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úvodník

Jiří Paroubek přišel opět s geniálním
tahem. Obvinil ODS, že se na něj poku-
sila vyrobit konspirační materiál, us-
vědčujícího ho z několika trestných či-
nů. Nezná člověka, který mu materiál
předal, ani neví, zda dokumentu má, či
nemá věřit. Jsem daleko od toho, abych
tvrdil o Jiřím Paroubkovi, že je nemoc-
ný člověk, jak to on s oblibou o své kon-
kurenci prohlašuje, jeho touha po moci
a prostředky, které k jejímu získání po-
užívá, jsou však za hranicemi jakéhoko-
liv korektního politického boje.

Není ovšem překvapivé, že sociální
demokracie tyto metody k předvolební-
mu boji používá. Podzimní komunální
a senátní volby rozhodnou o tom, zda
ČSSD skutečně zůstane v opozici, či
zda ODS bude vystavena jejímu nátla-
ku na obsazení významných funkcí ve
státní správě, na kterých by ČSSD brz-

dila vyšetřování svých korupčních kauz.
Jiří Paroubek si je poslední možnosti
zabránit vyšetřování těchto afér velmi
dobře vědom.

Jedním z cílů mého nástupu na mi-
nisterstvo vnitra bylo právě nekompro-
misní potírání korupce ve státní správě.
Sociální demokracie dovedla tento sys-
tém k dokonalosti. Právě výrazné an-
gažmá exponentů ČSSD v korupčních
kauzách stojí za její snahou ovlivňovat
řízení policejních složek a potažmo vlá-
du celou. Současná prohlášení a zoufa-
lé výroky Jiřího Paroubka pouze svědčí
o tom, že se chytá onoho pověstného
posledního stébla. Jiné rčení však praví,
že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Kauz na Jiřího Paroubka už bylo bez-
počet a samotný výčet korupčních skan-
dálů z doby jeho vládnutí by také zabral
několik listů papíru.

Jiří Paroubek mi připomíná Miloše
Zemana, který v polovině devadesátých
let také dostal tajemný kufřík a z kauzy
nakonec zůstala pouze splasklá bubli-
na. V Jiřím Paroubkovi vidím i Vladi-
míra Mečiara, který také nápadně často
nacházel na svém stole tajné dokumen-
ty od neznámých lidí. Člověk, který tím-
to způsobem odhaluje spisy, pouze vy-
volává spoustu spekulací a spíše než by
odrazoval od vyšetřování svých pro-
hřešků, přitahuje pozornost, proč vlast-
ně podobnou hru hraje. Jiří Paroubek
přinesl do české politiky praktiky bal-
kánského způsobu řešení problémů, pl-
né neprůhlednosti, ale i osobních in-
vektiv a agresivity vůči politické konku-
renci. Mnozí si mohli myslet, že podob-
ný styl se vyčerpal předvolební kampa-
ní. Jak je vidět, u Jiřího Paroubka tyto
metody hrají klíčovou roli i nadále.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Je po prázdninách a my za Vámi zno-
vu přicházíme s CEVROREVUE. Po
více než osmi letech má Česká repub-
lika opět pravicovou vládu. Není proto
divu, že jsme za hlavní téma vybrali
analýzu povolební situace, a to zejmé-
na ve chvíli, kdy není úplně jisté, jak
dlouho setrvá vláda ODS v úřadě.

Zamýšlíme se proto nad perspekti-
vami nově jmenované vlády, nad
ústavní situací při jejím případném
druhém a třetím jmenování nebo nad
vlivem, který by mohlo mít sestavová-
ní vlády na výsledky říjnových senát-
ních a komunálních voleb. Nabízíme
Vám také naše porovnání, jaká byla
pozice ODS před osmi lety a jaká je
dnes.

K hlavnímu tématu tradičně patří
rozhovor. Tentokrát na naše otázky
odpověděl nový ministr pro místní
rozvoj a krajský vyzyvatel Jiřího Pa-
roubka v parlamentních volbách Petr
Gandalovič.

V rubrice Galerie osobností se
o Johnu Startu Millovi rozepsal analy-
tik Centra pro ekonomiku a politiku
Marek Loužek. V zahraniční inspiraci
najdete článek o povolební situaci
v balkánské Makedonii, kde se k moci
vrátila pravice, která chce se svou nej-
mladší vládou v Evropě nastartovat
zdejší ekonomiku.

V nepolitickém dotazníku se Vám
představí místopředseda Senátu Jiří
Liška. Test prověří Vaše znalosti do-

savadních českých vlád a v kvizu Vaše
vědomosti o historii ODS. Věřím, že
každý z Vás najde v tomto čísle CEV-
ROREVUE něco zajímavého a pod-
nětného pro poučení a zábavu.

Na závěr mi dovolte radostné sdě-
lení, že po dlouhém snažení se našemu
sdružení podařilo získat akreditaci
k otevření soukromé vysoké školy,
která ponese název CEVRO Institut.
Nová vysoká škola tak rozšíří paletu
našich vzdělávacích aktivit a přinese
další příležitost moderního „politické-
ho“ studia. Více informací najdete
uvnitř čísla.

Přeji Vám pěkné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

ministr vnitra, místopředseda

ODS, předseda správní

rady CEVRO

MEDIÁLNÍ HRÁTKY
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

4

To oni zanechali Českou republiky si-
ce v hospodářském růstu, ale vykoupe-
ném obrovskými deficity a morálním
marasmem. A tak se nelze divit, že ob-
čané považují politiku za něco odpor-
ného.

Po osmi dlouhých letech socialistic-
kého vládnutí nastupuje v České re-
publice menšinová pravicová vláda
ODS s Mirkem Topolánkem v čele. Je
možné, že bude mít omezený mandát
a nezíská důvěru, musí však v době své
vlády, jakkoliv dlouhé, nastartovat
procesy, které naší zemi tak ukrutně
chybí. Co by tedy měla zemi přinést?

Slušnost a korektnost v mezilidském
chování

To nejhorší, co za sebou levicové vlády
zanechaly, je atmosféra podvodů, in-
trik, korupce a strachu. Plejáda ko-
rupčních afér se zainteresovanými so-
ciálnědemokratickými politiky, pří-
slušníci předchozího režimu ve stát-
ních funkcích, hrozby nepohodlným
novinářům, zpochybňování výsledků

voleb – to vše je dědictví vlád let
1998–2006. Hlavním úkolem, který na
pravicové politiky čeká, je tedy obnova
důvěry. Důvěry, že slušné a poctivé
chování se stále ještě vyplatí, že ti, kdo
obcházejí zákony a korumpují úřední-
ky budou spravedlivě potrestáni, že
dohoda a kompromis jsou stále ještě
více než blokace a výhružky.

Poctivost při plnění programu

Občané volili při volbách Občanskou
demokratickou stranu proto, aby spl-
nila své reformy. Aby zamezila pro-
hlubování schodku veřejných financí,
aby reformovala důchody, pomohla
živnostníkům a finančně ulevila zdra-
votníkům. Občané čekají na změnu
socialistického způsobu myšlení, který
zavíral oči před očividnými problémy
a pod pláštíkem sociální spravedlnosti
a rovnosti výdělků hnal zemi k ekono-
mickému kolapsu. ODS musí ukázat,
že pravidla a dohodnuté zásady nejsou
jen dohody, které přes noc ztratí svoji
platnost. ODS musí být stranou, která

nastolí kázeň a dá najevo, že jsou věci,
přes které nejede vlak.

Zničení korupce

Ač je Česká republika vystavována ob-
rovskému schodku či vysoké neza-
městnanosti, největším problémem
naší země je korupce. Snaha uplatit
druhého se za vlády socialistů stala
normou a nepoužívat jí znamenaná re-
zignovat na veřejný úspěch. Cílem
ODS musí být nekompromisní boj
s touto chorobou, která prorůstá všemi
sférami společenského života. Pros-
tředkem k tomuto boji musí být ne-
kompromisní tresty všem přistiženým
s nulovou, či velmi omezenou možnos-
tí návratu na zastávanou funkci. Dal-
ším nástrojem boje s korupcí musí být
snížení počtu úředníků, razítek a roz-
hodnutí. Jen omezení cizí vůle ve vlast-
ních záležitostech omezí korupční
prostředí.

Návrat svobody

Hlavním cílem a imperativem činnosti
ODS musí být návrat svobody do naší
vlasti. Svobody rozhodovat, kam na-
směruji své daně, jakého si vyberu lé-
kaře či jaký budu mít důchod. Svobody
říci beztrestně a beze strachu vlastní
názor, svobody klást politikům nepří-
jemné otázky. Svoboda utrpěla za vlá-
dy socialistů těžký direkt. ODS musí
podřídit vše tomu, aby dokázala svo-
bodu znovu postavit na nohy.

téma

SOCIALISTÉ OD VÁLU

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

PO OSMI LETECH ODEŠLI SOCIALISTÉ OD VÁLU. OSM LET KORUPČNÍCH
SKANDÁLŮ, ZVYŠUJÍCÍCH SE ROZPOČTOVÝCH SCHODKŮ A OMEZOVÁNÍ
PERSONÁLNÍ SVOBODY. SOCIALISTICKÝ IDEOLOG VLADIMÍR ŠPIDLA
S POMÝLENÝMI VIZEMI O EXISTENCI SOCIÁLNÍHO STÁTU, STANISLAV GROSS
S BEZSKRUPULÓZNOSTÍ A UKRUTNOU DOMÝŠLIVOSTÍ A JIŘÍ PAROUBEK
S AGRESIVITOU, PLIVÁNÍM OHNĚ A POPŘENÍM VEŠKERÉHO
DEMOKRATICKÉHO A SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ.
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Předsedu vlády České republiky a její
členy jmenuje prezident. Kreační závis-
lost vlády na parlamentu, resp. na jeho
první komoře, je vyjádřena v ustanove-
ní čl. 68 odst. 2 Ústavy: „Vláda před-
stoupí do třiceti dnů po svém jmenování
před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji
o vyslovení důvěry.“ Jedná se tedy o mo-
del ustavení vlády, na němž se podílí
vedle Parlamentu také hlava státu. Jed-
nací řád Poslanecké sněmovny stanoví,
že předseda Sněmovny zařadí projed-
návání žádosti o vyslovení důvěry vládě
na pořad nejbližší schůze Poslanecké
sněmovny, a to tak, aby mohla být pro-
jednána nejpozději do 30 dnů od jme-
nování vlády prezidentem. K žádosti
přijímá Poslanecká sněmovna usnese-
ní, zda vyslovuje vládě důvěru. Pro hla-
sování o vyjádření důvěry vládě nesta-
noví Ústava žádné vyšší kvórum, ani
absolutní či kvalifikovanou většinu hla-
sů poslanců. Postupuje se tedy podle
ustanovení čl. 39 Ústavy, kdy usnesení
o vyslovení důvěry vládě je možné přij-
mout nadpoloviční většinou přítom-
ných poslanců, přičemž Poslanecká
sněmovna je usnášeníschopná za pří-
tomnosti alespoň jedné třetiny svých
členů. Odchylkou od běžné praxe je
pouze obligatorní forma hlasování po
jménech, kdy se poslanci v abecedním
pořádku veřejně vyslovují pro návrh
nebo proti návrhu. Spolu s žádostí o vy-
slovení důvěry vláda tradičně předklá-
dá do Poslanecké sněmovny také své
programové prohlášení, které je potom
předmětem kritiky ze strany opozičních
poslanců. Jeho předložení však není
obligatorní součástí žádosti o vyslovení
důvěry.

Procedura opakovaného sestavování
vlády

V případě, kdy Poslanecká sněmovna
důvěru vládě nevysloví, je vláda ve
smyslu ustanovení čl. 73 odst. 2 Ústavy
povinna podat demisi, kterou prezident
musí přijmout. Podle čl. 62 písm. d) pak
prezident tuto vládu pověří výkonem
jejích funkcí až do jmenování vlády no-
vé. Dále se postupuje podle čl. 68 odst.

4 Ústavy, což znamená, že se celá výše
upravená procedura opakuje. K tomu
však v dosavadní historii České republi-
ky nedošlo. V případě, že by Poslanec-
ká sněmovna nevyjádřila ani této vládě
důvěru, měl by prezident republiky po-
vinnost jmenovat předsedu vlády na ná-
vrh předsedy Poslanecké sněmovny. Při
rozhodování o začlenění tohoto institu-
tu do české ústavy se vycházelo z před-
pokladu, že byla-li sněmovna schopna
se usnést na volbě svých orgánů včetně
předsedy – který je taktéž volen prostou
většinou hlasů poslanců – lze předpo-
kládat, že také kandidát tímto předse-
dou (a jistě také politickými dohodami)
určený bude mít větší šanci na sestavení
vlády, které by sněmovna vyslovila dů-
věru. Patový výsledek voleb z letošního
roku, stejně jako omezený předsednic-
ký mandát Miloslava Vlčka ovšem tuto
tezi značně zpochybňuje. Mnohem
konstruktivnější význam v této souvis-
losti sehrává hrozba rozpuštění Posla-
necké sněmovny podle čl. 35 odst. 1
písm. a) Ústavy, která se stává jednou
z možných variant dalšího vývoje.

