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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

právě se Vám dostává do rukou le-
tošní pátá CEVRO Revue. Vychází
v rámci projektu poslance Evropské-
ho parlamentu Jana Zahradila, s las-
kavou podporou poslanecké frakce
EPP-ED.

Tématem čísla je situace na zá-
padním Balkáně. Tento region tvoří
jednu z důležitých perspektiv rozši-
řování EU a je zároveň jednou
z priorit české vlády při předsednic-
tví Rady EU.

Politoložka Věra Stojarová se
v nejrozsáhlejším příspěvku věnuje
bezpečnostním hrozbám západobal-
kánského regionu, náměstek minis-
tra průmyslu a obchodu Martin Tla-

pa pak hodnotí ekonomickou per-
spektivu regionu. V tématické rubri-
ce si dále můžete přečíst zamyšlení
Tomáše Szunyoga z Ministerstva za-
hraničních věcí nad perspektivou
spolupráce balkánských zemí s Čes-
kou republikou a z pera Heleny Hýb-
lové pochází článek o roli haagského
soudního tribunálu v transformaci
oblasti. Rozhovor nám tentokrát po-
skytl historik Jan Pelikán z Filosofic-
ké fakulty Univerzity Karlovy.

V čísle naleznete i další tradiční
rubriky – v Politické reklamě jsme se
tentokrát prostřednictvím textu čer-
nohorského politologa Miši Djurko-
viče zaměřili na černohorské prezi-

dentské volby. Balkánské politiky se
týká i Galerie osobností, kde brněn-
ský politolog Srdjan Prtina předsta-
vuje srbského prezidenta Borise Ta-
diče. Balkánské téma pak uzavírá
tradiční vědomostní test.

Nechybějí však ani články z jiných
oblastí české a světové politiky – re-
daktor Ondřej Houska hodnotí po-
volební situaci v Itálii a začínající po-
litolog Matěj Trávníček shrnuje vý-
voj v Zimbabwe od nástupu Roberta
Mugabeho. Věřím, že každý z Vás
najde v tomto čísle něco zajímavého
a podnětného.

Příjemné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

Lidem na českém venkově se nikdy
nežilo lehce. Kromě jara, léta, pod-
zimu a zimy, čtyř největších nepřá-
tel, které jim švejkovsky přiřkl ano-
nymní lidový tvůrce, je pronásledo-
valo mnoho dalších nepřízní osudu.
Nejednou se stalo, že když měli veš-
kerou úrodu pod střechou, přiletěl
ohnivý kohout a bylo po obživě i po
radosti.

Aby takovému neštěstí předešli,
začali v průběhu 19. století zakládat
postupně na celém českém území
dobrovolné spolky hasičů. Ty tvořily
nejen významnou součást místního
bezpečnostního systému – zasahova-
ly často jak ve vlastní obci, tak v bliž-
ším i vzdálenějším okolí, a zachránili
nevyčíslitelné hodnoty, ale také ne-
odmyslitelný prvek společenského

života: hasičské bály bývaly vyhláše-
né, sbory často vystupovaly při cír-
kevních slavnostech, a kdekoli se ob-
jevila hasičská stříkačka, přitáhla
patřičnou pozornost a rozpoutala
bouři nadšení. Hasiči byli zkrátka
v obci vždy váženým spolkem a všich-
ni dobře věděli proč.

Dnes tomu není jinak: možná jste
zaznamenali informaci o poskytnutí
mimořádné dotace vlády dobrovol-
ným hasičům. Díky tomuto vládní-
mu balíčku se za 300 milionů korun
nakoupí výstroj pro 33 330 hasičů
a hasičské záchranné sbory v 5 550
obcích získají nové vybavení. Histo-
ricky jedinečnou podporu poskytne
vláda i těm nejmenším obcím, které
nikdy předtím od státu nedostaly
žádnou formu finanční podpory na

úctyhodnou práci, kterou vykonáva-
jí. Ptáte se proč? Důvody jsem vlast-
ně vyjmenoval v první části, za celou
dobu existence dobrovolných hasičů
se nijak nezměnily, jen se oblékly do
nového, modernějšího hávu. K dů-
vodům jmenovaným bych přiřadil
ještě poslední, a tím je, že podporou
dobrovolných spolků sledujeme po-
vzbuzení každého občana ke spolko-
vé činnosti. Právě ve sdruženích, ja-
ko jsou dobrovolní hasiči, dochází
totiž k rozvíjení hodnot sounáleži-
tosti, solidarity a zodpovědnosti za
ostatní. Proto považuji podporu
těchto organizací za důležitou. Ne
nadarmo zní motto sdružení CE-
VRO, které tyto hodnoty vyznává:
„Moudrým činí člověka společenství
druhých.“

DOBROVOLNÉ SPOLKY POMÁHAJÍ
A OŽIVUJÍ ČESKÉ OBCE

IVAN LANGER

předseda CEVRO
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ZÁPADNÍ BALKÁN
A EVROPSKÁ UNIE

Oficiální postoj Evropské unie zní: Al-
bánie, Makedonie i Bosna a Hercego-
vina jsou vítány, jakmile budou na
členství připraveny. Jde o země pro
okolní svět dosud poměrně neznámé,
zmítané složitými konflikty. Klíčové
hrozby v tomto regionu jsou spojeny
s problémy migrace, organizovaného
zločinu, obchodování s lidmi, drogami
a nepříliš transparentními právně-
-ekonomickými podmínkami.

Proto má smysl rostoucí spolupráce
těchto zemí s EU, která by mohla ne-
jen pomoci při stabilizaci regionu, ale
zejména přispět k nastavení obvyklých
ekonomických a politických standar-
dů. Neméně významné pro Evropu je
rozšíření volného evropského trhu
o tyto země a pozitivní ekonomické
důsledky z uplatňování ekonomických
svobod, na kterých myšlenky evropské
integrace vznikaly.

Zatímco vstup Chorvatska do unie
by v nejoptimističtějším scénáři mohl
proběhnout za českého předsednictví
v první polovině roku 2009, ostatní ze-
mě si na přijetí budou muset několik
let počkat.

Na vině není pouze jejich nepřipra-
venost, nýbrž politická a ekonomická
situace v unii. Sama Evropská rada
v prosinci 2006 zpřísnila pravidla pří-
stupových podmínek, čímž reagovala
na skutečnost, že některé státy EU do-
sud plně nevstřebaly rozšíření unie
o dvanáct nových zemí. Navíc kombi-
nace slabého ekonomického růstu,
spory o rozhodovací mechanismy, po-
chybnost o efektivnosti fungování
unijních institucí a neschopnost prosa-
zovat nezbytné reformy vedou v řadě
zemí unie k oslabování politické a ve-
řejné podpory pro její další rozšiřo-
vání.

Různorodost, nikoliv monolit

Díky své geografické poloze a minu-
losti bývá západní Balkán zjednoduše-
ně vnímán jako jeden celek, při bliž-
ším pohledu naopak vyniká jeho růz-
norodost. Makedonie spolu s Bosnou
a Hercegovinou mají společnou jugo-
slávskou minulost, přesto je jejich sou-
časná situace odlišná, a to i ve vztahu
k EU.

Zatímco Makedonie v roce 2005
dosáhla statutu kandidátské země
a má v platnosti Stabilizační a asociač-
ní dohodu, v případě Bosny a Herce-
goviny EU kvůli nedořešeným otáz-
kám s policejní reformou s podpisem
této dohody stále vyčkává. Přesto je
v rámci oficiální agendy EU potenciál-
ní kandidátskou zemí stejně jako Al-
bánie, která je unii mnohem blíže. Sta-
bilizační a asociační dohodu s ní uzav-
řela v roce 2006 a díky Prozatímní do-
hodě využívá v obchodních vztazích
výhody preferenčního zacházení a do-
hodnuté obchodní koncese.

Albánie se po vnitřní politické sta-
bilizaci nyní soustře�uje na posilování
transparentnosti trhu a na zásadní
ekonomické reformy obecně. Ve vzta-
hu s EU se zavázala k řadě změn, ze-
jména v oblasti práva, fiskální politiky,
infrastruktury apod., jejichž naplňová-
ní vytváří stále příznivější podnikatel-
ské prostředí.

Makedonie se v úzké spolupráci
s EU snaží postupně vypořádat s širo-
ce rozšířeným fenoménem šedé eko-
nomiky a korupce. Významným signá-
lem zlepšení je zahájení přístupových
rozhovorů.

Rozdíly mezi Albánií a Makedonií
ve srovnání s Bosnou a Hercegovinou
se ukazují i v souvislosti se Světovou

obchodní organizací (WTO). Zatímco
Albánie byla přijata za člena v roce
2000 a Makedonie o tři roky později,
Bosna a Hercegovina o členství teprve
usiluje. Zástupci WTO konstatovali
na podzim loňského roku aktivní pří-
stup Bosny a Hercegoviny a ocenili
pozitivní kroky, ale datum přístupu
ještě zdaleka stanoveno není, nebo	
poměrně přísná kritéria WTO jsou
pro ni zatím nedosažitelná.

Všechny tři země se snaží integro-
vat a angažovat na evropské politické
a ekonomické scéně i dalšími cestami.
Významná je smlouva CEFTA 2006,
která na základě standardů WTO
a pozitivních zkušeností i konkrétních
bodů předchozího sdružení CEFTA
vytváří zónu volného obchodu v jiho-
východní Evropě (mimo států EU)
a pozitivně ovlivňuje obchodní výmě-
nu v regionu. Důležitou iniciativou je
i Pakt stability pro jihovýchodní Evro-
pu, na které se kromě EU podílí i Ra-
da Evropy.

Racionální zájem

Z pohledu na politickou mapu Evropy
vyplývá, že prosperita a stabilita oblas-
ti, ze všech stran obklopené členskými
státy, je pro EU nejen otázkou vše-
obecné solidarity, ale především racio-
nálním zájmem. Tento fakt jasně vní-
má i ČR, která spolupráci se západním
Balkánem považuje za prioritu svého
předsednictví v Radě EU. Začlenění
těchto zemí do unie rozšíří nepochyb-
ně vzájemný obchod, investice i aktivi-
ty v turistické oblasti, což je jedna
z cest pro snižování konfliktů.

