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úvodník

Volební klání je obvykle soubojem poli-
tických sil o podíl na moci. To je zná-
má definice z politologických učebnic.
V České republice tomu tak bohužel
není. Podezření z přípravy vraždy nepo-
hodlného policejního plukovníka ně-
kdejším šéfem kabinetu dvou ministrů
sociální demokracie vrhá na českou, ne-
jen politickou scénu velmi tmavý stín,
objevující se spíše v balkánských ze-
mích.

Ukazuje se však bohužel již dlouho
poodhalovaná pravá tvář ČSSD. Spo-
lečně se Zdeňkem Doleželem byl totiž
zadržen i představitel ČSSD na Vysoči-
ně Vladislav Pé�a. Všichni si jistě navíc
dobře pamatujeme plán Karla Srby za-
vraždit nepohodlnou novinářku Sabinu
Slonkovou, v uplynulém měsíci navíc
doplněný podezřením z třináctimiliono-
vého podvodu na Štiříně. Tyto kauzy

jsou tak pouze smutným, ale logickým
vyvrcholením systému vlády sociální de-
mokracie.

Každodenní politika, založená na
nerealizovatelných slibech, postupně
dovádí ČSSD do slepých uliček, v nichž
stranu definitivně zakotvil Jiří Parou-
bek. Ukazuje se však, že i jeho styl má
svoje meze – prezident republiky nemí-
ní přistoupit na jeho hru s přeběhlíky
a nenominuje jej jako kandidáta na
předsedu vlády. A obdobné kauzy jeho
rozhodnutí pouze potvrzují.

V této situaci jde však o mnohem víc
než o jednoho destruktivního politika,
který touží po vládním křesle a na něhož
za pár let historie úplně zapomene. Po-
dezření z plánování úkladných vražd to-
tiž významně nabourávají základy čes-
kého demokratického, parlamentního
a svobodného zřízení postaveného na

respektu a konsensu. Sedmnáct let po
sametové revoluci demokracie samo-
zřejmě nemůže být dokonalá, avšak její
základní hodnoty by již naše společnost
měla mít osvojeny. ČSSD pod vedením
Jiřího Paroubka vnesla do české politiky
spoustu zla, o kterém jsme před tím ne-
měli ani ponětí. Bezbřehá korupce, zá-
keřný politický boj, vulgarita a urážky
jsou výsledkem osmi let vlády ČSSD,
která vyvrcholila zapletením této strany
do organizovaného zločinu. Politika so-
ciální demokracie v naší zemi je stále ví-
ce vzdálena od reality a soustředí se
pouze na uchování vlastního zájmu.
Česká republika prochází silnou katarzí
– identifikací skutečných záměrů druhé
nejsilnější strany, které jsou spojeny
pouze s mocí bez relevantního progra-
mu. Obávám se však, kolik tato přemě-
na bude stát Českou republiku…

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Nové dvojčíslo CEVROREVUE ob-
sahuje dvě stěžejní témata. V úvod-
ní části jsme se zaměřili na eko-
nomickou problematiku a věnujeme
se státnímu rozpočtu, zavedení eura
v ČR a také aktuální otázce privati-
zace státního podniku ČEZ. V roz-
hovoru nám odpovídala profesor-
ka makroekonomie Christiana Kli-
ková.

Speciální volební příloha, kterou
naleznete uprostřed čísla, shrnuje
výsledky říjnových senátních a ko-
munálních voleb a přináší jejich po-
drobné analýzy. Výsledky voleb i po-
volebního vyjednávání Vám přiblíží-
me také v podobě srovnávacích map

a souhrnné tabulky radničních koa-
lic ve všech okresních a statutárních
městech.

V Politické reklamě se podíváme
do Rakouska. V rubrice Galerie
osobností představujeme nového
švédského premiéra Fredrika Rein-
feldta, který dokázal po dlouhých le-
tech zlomit levicovou nadvládu v té-
to skandinávské zemi. V Zahraniční
inspiraci přinášíme článek o povo-
lební situaci v nejmladší evropské
zemi – Černé Hoře. Příspěvek pro
nás napsal známý odborník na Bal-
kán Matyáš Zrno.

V nepolitickém dotazníku se ten-
tokrát představuje poslankyně Hele-

na Mallotová. Test prověří Vaše
znalosti českých státních a vládních
institucí a v kvízu si ověříte své vědo-
mosti o politické filozofii a ideologii.

Na počátku listopadu byl slav-
nostně zahájen první akademický
rok na soukromé vysoké škole, která
nese název CEVRO Institut a jejímž
zakladatelem je CEVRO – Liberál-
ně-konzervativní akademie. Infor-
mace o tomto významném projektu
naleznete samozřejmě také uvnitř
tohoto čísla v rubrice „O CEVRO“.

Věřím, že aktuální dvojčíslo
CEVROREVUE osloví své pravidel-
né i nové čtenáře, jejichž hodnocení
a podněty rádi přivítáme.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

ministr vnitra,

místopředseda ODS,

předseda CEVRO BALKANIZACE ČESKÉ POLITIKY
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Tento citát Václava Klause jsem si vy-
bral záměrně, protože se mi zdá být
výstižný, by� může někdo namítnout,
že se jedná čistě jen o makroekono-
mický pohled na věc. Já v tomto citátu
vidím širší záběr a to jak politický, tak
i procesní a právní, nebo� o to výše ci-
tované „rozpočtové omezení“ se ve-
dou každý rok při přijímání rozpočtu
v PSP ČR velké spory. Vedly se tyto
spory vždy? A jaký byl vůbec vývoj
státních rozpočtů a jejich přijímání
v různých typech parlamentů u nás
v období po II. světové válce?

Po skončení II. světové války se
u nás v období až do roku 1947 vychá-
zelo ještě z prvorepublikového sché-
matu státního rozpočtu (vzor z roku
1927), přičemž v revolučním roce 1945
nebyl rozpočet žádný. Počínaje rokem
1947 se začala uplatňovat nová krité-
ria přístupu k rozpočtovým výdajům,
a sice rozlišování výdajů na provozní
a investiční. Po roce 1948 dochází
k dalším změnám, které se projevují
například v přímém spojení finanč-
ních plánů podniků s rozpočty národ-
ních výborů a rozpočty ministerstev
v jednom státním rozpočtu.

Přijetím nového zákona č. 8/1959
Sb., byla stanovena základní pravidla
státního rozpočtu a o hospodaření
s rozpočtovými prostředky. Tato pra-
vidla byla ovšem ustanovena v duchu
silně centralistického socialistického
plánování a vycházela z pětiletých plá-
nů rozvoje národního hospodářství
(§1 odst. 3 zák.). Výše příjmů a výdajů
se stanovila pro každý rok rozpočto-
vým zákonem, který přijímalo jedno-
komorové Národní shromáždění a ur-
čovala, že státní rozpočet musí být vy-

rovnaný (§2 odst. 1 zák.). Vzhledem
k tomu, že Československo bylo v té
době unitárním státem, kde se na ná-
rodní zájmy nebral velký zřetel, což
byla, řekl bych, i záměrná politika teh-
dejšího nejvyššího stranického a stát-
ního představitele A. Novotného, bylo
v tomto zákoně v §3 zdůrazněno, že
státní rozpočet je jednotný a jeho sou-
částí je i rozpočet Slovenska. Jinak se
státní rozpočet dále skládal z rozpočtů

ministerstev a ostatních ústředních
úřadů a orgánů a z rozpočtů národ-
ních výborů, které jsou v tomto zákoně
podrobně upraveny. Kontrolu finanč-
ního hospodaření provádělo minister-
stvo financí.

Za zajímavost stojí, jak tehdejší
tvůrci tohoto zákona vyřešili případný
vznik situace, která by vedla, dnešní
terminologií řečeno, k rozpočtovému
provizoriu. V případě, že rozpočtový
zákon by nebyl vyhlášen před 1. led-
nem rozpočtového roku, je zde pouze
bez dalšího odkazu konstatováno, že
„Vláda učiní vhodná opatření pro
státní hospodaření v době od 1. ledna
rozpočtového roku do vyhlášení roz-
počtového zákona na příslušný rok.“

Soustava tří rozpočtů v roce 1968

Velkou změnu přinesl již v roce 1968
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čes-
koslovenské federaci, který zásadně
upravoval rozpočtový proces. Tím, že

vznikly na území Československa tři
subjekty (ČSSR, ČSR, SSR), skončil
jednotný rozpočet dosavadního uni-
tárního státu a vznikla soustava tří roz-
počtů. Ústavou bylo uznáno, že každá
z národních republik má vlastní rozpo-
čet a stejně tak federace jako celek.
Koncipováno to bylo v této době tak,
že obě národní republiky hospodařily
samostatně, kromě zajiš�ování společ-
ných potřeb, které zastřešovala fede-
race. Bylo určeno, že se návrhy fede-
rálních plánů a plánů republik sesta-
vují souběžně a ve vzájemné spoluprá-
ci federálních plánovacích orgánů
a plánovacích orgánů republik podle
směrnic svých vlád. Státní rozpočet
schvalovalo jako zákon dvoukomoro-
vé Federální shromáždění ČSSR
a státní rozpočty republik schvalovaly
ČNR a SNR svými zákony. Všechny
tři rozpočty se schvalovaly na období
jednoho roku. Tento krok znamenal
výraznou decentralizaci.

S postupující tzv. „normalizací
a konsolidací“ společnosti byl tento
princip již v roce 1970 opuštěn a to Zá-
konem č. 134/1970 Sb., o pravid-
lech státního rozpočtu československé
federace a o zásadách hospodářství
s rozpočtovými prostředky státních
rozpočtů federace a republik. Tímto
aktem se výrazně posílila role federál-
ního rozpočtu na úkor rozpočtů SSR
a ČSR. Tento zákon, přestože byl vel-
mi centralistický (profederální), měl
oproti zákonu č. 8/1959 Sb. konkrét-
nější a přehlednější strukturu, která
byla, podle mého názoru, svou for-
mou, nikoliv obsahem, určitým kro-
kem vpřed.

Zákon upravoval poměrně detail-
ně vztahy mezi federálním rozpočtem
a rozpočty národních republik, při-
čemž se všechny tyto tři rozpočty vy-
pracovávaly a projednávaly souběžně.
Státní rozpočty republik však mohly
být schváleny až po schválení rozpočtu
federace (§2 odst. 3 zák.), čímž byla
hegemonie federálního rozpočtu opět
potvrzena. Struktura příjmů a výdajů
je zde oproti předešlému zákonu č.
8/1959 Sb. taxativně definována. Nově

téma

HISTORIE
ČESKOSLOVENSKÝCH
A ČESKÝCH …

MARTIN KUPEC

právník a ekonom

„STÁTNÍ ROZPOČET JE BEZESPORU NEJVÝZNAMNĚJŠÍM ‚PLÁNEM‘ PRÁCE
VLÁDY NA KAŽDÝ NÁSLEDUJÍCÍ ROK. NEZNAMENÁ TO, ŽE ZUŽUJEME
POLITICKÉ ROZHODOVÁNÍ VLÁDY NA VĚCI EKONOMICKÉ NEBO ŽE VŠECHNO
PODŘIZUJEME PENĚZŮM. ZNAMENÁ TO VŠAK, ŽE TATO ZÁKLADNÍ FINANČNÍ
BILANCE DÁVÁ STÁTU ONO TOLIK POTŘEBNÉ ‚ROZPOČTOVÉ OMEZENÍ‘
NEBOLI PEVNOU HRANICI, KAM AŽ MŮŽE JÍT, CO VŠECHNO MŮŽE SVÝMI
AKTIVITAMI DĚLAT A OVLIVŇOVAT.“1)

Po roce 1948 dochází ke změnám, kte-
ré se projevují například v přímém
spojení finančních plánů podniků
s rozpočty národních výborů.
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je zde upraveno poskytování dotací
a subvencí, evidence státních aktiv
a pasiv, státní závěrečný účet federace
a republik a kontrola rozpočtového
hospodaření, kterou podle tohoto zá-
kona provádí federální vláda a jejíž vý-
sledky předkládá FS ČSSR.

V zákoně č. 134/1970 Sb. je také
obsažen pojem „rozpočtové provizori-
um“, který předchozí úprava, jak jsem
již uvedl, nepoužívala. Objevuje se zde
ustanovení, že: „Rozpočtové příjmy
a výdaje uskutečněné v době rozpoč-
tového provizoria se zúčtují na státní
rozpočet federace a státní rozpočty re-
publik po jejich vyhlášení“.

Dva dny před 17. listopadem 1989
přijalo FS ČSSR nový Zákon č.
129/1989 Sb., o rozpočtové soustavě
ČSSR a o pravidlech hospodaření
s rozpočtovými prostředky, který byl
účinný od 1. 1. 1990 a nahradil tak
předchozí zákon z roku 1970. Vzhle-
dem ke společenským změnám v Čes-
koslovensku byl tento zákon brzy na-
hrazen, a to zákonem č. 563/1990 Sb.,
který platil až do zániku federace.

Na počátku 90. let rozpočtové
provizorium

I porevoluční doba byla z hlediska
státního rozpočtu zajímavá a hektická,

protože již koncem roku 1989 byl teh-
dejší (ještě komunistický) návrh stát-
ního rozpočtu na rok 1990 novým fe-
derálním ministrem financí Václavem
Klausem stažen z projednávání ve FS
ČSSR a do 31. 3. 1990 bylo vyhlášeno
rozpočtové provizorium. Během toho-
to rozpočtového provizoria (I. čtvrtletí
1990) se smělo vyčerpat ne 25 % celo-

ročního státního rozpočtu, ale jen
20 %. V březnu 1990 pak byl minis-
trem V. Klausem předložen přebytko-
vý rozpočet, který za r. 1990 také jako
přebytkový skončil.

Na úrovni ČR byl přijat ČNR dne
20. prosince 1990 zákon č. 576/1990
Sb. o hospodaření s rozpočtovými
prostředky ČR, tedy nová rozpočtová
pravidla pro Českou republiku, která
platila prakticky po celá 90. léta.

Ke konci 90. let, za socialistické vlá-
dy, začal deficit státních financí výraz-
něji narůstat a samotné přijímání roz-
počtů v PSP ČR se začalo kompliko-
vat, což vedlo až k neschválení rozpoč-

tů a vzniku rozpočtových provizorií.
Tato rozpočtová provizoria v letech
1999 a 2000 byla způsobena především
dvěma základními faktory, a to urči-
tou neochotou k dohodě na české po-
litické scéně, a tím nemožností jednot-
ného postupu demokratických parla-
mentních stran v této klíčové záleži-
tosti a za druhé, že rozpočet byl teh-
dejší Zemanovou vládou koncipován,
oproti předchozím letům, jako výraz-
ně deficitní. Schválení návrhu rozpoč-
tu na rok 2000 bylo tehdy navíc mj.
podmiňováno personálními výměna-
mi některých ministrů v české vládě.

Na sklonku roku 1999 začala PSP
ČR projednávat nový návrh zákona
o rozpočtových pravidlech, který byl
následně přijat jako dnes známý zákon
č. 218/ 2000 Sb., a který v pozdějších
zněních platí dodnes. Návrh zákona
o státním rozpočtu na rok 2007 je kon-
cipován jako deficitní ve výši 91 mld.
Kč. Nyní tento návrh prošel v PSP ČR
tzv. prvním čtením, ale jeho finální
přijetí bude pravděpodobně ještě
předmětem mnoha diskusí i kompro-
misů.

1) Klaus V.: Obhajoba zapomenutých
myšlenek, kapitola: Každoroční rozpoč-
tové klání se opakuje, str. 180, Acade-
mia Praha 1997

… STÁTNÍCH
ROZPOČTŮ OD ROKU
1945 AŽ DO DNEŠKA

Ke konci 90. let, za socialistické vlády,
začal deficit státních financí výrazněji
narůstat a samotné přijímání rozpoč-
tů v PSP ČR se začalo komplikovat,
což vedlo až k neschválení rozpočtů
a vzniku rozpočtových provizorií.
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PAKT STABILITY
A JEHO DŮSLEDKY
NA ROZPOČTY ZEMÍ EU

KARL WOLFGANG MENCK

Hamburský světový

ekonomický archiv

Vytvoření Paktu stability bylo pod-
míněno časovou situací i specifickou
situací Evropy, přičemž hlavním úče-
lem bylo posílení evropské konku-
renceschopnosti. Delorsova zpráva
z roku 1989, jež se snažila popsat ne-
zbytné podmínky vybudování Hos-
podářské a měnové unie konstato-
vala, že přijetí jednotné měny eu-
ro by konkurenceschopnost Evrop-
ských společenství posílilo. Tyto
události znamenaly počátek liberali-
zace, která vede ke skutečnému pro-
pojení vnitřního trhu. Je však nutné
podotknout, že cílem Paktu stability

nebyla snaha o vytvoření společné
hospodářské politiky, ale ochrana
vnitřního trhu.