Možnosti konání předčasných voleb

Možnost konání předčasných voleb je
samozřejmě spojena s předcházejícím
rozhodnutím o rozpuštění Poslanecké
sněmovny. Jedná se o ústavní mecha-
nismus, který může být použit v přípa-
dě, že – z důvodů v Ústavě taxativně vy-
mezených – nefunguje základní vztah
mezi vládou a Parlamentem typický
a nezbytný pro výkon parlamentní for-
my vlády. Ústava v čl. 35 a 62 písm. c)
svěřuje toto zásadní rozhodnutí do ru-
kou prezidenta republiky, který tak
může učinit na základě svého uvážení.

Z ústavních důvodů, které opravňují
prezidenta republiky rozhodnout o roz-
puštění Poslanecké sněmovny je třeba
se – s ohledem na stávající rozložení
poslaneckých mandátů – věnovat pou-
ze ustanovení čl. 35, odst. 1, písm. c) –
tedy skutečnosti, kdy se Poslanecká
sněmovna neusnese do tří měsíců
o vládním návrhu zákona, s jehož pro-
jednáním spojila vláda otázku důvěry.
Všechny ostatní varianty by nezbytně
vyžadovaly konsensus opírající se ještě
alespoň o jeden hlas v Poslanecké sně-
movně, než kterým blok bývalé trojkoa-
lice dnes disponuje.

Zcela mimo Ústavou vymezená pra-
vidla vládnutí je opakování scénáře
z roku 1998, kdy od ustavení přechodné
vlády Josefa Tošovského panovala sho-
da napříč politickým spektrem o nut-
nosti vypsání předčasných voleb. Ná-
sledná diskuse se už vedla pouze o způ-
sobu, jakým se toho má dosáhnout.
V Poslanecké sněmovně byly tehdy
projednávány dva návrhy ústavního zá-
kona o zkrácení volebního období Pos-
lanecké sněmovny, z nichž jeden byl
předložen komunistickými a druhý so-
ciálnědemokratickými poslanci. Již
tehdy se diskutovalo o vhodnosti použi-
tí takového účelového kroku a již tehdy
byla také zvažována možnost novely
Ústavy – podobně jako nynější senátní
iniciativa – která by umožňovala Posla-
necké sněmovně přijmout rozhodnutí
o svém rozpuštění.

Jeden z největších konstitucionalis-
tů minulého století, Karl Loewenstein,
to výstižně charakterizoval slovy:
„…právo na rozpuštění parlamentu
a právo na vyslovení nedůvěry vládě
k sobě patří stejně jako píst a válec běží-
cího motoru…“

PETR KOLÁŘ

analytik Parlamentního

institutu, spolupracovník

CEVRO ÚSTAVNÍ OTAZNÍKY NAD
POVOLEBNÍM VÝVOJEM

ÚSTAVNÍ I POLITICKÝ VÝVOJ PO VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
V ČERVNU 2006 OTEVŘEL ŘADU OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE APLIKACE

TRADIČNÍCH ÚSTAVNÍCH MECHANISMŮ TYPICKÝCH PRO FUNGOVÁNÍ
PARLAMENTNÍ FORMY VLÁDY. JEJICH SPOLEČNÝM JMENOVATELEM JE

ÚSTAVOU VYMEZENÝ VZTAH MEZI VLÁDOU A PARLAMENTEM, RESP. JEHO
DOLNÍ KOMOROU.
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V ŘÍJNU OPĚT APATIE?

JOSEF MLEJNEK JR.

politolog, IPS FSV UK Praha

S nimi jsou spojeny zejména dva velké
otazníky: za prvé, jak je ovlivní výsle-
dek červnových voleb do Sněmovny
a následné dění, a za druhé, jak ony sa-
my ovlivní další vývoj – sestavování
vlády, mocenské kombinace, o něž by
mohla být nějaká příští vláda opřena,
a podobně.

Komunální a senátní volby tvořily
vždy tak trochu svět sám o sobě: platila
pro ně jiná kritéria, psaná i nepsaná,
než pro „velké“ celostátní volby. Na
prvním místě nutno zmínit daleko niž-
ší volební účast (v minulých komunál-
ních volbách činila 43,38 %, u senát-
ních ještě méně). Kromě větších měst
jsou komunální volby arénou nestraní-
ků, nebo� české politické strany nejsou
natolik početné a tak dobře zorganizo-
vané, aby svými kandidáty dokázaly
pokrýt celou republiku. V obecních
zastupitelstvech (tedy nikoliv v měst-
ských) nyní podle údajů ČSÚ zasedá
44 426 zastupitelů bez politické pří-
slušnosti, což je 88,69 % všech zastupi-
telů v obcích. Členů KSČM je mezi za-
stupiteli v této kategorii 4,51 %, lidov-
ců 3,29 %, až na čtvrtém místě jsou
členové ODS s 1,76 %. V obcích lze
proto určitě očekávat alespoň relativ-
ní úspěch kandidátů za KDU-ČSL
a KSČM, bez ohledu na Kalouskovy
nedávné veletoče či případné výkyvy
veřejného mínění ve vztahu ke komu-
nismu a komunistům. Výsledek pro
KDU-ČSL i KSČM bude nesporně za-

jímavý i v porovnání s posledními ko-
munálními volbami v roce 2002, nebo�
může významně napovědět, zda těmto
demograficky „starým“ stranám sku-
tečně vymírají voliči a zda tedy za le-
tošním slabším výsledkem KSČM
v parlamentních volbách stála mobili-
zační schopnost Jiřího Paroubka či
spíše vyšší úmrtnost, v elektorátu ko-
munistů přímo vědecky zákonitá.

Pevné postavení na radnicích jako
legitimizační bonus

ODS je silná ve městech – 61,81 %
členů městských zastupitelstev sice
tvoří nestranící, ale 12 % členové
ODS, 11,25 % členové KSČM, 7,37 %
členové ČSSD a 4,38 % členové
KDU-ČSL. Vezmeme-li ukazatel „za-
stupitelé dle volební strany“, zjistíme,
že zastupitelé zvolení za ODS tvoří
dokonce 21,41 % všech zastupitelů ve
městech, kdežto zastupitelé zvolení za
KSČM 16,27 %, za ČSSD 15,40 % a za
KDU-ČSL 10,46 %. Pevné pozice na
radnicích (uvedené údaje navíc neza-
hrnují Prahu) poskytují občanským
demokratům šanci, aby si své postave-
ní udrželi a získali tak rovněž určitý
„legitimizační bonus“, jenž může po-
sílit pozici strany i v celostátním mě-
řítku včetně vyjednávání o nějaké
příští vládě. Oproti tomu letitým
problémem ČSSD jsou právě její sla-
bé výsledky v komunální politice a zej-

ména pak v senátních volbách. Kdysi
masová strana má nyní méně členů
než pravicová („buržoazní“) ODS
a významnou část voličů sociálních
demokratů z parlamentních voleb ko-
munální politika patrně moc nezají-
má, nebo� k místním volbám se neob-
těžují chodit. Což platí i pro volby
krajské a senátní. S těmito základními
charakteristikami nedokázala roku
2004 pohnout ani bombastická kam-
paň za účasti řady hvězd českého
showbusinessu. Uvidíme, s čím přijde
ČSSD letos, nicméně její hlavní prob-
lém spočívá v neschopnosti dostat své
potenciální voliče vůbec k volebním
urnám.

Povolební vyjednávání ovlivní zejména
výsledky senátních voleb

Dá se proto předpokládat, že pokud se
celostátní politická situace v říjnových
komunálních volbách nějakým způso-
bem odrazí, tak především v hlasování
ve velkých městech, kde bude zajíma-
vý i výsledek pro zelené, kteří předsta-
vují, podobně jako ODS, spíše měst-
skou stranu. Více se ale projeví ve vol-
bách senátních, v nichž kromě hladiny
volební účasti sehraje podstatnou roli
též volební systém. Pokud se k první-
mu kolu senátních voleb dostaví pře-
devším kmenové elektoráty ODS,
KSČM a KDU-ČSL, mohou hlavně
v regionech, kde se uvedené strany těší
největší přízni, vynést celkem bez potí-
ží stranické kandidáty do druhého ko-
la. V něm pak rozhodne zejména pa-
rametr „kdo proti komu“. Všechny
předpoklady sice může zvrátit aktuál-
ní společenská nálada, nicméně v tuto
chvíli to spíše vypadá na poněkud apa-
tický průběh senátních i komunálních
voleb. Tak jako vždycky…

DLOUHÉ TŘI MĚSÍCE PO ČERVNOVÝCH PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH ČEKALI
VOLIČI NA VZNIK VLÁDY. DOČKALI SE JEDNOBAREVNÉ VLÁDY ODS
DOPLNĚNÉ O NĚKOLIK NESTRANÍKŮ, JEJÍŽ ŠANCE NA ZISK DŮVĚRY JSOU
VŠAK DOSTI NÍZKÉ. NICMÉNĚ, POZORNOST JIŽ ZAČÍNAJÍ POUTAT ŘÍJNOVÉ
KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY.
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Tak např. se jim podařilo zšestinásobit
dluhy veřejných rozpočtů, přičemž se
zadlužovali i v období, o kterém tak
rádi tvrdí, že ekonomika roste a že jí
zanechávají v dobré kondici. Pokud
bychom ovšem rozebrali přírůstky
HDP, tak si můžeme všimnout několi-
ka zajímavostí. Tzv. rekordní přírůs-
tek HDP za rok 2005 byl u poprvé zve-
řejněných údajů z března roku 2006
spojován s nulovým deflátorem HDP.
To znamená, že ceny komponentů
vstupujících do HDP by se v loňském
roce vůbec nezvyšovaly. Revidované
údaje z června letošního roku už hovo-
ří o tom, že deflátor byl nenulový, nic-
méně přírůstek zůstane údajně zacho-
ván. Pokud bychom hledali zdroje pří-
růstku nominálního HDP zjistíme, že
z velké části ho lze přičíst na vrub ná-
růstu zadlužení domácností. Za rok
2005 to bylo rekordních více než 100
mld. Kč a deficit SR, který podle revi-
dovaných údajů dosáhl 76 mld. Kč.
I kdybychom od toho odečetli přírůs-
tek vkladů domácností, případně fi-
rem, tak zjistíme, že růst HDP je z vel-
ké části financován nárůstem dluhů
jak domácností, tak státu. V tomto
světle pak malý „zázrak“ rychlého růs-
tu ekonomiky značně vybledne.

ČSSD nahrávala korupci
a klientelismu

Socialistické vlády vyhlásily skrytý
třídní boj všem, kteří nechtějí být nad-
měrně závislí na přerozdělování. Svý-
mi opatřeními ničily živnostníky,
drobné podnikatele a všechny další,
kteří chtěli vzít svůj osud do vlastních
rukou. Socialisté se velmi často ocitali

v pasti svých nesplnitelných slibů v ob-
lasti překonané, zastaralé a neudrži-
telné koncepce sociálního státu. Za
období socialistických vlád dosáhla
korupce a klientelismus nejvyšší úrov-
ně za poslední desetiletí. Opatření při-
jatá především těmito vládami vytváří
podmínky pro bujení korupčního
prostředí a vyhání celou řadu ekono-
mických subjektů do zóny šedé ekono-
miky. S určitou dávkou nadsázky lze
konstatovat, že ČSSD je „koordináto-
rem organizovaného zločinu“. Vše za-
čal již Miloš Zeman prohlášením, že
v každé obci České republiky jsou nej-
méně dva podnikatelé, kteří občany
tunelují. Nakonec se ukázalo, že jsou
to právě funkcionáři ČSSD, kteří kra-
dou asi nejvíce. Stačí se podívat na
kauzy jako je Berdych, Berka a na zá-
ležitosti spojené s různými výběrovými
řízeními od policie a ministerstva vnit-
ra počínaje a ministerstva financí či
zemědělství konče. Stačí probrat ma-
teriály kolem nepřátelského převzetí
IPB za přímé účasti státu, za kterou
nese jednoznačně osobní zodpověd-
nost bývalý ministr Mertlík a bývalý
pozdější předseda vlády Gross. Stačí
se z veřejně dostupných zdrojů začíst
do materiálů, které měla několik let
na stole nejvyšší státní zástupkyně Be-
nešová ohledně nekalých praktik na
NBÚ, a přitom nekonala podle zá-
konů.

Socialisté ničili mladé a důchodce

Socialisté vstupují nadměrně do ob-
lastí, které jsou historicky výsostnou
součástí individuální svobody. Snaží
se regulovat kde co a kde koho. Pak
vznikají takové kauzy, jako kolem vý-
roby biolihu, kde vybrané subjekty
měly mít vytvořeny výhodné podmín-
ky. Za vlády socialistů rekordně
vzrostla nezaměstnanost a bohužel se
zhoršila struktura nezaměstnanosti.
Roste nám dlouhodobá nezaměstna-
nost a nezaměstnanost lidí, kteří se
poprvé ucházejí o zaměstnání, tzn.
především mladí lidé a velmi těžce je
postižena kategorie nezaměstnaných
nad 55 let. Socialisté zcela netranspa-
rentně a nestandardně privatizovali
bankovní sektor. I přes sliby a ujiš�o-
vání Miloše Zemana, že do bank ne-
vloží jeho vláda ani korunu, byly ban-
ky nejdříve očištěny. Špatné úvěry
splácí dodnes prakticky všichni daňoví
poplatníci. Banky byly bez řádných vý-
běrových řízení prodány pouze na zá-
kladě usnesení vlády předem známé-
mu subjektu za ceny, kterým se zahra-
niční investoři samozřejmě jenom
smějí. Jediným pozitivem, které lze
přičíst vládám socialistů, je zrušení
povinné vojenské služby. Ve výčtu ne-
gativ by se dalo pokračovat a možná
by se o tom dala napsat i poměrně
tlustá kniha.

