státy mohou v řádně odůvodněných případech 
rozhodnout, že veterinární léčivý přípravek může podávat pouze 
veterinární lékař. 

• Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 
147, jimiž  v případě potřeby doplní tento článek zavedením 
pravidel o vhodných opatřeních k zajištění účinného 
a bezpečného používání veterinárních léčivých přípravků 
povolených a předepsaných pro perorální podávání jinými 
způsoby než prostřednictvím medikovaného krmiva, jako je 
přimíchání   veterinárního léčivého přípravku do vody k napájení 
nebo ruční přimíchání veterinárního léčivého přípravku do 
krmiva, a podávaných chovatelem zvířatům určeným k produkci 
potravin. Komise při přijímání těchto aktů v přenesené 
pravomoci zohlední vědecké poradenství agentury.  



Nová pravidla a AMR - čl. 107 
• Antimikrobní léčivé přípravky se nepodávají rutinně ani 

nejsou používány ke kompenzaci špatné hygieny, 
nepřiměřených podmínek chovu nebo nedostatečné péče 
nebo ke kompenzaci špatného řízení hospodářství. 

• Antimikrobní léčivé přípravky se nepoužívají u zvířat za 
účelem stimulace růstu ani zvýšení produkce. 

• Antimikrobní léčivé přípravky se používají pro profylaxi 
pouze ve výjimečných případech, pro podání jednotlivému 
zvířeti nebo omezenému počtu zvířat, je-li riziko infekce 
nebo infekčního onemocnění velmi vysoké, 
s pravděpodobně závažnými následky. V takových 
případech se použití antibiotických léčivých přípravků pro 
profylaxi omezuje na podání pouze jednotlivému zvířeti   
za podmínek stanovených v první větě.   

 



Nová pravidla a AMR - čl. 107 

• Antimikrobní léčivé přípravky se použijí pro metafylaxi, 
pouze je-li riziko šíření infekce nebo infekčního 
onemocnění ve skupině zvířat vysoké a pokud nejsou 
dostupné žádné jiné vhodné alternativy. Členské státy 
mohou vydat pokyny ohledně těchto dalších vhodných 
alternativ a aktivně podpoří vývoj a používání pokynů 
umožňujících lépe pochopit rizikové faktory spojené 
s metafylaxí a zařadit do nich kritéria pro její zahájení.  

• Léčivé přípravky obsahující antimikrobika uvedená v čl. 37 
odst. 5 se nepoužívají v souladu s články 112, 113  a 114. 
(„kaskáda“)  

• Komise může stanovit (prováděcí akty) další přípravky, 
které nelze používat v rámci kaskády 



Nová pravidla a AMR - čl. 107 

• Členský stát může dále omezit nebo zakázat 
používání některých antimikrobik u zvířat  
na svém území, je-li podávání  takových 
antimikrobik zvířatům v rozporu 
s prováděním vnitrostátní politiky 
o obezřetném používání antimikrobik. 

– ?? Chceme 

• Přínosy x rizika 

• ! Koncepční a dlouhodobý přístup 



Nová pravidla a AMR - čl. 118 

• Čl. 107 odst. 2 (stimulátory užitkovosti) se použije 
obdobně na subjekty ve třetích zemích a tyto 
subjekty nesmí používat vybraná antimikrobika 
uvedená v čl. 37 odst. 5 (látky používané                
v humánní medicíně), pokud je to relevantní 
s ohledem na zvířata nebo produkty živočišného 
původu vyvážené z těchto třetích zemí do Unie. 

• Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 147, jimiž doplní tento článek 
stanovením nezbytných podrobných pravidel pro 
uplatňování odstavce 1 tohoto článku. 
– Tedy rozsah odst. 1 nebude rozšířen –  
– ?? Shodné podmínky pro producenty v EU / 3. zemích  

 



Jak jsme na tom v ČR nyní? 

NAP již od roku 1995 
 
ČR – koncept ATB politiky dlouhodobě a 
systematicky: 
Jedno zdraví za spolupráce humánního a 
veterinárního sektoru 
 
Od  2013 na Ministerstvu zemědělství 
ustavena Pracovní skupina pro antimikrobika, 
 
Nyní finalizace návrhu  
Akčního plánu 2018–2022 
Národního antibiotického programu 
 
navazující na předchozí Akční plán NAP 
2011–2013.  



Akční plán NAP – ČR 2019 - 2022 

Obecná část s 
vymezením  6 
základních cílů 

Podrobně zpracovaná 
opatření a návrhy 
realizace a potřebných 
financí pro naplnění cílů 



Spotřeba vet antimikrobik dlouhodobě klesá 
ČR vývoj spotřeb veterinárních antimikrobik 2006 - 2016, [mg/PCU],  dle dat nahlášených do projektu  ESVAC

Roky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mg/PCU 113 101 114 106 94 83 80 82 80 68 61

Při zohlednění biomasy hospodářských 
zvířat pokles 2006 – 2016 o 46 % 



Co ostatní státy EU? FR  



Co ostatní státy EU? ES 



Stratifikovaná data – výsledek pilotní 
studie 



 
Jak si stojí ČR ve srovnání s dalšími státy? 