Původní cíle Paktu stability

Původní cíle Paktu stability lze shr-
nout do tří bodů: nástroj transparen-
tnosti, lehká spočitatelnost a jedno-
duchost. K tomu měla přispět tzv.
maastrichtská kritéria z roku 1993:
� veřejný dluh nesmí přesáhnout
60 % HDP země;
� deficit veřejných rozpočtů nesmí
přesáhnout 3 % HDP;
� v zemi musí panovat kursová stabi-
lita;
� inflace může být maximálně
o 1,5 % vyšší než ve třech nejlepších
zemích EU;

� úrokové sazby nesmí být o více než
2 % vyšší, než ve třech zemích EU
s nejnižšími sazbami;
� země musí být dva roky v systému
ERM II (fixace koruny na euro).

Pakt stability také vyžadoval har-
monizaci spotřebitelských cen. Je
ovšem třeba kriticky zmínit, že
v účetnictví Řecka či Itálie nebyla
transparentnost vždy dodržována.

V 70. a 80. letech ovšem maa-
strichtská kritéria jako celek nebyla
zásadní, neexistovala totiž obava ze
státního zadlužení, nebo� se předpo-
kládalo, že povede k růstu kupní síly.
Zkušenosti ze Spojených států navíc
ukázaly, že tato prostorová kritéria
nefungují. Pakt stability a růstu
předpokládá, že víme, jaká bude si-
tuace v okolních zemích a můžeme
je, například prostřednictvím infla-
ce, ovlivňovat.

Změna pohledu na konci století

V 80. a 90. letech se ovšem pohled na
Pakt stability změnil. Začal být totiž
vnímán jako nástroj k zajištění stabi-
lity. Jako příklad může sloužit infla-
ce – v učebnicích je definována jako
ekonomický prostředek, který zvyšu-
je náklady a omezuje konjunkturu.
Zjistilo se, že znestabilnění situace
má své dopady a že je jednodušší,
když se budou všechny země podílet
na svém hospodářském růstu a stabi-
litě.

V souvislosti se vstupem nových
zemí existovala rovněž obava, že ten-
to potenciál stability mohou země

z východu ohrozit. Ukázalo se však
naopak, že noví členové dodržují
pravidla mnohem přísněji a přispíva-
jí ke stabilitě spíše než staré členské
země.

Nicméně se domnívám, že pakt
stability je třeba změnit, nebo� ne-
máme v současnosti problémy s in-
flací. Můžeme se například ptát,
proč máme tak vysokou inflaci a sou-
časně nezaměstnanost – vysvětlení
vězí v rozdílech v sektorech jednotli-
vých zemí i mezi zeměmi – existují
sektory moderní i zastaralé. Uvolně-
ní kritérií by přispělo k modernizaci

společnosti, pokud by však zadlužo-
vání pomohlo modernizaci a vytvo-
ření plné zaměstnanosti, které by
zvýšily příjmy, čímž by došlo k vyrov-
nání zadlužení. Tato strategie ovšem
není příliš oblíbená.

Lisabonská strategie a euro v České
republice

Kromě maastrichtských kritérií vy-
tvořila EU v roce 2000 tzv. lisabon-
skou strategii, která měla přivést EU
na úroveň Spojených států. V souvis-
losti s výše zmíněným je ale nutné ří-
ci, že se v ní hovoří pouze o plné za-
městnanosti (která se stala cílem To-
nyho Blaira a Gerharda Schrödera)
a nikoliv o rozpočtové stabilitě.

Na závěr bych se rád vyjádřil ke
strategiím přijetí eura. Existují v zá-
sadě dva postupy – tzv. big ben,
nebo-li rychlé přijetí, aplikované na-
příklad Finskem nebo postupné vy-
jednávání, realizované Velkou Britá-
nií. Pro menší země doporučuji fin-
skou strategii. Společná měna přispí-
vá k výhodám a dlouhé vyčkávání by
zvýšilo náklady.

CEVRO USPOŘÁDALO V POLOVINĚ ŘÍJNA VE SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍM
INSTITUTEM PRO EKONOMIKU A POLITIKU V HAMBURKU SEMINÁŘ NA TÉMA
PROCES EVROPSKÉ INTEGRACE. JEDNÍM Z VYSTUPUJÍCÍCH BYL I VĚDECKÝ
PRACOVNÍK HAMBURSKÉHO SVĚTOVÉHO EKONOMICKÉHO ARCHIVU DR.
KARL WOLFGANG MENCK S PŘEDNÁŠKOU NA TÉMA CO SE STANE, KDYŽ
PŘIJDE EURO? PAKT STABILITY A JEHO DŮSLEDKY NA ROZPOČTOVOU
POLITIKU ČLENSKÝCH ZEMÍ EU. NÍŽE VÁM PŘINÁŠÍME ZKRÁCENÝ
A UPRAVENÝ PŘEPIS JEHO PŘEDNÁŠKY.

V 80. a 90. letech se pohled na Pakt
stability změnil. Začal být totiž vní-
mán jako nástroj k zajištění stability.
Zjistilo se, že znestabilnění situace
má své dopady a že je jednodušší, když
se budou všechny země podílet na
svém hospodářském růstu a stabilitě.

Nicméně se domnívám, že pakt stabi-
lity je třeba změnit, nebo� nemáme
v současnosti problémy s inflací.
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V první řadě není pravda, že „nás mi-
nistr financí zbavil jediné knuty, kte-
rá nás nutila řešit tuzemské ekono-
mické nepořádky a rostoucí dluhy.“
Maastrichtská kritéria, která byla vy-
tvořena pro zajištění (nejen) rozpoč-
tové střídmosti jednotlivých člen-
ských zemí, jsou čistě subjektivní
a především vůbec nesplnila svůj
účel. Několik členských států s rados-
tí porušuje pravidla a některé (Fran-
cie a Německo) neplatí ani pokuty,
které z nedodržení pravidel plynou.
Všichni jsou si v EU rovní, ale někteří
trochu více. Navíc se můžu dost drze,
ale naprosto právem ptát, proč není
maximální rozpočtový schodek defi-
nován jako 5 % HDP, 2 % HDP nebo
0 %? A kdy už je to hodně a kdy
málo? Ještě zásadnější otázkou je,
proč tato rozpočtová pravidla vůbec
vznikla? Své kořeny mají již hluboko
v 70. letech minulého století, kdy
vznikl tzv. Evropský měnový systém,
který sice v roce 1992 zkolaboval, ale
v tomto období se podařilo výrazněji
eliminovat vysoké míry inflace ze 70.
let. Když státní příjmy z inflačních
peněz zmizely, vznikly rozpočtové
schodky. Protože vzhledem k rozvíje-
jícímu se konceptu států blahobytu
bylo snížení výdajů téměř nemožné,
zbyly dvě možnosti, jak deficity po-
krýt: zvýšit daně nebo se zadlužit.
Vznik EMS tak znamenal počátek
enormního zadlužování evropských
zemí.

Maastrichtská kritéria jako bič na
socialistické vlády

Euro vzniklo s cílem odstranit ome-
zení systému EMS pro inflaci, proto-
že zadlužování se prostřednictvím
rozpočtových deficitů není možné
donekonečna. Evropská centrální
banka se nezdá příliš neochotná in-
flaci provádět, ač naoko (jako jaká-
koli jiná centrální banka) s ní bojuje.
Tempo měnového růstu se od roku
1999 (vznik ECB) postupně zdvojná-
sobilo na dnešních zhruba 9 % ročně.
Navzdory tomu Francie a Německo

nějakou přemírou ochoty k poklesu
zadlužování nejeví. Ba právě naopak.
Zvyk je železná košile. Stručně shr-
nuto: Maastrichtská kritéria nejsou
přirozenými ekonomickými mantine-
ly, ale zoufalým pokusem zkrotit
štědře rozhazující socialistické vlády.

Dnes již není na pořadu dne, zda
euro přijmout nebo ne, ale kdy. De-
bata o tom, zda je euro „lepší“ mě-
nou a zda členství v eurozóně zname-
ná „lepší“ měnové prostředí jaksi ne-
proběhla. Tak nějak automaticky do-
šlo k tomu, že protože euro je měnou
EU, tak k ní prostě přistoupíme a ho-
tovo. Jenže pravda se nestává prav-
dou, když ji opakujeme vícekrát po
sobě nebo když si to myslí třeba
i 99 % lidí.Václav Klaus je ve své kri-
tice eura brán za „exota“, za někoho,
kdo kritizuje euro tak trochu z princi-
pu. Jenže Klaus ve své kritice není
zdaleka sám. A i kdyby byl, tak co?
Že je sám neznamená, že nemá prav-
du. O euru se skepticky vyjadřuje už
od počátku mj. i jeden z nejvlivněj-
ších ekonomů historie, laureát Nobe-
lovy ceny za ekonomii, Milton Fried-
man.

Euro neznamená lepší hospodářství

Euro samo o sobě není nijak lepší
měnou než jakékoli jiné nekryté pe-
níze. Neodstraní žádné měnové
problémy, kterým členské země EU
čelily se svými národními měnami.
Eurozóna není bezpečnější měnovou
oblastí, finanční krize nutně padají
na jakoukoli měnovou oblast, a� je
malá nebo velká. Euro nepřináší au-
tomatickou stabilitu a to právě proto,
že se svou podstatou nijak od ostat-

ních měn neliší. Tradiční argumenty
jako usnadnění platebních transakcí
pomalu mizí: v bezhotovostním styku
není žádný problém eurem platit
a v hotovostním pomalu odpadá
s možnostmi, které nabízejí moderní
platební karty. Zkrátka, transakční
náklady se zcela minimalizují.

Euro nám definitivně rychlejší
hospodářský růst nepřinese. To by
totiž muselo obsahovat nějakou kou-
zelnou ingredienci, která by zajistila
efektivnější alokaci zdrojů podle
struktury poptávky, včetně například
„lepšího” fungování trhů. Nic tako-
vého euro neobsahuje, ba právě na-
opak. Svou měnovou politikou ECB
demonstruje, že hospodářskému růs-
tu překáží stejně úspěšně, jako roz-
hazovačné evropské státy.

Euro je jeden velký mýtus. Už od
vzniku EMS (a umělé měnové jed-
notky ECU) politici sázeli na to, že
když se bude stále dokola omílat
a opakovat, že Evropa má svou mě-
novou jednotku, že to začnou lidé
přijímat za své a bez problémů euro
akceptují. To se také stalo. Bez veřej-
né debaty, bez znalosti ekonomic-
kých souvislostí.

JAROSLAV SPURNÝ SE VE SVÉM OBSÁHLÉM ČLÁNKU V TÝDENÍKU RESPEKT
38/2006 VYJADŘUJE K ROZPOČTOVÉ POLITICE NOVÉHO MINISTRA FINANCÍ.

AČ S NÍM MOHU V MNOHA VĚCECH SOUHLASIT (VČETNĚ KRITIKY KROKŮ
MINISTRA TLUSTÉHO), V NĚKTERÝCH MUSÍM VYSTOUPIT PROTI JEHO

POSTŘEHŮM. TY SE TÝKAJÍ URČITÝCH FUNDAMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
EURA ČI OBECNĚ ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL EVROPSKÉ UNIE.

DAN VOŘECHOVSKÝ

finanční analytik
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ČEZ – OPĚT V RUKOU
POVOLEBNÍ KOALICE?

Je příznačné, že tak, jako se v různých
okamžicích měnily výhledy na politic-
ké uspořádání po parlamentních vol-
bách, měnil se i možný scénář a prav-
děpodobné nastavení vnějších podmí-
nek, ve kterých by měla společnost
ČEZ dále působit. Pro ty, kteří byli
pravidelnými svědky povolebního vý-
voje, nebude tedy možná překvape-
ním, že „žádný“ scénář nemusí být pře-
dem vyloučen, a i když například došlo
ke konsensu v otázce státního rozpoč-
tu na rok 2007, kde byl ČEZ a privati-
zace státního podílu jedním z předních
témat a turbulence způsobené odcho-
dem sociálně demokratického poslan-
ce Michala Pohanky z řad ČSSD, a tím
i narušení doposud „kamenné“ statis-
tiky v poslanecké sněmovně (přes de-
klaraci o hlasování podle propozic
ČSSD), oživují i takové úvahy, které
panovaly „bezprostředně“ po volbách.

Vra�me se na chvíli o čtyři měsíce
zpět a připomeňme si situaci z doby
koaliční smlouvy ODS, KDU-ČSL
a SZ, kdy úvahy na toto téma měly ná-
sledující podobu:

„S podpisem koaliční smlouvy
ODS, KDU-ČSL a SZ se v tisku obje-
vily úvahy o dopadech vlády na vstup
do EU, na ekonomiku ČR, finanční tr-
hy atd.

Svébytnou oblastí je pak úvaha do-
padů na společnost ČEZ v příštích
4 letech. Zde se pozornost soustředila
na 3 body:

1/ zachování těžebních limitů,
2/ možné odmítnutí jaderné energie,
3/ nestabilita současné koalice.

Připojme k těmto tématům ještě
alespoň jedno, a to:
4/ možnou privatizaci společnosti.

Toto téma může být protiváhou ne-
gativ, která jsou spojována se zachová-
ním těžebních limitů a případným od-
mítnutím jádra.

Privatizace není samostatně zmíně-
na v koaliční smlouvě, jako tomu je
v případě těžebních limitů a jaderné
energie, přesto lze spekulovat o dvou
otázkách:
a/ privatizace společnosti ČEZ by mě-
la být průchodná v rámci vlády koalice
ODS, KDU-ČSL a SZ,
b/ privatizace společnosti by mohla být
v zájmu jakékoliv koalice…

Stručně k bodu a/:
� privatizace ČEZ má logiku v rámci
koaliční smlouvy. Pokud by koalice
chtěla maximalizovat závazky koaliční
smlouvy v bodě 4 „Zdravé finance“,
zejména snižování deficitu veřejných
rozpočtů, snižování celkové daňové
zátěže atd., bude potřebovat finanční
prostředky a jednorázový příjem z pri-
vatizace by mohl být startovací polož-
kou do důchodového či zdravotního
systému,
� v předvolebních textech měly ODS
i SZ pozitivní postoj k privatizaci, a� již
k prodeji celé majetkové účasti, či je-
nom její části.

Stručně k bodu b/:
� privatizace ČEZ může být také prů-
sečíkem velké koalice ODS, ČSSD.
Motiv potřeby finančních zdrojů při
snaze snížit celkovou daňovou zátěž
(deklarovanou oběma stranami) zů-
stává,
� je to i přípustná možnost pro varian-
tu menšinové vlády ODS možná vý-
měnou za některé ústupky ČSSD v da-
ňové oblasti.

Poznámka závěrem: K míře nega-
tivních dopadů na ČEZ, spojených se
zachováním těžebních limitů a odmít-
nutím jaderné energie, je vhodné říci,
že v tomto okamžiku je velmi obtížné
ji kvantifikovat, protože:
� samotná koaliční smlouva obsahuje
vnitřní rozpory spojené mezi těmito
kroky a snižováním deficitu veřejných
rozpočtů, daňové zátěže atd.,
� samotná SZ není vnitřně jednotná
v otázce jaderné energie,
� dokud bude předsedou SZ Martin
Bursík, lze mít za to, že SZ bude mít
blízko k pragmatismu,
� pokud stát bude chtít prodávat
i „jen“ část státního podílu v ČEZ (a
jednou bude), neměl by cenu zmíně-
nými kroky snižovat. Vůči investorům
by pak bylo vhodné dodržet „správné“
pořadí událostí, tj. nastavení a garance
vnějších podmínek pro spol. ČEZ
a pak prodej akcií.“

Tolik čtyři měsíce staré úvahy a po-
nechme na posouzení samotných čte-
nářů, nakolik lze některé považovat
opět za pravděpodobné.

Upozornění: By� bylo snahou vy-
cházet z faktických podkladů státních
institucí, politických stran, informací
spol. ČEZ a pod., samotné úvahy mají
spekulativní povahu.
(Zdroj: www.ihned.cz, www.ipoint.cz,
text koaliční smlouvy – www.ods.cz)

PETR HLINOMAZ

finanční analytik

POVOLEBNÍ VÝVOJ PROŠEL OD ČERVNOVÝCH PARLAMENTNÍCH VOLEB
KLIKATOU CESTOU A KUS CESTY HO JEŠTĚ ČEKÁ. PRO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI ČEZ TO BYLA A JE PŘÍLEŽITOST POZNAT VÍCE NÁZORY
JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRAN, KTERÉ MOHU MÍT DOPAD NA VÝVOJ
SPOLEČNOSTI ČEZ, VČETNĚ PRIVATIZACE STÁTNÍHO PODÍLU ČEZ.
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Všichni jsem si všimli, že kromě let 1993
a 1994, kdy byly řekněme vyrovnané státní
rozpočty, je trend mít veřejné finance defi-
citní. Dokonce deficit je stále větší, tak jako
zadlužení této země. Jak Vy vnímáte tento
fakt?