PO DLOUHÝCH A NECHUTNÝCH TAHANICÍCH KONEČNĚ ODEŠLY
SOCIALISTICKÉ VLÁDY, KTERÉ SE DO NOVODOBÝCH DĚJIN ČESKÉ REPUBLIKY

ZAPSALY TĚMI NEJČERNĚJŠÍMI PÍSMENY. SOCIALISTÉ ZA OSM LET SVÉ
VLÁDY DOKÁZALI NEUVĚŘITELNÉ KOUSKY.

MIROSLAV ŠEVČÍK

ředitel Liberálního institutu
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ODS PO OSMI LETECH
V OPOZICI

Krátce nato se skutečně část členů od-
trhla a založila Unii svobody. Novino-
vé komentáře v drtivé většině věštily,
že nová strana zaujme pozici lídra pra-
vice a naopak ODS bude stranou, kte-
rá odejde do zapomnění. Jejich pro-
gnózu dlouho podpíraly i výzkumy ve-
řejného mínění. V takové situaci ODS
vykročila na dlouhý pochod opoziční
pouští, který právě, alespoň na čas,
skončil. Připomeňme si, kudy cesta
ODS vedla.

V první části osmiletého opoziční-
ho období se střídaly dílčí úspěchy
a neúspěchy. ODS se nejprve dokáza-
la zvednout ze dna preferencí a vybo-
jovat v parlamentních volbách v létě
1998 výsledek, který potvrdil její zpo-
chybňovanou pozici jedničky na pra-
vé straně politického spektra. To jí
umožnilo uzavřít opoziční smlouvu
s vládní ČSSD, která měla znamenat
zejména změnu volebního systému.
Očekávaný zisk v podobě volebního
systému však opoziční smlouva nako-
nec nepřinesla a pochopitelně násle-
dovala další porážka v parlamentních
volbách. Ta znamenala, že ODS setr-
vala i druhé funkční období v opozici,
tentokrát již bez smluvního vztahu
s vládou. Období 1998–2002 ovšem
znamenalo také vítězné komunální

volby, výrazný úspěch v prvních kraj-
ských volbách a udržení nejsilnějšího
klubu v horní komoře parlamentu.

Změna v čele ODS

V prosinci 2002 odešel z čela strany je-
jí zakladatel Václav Klaus a zaměřil se
na prezidentskou volbu. V pozici opo-
zičního lídra ho vystřídal Mirek Topo-
lánek. S novým vedením strana zazna-
menala dosud nepřerušenou sérii vo-
lebních vítězství. Jako opoziční strana
dokázala prosadit svého kandidáta do
funkce prezidenta, s náskokem domi-
novala ve volbám do EP, doslova tri-
umfálně vyhrála v krajských volbách
a po posledních volbách do Senátu se
v této komoře přiblížila absolutní vět-
šině a konečně po osmi letech dokáza-
la sociální demokraty porazit i v parla-
mentních volbách.

Jaká je dnes ODS?

Položme si nyní otázku, jak se ODS za
osm opozičních let změnila.

Letošní volební výsledky zejména
dokázaly, že ODS se podařilo prorazit
i mimo skupinu jejích skalních voličů.
Rekordní výsledek byl postaven hlav-
ně na zisku bývalých voličů menších
pravicových stran, kteří dosud prefe-
rovali volbu: „pravice ano, ale nikoli
ODS“. Právě ty přilákala zásadová
opoziční politika, kterou občanští de-
mokraté uplatňovali v posledních čty-
řech letech. Kombinace vysokého vo-
lebního zisku ODS a celkově vysoké
účasti navíc svědčí o schopnosti sou-
časné ODS přilákat řadu bývalých ne-
voličů.

Strana má dnes i díky tomu daleko
vyšší koaliční potenciál. Menší strany

(dnes lidovci a zelení) vidí v ODS při-
rozeného koaličního partnera a jsou
ochotny s ní vstoupit do vlády. Naopak
o velké koalici s ODS sní přes opačné
předvolební deklarace ČSSD. Přes-
tože by velká koalice byla nyní pro
ODS velmi škodlivá, je tato možnost
její strategickou výhodou pro budouc-
nost.

Připomenout je nutné také fakt, že
ODS zažila v posledních letech výraz-
ný nárůst členské základny, což je rov-
něž příznakem jejího vzestupu.

Občanské demokraty odlišuje od ji-
ných českých politických stran ještě
jedna skutečnost. ODS totiž disponuje
díky řadě volebních vítězství hned ně-
kolika strukturami, které mohou spo-
luvytvářet politiku strany. Jiné strany
v tomto ohledu mohou spoléhat vlast-
ně jen na poslanecký klub. Naproti to-
mu ODS se může opřít také o 12 hejt-
manů a pražského primátora, velmi
silný senátorský klub, potenciál klubu
evropských poslanců či o desítky sta-
rostů a primátorů. Tento stav neje-
nom zvyšuje potenciál strany při vytvá-
ření její politiky, ale také poskytuje
dobrý základ pro konkurenci uvnitř
strany. Navíc využití hejtmanů, primá-
torů a starostů naznačilo možnost, aby
se ODS prezentovala v souboji se so-
cialistickým, „rozdávačným“ populis-
mem jako strana měst a regionů – stra-
na, která dobře spravuje obce, města
a kraje a je proto lidem nejblíže.

Velmi výrazný rozdíl najdeme
u ODS po osmi letech v opozici také
ve struktuře jejích podpůrných organi-
zací. Vznikla a rozvinula se vzdělávací
instituce pro občanské demokraty,
mládežnická organizace dostala celo-
státní dimenzi a bylo založeno hned
několik časopisů vhodných pro diskusi
na stranické půdě. To vše stranu bez-
pochyby posílilo a dodalo jí další mož-
nosti rozvoje.

Popsané komparativní výhody dá-
vají ODS velkou šanci stabilizovat po-
stavení jediné relevantní pravicové
strany. Vývoj následujících týdnů
a měsíců ukáže, zda tuto šanci občan-
ští demokraté využijí.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ OPOUŠTĚLI PŘED VÍCE NEŽ OSMI LETY VLÁDU PO
TZV. SARAJEVSKÉM ATENTÁTU. STRANA TEHDY NEBYLA ZROVNA
V LICHOTIVÉ POZICI. ROZŠTĚPIL SE JÍ POSLANECKÝ KLUB, NĚKOLIK ČLENŮ
STRANY PŘES ROZHODNUTÍ JEJÍHO VEDENÍ VSTOUPILO DO POLOÚŘEDNICKÉ
VLÁDY JOSEFA TOŠOVSKÉHO A VŠE NEZADRŽITELNĚ SPĚLO K ROZKOLU.
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V Ústeckém kraji jste dosáhl ve volbách vy-
nikajícího výsledku. Čemu tento úspěch při-
čítáte?
Lidé si uvědomili, že rozhodují
o své budoucnosti. Někteří dali hlas
propracovanému plánu postupných
a komplexních reforem, které ODS
nabízela, jiní svým hlasem podpořili
politickou kulturu, kterou reprezen-
tovali politici a kandidáti ODS a kte-
rá ostře kontrastovala s politickým
stylem Jiřího Paroubka. Také se uká-
zalo, že se náš kraj proměňuje a že
konkrétní chování a jednání politiků
se stává pro lidi důležitější, než laciné
vládní sliby.

Volby přinesly výsledkový pat a ODS se po-
kusila sestavit trojkoaliční vládu. Proč pod-
le Vás toto sestavování neuspělo?
Koaliční smlouva umožňovala vznik
vlády s významným reformním poten-
ciálem. Zdá se ale, že Jiří Paroubek
očekával, že koalice bude realizovat
politiku sociální demokracie. Neres-
pektoval reformní mandát nové koa-
liční vlády, o programových otázkách
dlouho odmítal jednat, poté přicházel
s nepřijatelnými podmínkami. Tako-
vý a priori negativistický přístup vždy
vede k neúspěchu jakéhokoliv jinak
životaschopného řešení.

ODS se v řadě případů rozhodla ustoupit po-
žadavkům ČSSD. Myslíte, že tato tendence
byla správná a mohla se i prohlubovat, nebo
měla ODS vůči sociální demokracii za-
ujmout neústupný postoj?
Politika není o tvrdosti a nesmiřitel-
nosti postojů, ale naopak o schopnos-
ti komunikovat a hledat vzájemně
přijatelná řešení. To ale pochopitelně
neznamená, že je možné souhlasit
s čímkoliv, ustoupit o sto procent. Pro
ODS bylo tím jediným kritériem, na
které nikdy nemohla přistoupit, uzav-
ření velké koalice či opoziční smlou-
vy. Mimo to vyzkoušela postupně
všechny myslitelné varianty, které vo-
lební výsledek přinesl: od trojkoaliční
smlouvy a upuštění od konfliktních
bodů svého reformního programu,
přes návrh vstupu ČSSD do koaliční

vlády až po ochotu zahrnout do svého
vládního programového prohlášení
i deset volebních závazků ČSSD. Mi-
rek Topolánek také vyhověl požadav-
ku ČSSD tím, že do své vlády jmeno-
val šest nestranických ministrů – od-
borníků. Je smutné, že Jiří Parou-
bek nereflektoval ani jeden z těchto
ústupků. Důležité však je, že dnes ni-
kdo nemůže vedení ODS vyčítat ne-
dostatek snahy o domluvu a rychlé ře-
šení politického vakua. Z tohoto po-
hledu byla logika povolebních jedná-
ní správná.

Po několika zvratech se nakonec podařilo
sestavit menšinovou vládu. Co považujete
za priority této vlády?
V první řadě musí tato vláda dopra-
covat návrh rozpočtu na příští rok
a snažit se snížit úroveň rozpočtového
schodku. Co se týče programových
priorit, ODS se těžko může zříci zá-
sadních pilířů svého programu. Naší
prioritou proto i nadále zůstává stabi-

lizace zdravotnictví, příprava základů
důchodové reformy a přijetí někte-
rých daňových změn, které vyplývají
z dohody s ČSSD, lidovci a zelený-
mi. Podle výsledku dalších politic-
kých jednání budeme dále připravo-
vat přechod k předčasným volbám, tj.
včetně případné změny volebního
systému.

Ve vládě Mirka Topolánka jste zaujal post
ministra pro místní rozvoj. Jaké jsou Vaše
hlavní cíle na tomto ministerstvu?
Jednoznačnou prioritou je v tuto
chvíli dokončení příprav na čerpání
strukturální pomoci z evropských
fondů v letech 2007–2013. Aby mohla
začít Česká republika od příštího ro-

ku čerpat z těchto fondů až 95 miliard
korun ročně, je potřeba urychleně
dokončit práce na základních strate-
gických a programových dokumen-
tech, vyjednat jejich schválení ze stra-
ny Evropské komise a následně pak
nastavit systém implementace tak,
aby byl mnohem efektivnější než do-
sud.

Po předchozí vládě jsem také zdě-
dil sérii žalob o desítky miliard korun
kvůli trvající regulaci nájmů. Považuji
tuto kauzu za potenciálně velmi ne-
bezpečnou, a proto jí chci věnovat
zvláštní pozornost. Rád bych ji uzav-
řel smírnou cestou.

Závěrečná otázka – domníváte se, že může
tato vláda získat důvěru Poslanecké sně-
movny? V případě, že nikoliv, jaký očekává-
te další vývoj povolební situace?
Jsem přesvědčen o tom, že tato vláda
je nejlepším možným řešením voleb-
ního patu. V řadách ministrů se obje-
vili lidé, kteří jsou nejlepší zárukou
toho, že budou řešeny problémy, kte-
ré předchozí vláda nechtěla nebo ne-
dokázala řešit. Zároveň však Mirek
Topolánek vyšel vstříc malým parla-
mentním stranám i sociální demokra-
cii, když některé důležité resorty ob-
sadil všeobecně uznávanými odborní-
ky. Věřím proto, že konstruktivně
myslící poslanci a poslankyně postoj
ODS ocení a vláda důvěru získá.

Petr Gandalovič

ministr pro místní rozvoj

Petr Gandalovič (* 1964)
• 1990–1992 – poslanec Federální-

ho shromáždění
• 1992–1994 – náměstek ministra

životního prostředí
• 1994–1997 – poradce ministra

zahraničních věcí, vrchní ředitel
• 1997–2002 – generální konzul

České republiky v New Yorku

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Jsem přesvědčen o tom, že tato vláda
je nejlepším možným řešením voleb-
ního patu. V řadách ministrů se obje-
vili lidé, kteří jsou nejlepší zárukou
toho, že budou řešeny problémy, které
předchozí vláda nechtěla nebo nedo-
kázala řešit.
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„Žádné smlouvy ještě nikde a nikdy
nestvořily skutečné společenství, jsou
nanejvýš jeho výrazem.“ Známý výrok
německého myslitele Maxe Schelera
uvádím na úvod svého textu záměrně,
protože přesvědčivě objasňuje příčiny
neúspěchu evropské ústavy vycházejí-
cí z neexistujících předpokladů sdílené
politické identity. Dokument odmít-
nutý občany ve dvou členských zemích
Unie v referendu se tak pomalu ale jis-
tě stal kapitolou z dějin evropské in-
tegrace.

