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úvodník

Opozice je ve standardních demokra-
ciích nezbytným prvkem fungování
politického systému. Nastavuje zr-
cadlo činnosti vlády a předkládá al-
ternativní návrhy. Tedy – měla by …

ODS, v době svého osmiletého pů-
sobení v opozici, měla dostatek času
si tuto pozici vyzkoušet. Všichni re-
sortní ministři předložili dokumenty
v rámci Modré šance a byli vládním
politikům ostrými a věcnými kritiky.
Pořádali desítky seminářů a vysvětlo-
vali lidem vlastní záměry. Dokázali
tak naplnit to, co se od opozice např.
ve Velké Británii čeká – ustavit stíno-
vou vládu, která bude bedlivě sledo-
vat kroky té skutečné a bude předklá-
dat oponentní návrhy.

Osmiletá práce v opozici se ODS
i České republice vyplatila. ODS ne-

musela horečně vytvářet resortní do-
kumenty, ale opřela se o návrhy již
vydané. Přišla do vlády s jasným cí-
lem, co obhajovat a ač omezena koa-
liční dohodou dokázala své zásady
prosadit do vládního prohlášení. Čes-
ká vláda tak po dlouhé době předsta-
vila reformní program s jasnou vi-
zí a cílem, které postupně uvádí do
praxe.

Z dosavadního chování sociálně-
demokratických představitelů mám
však pocit, že se o vytváření podo-
bných konceptů ani nepokoušejí
a naopak pokračuje v předvolební ré-
torice. Místo věcných a racionálních
argumentů zaznívají pouze demago-
gické a emocionální reakce, které
pranic nesouvisejí se zlepšením stavu
jednotlivých politik.

Bohužel se tak ukazuje pouze sku-
tečnost, že ČSSD se vůbec nezměni-
la. V době svého vládnutí pouze iraci-
onálně reagovala na návrhy ODS
a sama nepřinášela skutečná řešení.
Charakter strany reakce si ČSSD
uchovává i nyní. A co více, ani před
rokem a půl, ani nyní není tato kritika
věcná a socialistická opozice je tak
pro tuto zemi neužitečná.

Domnívám se proto, že rozumným
řešením jak pro Občanskou demo-
kratickou stranu, tak pro Českou re-
publiku, je ponechat iracionální so-
ciální demokracii v opozici minimál-
ně osm let, aby se alespoň v jejich
druhé polovině vymanila z bludného
kruhu svých nereakcí a začala přispí-
vat ke zlepšování české politiky kon-
struktivními návrhy.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

Stěžejním tématem březnového čísla
CEVROREVUE se stala problemati-
ka, se kterou se osobně potkal už asi
každý z nás. Jedná se o problém ko-
rupce.

Korupci v tematické části toho-
to čísla analyzují zejména Aleš Pach-
mann z Policejní akademie, který
představuje specifika české korupce,
a Michal Štička z Transparency Inter-
national, zaměřující se na korupci
v souvislosti s politickými stranami.
V původním článku Jiřího Kozáka se
zamýšlíme nad kauzou nákupu stíha-
ček Gripen.

Grafická součást tématu ukazuje
posun České republiky v žebříčku

(ne)zkorumpovaných států, což není
pro naši zemi příliš radostné zjištění.

K hlavnímu tématu patří také roz-
hovor, který nám poskytla Adriana
Krnáčová – výkonná ředitelka Trans-
parency International.

V Galerii osobností světové pravi-
ce Vás tentokrát pozveme do Velké
Británie, do oblasti její konzervativ-
ní politické filosofie. Ředitel Občan-
ského institutu Roman Joch pro naši
revue napsal portrét konzervativního
filosofa Rogera Scrutona.

V zahraniční inspiraci jsme pro
změnu vybrali Finsko, kde se tamní
konzervativci stali skutečným vítě-
zem parlamentních voleb.

Netradičně je laděn příspěvek
Marka Buchty v rubrice o politické
reklamě. Nezaměřuje se na konkrét-
ní volební kampaň, ale představuje
zásady komunikace politických stran
s voliči v období mezi volbami.

Nechybí ani v minulém čísle avizo-
vaná rubrika o politice a ekonomice
v zemích mimo Evropu. Tento cyklus
tentokrát pokračuje pohledem do ji-
hoamerické Bolívie, kde se projevuje
sklon levicového prezidenta Morale-
se k omezování svobody.

Ve vědomostním testu si můžete
vyzkoušet své znalosti o liberalismu.
A v závěru čísla najdete tradiční zá-
bavné rubriky. Příjemné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně
IVAN LANGER

předseda CEVRO

OSM LET PRO SOCIÁLNÍ
DEMOKRACII
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Oproti minulému roku si Česká re-
publika polepšila o významných 0,5
desetin bodu. Od roku 2002 (tehdy
nám byla přisouzena hodnota indexu
3,7) došlo v České republice k výraz-
nému zlepšení.

Korupce a zahraniční investice

Někdejší šéf agentury CzechInvest
a bývalý místopředseda vlády pro eko-
nomiku (v době této funkce) Martin
Jahn uvedl:

„Nyní ke korupci a vlivu na zahra-
niční investice. Česká republika nemá
příliš dobré postavení, na druhou stranu
jsme jedním z největších příjemců za-
hraničního kapitálu ve střední a vý-
chodní Evropě a možná i na světě, takže
zcela evidentně tady přímá úměra není.
Vše závisí na tom, jaká korupce to přes-
ně je a do jaké míry ovlivňuje zahraniční
investory.“

Jeho slova potvrzuje zjištění, že se
Česká republika dostala podle nejno-
vějšího vydání mezinárodní investiční
zprávy Konference OSN pro obchod
a rozvoj (UNCTAD) „World Inves-
tment Report 2006“ jako jediná z no-
vých členských států Evropské unie
mezi dvacet největších světových pří-
jemců přímých zahraničních investic,
což protiřečí jejímu, ne až tak úplně li-

chotivému hodnocení ze strany Trans-
parency International.

Teorii o „neškodlivosti“ určitého ty-
pu korupce v očích investorů potvrzuje
i tvůrce indexu TI profesor Lambsdorf,
který tvrdí, že velká/politická korupce
odrazuje přímé zahraniční investory
méně, než dezorganizovaná korupce
na nižších úrovních. Investoři chtějí
mít své aktivity zajištěny z vrcholných
politických, vládních či administrativ-
ních kruhů, pokud tyto mají nižší úrov-
ně administrativy pod kontrolou. Je to
z toho důvodu, že uplácení administra-
tivy na nižších úrovních je organizačně
značně náročné a výsledek není jistý
v důsledku možných zásahů z vyšších
úrovní administrativy či v důsledku po-
litických tlaků, tj. může dojít k ovlivně-
ní výsledků z centrální úrovně. Dále
přímí zahraniční investoři potřebují
mnohdy ovlivňovat legislativní normo-
tvorbu.

Česká republika, Čína, Jižní Korea

Prof. Shang-Jin Wei z Harvardské uni-
verzity prokázal silnou negativní kore-
laci mezi mírou korupce v dané zemi
a objemem přílivu přímých zahranič-
ních investic. Výjimku z tohoto pra-
vidla tvoří zejména Česká republika,
Čína a Jižní Korea. Do těchto zemí

proudí neúměrné množství přímých
zahraničních investic navzdory relativ-
ně vysoké míře korupce.

Na základě stále ne zcela dobrého
hodnocení míry korupce a syntézy ná-
zorů Lambsdorfa, Weie, Jahna a fak-
tu vysokého přílivu přímých zahra-
ničních investic do České republiky,
lze dospět k jednoznačnému závěru:
V České republice se vyskytuje tzv.
velká/politická korupce, a to ve vysoké
míře (nicméně investorům nevadí).

Agentura CzechInvest skutečně vy-
vinula značné úsilí přilákat do země
investory a index odráží vnímání zej-
ména zahraničních investorů a analy-
tiků, kteří jim radí. Vlády přicházejí
a odcházejí, ale investiční agentura
funguje dál. Systém je v tomto směru
nastaven.

Do budoucna lze hledět s optimis-
mem. Zahraniční kapitál obecně kulti-
vuje podnikatelské prostředí, nebo	
vyvíjí tlak na kvalitu za účelem nepus-
tit na svůj trh malé a střední podniky
(které na potřebnou kvalitu mnohdy
nemají – finančně), to vede i k větší
ochotě spotřebitelů, pokud je však za-
bráněno monopolizaci. Například
v otázce společnosti ČEZ je toto více
než sporné. Energetika bývá v mnoha
zemích světa ohniskem korupčního
kruhu vzhledem k velkým ziskům z po-
liticky podporovaného monopolu.

téma

KORUPCE
V ČESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI),
CELOSVĚTOVĚ BOJUJÍCÍ S KORUPCÍ, PŘISOUDILA ČESKÉ REPUBLICE PRO
ROK 2006 46.–48. MÍSTO ZE 163 ZEMÍ SVĚTA NA ŽEBŘÍČKU INDEXU VNÍMÁNÍ
KORUPCE (INDEX). HODNOTY TOHOTO INDEXU SE POHYBUJÍ V INTERVALU OD
0 DO 10 A NEJVYŠŠÍ HODNOTY ZNAČÍ MINIMÁLNÍ MÍRU KORUPCE V DANÉ
ZEMI. ČESKÉ REPUBLICE JE PŘISUZOVÁNA HODNOTA INDEXU 4.8, KTEROU
SDÍLÍ SPOLEČNĚ S KUVAJTEM A LITVOU.

ALEŠ PACHMANN

Policejní akademie ČR

partneři CEVRO

Na základě hodnocení míry korupce
a syntézy názorů Lambsdorfa, Weie,
Jahna a faktu vysokého přílivu pří-
mých zahraničních investic do ČR
lze dospět k jednoznačnému závěru:
V České republice se vyskytuje tzv.
velká/politická korupce, a to ve vysoké
míře (nicméně investorům nevadí).
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téma

Nejzákladnější dělení protikorupč-
ních norem na mezinárodním poli je
na tzv. hard law a soft law. Hard law je
mezinárodní právo v užším smyslu – je
bezprostředně závazné. V oblasti boje
s korupcí jde o mezinárodní smlouvy,
které jsou vlastně obdobou zákona ve
vnitrostátním právu – rozdíl je v tom,
že zavazují pouze své signatáře, kdež-
to zákon každého pod jurisdikcí. Za
soft law jsou považována různá dopo-
ručení, akční plány, deklarace, pravid-
la typu „guidelines“ a podobně. Jejich
porušení nezakládá přímou meziná-
rodněprávní odpovědnost.

Mezinárodní právní instrumenty
přijaté v rámci OSN

V rámci Organizace spojených národů
působí dvě klíčové protikorupční
smlouvy. První z nich je Úmluva OSN
proti korupci, přijatá v roce 2003. Její-
mi hlavními požadavky jsou trestní po-
stih korupce a využívání stanovených
nástrojů mezinárodní spolupráce. Ta-
to opatření mají být doprovázena pre-
ventivními opatřeními. Smlouva naby-
la účinnosti 14. 12. 2005, kdy jí ratifi-
koval dostatečný potřebný počet států;
bohužel však mezi nimi stále není Čes-
ká republika (podepsala ji přitom již
v roce 2005).

Druhým smluvním počinem OSN
je Úmluva proti nadnárodnímu orga-
nizovanému zločinu, přijatá v roce
2000 v Palermu, účinnosti nabyla od
29. 9. 2003. Česká republika je signatá-
řem této smlouvy, ale zatím ji neratifi-
kovala.

Na poli soft law působí pod OSN
Globální program proti korupci zamě-
řený na „zranitelné“ státy, tj. země
rozvojové či s tranzitní ekonomikou.
Jeho doplňkem je Program integrity
justice, který vyvíjí prostředky proti
korupci v soudnictví.

Mezinárodní právní instrumenty
přijaté v rámci Rady Evropy

Příspěvkem Rady Evropy k boji s ko-
rupcí jsou dvě propracované meziná-

rodní smlouvy z konce 90. let řešící
problém jednak nástroji kriminalizace
(trestním právem) a jednak nástroji
práva občanského.

Občanskoprávní úmluva proti ko-
rupci byla přijata v listopadu 1999.
Uvádí se, že jde o první pokus defino-
vat obecná mezinárodní pravidla v ob-
lasti boje proti korupci nástroji sou-
kromého práva. Na rozdíl od trestního
práva, kde je aktivita primárně na stá-
tu, tato Úmluva dává každé osobě
možnost bránit se korupci, respektive
jejím škodním důsledkům sám podle
své volby.

Právní řád České republiky všech-
na opatření požadovaná v této Úmlu-
vě obsahuje a obsahoval již v okamži-
ku ratifikace smlouvy Českou republi-
kou. Ta tuto Úmluvu podepsala v roce
2000, k ratifikaci pak došlo o dva roky
později.

Druhou ze smluv je Trestněprávní
úmluva proti korupci přijata v lednu
1999. Česká republika tuto Úmluvu
podepsala na konci roku 1999, násle-
dující rok ji ratifikovala.

Na rozdíl od Občanskoprávní pro-
tikorupční úmluvy výhrady signatářů
dovoluje, čehož Česká republika vy-
užila. Požadavek trestněprávní kon-
covky úplatkářství v soukromém ssek-
toru podmínila tím, že si zde nechává
prostor pro zvážení, zda budou všech-
ny formy úplatkářství v soukromém
sektoru zahrnuty do skutkových pod-
stat v trestním zákoně. Významným
požadavkem této Úmluvy je mj. oslab-
ení institutu bankovního tajemství
a záznamů o nebankovních finančních
transakcích a majetku. Česká republi-
ka tuto Úmluvu podepsala na konci
roku 1999, následující rok ji ratifiko-
vala

Mezinárodní právní instrumenty
přijaté v rámci OECD

Ve roce 1997 přijalo ekonomické
uskupení Organizace pro ekonomic-
kou spolupráci a rozvoj (OECD) mezi-
národní úmluvu zacílenou na uplácení
veřejných činitelů prakticky jakýchkoli
států. Česká republika podepsala tuto
Úmluvu v roce 2000, ve stejném roce
pak vstoupila v platnost. Cílem Úmlu-
vy je přimět signatářské státy, aby při-
jaly legislativu, která bude trestně stí-
hat podplácení zahraničních veřejných
činitelů a zavázaly se k vzájemné spo-
lupráci v potírání této kriminality.