Zadlužování díky deficitních roz-
počtů je velmi nebezpečný jev. Scho-
dek veřejných financí je nepříjemná
záležitost, ale sám o sobě deficit není
tak hrozný v případě, že ty vyšší výdaje
jsou dávány do oblastí, které v sobě
nesou budoucí ekonomický růst. Na-
příklad do školství, vzdělání, výzkumu,
infrastruktury, kde se předpokládá ně-
jaký náboj, který v budoucnu vykom-
penzuje současný deficit rozpočtu.

Ovšem to není náš případ. U nás
vzniká deficit díky velkým mandator-
ním a kvazimandatorním výdajům,
které jsou odhadovány až na 80 %
z celkového rozpočtu. To znamená, že
vláda má velmi malý prostor pro ma-

névrování, aby prováděla dobrou hos-
podářskou politiku. Problém je v tom,
že tyto výdaje jsou dány zákonem. To
znamená, že pokud se nezmění zákon,
musí být tyto velké výdaje vypláceny.
Na tento problém te
 narazil pan
Tlustý při sestavování rozpočtu. Také
proto, že vláda pana Paroubka, tak ja-
ko každá jiná, naslibovala před volba-
mi další výdaje, které nás v budoucnu
budou stát další peníze. Zvýšení po-
rodného a další. Já neříkám, že je to
špatné, ale vytváří to obrovský tlak na
státní rozpočet.

Navíc vyrovnaný rozpočet a kontrola zadlu-
žování ČR je podmínkou pro přijetí EURA.
Z hlediska zadlužování zatím plníme.

Ano, v případě poměru zadlužení
ČR v zahraničí toto kritérium plníme,
nicméně za poslední 4 roky dluh roste
neuvěřitelným tempem. Ten růst je
strmý a hlavně alarmující.

V budoucnosti nás čeká přijetí eura. Nevíme
ve kterém roce, ale přijetí dříve nebo poz-
ději nás pravděpodobně nemine. Jak Vy
hodnotíte přijetí společné měny?

Já osobně jsem pro přijetí EURA
a neměla bych z toho obavy. Nejdříve
ale musí být v naší ekonomice přijaté
změny a opatření, aby ono přijetí pro-
běhlo bez větších otřesů. Je třeba si
uvědomit, že přijetím EURA ztratíme
možnost vytvářet vlastní měnovou po-
litiku. Budeme se řídit politikou, kte-
rou bude vytvářet centrální evropská
banka a fiskální politika bude svázána
těmi dvěmi požadavky. To znamená
max. 3 % podíl deficitu na HDP a max.
60 % zadlužení v poměru k hrubému
HDP. Vzdáme se nástrojů, které
v současné době používáme.

Všimněte si, že začíná růst hrozba
inflace díky zdražování ropy, plynu,
apod., a tak nám začíná ČNB zvyšovat
základní úrokovou sazbu, od které se
odvíjejí ostatní úrokové sazby v eko-
nomice. Díky tomu naše centrální
banka bojuje proti rostoucí inflaci.
Protože jejím hlavním úkolem je držet
stabilní cenovou hladinu. Právě v pří-
padě EURA ztratíme tento nástroj.
Jak říkám, je třeba se na ten okamžik
dobře připravit. Na druhou stranu zís-
káme jednodušší zahraniční obchod.
Transakční náklady se sníží.

Je tady ještě jeden problém, na kte-
rý poukazuje prezident Klaus, jestli
společná měnová politika tak velké
ekonomiky jakou představuje Evropa,
kde jednotlivé země mají rozličnou
ekonomickou úroveň, jestli je udrži-
telná. Není tu náhodou ta dvourych-
lostní Evropa? Všechny šoky jednotli-
vých zemí se právě díky společné mě-
ně budou více méně přelévat i do os-
tatních zemí. Slabší země to nemusí
unést.

Četl jsem ale i názor, že není kam spěchat.
Jak říkám, pokud se na to přijetí

dobře připravíme, není se čeho bát. Já
myslím, že to nebude ani v poslední
verzi, tj. v roce 2011. Ovšem nevidím
v tom až zas takový problém. My to
EURO stejně budeme muset dříve ne-
bo později přijmout. Nakonec jsme se
k tomu i zavázali, ale opravdu není
kam spěchat.

Christiana Kliková

profesorka makroekonomie

Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
• vedoucí národohospodářské ka-

tedry VŠE na VŠB – TU Ostrava
• členka České společnosti ekono-

mické (1991 – dosud)
• profesorka makroekonomie od ro-

ku 2006
• autorka publikace Hospodářská

politika (2003)

MARTIN KOTÁB

spolupracovník redakce

Je třeba si uvědomit, že přijetím EU-
RA ztratíme možnost vytvářet vlastní
měnovou politiku.
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Podpora českých podnikatelů ze stra-
ny Senátu existuje již od jeho ustavení.
Vedle přijímání skutečně kvalitní le-
gislativy může Senát i jeho členové při-
spívat k dalšímu rozvoji podnikatelské-
ho prostředí mnoha jinými způsoby.
Například smyslem zahraničních cest
senátorů bývá navazování a zprostřed-
kování hospodářských kontaktů. Ved-
le toho se výbory Senátu i jednotliví se-
nátoři snaží v rámci odborných konfe-
rencí poukázat na problémy trápící
české podnikatele a případně navrh-
nout optimální řešení, která by se dala
později zapracovat do přijímaných zá-
konů během legislativního procesu.
Výjimkou v tomto ohledu není ani Vý-
bor pro hospodářství, zemědělství
a dopravu, který převzal záštitu nad
konferencí Budoucnost českého ex-
portu – jak zajistit rovné podmínky pro
malé a střední podniky, která se konala

ve středu 8. listopadu. Jelikož jsem byl
Výborem pověřen, abych na konferen-
ci pronesl úvodní zdravici, napadlo mě
v této souvislosti několik myšlenek tý-
kajících se podpory drobného podni-
kání u nás. Zejména považuji za důle-
žité, abychom se pokusili odkrýt pod-
statu problémů českých podnikatelů.
Myslím, že je dobrý počin, když vláda
připravuje projekty na podporu expor-
tu, ale na druhou stranu se nabízí otáz-
ka, na kolik jsou takové projekty účin-
né ve chvíli, kdy je podnikatelské pros-
tředí svázáno pomocí spousty zbyteč-
ných ekonomických a byrokratických
překážek. Tento fakt nám jasně ukazu-
je, jak chybně minulé vlády uvažovaly
a jak se zbytečně plýtvalo finančními
prostředky. Stát na jednu stranu ztížil
podnikaní deformací sociálního systé-
mu, neúměrným daňovým zatížením
a dalšími omezeními, které dodnes

stojí podnikatele jen čas, peníze. Na
druhou stranu stát připravil množství
dotačních programů, které měly pod-
nikatelům pomáhat v realizaci jejich
podnikatelských záměrů. Přitom se
všeobecně ví, že investovat peníze pří-
mo, tedy těmi, kteří si je skutečně vy-
dělají, je mnohem více efektivní, než se
spoléhat na drahou a nepřehlednou
strukturu státu. Ta stojí ve skutečnosti
více, než se poté reálně v podobě stát-
ních dotací investuje. Proto vždy bu-
dou socialistické nápady tohoto ražení
jen vzdušnými zámky. Dnes jsem velmi
rád, že naše nová vláda je připravena
tento neblahý stav změnit a českým
podnikatelům tak skutečně pomoci.
Otázka je, zda k těmto krokům získá
mandát na delší dobu. Doufejme, že
předčasné volby, které v této situaci
považuji za nevyhnutelné, k tomuto vý-
sledku povedou.

Dvakrát se téma případného umístění
prvků protiraketové obrany USA na
území České republiky objevilo v PS
PČR: návrhem zákona o referendu
z dílny KSČM (byl těsně zamítnut)
a interpelací Lubomíra Zaorálka
(ČSSD) na premiéra dne 26. října.

Zaorálek v ní obvinil českou vládu,
že podniká kroky k umístění prvků
PRO (což premiér odmítl). Je zaráže-
jící, že poslanci ČSSD hlasovali pro
referendum (Zaorálek nebyl projed-
návání přítomen), jestliže zároveň
podle místopředsedy PS není věc ak-
tuální, nebo� „USA dosud žádnou žá-
dost oficiálně nepředložily“. Zaorálek
navíc ve svých článcích (viz např.
„Obrana a česká otázka“, EURO 16.
října) na podporu svého stanoviska
uvádí zavádějící argumenty.

Například když se sugestivně ptá,
proti komu je celý projekt namířen
(jde o čistě obrannou iniciativu). Ne-
bo když tvrdí, že základna je poruše-
ním suverenity České republiky (do-
hoda NATO SOFA, kterou USA slí-
bily na evtl. základnu aplikovat, zaru-
čuje respektování zákonodárství hos-
titelské země).

Tvrzení, že podílení se na projektu
PRO je v rozporu s našimi závazky
v NATO, je už čistokrevná lež. Připo-
meňme závazek pražského summitu
NATO „prozkoumat všechny varianty
k odvrácení rostoucí hrozby balistic-
kých raket vůči aliančnímu území“.
Svou ochotu zapojit se do projektu
PRO ostatně již z členů NATO dekla-
rovaly Velká Británie, Německo, Itá-
lie, Dánsko nebo Kanada.

„Objevné“ je tvrzení, že bychom
„měli (spíše) vytvářet mezinárodně
respektovaná pravidla (ne)šíření
zbraní“. Zmíněná pravidla již dávno
existují – viz Smlouva o nešíření jader-
ných zbraní – jenže nejsou problémo-
vými státy respektována. PRO ne-
ní příčinou vzrůstu hrozby, ale reakcí
na ni.

Podobná argumentace vyvolává
zásadní pochybnosti o kompetentnos-
ti autora. Je legitimní, že Zaorálek
prezentuje veřejnosti svůj názor. Je
méně legitimní, že své stanovisko ob-
hajuje s pomocí pochybných argu-
mentů. Bylo by nezodpovědné, kdyby
se tato otázka, mající zásadní význam
pro bezpečnost České republiky, stala
rukojmím stranických zájmů KSČM
a ČSSD.

JIŘÍ NEDOMA

senátor
SENÁT A PODPORA ČESKÝM
PODNIKATELŮM

O PROTIRAKETOVÉ OBRANĚ
DEBATUJME SERIÓZNĚ

JAN SCHWIPPEL

poslanec PSP ČR



11

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

Dolní sněmovna francouzského parla-
mentu přijala zákon, trestající popírá-
ní tzv. arménské genocidy v osmanské
říši za první světové války. Jde o velmi
neš�astný krok. Je známo, že některé
členské státy EU si vstup Turecka vy-
sloveně nepřejí, zároveň to však neří-
kají nahlas. Proto vytvářejí různé al-
ternativy typu „privilegovaného part-
nerství“ nebo si vymýšlejí dodatečné
požadavky, kterými tlačí Turecko do
kouta. Znovuotevírání a politizace de-
vadesát let starých tragických událostí
(které se mj. odehrály ještě před vzni-
kem moderního tureckého státu) jsou
součástí tohoto postupu. V Evrop-
ském parlamentu se pravidelně obje-
vují návrhy, aby Turecko veřejně
„přiznalo“ genocidu Arménů a aby to
bylo jednou z podmínek jeho členství
v EU. Zmíněný zákon jde podobnou
cestou. Škody tím způsobené mohou

být značné. Skoro se zdá, že jde o cy-
nickou snahu vyprovokovat turecké
veřejné mínění a politické elity, aby za
těchto okolností postupně myšlenku
členství Turecka v EU samy opustily.

V Česku bychom měli zbystřit ještě
z jiného důvodu, který se týká i nás.
S vytrháváním historických událostí
z kontextu a jejich politickým zneuží-
váním máme totiž vlastní zkušenost.
Před vstupem do EU jsme byli tlačeni
ke zrušení části bývalé československé
denacifikační legislativy, známé jako
„Benešovy dekrety“. Nyní, v souvislos-
ti s francouzským zákonem, napíše je-
den publicista, známý svou posedlostí
tématem odsunu, tento dosti neuvěři-
telný komentář: „Je zajímavé, že ma-
sakry německého civilního obyvatel-
stva po skončení druhé světové války
Francouzům při přijímání ČR do EU
těžkou hlavu nedělaly.“ Není to náho-

da. Na kontroverzní berlínské výstavě
„Spolku vyhnanců“ je zařazeno téma
osudu Arménů v osmanské říši hned
vedle odsunu německého obyvatelstva
z ČSR coby příkladů etnické čistky.
Letos také začaly opět zaznívat – by�
ojediněle – názory zastánců tvrdé pro-
tičeské linie v Německu a Rakousku,
kteří se domáhají toho, aby i pováleč-
ný odsun byl označen za „genocidu“.

Česká zahraniční politika proto
musí jasně říci následující: stojíme
o sbližování a strategické partnerství
s Tureckem, nikoliv o opak. Nepodpo-
rujeme neblahý trend účelového, poli-
ticky motivovaného pohrávání si s mi-
nulostí, protože na evropském konti-
nentě to jen kazí ovzduší. Nebudeme
přispívat k relativizaci hrůz holokaus-
tu inflací termínu genocida. Z těchto
důvodů svrchu uvedené tendence od-
mítáme.

V rozhovoru pro prominentní němec-
ký deník přiznal Günter Verheugen, že
evropští úředníci si přisvojují stále více
pravomocí. Za posledních 10 let získali
nebývalou moc, jednají prý příliš aro-
gantně a technokraticky. Administra-
tivní náklady spojené s evropskou le-
gislativou – připouští Verheugen – stojí
firmy po celé Evropské unii až 600 mld.
eur. Jde o přiznání, kterého si musíme
všimnout. Verheugen sám patří mezi
eurobyrokraty. Není volen voliči a ti je-
ho práci nemohou kontrolovat. On
sám po léta aktivně pracuje na tom,
aby mnohé z pravomocí národních stá-
tů byly převedeny na evropskou úřed-
nickou úroveň. On je tedy jedním
z těch, kteří vypustili démona z láhve.

Verheugen je aktivním a letitým bu-
dovatelem EU založené na principu

vlády úředníků. Pokud sám poodhaluje
katastrofální stav v evropských institu-
cích, pak daňovým poplatníkům při-
znává: byrokracie se již vymkla veškeré
kontrole a žije svým vlastním životem.
Zatlačit ji zpět již není v silách otců bu-
dovatelů byrokratického integračního
modelu a současných evropských elit.

Oněch 600 mld. eur, které musí fir-
my neefektivně vynakládat na to, aby
se vůbec s nekonečným proudem ev-
ropské legislativy vyrovnaly, nemohou
směřovat do výzkumu a vývoje, chybí
jim v investicích do rozvoje a nákupu
technologií nebo prostě nemohou být
vloženy do vlastních zaměstnanců. Ev-
ropská legislativa tak překáží firmám
nominálně i reálně.

Eurokomisař Verheugen ale nijak
zázračně neprozřel. Není žádným re-

formátorem. V útrobách jeho kancelá-
ří se dokončuje nejobludnější evropská
regulační legislativa, kterou kdy evrop-
ská instituce stvořila – REACH. Di-
rektiva, která bude stát evropské (ne-
jen) chemické firmy 400 mld. eur, vy-
tlačí značnou část produkce mimo úze-
mí EU. Náklady na registraci substancí
zničí část malého a středního podniká-
ní, o práci přijde ještě více lidí a byro-
kratický princip rozhodování bude
opět posílen.

A daňový poplatník, který to všech-
no platí a ještě zaplatí? Soudím, že
podle toho, jak eurokomisař činí a ne,
co říká, pana Verheugena asi moc ne-
zajímá.

A to je taky část výpovědi o součas-
ném stavu Evropské unie.

