† doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
V neděli 8. 7. 2012 nás opustil doc. Jiří Havel, jeden z nejoblíbenějších pedagogů na IES. Svým
osobitým přístupem k ekonomické teorii i praxi si postupem času získal mnoho příznivců na
akademické půdě i mimo ní. Jeho velkou předností byla schopnost propojení ekonomie s
právem. Málokdo ví, že byl autorem komentáře k Obchodnímu zákoníku, což byla velká
výzva zejména v 90. let minulého století (tj. období transformace, tunelování a divoké
privatizace v ČR). V roce 1997 získal titul docenta ekonomie na FSV. Osobně jsem měl tu čest
ho poznat nejen jako student, ale rovněž jako jeho kolega v akademické i veřejné sféře,
neboť jsme spolu vyučovali na IES a také jsem byl jeho ekonomickým poradcem při jeho
působení v pozici poslance Evropského parlamentu.
Poprvé jsem Jiřího Havla poznal v roce 1999 jako magisterský student na IES v rámci
předmětu Právní úprava kapitálových trhů, kam nás chodilo cca deset. Jednou ze
studijních povinností byla i esej. Každý z nás si vybral svoje téma a Jiří Havel byl schopen
zasvěceně hovořit o všech tématech bez jakékoliv přípravy. Prokazoval své široké znalosti
z dějin ekonomických teorií a práva, ale i o aktuálním dění (v té době byl totiž předsedou
Fondu národního majetku). Počátkem tohoto tisíciletí následně publikoval desítky odborných
studií o kapitálovém trhu, které stojí za přečtení i dnes. V roce 2006 byla jeho praktická
zkušenost obohacena i o zážitky z jeho působení ve funkci vice-premiéra pro ekonomiku.
Nyní skočme do roku 2009, kdy jsme s Jiřím Havlem společně začali učit Finanční ekonomii
pro bakaláře IES. Zde jsem poznal, že je to nejen vynikající pedagog, ale též super člověk, a
proto jsem kývl na jeho nabídku stát se jeho ekonomickým poradcem. Tehdy jsem pochopil,
že bruselská mašinérie je něco neskutečného a že člověk musí být velmi otrlý při diskusích
s eurooptimisty i europesimisty. To se Jiřímu Havlovi dařilo velmi dobře, svým úderným a
relevantním ostrovtipem dokázal přesvědčit nejednoho zastánce z obou táborů. V pozici
europoslance však nezapomněl na IES, i přes svoje zdravotní obtíže kromě výuky na IES
finančně a morálně podporoval semináře o EU otázkách pro naše studenty a taktéž zajistil
návštěvu letošních studentů Finanční ekonomie v Evropském parlamentu v Bruselu.
Ztráta Jiřího Havla je nepochybně vysoká, nicméně jeho osobitý přístup zůstane v paměti
jeho studentů i kolegů na IES. Jinými slovy, doc. Jiří Havel je a bude u nás navždy zapsán
velkým zlatým písmem a vzpomínat se na něj nedá jinak než v dobrém.
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