Západní Balkán se může opět stát
tradiční obchodní křižovatkou mezi
Evropou, severní Afrikou a Středním
východem. Může být významným eko-
nomickým regionem s rychle rostoucí
ekonomikou, zajímavou i pro české in-
vestory. Máme za to, že i proto je vý-
znamné podporovat plné začlenění
zemí Balkánu do Evropy. Během čes-
kého předsednictví v Radě EU může-
me navíc tuto slovní podporu doplnit
o její praktické výsledky.

ALBÁNIE, MAKEDONIE, ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA STÁLY VE
STÍNU CHORVATSKA A SRBSKA. PARTNERSTVÍ S EVROPSKOU UNIÍ JIM DÁVÁ
ŠANCI Z NĚJ VYSTOUPIT. SPOLUPRÁCE TĚCHTO ZEMÍ S EU BY MOHLA
POMOCI KE STABILIZACI REGIONU, ALE I PŘISPĚT K NASTAVENÍ
EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH STANDARDŮ.

MARTIN TLAPA

náměstek ministra průmyslu

a obchodu
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ČR A ZEMĚ
ZÁPADNÍHO BALKÁNU

TOMÁŠ SZUNYOG

Ministerstvo zahraničních

věcí ČR

Z hlediska ČR má další rozšiřování
EU a NATO o země západního Balká-
nu zásadní historický a strategický vý-
znam, nebo	 může dovnitř Unie a Ali-
ance přinést nový proreformní náboj.

Aktuální situaci v regionu ovlivňují
dva zdánlivě protichůdné procesy. Po-
stupná integrace regionu do EU
a NATO a řešení statusu Kosova.
V současné době se zdá, že tyto proce-
sy jsou stejně významné a že působí
proti sobě, ve střednědobém časovém
horizontu by však měl vliv vyhlášení
nezávislosti Kosova postupně oslabo-
vat a měly by zcela převládnout integ-
rační impulsy.

Nezávislost Kosova začala vznikat po
roce 1995

Nezávislost Kosova je realitou, která
byla do značné míry předurčena vývo-
jem v celém regionu po roce 1995.
Dnes se nejedná ani tak o to, jak defi-
novat status Kosova, jako spíše jak le-
galizovat situaci, která de facto existu-
je již od roce 1999. Je přitom zřejmé,
že bez dořešení této otázky budou
omezené síly politických a ekonomic-
kých elit obou stran dále vyčerpávány
spory o otázky často dávné minulosti,
nikoliv koncentrovány na budoucí vý-
zvy spojené s evropskou a euroatlan-
tickou integrací.

Všechny státy ZB mají přitom am-
bici, jakož i reálnou perspektivu,
vstoupit do EU. Většina z nich usiluje
rovněž o členství v Severoatlantické
alianci. I když evropská a euroatlan-
tická integrace nejsou vzájemně pod-
míněny, jejich hodnotová orientace na
demokratické principy, dobré vládnu-
tí a právní stát, z nich vytváří vzájemně
se doplňující a posilující procesy.

Na summitu NATO v Bukurešti
obdržely pozvánku k členství Chorvat-
sko a Albánie, Makedonie/FYROM
bude pozvána ve chvíli, kdy se podaří
vyřešit spor s Řeckem o jméno státu.
Z hlediska EU jsou všechny země zá-
padního Balkánu (Albánie, Bosna
a Hercegovina, Černá Hora, Makedo-
nie/FYROM, Srbsko, Chorvatsko

a Kosovo) označovány za kandidáty či
potenciální kandidáty na členství
v EU, nebo	 v souladu se závěry přija-
tými na summitu ve Feiře (2000) a ze-
jména na zasedání Evropské rady
v Soluni (2003) „je budoucnost zemí
západního Balkánu uvnitř EU“.

EU pro integraci států západního
Balkánu vytvořila specifický nástroj
v podobě Stabilizačního a asociačního
procesu (SAP), který by měl přerůstat
do fáze přístupových jednání. Přechod
od SAP k přístupovým jednáním je
podmíněn splněním úkolů, které EK
každý rok vyhodnocuje v pravidelných
hodnotících zprávách. Následně
v prosinci Rada EU přijímá rozhod-
nutí o dalším postupu.

Jednotlivé země regionu dosáhly
v SAP různé výsledky. Chorvatsko za-
hájilo přístupová jednání, která by
mohla být ukončena již v roce 2009.
Po ratifikaci přístupové smlouvy ve
všech členských zemích by se Chorvat-
sko mohlo stát plnoprávnou členskou
zemí EU kolem roku 2010.

Makedonie/FYROM od získání
kandidátského statutu v roce 2005 če-
ká na stanovení data zahájení přístu-
pových jednání. Albánie v roce 2006
podepsala Stabilizační a asociační do-
hodu (SAD), v současné době probíhá
proces její ratifikace, který by mohl
být ukončen v roce 2008. Černá Hora
podepsala SAD v říjnu 2007. Srbsko
sice SAD podepsalo v dubnu 2008, ra-
tifikace a aplikace dohody je však
podmíněna dosažením plné spoluprá-
ce s Mezinárodním soudním tribuná-
lem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
Bosna a Hercegovina přijala v dubnu
2008 zákony o policii, což otevírá pro-
stor pro podpis SAD v červnu 2008.
Jednání s Kosovem byla doposud ve-

dena v rámci zvláštního režimu, který
je po obsahové stránce velmi podobný
SAP.

Perspektiva integrace přinese reformy

Česká republika je připravena napo-
máhat kandidátským zemím a dalším
státům se zájmem o evropskou per-
spektivu v jejich reformním a integ-
račním úsilí sdílením vlastních zkuše-
ností i realizací konkrétních rozvo-
jových a transformačních projektů.
Vstřícný postoj vůči integrační per-
spektivě těchto států vychází rovněž
z vlastní zkušenosti ČR s pozitivním
vlivem této perspektivy na nezbytné
domácí reformní procesy.

Důležitou součástí diskuse v rámci
EU je otázka vízové liberalizace. Ob-
čané prakticky všech zemí vzniklých
z bývalé Jugoslávie těžce nesou sku-
tečnost, že zatímco v době vlády J. B.
Tita mohli cestovat po celé Evropě
bez omezení, dnes musejí žádat o víza
do všech členských zemí EU, včetně
Slovinska, Ma�arska, či Rumunska
a Bulharska. Proto je důležité, aby již
v dohledné době došlo v této otázce
k pokroku. Kromě usnadnění cestová-
ní je velmi důležité i zvýšení počtu sti-
pendií, rozvoj vědeckých a kulturních
vztahů, ale i budování dopravní infra-
struktury a rozvoj ekonomického po-
tenciálu zemí regionu.

Agenda českého předsednictví
v Radě EU budou záviset jednak na
rychlosti reforem v zemích západního
Balkánu, jednak na vůli a připrave-
nosti k dalšímu rozšiřování mezi člen-
skými státy Unie. Jednou z nezbyt-
ných podmínek přitom zůstává do-
končení institucionální reformy EU
přijetím Lisabonské smlouvy.

REGION ZÁPADNÍHO BALKÁNU PATŘÍ DLOUHODOBĚ MEZI PRIORITY ČESKÉ
ZAHRANIČNÍ POLITIKY. ČR PODPORUJE CO NEJRYCHLEJŠÍ INTEGRACI VŠECH

ZEMÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU DO EVROPSKÝCH A EUROATLANTICKÝCH
INSTITUCÍ JAKO NEJLEPŠÍ PROSTŘEDEK ZAJIŠTĚNÍ MÍRU, DLOUHODOBÉ

POLITICKÉ STABILITY A HOSPODÁŘSKÉ PROSPERITY.
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Jak tedy vypadá situace v zemích zá-
padního Balkánu po vyhlášení nezá-
vislosti Kosova v únoru 2008? Před-
stavuje Kosovo i nadále bezpečnostní
hrozbu? Na tuto a další otázky se po-
kusí odpovědět následující text.

Situace v jednotlivých zemích

První ze států, Chorvatsko, se postup-
ně konsoliduje a jeho politické subjek-
ty se transformují v klasické politické
strany západního typu. Zlepšují se
i podmínky národnostních menšin
a země postupně implementuje právní
normy dle mezinárodních standardů.
Chorvatsko zahájilo přístupová jedná-
ní s Evropskou unií již v roce 2005, při-
čemž se vstupem do EU se počítá do
konce roku 2012. Jedinou překážkou
vstupu by mohly být dosud nedořeše-
né vztahy se Slovinskem, resp. možná
blokace vstupu ze strany slovinských
občanů (v případě referenda) či ze
strany slovinského parlamentu. Příči-
nou sporu je zejména Piranský záliv
a vstup do mezinárodních vod, na kte-
rý si obě strany dělají nárok; menší
problém představují nesrovnalosti
ohledně území v příhraničních oblas-
tech. Lze očekávat velký tlak ze strany
EU na vyřešení zmíněných rozepří
a tlak na rychlou integraci země do eu-
roatlantických struktur (Chorvatsko
bylo přizváno ke členství v NATO na
summitu v Bukurešti na jaře letošního
roku).

Bosna a Hercegovina je od roku
1995 rozdělena na dvě entity –
chorvatsko-muslimskou federaci (Fe-
derace BiH) a Republiku srbskou, při-
čemž na implementaci Daytonských
mírových dohod dohlíží v současnosti

mise Evropské unie. Situaci v zemi ne-
lze považovat ze konsolidovanou, ze-
jména vzhledem k přetrvávající neo-
chotě srbské strany na participaci ve
společném státě či chorvatským sna-
hám o vytvoření třetí entity. Místní eli-
ty obviňují mezinárodní společenství
a obdobně i představitelé mezinárod-
ních misí obviňují místní elity ze setr-
vávání na mrtvém bodě. Od roku 2007
je vysokým představitelem pro Bosnu
a Hercegovinu slovenský diplomat
Miroslav Lajčák, jenž se jako jeden
z prvních snaží zesílit tlak na všechny
tři národy a přinutit je ke spolupráci.

