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Poznámky ze semináře Františkova ekonomie

Praha, Klub u františkánů, 11. ledna 2020, 29 účastníků

Pořádal Sekulární františkánský řád ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociální otázky při 
ČBK a Hnutím fokolare. Mezi účastníky byli tři delegáti cesty do Assisi.

Papež František svolal mladé ekonomy a podnikatele na konec března do Assisi, aby 
promýšleli ekonomii „která je nakloněna životu a nezabíjí, zahrnuje a nevylučuje, polidšťuje a
neodlidšťuje, pečuje o stvoření a nedrancuje ho“. Papež myslí především na chudé, kteří mají 
jen malý podíl na dobrech moderní společnosti. Myslí ale také na potomky bohatých lidí, kteří
také zakusí následky ničení životního prostředí. Ekonomika, která se odtrhává od skutečných 
životních potřeb, se stává spíše disciplínou znásobování zisku pro několik velmi bohatých 
obyvatel planety.

Na úvod semináře připravil bratr Kryštof OFMCap. úvahu o svatém Františkovi. „Františkovo
prorocké poslání na úsvitu kapitalismu doby vrcholného středověku, tak dle mého mínění, 
nespočívalo ve vytváření nového společensko-hospodářského systému, ale na zdůraznění 
určitých podstatných hodnot evangelijního programu života. Dal tedy pevné místo hodnotám, 
jejichž respektování má moc způsobit harmonizaci každé společnosti“. 

Bratr Lubomír Mlčoch připomněl 85 let od úmrtí dr. Noska, který podobné myšlenky, které se
mají diskutovat v Assisi, uskutečňoval za svého života. V dnešní realitě upozornil na rizika 
průmyslového zemědělství zaměřeného výhradně na zisk.

O ekonomice společenství mluvil Jan Šebor, podnikatel z Hnutí fokolare. Ekonomika 
společenství je podnikání křesťanů, kteří ve svých firmách staví na dobrých vztazích mezi 
lidmi: „na prvním místě nejsou peníze, ale vztahy  – ale peníze pak přijdou“.

Bývalý europoslanec Pavel Svoboda mluvil o málo známém článku 11 Listiny základních 
práv a svobod: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých“. Vlastnictví 
je lidské právo, ale má též sociální funkci. Křesťanská etika má na vlastnictví přísnější 
požadavky než světské právo.

Po úvodních příspěvcích proběhl kulatý stůl, který zkusil  - jako ukázku – představit 
myšlenku papeže Františka z encykliky Laudato si na potřebu  integrální ekologie. Jak uvedl 
moderátor kulatého stolu Jiří Zajíc, integrální ekologie bere v potaz rozměr přírodně – 
environmentální, přírodovědecký, ekonomický, politický, společenský, mediální a duchovní. 
V diskuzi se představili odborníci z uvedených oblastí. Jasně se ukázalo, jak je takové setkání 
náročné a současně potřebné. Odborníci z jednotlivých sektorů musí naslouchat těm ostatním.

Závěrem se představili naši delegáti do Assisi:

Vojtěch Kubiš, student, tlumočil obavy podnikatelů, že pokud by nová pravidla ekonomie 
neplatila pro všechny, ohrozilo by to jejich konkurenceschopnost. Doporučuje usilovat 
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o změnu mentality, aby tak každý začal sám u sebe. Více chce rozšířit povědomí 
o dobrovolnictví. 

Ludmila Barborková z Hnutí fokoláre studuje různé náměty pro nové formy ekonomie. 
Hlavně chce naslouchat a vybrat nápady, které by se daly realizovat u nás.

Tomáš Derner je z podnikatelského sektoru a vidí největší výzvu v transformaci energetiky. 
Protože jsme v ČR velmi negativističtí, hledá inspiraci, co je reálně udržitelné a reálně 
realizovatelné. 

A závěrem: setkání v Assisi papež František kvůli pandemii odložil na listopad 2020. Poté 
bychom seminář rádi „zopakovali“ a zabývali se jeho výsledky.

Jiří Šenkýř, březen 2020


