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5. část

PENÍZE 
A HODNOTY
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Morálka peněz

Slova jako milionář, multimilionář a miliardář jsou spo-
jena s okouzlením a cinkotem peněz. Pochopitelně je mnoho 
lidí fascinováno těmito slovy a tím, co se domnívají, že tato 
slova znamenají (myslí si, že milionáři považují hromadění 
osobního bohatství za životní cíl).

Tito lidé, jak se zdá, věří, že každý milionář má své mi-
liony připravené v hotovosti, uložené v trezoru pod svou 
postelí nebo v praktickém trezoru ve zdi ve své knihovně, 
aby je mohl utrácet. Také zřejmě věří, že za peníze je možné 
koupit vše a vyřešit všechny problémy.

V případě pracujícího milionáře – bohatého jedince ak-
tivně zaměstnaného podnikáním – nemůže být nic vzdále-
nější pravdě. Podnikatel sice může vlastnit mnoho milionů 
dolarů, velmi málo z jeho bohatství tvoří hotovost určená na 
utrácení, jeho bohatství je investováno – vázáno – v pozem-
cích, budovách, strojích, vybavení, surovinách, dokončeném 
zboží na skladě a ve všech těchto věcech, které tvoří jeho 
podnik a udržují jej v provozu.

Jakýkoli podnikatelův majetek je mu samozřejmě rych-
le k dispozici jako osobní hotovost, a pokud se rozhodne, 
že skončí s podnikáním, prodá majetek, a tak ho převede na 
hotovost. Úspěšný podnikatel však svůj majetek odprodá 
velmi zřídka, protože ví, že majetek, jenž neslouží žádné-
mu konstruktivnímu účelu, nemá žádné ospravedlnění pro 
to, aby existoval. Dalo by se tvrdit, že z určitého hlediska je 
podnikání kreativním uměním, protože jedinec investuje své 
peníze, aby vytvořil podnik, práci, zboží a služby.
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Úspěšný podnikatel také ví, že bohatství mu automaticky 
nedává neomezené oprávnění trávit čas jen rozpustilou zába-
vou, dobře si uvědomuje, že peníze mají moc udělat pro lidi 
mnoho věcí. Ví, že peníze mohou působit kladně či zápor-
ně na lidi, jejich soukromý život, jejich charakter a morální  
a intelektuální hodnoty.

Věřte mi, že bohatství je něco, s čím se člověk musí na-
učit žít, a problémy s ním spojené, nejsou vždy tak jednodu-
ché, jak se může zdát. Člověk, jenž zbohatl, zjišťuje, že je 
nutné uvyknout si na myšlenku, že je bohatý. Musí se ujistit, 
že si udržel svou perspektivu a svůj smysl pro hodnoty, musí 
se naučit zvládnout mimořádné problémy, které bohatství 
přináší, a poradit si s typy lidí, jež jsou zvyklí shlukovat se 
kolem boháčů. Přestože si úspěšný podnikatel nemusí dělat 
starosti s nájemným nebo penězi na nákup potřebných věcí, 
a ačkoli jeho osobní finanční potřeby mohou být zabezpe-
čeny, nikdy se finančních starostí nezbaví. Jeho bohatství 
pochází ze zisku vytvořeného podnikáním a tento zisk závisí 
na efektivnosti jeho práce – a proto má finanční „problémy“ 
stále.

Jestliže je ve ztrátě jedna z jeho firem – což se často děje 
– musí okamžitě učinit opatření, aby tuto situaci dal do po-
řádku. Musí najít peníze, aby pro své společnosti financoval
rozšíření a modernizační programy, musí dohlížet na to, aby 
jeho společnosti platily své závazky včas, a vždy musí mys-
let – a často si proto dělá starosti – na tyto a nesčetné další 
finanční záležitosti. Věřte mi, že podnikatelovy starosti musí 
být náležitě ohodnoceny a musí mu být vyplaceno více než 
sedmdesát pět dolarů, které se za týden platí úředníkovi!

Když je jedinec finančně úspěšný a je považován za mi-
lionáře, všichni ho pozorují a tato situace se stále zhoršuje, 
zatímco se jeho jmění zvětšuje. Jestliže ho ostatní vidí, jak 
obědvá s jinými podnikateli, určitě dostane během několika 
následujících hodin tucet telefonátů od lidí, kteří budou žá-
dat, aby potvrdil nebo popřel zvěsti o plánovaných fúzích, 
rozdělení akcií nebo mimořádné platbě dividend, o čemž se 
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již šeptá. Když se zúčastní večírku a tančí s dívkou více než 
jednou, objeví se fámy o jeho „novém vášnivém románku“, 
jež se roznesou po tanečním sále a jistě si najdou cestu i do 
společenské rubriky. Rozhovor při obědě se může týkat zálib 
a dostihů a milionářova taneční partnerka může být jeho ne-
teř nebo sestřenice, ale závěry lidí jsou neúprosné.