INFLACE TERMÍNU GENOCIDA
SE MŮŽE OBRÁTIT I PROTI NÁM

PÁNEM JE EVROPSKÝ ÚŘEDNÍK
IVO STREJČEK

poslanec EP

JAN ZAHRADIL

předseda klubu poslanců

ODS v EP
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KAREL TEJNORA

senátor

JAN OUTLÝ

politolog UHK

DANIEL KUNŠTÁT

vedoucí katedry

politologie

a mezinárodních

vztahů CEVRO Institut

MYSLÍTE SI, ŽE NÍZKÁ VOLEBNÍ ÚČAST V SENÁTNÍCH VOLBÁCH MŮŽE PŘISPĚT
K ÚVAHÁM O ZRUŠENÍ SENÁTU?

Uvažovat se dá díky svobodě slova
i nahlas, tedy při pohledu na činnost
PS PČR stejně dobře mohu uvažovat
o posílení role prezidenta, o přesku-
pení pravomocí, pak o nadbytečnosti
poslanecké sněmovny. Z pohledu
ústavy oboje uvažování, jak v otázce,
tak odpovědi, jsou opravdu jen
v prostoru úvah. Senát byl rozpuštěn
v předvečer II. světové války a napl-
něn až v roce 1996. Bylo pro Českou
republiku úspěšnější a lepší období
bez, nebo se Senátem PČR? Dle od-
povědi se dá určit motivace odpůrců
Senátu.

Nízká volební účast se může stát jed-
ním z argumentů zastánců zrušení Se-
nátu, mezi něž však nepatřím. Z pře-
hledů legislativní činnosti horní ko-
mory (ve zhruba polovině případů se
Sněmovna ztotožňuje se zněním ná-
vrhů zákonů vrácených jí Senátem) je
patrné, že jde o relevantní instituci.
V době „opoziční smlouvy“ zabránil
Senát účelovým změnám Ústavy
a v argumentaci by bylo možné pokra-
čovat. Nízká volební účast by měla
především přimět politiky lépe veřej-
nosti vysvětlit důležitost pozice Sená-
tu v českém politickém systému.

Nepředpokládám, že by tyto úvahy byly
aktuální. Ostatně letošní (nízká) voleb-
ní účast se nijak nevymyká z volební
účasti v předešlých letech, přičemž ani
v minulosti se zrušení Senátu nestalo
předmětem zásadní diskuse. Současné
priority politické agendy jsou navíc zce-
la jiné a nedomnívám se, že by některá
z relevantních politických stran chtěla
nyní tuto otázku otevírat. Vážně míně-
né návrhy tohoto typu by navíc předpo-
kládaly velmi širokou shodu na princi-
piálních změnách ústavy, která se za da-
né politické situace nejeví jako reálná.
Jinou věcí je, že nízká účast ve volbách
do Senátu skutečně poněkud snižuje –
přinejmenším v očích veřejnosti – legiti-
mitu tohoto zákonodárného tělesa.



13

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

V Rakousku se 1. října konaly parla-
mentní volby. Střetla se v nich dosa-
vadní pravicová vláda vedená ra-
kouskou lidovou stranou a opozice
složená ze sociálních demokratů
a zelených. Kampaň se nesla v duchu
posledních středoevropských voleb
a hlavním tématem se staly ekono-
mické reformy prosazené Schüsse-
lovou pravicovou vládou. Odlišností
rakouských voleb od německých,
českých či ma
arských se stal zejmé-
na fakt, že v Rakousku byla u moci
pravice a ekonomické reformy proto
již byly provedeny.

Lidovci vsadili na osobu lídra

Vládní lidovci vsadili zejména na
jev, který se v německy mluvících ze-
mí označuje jako „Kanzlerbonus“,
a postavili téměř celou kampaň na
osobě úřadujícího kancléře Wol-
fganga Schüssela. Nejlépe to symbo-
lizoval předvolební plakát s tváří
kancléře a sloganem „protože on to
umí“. Kampaň, vedená trochu ve
stylu neúspěšného hesla ODS z roku
1996 „Dokázali jsme, že to dokáže-
me“, nakonec lidovcům vítězství ne-
přinesla…

Sociální demokraté byli věcnější

Sociální demokraté se zaměřili
zvláště na kritiku reforem a obranu
sociálního státu. Oproti lidovcům ví-
ce zdůrazňovali věcná témata a mé-
ně osobu svého lídra, kterého si za
kancléře podle výzkumu přálo jen
něco přes deset procent voličů (pro
srovnání W. Schüssela přes 40 %).
Tomuto zaměření kampaně odpoví-
daly slogany „Země potřebuje no-
vou spravedlnost“ nebo „Blahobyt
musí být rozdělován spravedlivě“.

Populisté se snažili odlišit

Obě pravicově populistické strany
Svaz pro Budoucnost Rakouska
i Rakouská svobodná strana se
v kampani snažily především odlišit

jedna od druhé. Obě zdůrazňovaly
téma přistěhovalců a omezení imig-
race. Svaz pro Budoucnost Rakous-
ka, který vznikl před volbami oddě-
lením části politiků od Rakouské
svobodné strany, bojoval o politické
přežití, protože získal jen malou
část voličů původní jednotné stra-
ny. Svaz proto v kampani pomalu
opouštěl svou módní oranžovou bar-
vu a využíval modrou barvu svého

hlavního konkurenta. Svaz také jed-
noznačně vsadil na oblibu svého za-
kladatele Jörga Haidera v Koruta-
nech, kde je Haider zemským hejt-
manem a vyrukoval tam s hesly
„Ano Korutanům, ano Jörgovi“. Po-
dobně mělo působit heslo „My jsme
my“ s podtitulem „Svobodní v Koru-
tanech“, které mělo navazovat kon-
tinuitu Svazu s původní stranou svo-
bodných.

POLITICKÁ REKLAMA
Rakouské parlamentní volby – Kancléř proti Spravedlnosti

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Plakát Rakouské lidové strany se
sloganem „protože on to umí“.

Plakát Sociálnědemokratické strany
Rakouska s mottem: „Země potřebuje
novou spravedlnost“.

Billboard Svazu pro Budoucnost Rakouska využívající modrou barvu tradičně
spojovanou se stranou, z níž se Svaz oddělil.
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PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

V povolebním studiu jedné televizní sta-
nice prohlásil po komunálních volbách
mediálně známý politolog, že určit jejich
vítěze není tak jednoduché. Argumen-
toval velkým ziskem nezávislých kandi-
dátů a rozdílnými zisky stran v kategorii
procent hlasů a procent mandátů.
Budeme-li ovšem hledat vítěze voleb
mezi politickými stranami, nenechají
nás následující čísla na pochybách, kdo
se stal vítězem. ODS se stala nejsilnější
stranou ve všech 13 krajských městech
a ve 20 ze 23 statutárních měst (mimo
Most, Havířov a Karvinou), v 56 z 68
okresních měst a ve všech „číslovaných“
pražských obvodech. Voliči navíc karty
rozdali tak, že v drtivé většině velkých
měst mohla ODS sestavit koalice bez
účasti levice. Tento fakt lze označit za
hlavní novinku voleb, protože dosud by-
la komunální politika v Praze a zvláště
v moravských městech rájem velkých
koalic ODS–ČSSD.

Všude modro

Po letošních volbách může ODS teore-
ticky sama vládnout už nejenom Kladnu
a Praze 13 jako před čtyřmi lety, ale
hned několika velkým městům. Vévodí
jim Praha, kde občanští demokraté mají
sami většinu nejenom v celopražském
shromáždění, ale i v 19 z 22 velkých
pražských obvodů. Vzhledem k odliš-
nosti Prahy ale stojí za vyzdvihnutí zej-
ména nadpoloviční většiny v Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Tepli-
cích, Děčíně a znovu i v Kladně.

Po poslaneckých volbách se hovořilo
o modrých Čechách a oranžové Mora-
vě. Ve volbách komunálních se už toto
zjednodušené tvrzení použít nedá. Tře-
ba v Olomouckém kraji občanští demo-
kraté vyhráli ve všech okresních měs-
tech a v krajském městě, kde sociální
demokraté drželi posledních osm let
post primátora nyní chybí ODS jen dva
mandáty k absolutní většině a strana by
mohla pohodlně vládnout i bez sociál-
ních demokratů. Zvítězit ve všech
okresních městech se podařilo také v Ji-
hočeském a Karlovarském kraji a na
Vysočině.

S výjimkou Moravskoslezského kra-
je, kde nejsilnější pravicová strana nesta-
čila na mnoha místech na blok
ČSSD-KSČM, znamenaly komunální
volby určitou stagnaci pro ODS v Brně.
Tam v městském zastupitelstvu ODS
posílila jen o desetiny procenta a její do-
savadní koalice s lidovci už nedispono-
vala většinou, což znamenalo obtížné
hledání dalšího koaličního partnera
a vyústilo ve vytvoření koalice pod vede-
ním ČSSD, ale bez zastoupení ODS (a
také bez KSČM). Bez ODS zůstane rad-
niční koalice ještě v Mostě, kde se vítěz-
ná „strana-firma-družstvo“ Mostečané
Mostu spojila s komunisty, a také v Ha-
vířově, kde pokračuje rudo-červená
koalice.

Pokud bychom hledali nějaké rozdě-
lení země podle volebních výsledků, od-
dělí se nám od zbytku země Moravsko-
slezský kraj. Tam i ve velkých městech
vyhráli sociální demokraté (Frýdek-Mís-
tek) a komunisté (Bruntál, Karviná)
a jejich koalice mohly dál ovládat měst-
ské rady (včetně Ostravy). S výjimkou
Frýdku-Místku se ale podařilo ve všech
zmíněných městech zamezit vytvoření
koalice bez ODS. Největší cenu za účast
v radě, ale musela zaplatit v Ostravě, kde
přenechala sociálním demokratům post
primátora a ČSSD na oplátku ukončila
čtyřletou koalici s KSČM. Vyzdvihnout
je možné i případ Bruntálu, kde ODS
sestavila koalici bez levicových stran
a vytěsnila vítězné komunisty.

Na úrovni okresních měst nebude
ODS zastoupena v radě pouze v Příbra-
mi a Tachově (ČSSD se zde spojila otev-
řeně či skrytě s komunisty) a v Jablonci
nad Nisou, Rychnově nad Kněžnou
a Semilech, kde radnice ovládla spoje-
nectví bez účasti ODS i KSČM.

Shrneme-li, jaké koalice vytvářela
v okresních městech ODS, vyjde nám, že
přibližně ve stejném počtu se objevují
koalice bez účasti levice a velké koalice,
do kterých ODS přibrala i ČSSD.

Paroubek neposílil

Komunální volby byly chápány jako
možnost ČSSD a ODS změřit síly po

prvním kole hry o novou vládu. Kdo
více uspěl? Občanští demokraté dos-
tali 36 procent hlasů, sociální demo-
kraté něco přes 16 procent. I v katego-
rii mandátů ODS převážila, a to v po-
měru jedenáct procent ku sedmi. Ještě
zajímavější je porovnání se zisky před
čtyřmi lety. ODS přibylo jedenáct pro-
cent hlasů a 1300 zastupitelů. Paroub-
kova strana sice získala o procento
hlasů víc než před čtyřmi lety, ale přes-
to přišla o 340 zastupitelů. Jiří Paro-
bek nedokázal překvapivě využít at-
mosféru souboje ODS vs. ČSSD k vý-
raznému zlepšení pozice ČSSD v ko-
munální politice. Naopak ODS tradič-
ně silné postavení v zastupitelstvech
nejen obhájila, ale dokonce výrazně
vylepšila. Topolánkovu vedení se ma-
ximálně vyplatil zásadový postoj v po-
volebním období. Odmítání spoluprá-
ce se sociální demokracií se voličům
napravo od středu očividně líbí. Navíc
celostátní politika letos v komunál-
ních volbách jasně převážila. Nejlépe
to ukazuje pražský výsledek. Před
čtyřmi lety byla ODS v Praze ještě
oslabena dopadem celostátní opoziční
smlouvy, te
 si polepšila díky vymeze-
ní centrální ODS vůči Paroubkovi
o celých dvacet procent, přestože zde
ODS na radnici vládla celé čtyři roky
v koalici právě s ČSSD.

Modrá vlna v Senátu

Historickým přelomem v dějinách Se-
nátu se staly letošní volby. Poprvé
v nich totiž jediná strana obsadila nad-
poloviční většinu senátorských křesel.
Zaměříme-li se na to, odkud geogra-
ficky 41 mandátů ODS pochází, bude
jednoduší vyjmenovat, kde jsou senát-
ní bašty soupeřů ODS. ČSSD má pře-
kvapivě vyrovnaný počet senátorů
v Čechách a na Moravě (po 6). Lidovci
už trdičně vévodí česko-moravskému
i česko-slovenskému pomezí. Senátoři
z malých stran a nezávislí jsou zastou-
peni rovnoměrně po celé zemi.
A ODS také dominuje zbytku senát-
ních obvodů, které tvoří nadpoloviční
většinu…

MODRÉ RADNICE
I SENÁT – VÍTĚZSTVÍ
ZÁSADOVÉ POLITIKY
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Souhrnná interpretace výsledku voleb
do obecních zastupitelstev je vždy slo-
žitá. Existují dva ukazatele úspěchu.
Tím prvním je celkový počet získaných
hlasů. Zjištěná čísla však mohou být
matoucí. Společně nasbírali kandidáti
v letošních volbách přes 100 miliónů
hlasů, avšak počet hlasů se u jednotli-
vých voličů může pohybovat od 5
(v nejmenších obcích) do 115 (v Praze,
kde se současně volí „početné“ zastu-
pitelstvo městské části). Zvýhodněny
(a v součtu nadhodnoceny) jsou strany
se silným voličským zázemím ve vel-
kých městech (konkrétně ODS). Dru-
hým ukazatelem úspěchu je celkový
počet zvolených zastupitelů. Zde jsou
naopak zvýhodněny strany s kvalitně
strukturovanou členskou základnou
a dobrou podporou voličů na venkově
(KDU-ČSL, KSČM). V článku bude
použit ještě jeden ukazatel – volební
podpora stran. Tento ukazatel zohled-
ňuje rozdílnou váhu hlasů na jednotli-
vých úrovních voleb (obce, města, sta-
tutární města, Magistrát hlavního
města Prahy), přesto je nutné brát
uvedený údaj s rezervou (+/– 1 pro-
cento).

O výsledku voleb v lecčems napoví-
dají již předvolební statistiky. Nejvíce
kandidátů – a� už straníků či nestraní-
ků – nominovaly z parlamentních
stran KSČM (přes 23 tisíc), KDU-ČSL
a ODS (kolem 21,5 tisíce). ČSSD zůs-
tala s necelými 19 tisíci kandidáty mír-

ně pozadu. Porovnáme-li to s počty
kandidátů, které do komunálních vo-
leb nominovaly hlavní politické strany
před čtyřmi lety, zjistíme nárůst pouze
u ODS – o 15 %. U ostatních stran na-
opak dochází k poklesu: v případě
KSČM o sedm procent, u KDU-ČSL
a ČSSD o tři procenta. Uvedená čísla
souvisejí s nárůstem či naopak pokle-
sem celkového počtu členů.

ODS lídrem v počtu zastupitelů mezi
stranami

Vítězem komunálních voleb je beze-
sporu Občanská demokratická strana.
ODS získala nejen nejvyšší počet hla-
sů, nýbrž poprvé se dostala do čela po-
řadí stran v počtu získaných zastupite-
lů (7113). Zvážíme-li rozdílnou váhu
hlasů v obcích a městech, můžeme od-
hadnout volební podporu ODS v le-
tošních volbách někde kolem 1/4 voli-
čů, čímž se strana vrátila na pozice
z komunálních voleb v roce 1994 (po
nich tehdy disponovala bezmála osmi
tisíci zastupiteli). Pro srovnání, v le-
tech 1998 a 2002 byla volební podpora
ODS zhruba 20 procent a počet zastu-
pitelů kolísal pod šesti tisíci. Neúspě-
chem neskončili komunální volby ani
pro ČSSD. Sociální demokraté udrželi
přízeň voličů z let 1998 a 2002, v počtu
získaných zastupitelů (4361) skončili
třetí v pořadí stran. Mírný pokles poč-
tu zvolených zastupitelů u ČSSD ko-

responduje s úbytkem nominovaných
kandidátů. Relativní úspěch ČSSD
potvrdily i souběžně se konající senát-
ní volby, v nichž se do druhého kola
probojovalo neobvykle vysoké množ-
ství sociálně-demokratických kandi-
dátů (12). Křes�anští demokraté v po-
řadí stran dle počtu získaných zastupi-
telů (5187) opustili tradiční první mís-
to. KDU-ČSL zaznamenala i zřetelný
úbytek podpory voličů: z obvyklých
11–12 procent na devět procent. Po-
kud však postavíme výsledky lidovců
z let 1994 až 2006 do řady, zjistíme, že
ztráty KDU-ČSL jsou na komunální
úrovni lineární. Za hlavního poraže-
ného letošních voleb musíme označit
jednoznačně Komunistickou stranu
Čech a Moravy. KSČM získala o 1/4
zastupitelů méně (4333) než v roce
2002, v pořadí stran klesla až na čtvrté
místo (v roce 1998 byla druhá) a její
volební podpora se propadla z 14 na
zhruba 11 procent.