Spor mezi stoupenci „zrychlené“
integrace a těmi, kdo razí myšlenku
spolupráce evropských států na bázi
přirozeně sdílených zájmů, se tím po-
chopitelně nezastavil. Další epizodou
v tomto příběhu se stane za současné-
ho finského předsednictví v EU pokus
o přesunutí těžiště rozhodování o tres-
tněprávní spolupráci z úrovně mezi-

vládní na rovinu komunitární. Tento
pokus, jak posílit bruselskou adminis-
trativu na úkor členských zemí, má ví-
cero podob. Jednou z nich jsou tzv.
přechodové klauzule v dnešních zaklá-
dacích smlouvách EU, které umožňují
učinit rozhodování o určité věci méně
závislé na úsudku členských zemí tím,
že se takováto záležitost tzv. komuni-
tarizuje. Jinými slovy, dojde-li k této
komunitarizaci, Evropská komise bu-
de moci navrhovat právní akty regulu-
jící určitou část trestního práva, aniž
by členské státy mohly mít možnost ta-
kové akty vetovat. Podotýkám, že jde
o oblast navýsost citlivou, kde se v plné
šíři projevují specifika členských zemí
v důsledku odlišného historického vý-
voje. Položme si proto otázku: Oprav-
du je již Evropa zralá na harmonizaci
trestního práva? Za situace, kdy Pol-
sko diskutuje o obnovení trestu smrti,

ve chvíli, kdy popírání holokaustu je
v Německu trestné a v Británii spadá
do širokého chápání svobody (v tako-
vémto případě nevkusného a lživého)
projevu? Nebudu asi jediný, kdo má
o rychlé unifikaci trestních věcí a její
užitečnosti značné pochybnosti.

Cesta ke komunitarizaci trestní
spolupráce je přitom až povážlivě jed-
noduchá, stačí pouhý konsensus exe-
kutiv členských zemí. Žádné změny
zakládacích smluv, žádné parlamentní
ratifikace, žádná referenda. Tento až
učebnicový příklad demokratického
deficitu v rozhodování Unie zároveň
dokazuje, proč je potřeba posílit po-
stavení národních parlamentů v EU.
Větší otevřenosti nelze dosáhnout bez
konsensu národních reprezentací ani
bez politické diskuse o evropských té-
matech na vnitrostátní úrovni.

Emotivním výkřikem Ruce pryč od
ústavy! (LN 24. 8.) zahájil politolog
Lukáš Jelínek útok proti pokusům
o změnu ústavy.

Souhlasím s ním, že poměr sil
v Poslanecké sněmovně je výjimečný
a už s ohledem na počet pravděpodob-
nosti se zřejmě už nikdy nebude opa-
kovat. Ostatně představa, že kdyby
volby dopadly tak, že by jeden z bloků
získal převahu jednoho hlasu, vedlo by
to k nějakému smysluplnému vládnu-
tí, je značně naivní. Stejně jako názor,
že lze najít nějaký absolutně spravedli-
vý volební systém, je pouze vírou. Ni-
komu se to totiž dosud nepodařilo.
Přestože jsem zastáncem většinového
volebního systému, nevidím jeho zave-
dení v atomizované české společnosti
jako reálné.

Novela ústavy, která má v případě,
že vláda podá demisi, umožnit prezi-
dentovi, aby se souhlasem většiny
všech poslanců dolní komoru rozpustil
a vyhlásil předčasné volby, není vý-
sledkem povolební kreativity senáto-
rů, jak se čtenářům snaží namluvit Lu-
káš Jelínek.

Protože jsem spolu s dalšími sená-
tory předkladatelem předmětné nove-
ly, připomínám, že jsme návrh ústavní-
ho zákona předložili předsedovi Sená-
tu 26. dubna 2005. O povolební euforii
tedy v žádném případě nemohlo jít.

Návrh vycházel z potřeby změnit
přílišnou rigiditu ústavy v oblasti řeše-
ní politických krizí. Měl také zabránit
ústavně nestandardním postupům.
Jedním z nich bylo přijetí ústavního
zákona o rozpuštění Poslanecké sně-

movny v roce 1998. Návrh nezvýhod-
ňuje žádný politický subjekt a v žád-
ném případě nezvyšuje pravomoci
prezidenta republiky. Úvaha, že Senát
otevřel Pandořinu skřínku a vlády bu-
dou padat jak přezrálé hrušky, jako
svého času v Itálii, je mylná. Jednou
zvolení poslanci nemají chu� riskovat
nezvolení a někteří jednou ustavení
premiéři by byli nejraději, kdyby už
žádné volby nebyly.

Ústava sice může být napsána tak,
aby nutila politické strany, aby se do-
hodly, ale neměla by je nutit k dohodě
za každou cenu.

Ústava je sice vážná věc, ale v žád-
ném případě to není posvátná kráva,
na kterou se nesmí sáhnout.

LUDĚK SEFZIG

senátor, předseda senátního

výboru pro záležitosti EUCO PŘIJDE PO EVROPSKÉ ÚSTAVĚ?

ÚSTAVA NENÍ NEDOTKNUTELNÁ
POSVÁTNÁ KRÁVA

JAROSLAV KUBERA

primátor Teplic,

senátor PČR
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Několik dnů poté, co zákon o provozu
na pozemních komunikacích vešel
v platnost, se doprava na českých silni-
cích zpomalila. Byl to důsledek stra-
chu z nových trestů. Uplynulo několik
týdnů a řidiči opět jezdí rychleji. Zjisti-
li, že policisté nemají ani náhodou
prostředky, jak zaznamenat každý
spáchaný přestupek. Na našich silni-
cích začala „ruská ruleta“. Opět zača-
lo hromadné nedodržování přikázané
rychlosti s tím, že to můžeme být zrov-
na my, koho policie zaznamená, ale
pravděpodobnost je to značně malá.

Situace na našich silnicích si zaslu-
huje řešení ve dvou fázích – novele
současného zákona a přípravě zákona
zcela nového. Novela musí odstranit
všechny známé zmetky, a to nejen
v oblasti bodů.

Nový zákon by měl přinést nové
členění přestupků do tří kategorií:

1) Nedbalostní přestupek – neoh-
rožuje zdraví a majetek, je způsoben
nedbalostí, nikoli úmyslem (např.
opomenutí rozsvícení světel) – sankcí
je pouze upozornění, peněžitá a bodo-
vá sankce není.

2) Neúmyslně, případně z důvodu
zachování bezpečnosti provozu spá-
chaný přestupek – nedochází k ohro-
žení zdraví a majetku, přesto se jedná
o vědomě spáchaný přestupek (např.
překročení rychlosti při předjíždění) –
sankcí je peněžitá pokuta, nikoliv bo-
dová.

3) Přestupek ohrožující zdraví ne-
bo (a) majetek – dochází k ohrožení
nebo k potenciálnímu ohrožení (na-
příkad překročení rychlosti u přecho-
du pro chodce) – sankcí je peněžitá
pokuta a přidělení trestných bodů a to
až do výše okamžitého odebrání řidič-
ského průkazu.

Zákon musí ošetřit i dosud opomí-
jené prvky spoluodpovědnosti. Příkla-
dem je spoluodpovědnost pro odesíla-
tele při překročení povolené hmotnos-
ti u nákladní přepravy. Další nezbyt-
nou úpravou je určení jediného kom-
petentního orgánu pro správu doprav-
ního značení. K diskusi je zavedení
možnosti odpočtu trestných bodů za
absolvování nebo organizaci školení
o pravidlech silničního provozu. Zcela
nezbytné je široce konzultovat znění
jak novel, tak nového zákona s organi-
zacemi jako jsou například Česmad,
SOVA, ÚAMK a mnohé další.

Řečeno automobilovou terminolo-
gií – současné znění zákona potřebuje
vydařený facelift a musíme začít pra-
covat na zcela novém modelu.

Po nástupu ministra Tomáše Julínka
se volební program ODS v oblasti
zdravotnictví začíná naplňovat. V prv-
ní řadě se jedná o zavedení ročního li-
mitu na doplatky na léky. Toto opatře-
ní by se týkalo zejména chronicky ne-
mocných pacientů, kteří užívají drahé
léky. Uvažuje se o hranici tří tisíc ko-
run, pokud by celkové platby chronic-
ky nemocných pacientů překročily za
rok tuto mez, měli by nemocní další lé-
ky zdarma.

Další zásadní změny by se měly tý-
kat zákona o neziskových státních
zdravotnických zařízeních, kde je ně-
kolik legislativních nedostatků, zejmé-
na rozpory s jinými právními předpisy.
Například se zákoníkem práce či od-
měňováním zaměstnanců. Tento zá-
kon by měl být odložen na rok 2008.

Dojde k novelizaci zdravotních vy-
hlášek o rámcových smlouvách o po-
skytování zdravotní péče a úhrado-
vé vyhlášky. Měl by být také zřízen
úřad dozoru a kontroly nad pojiš�ov-
nami.

Občané budou mít možnost se při-
pojistit nebo si připlatit za nadstan-
dardní péči. Jistě zajímavé budou bo-
nusy za zdravý životní styl a zřízení
osobních účtů v pojiš�ovnách, pacienti
se budou moci informovat o kvalitě
a ceně léčby.

Zajištění čerpání fondů do zdravot-
nictví z Evropské unie je jistě jeden
z nejdůležitějších úkolů nové vlády.
Zatím totiž Česká republika žádné
prostředky nečerpala, narozdíl od
Portugalska, které již z evropských pe-
něz získalo osmnáct milionů euro.

Cílem výše zmíněných reforem je
nejen stabilizace financí v tomto re-
zortu, ale zejména dostupnost kvalitní
zdravotní péče tak, aby byli spokojení
pacienti i zdravotníci.

RUSKÁ RULETA NA SILNICÍCH
MUSÍ SKONČIT

ZAČÁTEK REFOREM
VE ZDRAVOTNICTVÍ

JOZEF KOCHAN

poslanec PČR

JAN MORAVA

poslanec PČR, Ústavně

právní výbor
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zahraniční tajemnice ODS

hydepark

„FRATTINIHO BALÍČEK“
– PANDOŘINA SKŘÍŇKA
VE TŘETÍM PILÍŘI
Ve dnech, kdy si celý svět připomínal
první výročí bombových útoků v Lon-
dýně, se Evropská komise prvopláno-
vě svezla na vlně zjitřených emocí
i mediální pozornosti, aby učinila zá-
sadní oznámení. Jeho cílem bylo pře-
svědčit veřejnost, že větší evropská in-
tegrace v oblasti vnitřní politiky a jus-
tice (nebo-li třetího pilíře EU), přispě-
je k potírání celosvětového terorismu.
Eurokomisař Frattini, pod jehož por-
tfolio tato agenda spadá, při té příleži-
tosti vyjádřil své zneklidnění nad tím,
že praktická realizace společného
prostoru bezpečnosti a spravedlnosti
výrazně pokulhává za cíly, které si stá-
ty EU v roce 2004 vytkly v rámci Haag-
ského programu. V jeho pětiletém
rámci hodlá Komise navrhnout spo-
lečnou legislativu týkající se například
základních práv a občanství, řízení
migrace, vzájemného uznávání opat-
ření v trestních i občanskoprávních vě-
cech, ale i integrovaného sdílení infor-
mací v rámci boje proti terorismu a or-
ganizovanému zločinu. Podle Frattini-
ho je důvodem pomalého postupu
haagské agendy fakt, že členské státy
ve valné většině agendy třetího pilíře
stále disponují právem veta. Rozhodl
se tedy celý proces poněkud „popo-
hnat“. Na zářijovém neformálním set-
kání ministrů vnitra EU by komisař
rád projednal balíček návrhů opatře-
ní, jehož součástí by měl být i přesun
značné části obsahu politiky bezpeč-
nosti a spravedlnosti do prvního, nad-
národního pilíře EU.

Evropské ústavě navzdory?

Evropský tisk, který počátkem léta
hodnotil Frattiniho záměr, kritizoval
skutečnost, že tímto krokem se de fac-

to oživí ustanovení neplatné evropské
ústavy. Dle jejich názoru se mělo jed-
nat zejména o tzv. překlenovací dolož-
ku, která upravuje komunitární spolu-
práci i v případech, se kterými smlou-
va původně nepočítala. Tato doložka
měla umožnit trvalou změnu rozhodo-
vacího procesu z jednomyslného hla-
sování na kvalifikovanou většinu, kte-
rá se uskuteční jednomyslným rozhod-
nutím Evropské rady – pokud se ná-
rodní parlamenty explicitně nevysloví
proti. Ve skutečnosti však k přesunu
oblastí politik třetího pilíře do společ-
né politiky prvního pilíře Frattinimu
postačí použít článek 42 Smlouvy
o EU, respektive její verze konsolido-
vané Smlouvou z Nice, tedy prostře-
dek ze současně platné úpravy primár-
ního práva. Podle jeho ustanovení mů-
že Rada z podnětu Komise nebo člen-
ského státu a po konzultaci s Evrop-
ským parlamentem jednomyslně roz-
hodnout, že užší spolupráce policej-
ních, celních, soudních a jiných pří-
slušných orgánů členských států, ale
i sbližování předpisů trestního práva
členských států spadá pod hlavu IV
Smlouvy o ES, tedy do oblasti prvního
pilíře týkajícího se vízové, azylové
a přistěhovalecké politiky. Členské
státy by toto rozhodnutí měly přijmout
v souladu se svými ústavními předpisy.

Vyprázdní se mezivládní spolupráce
třetího pilíře?