Navzdory tomu, že si užívá mnoha výhod, není život bo-
hatého podnikatele samé šampaňské a kaviár. Musí přijmout 
fakt, že navzdory bohatství a postavení, existují stinné strán-
ky toho, že je milionář. Může být respektován a obdivován 
kvůli dosažení úspěchu a bohatství, ale musí předpokládat, 
že velká a hlasitá část populace mu bude závidět, a dokonce 
ho za to bude nenávidět. Může být pochválen za to, co říká 
nebo dělá, ale alespoň stejně často mu bude nadáváno.

Do určité míry milionář nemůže zvítězit. Jestliže utrácí 
příliš mnoho bez omezení, je kritizován za to, že je extra-
vagantní a jedná okázale. Pokud na druhou stranu žije tiše 
a šetrně, titíž lidé, kteří by ho kritizovali za to, že je roz-
hazovačný, ho nazvou lakomcem. Jestliže chodí na party  
a do nočních klubů, je považován za rozmařilce a lidé budou 
nedůvěřovat jeho vyzrálosti a smyslu pro zodpovědnost. Po-
kud se bude vyhýbat společnosti, je okamžitě považován za 
samotáře nebo mrzouta.

Kritici bohatství se soustředí dokonce i na ty nejméně dů-
ležité záležitosti. Vezměme si například dávání spropitného 
– zjistil jsem, že jestliže nechávám v restauraci velkorysé 
spropitné, vždy se najde někdo, kdo tvrdí, že se předvádím. 
Jestliže nedávám velké spropitné, tentýž člověk je první, kdo 
řekne: „Paul Getty je šetřílek.“ Jestliže mluvím s novináři, 
rychle se rozšíří, že si dělám reklamu. Jestliže neposkytuji 
rozhovory, jsem považován za neochotného spolupracovat 
nebo za člověka s nepřátelským postojem vůči tisku, potom 
nějaký redaktor společenské rubriky určitě napíše něco na 
způsob, že „Paul Getty je v tyto dny neobvykle nesdílný. 
Mohlo by to být tím, že se snaží vyhnout zodpovězení urči-
tých otázek?“
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Stěžuji si? Vůbec ne. Pouze uvádím některé z věcí, se 
kterými se milionář musí smířit.

Bohatý člověk si může v životě koupit hodně věcí. Může 
mít rozsáhlý šatník, automobily, exkluzivní dům i sloužící 
– zkrátka vše, co patří k luxusnímu způsobu života. Nakolik 
si toho bude schopen užívat, závisí na něm, a jestliže je to 
aktivní podnikatel, pak také do značné míry závisí na náro-
cích, jež klade podnikání na jeho čas a energii.

Často je nutné pracovat šestnáct či osmnáct hodin denně 
a někdy ještě více. Když cestuji, jsou problémy vždy velmi 
blízko, a to díky telegrafu nebo telefonu. Během posledních 
čtyřiceti pěti let si nepamatuji jediný den volna, který nebyl 
přerušen telegramem nebo telefonátem, po kterém jsem se 
musel podnikání věnovat nejméně několik hodin.

Potřeba věnovat většinu času budování a rozšiřování 
společností si vybrala velkou daň na mém osobním životě 
– pětkrát jsem se oženil a rozvedl. Velmi jsem těchto neú-
spěšných manželství litoval a vím, proč se rozpadla. Každá 
z mých bývalých manželek je nádherná žena, jež udělala 
vše, co bylo v jejích silách, aby naše manželství bylo zdařilé. 
Tyto ženy se však necítily být v bezpečí, spokojené ani šťast-
né a necítily se jako mé skutečné manželky, protože zjistily, 
že myslím v první řadě na své podnikatelské záležitosti a že 
ony jsou až další v pořadí. Pět neúspěšných manželství mě 
také naučilo, že šťastné manželství je další z nesčetných věcí 
v životě, které si žádný člověk nemůže koupit bez ohledu na 
to, kolik milionů vlastní.

Přátelství je další z věcí, jež si nemůžete koupit, ačkoli 
existuje mnoho lidí, kteří se je snaží předstírat. Často jsem 
říkal, že čas je jediné spolehlivé kritérium, pomocí něhož 
může bohatý člověk posuzovat přátelství. Považuji se za ne-
smírně šťastného, že mám mnoho skutečných a dobrých přá-
tel, kteří jsou mými přáteli léta, či dokonce desetiletí. Nikdy 
se na našem přátelství nesnažili finančně vydělat, a jestliže 
mě o něco požádali, byly jejich žádosti rozumné – jedná se  
o druh dobrých přátel, jež má šanci mít každý.
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Nejde o případ vlezlého jedince, který se snaží být vůči 
bohatému člověku přátelský, protože ze vztahu zamýšlí něco 
získat. Tím „něčím“ může být práce, důvěrný tip na burze, 
peníze na založení nového podniku nebo podpoření starého, 
jenž se rozpadá, darování hotovosti, které může být eufemis-
ticky označeno jako půjčka.