Mezinárodní právní instrumenty
přijaté v rámci EU

Úmluva o boji proti korupci, vztahují-
cí se k úředníkům Evropských spole-
čenství nebo úředníkům členských ze-
mí Evropské unie z května 1997 byla
přijata aktem Rady EU. Cílem této
Úmluvy je potírat korupci mezi veřej-
nými činiteli pracujícími jak pro Ev-
ropské společenství, tak na národní
úrovni. Jelikož jde o unijní nástroj, je
zde zajištěn určitý typ kontroly pro-
střednictvím Evropského soudního
dvora. Ten má pravomoc rozhodovat
spory mezi členskými státy týkající se
plnění a eventuálně výkladu Úmluvy.

S touto Úmluvou těsně souvisí další
smluvní instrumenty EU proti korupci
a souvisejícím jevům, mj. Úmluva
o ochraně finančních zájmů Evrop-
ských společenství z roku 1995. Přímo
na korupci je pak zaměřen její První
protokol z roku 1996. Druhý protokol
z následujícího roku je zaměřen na do-
hledávání kriminálních transakcí a za-
bavování výnosů z nich.

MEZINÁRODNÍ
PROTIKORUPČNÍ

NÁSTROJE
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ FORMY KORUPCE JSOU TY, KTERÉ MAJÍ MEZISTÁTNÍ, AŽ
NADNÁRODNÍ PŘESAH A ÚČINKY. V SOUČASNÉM SVĚTĚ EXISTUJE STÁLE

NALÉHAVĚJŠÍ POTŘEBA ŘEŠIT KORUPCI NAPŘÍKLAD V OBLASTI OBCHODU SE
ZBRANĚMI NEBO KORUPCI NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ VŮČI CELÝM

VLÁDÁM EKONOMICKY SLABŠÍCH ZEMÍ.

HELENA SVATOŠOVÁ

Iuridicum Remedium

(IuRe), o. s.
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KOŘENY KORUPCE V ČR
JE TŘEBA HLEDAT UVNITŘ
POLITICKÝCH STRAN

Podle názoru TIC je třeba hledat pří-
činy tohoto stavu uvnitř politických
stran: vnitřní život českých partají
a systém jejich financování má totiž
významný dopad na fungování veřej-
né správy a zákonodárného procesu
v ČR. Tyto problémy pak prohlubuje
nízká efektivita vyšetřování trestné
činnosti politiků.

Politické strany: podnikatelé s vlivem

České politické strany (až na některé
výjimky) mají především relativně níz-
ký počet členů. To umožňuje poměrně
snadnou manipulaci s výsledky pri-
márních voleb klientelistickými klika-
mi uvnitř jednotlivých stran. Častým
trikem, který se v tomto směru použí-
vá, je zapisování tzv. mrtvých duší do
členských seznamů, čemuž do značné
míry napomáhá systém nízkých člen-
ských příspěvků a nedostatečná míra

vnitřní kontroly. Vnitrostranická de-
mokracie se tak mění v pouhou frašku,
která člověka zajímajícího se o politi-
ku nutně musí odrazovat.

Systém financování politických
stran v České republice pak vytváří po-
bídky k tomu, aby se strany dále uzaví-
raly: podíl členských příspěvků na fi-
nancování stran je trvale nízký a strany
jsou stále více závislými na veřejných
zdrojích, což zvýhodňuje v politické
soutěži etablované politické strany.
Prolomit tuto bariéru je pro menší
strany obtížné, ne-li nemožné (pokud
se to podaří, exekutiva svým rozhod-
nutím stranu „přidusí“, jako tomu by-
lo v případě Kaslových Demokratů).
Výsledkem je existující kartel velkých
stran, které vládnou bez toho, aby je
kdokoliv ohrozil (Strana zelených je
výjimkou potvrzující toto pravidlo).

Nikomu neodpovědné a neomeze-
né vládnutí hypertrofuje v rámci veřej-

né správy v neefektivní veřejnou poli-
tiku (ve smyslu „policy“), v rámci moci
zákonodárné pak ve smrš	 nepřehled-
ných předpisů vytvářených často na
objednávku jednotlivých lobbyistic-
kých skupin. Neschopnost policie stí-
hat trestnou činnost volených zástup-
ců dále prohlubuje pocit beztrestnosti,
který se nutně za této situace musí
dostavit. Spirála politické korupce se
roztáčí a z České republiky se pomalu
ale jistě stává mafiánský stát (pokud se
jím Česká republika již nestala).

Co dělat?

K tomu, aby česká politika opětovně
začala plnit tu roli, kterou plnit má, tj.
aby čeští politici odpovědně zastupo-
vali zájmy občanů na místní, krajské
i celostátní úrovni, je především nutné
změnit vnitřní fungování stran přede-
finováním stranického financování.
Vedle toho je třeba vymezit roli politi-
ků a úředníků na všech stupních veřej-
né správy podle hesla „politik stanoví
co, úředník stanoví jak“ a omezit fak-
tický vliv poslanců na tvorbu legislati-
vy. Konečně nad dodržováním přija-
tých pravidel by měla bdít reformova-
ná a sebevědomá policie a profesio-
nálně fungující systém státního zastu-
pitelství a trestního soudnictví. Jedině
tak čeští politici znovuzískají potřebný
základní kapitál pro svou práci: důvě-
ru veřejnosti.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ČESKÁ REPUBLIKA JIŽ DELŠÍ DOBU SE
ZNEPOKOJENÍM SLEDUJE POČETNÉ PŘÍPADY ZNEUŽÍVÁNÍ SVĚŘENÉ MOCI
JEDNOTLIVÝMI POLITICKÝMI PŘEDSTAVITELI, A TO JAK V LEGISLATIVNÍM
PROCESU, TAK I VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, KTERÉ JE MOTIVOVÁNO VLASTNÍM
OSOBNÍM PROSPĚCHEM. SKUTEČNOST, ŽE ČESKÁ POLITIKA ZŘEJMĚ TRPÍ
ZVÝŠENOU MÍROU KORUPCE, PAK POTVRZUJÍ I PRŮZKUMY VEŘEJNÉHO
MÍNĚNÍ, KTERÉ OZNAČUJÍ ČESKÉ POLITICKÉ STRANY SPOLU S POLICIÍ ZA
SPOLEČENSKÉ SEKTORY, KTERÉ KORUPCÍ TRPÍ RELATIVNĚ NEJVÍC.

MICHAL ŠTIČKA

Transparency International

ČR

Z programu:
> Obec v systému veřejné správy
> Obec a její samostatná a přenesená

působnost
> Orgány obce a jejich vztah
> Nakládání s nemovitým majetkem obce
> Obec a obecní úřad
> Co znamená být zvolen členem

zastupitelstva obce – práva a
povinnosti obecně

> Práva a povinnosti člena v rámci
jednání zastupitelstva a mezi nimi

> Práva a povinnosti člena ve vztahu
k dalším orgánům obce

KONŠEL – seminář pro zastupitele
20. dubna 2007, 9.00–16.00
Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55

Seminář je založen na výkladu zákona č. 128/200 Sb. o obcích, č. 129/2000 Sb.
o krajích, č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dalších.
V rámci semináře je prostor pro diskusi o konkrétních problémech účastníků.

Vysoká škola CERO Institut ve spolupráci s agenturou RES
pořádají další seminář pro zastupitele, tentokrát na Moravě.

Účastnický poplatek: 890,– .
Více informací a přihlášky na www.cevro.cz nebo na telefonu 224 237 769.

(zahrnuje oběd, občerstvení během semináře, DPH)

>
>
>
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BOJE PROTI KORUPCI
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Jak vlastně vymezit hranice korupce?
Kdy přestává být dar darem a stává se
úplatkem? Předně je třeba si uvědo-
mit, že původní funkcí daru bylo pro-
hlubování sociálních vztahů a odstra-
ňování komunikačních bariér. Dar
měl tedy původně jen symbolickou
hodnotu, nebyl vyžadován a byl předá-
ván otevřeným způsobem.

Český právní řád nezná korupci

Náš právní řád nám nenabízí žádné
vymezení slova korupce. Uznávanou
definici korupce v širším slova smyslu
poskytují mezinárodní dokumenty,
z nichž zřejmě nejcitovanější se stala
definice formulovaná v rámci IX.
Kongresu OSN v Káhiře v roce 1995,
která zní: „Korupcí se míní úplatkářství
nebo jiné chování ve vztahu k osobám,
jimž byla svěřena odpovědnost ve veřej-
ném nebo soukromém sektoru, které
porušuje jejich povinnosti vyplývající
z jejich postavení veřejného činitele,
soukromého zaměstnance, nezávislého
agenta, a směřuje k získání nepatřič-
ných výhod jakéhokoli druhy pro ně sa-
mé nebo pro jiné …“

Postih korupce je obecně možný
dvěma cestami. První způsob předsta-
vuje odpovědnost za vzniklou škodu
v soukromoprávní právní úpravě (zej-
ména občanského zákoníku, zákoníku
práce, obchodního zákoníku), druhou
metodou postih v rovině veřejnopráv-
ní, zejména trestním zákonem. Sou-
časný trestní zákon vymezuje několik
skutkových podstat trestných činů,
která umožňují postih korupčního

jednání. Jedná se zejména o oddíl třetí
v hlavě III. trestního zákonu zvaný
úplatkářství. Najdeme ho ale jako
znak několika dalších skutkových pod-
stat jako je např. nekalá soutěž, pleti-
chy při veřejné soutěži a veřejné draž-
bě, pletichy při řízení konkursním
a vyrovnacím, porušování povinnosti
při správě cizího majetku, zneužívání
informací v obchodním styku, křivá vý-
pově
 či nepravdivý znalecký posudek
a zasahování do nezávislosti soudu.

Zadávání veřejných zakázek trpí řadou
nedostatků

Jednou z dalších právních norem, kte-
rá by měla předcházet a zamezovat
korupčnímu chování je zákon o zadá-
vání veřejných zakázek. Ačkoli byl
tento zákon mnohokráte novelizován
a přijat v nové podobě (naposledy dne
14. března 2006, kdy byl přijat zákon č.
137/2006 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek), patří tato oblast dlouhodobě
k nejkritizovanějším. Základní myš-
lenka využití veřejných zakázek je za-
ložena na předpokladu, že většinu
statků a služeb dokáže soukromá or-
ganizace vyprodukovat daleko levněji
než organizace ve veřejném sektoru.

V praxi celý proces zadávání veřejných
zakázek trpí množstvím nedostatků
a chyb. K manipulacím při jejich roz-
dělování dochází velmi často. Umělé
rozdělování zakázek na menší dílčí
celky se záměrem se takto vyhnout po-
vinnosti vyhlášení veřejných soutěží,
rozšiřování rozsahu prací nad rámec
původního výběrového řízení a účto-
vání víceprací, zmanipulování veřejné
soutěže ve snaze přidělit zakázku pře-
dem vybrané společnosti tím, že se
např. účelově vymezí kritéria soutěže,
jsou jen některé ze způsobů obcházení
tohoto zákona. Důsledkem jsou pře-
dražené zakázky, jejich nevýhodnost
pro veřejné rozpočty, méně kvalitní
poskytované služby, nepotřebné náku-
py a snížení důvěry veřejnosti.

Lidové moudro říká, že „příležitost
dělá zloděje“ a tudíž, kdyby neexisto-
valy příležitosti, nebyla by ani korup-
ce. Kde tedy vznikají příležitosti těmto
„zlodějům“? Vznikají všude tam, kde
jsou veřejným činitelům svěřovány
pravomoci. V ideálním případě by stát
měl pouze vymezovat a garantovat zá-
kladní pravidla pro realizaci svobod-
ného trhu. Stát s přehnanou mírou zá-
sahů a regulací vytváří podloubí pro
vznik další korupce.

KORUPCE JE CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM, KTERÝ V DNEŠNÍ DOBĚ GLOBALIZACE
PŘEKRAČUJE HRANICE, A SNAHY O JEJÍ POTLAČENÍ ČI ZMÍRNĚNÍ MUSÍ BÝT

PRVOŘADÝM ÚKOLEM KAŽDÉHO VYSPĚLÉHO STÁTU. PROSTŘEDKY K JEJÍMU
VYMÝCENÍ SE RŮZNÍ V ZÁVISLOSTI NA POSTOJI VLÁD JAKOŽ I NA PRÁVNÍ

ÚPRAVĚ JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ A NADNÁRODNÍCH ORGANIZACÍ.

BARBORA HURAJOVÁ

advokátní koncipientka

Nakladatelství Alfa publishing vydalo publikaci známého odborníka na mezinárodní politiku a analytika
české zahraniční i domácí politiky. Kniha přináší srozumitelný a čtivý pohled na základní otázky mezinárodní
politiky a českou pozici v zahraničních vztazích. Na vydání publikace se podílel CEVRO Institut.

SVĚT VIDĚNÝ Z ŘÍPU
zahraniční politika pro každého z nás

Petr Robejšek

Publikaci můžete objednávat na www.cevro.cz, případně tel. 221 506 720.
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KAUZA GRIPEN

O rok později pak vláda rozhodla
o nákupu 24 stíhaček za 60 miliard ko-
run. Následná vláda Vladimíra Špidly
však od prodeje odstoupila a rozhodla
se pouze pro pronájmy. Za desetiletý
pronájem 14 letounů se rozhodla vy-
dat 20 miliard korun. Korupční aféra
se měla týkat jak nákupu stíhaček, tak
jejich pronájmu.

Impuls ze Švédska

Aféru rozproudila v posledních dnech
reportáž švédské televize SvT, která
v souvislosti s prodejem gripenů hovo-
řila o úplatcích ve výši tří miliard ko-
run. Klíčovou osobou uplácení v Čes-
ké republice měl být šéf české kampa-
ně stíhaček gripen, Angličan Steve
Mead, který se původně soustředil
na jednání s ministrem financí Ivem
Svobodou. Za zprostředkovatele jsou
označeni Rakušan Alfons Mensdorff-
-Pouilly, Čech Richard Háva – ředitel
podniku Omnipol a bývalý kanadský

ministr Otto Jelinek. Peníze jim měly
přitéct přes off-shoreové účty v daňo-
vých rájích. V českém prostředí padá
podezření především na vládní ČSSD,
představitelé ale vinu odmítají.

O možné korupci hovořili tři sená-
toři – Michael Žantovský, Jitka Seitlo-
vá a Přemysl Sobotka, všichni ale na-
bídku na úplatek odmítli. Upláceni
měli být zástupci ministerstva obrany,
průmyslu a obchodu, financí a gene-
rálního štábu.