Srbsko je zemí, na jejíž vnitřní sta-
bilitě závisí v současnosti celý region.
Dva dny před nedávnými květnovými
parlamentními volbami byla podepsá-
na jak Stabilizační a Asociační dohoda
s EU jakož i tzv. Energetická dohoda
s Ruskem. Tyto dvě události měly vý-

znamný vliv na výsledek voleb, ve kte-
rých oproti očekávání získala největší
počet hlasů Demokratická strana pre-
zidenta Borise Tadiće. Vládu tak lze
sestavit z proevropských umírněných
stran za podpory socialistů, ale i spo-
lupráce nacionalisticky orientovaných
stran se socialisty není vyloučena.
V případě, že bude zrealizován první
scénář, bude se nová vláda snažit
o rychlý vstup do EU – pokud však bu-
de Evropa i nadále stát o Srbsko
v unii, bude muset přistoupit na někte-
ré žádosti ze strany nové vlády. Lze
očekávat požadavek na souzení váleč-
ných zločinců v zemi, neochotu spolu-
práce s Haagským tribunálem či neo-
chotu přistoupit na jakékoli uznání
Kosova. V případě realizace druhého
scénáře by Srbsko setrvalo v izolaci,
resp. přiblížilo se více Rusku. V přípa-
dě obsazení premiérského křesla mís-
topředsedou Srbské radikální strany
Tomislavem Nikolićem (předseda
SRS Vojislav Šešelj se v roce 2003
dobrovolně vzdal Mezinárodnímu
soudnímu tribunálu pro bývalou Jugo-
slávii v Haagu) nelze vyloučit naciona-
listickou propagandu, radikalizaci
společnosti, ozbrojený útok na Koso-
vo či podněcování Republiky srbské
v Bosně a Hercegovině k vyhlášení ne-
závislosti.

Černá Hora vyhlásila nezávislost
na Srbsku na základě květnového re-
ferenda v roce 2006 a o rok a půl poz-
ději přijal parlament novou ústavu ze-
mě. Srbská (32 %) a albánská (5 %)
menšina nesouhlasí s podobou nové
ústavy; obě entity proklamují, že je na-
mířena proti zájmům těchto menšin.
Srbové nesouhlasí zejména s tím, že se
stali národnostní menšinou a nezískali
status státotvorného národa a dále ne-
souhlasí s vyhlášením černohorštiny
jako oficiálního jazyka. Albánci oproti
tomu požadují takové rozdělení země,
které by zajiš	ovalo alespoň v jedné či
ve dvou částech albánskou menšinu
na municipální úrovni. Černá Hora se
(obdobně jako Srbsko) snaží v mezi-
národních vztazích nalézt vyváženost
mezi vztahy s EU a Ruskem.

V ÚNORU BYLA ZA PODPORY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH VYHLÁŠENA
NEZÁVISLOST KOSOVA – KOSOVŠTÍ ALBÁNCI SE TAK ODVÁŽILI ROZETNOUT
GORDICKÝ UZEL A VYŘEŠIT NEŘEŠITELNÉ. VZHLEDEM K ČETNOSTI
ALBÁNSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V OKOLNÍCH STÁTECH, RESP. EXISTENCI
SAMOSTATNÉHO ALBÁNSKÉHO STÁTU, OČEKÁVALO MNOHO ANALYTIKŮ
TZV. DOMINO EFEKT.

SOUČASNÉ
BEZPEČNOSTNÍ
HROZBY …

VĚRA STOJAROVÁ

politoložka FSS MU

téma

Situaci na Balkáně monitorují
mezinárodní síly
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Kosovo vyhlásilo nezávislost dne
17. února 2008 a od té doby ho uznalo
41 ze 192 členů OSN (situace k 22. 5.
2008). Mezi státy, které se Kosovo
brání uznat, patří zejména ty, jež mají
vlastní problém s národnostní menši-
nou se separatistickými tendencemi.
Do budoucna lze očekávat situaci po-
dobnou na Kypru – rozpolcené mezi-
národní společenství ohledně uznání
nezávislosti nového státu, resp. udržo-
vání bilaterálních či multilaterálních
vztahů pouze s několika státy. Kosovo
však není stoprocentně nezávislé – mi-
si OSN UNMIK postupně střídá mise
Evropské unie EULEX, jež by měla
překlenout období do úplného začle-
nění země do Evropské unie. V přípa-
dě přistupování Kosova k EU nelze
očekávat, že bude naplněna podmín-
ka regionální spolupráce ve vztahu
k Srbsku – obě strany odmítají sedět
u jednoho stolu a v dohledné době
k usmíření nedojde. Představitelé no-
vé entity nejsou nakloněni spojení ze-
mě s Albánií a vytvoření tzv. Velké Al-
bánie. Úspěch při vyhlášení nezávis-
losti Kosova však může mít negativní
vliv na situaci v západní Makedonii či
v Preševském údolí. K masovému exo-
du srbské menšiny ze severních enkláv
prozatím nedošlo.

Po nepokojích v roce 2001 byla
v Makedonii podepsána tzv. Ohridská
mírová smlouva, která upravila vztahy
mezi etnickými Makedonci a albán-
skou menšinou. Tato dohoda vyloučila
jakýkoli separatismus či snahy o fede-
ralizaci země – všechny části této do-
hody dosud nebyly naplněny. V sou-
vislosti s bukureš	ským summitem
NATO na počátku letošního roku oče-
kávala země pozvánku na vstup do té-
to organizace – k té však nedošlo v dů-
sledku řeckého veta, pramenícího
z přetrvávajících neshod ohledně jmé-
na země. V této souvislosti byl rozpuš-
těn parlament a vypsány nové volby na
počátek června 2008. Mezi hlavní
předvolební témata patří nevyřešený
konflikt se Řeckem, který blokuje in-
tegraci země do euro-atlantických
struktur, naplňování Ohridské mírové
dohody či uznání nezávislosti Kosova.

Konsolidaci poměrů po stavu bez-
vládí v roce 1997 v Albánii zabezpečila
socialistická vláda, jež byla v roce 2005
vystřídána u moci Demokratickou
stranou Sali Berishi. Největším úspě-
chem země z poslední doby je pozván-
ka z bukureš	ského summitu Severo-
atlantické aliance ke vstupu do této
bezpečnostní organizace. Na rok 2009
jsou plánovány volby – jedno z voleb-

ních témat je právě vstup do euroat-
lantických struktur. Nejbližší vztahy
má Albánie se Spojenými státy ame-
rickými, které zemi podporují zejmé-
na díky neexistenci relevantních sub-
jektů, jež by podporovaly anexi sou-
sedního Kosova.

Ačkoliv se může zdát, že byl kosov-
ský problém vyřešen vyhlášením nezá-
vislosti a uznáním částí mezinárodní-
ho společenství, pro mnohé situace vy-
řešena nebyla a do budoucnosti nelze
vyloučit snahy o opětovné získání Ko-
sova pod srbskou nadvládu. Další bez-
pečnostní hrozbou, plynoucí z uzná-
ní kosovské nezávislosti, je albánská
menšina v západní Makedonii, Černé
Hoře a v Preševském údolí v Srbsku.
Pokud albánské elity neuvidí perspek-
tivu začlenění do EU ve své zemi, bu-
de možné vysledovat tendence k při-
pojení ke Kosovu. V souvislosti s pře-
kreslováním hranic je nutno brát
v úvahu i separatistické tendence Srbů
v Bosně a Hercegovině. Vedle etnic-
kých otázek spojují všechny výše zmí-
něné země i další problémy – organi-
zovaný zločin, vysoká nezaměstnanost
a nadměrná korupce. Participace EU
pro další dekádu na stabilizaci a kon-
solidaci zemí v regionu západního
Balkánu je nutným imperativem.

… A PERSPEKTIVY
VÝVOJE ZÁPADNÍHO

BALKÁNU

LETNÍ AKADEMIE MODERNÍ POLITIKY A PRÁVA
VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT POŘÁDÁ ZEJMÉNA PRO ČERSTVÉ ABSOLVENTY
GYMNÁZIÍ A DALŠÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ

PROBLEMATICE PŘEDNÁŠKOVÝ KURS LETNÍ AKADEMIE MODERNÍ POLITIKY A PRÁVA.

Datum konání:
Místo: vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, 110 00 Praha 1
Účastníci: cca 30–40 absolventů gymnázií a jiných středních škol
Účastnický poplatek: 300,- Kč

• přednášky předních politologů a právníků v čele s rektorem CEVRO
Institutu prof. politologie Miroslavem Novákem • návštěvu obou komor
českého parlamentu • filmové semináře

18.–22. srpna 2008

Kurz obsahuje například:

Organizační pokyny:
• organizátor všem účastníkům hradí obědy
a mimopražským účastníkům i ubytování
na vysokoškolských kolejích
• účastníci musí být starší 18ti let
• závazně se můžete přihlásit nejpozději do 20. 7.
2008 na adrese školy
• podmínkou účasti je zaplacení účastnického
poplatku před zahájením semináře

další informace na www.cevroinstitut.cz nebo na telefonu 221 506 777
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Tribunál by měl svou činností nejen
přinést určitou satisfakci obětem, ale
měl by také napomoci k nalézání prav-
dy o válečných událostech, a tím i k vy-
rovnání se s minulostí. Jeho snahy jsou
však často ovlivňovány řadou negativ-
ních faktorů, přičemž mezi ty vnější
lze řadit např. politickou neochotu,
faktor času a nedostupnost či neexis-
tenci důkazů. Tyto negativní faktory
omezují možnosti Tribunálu projednat
věci v žádoucím rozsahu a mnohdy ve-
dou k negativnímu vnímání Tribunálu
ze strany obětí i širší veřejnosti. Co se
týče zmíněné politické neochoty, nej-
de jen o vůli politických představitelů
zemí západního Balkánu, ale i jiných
zemí, a to zejména těch, jejichž vojen-
ské rozvědky monitorovaly válečné
dění v Bosně a Hercegovině. Ke spolu-
práci s Tribunálem jsou však zavázány
všechny země, které by v ideálním pří-
padě měly poskytnout všechny důka-
zy, včetně těch „nepříjemných“.