Mám čtyři dospělé syny a všichni se rozhodli vstoupit 
do rodinného podniku. Když se každý z nich takto rozhodl, 
bylo mu dovoleno začít, a to na spodní příčce žebříčku. Mí 
synové prošli učením tak, že obsluhovali zákazníky ben-
zinových pump, které vlastnily společnosti, do nichž jsem 
hodně investoval. Prodávali benzin a mazací olej, plnili ba-
terie, měnili pneumatiky a podíleli se na čištění a zametání 
provozoven, kde pracovali. Nicméně mnoho náhodných 
známých mě žádalo, abych jim prokázal laskavost a dal 
jejich synům nebo nezaměstnaným příbuzným práci na vý-
konné pozici ve firmě, kterou jsem řídil. Zdá se, že nikdy 
nepochopili, proč jsem to odmítl, a téměř vždy byli mým 
přístupem rozhořčeni.

Pak zde jsou lidé, již mě prosí o tipy, pomocí kterých by 
zbohatli přes noc, během týdne nebo nanejvýš dvou. Je zby-
tečné jim říkat, že žádné takové rady nemám, protože mi tito 
snílci o rychlém zbohatnutí nevěří.

„Vy zpropadení milionáři jste všichni sobečtí a nečest-
ní!“ „Máte tajemství, jak vydělat peníze, ale nepodělíte se 
o ně.“ „Nechcete, aby někdo další zbohatl!“ Takto vypadají 
některé z jejich přívalů nadávek.

Vypadá to, že tito jedinci věří, že moderní podnikání pro-
vádějí za tmy při měsíčním svitu čarodějové a kouzelníci, 
kteří monotónně recitují tajemné formule a kreslí pentagra-
my na podlahu místnosti, kde jsou shromážděni. Nevěří, že 
klíčem k podnikatelskému úspěchu je těžká práce, a ne tipy 
nebo tajemství. Nechtějí tomu uvěřit, protože touží získat 
úspěch a bohatství, aniž by museli pracovat.

Účinek peněz bohatého člověka na druhé je často překva-
pující, někdy také sotva uvěřitelný, ale nijak užitečný nebo 
zušlechťující. Milionář je nápadný člověk a existuje mnoho 



217

lidí, kteří ho považují za snadný cíl. Jsem nadšený a vážný 
sběratel umění, a tak mi jsou už dlouho nabízeni padělaní 
Botticelliové, falešní Corotové a nepraví Fragonardové, 
jichž by bylo celé auto.

Vzpomínám si na jednoho muže, který se mi snažil pro-
dat – jak tvrdil – vzácný gobelín ze 16. století za „pouhých 
čtyřicet pět tisíc“. Když jsem mu řekl, že nemám zájem, roz-
hněval se.

„Ale vy ho musíte koupit!“ křičel a mrštil ho po mně. 
„Má manželka na něm pracovala měsíce, aby jej vytvořila!“

Jiný podnikavý člověk mě informoval, že se zbavuje své 
sbírky obrazů a ukázal mi několik sazemi začerněných nej-
podřadnějších maleb v levných poničených rámech. Tyto 
obrazy sbíral ze skládek odpadu a vetešnictví.

Nemyslím si, že by něco ukázalo chamtivost a ekonomic-
kou neznalost některých lidí lépe než záplava dopisů, jimiž 
jsou bohatí lidé neustále otravováni. Každý měsíc dostávám 
více než tři tisíce dopisů od lidí, které vůbec neznám. Někte-
ré z nich psaly ženy – všech věkových kategorií a různých 
životních osudů – jež tvrdily, že četly nebo slyšely, že jsem 
nesmírně bohatý a v současné době nemám manželku.

„Jste právě tím mužem, kterého jsem vždy chtěla za man-
žela…“ „Je očividné, že potřebujete manželku, a já vím, že 
bych vám dokonale vyhovovala…“ „Ráda se rozvedu se 
svým manželem a vezmu si vás, jestliže mi pošlete peníze, 
abych zaplatila advokáta…“ Toto jsou typické řádky vybra-
né z některých dopisů, jež mi přišly a obsahovaly nabídku 
k sňatku. Ženy často přikládají fotografie, které ukazují je-
jich větší či menší půvab, občas posílaly celá alba. Někte-
ré ženy byly naprosto otevřené a tvrdily, že chtějí odsunout 
staromódní formality manželství stranou a zasypat mě lás-
kou, a to za přiměřené finanční vyrovnání, jež bude předem 
dohodnuto.