Je to jen špatný překlad …

O týden později odvysílala švédská te-
levize druhý díl reportáže. V ní sehrál
hlavní roli někdejší ministr zahranič-
ních věcí Jan Kavan. V reportáži hovo-
ří o svých schopnostech pozdržet poli-
cejní vyšetřování, což v České televizi
vzápětí popřel špatným překladem …
O následné londýnské schůzce novi-
nářů s řeckým lobbyistou Petrosem
Michopulosem, který otevřeně hovoří

o úplatcích, Kavan informoval policii.
Sven Bergmann, švédský novinář, to
však popírá: „Chci připomenout, že
pan Kavan včera ZMĚNIL své oficiál-
ní prohlášení. Několik dní tvrdil, že
policii kontaktoval Z KRAJE ledna,
tedy než jel na druhé setkání s námi do
Londýna. Včera v České televizi už ří-
kal, že šel na policii až PO londýnském
setkání s námi – 19. ledna,“ řekl Ber-
gmann pro deník aktuálně.cz. Od Ka-
vanova jednání se okamžitě distanco-
vala jak sociální demokracie, tak před-
seda sněmovny Miloslav Vlček, který
jej zaměstnával jako externího porad-
ce pro zahraniční politiku. Případem
se znovu začala zabývat česká policie,
prošetřuje ho rovněž britská protiko-
rupční služba SFO a švédská policie.

Transakce BAE překračují hranice
České republiky

Znovuotevření kauz společnosti BAE
není jen českou záležitostí. Britská po-
licie zkoumá podezřelé transakce spo-
lečnosti v Saudské Arábii, Jihoafrické
republice, Tanzanii, Kataru, Rumun-
sku, Slovensku, Bosně, Chile či Ra-
kousku. Například v Saudské Arábii
měla sahat až do královských kruhů
a vyšetřování bylo zastaveno jen kvůli
udržení křehkého spojenectví mezi
Saudskou Arábií a Velkou Británií.
Na Slovensku prověřují transakci na
armádní komunikační systém, v Ru-
munsku koupi dvou námořních lodí.
V Chile měla společnost údajně uplá-
cet podřízené Augusta Pinocheta.

KAUZA PRONÁJMU LETADEL JAS 39 GRIPEN SE PO NĚKOLIKA LETECH STALA
OPĚT STŘEDEM ZÁJMU ČESKÝCH MÉDIÍ. PRAPOČÁTEK HISTORIE SE ZAČÍNÁ
PSÁT V ROCE 1997, KDY VLÁDA VÁCLAVA KLAUSE ROZHODLA
O MODERNIZACI ARMÁDNÍ LETKY NAMÍSTO RUSKÝCH MIGŮ. O VLÁDNÍ
ZAKÁZKU SE POSTUPNĚ UCHÁZELO PĚT FIREM: KONSORCIUM
MCDONNELL-DOUGLAS/BOEING, LOCKHEED MARTIN, DASSAULT AVIATION,
KONCERN EADS, A BRITSKO-ŠVÉDSKÉ KONSORCIUM BAE SYSTEMS/SAAB.
V ROCE 2001 BYLO VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VE KTERÉM VŠAK PO
NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH ZŮSTAL POUZE KONCERN BAE SYSTEMS/SAAB.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Institutu

inzerce
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Co považujete za hlavní příčiny stále přetr-
vávající korupce v České republice?

Příčin je několik. Jednak dlouhotr-
vající devastace společenských hodnot
v průběhu komunistického režimu
a pak nešetrný přechod do nového
společenského formátu.

Nedostatečná pozornost, která se
věnovala v 90. letech budování kvalit-
ních institucí, přílišné akcentování
všespasitelného tržního prostředí a se-
trvávání protagonistů bývalého reži-
mu v klíčových funkcích. K tomu se
pojí intelektuální prázdnota politické-
ho života a vzdělanostní nepřiprave-
nost řídit věci veřejné.

Ve které oblasti společnosti je korupce nej-
více patrná a jakých prostředků je nejčastě-
ji využíváno?

Všude tam, kde lze získat neopráv-
něnou výhodu, kde procesy rozhodo-
vání nejsou průhledné a kde místo jas-
ných a čitelných kompetencí vládnou
klientelistické vazby.

Veřejné zakázky, privatizace, na-
kládání s majetkem státu nebo obcí,
dotace, obsazovaní do funkcí bez vý-
běrového řízení … atd.

Liší se Česká republika v oblasti korupce
výrazně od západoevropských zemí (co do
míry či stupně objasněnosti)?

Těžko říct, nebo	 se to má v každé
zemi jinak. Pokud ale vycházíme
z předpokladu, že v zemích s dlouhole-
tou demokratickou tradicí jsou veřej-
ná správa a politické procesy nasta-
veny tak, aby se předešlo jejich zne-
užívání, tak je míra korupce ve
veřejně-správní oblastí nižší. (Ve Vel-
ké Británii například ani neexistuje
zákon o veřejných zakázkách). Ne-
mám ale iluze, že pokud se jedná o za-
kázky velikého objemu, až na výjimky,
jsou praktiky srovnatelné.

Daří se orgánům činným v trestním řízení
dostatečně postihovat korupci? Kde vidíte
největší nedostatky?

Na tuto otázku neumím odpově-
dět. Statistiky, které jsou k dispozici,
bohužel nevypovídají o tom, zda je po-

stihování korupce v čase úspěšné nebo
méně úspěšné.

Největší nedostatky shledáváme
v již zmiňované personální propoje-
nosti především na místní úrovni
a v neprofesionalitě. Tím myslím, že
jsou lidi v České republice příliš sdílní,
někdy nad rámec svých kompetencí
a dopouštějí se, zda už úmyslně ne-
bo neúmyslně, profesionálních chyb.
Z toho plyne vulgarizace některých
případů, které by měly zůstat ve spi-
sech vyšetřovatelů až do ukončení vy-
šetřování. V trestním řízení obecně
chybí některé nástroje, jako například
tzv. agent, nebo korunní svědek. Navíc
se domnívám, že by bylo užitečné po-
stupovat podle vzoru Slovenska: zřídit
speciální soud, speciální prokuraturu
a vyčlenit speciální policejní útvar.
O užitečnosti takovéhoto seskupení
není pochyb, Slovensko je toho důka-
zem. Trestnímu řízení neprospívá ani

únik odposlechů, které se pak trans-
formují do divadelních her. Vznikl tím
sice nový dramatický žánr, ale důvěry-
hodnosti vyšetřovacích složek to ne-
přidalo.

Domníváte se, že evropské protikorupční
normy a orgány mohou pomoci korupci
v České republice snížit?

Je dobré, když se Česká republika
přihlásí k dodržování mezinárodních
norem, nicméně jsem skeptická z hle-
diska jejich účinnosti. Každá země si
musí v rámci svých hranic dělat pořád-
ky sama a nemůže spoléhat na to, že se
něco změní pouhou ratifikací úmluvy.
V současnosti, bohužel, už pozbylo
účinnost i tzv. mezinárodní odsouzení
za nečinnost nebo nedostatečnou ak-
tivitu v oblasti protikorupčního boje.
Žádná z postkomunistických zemí na
tom není dobře a na mezinárodních
fórech se nekritizují jednotlivé státy

kvůli vysoké korupci v zemi. Z hledi-
ska protokolu je to neúnosné a pak,
kdo by si to dovolil? Je tolik témat,
které v současnosti dominují meziná-
rodním diskurzem, že upozorňovat na
nedostatečnou protikorupční připra-
venost nějakého státu by mělo za dů-
sledek strategickou nevýhodu při vy-
jednávání o prioritách například v ob-
lasti energetiky. A kdo si tedy může za
současné „umělé evropské vyjednáva-
cí rovnováhy“ dovolit navážet se do
sousedů v oblasti korupce?

Boj proti korupci zůstane tedy bo-
hužel vždy na jednotlivých státech, na
odlišné míře odhodlání zkvalitňovat
veřejnou správu, zprůhledňovat pro-
cesy rozhodování, profesionalizovat
úřednický aparát, prosazovat nutné
a nepopulární reformy, otevírat poli-
tické strany veřejnosti atd.

Jaké nejvýraznější změny by se měly udát,
aby míra korupce v České republice po-
klesla?

Na to, aby vznikl ve společnosti
opravdový pocit naléhavosti ke změ-
ně, je nutné, aby se stal nějaký tzv. veli-
ký průser. Obávám se ale, že těch ve-
likých průserů tady bylo již několik
a nic závratného se nestalo. Veřejnost
si zvykla v průběhu 40 let na leccos
a posledních 15 let přispělo jenom ke
zvýšení apatie a rezignace. Budeme si
muset asi prožít dalších minimálně 40
let. Je to trnitá cesta na Kalvárii. Snad
pak … ale začít můžeme již nyní.

Adriana Krnáčová / Při zadávání
velkých zakázek jsou korupční
praktiky v Evropě srovnatelné

Adriana Krnáčová
• výkonná ředitelka Transparency

International od r. 2002
• absolventka FF UK Bratislava
• spoluzakladatelka Open Society

Fund
• člen Mezinárodního sdružení

novinářů

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Veřejnost si zvykla v průběhu 40 let na
leccos a posledních 15 let přispělo je-
nom ke zvýšení apatie a rezignace. Bu-
deme si muset asi prožít dalších 40 let.
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EVROPSKÁ UNIE

Po několika letech se v Česku vracíme
k debatě, zda je správné a dostatečně
liberální upřednostnění nákupu státní
zemědělské půdy tuzemským podni-
katelům oproti jejich kolegům ze za-
hraničí. Tak to totiž upravuje součas-
ná platná legislativa a umožňuje to
přístupová smlouva o přistoupení ČR
k Unii. Vyjednali jsme sedmileté ob-
dobí, po které může být přístup cizin-
ců k zemědělským pozemkům částeč-
ně omezen. Je tam i klauzule, že tento
režim může být přehodnocen a změ-
něn po třech letech našeho členství
v EU. Což se blíží, a proto se nyní ob-
jevil návrh novely devizového zákona,
který má umožnit nakupovat privati-
zovanou půdu všem cizincům, jimž
stačí zaregistrovat se jako zemědělský
podnikatel. Zrušena by měla být pod-

mínka tříletého trvalého pobytu, od-
padlo by i prokazování bezúhonnosti
i odborné způsobilosti,jak to musí do-
kladovat český podnikatel.

Jsem ale přesvědčen, že ČR by mě-
la využít přechodné období až do roku
2011. Podle mého není důvod měnit
legislativu, kterou navíc nikdo nena-
padl, nikdo ji nezpochybnil: stávající
systém prodeje státní půdy vyhovoval
českým podnikatelům a poskytoval
jim sice minimální, ale alespoň částeč-
nou ochranu.

Musím také připomenout, že hlav-
ním smyslem přechodného období by-
lo umožnit tuzemským rolníkům dos-
tat se k části privatizované státní půdy
a stabilizovat se tím na ní. Tento pů-
vodní smysl se zatím nepodařilo z růz-
ných důvodů naplnit. Až v poslední

době urychlil pozemkový fond privati-
zaci státní půdy, a je tedy reálná šance,
že by se ve zbývajícím přechodném
období dostala ke státní zemědělské
půdě řada dalších tuzemských sub-
jektů.

Opravdu nemám obavu z toho, že
půdu někdo z republiky odveze, ani
z masového výprodeje půdy. Ale jis-
tou komparativní výhodou českých ze-
mědělců je dosud nižší cena nejen pů-
dy, ale i pachtovného. A o tu bychom
mohli přijít.

Zdůrazňuji, že můj pohled není
útěkem od liberalismu ani útokem na
vlastníky, jejichž zájmy hájím stále
a všude. Tento svůj názor jsem říkal
při kritice špatně vyjednané přístupo-
vé smlouvy – a nemám na něm co mě-
nit ani nyní.

8. a 9. března se v Bruselu sešla Ev-
ropská rada, setkání nejvyšších před-
stavitelů všech 27 členských států
EU. Hlavními tématy, která k pro-
jednání předložilo předsedající Ně-
mecko, byla ekologická problemati-
ka. Byl to střet mezi zastánci nekom-
promisního postoje v boji s tzv. kli-
matickou změnou a mezi umírněný-
mi členy unie, kteří pokládají tvrdou
linii za sporný a drahý postup.

Zásadním výsledkem evropského
summitu v Bruselu bylo přijetí závaz-
ku, že Evropská unie sníží do roku
2020 emise CO2 nejméně o 20 %.
Současně s tímto závazkem rozhodli
špičkoví zástupci členských států, že
do roku 2020 bude podíl energie zís-
kávané z tzv. obnovitelných zdrojů
také celkem činit 20 %.

Požadavek na snížení emise CO2

nejméně o 20 % považuji za sporný
především proto, že tento závazek si
na sebe Evropská unie ukládá sama.
Okolní svět nic takového nečiní a ani
činit nehodlá a díky tomu bude EU
nadále nabírat ztrátu na rychle se
rozvíjející ekonomiky v Asii a Ameri-
ce. Očekává se dopad na evropské
hospodářství v řádech miliard eur
ročně.

Za obnovitelné zdroje jsou v Čes-
ké republice považovány malé vodní
elektrárny, spalování biomasy, větr-
né elektrárny a sluneční elektrárny.
Za tzv. neobnovitelné zdroje jsou
považovány velké vodní elektrár-
ny(!), uhelné a jaderné elektrárny.

Již z tohoto výčtu je zřejmé, že
různé členské státy mají různé mož-

nosti využívat obnovitelné zdroje
(větrné elektrárny na mořském po-
břeží, malé vodní elektrárny v Al-
pách apod.). Prošla kompromisní va-
rianta: oněch 20 % je kvóta platná
pro Evropskou unii jako celek. Jed-
notlivé členské státy si proto budou
individuálně vyjednávat svůj „národ-
ní obnovitelný podíl“ s Evropskou
komisí.

V tom vidím podstatný problém:
energetika je v současném světě
otázkou národní bezpečnosti. Měla
by být výhradním domácím hospo-
dářským (a tedy i politickým) téma-
tem. My sami bychom měli držet toto
rozhodování ve vlastních rukou a na
základě parametrů výhodnosti a ná-
rodní bezpečnosti vyjednávat s okol-
ním světem.