Přes jednoznačný úspěch ODS ne-
může hovořit o změně rovnováhy na
úrovni obcí a měst. Občanští demo-
kraté v „postklausovské“ éře dokázali
získat zpět voliče menších pravicových
stran (ODA,US-DEU,ED, částečně
KDU-ČSL). K přesunům dochází os-
tatně i na levici (od KSČM k ČSSD).
Váha politických stran zůstává přesto
mimo města relativně malá a do poli-
tického života zde promlouvají nezá-
vislí kandidáti.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
2006: ANALÝZA

VÝSLEDKŮ

JAKUB KYLOUŠEK

politolog FSS MU

Název Zastupitelů celkem % hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 29 005 48,47 %

Nezávislí kandidáti 6 961 11,63 %

Občanská demokratická strana 5 904 9,87 %

Křes�anská a demokratická unie-Československá strana lidová 4 925 8,23 %

Komunistická strana Čech a Moravy 4 059 6,78 %

Česká strana sociálně demokratická 3 950 6,60 %

SNK Evropští demokraté 1 203 2,01 %

Sdružení SNK ED, NK 483 0,81 %

NEZÁVISLÍ 360 0,60 %

Strana zelených 292 0,49 %

Zdroj: www.novinky.cz

Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí 20.–21. října 2006
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koalice s účastí ČSSD,
ale bez KSČM i ODS
levicová koalice s účastí
KSČM
koalice bez velkých stran

pravostředová koalice
velká koalice s účastí
ODS i ČSSD

Koalice na radnicích okresních měst

ODS

ČSSD

jiná strana

KDU-ČSL

KSČM

Vítězné strany v okresních městech při komunálních volbách

VÝSLEDKY SENÁTNÍCH
A KOMUNÁLNÍCH VOLEB
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V mapové části volební přílohy jsme pro Vás připravili zobrazení výsledků senátních a komunálních voleb.
U komunálních voleb jsme se zabývali z důvodu větší přehlednosti výsledky v okresních městech. Podle
výsledku v okresním městě je proto vždy vybarven celý okres. Bez barvy proto zůstávají okresy bez okresního
města (Praha-západ, Praha-východ, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Brno-venkov). V mapách, které zvýrazňují
starosty a radniční koalice, nejsou označeny také Třebíč a Hodonín, kde není vedení města ještě ustaveno.
Jména starostů a primátorů a složení radničních koalic obsahuje tabulka na následující dvoustraně.

ODS

ČSSD
jiná strana

KDU-ČSL

Stranická příslušnost starostů okresních měst

ODS

ČSSD

jiná strana

KDU-ČSL

KSČM

Stranická příslušnost senátorů
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Starosta/primátor Koalice Nejsilnější strana
v zastupitelstvu

Praha Pavel Bém (ODS) – primátor ODS (+?) ODS (abs.)

Benešov Petr Kouba (ODS) ODS – ČSSD ODS

Beroun Jiří Besser (ČSNS 2005 a Nezávislí) ČSNS 2005 a Nezávislí – ODS ČSNS 2005
a Nezávislí

Kladno Dan Jiránek (ODS) – primátor ODS ODS

Kolín Jiří Buřič (ODS) ODS – SNK-ED ODS

Kutná Hora Ivo Šalátek (ODS) ODS – VPM – KDU-ČSL – SZ ODS

Mělník Miroslav Neumann (ODS) ODS – Pro Mělník – Radnice 2006 ODS

Mladá Boleslav Raduan Nwelati (ODS) – primátor ODS – VPM – SNK ED – Zvon – SZ ODS

Nymburk Ladislav Kutík (ODS) ODS – ČSSD ODS

Příbram Josef Řihák (ČSSD) ČSSD – SNK ED – (podpora KSČM) ODS

Rakovník Zdeněk Nejdl (ODS) ODS – SNK ED – My pro Rakovník ODS

České Budějovice Juraj Thoma (ODS) – primátor ODS – KDU-ČSL – SNK ED ODS (abs.)

Český Krumlov Luboš Jedlička (ODS) ODS – KDU-ČSL – SZ – Město potřebuje změnu –
Město pro všechny ODS

Jindřichův Hradec Karel Matoušek (ODS) ODS – VPM – SNK ED – SZ-NK ODS

Písek Miroslav Sládek (ODS) ODS – VPM – KDU-ČSL ODS

Prachatice Jan Bauer (ODS) ODS – VPM – KDU-ČSL ODS

Strakonice Pavel Vondrys (ODS) ODS – KDU-ČSL – Volba pro budoucnost ODS

Tábor Hana Randová (ODS) ODS – Tábor 2020 ODS

Domažlice Miroslav Mach (Sdružení pro město
Domažlice) ODS – KDU-ČSL – Sdružení pro město Domažlice ČSSD

Klatovy Rudolf Salvetr (ODS) ODS – Nestraníci – KDU-ČSL ODS

Plzeň-město Pavel Rödl (ODS) – primátor ODS – KDU-ČSL – Pravá volba pro Plzeň ODS

Rokycany Jan Baloun (ODS) ODS – Pro naše Rokycany ODS

Tachov Ladislav Macák (ČSSD) ČSSD – KSČM – KDU-ČSL ČSSD

Cheb Jan Svoboda (ODS) ODS – VPM – KDU-ČSL – SZ ODS

Karlovy Vary Veronika Vlková (ODS) – primátor ODS – ČSSD – SZ ODS

Sokolov Karel jakobec (ODS) ODS – ČSSD – Radnice středu ODS

Děčín Vladislav Raška (ODS) – primátor ODS – VPM ODS (abs.)

Chomutov Ivana Řápková (ODS) – primíátorka ODS – ČSSD – SZ ODS

Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) ODS – KDU-ČSL – SNK Sport a zdraví – Sdružení
drobných živnostníků ODS

Louny Jan Kerner (ODS) ODS – ČSSD ODS

Most Vlatimil Vozka (MM) – primátor Mostečané Mostu – KSČM Mostečané Mostu

Teplice Jaroslav Kubera (ODS) – primátor ODS ODS (abs.)

Ústí nad Labem Jan Kubata (ODS) – primátor ODS – ČSSD ODS

Česká Lípa Hana Moudrá (ODS) ODS – ČSSD – SOS – SNK ED ODS

Jablonec nad Nisou Petr Tulpa (Domov nad Nisou) Domov nad Nisou – SOS – ČSSD – SNK ED ODS

Liberec Jiří Kittner (ODS) – primátor ODS – ČSSD – Unie pro sport a zdraví ODS

Semily Jan Farský (Volba pro Semily) Volba pro Semily – ČSSD – USZ – SNK ED-SZ-NK Volba pro Semily

VEDENÍ RADNIC …



19

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

příloha

Starosta/primátor Koalice Nejsilnější strana
v zastupitelstvu

Hradec Králové Otakar Divíšek (ODS) – primátor ODS – VPM – Hradecký demokratický klub ODS

Jičín Martin Puš (ODS) ODS – ČSSD – SNK ED – KDU-ČSL ODS

Náchod Oldřich Čtvrtečka (ODS) ODS – KDU-ČSL – SZ-SZ-NK ODS

Rychnov nad Kněžnou Jiří Rokl (SNK ED) SNK ED – VPM – KDU-ČSL – nestr. za KSČM SNK ED

Trutnov Ivan Adamec (ODS) ODS – VPM – SNK ED – SZ ODS

Chrudim Jan Čechlovský (ODS) ODS – SNK ED – Chrudimská volba – Koalice pro
Chrudim (KDU-ČSL-NK) ODS

Pardubice Jaroslav Deml (ODS) – primátor ODS – Sdružení pro Pardubice – ČSSD – KDU-ČSL ODS

Svitavy Jiří Brýdl (KDU-ČSL) Sdružení pro město Svitavy – ČSSD – ODS –
KDU-ČSL

Sdružení pro
město Svitavy

Ústí nad Orlicí Richard Pešek (ODS) ODS – Sdružení nezávislých kandidátů č. II – ČSSD ODS

Havlíčkův Brod Jana Fischerová (ODS) ODS – KDU-ČSL – SZ – SNK Bro�áci – SNK ED ODS

Jihlava Jaroslav Vymazal (ODS) – primátor ODS – ČSSD – KDU-ČSL – SZ ODS

Pelhřimov Leopold Bambula (ODS) ODS – ČSSD – KDU-ČSL – SNK ED ODS

Třebíč zatím nerozhodnuto zatím nerozhodnuto ODS

Ž�ár nad Sázavou Jaromír Brychta (ODS) ODS – ČSSD – KDU-ČSL – SNK ED ODS

Blansko Jaroslava Králová (ODS) ODS – KDU-ČSL – ČSSD – VPM ODS

Brno-město Roman Onderka (ČSSD) – primátor ČSSD – KDU-ČSL – SZ – Brno 2006 ODS

Břeclav Dymo Piškula (Pro region) Pro region-SNK ED – ODS Pro region-SNK ED

Hodonín zatím nerozhodnuto zatím nerozhodnuto ODS

Vyškov Petr Hájek (ČSSD) ČSSD – ODS – KDU-ČSL ČSSD

Znojmo Petr Nezveda (ODS) ODS – ČSSD – KDU-ČSL KSČM

Jeseník Petr Procházka (ODS) ODS – SNK ED – KDU-ČSL – SZ – Nový impuls ODS

Olomouc Martin Novotný (ODS) – primátor ODS – ČSSD – KDU-ČSL ODS

Prostějov Jan Tesař (ODS) ODS – ČSSD ODS

Přerov Jiří Lajtoch (ČSSD) – primátor ODS – ČSSD ODS

Šumperk Zdeněk Brož (Nezávislá volba) ODS – Nezávislá volba – KDU-ČSL – Za prosperitu
Šumperka ODS

Kroměříž Miloš Malý (ČSSD) ČSSD – ODS – KDU-ČSL – SZ – Šance
pro Kroměříž ČSSD

Uherské Hradiště Libor Karásek (ODS) ODS – KDU-ČSL – KRUH – SNK ED ODS

Vsetín Jiří Čunek (KDU-ČSL) KDU-ČSL – ODS – ČSSD – SNK ED – VPM KDU-ČSL

Zlín Irena Ondrová (ODS) – primátorka ODS – ČSSD – Volba pro Zlín (KDU-ČSL) ODS

Bruntál Leoše Gregovského (ODS) ODS – Bruntál 2006-10 (US-DEU) – Volba pro
Bruntál KSČM

Frýdek-Místek Eva Richtrová (ČSSD) – primátorka ČSSD – KSČM ČSSD

Havířov Svatopluk Novák (ČSSD) – primátor ČSSD – KSČM – Hnutí pro Havířov ODS

Karviná Tomáš Hanzel (ČSSD) – primátor ČSSD – ODS – Naše Karvinsko – KDU-ČSL KSČM

Nový Jičín Ivan Týle (ODS) ODS – SZ ODS

Opava Zbyněk Stanjura (ODS) – primátor ODS – ČSSD – SNK ED ODS

Ostrava-město Petr Kajnar (ČSSD) – primátor ODS – ČSSD ODS

… STATUTÁRNÍCH A OKRESNÍCH MĚST
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LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

Podzimní senátní a komunální vyvola-
ly vlnu nadějí, že pomohou vyřešit
mnohaměsíční nejistotu kolem vlády
a funkčnosti celého politického systé-
mu. Ve skutečnosti spíše jen vyslaly
několik signálů o tom, co si o politické
situaci myslí česká veřejnost. Navíc ty-
to signály jen utvrdily všechny hlavní
politické hráče v tom, že jejich dosa-
vadní počínání a pozice byly jediné
správné a možné. Tyto volby pochopi-
telně nemohly změnit rozložení sil
v Poslanecké sněmovně, ani základní
blokové uspořádání. A zásadně ne-
změnily ani chování většiny hlavních
politických stran a lídrů.

Za vším hledej třetí pokus

Jiří Paroubek je sice nyní ochoten to-
lerovat (nebo dokonce podpořit) vlá-
du vedenou Mirkem Topolánkem,
ovšem za podmínek, jež jsou na první
pohled velmi obtížně akceptovatelné.
Kromě personálních a programových
ústupků, např. obětování nejvýrazněj-
ších členů vlády v čele s Ivanem Lan-
gerem, by taková vláda musela být slo-
žena výhradně z ministrů ODS a její
mandát by byl přibližně dvouletý.
Obojí se nedá nazvat jinak než líčení
pasti. Sociální demokraté ODS ma-
névrují do izolace od KDU-ČSL a ze-
lených. Navíc se snaží vrazit klín mezi

celostátní a krajskou reprezentaci
strany, nepřející si volby ve stejném
termímu jako volby krajské. Druhá
Paroubkem prosazovaná varianta, te-
dy velká koalice, je pro ODS ještě mé-
ně přijatelná, nebo� si jí nepřeje drtivá
většina jejího elektorátu, členské zá-
kladny ani vedení v čele s předsedou.
Ve skutečnosti ale Jiří Paroubek stále
doufá ve svůj vlastní vládní pokus ve
třetím kole. To je alfa i omega všech
jeho dosavadních aktivit. Sílící hlasy
po nutné Paroubkově sebereflexi vo-

lebních proher se předsedovi ČSSD
zatím daří přecházet mlčením nebo
rychle odbýt. Hlavním důvodem je ale
právě jen to, že mytický třetí pokus lá-
ká i jiné pretendenty ministerských
křesel, kteří se do hromadné kritiky
svého šéfa zatím nehrnou. Zatím!

Malí lavírují

Komunisté vedení Vojtěchem Filipem
stále lavírují mezi vidinou podílu na
moci mytické Paroubkovy vlády opře-
né o ně a přeběhlíka (-y), resp. odklo-
nem od ČSSD, který by jí mohl vrátit
punc strany protestu a tudíž staronové
voliče, o něž nyní přichází. Ve hře je
i varianta, že by komunisté projevili
svoji „státotvornost“ podporou vyvo-
lání předčasných voleb, a to i za cenu
opuštění dosavadních sociálně-demo-
kratických souputníků. Každá z va-
riant má své plusy i minusy a komunis-
té to dobře vědí.

Rovněž KDU-ČSL se chová pořád
stejně málo čitelně. Jejím problémem
je absence jasného lídra s mandátem,
strach o holou politickou existenci
i sžírající nejistota ohledně dalšího
směřování, které může, ale také dost
dobře nemusí, rozhodnout sjezd plá-
novaný v závěru roku. KDU-ČSL vá-
há, zda riskovat předčasné volby nebo
se pokusit přežít tím, že vstoupí do ně-
jaké vlády, kde bude fungovat jako
tmel a jazýček na vahách zároveň,
a modlit se, že toto angažmá její elek-
torát ocení.

Jasnější je naopak pozice Strany ze-
lených, či lépe řečeno jejího předsedy
Bursíka. Už proto, že je to pozice vý-
hodná. Zelení v zásadě nemají co ztra-
tit. Jedinou hrozbou je případný od-
padlík, který by podpořil vládu ČSSD.
Trochu problém by mohl nastat i v pří-
padě rozhodnutí, zda jít či nejít do ně-
jaké dočasné vlády a riskovat, že se
strana do něčeho „namočí“.

ODS mezi mlýnskými kameny

Nejsložitější je situace ODS a Mirka
Topolánka. Ta se ocitá mezi příliš

mnoha mlýnskými kameny. Veřejnost
oprávněně očekává rozuzlení povo-
lební detektivky zvolna se měnící
v trapnou mnohadílnou mýdlovou
operu. Kdo jiný než ODS, která dosta-
la v podzimních volbách bonus v podo-
bě mnoha hlasů protestujících proti
chování ČSSD, by s ním mohl přijít.
ODS se veze na vlně úspěchu, relativní
důvěry a hlavně očekávání v ní vlože-
ných. A to je pro ni stejně nadějné jako
nebezpečné. Musí situací pohnout.
Bez nějaké minimální dohody s ČSSD

to nepůjde. Když se však se sociální
demokracií spojí moc, ztratí důvěru,
když málo, ztratí ji možná také, ale
hlavně se nepohne z místa. ODS také
neví, zda se může spolehnout na pos-
lance KDU-ČSL, protože to konec-
konců nevědí ani oni sami. Stopro-
centní důvěra není na místě ani v pří-
padě zelených.