Prakticky by Frattiniho opatření zna-
menalo, že v Radě by se hlasovalo
kvalifikovanou většinou a členské stá-
ty by měly minimální možnost vetovat
opatření, s nimiž by nesouhlasily.
Rovnováha moci v rámci evropských
institucí by se vychýlila ve prospěch

nadnárodní Evropská komise, která
by tímto paradoxně získala více pravo-
mocí, než by jí byla bývala přisoudila
ústava EU. V evropské ústavě spadala
agenda vnitřní bezpečnosti a justice
do oblasti sdílených kompetencí –
o právo legislativní iniciativy se tak
Komise musela dělit se členskými stá-
ty. V případě Frattiniho návrhu přesu-
nu do prvního pilíře by Komise získala

exklusivní právo legislativní iniciativy.
Došlo by i k většímu zapojení Evrop-
ského parlamentu. Evropskému soud-
nímu dvoru by se otevřela možnost
v daleko větší míře vymáhat na člen-
ských státech plnění jejich závazků.
Zároveň by například dostal i pravo-
moc rozhodovat v individuálních pří-
padech týkajících se neúspěšného udí-
lení azylu a podmínek přistěhovalec-
tví v jednotlivých státech. Frattiniho
balíček bychom neměli brát jako po-
kus o propašování některých prvků
neplatné evropské ústavy zadními
dveřmi.Vystačí k tomu současná
Smlouva z Nice. Tento chystaný krok
se svými důsledky může stát Pandoři-
nou skříňkou. Logika větvění evrop-
ské agendy, podporovaná jednostran-
nými kroky Komise, nás může postavit
do pozice pasivních svědků přesunů
dalších citlivých oblastí politiky bez-
pečnosti a spravedlnosti na nadnárod-
ní úroveň, nebo� budeme postrádat
dostatečné prostředky, jak tento pro-
ces i vývoj politiky ovlivnit.

Prakticky by Frattiniho opatření zna-
menalo, že v Radě by se hlasovalo kva-
lifikovanou většinou a členské státy by
měly minimální možnost vetovat
opatření, s nimiž by nesouhlasily.
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Tak trochu stranou zájmu proběhly na
začátku května 2006 komunální volby
ve Velké Británii. Volby přinesly vý-
znamné vítězství Konzervativní straně
a byly zejména důležité pro autoritu
jejího nového leadera, Davida Came-
rona. Konzervativci získali 316 nových
křesel v místních radách, konkurenční
labouristé jich naopak 319 ztratili.
Vzhledem k tomu, že i Českou repub-
liku čekají v tomto roce místní volby,
je jistě zajímavé se v rubrice Politická
reklama tentokrát podívat na některé
prvky volebních kampaní dvou hlav-
ních britských politických stran.

New Labour: Dave the Chameleon

Věrna tradicím stran levého středu
z poslední doby, vsadila New Labour
na sice humornou, ale negativní kam-
paň. Tentokrát ji zaměřila proti nové-
mu vůdci konzervativců, Davidu Ca-
meronovi. Ikonou kampaně se stal po-
čítačově vytvořený obrázek chameleó-
na na kole, který se žene světem a ne-
ustále mění barvy. Kampaň uvedl vice-
premiér John Prescott slovy: „Tento
obrázek přesně vyjadřuje Davida Ca-
merona, politického chameleóna, kte-
rý říká vždy to, co jeho publikum chce
slyšet. Neustále vidíme nové verze Ca-
merona – liberální Cameron, new La-
bour Cameron, zelený Cameron…“.
Kampaň byla rozpracována do abso-
lutních detailů, vznikl TV spot, webová

stránka www.davethechameleon.com,
plakáty, řada dárkových předmětů (hr-
níček, podložka pod myš, magnet na
ledničku, kalendář…), ale i komiks ne-
bo tapeta a vyzvánění na mobilní te-
lefon.

Konzervativní strana: Vote blue,
go green

Jako kdyby chtěl David Cameron dát
Johnu Prescottovi částečně za pravdu,
kontrovali konzervativci velmi zajíma-
vou a inspirativní kampaní „Vote
blue, go green“ (obr. 3). Konzervativci
se přebarvili do kombinace modrá –
světle zelená (tato kombinace je mi-
mochodem velmi zdařilá a může být
inspirací i pro ODS, až zase bude ně-
kdy hledat doplňkovou barvu). Jako
prioritu postavil Cameron otázky ži-
votního prostředí. Aby dodal svým slo-
vům kredibilitu, demonstroval v kam-
pani, jak radnice vedené konzervativci
bez velkých řečí dosáhly celé řady
úspěchů v této oblasti. I on vsadil na
animované zpracování, a tak můžeme
v reklamách konzervativců například
vidět, jak council ve Shropshire 100 %
využívá obnovitelné zdroje energie
spalováním odpadních plynů, nebo jak
council v Hillingdon zajistil 14 nových
strážců parků pro větší bezpečnost
obyvatel. V Barnetu zase čistí sprejeři
chycení při činu sami svoje malůvky
(obr. 4–6) a další.

Další velmi zajímavou částí kampa-
ně bylo využití vlastní aktivity občanů
v projektu „Osobní politický spot“,
o které si povíme v některém z příštích
pokračování tohoto cyklu.

POLITICKÁ REKLAMA
Modrozelená a David Chameleón / Britské komunální volby

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Obr. 4–6: ukázky z animovaných částí
TV spotu konzervativců

Obr. 1 a 2: New Labour – Dave the Chameleon (2006)

Obr. 3: modrozelené volební logo
konzervativců
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anketa pro 3

PETR ŠTĚPÁNEK

publicista

TOMÁŠ BLUMENSTEIN

zastupitel města

Prostějova

VLASTIMIL HAVLÍK

politolog, FSS MU

MYSLÍTE SI, ŽE POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ MŮŽE OVLIVNIT VÝSLEDKY
SENÁTNÍCH A KOMUNÁLNÍCH VOLEB?

Za normálních okolností mají voliči
tendenci vyvažovat výsledek jedněch
voleb druhými. To by spíše zvyšovalo
šance ČSSD. Dlouhá vyjednávání
a především chování předsedy ČSSD
Jiřího Paroubka bude mít za násle-
dek, že voliči budou mít spíše tenden-
ci potvrdit výsledky červnových vo-
leb. Senátní a komunální kandidáti
ODS mají v Paroubkovi skvělého spo-
luhráče.

Přestože komunální a senátní volby
jsou především o osobnostech kandi-
dujících v jednotlivých regionech, jsou
jejich výsledky ve středních a větších
městech ovlivněny hlasy, které voliči
přidělují politickým stranám.

Tyto preference závisí na aktuální
politické situaci i na povolebním vy-
jednávání. Osobně se domnívám
a doufám, že část voličů neodpustí so-
ciální demokracii Paroubkovo chová-
ní po volbách. Další vliv bude mít zne-
chucení lidí politikou, které povede
k nižší volební účasti a tedy k mírnému
posílení komunistů, lidovců i občan-
ských demokratů. Revoluční změny ve
volebních výsledcích ovšem neočeká-
vám.

Průběh povolebních vyjednávání bude
mít na výsledky voleb do Senátu a za-
stupitelstev obcí pouze limitovaný vliv,
což je dáno primárně odlišnou pova-
hou voleb do Senátu a komunálních
voleb. Na rozdíl od Poslanecké sně-
movny, které se staly determinantou
při průběhu jednání o podobě nové
vlády, jsou volby do Senátu více perso-
nalizované a pro rozhodování voličů je
identita politických stran, které hrají
klíčovou roli ve sněmovních volbách,
méně důležitá. Na úrovni komunál-
ních voleb pak dominují témata vzta-
hující se svou povahou k obecním „po-
licies“; a dění na celostátní úrovni má
tak na hlasování voličů pouze omezený
vliv. Odlišná povaha komunální politi-
ky se pak projevuje mimo jiné přítom-
ností z hlediska celostátní úrovně ne-
obvyklých interstranických relací.
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Takřka šedesát absolventů Liberál-
ně–konzervativní akademie v uplynu-
lém ročníku, ještě před absolvováním
závěrečných testů, poskytlo CEVRO
zpětnou vazbu a vyplnilo dotazník,
v němž zhodnotilo průběh a kvalitu
jednotlivých kurzů i lektorů. Z nashro-
mážděných dat vyplynulo několik zají-
mavých údajů, které Vám poskytu-
jeme.

Studenty nadchl politický marketing

V první části dotazníku měli studenti
hodnotit kvalitu jednotlivých kurzů,
a to a� již co do obsahu, využitelnosti
v praxi či kvality přednášejících. Nej-
větší úspěch mezi studenty měl kurz
politického marketingu, který získal
celkovou známku 1,19 (respondenti
hodnotili známkami 1 až 5 jako ve ško-
le). V těsném závěsu za politickou rek-
lamou pak skončila Komunikace a ve-
řejná prezentace se známkou 1,22.
Hodnocení zbylých kurzů vidíte na
grafu č. 1.

Téměř devadesát procent by určitě
doporučilo studium svým známým

V dalších částech dotazníku studenti
hodnotili úroveň občerstvení a stravo-
vání či komunikaci s pracovníky CEV-
RO, přičemž ani v jedné kategorii se
nevyskytly žádné významnější výtky.
Kromě toho měli studenti odpovědět
na otázku, zda by studium na LKA do-
poručili svým přátelům a známým. Na
tuto otázku odpovědělo „určitě ano“,
jak vidíte na grafu č. 2, celkem 88 %
posluchačů. Zbývajících 12 % pak od-
povědělo „spíše ano“. Ve druhé části
dotazníku se měli studenti vyjádřit
k možnosti studia na připravovaném
bakalářském studiu CEVRO Institu-
tu. Potěšující informací byla skuteč-
nost, že zájem o studium na této škole
vyjádřily tři čtvrtiny odpovídajících.

Příští rok více studentů

Vzhledem k pozitivním výsledkům
kurzu a narůstajícím počtu zájemců se

CEVRO pro příští rok rozhodlo rozší-
řit kapacitu přijímaných studentů.
Z celkem 271 přihlášek vybralo 74 zá-
jemců, kteří v říjnu letošního roku zač-
nou navštěvovat kurzy LKA. V letoš-
ním roce projde LKA drobnými změ-
nami: vyučovat se bude ve dvou skupi-

nách pouze v Praze a přednášky budou
prodlouženy. Vzhledem k paralelnosti
a harmonizaci výuky obou skupin pak
budou probíhat dvě přednášky dopo-
ledne a dvě odpoledne (doposud stu-
denti odpoledne absolvovali tři před-
nášky).

STUDENTY AKADEMIE
NEJVÍCE ZAUJAL

POLITICKÝ MARKETING

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

12 %

88 %

určitě anospíše ano

Graf 2. Doporučil/a byste studium na LKA svým přátelům a známým?
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Graf 1. Hodnocení jednotlivých kurzů
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CEVRO INSTITUT, O. P. S.
SE PŘEDSTAVUJE

o cevro

11. září 2006 byla rejstříkovým sou-
dem po téměř ročních peripetiích za-
registrována obecně prospěšná spo-
lečnost CEVRO Institut (dále jen
CI), která je „dceřinou“ společností
občanského sdružení CEVRO – Libe-
rálně-konzervativní akademie. V pod-
titulu loga CI stojí anglicky psaný text,
který do češtiny můžeme volně přelo-
žit jako vysoká škola politických stu-

dií. Tento podtitul vystihuje podstatu.
CI totiž bude poskytovat především
řádné akreditované vysokoškolské
studium, zaměřené na všechny, kdo se
už rozhodli nebo se právě rozhodují
věnovat se politice či působit ve ve-
řejné správě. Sloužit tomu budou
dva akreditované bakalářské studijní
obory – Veřejná správa a Politologie
a mezinárodní vztahy.

Vedení společnosti

Stejně jako každá jiná o. p. s. bude
i CI mít ve svém čele správní radu.
Historicky prvními členy správní rady
byli jmenováni: současný ministr vnit-
ra, místopředseda ODS a také před-
seda CEVRO Ivan Langer, který bu-
de působit v roli jejího předsedy, psy-
cholog a místopředseda CEVRO Jiří
Frgal a konečně politolog a ředitel
CEVRO Ladislav Mrklas. Kontrol-
ním orgánem společnosti je dozorčí
rada, skládající se ze současného ná-
městka ministra vnitra, právníka
Zdeňka Zajíčka, který je jejím před-
sedou, odborníka na politický marke-
ting Marka Buchty a ředitele Občan-
ského institutu Roman Jocha.

Ředitelkou, stojící v čele výkonné-
ho aparátu CI, byla jmenována práv-
nička Markéta Štalmachová. Tato dá-
ma s dlouholetými zkušenostmi s fun-
gováním soukromého vysokého škol-
ství se výrazně zasloužila o zdárný
průběh akreditace i další kroky ve-
doucí ke vzniku CI.

Rektor a prorektor

Vedle výkonné složky bude mít nová
vysoká škola také akademické orgány
v čele s rektorem. Historicky prvním
rektorem CEVRO Institutu byl 18.
září jmenován první profesor polito-
logie na pražské Univerzitě Karlově
a dlouholetý spolupracovník CEVRO
Miroslav Novák. Právě on bude i od-
borným garantem studijního progra-
mu Politologie a mezinárodní vztahy.
Prorektorem byl ve stejný den jmeno-
ván politolog a právník a dosud také

koordinátor akademicko-analytické
skupiny CEVRO Petr Kolář.