JIŘÍ PAPEŽ

poslanec
HÁJENÍ PRÁV NENÍ ÚTĚK
OD LIBERALISMU

ZÁVĚRY „EKOLOGICKÉHO“
SUMMITU BUDOU DRAHÉ

IVO STREJČEK

poslanec EP
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Naše země je členem Severoatlantic-
ké aliance už osm let. Přiznám se, že
bych se asi nad datem našeho vstupu,
12. březnem, příliš nezamýšlel, nebýt
diskuse o americkém radaru a bez-
pečnosti naší republiky, která v pos-
ledních týdnech hýbe českou veřej-
ností.

Myslím, že právě výročí našeho při-
stoupení k Severoatlantické smlouvě
je vhodnou příležitostí pro zamyšlení
se nad vztahem amerického radaru
a našeho členství v alianci. Osobně
nechápu snahy některých zelených či
socialistů podmiňovat instalaci rada-
ru jeho zapojením do struktury NA-
TO. Myslím si, že tam toto zařízení už,
by	 nepřímo, tak nějak z principu věci,
je. I když pravděpodobně nebude
podléhat velitelské struktuře aliance,

půjde o americké vojenské zařízení
a USA stále členy Severoatlantické
aliance jsou. Argumenty typu „radar
bude chránit jen USA a pro nás zna-
mená jen zvýšení ohrožení“ jsou pod-
le mě falešné, z radaru, respektive ce-
lého systému protiraketové obrany,
bude mít v případě ohrožení užitek
celý euroatlantický blok.

Nejsem odborník na mezinárodní
bezpečnost, k této oblasti jsem se dos-
tal asi nejblíže během své návštěvy
NATO v Bruselu krátce před naším
vstupem do aliance. Myslím, že roz-
hodovat o radaru by měli politici a od-
borníci, ti kteří mají dostatek infor-
mací a zkušeností. Referendum, mys-
lím, není v této věci na místě, protože
zcela jistě nebude možné poskytnout
občanům všechny detailní informace.

Také obavy z toho, že si Američané
budou žít „sami pro sebe“, jsou podle
mne liché. Dá se spíše očekávat opak.
Pro příklad můžeme jít do sousedního
Německa nebo i do Ústeckého kra-
je, konkrétně do Dětského domova
v Maš	ově. Tato obec leží v těsném
sousedství vojenského újezdu Hradiš-
tě v Doupovských horách. Když před
několika lety v tomto vojenském újez-
du byli na cvičení američtí vojáci ze
základen v Německu, navázali během
krátkého pobytu u nás s dětským do-
movem partnerství a spolupráce mezi
domovem a jejich rodinami v Němec-
ku přetrvala v podobě předvánočních
setkávání s nadílkou několik let. Při-
tom šlo o Američany, kteří se s tímto
regionem setkali víceméně jen na pár
dní.

Byl jsem se zcela nedávno podívat na
velikou televizní show, kterou uspořá-
dala ČT, aby popularizovala otázku
rozmis	ování amerického protiraketo-
vého obranného systému. Americký
protiraketový „deštník“ není namířen
proti hrozbám, které dnes existují. Má
chránit severoatlantickou civilizaci
proti hrozbám, které se zdají být velmi
aktuální v perspektivě několika let.

Proč vlastně Spojené státy budují
svůj protiraketový systém dnes a proč
sami a ne ruku v ruce se spojenci
v NATO? Jisté je, že Evropa globální
bezpečnostní výzvy tradičně ignoruje
a snaží se proti nim stavět specifická
„evropská řešení“. Ta jsou založena
především na vyjednávání, a také na
neodporování zlu násilím, jehož vý-
sledkem jsou nekonečná jednání s nej-

různějšími totalitními režimy, které
ohrožují své okolí a páchají zvěrstva
na vlastním lidu.

Hlavním problémem zůstává sku-
tečnost, že protiraketové systémy jsou
drahé. A dnes žádná z členských zemí
NATO s výjimkou Spojených států,
neprojevuje ochotu zvyšovat své zbroj-
ní rozpočty. Obrana se stala pro nás
hodnotou jakoby druhořadou. Domi-
nují výdaje na oblasti sociální a enviro-
mentální.

Celý spor o americký radar v Česku
nabývá politické povahy. Tak jako
kdysi vzývali naši slavjanofilové ruské
kozáky, aby přinesli zemi svobodu
a klid, bojí se dnes čeští antiameri-
kanisté různých odstínů vstupu ame-
rických vojáků na svobodnou českou
půdu.

Právě v konfrontaci s historií půso-
bí směšně další často vyslovovaný mo-
tiv postoje proti antiraketové základ-
ně: vždy	 nás to ohrožuje! Radar může
být napaden raketami nepřítele a ne-
bo teroristy. Jak my k tomu přijdeme?
To je samozřejmě především postoj
zbabělý. Byl-li by zastáván důsledně,
pak jsme neměli vstupovat do Evrop-
ské unie ani do NATO. Přátele a spo-
jence nemáme jen proto, aby nás chrá-
nili, ale také proto, abychom my sami
spolu s nimi byli schopni a ochotni
postavit se společným nepřátelům.
V dnešním globalizovaném světě se
nás týkají všechny hrozby, kterým čelí
demokratické státy. Podat si ruku
s Američany je v tomto světě a v této
době nanejvýš logické a správné roz-
hodnutí.

NATO, RADAR
A PARTNERSTVÍ

AMERICKÁ RADAROVÁ
ZÁKLADNA V ČESKU

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec EP

PETR FIALA

náměstek hejtmana

Ústeckého kraje
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JIŘÍ OBERFALZER

senátor

IVO JENÍK

starosta Spolku

českých právníků

Všehrd

JIŘÍ POLANSKÝ

poslanec

MĚL BY NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK SNÍŽIT HRANICI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
NA 14 LET?

Rád bych oddělil dvě věci: co je veřej-
ná poptávka a co je věcný důvod. Vo-
lání veřejnosti po snížení hranice
trestní odpovědnosti bylo tak trochu
poplatné době. V letech 1993–97 vý-
razně stoupla kriminalita mladistvých,
zejména ve srovnání s krátkodobým
útlumem v letech 1991–92. Ale už po
roce 2001 dochází k výraznému úbyt-
ku těchto trestných činů a jejich počet
klesl na vůbec nejnižší úroveň od roku
1971. Snižování hranice trestní odpo-
vědnosti tedy není vysloveně „spole-
čenskou potřebou“.
Osobně jsem přesvědčen, že dnešní
čtrnáctiletá mládež je rozumově vy-
spělá natolik, že je schopna dobře roz-
lišovat co je legální a co nikoli a je
schopna nést odpovědnost za své činy.
Myslím, že se nestane nic dramatické-
ho, pokud se hranice trestní odpověd-
nosti posune na 14 let.

V rozšíření kategorie mladistvých
o okruh čtrnáctiletých osob nevidím
problém, nebo	 dnes v rámci odborné
diskuse převládá názor, že tyto osoby
jsou si následků svých činů vědomy
stejně dobře, jako jedinci o rok starší.
Je však otázka, zda tato změna není
příliš nevýznamná na to, aby mohla sa-
ma o sobě přinést jakákoliv zlepšení.
Nechceme-li vnímat trestní právo jen
jako nástroj represe, pak spolu se sní-
žením trestní odpovědnosti musí být
přijaty také změny, které zajistí efek-
tivní práci s odsouzeným pachatelem
tak, aby jeho návrat do společnosti ne-
představoval opakovně potenciální ri-
ziko, a tím vlastně další náklady na
opakovanou represi. Zejména v přípa-
dě mladistvých pachatelů hrají totiž
v trestním právu větší roli funkce pre-
ventivní a výchovná než funkce repre-
sivní.

Ano, ale u jednoduchých skutkových
podstat. I čtrnáctiletí chápou co je
vražda, loupež a krádež. Neposoudí
ale složitou ekonomickou kriminalitu.
Dobré řešení bych viděl v diferenciva-
né věkové hranici 14 a 15 let.

Účastníci:

Prof. Dr. Miroslav Novák
Prof. PhDr. Petr Fiala, PhD.

Ing. Jan Zahradil

Mgr. Lukáš Benda
Ing. Marek Buchta

Dopolední blok

Odpolední blok

, rektor vysoké školy CEVRO Institut
, rektor Masarykovy univerzity Brno

, poslanec Evropského parlamentu
– případové studie stranického systému

a politického marketingu po jednotlivých zemích
, politolog, hungarista
, pedagog CEVRO Institutu, marketingový poradce

Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, Ph.D., vedoucí katedry politologie
Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Konferenci pořádá CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie
ve spolupráci s katedrou politologie a mezinárodních vztahů
vysoké školy CEVRO Institut za podpory Evropské strany lidové
– Evropských demokratů.

Přihlašovat se můžete na stránkách www.cevro.cz nebo tel. 221 506 724

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie si Vás dovoluje pozvat na politologickou konferenci

PARLAMENTNÍ VOLBY 2005–6
Přední politologové České republiky rozeberou stav politického systému, evropský rozměr středoevropské politiky
a jeho směřování.

V ZEMÍCH V4

Doc. PhDr. Lubomír Kopeček

Mgr. Anna Matušková

Mgr. Ladislav Mrklas

PhDr. Petr Soko

, Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity Brno

, Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity Brno

, politolog, ředitel CEVRO – Liberálně-
konzervativní akademie

l, politolog, šéfredaktor CEVRO Revue
a další

Zbigniew Krzysztyniak, politolog a novinář, zpravodaj tiskové
agentury PAP

Datum konání:
Místo konání:

13. dubna 2007
Vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, 110 00 Praha 1
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POLITICKÁ REKLAMA
Politická komunikace vlád

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Rezignace na komunikaci a pokusy udr-
žovat informační bariéry vzbuzují pode-
zření o záměrech organizace, zvláště po-
kud je u moci.
A. W. Jablonski: Politický marketing,
úvod do teorie a praxe

Po řadě ukázek z atraktivních vo-
lebních klání bych rád v tomto čísle
otevřel další, neméně důležitou oblast
politické komunikace – komunikaci ve
volebních mezidobích. Tedy zejména
komunikaci stran a seskupení, které
jsou u moci. Asi nejsem sám, kdo s ná-
stupem nové vlády očekával výrazný
posun v této oblasti. Vláda vedená
pravicovou ODS nebude váhat a zalo-
ží svůj dlouhodobý úspěch na aktivní,
vstřícné a vizuálně i myšlenkově atrak-
tivní komunikaci s důležitými cílovými
skupinami.

Pokud si ovšem prostudujete napří-
klad poslední hodnocení vlády podle
výzkumu CVVM z února tohoto roku,
občané s komunikačními dovednost-
mi naší vlády zatím spokojeni nejsou.
Právě naopak, komunikaci považují za
její největší slabinu a míra nespokoje-
nosti zde dosáhla téměř 70 %, nejvíce
za všech sledovaných ukazatelů.

Proč vlastně utrácet za komunikaci?

PR je přeci zadarmo. Pošlete tam tis-
kového mluvčího. A	 udělá tiskovku.
Zavoláme spřáteleným novinářům
a oni už to nějak napíší. Tak by se zjed-
nodušeně dalo popsat jedno z největ-
ších nedorozumění, ke kterému v ob-
lasti komunikace dochází. Asi vás pře-
kvapí, že například ve Velké Británii
a dalších zemích je vláda vedle rozsáh-
lých PR aktivit a aktivit v oblasti vý-
zkumu veřejného mínění také jedním
z největších zadavatelů inzerce v mé-
diích. Může se v této oblasti směle mě-
řit s firmami jako Procter&Gamble,
Unilever, Vodafone nebo O2.

Typy kampaní podle obsahu:

� Kampaně k referendům – například
kampaně evropských vlád k referen-
dům o evropské ústavní smlouvě,

z Čech si určitě pamatujete na kam-
paň k referendu o přistoupení k EU.
� Imageové kampaně – podpora ima-
ge země, turistického ruchu, investic
apod.
� Informační kampaně – vysvětlují již
přijatá opatření, blíže je popisují
a usnadňují jejich pochopení a akcep-
taci (např. silniční zákon).
� Zájmové kampaně – obecně kampa-
ně na podporu určité myšlenky, záj-
mu. Informují o chystaných opatře-
ních ještě ve fázi příprav, otevírají ve-
řejnou diskuzi a připravují půdu pro
budoucí kladné přijetí (např. umístění
radarové základny).
� Preventivní kampaně – kampaně
určené k prevenci kriminality, užívání
drog nebo alkoholu, proti kouření, ale
i výzvy k lepšímu zabezpečení majetku
nebo k ostražitosti před různými ne-
bezpečími.

Informační kampaň francouzské vlády
k zavedení zákazu kouření na
veřejných místech

Jako příklad informační kampaně se
podíváme na kampaň francouzské vlá-
dy k zavedení zákazu kouření na veřej-
ných místech. Zákaz vstoupil v plat-
nost 1. února letošního roku a je s ním
spojena například i pokuta za jeho ne-
dodržení ve výši 68 Euro.

Komunikační strategie francouz-
ské vlády zahrnula široké spektrum
komunikačních kanálů. Vedle tradič-
ních tiskových zpráv a konferencí
zřídila vláda informační telefonic-
kou linku, speciální webovou stránku
www.tabac.gouv.fr a dále realizovala
multimediální kampaň v médiích. Její
součástí byl televizní spot, rozhlasový
spot, celostránkové inzeráty v tisku
a bannerová reklama na internetu. Po-
kud by vám takováto kampaň připo-
mněla třeba kampaň nějaké firmy ke
spuštění nového výrobku nebo služ-
by, věřte, že podobnost není vůbec ná-
hodná.

Ukázky z TV spotu

Internetový banner

Tisková inzerce
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Nucená správa na IPB
Překotná
transakce
(pozn. nucená
správa na IPB
v roce 2000)

vedla k tomu, že stát pasivně pře-
vzal model navržený ČSOB. Prak-
tickým výsledkem byly sto pro-
centní státní záruky za úvěry, které
ČSOB převzala. V dalších letech
to vedlo k tomu, že ČSOB je ma-
sově odkládala do státní Konsoli-
dační banky, což jí stát dodnes
proplácí. Parlamentní vyšetřovací
komise konstatovala: „Transakční
dokumenty podepsané 19. června
2000 jsou jednostranně výhodné
pro ČSOB na úkor státního roz-
počtu.“ Jestliže IPB potřebovala
v červnu 2000 kapitálovou injekci
ve výši 20 až 40 miliard, stála za-
tím akce „nucená správa“ kolem
150 až 200 miliard korun, a to
ještě nejsme u konce.