Vůbec nejkomplikovanějším bo-
dem je pak vztah mezi ODS a prezi-
dentem republiky. Jeho zájmy se na
mnoha místech se zájmy ODS kříží.
Prezidentu Klausovi vyhovuje součas-
né rozložení sil v obou komorách čes-
kého parlamentu, které skýtá velkou
šanci na znovuzvolení. Výhodná je i je-
ho současná pozice hybatele politické
scény. Už méně prezidentu vyhovuje
vládní nejistota, která vrhá stín i na je-
ho počínání. Avšak ani vidina poten-
ciální dominance jedné strany ve větši-
nové vládě, by� by tou stranou byla
ODS, není tím, co by si prezident prá-
vě mohl přát. Předčasné volby, které
prosazuje ODS (a k ní se pomalu při-
dává veřejnost), prezidentovi mohou
zkomplikovat nejen jeho znovuzvole-
ní, ale i čas zbývající do konce jeho
prvního mandátu. Varianta „dočasné
duhy“, s níž Václav Klaus neúspěšně
přišel, je z jeho pohledu naprosto lo-

PODZIMNÍ VOLBY
SKONČILY …

Vůbec nejkomplikovanějším bodem je
pak vztah mezi ODS a prezidentem
republiky.

Sociální demokraté ODS manévrují
do izolace od KDU-ČSL a zelených.
Navíc se snaží vrazit klín mezi celo-
státní a krajskou reprezentaci strany.
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V reprezentativním telefonickém prů-
zkumu společnosti Tambor odpovída-
li občané ČR na otázky, spojené s hod-
nocením jednotlivých členů současné
vlády. Nejznámějšími členy této vlády
jsou premiér Mirek Topolánek, které-
ho zná 99 % dotázaných, Ivana Lange-
ra zná 96 % dotázaných. Resort, který
spravuje dokázali odpovídající správ-
ně přiřadit nejčastěji Martinu Štěpán-
kovi (85 %). Jako člověka, který rozu-
mí svému resortu hodnotí dotázaní
nejvýše Jiřího Šedivého (55 %). Ale-
xander Vondra je nejdůvěryhodněj-
ším politikem této vlády, důvěřuje mu
více než 50 % dotázaných. Jako lepší,
než jeho předchůdce byl nejčastěji
jmenován Mirek Topolánek (51 %),
nejvíce sympatický je Jiří Pospíšil
(53 %). Ivana Langera si zase lidé váží
jako člověka, který má odvahu prosa-
zovat i nepopulární opatření (58 %).

Telefonický výzkum provedla spo-
lečnost Tambor ve dnech 26. 10.–1. 11.
2006 na reprezentativním vzorku 600
respondentů.

Správné přiřazení resortu, který ministr spravuje Martin Štěpánek

Důvěryhodnost Alexander Vondra

Lepší než jeho předchůdce Mirek Topolánek

Sympatický Jiří Pospíšil

Rozumí svému resortu Jiří Šedivý

Člověk, který má odvahu prosazovat i nepopulární opatření Ivan Langer

Nejlépe hodnocení členové vlády v jednotlivých kategoriích

100 %
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50 %
Mirek Topolánek Ivan Langer Vlastimil Tlustý Petr Nečas Martin Říman Tomáš Julínek

Znalost členů současné vlády

VÝZKUM HODNOCENÍ ČLENŮ
SOUČASNÉ VLÁDY

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

gická. Byla by udržením statu quo
z hlediska rozložení sil a zároveň
zklidněním situace pod jeho taktov-
kou. Nelze se tedy divit jeho rozladě-
nosti, když tato varianta padla.

Opětovné jmenování Mirka Topo-
lánka premiérem tak lze chápat mini-
málně třemi způsoby. Bu
 se prezi-
dent rozhodl dospět k předčasným vol-

bám stůj co stůj a hlavně co nejdříve.
Nebo jde o svého druhu mstu politic-
kým stranám za krach jeho návrhů tím,
že na ně nyní přenáší veškerou další
aktivitu. A to v případě úspěchu, ale
i krachu druhého pokusu, po němž by
následovala varianta premiéra jmeno-
vaného na návrh předsedy Poslanecké
sněmovny. Třetí možnost vychází

z předpokladu, že druhý pokus skončí
krachem, na základě dohody odstoupí
stávající a nebude zvolen nový předse-
da dolní komory a země se tudíž ocitne
v regulérní ústavní a politické krizi.
Prezident tak bude moci znovu vstou-
pit na scénu, přičemž zvýšený tlak na
strany způsobí, že tentokrát to skončí
jeho velkých úspěchem.

… NEJISTOTA TRVÁ
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CEVRO ve spolupráci s německým
Institutem pro politiku a ekonomi-
ku Haus Rissen uspořádalo ve
dnech 15.–20. října 2006 již posed-
mé pro zájemce z oblasti politiky,
práva a ekonomiky týdenní seminář
v Hamburku. Témata letošních
přednášek byla spojená zejména
s německou vnitřní a zahraniční po-
litikou, bojem proti terorismu a pro-
cesem evropské integrace.

Dvě přednášky Petra Robejška

Lektory účastníků semináře byli
převážně pracovníci Institutu Haus
Rissen, doplnili je zástupci spřízně-
ných organizací – Hamburského
světového ekonomického archivu
a Vědeckého fóra pro mezinárodní
bezpečnost vedoucí akademie Bun-
deswehru. Dvakrát vystoupil na se-
mináři ředitel institutu Petr Robej-
šek, který se zaměřil jednak na svě-
tové uspořádání a rozdělení moci
mezi jednotlivými velmocemi, jed-

nak na národní zájmy a jejich souvis-
lost s Evropskou unií.

Upozornil, že v současnosti je
zvláště důležitá otázky síly Číny,
u níž však existuje řada faktorů,
proč by tento potenciál neměla na-
plnit (latentní sociální nepokoje, re-
gionální rozdíly, otázka ekologie),
skepticky se také vyjádřil k nekoneč-
nému rozšiřování Evropské unie.

„Jakmile EU ztratí výlučnost, klu-
bovost, ztratí pro své členy závaz-
nost,“ upozornil.

Pozornost mezi účastníky vyvolal
rovněž Hans Krech, jednatel Vědec-
kého fóra pro mezinárodní bezpeč-
nost vedoucí akademie Bundesweh-

ru, který se zaměřil na otázky ener-
gie ve světové politice s nastíněním
provokativního světového uspořá-
dání se silnou pozicí Německa.

Druhou oblastí semináře byla
bezpečnostní politika. Svým pří-
spěvkem k roli USA v boji se světo-
vým terorismem přednesla polito-
ložka Haus Rissen Ricarda Stein-
bach. Ta přinesla ve své přednášce
obhajobu vpádu USA do Iráku, při-
čemž zmínila tři základní argumen-
ty:
a/ v roce 2000 existovala snaha irác-
kých vědců o získání informací k ná-
kupu zbraní hromadného ničení
a hlavic v Indii
b/ pohyby na bankovních účtech
z Jordánska do SAE, které jsou v ob-
lasti bankovnictví považovány za
arabské Švýcarsko
c/ sblížení vůdců Iráku a Íránu.

Stejně jako Petr Robejšek se dos-
tala i k otázce Číny, která se podle ní
stane po nalezení spojenců reálným
nepřítelem USA.

Dvakrát se seminaristům před-
stavil asistent ředitele Haus Rissen
Frank Leptien, který se věnoval za-
hraničněpolitickým a domácím kon-
sekvencím velké koalice CDU/CSU
a SPD.

Světová ekonomika jako třetí část
semináře

Třetí stěžejní partií semináře se sta-
la ekonomika, zejména na evropské
a světové úrovni. Paktu stability a je-
ho důsledkům na rozpočtovou poli-
tiku členských zemí EU se věnoval
spolupracovník Hamburského svě-
tového ekonomického archivu Karl
Wolfgang Menck, Eckard Bolsin-
ger z Haus Rissen se pak zaměřil
na otázky globalizace. K. W. Menck
uvedl, že Pakt stability byl podmí-
něn časovou situací Evropy a jeho
hlavním účelem bylo posílení evrop-
ské konkurenceschopnosti, čímž ne-
přímo naznačil, proč v současnosti
některé země odmítly tuto dohodu
respektovat.

CEVRO POSEDMÉ …

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Zástupce ředitele Haus Rissen Eckard Bolsinger

Eckard Bolsinger upozornil, že globa-
lizaci nelze chápat jako samovolný
proces, ale jako odpově	 na neúspě-
chy intervencionismu státu. „Ukázalo
se, že stát není všemocný, trh nelze ří-
dit a je nevýhodné uzavírat trhy ostat-
ním.“
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„V současnosti dochází k uvolně-
ní kritérií k modernizaci společnos-
ti, pokud ovšem zadlužování pomá-
há modernizaci a vytváření plné za-
městnanosti, které v budoucnu stát-
ní dluh vyrovnají,“ řekl. V závěru
své přednášky se rovněž dostal ke
strategiím příjímání eura a zmínil
rychlou (Finsko) a postupnou (Vel-
ká Británie) strategii. Pro malé ze-
mě, jako je Česká republika, dopo-
ručil finskou strategii. „Společná
měna přispívá k výhodám, dlouhé
vyčkávání naopak zvyšuje náklady,“
vysvětlil.

V druhé „ekonomické“ předná-
šce se Eckard Bolsinger pokusil de-
finovat a interpretovat pojem globa-
lizace. Upozornil, že globalizaci ne-
lze chápat jako samovolný proces,
ale jako odpově
 na neúspěchy in-
tervencionismu státu. „Ukázalo se,
že stát není všemocný, trh nelze řídit
a je nevýhodné uzavírat trhy ostat-
ním,“ konstatoval E. Bolsinger.

Jak vypadá Evropská komise?

Zájemcům o proces evropské integ-
race byla věnována přednáška Mi-
chaela Gwosdze. Ten seminaristům
představil dva základní přístupy

k uspořádání Evropy – liberální in-
tergovernmentalismus a supranaci-
onální institucionalismus a tyto po-
jmy spojil s výzkumem Eurobaro-
metru, který zjiš�oval postoje evrop-
ských úředníků k těmto termínům.
Zjistil například, že Evropská komi-
se jako celek se přiklání k supranaci-
onálnímu směru, ovšem 25 z vyso-
kých úředníků Komise je orientová-
no na liberální intergovernmentalis-
mus, 46 % úředníků je pak proti to-
mu, aby se EK stala evropskou vlá-
dou. „Je nutné sledovat, jaký kon-
krétní úředník o záležitosti rozhodu-
je a jaký zastává směr,“ doplnil.

… V HAMBURKU

Účastníci semináře před sídlem Mezinárodního institutu pro politiku a ekonomiku

Ředitel Institutu dr. Petr Robejšek přednášel posluchačům o světovém
uspořádání a národních zájmech.

Ricarda Steinbach se dostala i k otázce
Číny, která se podle ní stane po naleze-
ní spojenců reálným nepřítelem USA.
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Druhý říjnový víkend se v nových
prostorách CEVRO v budově bývalé
Měš�anské besedy v Jungmannově
ulici uskutečnil první přednáškový
blok čtvrtého ročníku Liberálně-

-konzervativní akademie, jednoroč-
ního mezioborového studia politolo-
gie, mezinárodních vztahů, práva,
ekonomie, politického marketingu
a komunikace a veřejné prezentace.

Tradičně se akademie koná za pod-
pory Nadace Konrada Adeauera.

Studenty přivítal předseda CEVRO

Na úvod přivítal téměř sedmdesát stu-
dentů předseda CEVRO a ministr
vnitra Ivan Langer. Poté již mohly za-
čít přednášky komunikace a veřejné
prezentace a politického marketingu
v podání Jiřího Frgala a Hany Svobo-
dové, resp. Marka Buchty. Posluchači
se dozvěděli základní pravidla úspěš-
né komunikace a získali poznatky
z technik politické reklamy a politic-
kých výzkumů. Dvě skupiny, do kte-
rých byli posluchači rozděleni, si pak
po obědě kurzy vyměnily.

V neděli čekal na akademiky pou-
ze dopolední blok, pro jednu skupi-
nu znamenal pokračování kurzu ko-
munikace a veřejné prezentace, pro
druhou pak úvod do studia práva
v podání docentky Aleny Mackové
z Právnické fakulty UK Praha. Ta ve
svých přednáškách nastínila základy
studia práva, základy soukromého
práva a systém českého soudnictví.

Druhý blok přinesl politologii
a mezinárodní vztahy

Další blok přednášek se uskutečnil
v sobotu 11. listopadu a zahrno-
val přednášky z politologie v podá-
ní profesora politologie a rektora
CEVRO Institutu Miroslava Nová-
ka, který se věnoval základům této
disciplíny, a mezinárodních vztahů
v režii Víta Hlouška z Fakulty sociál-
ních studií Masarykovy univerzity,
jenž se zaměřil na vývoj světového
uspořádání.

V letošním roce čeká na akademi-
ky ještě jeden přednáškový blok a to
opět druhou prosincovou sobotu,
kdy se jim bude věnovat Tomáš Kl-
vaňa z Newyorské univerzity s před-
náškami ke vztahu politiků a noviná-
řů a výkonný ředitel Centra pro eko-
nomiku a politiku Petr Mach, který
bude hovořit o daních a historii pe-
něz.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Předseda CEVRO Ivan Langer při zahájení čtvrtého ročníku LKA.

Kurz komunikace a veřejné prezentace přinesl i nácvik praktických dovedností.
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VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO
INSTITUT ZAČÍNÁ…

o cevro

PETR KOLÁŘ

prorektor CI

Na vysoké škole CEVRO Institut vr-
cholí práce spojené se zahájením prv-
ního akademického roku. Po udělení
akreditace dvou studijních programů
– Právní specializace a Politologie –
a státního souhlasu působit jako sou-
kromá vysoká škola ministerstvem
školství následovala kolaudace budo-
vy školy, která se nachází v lukrativní
části centra Prahy – na adrese Jun-
gmannova 17.

Správní rada jmenovala tři hlavní
představitele školy – do funkce rekto-
ra Prof. Dr. Miroslava Nováka, do
funkce prorektora PhDr. Petra Kolá-
ře, Ph.D a do funkce ředitelky školy
JUDr. Markétu Štalmachovou. Násle-
dovalo ustavení kateder, do jejichž če-
la byli rektorem jmenováni významní
představitelé akademického života.
Prostřednictvím dnů otevřených dve-
ří i krátké, ovšem cílené reklamní
kampaně se ke studiu přihlásilo prv-
ních sedmdesát studentů, kteří právě
v těchto dnech zahajují své řádné stu-
dium.

Ve středu 1. listopadu proběhlo
slavnostní zahájení činnosti vysoké
školy CEVRO Institut, které uvedl

předseda její správní rady MUDr.
Ivan Langer. S krátkými projevy vy-
stoupili předseda Senátu Parlamentu
ČR MUDr. Přemysl Sobotka a před-
seda vlády ČR Ing. Mirek Topolánek.
Slavnosti se zúčastnila řada význam-
ných osobností veřejného a akademic-
kého života.

I když výuka v tomto akademickém
roce se již rozběhla, je přesto možné
se ještě do konce listopadu ke studiu
přihlásit. V případě Vašeho zájmu
kontaktujte studijní oddělení vysoké
školy na adrese: studium@vsci.cz.
Veškeré informace také naleznete na
www.vsci.cz.

Zahájení se zúčastnili významní představitelé české politické scény. Zleva: Petr
Jan Kalaš, Ivan Langer, Přemysl Sobotka a Mirek Topolánek.

Po skončení oficiálního programu byl
čas i na diskusi. Na snímku rektor
CEVRO Institutu Miroslav Novák
a ministr životního prostředí Petr Jan
Kalaš.

Předseda správní rady CEVRO
Institutu Ivan Langer při úvodním
projevu

Jedním z řečníků byl i garant
studijního programu Právní
specializace Prof. Dušan Hendrych.
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o cevro

V LYONU
O BUDOUCNOSTI
EVROPY
Na konci září se ve francouzském Ly-
onu setkala „evropská sí� nápadů“,
jak by mohl znít český překlad sítě ev-
ropských think-tanků European Idea
Network (EIN). Členem této organi-
zace vzniklé při Evropské lidové stra-
ně je i CEVRO – Liberálně-konzer-
vativní akademie.

Každoroční European Ideas Fair
má za úkol vyhodnotit práci EIN za
uplynulých dvanáct měsíců, během
diskuse pojmenovat aktuální problé-
my, navrhnout k nim možná řešení
a v neposlední řadě poskytnout místo
pro setkání všech partnerů pod jed-
nou střechou.