Akademický sbor

Nová vysoká škola chce od počátku
budovat vyvážený akademický sbor,
ve kterém se snoubí zkušenost reno-
movaných profesorů a docentů s dy-
namičností mladých odborných asis-
tentů. Mezi nejvýraznější akademické
osobnosti CI nepochybně patří bývalý
děkan Právnické fakulty UK a nej-
přednější odborník na správní právo
profesor Dušan Hendrych, který je
odborným garantem studijního prog-
ramu Veřejná správa. Po jeho boku
pak stane další nestor české právní vě-
dy profesor František Zoulík, působí-
cí i na Právnické fakultě UK. Dalšími
významnými akademickými tituláři
z oblasti právní vědy, kteří svá jména
spojili s CI, jsou doc. Ilona Bažanto-
vá, doc. Alena Macková a doc. Voj-
těch Šimíček. Docenty v oborech poli-
tologie a mezinárodních vztahů jsou
také Petr Robejšek, Petr Drulák a Mi-

roslav Mareš. Mezi dalšími docenty,
kteří budou působit na CI, patří filo-
sof a sociolog Milan Sláma, ekonom
Josef Šíma či historik Milan Hla-
vačka.

Mezi jmény odborných asistentů
pak najdeme další špičkové experty ve
společenských vědách. Velká většina
z nich již v minulosti přednášela na
Liberálně-konzervativní akademii či
jinak participovala na vzdělávacích
a publikačních aktivitách CEVRO.
Drtivá většina z nich působí na dal-
ších domácích i zahraničních univer-
zitách, pravidelně publikují v odbor-
ném tisku a jsou autory řady knih
a učebnic.

LADISLAV MRKLAS

člen správní rady CI

Rektor CEVRO Institutu prof. Miroslav
Novák

CEVRO institut sídlí ve zrekonstruova-
né Měš�anské besedě.

Nová vysoká škola chce od počátku
budovat vyvážený akademický sbor,
ve kterém se snoubí zkušenost reno-
movaných profesorů a docentů s dy-
namičností mladých odborných asis-
tentů.
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PÁR SLOV O ZÁZEMÍ NOVÉ ŠKOLY

o cevro

MARKÉTA ŠTALMACHOVÁ

ředitelka CEVRO Institutu,

o. p. s.

CEVRO Institut je moderní soukro-
mou vysokou školou, vybavenou vším,
co moderní vysoké školství vyžaduje.
Sídlo CI se nachází přímo ve středu Pra-
hy, na místě výborně dostupném hro-
madnou dopravou. Konkrétně sídlí
v historické budově Měš�anské besedy,
jež v minulosti hostila např. Českoslo-
venskou televizi nebo později TV NO-
VA. Celá budova prošla v minulých mě-
sících rozsáhlou rekonstrukcí, po níž zís-
kala schopnost poskytovat vysoký stan-
dard zázemí pro výuku a studium.

Všechny posluchárny jsou vybaveny
moderní prezentační technikou a jsou
plně klimatizovány. Studenti mohou vy-
užívat počítačové studovny, stejně jako
bohatě vybavenou knihovnu, která bude
postupně napojena na mezinárodní da-
tabáze knihovnických služeb. Ve všech
studijních místnostech je také velké
množství zásuvek a přípojek na internet.

Nejreprezentativnější částí budovy je
zastřešené atrium, které bude příleži-
tostně sloužit jako slavnostní a konfe-
renční aula. Za standardního provozu

bude atrium k dispozici studentům jako
místo pro samostudium a odpočinek
mezi přednáškami a semináři.
Škola během prvního semestru spustí
komplexní informační systém, do které-
ho budou mít přístup všichni pedagogo-
vé a studenti. V jeho rámci bude možné
vyřídit drtivou většinu studijní agendy.
Informační systém bude také sloužit
přímo k výuce, nebo� bude obsahovat
studijní materiály, seznamy doporučené
literatury, katalog knihovny i nejrůzněj-
ší prvky e-learningu.

Nově otevřená vysoká škola CEVRO
Institut nabízí v akademickém roce
2006/2007 dva studijní programy baka-
lářského typu studia: obor veřejná sprá-
va a obor politologie a mezinárodní
vztahy. Oba obory je možné studovat
standardní prezenční formou i individu-
ální formou při zaměstnání. Přednášky
a semináře v rámci standardního stu-
dia probíhají ve třech až čtyřech všed-
ních dnech, řízené konzultace a seminá-
ře v rámci individuální formy pak jed-
nou měsíčně ve třech po sobě jdoucích
dnech (pátek, sobota, neděle). Poslu-
chačům obou forem pak budou pedago-
gové k dispozici prostřednictvím osob-
ních či emailových konzultací. Část vý-
uky při zaměstnání se tak uskutečňuje
moderní formou e-learning.

Studijní program Právní specializace
s oborem veřejná správa

Tento program je zaměřen na získání
kompletních znalostí o veřejné správě,
její organizaci a činnosti, o veřejných
rozpočtech, včetně základního právní-
ho, politologického a ekonomického
pojmového aparátu. Součástí studia je
také získání znalostí z oboru sociologie

a psychologie, potřebné pro pochopení
a praktické zvládnutí vztahů mezi sub-
jekty veřejné správy a jejími adresáty.
Velký důraz je v oboru kladen na zvlád-
nutí teorie a praxe správního procesu,
včetně schopnosti prakticky rozhodovat
ve veřejné správě, a to zejména na zá-
kladě znalosti hmotně právní úpravy
důležitých oblastí veřejné správy, správ-
ního práva a v potřebné míře i oborů
práva soukromého.
Profilové předměty programu
� Ústavní právo a státověda
� Správní právo
� Finanční právo
� Evropské a mezinárodní právo
� Vývoj české veřejné správy
� Ekonomie
� Daňová teorie a politika
� Veřejné finance
� Veřejná prezentace a rétorika

Studijní program Politologie s oborem
Politologie a mezinárodní vztahy

Program je profilován předměty, jež
každého studenta seznámí s problema-
tikou vývoje teoretického zkoumání po-
litické sféry, s výzkumem a srovnáváním
politických systémů, režimů a institucí,
s analýzou hlavních aktérů mezinárodní
politiky, se základními problémy soudo-
bých mezinárodních vztahů, jakož i s

moderními přístupy k prezentaci poli-
tických idejí, programů a osobností.
Profilové předměty programu
� Politologie
� Dějiny politického myšlení
� Komparativní politologie
� Teorie mezinárodních vztahů
� Český politický systém
� Volební studia
� Zahraniční politika a národní zájmy
� Diplomatické právo a praxe

Uplatnění absolventů

Absolventi studia CI najdou širokou
škálu uplatnění svého vzdělání. V jejich
profilaci jim pomohou povinné stáže
v rámci třetího ročníku, zprostředkova-
né školou. Uplatní se v institucích veřej-
né správy na všech úrovních, včetně ev-
ropské, a to ve funkcích volených, ma-
nažerských, referentských, analytických,
v tiskových a PR odborech apod.

Informace pro zájemce o studium

Ke studiu je možné se přihlásit ještě
během října a listopadu. Během října –
konkrétně 5., 12., 19. a 26. října proběh-
nou dny otevřených dveří, kdy bude
možné školu navštívit a diskutovat s pe-
dagogy. První akademický rok 2006/7
pak začne 6. listopadu.

STUDIJNÍ NABÍDKA CEVRO INSTITUTU

PETR KOLÁŘ

prorektor CI
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PROJEKT VOLBY 2006
VSTUPUJE DO DRUHÉ
POLOVINY
Supervolebním rokem provází kandi-
dáty ODS projekt CEVRO s jednodu-
chým názvem Volby 2006. Na strán-
kách CEVRO Revue jste již mohli číst
o jeho jarní části, kdy náš tým odborní-
ků projel celou republiku a připravil
více jak 300 kandidátů na volební
kampaň, zatímco další část CEVRO
pracovala na informačním portálu

VolebníFakta.cz, nebo Průvodci pra-
vicového kandidáta.

Pro podzimní komunální a senátní
volby CEVRO připravilo pokračování
projektu. Pro 27 kandidátů do Senátu
jsme ve spolupráci se Senátním klu-
bem ODS přichystali jednodenní se-
minář. Kandidáti na něm slyšeli z úst
ředitele CEVRO a politologa Ladisla-

va Mrklase hlavní pravicové argumen-
ty pro obhajobu Senátu. Odborník na
politický marketing Marek Buchta na-
stínil strategii individuální volební
kampaně. Nabyté zkušenosti pak
mohli kandidáti vyzkoušet v praktic-
kých cvičeních komunikace a veřejné
prezentace před kamerou s odborným
výkladem specialistů na PR a komuni-
kaci.

Semináře v Choceradech a Olomouci

Stovka komunálních kandidátů z ce-
lých Čech se sešla na dvoudenním se-
mináři v Choceradech, jejich moravští
kolegové pak o týden později v Olo-
mouci. Ladislav Mrklas pro ně při-
chystal přednášku na téma „Aktuální
politická situace a její vliv na kampaň
před komunálními volbami“ a tým Dr.
Frgala a Ing. Svobodové pak s nimi
trénoval na kameru komunikaci a pre-
zentaci na veřejnosti včetně takových
věcí, jako boj s trémou před vystoupe-
ním nebo reakce na útočné poznámky.
Obdobný seminář se v jednom dni
uskutečnil ve spolupráci s poslancem
Janem Moravou pro kandidáty z Měl-
nicka.

Znalosti ze semináře si kandidáti
mohou doplnit informacemi z více jak
tří set třiceti stran Průvodce pravico-
vého komunálního kandidáta, který
vyšel v první polovině září. Na četná
přání, a také s ohledem na nekončící
útoky socialistů, se znovu rozběhl ser-
ver VolebníFakta.cz, aby před volba-
mi opět uváděl na pravou míru výroky
Paroubka a spol.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Odborník na politickou reklamu Marek Buchta ukázal kandidátům možnosti
individuální volební kampaně.

Součástí semináře byli trénink komunikačních dovedností.
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Ani dva prázdninové měsíce nebyly
v českých tištěných a elektronických
médiích chudé na příspěvky informu-
jící o činnosti CEVRO. Kromě toho
pracovníci CEVRO publikovali ně-
kolik autorských článků.

Celkem třikrát se objevili na tele-
vizních obrazovkách v pořadu České
televize Dobré ráno politologové
CEVRO Ladislav Mrklas a Petr So-
kol. Petr Sokol v červnu komentoval
předvolební situaci, dvakrát v povo-
lební době se pak k volebním výsled-
kům a probíhajícím jednáním vyjad-
řoval ředitel CEVRO Ladislav Mrk-
las. Ten komentoval povolební pat
rovněž pro deník Právo ze 14. červen-
ce, kde uvedl, že v době prázdnin ješ-
tě nelze hovořit o krizi, jelikož řada
lidí politiku vůbec nesleduje, prob-
lém by ovšem nastal, přerostla-li by
jednání horizont prázdnin. Ředitel
CEVRO byl rovněž hostem Studia
Stop Českého rozhlasu 6 z 27. čer-
vence 2006. Komentoval v něm bilan-
ci vládnutí ČSSD. Kritizoval pouze
krátkodobý horizont vládních opat-
ření, který však nebyl doplněn dlou-
hodobými opatřeními a zároveň upo-
zornil na nutnost nižšího zdanění.
V závěrečné části svého rozhovoru
uvedl tři největší chyby vládnutí so-
cialistů: korupce a klientelismus,

zpupnost a vulgarita některých minis-
trů a sledování teze „po nás potopa“.

Česká média se ovšem nezaměřo-
vala pouze na dva shora jmenované
zástupce CEVRO. Třetí politolog
CEVRO – Petr Kolář – vystoupil 19.
července na konferenci eStat, kde ho-
vořil o možnostech ustavení úřednic-

ké vlády. Ve svém příspěvku citoval
tři klasiky parlamentarismu a snažil
se poukázat na nutnost silného man-
dátu vlády, postaveného na důvěře
parlamentu. V závěru pak uvedl, že
koncept úřednické vlády sice není
v rozporu s pozitivněprávní teorií, ale
odporuje duchu parlamentarismu, na
kterém je naše republika postavena.
Informaci o konferenci publikoval
server ČT 24.