Kakao
Michal
Kraus
a František
Rigo odjeli
spolu v záři

2001 do Ghany, aby koupili pod-
nik na zpracování kakaových bobů
(PBC). Podle Riga (nyní uvězně-
ného na 10 let za podvody) sto ti-
síc dolarů, které tehdy do Ghany
vezli, mělo sloužit k uplácení
úředníků na ghanském minister-
stvu financí. Kraus dále vysvětlil,
že dalších padesát tisíc dolarů,
které odeslal z účtu své matky,
mělo sloužit jako záloha na koupi
podniku. Podle Riga však byly
i tyto peníze určeny na úplatky.
Kraus (bývalý šéf poslaneckého
klubu ČSSD) je tak kromě praní
špinavých peněz a podvodu stí-
hán i za úplatkářství.

INDEX VNÍMÁNÍ KORUPC

REVUECEVRO

Výstavba D47

řízení rozhodla, že
smlouva pro výsta
dálnice D47 s kon
sing & Construct
podzim téhož rok
monovský smlouv
výhodnou pro stá
smlouvu v březnu
děla (za penále 6
Zakázku nakonec 
nost Skanska v ce
vyšší než původnKorupce na ministerstvu

obrany
V květnu
1998 byl
zadržen vy-
soký důstoj-
ník minis-

terstva obrany při přebírání úplat-
ku 300.000 korun, který si vynutil
na firmě Zeman a Zeman pod po-
hrůžkou zrušení smlouvy s armá-
dou. Firma vyhrála konkurz na zá-
sobování armády v roce 1995,
projekt však nesplnil původní
očekávání, a proto v roce 1998
společnost navrhla ukončení
smlouvy.

Co je index vnímání korupce?

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI) vydává každoročně mezinárodní nezisková
organizace Transparency International. Index vyjadřuje míru korupce, jaká podle názoru představitelů
podnikatelské sféry a analytiků panuje mezi politiky a veřejnými představiteli v příslušné zemi. CPI je
složený index, který pro hodnocení roku 2006 čerpá z 12 různých průzkumů mínění provedených de-
víti nezávislými institucemi v období 2005–2006. Zatím poslední index zahrnuje 163 zemí, přičemž
pro zahrnutí země do žebříčku CPI je nezbytné, aby ji hodnotily alespoň 3 nezávislé zdroje. Čím menší
index země má, tím je zkorumpovanější. Index vyjadřuje vnímání míry zneužití veřejného postavení
k soukromému účelu, úplatků při veřejných státních dodávkách, zpronevěry veřejných fondů či účin-
nosti antikorupční politiky.

Poř. Země CPI
1. Dánsko 10,0
2. Finsko 9,6
3. Švédsko 9,5
4. Nový Zéland 9,4
5. Island 9,3
6. Kanada 9,2
7. Singapur 9,1
8. Nizozemsko 9,0
9. Norsko 9,0

10. Švýcarsko 8,9
37. Česká republika 8,7

CPI 1999
Poř. Země CPI

1. Dánsko 10,0
2. Finsko 9,8

3. Nový Zéland 9,4Švédsko

5. Kanada 9,2Island
7. Singapur 9,1
8. Nizozemí 9,0

9. Norsko 8,9Švýcarsko
11. Lucembursko 8,8
39. Česká republika 4,6

CPI 2000
Poř. Země CPI

1. Finsko 10,0
2. Dánsko 9,8

3. Nový Zéland 9,4Švédsko
5. Kanada 9,2

6.
Island

9,1Norsko
Singapur

9. Nizozemí 8,9
10. Velká Británie 8,7
42. Česká republika 4,3

CPI 2001
Poř. Země CPI

1. Finsko 9,9
2. Dánsko 9,5
3. Nový Zéland 9,4

4. Island 9,2Singapur
6. Švédsko 9,0
7. Kanada 8,9
8. Nizozemí 8,8
9. Lucembursko 8,7
10. Norsko 8,6

47.
Bulharsko

3,9Chorvatsko
Česká republika

CPI 2
Poř. Země

1. Finsko

2. Dánsko
Nový Zéla

4. Island

5. Singapur
Švédsko

7.
Kanada
Lucembu
Nizozemí

10. Velká Brit

52.

Česká rep
Lotyšsko
Maroko
Slovensko
Srí Lanka

Armádní manipulace
s veřejnými zakázkami

Protikorupč-
ní policie
navrhla ob-
žalovat jede-
náct lidí za

korupci v armádě. Osm z nich
jsou bývalí důstojníci. V letech
1997 až 1999 měli zmanipulovat
veřejné zakázky za 482 milionů
korun. Podle obvinění dohazovali
zakázky na úpravy letiš� či opravy
letištní techniky bez výběrových
řízení.



15

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

Gripeny
O proná-
jmu le-
tounů Gri-
pen ve
výši téměř

20 mld. Kč rozhodla vláda v červ-
nu 2004. Výběr letounů od počát-
ku provázely pochybnosti, zda je
průhledný a jestli republika nad-
zvukové letouny vůbec potřebuje.
Policisté konstatovali, že nákup
stíhaček „korupce zřejmě prová-
zela“. Dnes se mluví o neprů-
hledném plnění off-setových pod-
mínek ze strany britsko-švédské-
ho konsorcia. Neuskutečněný
prodej 24 stíhaček v roce 2001 je
v posledních dnech opět středem
zájmu. Vyvolala ho reportáž švéd-
ské televize o několikamiliardové
korupci.

Kauza biolíh
Pokus lobbyisty
Františka Vybírala
(člena ČSSD,
obviněného
z manipulace
vládního progra-
mu na výrobu

biolihu) uplatit Policii ČR ve věci
pražského realitního spekulanta
Miloše Červenky, který podle ob-
vinění žádal lobbyistu Vybírala,
aby mu pomohl zjistit, co na něj
policie má, a zastavit policejní
stíhání proti Červenkovi. Vybíral
nabídl 9. 3. 2006 policistovi 500
tis. Kč jako zálohu z celkové výše
nabízeného úplatku 7 mil. Kč,
jestliže mu policista umožní pros-
tudovat celý spis a ukončí prově-
řování Miloše Červenky. Fr. Vybí-
ral byl přitom policií zatčen.

Pět na stole v českých
Ředitele ka-
binetu před-
sedy vlády
Zdeněk Do-
ležel si pod-

le nahrávky pořízené TV Nova řekl
23. srpna 2005 při setkání s pol-
ským lobbistou J. Spyrou na ru-
zyňském letišti o úplatek
5 mil. Kč.

CE A ČESKÁ REPUBLIKA

téma

Vláda Milo-
še Zemana
v červnu
2002 bez
výběrového

e bude uzavřena
avbu ostravské
nsorciem Hou-
ion (H&C). Na
u označil M. Ši-
vu za krajně ne-

át. Špidlova vláda
u 2003 vypově-
50 milionů Kč).
dostala společ-

eně o tři miliardy
ě žádala H&C.

2002
CPI
9,7

9,5and
9,4

9,3

9,0rsko

tánie 8,7
publika

3,7
o

CPI 2003
Poř. Země CPI

1. Finsko 9,7
2. Island 9,6

3. Dánsko 9,5Nový Zéland
5 Singapur 9,4
6 Švédsko 9,3
7 Nizozemí 8,9

8.
Austrálie

8,8Norsko
Švýcarsko

11.
Kanada

8,7Lucembursko
Velká Británie

54.
Brazílie

3,9Bulharsko
Česká republika

CPI 2004
Poř. Země CPI

1. Finsko 9,7
2. Nový Zéland 9,6

3. Dánsko 9,5Island
5. Singapur 9,3
6. Švédsko 9,2
7. Švýcarsko 9,1
8. Norsko 8,9
9. Austrálie 8,8
10. Nizozemí 8,7

51.
Česká republika

4,2Salvador
Trinidad a Tobago

CPI 2005
Poř. Země CPI

1. Island 9,7

2. Finsko 9,6Nový Zéland
4. Dánsko 9,5
5. Singapur 9,4
6. Švédsko 9,2
7. Švýcarsko 9,1
8. Norsko 8,9
9. Austrálie 8,8
10. Rakousko 8,7

47.

Česká republika

4,3Řecko
Namibie
Slovensko

CPI 2006
Poř. Země CPI

1.
Finsko

9,6Island
Nový Zéland

4. Dánsko 9,5
5. Singapur 9,4
6. Švédsko 9,2
7. Švýcarsko 9,1
8. Norsko 8,8

9. Austrálie 8,7Nizozemí

11.
Rakousko

8,6Lucembursko
Velká Británie

46.
Česká republika

4,8Kuvajt
Litva

Kauzy Petra Zgarby
Petr Zgarba
se jako pos-
lanec (mís-
topředseda
zeměděl-

ského výboru) na konci roku 2003
zasadil o navýšení dotace (o 9
mil. Kč) pro svou obec Lípa Petr-
kov, kde sám žije. Z části této do-
tace by se měla stavět i speciální
odbočka kanalizace přímo k němu
na pozemek. Za jeho pozemkem,
kam by měla tato odbočka vést,
jsou staré, jeho rodině patřící ba-
henní lázně, které by měly být
v budoucnu opět zprovozněny.
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JARNÍ AKADEMIE
ZAKONČENÁ VEČÍRKEM

V březnu jsme se opět sešli u příleži-
tosti konání Liberálně-konzervativní
akademie, která pokračovala svým již
5. blokem a výjimečně byla dvoudenní.
Letní semestr byl zahájen v sobotu
lekcemi psychologa a odborníka na
komunikaci Jiřího Frgala, vedoucího
katedry aplikovaných disciplín Vysoké
školy CEVRO Institut, a jeho kolegy-
ně Hany Svobodové z agentury Spek-
trum, a též ředitelem reklamní agen-
tury KLAN Janem Šafratou. Nedělní
dopoledne patřilo Aleně Mackové
z právnické fakulty UK.

Za účasti asi čtyřiceti studentů se
v první skupině posluchačů Jiří Frgal
s Hanou Svobodovou věnovali tématu
komunikace a veřejné prezentace.
V rámci přednášky si studenti mohli
vyzkoušet praktický nácvik. Jejich

úkolem byla prezentace na téma:
„Které přísloví či úsloví má podle mého
názoru největší význam pro práci v ob-
lasti veřejného života a proč?“ Bylo
zřejmé, že přednáška akademiky vel-
mi zaujala a byla pro ně užitečnou
zkušeností. Druhá skupina měla mož-
nost si vyslechnout přednášku Jana
Šafraty, týkající se politického marke-
tingu na téma kreativity v politické
reklamě.

Sobotní večírek

Po skončení přednášek se akademici
přesunuli do restaurace Bonarte
v Praze-Vysočanech, kde již bylo při-
chystáno příjemné posezení s večeří,
které se protáhlo až do pozdních ve-
černích hodin. Večer se odehrával

v neformálním duchu, vládla příjemná
atmosféra, našel se i prostor pro dota-
zy týkající se LKA a volnou zábavu.

V neděli akademie pokračovala
přednáškou Jiřího Frgala (pro druhou
skupinu) a lekcí Aleny Mackové na té-
ma soukromé právo (pro 1. skupinu
studentů), kde se v následné diskusi
dostalo i na kauzu „Altner“.

Na konci března přijede Petr Robejšek

Na konci března čeká na akademiky
jednodenní blok přednášek týkající se
politologie a mezinárodních vztahů.
Lekce povede Ladislav Mrklas na té-
ma zájmové skupiny a politický systém
ČR a Petr Robejšek, který se bude vě-
novat tématu národní zájmy a s tím
souvisejících aspektů.

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátor LKA

„Pasažérka je posledním nedokonče-
ným dílem Andrzeje Munka, který za-
hynul při automobilovém neštěstí 20.
září 1961. Na palubě lodi, plující z Ka-
nady do Hamburku, cestuje profesor
se svojí ženou Lízou, bývalou esesač-
kou. Líza svou minulost před mužem
zatajila, ale minulost se přihlásí ke slo-
vu ve chvíli, kdy na lo
 nastupuje pa-
sažérka, podobná Martě, vězeňkyni
z koncentračního tábora…. Film byl
vyznamenán cenou FIPRESCI na
XVII. MFF v Cannes 1964 a na XV.
FFP byl poctěn „za nevšední přístup
k tematice nacistických zločinů, vyzna-
čující se hlubokou analýzou psycholo-
gie viníků a jejich svědomí“ Hlavní ce-
nou a cenou Svazu protifašistických
bojovníků.“ Tolik anotace putovní fil-
mové přehlídky Vzpomínky a zapomí-
nání na film Pasažérka, který byl dal-
ším snímkem v rámci filmového semi-
náře CEVRO institutu Evropské hod-

noty ve filmu, popisuje vztah vězenky-
ně a věznitelky v osvětimském táboře.
Film zahájil jednu z podetap seminá-
ře, věnovanou tématu holocaust.

Překvapení v podobě Lucie Králové

Na úvod semináře vystoupil Matyáš
Zrno z Občanského institutu a krátce
pohovořil o historickém kontextu ho-
locaustu. Upozornil, že celý systém
vraždění Židů vznikl na iracionální
pohnutce německých vůdců o teorii
životního prostoru a antisemitismu.
„Židé nepředstavovali žádné nebez-
pečí,“ upozornil. I přesto nebyla po-
moc lidem židovského vyznání maso-
vou záležitostí: „Šlo pouze o individu-
ální akty, např. vydávání víz.“ Petr
Slinták, odborník na filmovou vědu
z Filosofické fakulty UK, posoudil
polskou kinematografii 30. a 40. let ja-
ko zaostalou, která musela být po dru-

hé světové válce znovu budována.
„Toto budování bylo charakteristické
přebíráním totalitních estetických
vzorů,“ dodal. Centrem polského fil-
mu se v té době stala Lodž, kde vystu-
doval tamější filmovou vysokou školu
i Andrzej Munk. Jeho dílo však z dů-
vodu autonehody zůstalo nedokonče-
no a konečnou podobu mu dal až Wi-
told Lesiewicz.

Na prvním březnovém setkání však
na návštěvníky čekaly dva filmy. Bonu-
sem byl film režisérky Lucie Králové
a Miloslava Nováka Zlopověstné dítě,
vyprávějící osud dvacetiletého truhlá-
ře Michala z Plzeňska, který je již od
třinácti let plně pohlcen tématem ho-
locaust. Film přišla na půdu CEVRO
Institutu uvést dámská část režisérské
dvojice, Lucie Králová.