Lyon tedy po tři dny hostil přes tři
sta zástupců think-tanků a politiků
z 30 států, které s EIN spolupracují.
Čeština v kuloárech bohužel moc ne-
zněla. Na konferenci vystoupil místo-

předseda EP Miroslav Ouzký, gene-
rální tajemník Evropské asociace au-
tomobilových výrobců ACEA Ivan
Hodač a jedinou zúčastněnou českou
organizací bylo CEVRO.

V průběhu jednání vystoupil na-
příklad předseda Evropské komise
Manuel Barroso, bývalý švédský pre-
miér Carl Bildt, bývalý evropský ko-
misař a ministr zahraničních věcí
Francie Michel Barnier, ale třeba
i prezident Kabul University a bývalý
ministr financí Afghánistánu Ashraf
Ghani.

Svět v roce 2020

Letošní konference EIN nesla podti-
tul „Svět v roce 2020 – Čelíme výzvám
budoucnosti“. Celé jednání jakoby se
odvíjelo od slov nejvyššího evropské-
ho úředníka, předsedy EK Manuela
Barossa. Ten ve své řeči zmínil, že
Unie má strukturální problém, který
musí neprodleně řešit. Velkou brz-
dou pro rozvoj EU je fakt, že navenek
jsou deklarovány čtyři svobody, ale
v praxi volný trh úplně tak nefunguje.
Má-li se Evropa posunout dopředu,

musí ekonomicky liberalizovat a zjed-
nodušovat. Asi nikoho nepřekvapí, že
velkou diskusi vyvolala Jednotná ze-
mědělská politika, která je právě na
francouzské půdě ožehavým problé-
mem.

Rozšiřování, které bylo dalším té-
matem pro podobu EU v roce 2020,
má dvě dimenze. Jedna je geografic-
ká a diskuse se vede o počtu. Více než
kdy jindy ale v Lyonu zaznívala ta
druhá – kvalitativní. Většina přítom-
ných se shodla, že současný vývoj není
zdravý a neustálé rozmělňování pra-
videl může v budoucnu hodně uško-
dit. Proto je třeba se zaměřit na fun-
gování uvnitř a naučit se říkat ne.

Co levice nemá

Mnohokrát během konference byl ze
strany politiků zdůrazněn význam
think-tanků. Bývalý premiér Belgie
a současný předseda Evropské lidové
strany Wilfried Martens uvedl, že je-
dině spolupráce stran a think-tanků
může nalézt odpově
 na budoucnost
Evropy.

Právě ve spolupráci pravicových
organizací v rámci EIN je výhoda,
kterou strany levice nemají. Počet od-
borníků, kteří se dali dohromady
v jedné síti je silou, která má ambice
ovlivňovat politiku v Unii. Ostatně
výstupy jednání EIN slouží jako pod-
klad pro jednání Evropské lidové sta-
ny. Na konferenci v Lyonu se sešlo
celkem dvanáct kulatých stolů a kaž-
dý připravil svůj výstup (všechny jsou
k dispozici na stránkách www.ein.eu).
Témata byla různá, jmenujme napří-
klad Geografické limity EU, Teroris-
mus a bezpečnost, demografické změny
a imigraci, nebo ekonomická Digitální
ekonomika, Energie a životní prostředí
či Tvorba pracovních příležitostí v Ev-
ropě.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Letošní jednání EIN neslo podtitul Svět v roce 2020 – Čelíme výzvám
budoucnosti. Přes tři sta zástupců think-tanků a politiků z 30 států hledalo
odpovědi na témata jako rozpočtová politika EU, geografické limity EU
či evropská zahraniční politika.

Velkou brzdou pro rozvoj EU je fakt,
že navenek jsou deklarovány čtyři svo-
body, ale v praxi volný trh úplně tak
nefunguje. Má-li se Evropa posunout
dopředu, musí ekonomicky liberalizo-
vat a zjednodušovat.

Asi nikoho nepřekvapí, že velkou dis-
kusi vyvolala Jednotná zemědělská
politika, která je právě na francouz-
ské půdě ožehavým problémem.
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V říjnu česká média zmínila v souvis-
losti s CEVRO dvě události – zaháje-
ní činnosti vysoké školy CEVRO In-
stitut a komunální a senátní volby.

Vysoké škole CEVRO Institut se
věnovaly zejména dva články v Hospo-
dářských novinách z 18. října. V jed-
nom z nich se ke kvalitě projektu vy-
jádřila samotná předsedkyně akredi-
tační komise Vladimíra Dvořáková.
„Bylo to připravené naprosto profe-
sionálně,“ uvedla. Ve druhém z textů
pak ředitel CEVRO Ladislav Mrklas
uvedl, že CEVRO Institut je jedinou
soukromou školou v Praze, na které
se vyučuje politologie. Oba texty při-
nášejí základní informace o průběhu
studia a profesorskému sboru.
Úspěch zahájení CEVRO Institutu
pak potvrzuje i fakt, že se, zřejmě na
dlouhou dobu, jedná o jedinou vyso-

kou školu, provozovanou think tan-
kem blízkým jedné z politických stran.
O zahájení studia na CEVRO Insti-
tutu referoval o den později i deník
Právo.

Druhou oblastí, k níž se vyjadřovali
zástupci CEVRO, byly senátní a ko-
munální volby. Jako první vystoupil
Ladislav Mrklas v pořadu Vedlejší
efekty na programu ČT24. Analýzu
volebních výsledků přinesl text šéfre-
daktora CEVRO Revue Petra Sokola
v Mladé frontě DNES z 23. října. V ní
upozornil na několik zajímavých sku-
tečností: například na to, že zjedno-
dušené rozdělení ČR na modré Čechy
a oranžovou Moravu nelze pro komu-
nální volby aplikovat. Petr Sokol kro-
mě toho publikoval rozsáhlý text s ná-
zvem Doba povolebních remíz v os-
mém čísle časopisu Revue politika.

Po komunálních volbách se polito-
log a ředitel CEVRO Ladislav Mrklas
zúčastnil Debaty týdne na serveru ak-
tualne.cz, kde se vyjádřil proti další-
mu pokračování vlády ČSSD. „ČSSD
už sestavovala čtyři vlády, pátou příle-
žitost by již dostat neměla. Navíc není
vítězem voleb. Vítěz je vždy jen jeden
a v historii České republiky právě ví-
těz sestavoval svoji vládu. A to i tehdy,
když neměl v parlamentu většinu,“
uvedl.

Kromě zmíněných textů publikoval
ještě Zbyněk Klíč recenzi na film Wo-
rld Trade Center v časopisu Agora,
publicista Petr Štěpánek ve svém tex-
tu na Neviditelném psu připoměl svoji
odpově
 na anketní otázku minulé
CEVRO Revue, kdy hovořil o tom, že
největším trumfem ODS ve volební
kampani byl Jiří Paroubek.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

CEVRO V MÉDIÍCH
v říjnu
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zahraniční inspirace

VOLBY V ČERNÉ HOŘE –
JAK SE UDRŽET U MOCI
62 LET

DPS je strana někdejších komunistů
(přejmenovali se až v roce 1991, poté
co ještě v roce 1990 suverénně vyhráli
volby se starým názvem „Svaz komu-
nistů Černé Hory“). Milo Djukanović
začal svou kariéru jako svazák, které-
ho si vybral Milošević jako jednoho ze
svých praporečníků v Černé Hoře.
Ale označení „postkomunisté“ k nim
není spravedlivé. Byli to kdysi zapále-
ní marxističtí revolucionáři, poté ma-
sová státostrana, v 90. létech prodlou-
žená ruka Slobodana Miloševiće a
pak jeho odpůrci s plnými ústy demo-
kracie. Co je černohorská vládnoucí
elita v současnosti? Je to (podle jmé-
na) samozřejmě levice, ale o to příliš
nejde. Je především „odborovým“
sdružením hlavních oligarchů, kteří si
na své přišli v létech válek a sankcí a
své pozice si chtějí udržet. Je zároveň
stranou bývalých komunistů, ale ob-
čas i mladých, schopných lidí, kteří
v ní vidí hlavní bariéru proti prosrbské
opozici. Je zkrátka zájmovým sdruže-
ním mocných, kterým jde především o
udržení osobních mocenských pozic.
To neznamená, že by v DPS zcela chy-
běli lidé, kteří to myslí dobře. Jsou
tam, především z toho důvodu, že vidí

Djukanoviće jako jedinou obranu
před opozicí.

Pouze 20 procent pro reformní strany

Právě opozice je velkou výhodou Mila
Djukanoviće. Nejsilnější opoziční se-
skupení, tzv.“Srbský blok“ totiž před-
stavuje ještě o několik tříd horší va-
riantu vývoje – stále totiž neoplakal
Slobodana Miloševiće…A Djukano-
vićovým velkým úspěchem je, že do-
kázal vytvořit bipolární představu po-
litického spektra, kde jsou jakoby jen
dvě možnosti – velkosrbští nacionalis-
té, za kterými je hypotéka válek, sank-
cí a národnostní nesnášenlivosti a na
druhé straně jako jediná bariéra Milo
Djukanović (a nevadí, že on sám do
roku 1997 patřil k příznivcům Slobo-
dana Miloševiće). V politicky málo
zralé černohorské společnosti se jen
malá část (ani ne 20 procent) dokáza-
la tomuto do jisté míry umělému roz-
dělní vzepřít a hlasovat pro občansky
orientované, reformní strany (Hnutí
pro změny a Liberální strana – která
má mimochodem ve znaku modrého
ptáka), které znamenají skutečnou
naději na změnu.

U moci tak zůstává obsahově zcela
vyprázdněná skupina osob, hledících si
svých osobních zájmů. Jak mohla tak
snadno opět uspět? Kromě zmíněného
politického bipolarismu je tu ještě je-
den aspekt. V zemi, kterou postihl ta-
kový ekonomický a společenský úpa-
dek jako Černou Horu v raných 90. lé-
tech – a která má zároveň silnou kolek-
tivistickou tradici (rozdělení do velko-
rodin, rodů a kmenů, později promíše-
né s komunistickým kolektivismem) se
jako prostředek přežití uplatnil „sicil-
ský“ model. Tedy seskupení kolem
„kmotra“, který má přístup k moci
(politické a ekonomické – ostatně tyto
dvě moci na Balkáně splývají) a rozdě-
luje svým věrným zaměstnání, přístup
na vysokou školu, zakázky… A za od-
měnu vyžaduje absolutní poslušnost.
V balkánských poměrech to znamená
hodně peněz za málo muziky. Stačí dát
práci otci rodiny a volí vás všichni její
členové. Stačí zařídit studium dceři a
máte 10 jistých hlasů jejích příbuzných.
Ve volební místnosti už je samozřejmě
všechno zcela čisté – proto také voleb-
ní pozorovatelé OBSE hlásí, že volby
byly – jak jinak – zcela v pořádku. Za-
pomínají, že demokracie není jen o
volbách a že v zemi, kde je skoro polo-
vina lidí bez práce a průměrný plat je
150–200 euro, v zemi, kde až příliš
mnoho lidí je přímo či nepřímo (i větši-
na soukromých podniků je vlastněných
lidmi, spojenými s mocí) závislých na
státu, v zemi, která je tak malá, že kaž-
dý ví o každém všechno, v takové zemi
lze těžko mluvit o demokracii. A nic na
tom nemění fakt, že Černohorci chodí
k volbám skoro obden (v letech 1990,
1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002,
2003, 2006).

STEJNÁ STRANA ŽE VLÁDNE UŽ OD ROKU 1944? NE TO NENÍ MEXIKO, JE TO
MNOHEM BLÍŽE. V ČERNÉ HOŘE VYHRÁLA DEMOKRATICKÁ STRANA
SOCIALISTŮ (DPS) PARLAMENTNÍ VOLBY A PO 62 LETECH VLÁDY MÁ PŘED
SEBOU PERSPEKTIVU DALŠÍCH ČTYŘ LET U MOCI. A TO NENÍ VŠECHNO. JEJÍ
LÍDR MILO DJUKANOVIĆ SEDÍ V PREMIÉRSKÉM ČI PREZIDENTSKÉM KŘESLE
NEPŘETRŽITĚ UŽ OD ROKU 1991. „A TO JE MU TEPRVE 44 LET“, DĚSÍ SE
JEHO PROTIVNÍCI. MAJÍ PROČ. POSLEDNÍ ČERNOHORSKÝ KRÁL NIKOLA I.
VLÁDL SKORO 60 LET. MARŠÁL TITO 35 LET…

MATYÁŠ ZRNO

Občanský institut
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galerie osobností

FREDRIK REINFELDT –
PRAVICOVÝ PREMIÉR

ŠVÉDSKA
Teprve jedenačtyřicetiletý Reinfeldt
stojí od roku 2003 v čele konzervativní
strany Umírnění. Vystudovaný eko-
nom už v 18 letech vstoupil do mládež-
nické organizace této strany. Po devíti
letech práce v ní dosáhl až na vrchol
její hierarchie a byl zvolen předsedou,
a to ve velmi těsném souboji, který
rozdělil dvě názorové skupiny uvnitř
mládežnické organizace. Už v roce
1991 byl zvolen poslancem švédského
parlamentu Riksdag.

Z čela mládeže do vnitrostranické
opozice

Volby v roce 1991 znamenaly podobný
historický přelom jako ty letošní. Pra-
vice tehdy po mnoha letech dokázala
porazit švédskou sociální demokracii
a tehdejší vůdce Umírněných Carl

Bildt se postavil do čela koaliční vlády.
Reinfeldt z pozice šéfa stranické mlá-
dežnické organizace zpočátku podpo-
roval Bildtovu vládu, ale brzy tábor
Bildtových podporovatelů opustil. Po
volební porážce Umírněných v roce
1994 a odchodu do opozice začal Re-
infeldt předsedu strany Carla Bildta
otevřeně kritizovat. Označoval jeho
vliv ve straně za příliš silný a jeho
osobnost považoval za ideální objekt
pro karikování ze strany socialistů.
Podle Reinfeldta Bildt dával příliš na
odiv svou příslušnost ke společenské
elitě, což levice lehce využívala k vy-
tváření obrazu Umírněných jako stra-
ny prosazující jen zájmy nejbohatších.

Stranické vedení Reinfeldta odsu-
nulo z významných funkcí, přestože
zmírnil své kritické připomínky. Až
odchod Bildta z čela strany v roce 1999
umožnil Reinfeldtovi návrat do širšího
vedení strany a zisk pozice předsedy
právního výboru v parlamentu. Ani
nový předseda strany Bo Lundgren

ovšem v roce 2002 parlamentní volby
nevyhrál a Reinfeldt byl po volbách
zvolen nejprve předsedou parlament-
ního klubu a v říjnu 2003 jednohlasně
i předsedou strany.

Noví Umírnění

Reinfeldt se v čele strany zaměřil pře-
devším na změny jejího obrazu. Umír-
nění byli dosud považováni voliči za
stranu, která chce radikální změny so-
ciálního a daňového systému. Rein-
feldt místo toho začal zdůrazňovat po-
stupné reformy a například v daňové
oblasti prosadil politiku, která navrhu-
je snížení daní pro méně movité po-
platníky. Dokázal dokonce zahájit dia-
log s odbory, které díky své síle a spo-
lupráci se sociální demokracií tradičně
stály v cestě volebnímu vítězství Umír-
něných. Prosazené změny měl také
symbolizovat nově používaný, i když
neoficiální název strany – Noví Umír-
nění (de nya Moderaterna).

Aliance pro Švédsko

Ve Švédsku existují čtyři strany napra-
vo od středu. Jejich snahu porazit jed-
notnou sociální demokracii vždy kom-

plikovaly jejich vzájemné rozdíly
a mnohdy i rozpory. Reinfeldtovi se
podařilo prosadit řešení, které nevyža-
dovalo, aby všechny čtyři strany sply-
nuly. Čtyřlístek středopravicových

stran sice kandidoval v letošních vol-
bách samostatně, ale měl společný vo-
lební program. Programové spojenec-
tví čtyř stran si vybralo název Aliance
pro Švédsko a ve volbách dokázalo zís-
kat absolutní většinu parlamentních
křesel. Reinfeldtovi Umírnění si po-
lepšili o 11 procent a stali se jedno-
značně klíčovou silou v Alianci.

Reinfeldt sestavil koaliční vládu,
v níž jeho strana získala polovinu kře-
sel a sám byl 4. října zvolen poměrem
175 ku 169 premiérem. Je nejmladším
premiérem za posledních osmdesát let
a jeho vláda má ještě několik dalších
primátů – například první švédskou
ministryni narozenou v Africe.