Většinu mé nechtěné pošty – podle záznamů mé sekre-
tářky to bylo okolo sedmdesáti procent – tvořily dopisy 
psané lidmi, již mě prosili, abych jim poslal peníze. Není 
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pochyb o tom, že určité malé procento těchto dopisů bylo 
od jedinců, kteří peníze skutečně potřebovali. Bohužel je 
naprosto nemožné rozeznat je od tisíců dopisů, jež posla-
li profesionální žebráci. Dopisy přišly prakticky ze všech 
zemí na světě a stálo by to obrovskou částku, aby se ověřila 
oprávněnost naléhavých žádostí, a tak je nutné je všechny 
odmítnout.

Jako téměř všichni bohatí muži – se kterými se dobře 
znám – přispívám pouze dobročinným organizacím. Kaž-
dý rok mé společnosti a já přispíváme na dobročinnost 
částkou mnoha stovek tisíců dolarů. Je to jediná cesta, jak 
může člověk dát peníze se zárukou, že je nakonec dostanou 
lidé, již si to zasluhují. Snažil jsem se to vysvětlit v rozho-
vorech pro tisk a v prohlášení pro veřejnost, ale zbytečně. 
Stále mi píší tisíce lidí, kteří po mně chtějí, abych jim po-
slal peníze. „Jste bohatý a nikdy nepostrádáte peníze,“ píše 
většina z těchto nezvaných korespondentů, jako by to vše 
vysvětlovalo a ospravedlňovalo. Někteří prosí, zatímco jiní 
požadují, a pár jich dokonce vyhrožuje. Překvapivě vysoký 
počet lidí mazaně upřesňuje, že jim mám poslat „hotovost 
– ne šeky“, protože „nechtějí, aby se daňové orgány o pe-
nězích dozvěděly“. Existují dokonce ti, kdo požadují, aby 
to byl „čistý zisk – aby všechny daně z této částky již byly 
zaplaceny“.

Ředitel jednoho lékařského sdružení mě jednou požá-
dal o dvě stě padesát tisíc dolarů, aby si mohl koupit jachtu. 
„Není to mnoho vzhledem k tomu, co jsem slyšel o vašem 
bohatství,“ napsal. Byl to přitom profesionál – lékař, jenž byl 
zjevně vysoce respektován ve své komunitě a svými kolegy. 
Jeden účetní, který použil firemní dopisní papíry, požado-
val pět set tisíc dolarů: „Objevil jsem způsob, jak úspěšně 
obchodovat na burze.“ Chtěl to uskutečnit s mými penězi. 
„Dostanete deset procent ze zisku,“ sliboval štědře.

Vysokoškolský učitel chtěl milion dolarů osvobozených 
od daní, aby mohl pomoci svým příbuzným. Jistý bankéř mi 
napsal, že zpronevěřil sto tisíc dolarů, a byl si jistý, že mu 
pomůžu zaplatit zpronevěřenou částku.
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Takových příkladů bych mohl jmenovat nekonečně mno-
ho, protože průměrně za měsíc počet žádostí těchto poštov-
ních žebráků překročí tři miliony dolarů. Jednoho nezapo-
menutelného dne přinesla jedna roznáška pošty dopisy, jež 
požadovaly celkem více než patnáct milionů dolarů!

To vše je samozřejmě jen poměrně malá nepříjemnost 
mezi dalšími problémy, které přicházejí s bohatstvím. V této 
kapitole, jež je zaměřena na to, jak udělat život bohatého 
člověka příjemnější a radostnější, jsem se několikrát zmínil 
o tom, že v mnoha ohledech není tento život bezstarostnou 
idylou, jak si to mnoho lidí představuje. Peníze mohou lidem 
v mnoha věcech pomoci, ale mohou také působit opačně – je 
to značně závislé na morálních zásadách člověka, jeho inte-
lektuální úrovni, životních postojích a vztahu k životu.

U podnikatele je důležitým kritériem to, co dělá se svý-
mi penězi. Jak jsem řekl již dříve, nejlépe je může využít 
tak, že je investuje do firmy, jež vytváří více lepšího zboží 
a více lepších služeb pro více lidí za nižší cenu. Jeho cílem 
by mělo být vytvořit a řídit společnost, která přispívá k pro-
gresivnímu vzestupnému pohybu světové ekonomiky a takto 
pracuje na vytvoření lepšího života pro všechny. V tom leží 
oprávněnost bohatství a z toho podnikatel získává největší 
uspokojení.

Já se o to svými penězi snažím – je to smysl a cíl společ-
ností, do nichž jsem investoval. Toto je – nebo by měla být 
– morálka peněz úspěšného podnikatele.