DÍLO ANDRZEJE MUNKA NA PŮDĚ
CEVRO INSTITUTU PETR KOLÁŘ

prorektor CEVRO Institutu
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LUKÁŠ KOLLERT

student
PRINCIP SUBSIDIARITY V EU: ÚČINNÝ

LÉK NEBO PAPÍROVÝ TYGR?

Dne 12. března uspořádal senátní Vý-
bor pro záležitosti EU ve spolupráci se
Spolkem českých právníků Všehrd,
CEVRO Institutem a Konrad Ade-
nauer Stiftung konferenci věnovanou
v Evropské unii tak často vzývanému
principu subsidiarity.

První část konference proběhla na
půdě Senátu. Po úvodním slovu sená-
tora Lu
ka Sefziga vystoupil docent
Právnické fakulty UK Harald Christi-
an Scheu, který objasnil význam slova
subsidiarita a jeho etymologii. Na
otázku, kdo má kontrolovat dodržová-
ní této „decentralizační zásady“, za-
braňující nekontrolovanému přesunu
kompetencí na vyšší úroveň, posléze
jednoznačně odpověděl poslanec ně-
meckého Spolkového sněmu Thomas
Silberhorn. Vzhledem k politické po-

vaze subsidiarity je přirozené, že se má
jednat o národní parlamenty. Děkan
Právnické fakulty UK profesor Aleš
Gerloch následně přednesl výklad
o možnosti uplatnění principu subsidi-
arity při výkonu veřejné moci a vyjád-
řil určitou skepsi při zamyšlení se nad
jeho uplatňováním v politice EU. Dal-
ším významným hostem byl profesor
university v Curychu Jan Kruliš – Ran-
da. Pod kritické světlo postavil zakom-
ponování principů subsidiarity do ev-
ropského práva a z tohoto úhlu pohle-
du vyložil základní námitky k evropské
ústavě. Na závěr dopoledního pro-
gramu vystoupila Dr. Lenka Pítrová
z Parlamentního institutu a vylíčila
zkušenosti českého parlamentu s apli-
kací principu subsidiarity ve vztahu
k evropským institucím.

Druhou částí konference bylo aka-
demické sympozium na právnické fa-
kultě, jehož se zúčastnili mj. prorektor
CEVRO Institutu Petr Kolář a lektor
CI Jiří Georgiev.

Za hlavní témata konference by-
chom mohli označit jak vymezení po-
jmu subsidiarity jakožto podpory, kte-
rou má „vyšší“ jednotka rozhodování
poskytovat jednotce „nižší“, tak i aktu-
ální zamyšlení nad možnostmi aplika-
ce principu subsidiarity v rozhodova-
cím procesu. V kontextu vymezení
vztahu mezi EU a členskými státy při-
tom existuje z pohledu přednášejících
řada „bílých míst“, kde je zapotřebí
kontrolu dodržování subsidiarity posí-
lit tak, aby se z tohoto nástroje nestal –
řečeno slovy jednoho z přednášejících
– pouhý papírový tygr.

� Diskuse o vztahu státu a církví,
ČRo 1 – Radiožurnál, 8. 2. 2007, Petr
Kolář

� ODS koriguje předvolební sliby,
www.aktualne.cz, 8. 2. 2007, Ladislav
Mrklas
… Měsíc po nástupu druhé Topolán-
kovy vlády je jisté, že třetina z patnác-
ti slibů splněna nebude. Postup mi-
nistrů dává naději, že další část ještě
splněna být může, u poslední třetiny
je to prakticky jisté.

„Nedodržení slibů se dá vysvětlit
několika způsoby. Například, že au-
torům předvolebního programu ne-
byla známa skutečná hloubka dané-
ho problému. Také jde říci, že vláda
je koaliční, a že tedy není možné
všechno prosadit,“ komentuje posun

v programu ředitel institutu CEVRO
Ladislav Mrklas. Zároveň dodává, že
těsně před volbami ODS skutečně
podnikla významné populistické kro-
ky. „Řídila se pravidlem, že se vyplatí
něco naslibovat, a potom prostě ro-
zumně vládnout,“ vysvětluje ex-
pert …

� Vláda chystá reformy. Stihne jen
nějaké, www.aktualne.cz, 13. 2. 2007,
Petr Kolář
… Ministři nemohou pracovat rychle-
ji. „Vláda stihne zákon projednat za
čtyři měsíce, sněmovně to v průměru
trvá osm měsíců,“ shrnuje prorek-
tor vysoké školy CEVRO Petr Kolář
běžný průběh schvalování zákona –
od dokončení prvního návrhu minis-
trem, do vyhlášení ve sbírce zákonů.

Vláda může průběh urychlit, když
zruší připomínkové řízení a návrh po-
šle okamžitě sněmovně. „U novel

platných zákonů je to běžné,“ říká
Kolář. Právě proto dnes ministři
s předstihem připravují menší změny
… Prorektor školy CEVRO tvrdí, že
přijímání zákonů by se zjednodušilo,
kdyby se parlament vzdal části svých
pravomocí. „U nás platí pravidlo, že
není možné ukládat povinnosti bez
zákona. Ke všemu se tedy musí vyslo-
vit sněmovna. Pravidlo se však použí-
vá i v absurdních případech,“ připo-
míná Kolář, že v Česku musí všechny,
i zcela bezvýznamné evropské normy
a směrnice schvalovat vláda i parla-
ment. „Na Slovensku to jde naříze-
ním vlády,“ dodává …

� Existuje evropská občanská společ-
nost, www.ihned.cz, 27. 2. 2007, Ladi-
slav Mrklas

� Klausův poslední rok, www.aktual-
ne.cz, 28. 2. 2007, Ladislav Mrklas

v únoru
CEVRO V MÉDIÍCH

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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Na prvním z dílů semináře o situaci
parlamentních stran vystoupili polito-
log a ředitel CEVRO Mgr. Ladislav
Mrklas, který nahradil nemocného
Pavla Pšeju, vedoucí katedry politolo-
gie a mezinárodních vztahů vysoké
školy CEVRO Institut PhDr. Daniel
Kunštát a jako zástupce KSČM ve-
doucí katedry sociologie FSV doc. Mi-
lan Tuček.

Ladislav Mrklas v prvním příspěvku
využil práce Herberta Kitschelta o vý-
voji nástupnických komunistických
stran. Podle něj je pro úspěch těchto
stran důležitá zejména (ne)připrave-
nost stranické elity k proměně strany;
(ne)akceptace transformace členskou
základnou; historická relevance levice;
udržení majetkového a finančního zá-
zemí a dopad konfliktu centrum–peri-
ferie, Ladislav Mrklas k nim ještě
v českém prostředí přiřadil masový
charakter členské základny a discipli-
novanost voličů, existenci řady přidru-
žených organizací, protestní potenciál,
pozitivní působení proporčního voleb-
ního systému a úspěšný boj o agrární
a národně-socialistické dědictví.

Rozdělení KSČM je pouze fikce

Klíčovou částí vystoupení L. Mrklase
bylo zpochybnění názoru, že KSČM je
rozdělena do názorových frakcí. Ilu-
zornost tohoto názoru dokázala na
poslední volbě předsedy KSČM, v níž
zástupci reformistických, resp. kon-
zervativních sil ve straně získali mini-
mum hlasů a uspěli naopak zástupci,
které nelze k některé z těchto skupin

přiřadit. „Frakcionalizace, pokud exis-
tuje, je strategicko-taktická,“ uvedl
Ladislav Mrklas. Podle něj je KSČM
pragmatická strana, která pouze vyvo-
lává zdání soupeřících křídel.

V další části vystoupení nastínil La-
dislav Mrklas možný další vývoj strany.
Za nejpravděpodobnější označil za-
chování statusu quo, který by pro ní
měl nejnižší transakční náklady, méně
pravděpodobné je pak otevření se re-
formistům či hlubší konzervace. Za
největší rizika pro stranu označil kle-
sající členskou základnu, dramatický
nárůst průměrného věku strany a stá-
vající politickou garnituru, složenou
z představitelů 50. a 60. let.

Daniel Kunštát představil
komunistický lektorát

Ve druhé části se Daniel Kunštát vě-
noval vymezení komunistického elek-
torátu, provedené na reprezentativ-
ním vzorku 4 857 respondentů. Podle
tohoto výzkumu mají více než 3/4 ko-
munistických voličů nižší než středo-
školské vzdělání s maturitou, většina
jich je ve věku nad 60 let a ekonomicky

neaktivní. Strana získává podporu
rovnoměrně ve všech velikostních ka-
tegoriích obcí s výjimkou Prahy, nejví-
ce od voličů s průměrným příjmem
7 001–9 500 Kč.

Milan Tuček v závěrečném vystou-
pení upozornil na skutečnost, že křídla
a rozdílná komunikace navenek i do-
vnitř existují ve všech stranách a ne-
jsou specifické pouze pro KSČM.
Zpochybnil sociologické teze Daniela
Kunštáta, když poukázal na značnou
zdrženlivost skutečných voličů KSČM
hlásit se při průzkumech ke „své“ stra-
ně. Stejně tak označil za klišé skuteč-
nost, že volba KSČM se v rodině dědí.
Podle jeho názoru však komunistická
strana představuje neanarchistickou
a neekologickou alternativu pro mla-
dé voliče.

V následné diskusi padla řada té-
mat. Jedním z nich byl například mi-
mořádný výsledek KSČM ve sněmov-
ních volbách v roce 2002. Daniel Kun-
štát zdůvodnil tento úspěch přílivem
hlasů nevoličů z let devadesátých, La-
dislav Mrklas a Milan Tuček pak po-
ukázali na posun sociální demokracie
do středu politického spektra.

JIŘÍ KOZÁK

vedoucí projektového

oddělení CEVRO Insitut

PRVNÍ DÍL
POLITOLOGICKÉHO
SEMINÁŘE CI

inzerce

Panelisté při závěrečné diskusi
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BOLÍVIJSKÁ PRAVICE
Politická participace byla v Bolívii po
dlouhou dobu výhradní záležitostí
kreolské oligarchické menšiny, pří-
padně armády. Od zisku nezávislosti
v roce 1825 až téměř do poloviny 20.
století vznikaly elitní strany opírající
se zejména o stříbrařské či cínařské
lobbistické skupiny, případně o moc-
né latifundisty. Domorodý živel, který
podle bolívijského Národního statis-
tického úřadu tvoří více než polovinu
obyvatelstva, až do poloviny 20. stole-
tí na politickém a ekonomickém živo-
tě Bolívie de facto vůbec nepartici-
poval.

Hlavní stranou Podemos

V současnosti představuje nejsilnější
středo-pravicovou politickou stranu
v Bolívii uskupení Podemos („Může-
me“), což je akronym složený ze slov
Poder Democrático y Social (Sociální
a demokratická síla). Podemos je ná-
sledovníkem a pokračovatelem politi-
ky Národní demokratické akce
(ADN, Acción Democrática Nacio-
nalista), která se stala hlavní oporou
bývalého vojenského diktátora Hugo
Banzera (v čele vojenské vlády stál

v letech 1971–78). Banzer založil
ADN jako stranu sdružující konzerva-
tivní sektory bolívijské společnosti
bezprostředně poté, co svým odcho-
dem z prezidentského postu (1978)
umožnil přechod k civilní vládě. ADN
měla Banzerovi posloužit jako politic-
ký nástroj k opětovnému dosažení
moci ve volbách. Není bez zajímavos-
ti, že se bývalý diktátor stal preziden-
tem znovu v roce 1997 (ve druhém ko-
le prezidentských voleb byl zvolen bo-
lívijským Kongresem). Současný lídr
strany Jorge Quiroga po Banzerově

smrti v roce 2002 přejmenoval ADN
na Podemos.

Mezi další dvě pravicová uskupení,
která však v současnosti hrají menší
roli, lze počítat Národní revoluční
hnutí (MNR, Movimiento Naciona-
lista Revolucionario) a Frontu národ-
ní jednoty (Frente de Unidad Nacio-
nal). Zde podrobněji zmíním pouze
Národní revoluční hnutí, které vznik-
lo jako první masová politická strana
v Bolívii v roce 1941 a představuje stě-
žejní politickou stranu Bolívie 2. polo-
viny 20. století. MNR ve svých po-
čátcích působilo jako levicová pro-
reformní strana, nicméně zejména
v souvislosti s radikální neoliberální
politikou prezidenta Gonzala Sán-
cheze de Lozady, silně podporované-
ho USA, dochází v 90. letech k jejímu
posunu v rámci stranického spektra
směrem doprava. V roce 2003 musel
Sánchez de Lozada prchnout do Spo-
jených států v souvislosti s masovými
protesty, které vyvolal jeho záměr ex-
portovat bolívijský zemní plyn do
USA a Mexika přes území historické-
ho rivala a nepřítele – Chile.

Společný postup proti Moralesovi

Nástupem levicového populisty Eva
Moralese se bolívijské pravicové
a centristické strany dostaly pod velmi
silný tlak. Moralesova politika nacio-
nalizace klíčového energetického
průmyslu, radikální pozemková refor-
ma a Ústavodárným shromážděním
chystaná konstituce (která mimo jiné
staví stát do pozice jediného vlastníka
veškerých přírodních zdrojů a půdy
a zvýhodňuje indiánské obyvatelstvo)
představují principiální zásahy do
společenské a ekonomické struktury

státu. Opoziční síly se musely semk-
nout a v září 2006 podepsali reprezen-
tanti nejvýznamnějších centristic-
ko-pravicových uskupení a představi-
telé občanských komisí bohatších de-
partmentů smlouvu, která je zavazo-

vala ke společnému boji proti Morale-
sově politice.

Mezi hlavní odpůrce prezidento-
vých kroků lze zařadit zejména před-
stavitele nejbohatších departmentů
východní a jižní Bolívie (Santa Cruz,
Beni, Tarija a Pando), kde mají pro-
konzervativní Podemos a MNR své
bašty. V posledních parlamentních
volbách zde jednoznačně vítězilo Po-
demos se zisky mezi 40–45 %, zatímco
MAS si připisovalo kolem 30 % hlasů
(naopak například v La Pazu pro
MAS hlasovalo 67 % a pro Podemos
pouhých 18 % voličů). Hlavním pojít-
kem bolívijského „bohatého půlměsí-
ce“ je odpor proti centralizační politi-
ce Hnutí za socialismus. Tyto oblasti
bohaté mimo jiné na plyn, minerály
a kvalitní zemědělskou produkci usi-
lují o silnější regionální autonomii
a větší profit ze svých přírodních zdro-
jů. Nicméně snaha o posílení autono-
mie byla odmítnuta v referendu v čer-
venci 2006, kdy ji nepodpořily chudé
části Bolívie.