Stav žalob

Tribunál se má zabývat závažnými po-
rušeními mezinárodního humanitár-
ního práva, tedy zjednodušeně řeče-
no, porušeními pravidel ozbrojeného
konfliktu. Má vyšetřovat a soudit nej-
závažnější zločiny. Veřejnost v Tribu-
nál vkládala naděje, že objasní i roli
politických vůdců devadesátých let, tj.
Slobodana Miloševiće, Franji Tuđma-
na a Aliji Izetbegoviće. Slobodan Mi-
lošević byl sice obžalován a soudní ří-
zení proti němu bylo zahájeno, muselo
však být zastaveno z důvodu Miloševi-
ćovy smrti. Soudní řízení, jímž se ža-
lobci Tribunálu snažili prokázat zaple-
tenost obžalovaného Miloševiće do
války v Chorvatsku, v Bosně a Herce-

govině a jeho odpovědnost za zločiny
v Kosovu tak skončilo, aniž by přineslo
potřebná rozřešení. Činnost chorvat-
ského vůdce Franji Tuđmana, zejména
pokud jde o válku v Bosně a Hercego-
vině, žalobci Tribunálu prověřovali
rovněž, k podání obžaloby však nedo-
šlo; v roce 1999 F. Tuđman zemřel.
V mnohém rozporuplnou osobností
byl i vůdce bosenských Muslimů Alija
Izetbegović, jenž zemřel v roce 2003,
dodnes není zcela jasná jeho úloha při
angažování a řízení jednotek mudža-
hedinů na území Bosny. Obžalována
a souzena byla a je však řada politic-
kých a vojenských špiček jak ze Srb-
ska, tak i Chorvatska, z řad bosen-
ských Chorvatů, Muslimů a Srbů,
představitelů kosovské UÇK či Make-
donie. Mnohé procesy jsou v běhu.

Spolupráce balkánských zemí

Jak již bylo uvedeno, Tribunál by se
neobešel bez spolupráce jednotlivých
zemí. Spolupráce Chorvatska je dnes
hodnocena veskrze pozitivně. Hlavní
problém představovalo zadržení a vy-

dání generála Gotoviny, obžalované-
ho za zločiny při akci Bouře. K jeho vy-
dání nakonec došlo v prosinci 2005.
Do té doby byla spolupráce i v jiných
oblastech mnohdy hodnocena jako
pomalá a selektivní. Pozitivně je hod-
nocena také spolupráce Makedonie
(FYROM), obdobně i Černé Hory,

která svou akceschopnost potvrdila
v případě zadržení a vydání uprchlého
V. orđeviće obžalovaného pro váleč-
né zločiny v Kosovu. Co se týče Bosny
a Hercegoviny, problém rozdělení ze-
mě na dvě autonomní entity se odráží
i ve spolupráci země s Tribunálem. Za-
tímco spolupráci Federace Bosna
a Hercegovina Tribunál hodnotí jako
bezproblémovou, spolupráci druhé
z entit, Republiky srbské, v roce 2006
hodnotí jako nedostatečnou a i v roce
2007 shledává nedostatky zejména po-
licejních operací proti síti pomahačů
uprchlému R. Karadžičovi. Samostat-
nou kapitolu představuje Srbsko, kte-
ré s Tribunálem postupně začalo spo-
lupracovat až od roku 2000, tedy od
změny politického režimu. Ochota ke
spolupráci však značně oscilovala.
K výraznému zlepšení došlo teprve
v roce 2007, kdy zřejmě zapůsobilo
i rozhodnutí Mezinárodního soudního
dvora v Haagu, jehož jeden z výroků
konstatoval porušení povinnosti spo-
lupracovat s Tribunálem, pokud jde
o zadržení R. Karadžiče a R. Mladiće.
Na spolupráci má i dnes vliv politická
situace v zemi. Tou je ovlivňována i dy-
namika vyšetřování válečných zločinů
místními orgány. Největším úkolem
Srbska v této oblasti je dopadení a vy-
dání čtyř obžalovaných.

Splnění povinnosti spolupracovat
s Tribunálem se očekává od Srbska
a zlepšení je požadováno i od bosen-
skohercegovské entity Republika srb-
ská. Plnění tohoto závazku a posilová-
ní demokratizačních procedur, včetně
evropské orientace příslušných zemí,
je v mnohém spojenými nádobami.
Tribunál by měl ukončit svou činnost
v roce 2010, na jeho činnost však již
dnes vrhá stín to, že doposud před ním
nestanuli někteří význační obžalovaní.
Nejen z tohoto důvodu, ale i proto, že
velký objem případů válečných zloči-
nů musí vyšetřovat a soudit domácí or-
gány, je nutné je posilovat a motivovat
k intenzivní činnosti a podporovat ta-
ké regionální spolupráci ve věcech vá-
lečných zločinů, která se v posledních
letech již podstatně zlepšila.

SPOLUPRÁCE ZEMÍ
ZÁPADNÍHO BALKÁNU
S HAAGSKÝM TRIBUNÁLEM

SPOLUPRÁCE DOTČENÝCH ZEMÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU S MEZINÁRODNÍM
TRESTNÍM TRIBUNÁLEM PRO BÝVALOU JUGOSLÁVII JE NEZBYTNÝM PRVKEM,
BEZ NĚHOŽ BY TRIBUNÁL NEMOHL EFEKTIVNĚ VYKONÁVAT SVOU ČINNOST,
A PŘEDSTAVUJE TAKÉ JEDNO Z HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ INTEGRACE DO
EUROATLANTICKÝCH STRUKTUR.

HELENA HÝBLOVÁ

Nejvyšší správní soud

Obžalována a souzena byla a je řada
politických a vojenských špiček ze
Srbska, Chorvatska, z řad bosenských
Chorvatů, Muslimů a Srbů, předsta-
vitelů kosovské UÇK či Makedonie.



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

9

Jednou z nejčastějších otázek týkajících se
zemí západního Balkánu, je jejich potenciál-
ní členství v Evropské unii. Jak Vy se stavíte
k této perspektivě? Jsou již Srbsko či Albá-
nie a další země připraveny na členství
v EU?

Záleží pochopitelně na kritériích,
respektive na jejich vymáhání ze stra-
ny Evropské unie. Pokud by byly pod-
mínky striktně dodržovány, potom by
byl vstup všech zmiňovaných států –
včetně Chorvatska – vyloučen či odsu-
nut do nedohledna. Přijetí však záleží
na politickém rozhodnutí. Chorvatsko
proto vstoupí do Evropské unie v blíz-
ké budoucnosti. Existuje výrazný, až
propastný civilizační, kulturní, ekono-

mický i politický rozdíl mezi Srbskem
a Albánií. Pokud bude existovat poli-
tická vůle, může být Srbsko přijato do
EU, aniž by to jakkoliv ohrozilo její
fungování, v horizontu zhruba pěti let.
V případě Albánie to reálně možné
není.

V poslední době často diskutovanou záleži-
tosti je nezávislost Kosova. Domníváte se,
že nový stát na Balkánském poloostrově při-
spěje ke stabilizaci situace v této části Ev-
ropy?

Kosovo sice vyhlásilo nezávislost,
nadále však zůstává protektorátem zá-
padních zemí. Bude záležet na tom,
zda se velmocím podaří dlouhodobě
tlumit či dokonce kanalizovat národní
hnutí směřující ke sjednocení albán-
ského etnického prostoru. Pokud ne,
stane se Kosovo ohniskem další války.

V České republice jsou relativně dobře patr-
né dva proudy – proamerický a proslovan-
ský, které se liší i v pohledu na zmíněnou
otázku Kosova. Existovalo podobné rozliše-
ní i v minulosti a spatřujete případně viditel-
né konsekvence z těchto dob v dnešní si-
tuaci?

Ve společenském vědomí české po-
pulace byl dlouhodobě zakotven pr-
vek solidarity s jižními Slovany. Ve 20.
století ho mj. posilovaly úspěchy Srb-
ska v Balkánských válkách (1912-
–1913) a v první světové válce, triumf
partyzánského hnutí za druhé světové
války, Titova roztržka se Stalinem či
oficiální odsouzení okupace Českoslo-
venska v roce 1968 bělehradskou vlá-
dou. Rezidua těchto sentimentálních
vazeb přetrvávají do dnešní doby. Po-
měr k Albáncům byl neutrální či spíše
záporný. Při vytváření názoru na prob-
lém Kosova však mezi českými politi-
ky, publicisty a nedovzdělanými „bal-
kanisty“ převládají jiné motivy, které
velmi často mají s reálnou situací
v tomto regionu malou nebo nulovou
spojitost.

Považujete západobalkánské země za plně
demokratické, zejména co se týče občanské
společnosti a prosazování základních de-
mokratických práv?

Většina balkánských států prošla
v posledních letech ve zmíněné sféře
pozitivním vývojem. Pochopitelně ne-
lze v civilizačně a ekonomicky speci-
fickém prostředí rigidně aplikovat kri-
téria používaná v západní a střední
Evropě. Balkánské konflikty uplynu-
lých dvaceti let bohužel ukázaly, že
skutečně demokratické poměry zřej-
mě nemohou vzniknout v multietnic-
kém prostředí či ve společnosti, kde se
ještě nezavršily základní etapy tradič-
ního národního hnutí. I proto nelze

hovořit o občanské společnosti v Bos-
ně a Hercegovině, v Kosovu či v Make-
donii.

Jak je na Balkáně vnímána činnost haag-
ského tribunálu, má podporu veřejnosti
a politiků?