V průběhu prázdnin rovněž média
publikovala řadu autorských článků

CEVRO. Jako první se v Mladé fron-
tě DNES z 10. července objevil ko-
mentář spolupracovníka CEVRO
Petra Robejška, který pro vyřešení
povolebního patu navrhuje zapojení
komunistů do vlády vedené ODS.
Došlo by tím k integraci KSČM
a ČSSD a Česká republika by se navíc
vyhnula hrozbě vlády dvou levico-
vých stran. Další dva červencové
články publikoval výkonný redaktor
CEVRO Revue Zbyněk Klíč. Nejpr-
ve server virtually.cz uveřejnil je-
ho dřívější text z CEVRO Revue „Ja-
ké voliče mají jednotlivé strany“,
27. července pak Hospodářské novi-
ny publikovaly jeho úvahu nad mož-
nou spoluprácí či integrací ODS
a KDU-ČSL, k níž se autor ve svém
textu přikláněl. Stejný text pak o mě-
síc později umístil na své stránky ser-
ver Neviditelný pes. Na stejném por-
tálu pak tentýž autor publikoval ko-
mentář k vyhazovu moderátora Bor-
ka z pořadu Události, komentáře.
V srpnu rovněž publikoval týdeník
Reflex ve svém 32. čísle rozhovor
s politologem CEVRO Petrem Soko-
lem, který se zde vyjadřoval k možné
změně volebního systému v České re-
publice, přičemž se přimlouval za bo-
nus pro vítěze, aplikovaný v součas-
nosti v Itálii.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

CEVRO V MÉDIÍCH
v červenci a srpnu

Celkem třikrát se objevili na televiz-
ních obrazovkách v pořadu České te-
levize Dobré ráno politologové CEV-
RO Ladislav Mrklas a Petr Sokol.
Petr Sokol v červnu komentoval před-
volební situaci, dvakrát v povolební
době se pak k volebním výsledkům
a probíhajícím jednáním vyjadřoval
ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.
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zahraniční inspirace

MAKEDONIE:
KONEC GUNS&ROSES

Aby zkratek nebylo málo, vládne ny-
ní Makedonii strana, jejíž název je
zkracován do písmen VMRO-
-DPMNE. Přeložena do čeština zna-
mená tato zkratka: Vnitřní make-
donská revoluční organizace – De-
mokratická strana makedonské ná-
rodní jednoty. První část názvu zní
dnes trochu revolučně, ale v praxi se
jedná o přihlášení se k tradici organi-
zace, která vedla boj za samostatnost
Makedonců již od roku 1893 a aktiv-
ní byla zejména v první polovině 20.
století. K historické VMRO se dneš-
ní největší makedonská pravicová
strana, založená v roce 1990, hlásí ja-
ko její politická pokračovatelka.
Přes složitý a možná i trochu archaic-
ky znějící název patří VMRO-
-DPMNE mezi standardní evropské
konzervativní strany. Navíc má
VMRO-DPMNE i jednu společnou
charakteristiku s ODS. Nepatří totiž
k Evropské lidové straně a účastnila
se aktivně spolupráce v konzervativ-
ní EDU.

Guns&Roses

Makedonská politika se vyznačuje
dosud pravidelným střídáním koalič-
ních vlád pravice a levice. Toto stří-
dání je navíc doplněno existencí
hned tří albánských politických
stran, které zastupují velmi silnou
národnostní skupinu. Pravice bývá
neprávem označována za příliš tvr-
dou ve vztahu k albánské menšině,
ale i ona pravidelně do vládních koa-
lic přibírá jednu z etnických albán-
ských stran.

Do pátých makedonských parla-
mentních voleb, které proběhly letos
na počátku července, zemi vládla
koalice, pro níž se vžilo označení

Guns&Roses. Ne, že by její členy
spojoval obdiv k této rockové kapele.
Název koalici dal fakt, že ji tvořili po-
stkomunističtí sociální demokraté,
kteří mají i v Makedonii ve znaku rů-
že (anglicky roses), a albánská strana
DUI, kterou vytvořili členové albán-
ských paramilitárních jednotek
(guns znamená anglicky pušky).

Pravicové vítězství

Hlavní náplní předvolební kampaně
se v Makedonii letos stala ekonomic-
ká situace země. Občané byli už una-
veni z ekonomických problémů, kte-
ré socialistická vláda nedokázala ře-
šit. To nahrálo konzervativní opozici
a jejímu předsedovi, kterým je Niko-
la Gruevski. Nový premiér Gruevski
po složitých jednáních na konci srp-
na vytvořil koalici, v níž se spojila je-
ho VMRO-DPMNE, umírněná De-
mokratická strana Albánců a Nová
sociálnědemokratická strana, která
vznikla po rozkolu v sociální demo-
kracii. Gruevski si za cíl nové vlády
stanovil ekonomické reformy a při-
blížení země k členství v NATO
a EU.

Do vlády s kalašnikovy

Představitelé dosud vládní albánské
strany DUI („guns“) hrozili během
koaličních jednání, že pokud je Gru-
evski nevezme do vlády, vynutí si
účast v ní za pomoci kalašnikovů.
Gruevski neustoupil ani hrozbám
násilí ani pouličním protestům příz-
nivců DUI a přizval do vlády pouze
jednu z umírněných albánských
stran.

Prioritou nové vlády je zejména
nastartování ekonomiky. Osmdesát
procent občanů Makedonie očekává
od nové vlády právě zlepšení na tom-
to poli. Až jako druhý problém k ře-
šení Makedonci označují nezaměst-
nanost. VMRO-DPMNE vyslala do
vlády k řešení ekonomické situace
země velmi mladé ministry, kteří ale
disponují vzděláním z prestižních
amerických univerzit a zkušenostmi
ze západních ekonomik. VMRO no-
minací mladých politiků potvrdila
svou pověst „strany mladých“, kte-
rou získala již při minulé účasti ve
vládě. Příznačné je i to, že novému
makedonskému premiérovi Nikolovi
Gruevskému je pouhých 36 let. Nej-
mladšímu ministrovi ve vládě je do-
konce pouhých 27 let.

MAKEDONII BYCHOM MOHLI OZNAČIT ZA ZEMI PLNOU ZKRATEK. VŽDYŤ TATO
BALKÁNSKÁ ZEMĚ NESE DÍKY SOUSEDNÍMU ŘECKU A JEHO VÝHRADÁM TAK
DLOUHÝ NÁZEV, ŽE JE NEJČASTĚJI VYJADŘOVÁN PÍSMENY FYROM, COŽ
ODPOVÍDÁ ANGLICKÉ ZKRATCE OFICIÁLNÍHO NÁZVU „BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ
REPUBLIKA MAKEDONIE“.

Nikola Gruevski – nový pravicový
předseda makedonské vlády

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Makedonská politika se vyznačuje do-
sud pravidelným střídáním koalič-
ních vlád pravice a levice. Toto střídá-
ní je navíc doplněno existencí hned tří
albánských politických stran, které
zastupují velmi silnou národnostní
skupinu.
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galerie osobností

JOHN STUART MILL –
KLASIK LIBERALISMU

Svatý muž

John Stuart Mill (1806–1873) měl
ctižádostivého otce. James Mill, od
jehož smrti letos uplynulo 170 let, byl
skotským teologem, který nevykoná-
val svůj kněžský úřad a osobně učil
svého syna. Ve třech letech se mladý
John učil řecky a latinsky, v deseti
studoval diferenciální počty a ve dva-
nácti napsal svoji první knihu. Poz-
ději se však nervově zhroutil a musel
absolvovat léčebný pobyt v jižní
Francii.

Mill začal studovat na univerzitě
práva, ale byl tak vyčerpán, že musel
vysokoškolského studia zanechat.
Jako jednadvacetiletý se stal úřední-
kem britské východoindické společ-
nosti, u níž byl zaměstnán jeho otec,
a zůstal jím až do svého penzionová-
ní v roce 1857. Mill se oprostil od
„přehnaného racionalismu“. Začal
se věnovat rovněž poezii a filozofii.
Pochopil, že city mají v životě lidí ne-
méně významnou úlohu než rozum.

Ve 45 letech se oženil s vdovou
Harriet Taylorovou, ženskou práv-
ničkou, s níž jej pojilo již od dvaceti
let úzké duchovní přátelství. Roku
1865 se stal Mill liberálním poslan-
cem Dolní sněmovny a v parlamentu
se zasazoval za práva dělníků a žen
(byl stoupencem všeobecného voleb-
ního práva). V parlamentu byl poklá-
dán spíše za kazatele než za politika.
V dalších volbách roku 1868 už nebyl
podruhé zvolen.

Vůdce konzervativců Disraeli
i vůdce liberálů ho ironicky charak-
terizovali jako „svatého muže“. Mil-

la netížily existenční starosti a velko-
ryse pomáhal svým současníkům,
např. Comtovi či Spencerovi. Po ro-
ce 1868 odjel se svou ženou a nevlast-
ní dcerou do Avignonu, kde žil
v ústraní až do smrti. Když zemřela
jeho žena, mohl to Mill jen těžko
překonat. Zemřel v Avignonu ve vě-
ku 67 let.

Fenomenální dílo

Svým dílem Mill zasáhl nejen do eko-
nomie, ale i filozofie, logiky, etiky
a politiky. Vystavěl pozitivismus, vy-
mezil se však od představ Comta
a pokusil se mu dát pevný vědecký
základ. Millovo hlavní filozofické dí-
lo se jmenuje „Systém deduktivní
a induktivní logiky“ (1843). Protože
zkušenost je jediným zdrojem pozná-
ní, je to indukce (závěr z jedinečného
k obecnějšímu), která je podle Milla
jediným přípustným postupem poz-
nání.

Ve svých „Principech politické
ekonomie“ (1848) nabídl Mill shrnu-
tí nejdůležitějších teoretických výko-
nů tehdejší ekonomie ve formě syste-
matické učebnice. Mill zkoumal
tvorbu tržní ceny a formuloval závis-
lost ceny, nabídky a poptávky. Při-
spěl i k teorii mezinárodního obcho-
du. Největší Millův přínos spočíval
v popularizaci ekonomie, protože
ekonomii prezentoval mnohem sro-
zumitelněji než jeho předchůdci.

Pro klasické liberály se Mill navě-
ky zapsal svým spisem „O svobodě“
(1859). Svobodu Mill obhajuje nejen
proti útokům státu prostřednictvím
represivních zákonů, nýbrž rovněž
proti tyranii příliš kritického veřej-
ného mínění a omezujících konven-
cí. V atmosféře duševního otroctví
vznikali tu a tam velicí individuální

myslitelé a budou stále vznikat. Ale
nikdy nepovstal a nepovstane v tako-
vé atmosféře duševně čilý národ.

Proslulým se stal Mill svými „Úva-
hami o vládě ústavní“ (1861). V nich
se představuje jako odpůrce autori-
tářství a zastánce zastupitelské de-
mokracie. Idea moderní demokracie
nespočívá v tom, že lid sám sobě
vládne, nýbrž v tom, že kontroluje ty,
kdo vládnou. Zájmy národa jsou
uchovány jen tak, když národ má
možnost propustit své vládce, což se
děje ve svobodných volbách. Mill tak
stojí u zrodu liberální demokracie.

MAREK LOUŽEK

analytik Centra pro

ekonomiku a politiku

DVĚ STĚ LET OD NAROZENÍ JOHNA STUARTA MILLA SI PŘIPOMÍNAJÍ VŠICHNI
OBHÁJCI LIDSKÉ SVOBODY. MILL HÁJIL SVOBODNÉHO JEDINCE PROTI

NÁSTRAHÁM REVOLUČNÍHO SOCIALISMU, ALE I PROTI STRNULOSTI
TRADIČNÍHO KONZERVATIVISMU. JEHO DÍLO JE AKTUÁLNÍ I DNES.

John Start Mill (1806–1873)
• anglický filosof a politický

ekonom
• myšlenkové tradice: liberalismus,

utilitarismus
• díla: Systém deduktivní a induk-

tivní logiky (1843), Principy poli-
tické ekonomie (1848), O svobodě
(1848), Úvahy o vládě ústavní
(1861)
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PŘEČETLI JSME

Adam Drda, Petr Dudek

Kdo ve stínu čeká na moc

Nakladatelství Paseka vydalo v roce 2006 unikát-
ní publikaci. Novináři Adam Drda a Petr Dudek
prozkoumali z mnoha různých pohledů fungování
středoevropské stranické výjimky – Komunistic-
ké strany Čech a Moravy – po roce 1989.

Na 240 stranách se autoři věnují rozkrývání
komunistických nepravd a strategiím k nim ve-
doucím. V úvodní části shrnují vývoj KSČ(M) po
roce 1989 a snahy po její reformě. Analyzují pů-
sobení KSČM v době Levého bloku i klíčový ko-
munistický sjezd v roce 1993, kterým se strana
definitivně přihlásila ke kontinuitě se svojí před-
listopadovou předchůdkyní. Ve druhé partii pak
následuje pohled na to, jakým způsobem přispě-
li k legitimizaci KSČM zástupci demokratických
stran.

Jak však autoři v úvodu tvrdí, „nejsou profe-
sionálními historiky a nepokoušeli se mapovat

dějiny KSČM v polistopadové době“, mohli si
proto dovolit zabrousit i do méně známých partií
společenského života, v nichž se komunistická
ideologie objevuje. Pokusili se proto poukázat na
podíl populární kultury na postavení KSČM, či na
způsob, jakým je období komunismu zkoumáno
českými historiky. Právě z tohoto důvodu je kniha

neobyčejně cenná, nebo� nahlíží dosud nezkou-
mané aspekty působení KSČM v české společ-
nosti. Poslední část faktografické partie knihy
pak přináší pohled na názory komunistických
členů a funkcionářů, působících na rudém seve-
ru – na Mostecku. V závěrečném shrnutí se autoři

pokusili najít několik receptů na úspěšnou deko-
munizaci – dekomunizace musí být proces dlou-
hodobý; nestačí jej provést jednoduchým řezem,
ale zúžením manévrovacího prostoru; na snižo-
vání vlivu KSČM by se neměli podílet pouze poli-
tikové, ale také nezávislé soudy, očištěné od bý-
valých členů KSČ. V neposlední řadě by pak dů-
ležitou roli měla hrát média.