Sociální, ekonomická a politická
propast se bude zřejmě i dále prohlu-
bovat a nelze očekávat, že by v součas-
né době bolívijská pravice dokázala
účinně čelit radikálnímu populismu
Eva Moralese.

VÍTĚZSTVÍ LEVICOVÉHO POPULISTY A PŘEDÁKA PĚSTITELŮ KOKY EVA
MORALESE V PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH V ROCE 2005 VZBUDILO

CELOSVĚTOVÝ ROZRUCH. BOLÍVIJSKÁ PRAVICE SE TAK DOSTALA DO NOVÉ
SITUACE, KDY MUSÍ HLEDAT ODPOVĚDI NA MORALESOVU POLITIKU, KTERÁ

CHCE VELMI RADIKÁLNÍMI PROSTŘEDKY POZVEDNOUT ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
OBYVATEL TÉTO NEJCHUDŠÍ ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY.

PAVLÍNA SPRINGEROVÁ

vedoucí Kabinetu

ibero-amerických studií FHS

UHK

třetí svět

Domorodý živel, který podle bolívij-
ského Národního statistického úřadu
tvoří více než polovinu obyvatelstva,
až do poloviny 20. století na politic-
kém a ekonomickém životě Bolívie de
facto vůbec neparticipoval.

MNR v počátcích působilo jako levico-
vá proreformní strana, v 90. letech do-
chází k jejímu posunu doprava.
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zahraniční inspirace

FINSKO SE POSUNULO
VPRAVO

Předvolební výzkumy nesignalizovaly
nic převratného. Vítězství měla obhá-
jit liberální, ale zejména venkovská
Strana středu (KESK), kterou řídí
premiér Matti Vanhanen. Jeho agrár-
ní liberálové vládli poslední čtyři roky
v koalici se sociálními demokraty
a menšinovou Švédskou lidovou stra-
nou. Pravicová konzervativní Národní
koaliční strana (KOK) totiž před čtyř-
mi lety utrpěla výraznou porážku a vy-
padla z vládní koalice. Předseda kon-
zervativců a předcházející ministr fi-
nancí v koaliční vládě Ville Itälä podal
po této porážce demisi na nejvyšší
stranický post. Konzervativcům před
čtyřmi lety asi příliš neprospěla účast
ve vládní koalici, kterou kromě nich
tvořila nejen sociální demokracie teh-
dejšího premiéra Liponena a Švédská
lidová strana, ale dokonce také komu-
nisté a zelení.

Poražení konzervativci si v roce
2004 do čela překvapivě vybrali jedno-
ho ze svých místopředsedů, tehdy te-
prve třiatřicetiletého Jyrki Katainena.

Nový předseda – nový image

Nový předseda vsadil na změnu vní-
mání strany u voličů. Hodně sázel na
image konzervativců jako strany, která
v kampani nepředstavuje jen své plá-
ny, ale zejména naslouchá voličům.
Tento image se snažil posílit i plaká-
tem, na kterém jeho tvář doplnily po-
čítačově zvětšené uši.

Konzervativci se pod vedením Ka-
tainena vydali podobným směrem ja-
ko jejich švédští kolegové. Katai-
nen rád hovoří o své názorové spřízně-
nosti s šéfem švédských konzervativců
a premiérem Frederikem Reindfeld-
tem. Oba se pokusili oslabit pověst
svých stran jako příliš radikálních a by-
li v tom úspěšní. Katainen v kampani
setrval u oblíbeného konzervativního

snižování daní, ale hledal i témata,
která by umožnila zalovit ve středo-
vých vodách. Jako příklad může slou-
žit jeho zdůrazňování ekologických té-
mat, včetně problematiky globálního
oteplování.

Výzkumy, zveřejněné v neděli ve-
čer po uzavření volebních místností,
nevěstily pro konzervativce ještě nic
dobrého. Předpovídali potvrzení
předvolebních trendů. Konzervativci
měli zůstat až třetí za Stranou středu
a sociálními demokraty. V centrále
Strany středu se rozběhly sázky, zda
strana získá historicky nejlepší volební
výsledek.

Překvapivý zisk

Několik dalších hodin, kdy už probí-
halo reálné sčítání hlasů, ovšem ty-
to předpoklady postavilo na hlavu.
Konzervativci díky dobrému výsledku
z Helsinek a zejména zisku jejich býva-
lého předsedy Sauli Niinistö v obvodě,
který tvoří okolí finské metropole,
předstihli sociální demokraty a ve fini-
ši jim chybělo jen osm desetin procen-
ta na Vanhanenovi agrární liberály.

Ještě poznámku k Sauli Niinistö.
Tento místopředseda Evropské inves-
tiční banky loni kandidoval na prezi-
denta za konzervativce a letos překva-
pivě oznámil návrat do parlamentu.
Přes úvahy o jeho složitém vztahu
s Katainenem se oběma podařilo je-
jich zájmy sladit a Niinistö získal histo-
rický rekord v počtu hlasů pro kandi-
dáta. Obdržel jich přes 60 tisíc, což
tvořilo desetinu hlasů odevzdaných
pro konzervativce. Tento fakt je důle-
žitý, protože ve Finsku volič dává hlas
straně, prostřednictvím hlasu pro jed-
noho z jejích kandidátů.

Celkově si Národní koaliční strana
polepšila o 10 mandátů a téměř 4 pro-
centa hlasů. V nové Eduskuntě bude
mít 50 mandátů z celkových 200, za-
tímco vítězní liberálové 51 a sociální
demokraté 46.

Hlasování o parlamentu bylo již
čtvrtými volbami za sebou, ve kterých
se Jyrki Katainenovi podařilo aby kon-
zervativci navýšili svůj podíl hlasů.
Přesto není jisté, že neskončí opět
v opozici.

Po vítězství opozice?

Ve Finsku jen málokdy vládne usku-
pení pravého středu. Venkovská Stra-
na středu má v mnohém k městským
konzervativcům daleko a tak může
sáhnout i po pokračování dosavadní
koalice se sociálními demokraty. Při-
pomeňme, že konzervativci v minulos-
ti také několikrát raději volili koalici
s „městskými“ sociálními demokraty
před spolupráci se Stranou středu. Ta-
to varianta se ovšem zdá nejméně
pravděpodobná, protože sociální de-
mokraté ztratili osm mandátů a budou
jistě uvažovat o cestě do opozice.

Katainen již během povolební noci
prohlásil, že by nejraději byl premié-
rem, ale že voliči dali přednost Vanha-
nenovi, a proto navrhl pravostředovou
koalici s liberály. V ní by rád zastával
pozici ministra financí a Niinistö post
šéfa ministerstva zahraničí. Koaliční
jednání bude ale zřejmě trvat velmi
dlouho.

TŘETÍ BŘEZNOVOU NEDĚLI, STO LET PO HISTORICKY PRVNÍCH
PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH PŘISTOUPILI, FINŠTÍ VOLIČI K VOLEBNÍM
URNÁM.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Jyrki Katainen, předseda Finské
národní koaliční strany
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galerie osobností

ROGER SCRUTON:
FILOSOF, FARMÁŘ,

GENTLEMAN
Anglický filosof, farmář, gentleman.
Z chudé dělnické rodiny. Absolvent
Cambridge. Ve Francii v r. 1968 pozo-
roval revoluční vření francouzské mlá-
deže, v důsledku čehož se posunul z le-
vice ke konservatismu Edmunda Bur-
ka. V roce 1980 vydal knihu Smysl kon-
servatismu.

V letech 1979–84 jezdil do Česko-
slovenska přednášet disidentům na
„podzemní univerzitě“ a pomáhal Na-
daci Jana Husa, jež přednášky západ-
ních profesorů organizovala. Od roku
1984 měl vstup do ČSSR zakázán; vrá-
til se až po pádu režimu. Pak na své
první přednášce navrhl zákaz KSČ. Po
mnoha letech byl dotázán, jakou zku-
šenost si z toho období odnesl. Řekl,
že než poznal realitu komunismu,
podceňoval existenci Ďábla.

Roger Scruton je konzervativcem
typicky anglickým; jeho konservatis-
mus je postojem nedůvěry vůči ab-
straktním idejím. Je to konservatismus
skeptický a empirický, nikoli metafy-
zický. Zdůrazňuje tradici a zvyklosti
Anglie proti tomu, co vymýšlejí inte-
lektuálové a politici na evropském
kontinentu.

Milovník high-culture

Jeho konservatismus je estetický; mi-
luje high-culture a odmítá rovnostář-
ství a vulgaritu. Od radikální levice jej
filosoficky dělí jen tenká membrána
temperamentu; levicový revolucionář
je nihilista, nenávidí západní společ-
nost a kulturu, proto je chce zničit. Je-
ho temperamentem je nutkání rozbí-
jet. Scrutonovský konzervativec taky
postrádá pevné ukotvení v metafy-
zické pravdě, ale jsa temperamentu
opačného, z estetických důvodů chce
svou společnost, její kulturu a mravy
chránit.

Nezakotvení této konzervativní po-
zice v metafyzické pravdě je její velkou
slabostí a Roger Scruton to ví. Ale ja-
ko neo-kantovec bez náboženské víry
s tím nemůže nic dělat.

Vyprávěl famosní historku. V roce
1978 se ucházel v místní konzervativní

organizaci o kandidaturu do Parla-
mentu. Předsedkyně výběrové komise
se ho zeptala, co pro stranu udělal.
Řekl, že založil Konzervativní filoso-
fickou skupinu – čímž se jí stal okamži-
tě podezřelým, nebo	 spojení „konzer-
vativní“ a „filosofický“ je v Anglii ab-
surdní. Pak ještě dodal, že napsal kni-
hu.

„O čem?“ – zeptala se.
„O estetice.“
To byl konec jeho politické kariéry.

A	 prý kandiduje do Evropského par-
lamentu …

Scrutonův posun v ekonomice

Jeho konservatismus byl nejdřív kritic-
ký vůči socialismu i klasickému libera-
lismu (byl paternalistický Tory); v prů-
běhu 80. let se však pod vlivem Marga-
ret Thatcherové a nenávisti levice vůči
ní posunul liberálním směrem, pokud
jde o rozsah státu a jeho roli v ekono-
mice. V ostatních společenských, kul-
turních a morálních otázkách zastává
tradiční toryovské postoje. Je proti
EU. Je za národní stát. Je proti příliš-
né imigraci cizinců. Je proti liberální-
mu postoji k sexu. Je proti právům zví-
řat. Je za hony na lišky!

Svůj život rozděluje do tří fází: v té
první byl v depresi, v té druhé nespo-
kojen a v té třetí jsou hony na lišky, je-
ho velká láska i vášeň. Přísahal, že
když je v Británii neo-puritánská, zá-
vistivá, rovnostářská Labour zakáže,
emigruje do Ameriky. Stalo se; zakou-
pil dům ve Virginii. Právě hon na lišku
jej spojil s manželkou Sophie, s níž má
dvě děti a jednu farmu.

Málokterý Angličan je tak nenávi-
děn britskou levicí. Tento renesanční
muž – filosof, profesor estetiky, publi-
cista, spisovatel, hudební skladatel,
šéfredaktor intelektuální revue, far-

mář, chovatel koní a hrdina protiko-
munistického odboje – byl na brit-
ských univerzitách vnímán jako pária
a z akademické půdy v Británii doslo-
va vyštván.

Očerňován doma, oceňován v za-
hraničí. Nejen u nás, ale i v Americe,
kde jej konzervativci obdivují. A on
obdivuje je; americký konservatismus,
stojící na metafyzických základech, se
totiž nebojí vést kulturní válku za svou
zemi a civilizaci. Ve své řeči v roce
2004 v Chicagu, když přebíral jednu
prestižní cenu, řekl: „Americký kon-
servatismus přináší naději, nejen
Americe, ale světu. … /nebo	/ tady ně-
kdo alespoň něco dělá, a tudíž alespoň
tady může nakonec uspět.“

Rogere, many happy returns, a dě-
kujem!

KONCEM LETOŠNÍHO ÚNORA SE SVÝCH 63 LET DOŽIL ROGER SCRUTON,
NOSITEL CENY 1. ČERVNA (MĚSTA PLZEŇ) A MEDAILE ZA ZÁSLUHY 1. TŘÍDY

(JIŽ MU UDĚLIL PRESIDENT ČR) A ČLEN ČESTNÉ RADY OBČANSKÉHO
INSTITUTU!

Roger Scruton (* 1944)
• britský filosof a estetik
• reprezentant britského

konzervatismu
• díla: Smysl konzervatismu, Krátké

dějiny novověké filosofie,
Estetické porozumění aj.

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu
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PŘEČETLI JSME

S pořadovým číslem 55 vyšel v únoru letošního
roku další sborník Centra pro ekonomiku a politi-
ku, tentokrát mapující průběh ma�arského po-
vstání před padesáti lety. Sborník je již tradičně
rozdělen do tří sekcí – první, v níž jsou shrnuty
příspěvky panelistů ze stejnojmenné konference,
je následována doplňkovými texty a v poslední
části jsou přílohy.

V první části přináší pohled reformního ko-
munisty spisovatel Pavel Kohout, stěžejní text
historika Vladimíra Nálevky se věnuje kontextu
ma�arského povstání, jímž se v mezinárodním
srovnání zabývá i Jaroslav Šedivý. Podrobný prů-
běh revoluce pak líčí příspěvek historika Oldři-

cha Tůmy. V části doplňkových textů nejprve Eva
Irmanová z Historického ústavu Akademie věd
znovu hodnotí tehdejší poměry v Ma�arsku a do-
plňuje je o analýzu poměru uvnitř komunistické
Ma�arské strany pracujících. Příspěvek doplňují
kratší texty Jacquese Rupnika, Bohumila Doleža-

la a osobní vzpomínka György Vargy na průběh
revoluce. Důležitou součástí publikace je i po-
drobný politický životopis Imre Nagye a zhodno-
cení roku 1956 v Československu z pera Jiřího
Pernese. Knihu uzavírá příspěvek Václava Klause
do ma�arského vzpomínkového alba k výročí re-
voluce.