Haagský tribunál bohužel mnoho-
krát ukázal, že je více politickou insti-
tucí než spravedlivým soudem. V jed-
notlivých národních prostředích je
proto jeho činnost podle toho reflek-
tována. Přísnost (někdy zcela nepři-
měřená) vyvolává odpor (Srbsko, čás-
tečně Chorvatsko). Benevolenci vůči
většině obviněných kosovských Albán-
ců či bosenských Muslimů pochopitel-
ně vnímá příslušné etnické prostředí
pozitivně.

Nejaktuálnější otázkou v souvislosti se zá-
padním Balkánem je patový výsledek srb-
ských voleb. Podaří se této zemi přiblížit
k EU, nebo očekáváte spíše příklon k radi-
kálnímu nacionalismu?

Výsledkům srbských voleb se v za-
hraničí přikládá výrazně větší význam,
než ve skutečnosti pro vnitropolitic-
kou budoucnost Srbska i jeho meziná-
rodní orientaci mají. I pokud se vytvo-
ří nacionalisticky orientovaná vláda,
půjde vzhledem k polarizaci srbské
společnosti jen o nevýznamné inter-
mezzo, nikoliv o zásadnější přelom.

Jan Pelikán (* 1959)
• docent Filosofické fakulty

Univerzity Karlovy a Univerzity
Hradec Králové

• autor odborných publikací
k dějinám Balkánu

• vystupuje v českých médiích

ROZHOVOR
Jan Pelikán / Západ přikládá srbským volbám větší význam, než ve
skutečnosti mají

REDAKCE

CEVROREVUE

Partneři
CEVRO

Demokracii nelze v civilizačně a eko-
nomicky specifickém prostředí rigid-
ně hodnotit kritérii používanými v zá-
padní a střední Evropě.
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Anotace Ústavního soudu k nálezu 2/08
zní doslovně takto: „Zrušení poskytová-
ní nemocenského za první tři dny pra-
covní neschopnosti je v rozporu s usta-
novením čl. 30 odst. 1 Listiny, konkrétně
s právem na přiměřené hmotné zabez-
pečení při nezpůsobilosti k práci. Změna
ustanovení § 15 odst. 1, odst. 3 v § 16 zá-
kona č. 54/1956 Sb., o nemocenském po-
jištění zaměstnanců, ve znění pozdějších
zákonů, odebírá všem zaměstnancům
v pracovní neschopnosti či karanténě ná-
rok na nemocenské dávky po dobu prv-
ních tří dnů pracovní neschopnosti či ka-
rantény. Jedná se o poněkud pohodlný
až svévolný postup ze strany státu, který
kvůli neurčitému počtu zneuživatelů ne-
mocenských dávek plošně postihuje
všechny kategorie zaměstnanců. Výsled-
kem je stav, kdy převážná většina za-
městnanců zůstává, po dobu prvních tří
dnů pracovní neschopnosti, bez jakých-
koliv prostředků, zatímco jejich povin-
nost platit pojistné zůstala nedotčena.
Nedotčena samozřejmě zůstala i jejich
povinnost platit tzv. regulační poplatky,
vyhledají-li lékařskou pomoc. Je nepří-
pustné, aby stát pouze vyžadoval splnění

povinností ze strany zaměstnanců (v da-
ném případě plnění pojistného) a nedbal
přitom ochrany jejich zájmů, postihne-li
je zmíněná událost v podobě pracovní
neschopnosti. Došlo tak k porušení práv
zaměstnanců, které dosahuje ústavněp-
rávní dimenze. Systém nemocenského
pojištění by neměl sloužit ke krytí defici-
tu státního rozpočtu.“

Čtu si v kompletním textu a zjiš	uji, že
neobsahuje jen omyly, ale obsahuje i do-
cela dobré nápady. Věřím, že Vás o nich
přesvědčím:
1/ Většina zaměstnanců zůstává po dobu
prvních tří dnů pracovní neschopnosti
bez jakýchkoliv prostředků – omyl, není,
protože jeho mzda je vyplácena měsíčně
pozadu a součástí výplaty této mzdy je
i vypořádání nemocenské.
2/ Jedná se o poněkud pohodlný až své-
volný postup ze strany státu, který kvůli
neurčitému počtu zneuživatelů nemo-
cenských dávek plošně postihuje všech-
ny kategorie zaměstnanců – ÚS trvá na
tom, že zabezpečení v nemoci je čistý po-
jistný systém, pak se karenční doba dá
chápat jako spoluúčast. Zde si myslím,
že ÚS otevřel pojistným matematikům

zajímavou perspektivu – a	 existují vedle
sebe třeba tři pojistné plány s odlišnými
sazbami. Navrhnul bych Standard se tře-
mi neplacenými dny, pak DeLuxe se vše-
mi zaplacenými dny a třeba Argan, což
by mohl být Standard s roční bonifikací
za neprostonané dny.
3/ Nedotčena samozřejmě zůstala i jejich
povinnost platit tzv. regulační poplatky,
vyhledají-li lékařskou pomoc – odbočka
k poplatkům ve zdravotnictví je další úlet
ústavního soudu, jenž s nemocenskou
nesouvisí. Stejně bych mohl mluvit o po-
vinnosti zaplatit za kávu, pokud si ji v au-
tomatu v čekárně u lékaře koupím.
4/ Systém nemocenského pojištění by
neměl sloužit ke krytí deficitu státního
rozpočtu – další z dobrých nápadů ÚS –
zprivatizujme nemocenskou, a	 to není
ani v režii ČSSZ, ani zaměstnavatele.
Stejně jako člověk musí být pojištěn
zdravotně, a také u některé pojiš	ovny je.
Analogicky to může být i s nemocenskou
u některé z nemocenských pokladen,
které by jistě rychle vznikly.

Co říci na závěr? Máme-li už Ústavní
soud, který dává rady jak jít dál, měli by-
chom je slyšet a legislativně využít.

Vládnoucí slovenští socialisté (strana
Smer premiéra Fico) a jejich národoveč-
tí koaliční partneři prosadili nedávno
„lex specialis“ pro krocení neposlušných
novin v podobě nového Tiskového záko-
na. Z přijatých změn budí obavy zejmé-
na prakticky ničím neomezená povin-
nost novin publikovat cokoliv, co „posti-
žená osoba“, ale také třeba státní institu-
ce, vyhlásí za odpově� na nějaký text
o sobě. Noviny současně nesmějí na ta-
kovou „odpově�“ samy reagovat. Slo-
venští novináři, opoziční politici a demo-

kratická veřejnost všude ve světě přijali
slovenskou úpravu tiskového zákona
s obavami a výhradami. V EP se touto
otázkou zabývali socialisté, kteří vydali
prohlášení, že zákon je v pořádku. Posla-
necká frakce EPP-ED ústy svého před-
sedy Josepha Daula vyslovila nad nove-
lou tiskového zákona na Slovensku veli-
ké rozpaky. Slovensko se tímto „zpřísně-
ním legislativy“ ocitlo po boku některých
evropských diktátorských režimů, jaké
vládnou třeba v Bělorusku. S rozpaky
přijímáme také skutečnost, že Ficův

SMER byl přijat zpět do Evropské socia-
listické strany přesto, že setrvává v koali-
ci s národovci, jejichž politický program
je xenofobní a nacionálně populistický.

Touha vyřídit si účty s masmédii se
občas zmocní snad každého politika.
Nicméně, přísný režim a tvrdé tresty jak
známo obecnou morálku nezlepší. Pes
uvázaný na krátkém řetězu kouše větši-
nou mnohem zuřivěji, než pes, se kterým
se zachází vlídně. A novináři o sobě sami
často prohlašují, že jsou hlídacími psy
demokracie…

PODÍVEJME SE LÉPE,
CO ÚSTAVNÍ SOUD RADÍ

NOVÝ TISKOVÝ ZÁKON NA SLOVENSKU
V EVROPSKÉM PARLAMENTU

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec EP

DAVID KAFKA

poslanec PČR
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SENÁT

Již v současné době je v platných smlou-
vách zakódována postupná integrace
a prostor pro expanzi evropské regulace
a Lisabonská smlouva ji podstatně
urychlí a rozšíří do nových oblastí. Od-
stranění pilířů spolu s prointegračním
směřováním Evropského soudního dvo-
ra jen usnadní další harmonizaci práva
včetně trestního.

Rozšíření hlasování kvalifikovanou
většinou dále omezuje vliv národní legis-
lativy na řadu oblastí – energetika, azyl
a migrace, policejní spolupráce. Bude
jen otázkou času, kdy dojde k omezová-
ní daňové konkurence a samostatné
hospodářské politiky pod heslem „nena-
rušování hospodářské soutěže“. Smlou-
va v řadě případů poskytuje volnou ruku

k přijímání opatření nad rámec deklaro-
vaných unijních kompetencí a dále
umožňuje tzv. zjednodušený postup pro
přijímání změn primárního unijního
práva prostřednictvím exekutivního aktu
Rady bez účasti národních parlamentů.
EU bude postupně přebírat zahraniční
a obrannou politiku členských států.

Koncept sdílených pravomocí otevírá
další prostor k široké, předem obtížně
identifikovatelné unijní normotvorbě.
Spolu se zásadou přednosti unijního
práva se bude přenášet řešení řady poli-
tických otázek, které patří do demokra-
tické stranické soutěže, na technokratic-
ké rozhodování na nadnárodní úrovni.

Unie se vydává sociálně regulačním
směrem. Pojetí vnitřního trhu je zestruč-

něno na konstatování, že Unie vytvoří
vnitřní trh, zatímco cíle sociální jsou vy-
počítávány podrobně.

Charta práv, zahrnutá do smlouvy,
směšuje politické deklarace se závazný-
mi součástmi evropského práva. Prokla-
mativní a aspirační výroky nejsou vynuti-
telné, čímž bude hodnota práv občan-
ských a politických degradována. Tímto
mixem se také vytváří předpoklady k in-
terpretačnímu chaosu.