Data o prodejích vet ATM zkorigovaná na populace hospodářských zvířat [mg/PCU] - 2016 

 
Zdroj dat  ESVAC: Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 EU/EEA countries  in 2016 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2018/10/WC500236750.pdf 
 

• Data je nutno interpretovat obezřetně, mezi jednotlivými státy se liší složení 
populací zvířat i portfolio podávaných antimikrobik, více slovní komentář 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2017/10/WC500236750.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2017/10/WC500236750.pdf


https://www.svscr.cz/narodni-program-sledovani-
rezistenci-k-antimikrobikum-u-veterinarne-vyznamnych-

patogenu-2/  
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Výzkumný projekt sběr dat na farmách 
– skot  



Národní akční plán 
• Je třeba si stanovit reálné cíle – kvalitativní / kvantitativní  

– Celková spotřeba – cíl – 50 mg/kg PCU 
– Omezení FQ – cefalosporiny 3. + 4. generace, kolistin  

• Je třeba definovat kroky a opatření 
– Zdraví zvířat / prevence / péče / zoohygiena / biosekurita 
– Alternativy, dostupnost zavedených antimikrobik s nízkým rizikem  

• Je třeba poskytnout podporu (investice)  
– Národní dotační tituly 
– Nová SZP 
– Programy surveilance / monitoringu  / VVI  

• Je třeba umět výsledky prodat a zhodnotit 
– Komunikace  se spotřebiteli  
– Systémy kvality (CZQ, ČCN)  
– Agrární diplomaté  
– Veřejné instituce – rizikové skupiny (nemocnice, školní stravování, sociální 

péče apod. )  
 
 



Distribuce, maloobchodní prodej 

• Distribuce – SDP, distributoři v EU databázi 

• Maloobchodní prodej – v režii členského státu  
– Výdej  

– Prodej vyhrazených VLP  

• Harmonizovaná pravidla pro internetový prodej 
volně prodejných VLP  
– Logo 

• Individuální potřeba – ne podnikání !  

• Dozor – ilegální aktivity – falzifikáty – OPL – 
dohledatlenost léčiv v celém distribučním řetězci   



Závěr (I) 

• Obecně: Minimalizovat negativní dopady nařízení / Co 
nejúčinněji vytěžit příležitosti 
– Průmysl / veterinární profese / chovatelé / VVI / společnost   

 
• Zajistit kvalitu / bezpečnost / účinnost VLP 
• Zajistit co nejširší dostupnost (vč. cenové dostupnosti) 

registrovaných VLP 
– „Zavedené“ přípravky / MUMS  
– Férové konkurenční prostředí, vč. generik 

• Podporovat vývoj nových léčiv 
– Odborné poradenství / klinická hodnocení /  
– Alternativy k antimikrobikům / antiparazitika / rostlinné 

přípravky /  

 



Závěr (II) 

• Vytvářet prostředí, které zajistí rozvoj domácího 
průmyslu 
– Výroba / distribuce / navazující obory a služby 

• Podporovat  rozvíjející se oblasti a nové technologie, 
které přináší prospěch ČR 
– Internet / AI / big data / diagnostika / technické prostředky 

• Podporovat oblasti VVI 
– Léčiva / navazující rozvíjející se oblasti / AMR  

• Podporovat rozvoj „regulatory science“ 
• Efektivně řešit problematiku AMR 

– Jako příležitost / koncepčně / komplexně 
– Na důkazech a reálném riziku  

 



Závěr (III) 

• Efektivně řešit problematiku antiparazitární 
rezistence  

• Otázky dopadů léčiv do životního prostředí 

 

• Umět využít toho, v čem jsme dosáhli už nyní 
skvělých výsledků a pokračovat v tom 



 

 

 

… a při tom všem si zachovat zdravý selský 
rozum…. 



Hovory s Janem Masarykem 
„S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve 
famílii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě 

zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do žita jenom 
proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák, a ne jako Rus nebo Američan, 
tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vul. On rozlišoval mezi vůl s 

kroužkem a vul bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. 
Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy jako my, Češi, by 

měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tahle myšlenka nikdy moc 
nezamlouvala po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým 

pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze nebo 
v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě nebo ve Washingtonu. 

A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky 
našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu,  

z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy a že se sice mrňousové mohou moc 
věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou lecčemu naučit. No, to se 

ví, že se máme učit od těch velkých, ale ne se po nich opičit                                 
a papouškovat. Národ, ať je malý nebo velký, nesmí nikdy ztratit svou 

původnost, jinak by přestal být národem.“ 



Děkuji za pozornost!  
 

bures@uskvbl.cz 