Knihy, jako je tato, jsou důležité především
v osvětlování událostí doby nedávno minulé, kte-
rým se ne vždy dostalo pozornosti a podrobného
zpracování. Sborník Maďarské povstání 1956 –
padesát let poté přináší kompilát textů, které tuto
absenci v případě události našich tehdejších
sousedů zaplňují. Editoři sborníku pozvali, či si
vyžádali příspěvky osvědčených autorů, kteří do-
dávají publikaci punc kvality. Těm, kdo mají zá-
jem si události 50.let osvětlit, lze sborník bez vá-
hání doporučit.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Blíženec, 41 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Kromě krátkého působení v OF v době Sametové
revoluce působím v politice od roku 1996, pos-
lankyní jsem od roku 1998.

Jaké přání byste si ráda splnila?
Ráda bych po volbách neseděla v opozičních la-
vicích. Do politiky jsem vstupovala s úmyslem
pomoci v pokračování nastartované transforma-
ce společnosti. Po 8 letech v opozičních lavicích
si přeji mít možnost prosazovat pravicovou poli-

tiku a dovést ČR na úroveň standardních prospe-
rujících demokracií.

Máte rodinu?
Ano, mám rodinu. Bez laskavé náruče rodiny
bych nedokázala žít. Kromě maminky a dvou bá-
ječných synů mám štěstí i na širší rodinné vzta-
hy.

Na jaký pořad se ráda podíváte v TV?
Profesionálové.

Jakou posloucháte muziku?
Každou dobrou muziku od lidovek, country, rock
až po symfonie.

Kterou barvu máte ráda?
Modrou.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Oba moji prarodiče. Byli velmi kultivovaní, vzdě-
laní lidé, kteří svým potomkům vštěpovali úctu

k druhým, úctu k mateřštině a k vlasti, smysl pro
povinnost, čest. Navíc dokázali rozdávat zdánlivě
nekonečné množství hřejivé lásky.

Jaké máte koníčky?
Sport. Potápění, lyžování, vysokohorská turistika,
jóga, alternativní medicína. Aktivity zaměřené na
ohrožené děti (FOD, Aliance proti násilí, jsem
kmotrou Dětského domova v Dubenci).

Kde byste chtěla strávit dovolenou?
Představa dovolené je spojená spíše s lidmi než
místy. Mezi svými nejbližšími, s rodinou, ale
část i s přáteli z potápěčského kruhu.

Co Vás nejvíce upoutá na muži?
Výraz a charisma.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Po nelehkém období jímž jsem prošla, jsou to
harmonické vztahy v rodině, posílení rodiny.

Eva Dundáčková / poslankyně PSP ČR

PETRA VIKTOROVÁ

spolupracovník CEVRO

Ma�arské povstání 1956 – Padesát
let poté / Kolektiv autorů

„Maďarská revoluce byla projevem spontánního
masového odporu proti stalinistické tyranii, která
byla po druhé světové válce Sovětským svazem
vnucena zemím za železnou oponou. Byla udá-
lostí tragickou i nadějnou zároveň, kdy totalitě po-
prvé zazvonila hrana. Maďarská revoluce otevřela
oči všem, kteří vidět chtěli. Ukázala, že komunis-
mus je nereformovatelný. Stojí za to si ji připomí-
nat i dnes.“
z předmluvy Václava Klause.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Liberální politická tradice

1/ Ve kterém časovém období má
kořeny liberalismus?
a) baroko
b) osvícenství
c) romantismus

2/ Se kterým anglickým městem je
spojen ekonomický liberalismus
v 19. století?
a) Manchester
b) Leeds
c) Sheffield

3/ Který z autorů není spojen s tzv.
skotským osvícenstvím?
a) David Ricardo
b) David Hume
c) Jean Baptiste Say

4/ Ve kterém státě bylo poprvé použito
slovo liberální?
a) USA
b) Španělsko
c) Francie

5/ Se kterým jménem je spojen termín
kategorický imperativ?
a) Immanuel Kant
b) Adam Smith
c) F. A. Hayek

6/ Který z amerických politiků nepatří
do klasicky liberální politické
tradice?
a) Thomas Jefferson
b) James Madison
c) John Dewey

7/ Kdo poprvé rozlišil pozitivní a
negativní svobodu?
a) Milton Friedman
b) Wilhelm Röpke
c) Isaiah Berlin

8/ Která historická událost měla největší
vliv na rozdělení liberalismu na klasický
a moderní?
a) první světová válka

b) Velká hospodářská krize
c) studená válka

9/ Kdo je autorem citátu: „Svoboda
v každém státě je požehnání, ale vláda
i v tom nejlepší státě je nutné zlo.“
a) Thomas Paine
b) John Adams
c) David Hume

10/ Kdo nepatří mezi významné
představitele německého klasického
liberalismu?
a) Wilhelm Humboldt
b) Wilhelm Röpke
c) Oswald Spengler

11/ Ve kterém roce vznikl hlavní
reprezentant české liberální tradice
v období Rakouska-Uherska –
mladočeši?
a) 1848
b) 1874
c) 1889

12/ Kdo je proponentem myšlenky tzv.
otevřené společnosti?
a) Karl Raimund Popper
b) John Gray
c) Frederic Bastiat

13/ Jméno libertariána Roberta Nozicka
je spojeno zejména s konceptem
a) ultraminimálního státu
b) katalaxe
c) spravedlnosti jako slušnosti

14/ José Ortega y Gasset kritizoval
především
a) přílišnou redistributivní roli státu
b) tyranii davu
c) neúměrnou regulaci

mezilidských vztahů

15/ Schvaluje klasický liberalismus
pozitivní diskriminaci?
a) ano
b) ne

16/ Ve kterém století působil
představitel skepticismu David Hume?
a) 16. století
b) 17. století
c) 18. století

17/ Jaký byl vztah Jamese a Johna
Stuarta Millových?
a) otec a syn
b) strýc a synovec
c) dědeček a vnuk

18/ Které z těchto děl nenapsal Alexis
de Tocqueville?
a) Demokracie v Americe
b) Starý režim a revoluce
c) O duchu zákonů

19/ Který z amerických liberálů
považovaných za „otce zakladatele“
nezasedal na Ústavodárném konventu?
a) James Madison
b) John Jay
c) John Adams

20/ Ve které jihoamerické zemi
proběhla ve dvacátém století výrazná
důchodová reforma dle klasicky
liberálních zásad?
a) Brazílie
b) Peru
c) Chile

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

Hodnocení:
0–7/ Měli byste více číst liberální
autory.
8–15/ Vyznáte se dobře v historii
liberalismu.
16–20/ Z Vás by měl Hayek
radost!
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:KofiAnnanKvíz:platnostměnyeuro–1999;podpisJednotnéhoevropskéhoaktu–1986;podpisMaastrichtskésmlouvy
–1992;podpisŘímskýchsmluv–1957;prvníodmítnutíNorskavstoupitdoEU–1972;prvnípřímévolbydoEP–1979;přijetíkodaňskýchkri-
térií–1993;smlouvyzNice–2001;uzavřenílucemburskéhokompromisu–1966;vstupŘeckadoEU–1981;zahájeníjednáníovstupuTu-
reckadoEU–2005;založeníEvropskéhoekonomickéhoprostoru–1994;zveřejněníSchumanovydeklarace–1950Křížovka:„…vzájemný
respektasmyslproposlušnost.“

Kvíz
Poznáte někdejšího vysokého představitele jedné z mezinárodních
organizací?

Zařa	te významné události historie EU ke správnému roku.

platnost měny euro

podpis Jednotného evropského aktu

podpis Maastrichtské smlouvy

podpis Římských smluv

první odmítnutí Norska vstoupit do EU

první přímé volby do EP

přijetí kodaňských kritérií

smlouvy z Nice

uzavření lucemburského kompromisu

vstup Řecka do EU

zahájení jednání o vstupu Turecka do EU

založení Evropského ekonomického prostoru

zveřejnění Schumanovy deklarace

1992

1957

1981

1979

1999

2001

1972

1986

1993

1994

1966

1950

2005

Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Soukromí a právo neznamenají nic, ztratí-li lidé  …“ Dokončení výroku Rogera Scrutona o němž se dočtete
v rubrice Galerie osobností, je v tajence. Správné řešení najdete na protější straně dole.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

březen

V. Klaus bude obhajovat prezidentskou funkci
Prezident Václav Klaus 28. února oficiálně oznámil, že za rok hodlá znovu
kandidovat na úřad hlavy státu. Klaus svůj záměr avizoval v minulosti již ně-
kolikrát, oficiálně jej potvrdil až nyní – v den čtvrtého výročí svého zvolení
prezidentem.

Kromě čestného předsedy ODS zatím nikdo další kandidaturu na prezi-
denta neoznámil. Očekává se ale, že nejsilnější opoziční strana ČSSD posta-
ví svého kandidáta na nejvyšší ústavní funkci. Kdo na začátku roku 2008 sta-
ne v čele státu, rozhodnou stejně jako v minulosti poslanci a senátoři.

Inaugurační konference Hnutí pro evropskou reformu
V úterý 6. března 2007 proběhla v Bruselu za účasti předsedy ODS a premié-
ra České republiky Mirka Topolánka a předsedy britských konzervativců Da-
vida Camerona první společná konference nově ustaveného Hnutí za evrop-
skou reformu, které vzniklo loni v červenci. Tématy konference byla ekono-
mická konkurenceschopnost, vnější vztahy EU zejména ke třetímu světu
a energetická bezpečnost včetně změn klimatu. Oba lídři se jak ve svých pro-
jevech, tak na setkání s médii shodli, že cílem společného úsilí není jen vy-
tvoření nové politické frakce v Evropském parlamentu po volbách 2009, ale

především vybudování moderní, otevřené, flexibilní a decentralizované EU,
připravené reagovat na nové podněty a výzvy 21. století.

Mirek Topolánek se ve svém projevu zaměřil na otevřenou kritiku unifika-
ce Evropy, její byrokracie a nadměrné regulace, na přetrvávání bariér, odpo-
rujícím čtyřem základním svobodám, na kterých byl původní projekt evrop-
ské integrace postaven. Ve svém projevu vyzdvihl princip svobody a demo-
kracie, který bývá institucemi EU potlačován a apeloval na maximální svobo-
du jednotlivce ve společně sdíleném prostoru Unie.

Hnutí pro evropskou reformu se rozšiřuje
K Hnutí pro evropskou reformu se přihlásil další člen. Po českých a britských
konzervativcích se k novému projektu nadnárodní stranické spolupráce při-
hlásila bulharská pravicová strana Svaz demokratických sil (SDS). S předse-
dy ODS a Konzervativní strany o vstupu své strany jednal předseda SDS a bý-
valý prezident Bulharska Petar Stojanov.

SDS je nejsilnější stranou z trojlístku bulharských pravicových parla-

mentních stran a má zastoupení i v Evropském parlamentu. Iniciativa SDS
vyvolala ostrou reakci Evropské lidové strany (EPP). Předseda evropských li-
dovců Wilfried Martens navrhl politickému výboru EPP, aby odhlasoval po-
zastavení členství SDS. Jeho stanovisko podpořil i summit předsedů člen-
ských stran EPP.

Kandidátkou Občanské demokratické strany v doplňovacích senátních vol-
bách na Přerovsku bude Elena Grambličková, stávající náměstkyně přerov-
ského primátora.

Předseda OS Přerov a poslanec PČR Zdeněk Boháč potvrdil jednoznač-
nou převahu počtu hlasů pro Elenu Grambličkovou při nominaci kandidátů
za ODS. Post přerovského senátora se uvolnil po odchodu Jitky Seitlové,
která se stala zástupkyní ombudsmana, a tím svou funkci v horní komoře
ztratila. Doplňovací volby v Přerově prezident vypsal na 27. a 28. dubna
2007. Případné druhé kolo se uskuteční o týden později.

Ve volebním klání by se měli spolu utkat za parlamentní strany představi-

telé přerovské radnice. Sociální demokraté do voleb vyslali primátora Jiřího
Lajtocha (ČSSD) a lidovci tajemníka radnice Jiřího Bakalíka. Za KSČM chce
znovu kandidovat bývalý soupeř Seitlové, podnikatel Josef Nekl. Voliče se
však bude snažit oslovit i bývalý starosta Hranic na Přerovsku Vladimír Ju-
račka, který kandiduje za Stranu pro otevřenou společnost. Voleb se hodlají
zúčastnit také zástupci Strany zdravého rozumu, kterou bude reprezentovat
Monika Holečková, SNK Evropští demokraté, kteří navrhli Jaroslava Suchán-
ka, a Nezávislí, kteří do voleb přihlásili Jiřího Kleina. Naopak voleb se nako-
nec neúčastní někdejší disident a bývalý důstojník Bezpečnostní informační
služby Vladimír Hučín z Přerova, který o kandidatuře původně uvažoval.

Elena Grambličková kandidátkou v senátních volbách na Přerovsku

Novým starostou Prahy 10 V. Lipovský
Novým starostou Prahy 10 se stal Vladislav Lipovský z ODS. Rozhodli o tom
10. března na ustavující schůzi zastupitelé desáté městské části.

První zasedání nového zastupitelstva se v Praze 10 konalo teprve nyní
kvůli verdiktům soudů o neplatnosti obecních voleb. Ústavní soud nakonec
rozhodl, že se volby nemusí opakovat, ale stačí přepočítat hlasy. Dosavadní
místostarosta vystřídal v čele úřadu Milana Richtera (ODS), který se stal
městským radním. Lipovský dostal hlasy od všech 36 zastupitelů. V devíti-
členné radě je sedm zástupců ODS a po jednom představiteli ČSSD a Strany

zelených. Zástupci starosty se stali Bohumil Zoufalík, Emil Dejmek (oba
ODS) a Antonín Weinert (ČSSD). Dalšími radními byli zvoleni občanští de-
mokraté Markéta Jirásková, Tomáš Hrdlička, Tomáš Ján a bývalý starosta
Milan Richter. Za Stranu zelených je doplnil Roman Rogner. Koaliční smlou-
va uzavřena nebyla. V Praze 10 obsadila ODS v šestatřicetičlenném zastupi-
telstvu 23 křesel. ČSSD má šest mandátů, Strana zelených čtyři a KSČM tři
mandáty.
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