Souhlasíte obecně s její ratifikací
v ČR? Mám k ní vážné výhrady. Zvažuji
ale také další okolnosti.

Mělo by se o ní rozhodovat v referen-
du? Nedoporučuji, většina není sezná-
mena s obsahem smlouvy, bylo by to po-
citové hlasování.

NA ŠTÍRU S ÚSTAVOU

KRITICKÝ POHLED
NA LISABONSKOU SMLOUVU

MIROSLAV ŠKALOUD

senátor

JAN ZAHRADIL

poslanec EP

Jiří Paroubek se zostra pustil do vládní-
ho návrhu zákona o majetkovém vyrov-
nání s církvemi. Na to má jako šéf opozi-
ce jistě právo, stejně jako na předkládání
vlastních řešení. Pozoruhodné však je, že
součástí těchto Paroubkových řešení je
i slib schválit již jednou zamítnutou
smlouvu s Vatikánem (Svatým stolcem).
Totéž ostatně už delší dobu navrhuje je-
den z jeho nejbližších spojenců, exmi-
nistr kultury Jandák.

Připomeňme, že v minulém voleb-
ním období byl návrh této smlouvy z díl-
ny Špidlovy vlády odmítnut nejen hlasy
většiny poslanců ODS (44 jich hlasovalo
proti, byl jsem jedním z nich), ale i velké
části ČSSD. Proti „svojí“ vládě se tehdy
postavilo 27 sociálních demokratů a dů-
vod byl jasný. Návrh byl legislativně ne-
povedený a na štíru s českou ústavou.

Stačí uvést několik příkladů: z návrhu
především nebylo zřejmé, zda ČR uzaví-
rá smlouvu se státem či s mezinárodní

organizací s právní subjektivitou. Také
nebylo zřejmé, o jaký typ smlouvy vlast-
ně jde – zda o mezinárodní smlouvu či
o smlouvu o lidských právech a základ-
ních svobodách, a jaké tudíž bude její
postavení v českém právním řádu, ze-
jména zda bude mít přednost před záko-
nem. Dále návrh nepřípustně kladl v ně-
kolika pasážích na roveň právní řád ČR
s vnitřními předpisy katolické církve
(články 3, 6, 10, 11). Článek 4 zase např.
obsahoval hodnotící kritéria Svatého
stolce na stav náboženské svobody v ČR,
což této smluvní straně nepřísluší.

Celá řada článků byla nadbytečná,
protože jen konstatovala stávající práv-
ní stav, kodifikovaný již jinými záko-
ny. A tak by se dalo pokračovat velmi
dlouho.

Samostatnou kapitolou byl pak člá-
nek 17, který predikoval právě majetko-
vé vyrovnání státu s katolickou církví.
Pokud ovšem bude schválen návrh na

majetkové vyrovnání s církvemi, a	 už
v jakékoliv podobě, pak tento článek Va-
tikánské smlouvy zcela ztrácí opodstat-
nění. Paroubkova motivace je zřejmá –
po námluvách s KDU-ČSL na jejich ne-
dávném sjezdu chce nabídnout i kon-
krétně „něco“ vstřícného. Vybral si ale
v tomto případě velmi špatně.

Je smutné, že současné vedení ČSSD
je schopno „ohnout se“ před jakoukoli
mezinárodní smlouvou bez ohledu na
její slučitelnost s ústavou vlastní země.
Stačí připomenout zuřivý odpor vedoucí
garnitury ČSSD vůči zcela opodstatněné
žádosti Senátu o ústavní přezkoumání
tzv. Lisabonské smlouvy EU.

V každém případě, pokud má ČR
opravdu uzavřít bilaterální smlouvu
s Vatikánem (a tato vláda to má ve svém
programovém prohlášení), je zřejmé, že
bude muset jít o jiný text než ten, který
již byl jednou ve Sněmovně oprávněně
zamítnut.
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Demokratická strana socialistů (DPS)
– Filip Vujanovič

Vládnoucí strana pojala volby jako
prostředek k rutinní práci. Slogan Bez
obav (Bez dileme) se ukázal dobrou
volbou jako signál kontinuity a moci
a záruka stejného směru pro další čer-
nohorskou politiku. Vizuální prezen-
tace byla vhodná, ale evidentně velmi
drahá.

Vujanovičova kampaň kulminova-
la v posledních deseti dnech před vo-
lebním dnem, kdy Vujanovič zatroubil
k útoku. Začal s dvouhodinovým in-
terview pro státní televizi a pokračo-
val setkáními s Vysokým představite-
lem EU Javierem Solanou a evrop-
ským komisařem Olli Rehnem, a jako
investory Trigranit Group, kterým
opakoval své hlavní ekonomické sliby
v oblasti penzí a lepšího života, a skon-
čil útoky na lídry opozice, často vysíla-
né do debaty mezi opoziční kandidáty.

Srbská listina (SL) – Andrija Mandič

Strana dosáhla skvělého výsledku
(19,5 %) s velmi skromným rozpoč-
tem (méně než 500 000 euro). Slogan
„Prostě nejlepší kandidát“ (Samo na-
jbolji smije) prezentoval kandidáta
strany Andriju Mandiče jako stateč-
ného a schopného muže, nejlepšího,
jakého může opozice proti vládě po-
stavit. Přestože SL využila pouze dva
klipy a jeden plakát, její kampaň vy-
tvořila velmi silnou vizuální identitu.
S ohledem na omezený rozpočet pro
mediální kampaň, SL využívala kon-

taktní kampaň (včetně Mandičových
návštěv do řady komunit) a několik
velkých setkání ve sportovních halách
a otevřených prostorách, které slouži-
ly jako prostředek k vyjádření pod-
pory.

Etnicky srbský element byl v pre-
zentaci potlačován a ačkoliv shromáž-
dění byla charakterizována použitím
srbských vlajek a opozicí k nezávislosti
Kosova, programu dominovala kon-
zervativní témata – mj. rodinné hod-
noty jako základ morálky a solidarity,
rodinné podnikání, návrat k tradičním
hodnotám, útoky na korupci a para-
státní monopoly a rozvoj infrastruktu-
ry. Tato mírnější kampaň přitáhla
značné množství nových hlasů, zejmé-
na v městských oblastech.

Hnutí pro změnu (MFC) – Nebojsa
Medojevič

Slogan „Nový prezident: na něj může-
te být hrdi“ a neinspirativní vizuální
identita (s kandidátem v tmavém ob-
leku na tmavém pozadí na billboar-
dech) nevytvořily dojem něčeho nové-
ho a osvěžujícího. Kampaň MFC zů-
stala v mnoha ohledech one-man
show bez vyvinuté stranické infra-

struktury, což bylo základem celé
kampaně v médiích i Medojevičovy
prezentace.

Medojevič strávil první část kam-
paně agitací a negativními projevy, ve
kterých se zabýval pouze okrajovými
tématy. Pouhé dva týdny před volbami
se začal věnovat ekonomickým otáz-
kám, kterým nejvíce rozumí. Jeho sdě-
lení byla adresována členům nezávis-
lého hnutí a minoritám, které se mu
částečně podařilo přitáhnout. Postrá-
dal však stranickou infrastrukturu
a více schopných osob ve stranickém
vedení, což se odrazilo v neúspěšném
výsledku strany.

Socialistická lidová strana (SPP) –
Srdjan Milic

Ačkoliv moc strany klesá a kampaň
nebyla nijak silná, stranická organiza-
ce SPP zachránila svého lídra od kata-
strofy. Milic prohlašoval, že nepoužije
billboardy a kampaň v médiích, o de-
set dní později se však ukázal s kom-
pletní mediální prezentací. Jeho vizu-
ální identita byla vytvořena jako kom-
pilace z kampaně protikandidátů, vy-
užil například stejného fontu a barev-
ného mixu jako Mandič. Slogan „Je
čas na spravedlnost“ (Vrijeme je za
pravdu) poukazoval na jeho ambice
transformovat stranu v moderní so-
ciálnědemokratickou organizaci. Me-
zi nejdůležitějšími příspěvky byla dob-
ře vedená internetová stránka. Nedo-
statek kandidátova charismatu a tma-
vé videoklipy daly celé kampani socia-
listicky-realistický tón. Strana dosáhla
dosud nejhoršího výsledku, na druhou
stranu však byl lepší, než očekávala.

Článek vyšel v Campaign Techniques
Newsletter Mezinárodního republikán-
ského institutu, květen 2008

POLITICKÁ REKLAMA
Prezidentské volby v Černé Hoře / pozice a strategie kandidátů

MIŠA DJURKOVIČ

černohorský politolog

a aktivista Srbské národní

strany v Černé Hoře

Plakát Andrija MandičePlakát Filipa Vujanoviče Logo kampaně Nebojsi Medojeviče



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

13

PETR BRATSKÝ

poslanec PČR

MIROSLAV ŠEVČÍK

ředitel Liberálního

institutu

ZDENĚK LHOTA

poslanec PČR

MĚLI BY ČEŠTÍ POLITICI BOJKOTOVAT ÚČAST NA OLYMPIÁDĚ V ČÍNĚ?

Nejen čeští. Nejprůkaznější ukázkou
propagandy by bylo, kdyby tam nako-
nec byli jen politici čínští. Sportovci a	
sportují, je nefér po nich chtít nějaká
gesta, budiž však všechna čest těm,
kdo se jich přes hrozby postihů odváží.
Demokratičtí politici v ČR i ve světě
by však k poměrům v Číně nebo Tibe-
tu neměli mlčet. Neúčast je za součas-
ného stavu zcela na místě.

Bojkot olympiády za situace, kdy se
čeští politici účastní obchodních či ji-
ných jednání s čínskými představiteli,
je pokrytectví. Daleko důležitější je
přesvědčovat všechny zainteresované
strany o přednostech svobodných de-
mokratických režimů. Mám za to, že
otevírání společnosti, například i pro-
střednictvím olympijských myšlenek,
je důležitější než okázalý bojkot. Šíře-
ní olympijských ideálů může otevřít
oči mnoha milionům Číňanů a posílit
je v boji proti nedemokratickému re-
žimu.