KDYŽ SE ŘEKNE ŠVÉDSKO, KAŽDÝ SI HO V POLITICKÉ ROVINĚ SPOJÍ SE
SOCIÁLNÍM STÁTEM A S DLOUHOU VLÁDOU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE. TOTO
SPOJENÍ OD LETOŠNÍHO ŘÍJNA UŽ NENÍ AKTUÁLNÍ, PROTOŽE ŠVÉDSKO MÁ

PODRUHÉ OD ROKU 1972 PRAVICOVOU VLÁDU. PORÁŽKA SOCIÁLNÍ
DEMOKRACIE A NÁSTUP PRAVICOVÉ KOALIČNÍ VLÁDY JSOU NEJVÍCE
SPOJOVÁNY S OSOBOU NOVÉHO PREMIÉRA FREDRIKA REINFELDTA.

Fredrik Reinfeldt
(* 4. 8. 1965)
• od roku 2003 předseda strany

Umírnění
• od roku 2006 32. předseda vlády

Švédského království

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Ve Švédsku existují čtyři strany na-
pravo od středu. Jejich snahu porazit
jednotnou sociální demokracii vždy
komplikovaly jejich vzájemné rozdíly
a mnohdy i rozpory.

Dokázal dokonce zahájit dialog s od-
bory, které díky své síle a spolupráci
se sociální demokracií tradičně stály
v cestě volebnímu vítězství Umírně-
ných.



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

30

PŘEČETLI JSME

B. Dančák, V. Hloušek, V. Šimíček (eds.)

Korupce – Projevy a potírání v ČR a EU

V první polovině letošního roku vydal brněnský
Mezinárodní politologický ústav publikaci Ko-
rupce – Projevy a potírání v České republice
a Evropské unii, analyzující nový fenomén poli-
tického procesu. „Moderní demokratické spo-
lečnosti jsou založeny na principu svobody
a otevřenosti, což na jedné straně znamená zajiš-
tění a garanci volnosti svým občanům, na straně
druhé je takto komplexní společnost vystavena
tlakům velkého množství partikulárních zájmů
jednotlivců či skupin, přičemž tyto zájmy mohou
být v naprostém rozporu s principy svobody
a otevřenosti,“ píší hned v úvodu autoři publika-

ce a předznamenávají tak rozbor jedné z největ-
ších nemocí dnešní společnosti, která v nemalé
míře zasahuje právě demokratické země.

Sborník je výstupem mezinárodní konference
pořádané Mezinárodním politologickým ústavem
v listopadu loňského roku. Je členěn do čtyř sekcí
– v první se autoři snaží zasadit korupci do spole-
čenskovědního výzkumu, typologizovat ji, či se
zaměřit na korupci v politických stranách. Druhá
část přináší pohled na prostředky potírání korup-
ce, na vztah korupce a soudní moci, aplikaci ev-
ropských protikorupčních norem do České re-
publiky či na korupci v policejní práci.

Třetí oddíl představuje pohled tří autorů na
vztah korupce a médií. Mark D. Cole z Univerzity
Johanese Guttenberga se zaměřuje na problém
prodejnosti médií ekonomickou reklamou a sliby
politiků, Emília Sičáková-Beblavá ze slovenské

pobočky Transparency International pak komen-
tuje roli médií v protikorupčním boji ve své zemi.
Poslední příspěvek pak obstarává text šéfkomen-
tátora Hospodářských novin Tomáše Němečka,
který analyzuje roli médií v boji proti korupci
i korupci v médiích. Specifickou je poslední ka-
pitola, která nabízí několik pohledů na problema-
tiku veřejných zakázek.

Sborník Korupce – Projevy a potírání v České
republice a Evropské unii představuje první uce-
lený příspěvek do celospolečenské diskuse
o tomto problému, přičemž se jej snaží vysvětlit
jak odbornému čtenáři, tak i laikovi. Nabízí tak
významný nástroj všem, kteří chtějí s korupcí bo-
jovat. A právě exaktní popis příčin a projevů ko-
rupce je prvním krokem k tomu, jak jí potlačit na
minimum. Především proto stojí kniha za po-
zornost.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Je mi 61 let a jsem Štír.

Máte rodinu?
Jsem vdaná 34 let, mám dceru psycholožku, tří-
letou vnučku Haničku a syna, který studuje pátým
rokem na Pedagogické fakultě UK, obor historie
– základy společenských věd

Jakou posloucháte muziku?
Jsem generace Beatles a této muzice jsem zůs-
tala věrná, ale poslouchám hudbu podle okamži-
tého rozpoložení. Právě v tuhle chvíli to je swing.

Na jaký pořad se ráda podíváte v TV?
Dívám se samozřejmě na zprávy a publicistiku,
ale vtipnou komedií a chytrou detektivkou bych
nepohrdla.

Kterou barvu máte ráda?
Mám ráda sytě žlutou a zelenou.

Jaké máte koníčky?
Ráda cestuji a fotografuji.

Co Vás nejvíce upoutá na muži?
Inteligence, vzdělání, slušnost.

Kde byste chtěla strávit dovolenou?
Letos určitě na chalupě na Šumavě, příště rok
možná putováním po Itálii.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Celoživotní vzor nemám, ale kolem mne prochá-

zelo a prochází mnoho lidí, kteří mne inspirují
a kterých si vážím. V politice to je určitě Margaret
Thatcherová.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
V ODS jsem od roku 1996 a ve Sněmovně jsem
čtyři roky

Jaké přání byste si ráda splnila?
Přání mám samozřejmě hodně, ale když se tak
rozhlížím po řadách nepřečtených knížek, tak po-
hodu, pohodlné křeslo, klidné soustředění
a dobrý čaj.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Přiznávám, že to je trochu přízemní radost, ale
po letech jsme se odhodlali zrekonstruovat
byt a přežili jsme to bez újmy na duševním
zdraví.

Helena Mallotová / poslankyně PSP ČR

PETRA VIKTOROVÁ

CEVRO
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Státní instituce v ČR

1/ Kolik členů má bankovní rada ČNB?
a) 5
b) 6
c) 7

2/ Může NKÚ kontrolovat účetnictví
politických stran?
a) ano
b) ne

3/ Který soud rozhoduje v ČR v záležitosti
rozpuštění politické strany?
a) Ústavní soud
b) Nejvyšší soud
c) Nejvyšší správní soud

4/ Na jak dlouhou dobu jsou jmenováni
soudci Ústavního soudu?
a) 8
b) 10
c) 12

5/ Ve kterém roce ze zákona zanikne
Česká konsolidační agentura?
a) 2007
b) 2008
c) 2009

6/ Jak se jmenuje nejznámější fond
Ministerstva dopravy?
a) Státní fond pro rozvoj dopravy

a infrastruktury
b) Státní fond pro dopravní

rozvoj
c) Státní fond dopravní

infrastruktury

7/ Kdo jmenuje ústředního ředitele České
obchodní inspekce
a) ministr průmyslu a obchodu
b) ministr financí
c) ministr pro místní rozvoj

8/ Která z následujících institucí nepatří
mezi ústřední orgány státní správy?
a) Český statistický úřad

b) Úřad průmyslového vlastnictví
c) Státní zdravotní ústav

9/ Je členství v Hospodářské komoře
povinné?
a) ano
b) ne

10/ Kterou politickou stranou byl
nominován současný předseda Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání?
a) ODS
b) ČSSD
c) KSČM

11/ Ve kterém moravském městě sídlí
Justiční škola?
a) Zlín
b) Kroměříž
c) Olomouc

12/ Kolik vědeckých ústavů je součástí
Akademie věd?
a) 31
b) 41
c) 51

13/ Kolik krajských zastupitelů může
předložit návrh zákona?
a) 10
b) 20
c) návrh zákona může podat pouze

zastupitelstvo jako celek

14/ Pod které ministerstvo spadá Státní
úřad pro jadernou bezpečnost?
a) Ministerstvo obrany
b) Ministerstvo životního

prostředí
c) pod žádné, je podřízen přímo

vládě

15/ Kolik senátů má Ústavní soud?
a) 3
b) 4
c) 5

16/ Jak se jmenuje mezinárodní
organizace horních komor, jejímž členem
je i český Senát?
a) Mezinárodní asociace druhých

komor
b) Asociace evropských Senátů
c) Mezinárodní federace Senátů

17/ Jak se jmenuje vědecké a školící
středisko Parlamentu ČR?
a) Parlamentní institut
b) Parlamentní vzdělávací centrum
c) Školící centrum Parlamentu České

republiky

18/ Komu je odpovědný ombudsman?
a) Poslanecké sněmovně
b) Senátu
c) Prezidentu republiky

19/ Kdo je v současnosti předsedou
Nejvyššího kontrolního úřadu?
a) Miroslav Beneš
b) František Dohnal
c) Dušan Tešnar

20/ Ve kterém městě nesídlí vrchní státní
zastupitelství?
a) Praha
b) Brno
c) Olomouc

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

Hodnocení:
0–7/ Pro Vás je český správní systém
skutečně španělskou vesnicí.
8–15/ Orientaci ve fungování
českých státních institucí máte
dobrou a na úřadech se neztratíte.
15–20/ Vy jste kompletně připraven
vyučovat správní právo.
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Socialistická férovka… Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.

Hádanka

Řešení:Hádanka:ViktorOrbánKvíz:neviditelnárukatrhu–AdamSmith;spontánníekonomickýřád–F.A.Hayek;železnáopona–WinstonChur-
chill;osazla–RonaldReagan;kategorickýimperativ–ImmanuelKant;negativnísvoboda–LudwigvonMises;otevřenáspolečnost–KarlPopper;
newspeak–GeorgeOrwell;soucitnýkonzervatismus–GeorgeW.Bush;objektivismus–AynRandová;austroslavismus–FrantišekPalacký;pro-
testantskáetika–MaxWeber;konecdějin–FrancisFukuyamaKřížovka:…potřebujevícevýběruprojednotlivce.

Kvíz
Poznáte pravicového představitele z jedné ze zemí
Visegrádské čtyřky?

Přiřa
te termíny či názvy k uvedeným jménům.

neviditelná ruka trhu

spontánní ekonomický řád

železná opona

osa zla

kategorický imperativ

negativní svoboda

otevřená společnost

newspeak

soucitný konzervatismus

objektivismus

austroslavismus

protestantská etika

konec dějin

Adam Smith

Ayn Randová

F. A. Hayek

Francis Fukuyama

František Palacký

George Orwell

George W. Bush

Immanuel Kant

Karl Popper

Ludwig von Mises

Max Weber

Ronald Reagan

Winston Churchill
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Severský stát blahobytu je v mnoha aspektech dobrý model, ale …“ Dokončení výroku Fredrika Reinfeldta,
o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností, najdete v tajence. Výrok Johna Stuarta Milla z minulého čísla
zní: „Populární názory na nezřejmé věci jsou často pravdivé, ale zřídka či nikdy nemají pravdu úplnou.“ Od tohoto
čísla uvádíme znění tajenky dole na protější stránce.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

říjen
Předsedou senátního klubu Jiří Šneberger

Senátoři ODS v úterý 5. září zvolili nového předsedu svého klubu. Stal se jím
Jiří Šneberger, který ve funkci nahradil Tomáše Julínka. Ten byl krátce před
tím jmenován ministrem zdravotnictví.

Vedení senátního klubu ODS je tříčlenné. Šnebergera ve funkci prvního mís-
topředsedy frakce vystřídal Miroslav Škaloud, dalším místopředsedou byl
zvolen František Příhoda.

Výkonná rada ODS (VR) na svém jednání 7. listopadu konstatovala, že ne-
ústupností Jiřího Paroubka se vyčerpaly všechny možnosti dohody o nějaké
formě překlenovací vlády, která by dovedla zemi k předčasným volbám, a to
včetně jednání pod gescí prezidenta republiky. ODS byla v zájmu nalezení
dohody připravena slevit ze svých programových i personálních ambicí.
ODS si je však také vědoma odpovědnosti vítěze voleb, která se týká celého
volebního období.

VR doporučila předsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi, aby přijal nabídku pre-
zidenta ČR Václava Klause k sestavení nové vlády. Zároveň označila druhý
pokus pro sestavení vlády za zcela novou politickou situaci a příležitost pro
využití nových variant řešení. VR ODS doporučila zahájit nové kolo jednání
a stanovila vyjednávací tým ve složení: Mirek Topolánek, Petr Nečas, Petr
Tluchoř. Vyjednávací tým dostal od VR silný a široký mandát.

V senátních volbách, které se konaly na konci října, jednoznačně zvítězila
Občanská demokratická strana. Její kandidáti uspěli ve 14 z 27 volebních
obvodů. V Senátu tak nyní ODS má 41 zástupců z celkového počtu 81 sená-

torů. To je o čtyři více než v předchozím volebním období. Poprvé některá
z politických stran drží v horní komoře parlamentu většinu.

V průběhu tradiční konference britské Konzervativní strany v jihoanglickém
Brournemouth byla 3. října spuštěna webová stránka Hnutí pro Evropskou
reformu – www.europeanreform.eu. Stránku slavnostně uvedl do provozu
předseda Konzervativní strany David Cameron, spolu se stínovým ministrem
zahraniční Wiliamem Haguem a předsedou klubu poslanců ODS v Evrop-
ském parlamentu Janem Zahradilem.
Hnutí pro Evropskou reformu bylo založenou podpisem společné deklarace

předsedů britských konzervativců a ODS v červenci tohoto roku s cílem zalo-
žit názorovou platformu, která bude podporovat a prosazovat myšlenky mo-
dernější, otevřenější a flexibilní Evropy.
Hnutí pro Evropskou reformu je zároveň i základním pilířem nové frakce v Ev-
ropském parlamentu, kterou ODS spolu s Konzervativní stranou a dalšími
názorově blízkými stranami hodlají v příštím legislativním období Evropské-
ho parlamentu založit.

Předsedou poslaneckého klubu ODS byl v úterý 26. září zvolen Petr Tluchoř.
Ve funkci tak nahradil nynějšího ministra financí Vlastimila Tlustého.
Poslanci ODS si zvolili také své nové místopředsedy. Prvním zástupcem Tlu-

choře bude Jan Bürgermeister. Dalšími místopředsedy klubu jsou Zdeňka
Horníková, Pavel Hrnčíř, Miloš Patera a Václav Mencl.

Předsedou poslaneckého klubu zvolen Petr Tluchoř

Odstartovalo Hnutí pro evropskou reformu

Vláda ODS nezískala důvěru PS

Topolánek přijal vůdce běloruské opozice

Většina ODS v Senátu

VR doporučila Topolánkovi přijmout jmenování

Předseda ODS podruhé premiérem
Prezident republiky Václav Klaus ve středu 8. listopadu na Pražském hradě
podruhé jmenoval předsedu ODS Mirka Topolánka premiérem.
Okamžitě po jmenování se rozjelo další kolo jednání o nové vládě. Hned na

jeho počátku občanští demokraté odmítli nabídku šéfa ČSSD Jiřího Paroub-
ka, aby jednali o nové vládě výlučně s jeho stranou. ODS chce konzultovat
možná řešení i s dalšími hráči na politické scéně – lidovci a zelenými.

Vláda předsedy ODS Mirka Topolánka nezískala 3. října důvěru Poslanecké
sněmovny. Kabinet získal při hlasování v Poslanecké sněmovně 96 hlasů,
proti bylo 99 poslanců. Pro vyslovení důvěry hlasovali občanští demokraté,
zelení a většina lidovců. Proti se vyslovili všichni poslanci ČSSD a KSČM.

Tři křes�anští demokraté se hlasování neúčastnili. Nemocnou poslankyni
ČSSD Lenku Mazuchovou vypároval Mirek Topolánek. Vláda podala demisi
o týden později a prezident ji pověřil výkonem funkce až do jmenování nové-
ho kabinetu.

Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek posnídal 10. října s běloruským
opozičním kandidátem na funkci prezidenta Aljaksandrem Milinkevičem.
Oba politici spolu probírali možné způsoby, jakými by Česká republika, po-
případě Evropská unie mohly přispět k nastolení demokracie v Bělorusku.

Mirek Topolánek tak pokračuje ve svých aktivitách podpory běloruské opozi-
ce. V poslední době se setkal také s Vincukem Vjačorkem, šéfem Národní li-
dové fronty a blízkým spolupracovníkem Aljaksandra Milinkeviče.



35

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E



NOVĚ AKREDITOVANÁ VYSOKÁ ŠKOLA. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBORŮ VEŘEJNÁ SPRÁVA
A POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PŘIJÍMÁME POSLUCHAČE PRO STUDIJNÍ ROK 2006/07.
DOMLUVTE SI INDIVIDUÁLNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKU A PROHLÍDKU BUDOVY ŠKOLY
V MĚŠŤANSKÉ BESEDĚ, JUNGMANNOVA 17, PRAHA 1 NA TEL. 221 506 707.