Kniha Kdo ve stínu čeká na moc, není, jak au-
toři předeslali, historiografickou či politologic-
kou analýzou. Je pohledem dvou zkušených no-
vinářů, zajímajících se o domácí politické dění.
Kniha proto nepřináší brilantní analýzu a časté
využívání teorií a chce-li být čtenář důkladně
obeznámen s působení komunistických stran
v českých zemích, měl by sáhnout po dalších,
odbornějších knihách. To však nic neubírá na dů-
ležitosti recenzované publikace – ta, jak již bylo
zmíněno, přináší řadu nových podnětů pro vý-
zkum, stejně jako unikátní zdroj dat formou osob-
ních rozhovorů s dřívějšími o současnými komu-
nisty. Proto by neměla ujít pozornosti nikoho,
kdo to s bojem proti komunismu myslí vážně.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
býk, 57

Jak dlouho působíte na politické scéně?
16 let

Jaké přání byste si rád splnil?
volný čas vyplněný cestováním

Máte rodinu?
manželka a dva synové

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
dobrý film

Jakou posloucháte muziku?
60. a 70. léta

Kterou barvu máte rád?
modrá, zelená

Kdo je Vaším vzorem v osobním
životě?
rodiče

Jaké máte koníčky?
cestování, četba

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
na horách

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
oči

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
úspěch ODS ve volbách

Jiří Liška / senátor

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Pokusili se proto poukázat na podíl populární
kultury na postavení KSČM, či na způsob, ja-
kým je období komunismu zkoumáno český-
mi historiky. Právě z tohoto důvodu je kniha
neobyčejně cenná, nebo� nahlíží dosud ne-
zkoumané aspekty působení KSČM v české
společnosti.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Historie vlád v českých zemích

1/ Kolik vlád vládlo v České republice od
roku 1993 do nástupu vlády Mirka
Topolánka (včetně vlády vzešlé z voleb
v r. 1992)?
a) 6
b) 7
c) 8

2/ Kdo by první československým
premiérem?
a) Karel Kramář
b) Edvard Beneš
c) Vlastimil Tusar

3/ V období První československé
republiky fungoval nadústavní orgán
politických stran, který se velkou měrou
podílel na fungování tehdejších vlád. Jak
se tento institut jmenoval?
a) Trojka
b) Čtyřka
c) Pětka

4/ V jakém období vládla první úřednická
vláda Jana Černého?
a) 1920–1921
b) 1925–1926
c) 1929–1930

5/ Jak se jmenovala první
československá vláda po sametové
revoluci?
a) vláda národního souznění
b) vláda národního porozumění
c) vláda československého

porozumění

6/ Kolik funkčních období stál v čele vlády
Edvard Beneš?
a) ani jednou
b) 1×
c) 2×

7/ Kdo byl premiérem socialistického
vlády Československa v době tzv.
Pražského jara (1968)?
a) Alexander Dubček
b) Jozef Lenárt
c) Oldřich Černík

8/ V roce 1926 vznikla v Československu
vláda, která vylučovala levicové strany.
Jaké má tato vláda přízvisko?

a) panská
b) nesocialistická
c) všepravicová

9/ Do kolika dní od svého jmenování musí
v současnosti předstoupit vláda před
Poslaneckou sněmovnu se žádostí
o vylovení důvěry?
a) 30 dnů
b) 60 dnů
c) 90 dnů

10/ V době Předlitavska začala v roce
1879 vládnout vláda, opírající se o české,
polské a rakouské pravicové strany. Jak se
této vládě říkalo?
a) železný pravicový kruh
b) železný kruh pravice
c) železná pravicová koalice

11/ Kolik ministrů měla vláda Jiřího
Paroubka?
a) 15
b) 16
c) 17

12/ Ve kterém evropském městě byla
v září 1918 ustavena prozatímní
československá vláda pod vedením
T. G. Masaryka?
a) Paříž
b) Londýn
c) Řím

13/ Jak se jmenuje objekt, v němž sídlí
Úřad vlády?
a) Strakův dům
b) Strakova akademie
c) Strakova vila

14/ Jaký název dostalo exilové státní
uspořádání, fungující v letech 1939 až
1945?
a) Prozatímní státní zřízení ČSR
b) Prozatímní Československá

republika
c) Přechodné státní zřízení ČSR

15/ Jaká většina je třeba k přijetí
usnesení vlády?
a) nadpoloviční
b) dvoutřetinová
c) tříčtvrtinová

16/ Jaký post nejčastěji zastával ve
vládách známý liberální ekonom Karel
Engliš?
a) ministr průmyslu, obchodu

a živností
b) ministr zemědělství
c) ministr financí

17/ Které ze současných ministerstev
nebylo ve struktuře vlády v období první
republiky?
a) ministerstvo zemědělství
b) ministerstvo spravedlnosti
c) ministerstvo kultury

18/ V letech 1919–1920 vládla
v Československu dvakrát tzv. rudozelená
vláda. Které strany zahrnovala?
a) sociální demokracii, agrárníky

a komunisty
b) sociální demokracii, národní

socialisty a agrárníky
c) národní socialisty, agrárníky

a komunisty

19/ Ve kterém roce bylo zrušeno
polistopadové ministerstvo pro správu
národního majetku a jeho privatizaci?
a) 1995
b) 1996
c) 1997

20/ Jak se před rokem 1993 jmenovalo
pozdější ministerstvo zahraničí?
a) ministerstvo mezinárodních

vztahů
b) ministerstvo diplomacie
c) ministerstvo vnějších vztahů

Správné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/c, 4/a, 5/b, 6/b, 7/c, 8/a, 9/a,
10/b, 11/c, 12/a, 13/b, 14/a, 15/a,
16/c, 17/c, 18/b, 19/b, 20/a

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Vy byste měli zabrousit do
historických učebnic…
8–14/ Máte dobré znalosti české
politické historie a informace
z historických dokumentů Vás
nezaskočí.
15–20/ Vy máte historii evidentně
v malíčku. Test jste zvládl bravurně!
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Další obrázky najdete na internetovém portálu CEVRO www.VolebniFakta.cz autor: Jiří Ďuriš

Hádanka

Řešení:Hádanka:AlexandrVondraKvíz:1.ideovákonference–1999;integraceODSaKDS–1995;kandidátODSV.KlausprezidentemČR–
2003;MirekTopolánekpředsedou–2002;nejlepšívýsledekvparlamentníchvolbách(v%)–2006;opozičnísmlouva–1998;sarajevskýatentát–
1997;tolerančnípatent–2000;ustavenífunkcehlavníhomanažera(Kongresr.…)–1996;vstupdoEDU–1992;vstupdoIDU–2001;vznikprv-
níchregionálníchsdružení–1993;založeníODS–1991

Kvíz
Poznáte jednoho z ministrů Topolánkovy vlády? Znáte dobře historii ODS? Přiřate rok k jednotlivým událostem.

1. ideová konference

integrace ODS a KDS

kandidát ODS V. Klaus prezidentem ČR

Mirek Topolánek předsedou

nejlepší výsledek v parlamentních
volbách (v %)

opoziční smlouva

sarajevský atentát

toleranční patent

ustavení funkce hlavního manažera
(Kongres r. …)

vstup do EDU

vstup do IDU

vznik prvních regionálních sdružení

založení ODS

1995

1991

1997

1998

2000

2002

1992

2006

1996

1999

1993

2003

2001
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Populární názory na nezřejmé věci jsou často pravdivé, …“ Dokončení výroku Johna Stuarta Milla, o němž se
dočtete v rubrice Galerie osobností, najdete v tajence. Výrok Giovanni Sartoriho z minulého čísla zní: „Jak lze
integrovat přistěhovalce lišícího se etnickým původem, kulturou i vyznáním? Na to odpovídám, že ho lze integrovat
jen obtížně a špatně, nebo ho nelze integrovat vůbec.“



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

26

MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

září
Konec trojkoalice?

Stálé odmítání ČSSD přistoupit na jakoukoli dohodu s trojkoalicí ODS –
KDU-ČSL – SZ vedlo v polovině srpna k postupnému opuštění tohoto kon-
ceptu. ČSSD trvala na exkluzivním jednání pouze s ODS a připouštěla mož-
nost podpory vládě ODS, kde by resorty podle trojkoaliční smlouvy patřící li-
dovcům a zeleným nahradili nestraničtí odborníci blízcí ČSSD. Média již do-
konce spekulovala o jménech, která by ČSSD ráda do vlády nominovala.

Mělo se jednat například o Pavla Zářeckého, Františka Macha, Ivana Wilhel-
ma, Stanislava Kázeckého, Tomáše Hájka, Jaromíra Novotného a v případě
zachování Ministerstva pro místní rozvoj o Rostislava Vondrušku.

Mezi ODS a ČSSD však přetrvával spor, kdo nestraníky vybere. ODS od-
mítala, aby je vybrala ČSSD, protože by se podle jejího názoru takto vytvoře-
ná vláda blížila velké koalici.

Definitivní krach jednání s ČSSD
ČSSD 24. srpna ukončila jednání s ODS o případné podpoře menšinové vlá-
dy občanských demokratů. Vzápětí zahájila vyjednávání s KDU-ČSL o vytvo-
ření koalice ČSSD – KDU-ČSL s podporou KSČM.

Ukončení jednání ze strany ČSSD nebylo podle prohlášení grémia ODS
zapříčiněno programovou neshodou. Na jednání o programové části dohody
mezi ODS a ČSSD o tolerování menšinové vlády ODS bylo dosaženo koneč-
ného kompromisního znění této programové dohody. Zveřejnění této prog-
ramové dohody bylo podmíněno vyjednavači ČSSD uzavřením dohody
i v dalších částech – procedurální a parlamentní.

Jiří Paroubek chtěl pro sebe rozhodující vliv na klíčové instituce státu
a státní podniky. Jeho požadavky na náměstky ministrů jako Jiří Vyvadil –
spravedlnost, Jan Obst – školství, Petr Ibl – vnitro, Vladimír Dryml – zdravot-

nictví, nemohli vyjednavači ODS přijmout. Byly odmítnuty rovněž jeho poža-
davky na ovládnutí státních firem jako je ČEZ, Čepro, Lesy ČR, Škodaexport,
Česká pošta, Budvar a na účelovou privatizaci Letiště Praha v rychlém výbě-
rovém řízení. Požadavek rozhodovat o obsazení klíčových míst v Policii ČR
s cílem zabránit vyšetřování skandálů ČSSD nemohla ODS přijmout, stejně
jako požadavek na likvidaci plk. Kubiceho bez ohledu na to, zda se provinil,
či ne.

Vládu ČSSD a KDU-ČSL umožněnou komunisty se ODS rozhodla v žád-
ném případě nepodpořit. ODS naopak zahájila přípravu na jmenování vlády
s omezeným programem a s návrhem na vypsání předčasných voleb v příš-
tím roce.

Postup grémia ještě tentýž den schválila i výkonná rada.

ODS má dvě místopředsedkyně PS
Dočasným předsedou Poslanecké sněmovny byl v pondělí 14. srpna zvolen
sociální demokrat Miloslav Vlček. Před tajnou volbou slíbil, že z funkce od-
stoupí dříve, než by mohl využít svého práva pověřit někoho sestavováním
vlády v případném třetím kole. Splnil tak podmínku poslanců ODS,
KDU-ČSL a SZ, že ve funkci zůstane pouze dočasně. Jeho slib umožnil po

dvou měsících zahájení práce Poslanecké sněmovny, která byla blokována
kvůli patovému rozložení sil.

Křesla dvou z pěti místopředsedů dolní komory získaly poslankyně ODS
Miroslava Němcová a Lucie Talmanová. Dalšími místopředsedy byli zvoleni
Jan Kasal (KDU-ČSL), Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Vojtěch Filip (KSČM).

Mirek Topolánek jmenován premiérem
Prezident republiky Václav Klaus ve středu 16. srpna jmenoval novým čes-
kým premiérem předsedu ODS Mirka Topolánka. Učinil tak poté, co přijal
demisi dosavadní vlády Jiřího Paroubka.

Topolánek Klausovi poděkoval za důvěru a pomoc při vyjednávání.
„Chtěl bych poděkovat za ten vklad, který jste do politických jednání dával.
Chtěl bych nezklamat důvěru nejen vaši, ale i veřejnosti.“ „Chtěl bych vám
popřát, aby se vám v této funkci opravdu dařilo, aby se velmi brzo podařilo

sestavit vládu, která by mohla dobře fungovat,“ popřál Topolánkovi prezi-
dent.

Mirek Topolánek uvedl, že už v následujících hodinách a dnech bude
velmi intenzivně jednat s předsedy demokratických stran o různých varian-
tách své vlády. „Doufám, že příští týden dojde k průlomu, abychom v hori-
zontu několika týdnů mohli navrhnout novou vládu,“ prohlásil nový premiér.

Prezident jmenoval vládu Mirka Topolánka
Prezident Václav Klaus v pondělí 4. září ve 14 hodin na Pražském hradě jme-
noval vládu předsedy ODS Mirka Topolánka, kterou tvoří devět občanských
demokratů a šest nestraníků. ODS se po více než osmi letech vrátila do pozi-
ce vládní strany.

Ve vládě reprezentují občanské demokraty premiér Mirek Topolánek,
první místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, mi-
nistr vnitra Ivan Langer, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, ministr zdravot-

nictví Tomáš Julínek, ministr financí Vlastimil Tlustý, ministr dopravy Aleš
Řebíček, ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Říman.

Mirek Topolánek bude podle svých slov usilovat o to, aby jeho vláda byla
důvěryhodná a nastartovala některé kroky, „které naše země po tolika letech
nevládnutí potřebuje.“ „Snažíme se navázat na vše dobré, snažíme se udržet
kontinuální vývoj polistopadové České republiky,“ řekl nový předseda vlády.
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