Co se týče režimu v Číně, nedělám si
o něm ani ty nejmenší iluze. Na dru-
hou stranu si nejsem jist, zda lze nahlí-
žet na olympiádu jako na to, co jsme
znali pod pojmem spartakiáda.

anketa pro 3

v květnu
CEVRO V MÉDIÍCH

REDAKCE

CEVROREVUE

� Jak budeme volit v roce 2008?, Hos-
podářské noviny, 14. 5. 2008

� Škola ale na trh reagovat musí,
Hospodářské noviny, 14. 5. 2008, Zby-
něk Klíč

Právě a jedině trh s konkurencí, ja-
ko základním imperativem, bude nutit
školy být maximálně novátorské, ino-
vativní a přispěje k volnému poznání,
tedy umožní školy otevřené, aby nový-
mi vynálezy a nápady uspěly v konku-
renci ostatních škol (a nezáleží na
tom, zda jde o technicky či humanitně
zaměřenou fakultu).

� Rozhovor s ředitelem CEVRO Ladi-
slavem Mrklasem, ČRo 1 – Radiožur-
nál, 15. 5. 2008

Martin Veselovský, moderátor: Pane
řediteli Mrklasi, tak řekl bych, že v ku-
loárech se mluví o tom, že ta případná

změna volebního systému, která by by-
la iniciovaná pravicovými stranami, te-
dy v tuto chvíli například občanskými
demokraty, by mohla mít také za cíl ne
snad vymazat, ale opravdu hodně
umenšit sílu Komunistické strany
Čech a Moravy. Je to zadání takto for-
mulováno?

Ladislav Mrklas; ředitel institutu
CEVRO: Tak zadání takto určitě for-
mulováno není, ale z logiky věci plyne
to, že komunistická strana stojí někde
na pomezí mezi těmi velkými stranami
a mezi těmi nejmenšími stranami, kte-
ré jsou zastoupeny v Poslanecké sně-
movně. A pravdou je, že ten volební
systém, o kterém se te� mluví, tak by ji
… nebo žádná z těch variant by komu-
nistickou stranu rozhodně neposilova-
la, ale také by ji nějak zvláš	 neoslabo-
vala, protože ona je opravdu díky svým
třinácti až patnácti procentům v pod-

statě imunní vůči podobným změnám.
Tam bychom museli udělat nějakou
opravdu daleko radikálnější změnu,
aby se to dotklo i volebního zisku ko-
munistů.

Toto číslo
CEVROREVUE

vyšlo s podporou
ELS-ED.

www.epp-ed.eu



Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Srbské národní shromáždění

Vláda Srbské republiky

(
): 250 členů

volených přímo na čtyři roky

(
): vedená předsedou vlády, vybíraným Národním

shromážděním, členy vlády nominuje předseda vlády a schvaluje
Parlament

Narodna
skupština Republike Srbije

Vlada
Republike Srbije

Prezident: volen v přímých volbách na
pět let

SRBSKO

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Národní shromáždění

Národní rada

Prezident
Vláda

( ) –
dolní komora: 90 členů volených přímo
na čtyři roky

( ) – horní
komora: 40 členů, volených na pět let
profesními a zaměstnaneckými
zájmovými skupinami

: volen přímo na pět let
: členy navrhuje premiér a volí Parlament, předsedou vlády je vůdce

strany nebo koalice s většinou v Parlamentu, navrhuje ho prezident
a schvaluje Parlament

Državni zbor

Državni svet

SLOVINSKO
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Sněmovna Kosova

Prezident

Vláda

( ):
120 členů volených přímo na čtyři roky

( ): volen
nepřímo Sněmovnou na tři roky

: vede jí premiér (vůdce strany
nebo koalice s většinou v Parlamentu),
kterého jmenuje prezident a schvaluje Parlament

Kuvendi i Kosovës

Kryetari i Kosovës

KOSOVO

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Sněmovna

Prezident

Vláda

( ):
151 členů, volených přímo na čtyři roky,
několik křesel vyhrazeno menšinám,
odvolává vládu i jednotlivé ministry

: volen na pět let v přímých
volbách

( ): jmenuje jí prezident na doporučení premiéra, schvaluje jí
Parlament, premiéra jmenuje prezident se schválením Parlamentu

Hrvatski Sabor

Vlada

CHORVATSKO

CHRONOLOGIE BALKÁNSKÉHO KONFLIKTU

červen–červenec 1991

1991–1995

: Slovinská válka za nezávislost, krátký ozbroje-
ný konflikt mezi Slovinci a Srby kontrolovanou jugoslávskou lidovou armá-
dou, ukončena uznáním nezávislého Slovinska.

: Chorvatská válka za nezávislost Když sněm svazové
Socialistické republiky Chorvatsko v červnu 1991 vyhlásil nezávislost na
Jugoslávii a prohlásil Chorvatsko jako „stát Chorvatů“, zareagovali na to
Srbové žijící na území bývalé Vojenské hranice přáním setrvat v rámci
Jugoslávie a proklamací nezávislé republiky Srbská krajina s hlavním
městem Knin a prezidentem dr. Milanem Martićem, loajálním k srbsko-
-černohorské Jugoslávii. Chorvatské území obývané převážně etnickými
Srby mělo rozlohu přes 17000 km a chorvatské vedení nechtělo dopustit
vznik nově vyhlášené republiky Srbská krajina. Po selhání OSN proběhla
v srpnu 1995 za podpory letectva NATO rozhodující chorvatská ofenzíva
„Oluja“ (Bouře) a došlo k etnické čistce srbského obyvatelstva obývající-
ho toto území déle než tři století. V rukou Srbů se udržela po roce 1995 jen

2

provincie Východní Slavonie, která byla pod správou OSN až do roku
1998. Vyhnání zhruba 200 tisíc Srbů se neobešlo bez jejich masového
vraždění chorvatskými jednotkami.

: Válka v Bosně a Hercegovině: po úvodní fázi konfliktu se
spojili bosenští Chorvati a muslimové (Bosňáci) do federace, v jejímž čele
stanul Alija Izetbegović, zatímco srbským obyvatelstvem zde byla vyhlá-
šena Republika srbská. Jejím prezidentem se stal Radovan Karadžić.
Klíčovým střetem se stala bitva o město Brčko, ležící v průsmyku spojují-
cím západní oblasti Bosny se srbským územím na východě podél řeky
Driny. Zde se Srbům podařilo prolomit protivníkovy linie a udržet koridor
umožňující přísun zásob a posil z Jugoslávie. Během těchto střetů došlo
na obou stranách k masovým vraždám, z nichž největší spáchali Srbové
na muslimských vojácích, zajatých v enklávě Srebrenica, když předtím
Bosňáci, podporováni bojovníky z al-Káidy, prováděli masakry srbského
obyvatelstva v jejím okolí. Oficiální čísla Srebrenického masakru hovoří
o 7000 muslimských obětí, ovšem tato čísla jsou zpochybňována jako
zveličená. Součástí občanské války se staly i boje mezi Chorvaty
a Bosňáky, jejichž tichým mementem byl zničený most v Mostaru. Ačkoliv

1992–1995
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Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Lidové shromáždění

Prezident

Vláda

(
): 140 členů

přímo volených na čtyři roky

: volen nepřímo na pět let
dvěma třetinami hlasů poslanců
Lidového shromáždění

: navrhuje ji premiér a schvaluje prezident, předsedá jí premiér;
premiéra jmenuje prezident a schvaluje Lidové shromáždění

Kuvendi
i Republikës së Shqipërisë

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Sněm

Prezident
Vláda

( ): 120 členů, volených
přímo na čtyři roky

: volen přímo na pět let
( ): volí jí Sněm,

v čele stojí premiér (předseda strany
nebo koalice s většinou v Parlamentu)
navržený prezidentem a schválený Sněmem

Sobranje

Rada ministrů

MAKEDONIE

ALBÁNIE

BOSNA A HERCEGOVINA
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Skupština BaH/Shromáždění

Sněmovna zastupitelů

Sněmovna lidu

Předsednictvo Bosny a Hercegoviny

Vláda (Rada ministrů)

–
2 komory

(
) – dolní komora: 42 členů

(14 Srbů, 14 Chorvatů, 14 Bosňanů)
volených přímo na čtyři roky

( ) – horní
komora: 15 členů (5 bosenských
Muslimů, 5 Chorvatů, 5 Srbů), voleni na dva roky Sněmovnou zastupitelů
Bosensko-chorvatské federace a národním shromážděním Republiky
srbské

: trojčlenné kolektivní vedení státu:
jeden Bosňan, jeden Chorvat, jeden Srb; každého volí občané vlastní
etnické skupiny v přímých volbách na čtyři roky; v předsednictvu se
střídají každých osm měsíců

: schvaluje jí Sněmovna zastupitelů, předsedu
jmenuje Předsednictvo BaH a potvrzuje Sněmovna lidu

Predstavnički
dom

Dom naroda

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Shromáždění Republiky Černá Hora

Vláda Republiky Černá Hora

( ):
77 členů, voleno v přímých volbách
na čtyři roky

(
): realizuje výkonnou moc, vedená premiérem, který

navrhuje Parlamentu ministry, demise premiéra znamená pád vlády

Skupština Republike Crne Gore

Vlada
Republike Crne Gore

Prezident: volen přímo na pět let

ČERNÁ HORA

stále navenek trvalo „manželství z rozumu“ mezi těmito dvěma etniky,
probíhaly i zde navzájem urputné boje, doprovázené masakry, kterých se
na bosenské straně účastnili najatí žoldáci z al-Káidy. Po dobytí podstatné
části území Bosny a Hercegoviny Chorvaty se postavení bosenských
Srbů zhoršilo a docházelo k jejich vyhánění. Muslimsko-chorvatská fede-
race ovládla jihozápad země. Válku ukončilo uzavření míru v roce 1995,
sjednané s představiteli Svazové republiky Jugoslávie.

: válka v Kosovu: konflikt mezi Srby a Albánci, jejichž vztahy
se od počátku 90. let zhoršovaly, zejména po podepsání Daytonské doho-
dy, která ponechávala Svazovou republiku Jugoslávii v jejích dosavadních
hranicích, tedy včetně Kosova. V roce 1996 vznikla Kosovská osvoboze-
necká armáda (UCK), která zahájila teroristické akce. Roku 1997 vypukla
v Kosovu občanská válka mezi UCK a jugoslávským státem. Bělehrad
nejprve váhal s rozsáhlou ofenzívou proti povstalcům, ale když 23. března
1998 označil velvyslanec USA pro Balkán, Robert Gebard, UCK jako
„nepochybně teroristickou organizaci,“ prezident Slobodan Miloševič
zahájil vojenské akce. V průběhu války docházelo k oboustrannému teroru
na civilním obyvatelstvu i k oboustrannému vyhánění lidí z domovů. Podle

od roku 1999

posledních informací zahynulo v tomto období 2 až 2,5 tisíce Albánců.
24. června 1998 došlo k tajné schůzce zástupců USA a UCK v Juniku.
V září zasedala Rada bezpečnosti OSN i vedení NATO, které 13. října dalo
Miloševičovi ultimátum, aby stáhl svá vojska z Kosova. Jakmile se jugo-
slávská armáda stáhla, UCK obsadila rozsáhlá území, na kterých začala
provádět genocidu nealbánského obyvatelstva. Během prosince její útoky
eskalovaly, a tak v lednu 1999 zahájila jugoslávská armáda další ofenzívu.
V únoru a v březnu byla zahájena jednání mezi Srby a Albánci, která však
skončila, s ohledem na podmínky Rambouilletské smlouvy, podle níž se
Kosovo mělo postupně osamostatnit, fiaskem. Od března do června 1999
se do války zapojila NATO na straně kosovských Albánců. Konflikt mezi
kosovsko-albánským UCK byl ukončen v červnu 1999 mezinárodní
okupací Kosova pod vedením OSN. V roce 2000 až 2001 se střety již
v mnohem menší míře přesunuly do sousední Makedonie, kde byly ukon-
čeny po dosažení politických ústupků. 15
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BUDOUCNOST KOHEZNÍ
POLITIKY

LUCIE LITOMISKÁ

CEVRO

Debata o budoucnosti kohezní politiky
by neměla hledat odpovědi pouze na
otázky spojené s výší finančních pro-
středků, což je v současné době předčas-
né. Měla by být zaměřena především
na formu přerozdělování, na vymezení
pojmů spojených s kohezní politikou
(např. kohezní země, koheze) a na sta-
novení cílů politiky. Jakým způsobem
má být v kohezi implementována ur-
bánní dimenze, jakou roli by měla hrát
Lisabonská strategie? Koheze mezi re-
giony v daném státu, či koheze mezi
vzdálenými regiony?

Na tyto a další otázky hledali odpo-
vědi účastníci konference s názvem Bu-
doucnost kohezní politiky, kterou
16. května uspořádalo CEVRO ve spo-
lupráci s poslancem Evropského parla-
mentu Oldřichem Vlasákem, a s Výbo-
rem pro záležitosti EU Senátu Parla-
mentu ČR. Cílem konference bylo otev-
ření debaty o formování pozice České
republiky k budoucí podobě politiky
soudržnosti EU, tedy v období po roce
2013. Konference byla rozdělena do
dvou panelových diskusí, v nichž vystou-
pili jak odborníci z řad veřejného i sou-
kromého sektoru, tak poslanci a senáto-
ři českého parlamentu a poslanci Ev-
ropského parlamentu. Příspěvky všech
řečníků najdete ve sborníku, který vydá
CEVRO. V následujících řádcích se
dotknu alespoň některých témat, která
zazněla během konference.

Formulaci kohezní politiky v období
2014–2020 by měla předcházet analýza
současné politiky, zaměřená na transpa-
rentnost a efektivnost využití finančních
prostředků. V programovém období
2007–2013 je na politiku soudržnosti vy-
členěno 347 miliard EUR z celého roz-
počtu EU. Tyto finanční prostředky jsou
určeny pro rozvoj znalostní ekonomiky,
lidského kapitálu a podnikání a na in-
vestice do výzkumu a inovace, což se
shoduje s cíli Lisabonské strategie.

Rozhodovat bude reforma rozpočtu

Pro budoucí podobu kohezní politiky je
určující reforma rozpočtu EU, a to ze-
jména reforma společné zemědělské

politiky (SZP), do níž plyne 43 % všech
výdajů EU. Mají – li být navýšeny pro-
středky pro kohezní politiku, aniž by by-
ly ještě více zatíženy rozpočty členských
zemí, je nezbytné snížit výdaje na SZP.
Např. Fond pro rozvoj venkova, který je
součástí SZP, by bylo efektivnější začle-
nit do politiky soudržnosti.

Pro ČR hraje důležitou roli stanove-
ní kritérií určování tzv. kohezních zemí.
V současné době je tímto kritériem
HDP. Otázkou je, zda toto kritérium
dostatečně vypovídá o úrovni vyspělosti
země.

Další problematickou oblastí je defi-
nice některých pojmů souvisejících s ko-
hezní politikou, například vymezení

NUTS II (hlavně současné zařazení Vy-
sočiny k Jihomoravskému kraji) a vyme-
zení venkova. Podle současné definice
EU jsou totiž všechny regiony v ČR, mi-
mo Prahu, venkovské.

Ačkoli v druhém bloku konference
vystoupili zástupci různých politických
stran a různých názorových proudů,
shodli se na tom, že pouze jednotný po-
stup představitelů České republiky má
šanci se prosadit v evropské „27“. ČR
nebude navíc při formování budoucí ko-
hezní politiky osamocena. Jedná o ní
s Francií a se Švédskem v rámci tzv.
TROIKY, která připravuje 18 měsíční
program v rámci předsednictví těchto
zemí v Radě EU.

Iniciátorem konference byl poslanec EP Oldřich Vlasák, záštitu za senátní Výbor
pro záležitosti EU převzal jeho předseda Luděk Sefzig (hovoří).

Konference se konala v Jednacím sále Senátu PČR.
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o cevro

V sobotu 31. května byl slavnostně
ukončen už pátý ročník jednoroční-
ho mezioborového studia politologie,
ekonomie, práva, mezinárodních vzta-
hů, politického marketingu a komuni-
kace a veřejné prezentace – Liberálně-
-konzervativní akademie.

Zkouška se stejně jako v předcho-
zím letech skládala z písemného testu
a ústní obhajoby eseje. Obě zkoušky
úspěšně absolvovali všichni účastní-
ci Liberálně-konzervativní akademie
a v závěru tak mohlo z rukou ředitele
CEVRO převzít diplom celkem 35 ab-
solventů. Účastníky slavnostního pře-
dání také telefonicky pozdravil před-
seda CEVRO Ivan Langer.

SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ ROČNÍKU

LKA 2007/2008

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátorka LKA

Společná fotografie absolventů

Složení komisí:
Mgr. Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO
ing. Hana Svobodová, Agentura Spektrum
ing. Petr Mach, Ph.D., Centrum pro
ekonomiku a politiku

PhDr. Jiří Frgal, Agentura Spektrum
Mgr. Zbyněk Klíč, výkonný redaktor
CEVRO Revue
PhDr. Petr Sokol, šéfredaktor CEVRO Revue

Seznam absolventů:
Pavel Budiš
Jan Čechlovský
Karel Černík
Zdeňka Ficalová
Petr Hájek
Tereza Hanáčková
Petr Hnízdo
Petr Hornický
Robert Hurt

Romana Charvátová
Pavla Jedličková
(z ročníku 2006/2007)
František Jelínek
Dita Jílková
Kristýna Kočí
Miloslav Konečný
Martin Kusák
Ondřej Ludvík

Sylva Mašíková
Lucie Matulová
Hana Mikolášková
Vít Mokrý
Vladimír Nožka
Jiří Pecka
Dita Petrigallová
Dušan Pořízka
Jiřina Přikrylová

Jiří Pustina
Vlastimil Růžička
Jana Řehořová
Věra Říčařová
Tereza Sládečková
Lukáš Soukup
Jindřich Šafařík
Roman Vilhelm
Jan Zákoucký

inzerce
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11. května Americký prezidentský
kandidát Barack Obama dnes poprvé
předčil svou soupeřku Hillary Clinto-
novou v boji o podporu superdelegá-
tů. Právě od nich se očekává, že defi-
nitivně rozhodnou o demokratické
nominaci pro prezidentské volby.
Obamovi slíbilo podporu 273 z nich,
Clintonové o jednoho méně.
14. května Hillary Clintonová se ne-
chce vzdát. S převahou vyhrála demo-
kratické primárky v Západní Virginii.

Vítězství se čekalo. Rival Clintonové
Barack Obama se čím dál víc orientu-
je na podzimní závěrečný střet s re-
publikánským kandidátem Johnem
McCainem. Voličům tak chce dát sig-
nál, že primárky pokládá za rozhod-
nuté. Po sečtení výsledků ze zhruba
tří čtvrtin volebních okresů zvítězila
Clintonová v poměru 66 ku 27 pro-
centům hlasů. Výhra v Západní Virgi-
nii, kde bylo ve hře 28 delegátů srpno-
vého nominačního sjezdu, dovolí bý-
valé první dámě pokračovat v boji
o zisk nominace do prezidentských
voleb, ale nijak zásadně nesnižuje její
početní ztrátu na soupeře.
14. května Bývalou první dámu pro-
vázejí i finanční potíže, kvůli nimž

ihned po volbách v Západní Virginii
požádala své stoupence o peněžní da-
ry. Její kampaň má i přes půjčku 11
milionů z konta Clintonových dluh 20
milionů dolarů. Přesto ale šéf jejího
štábu Terry McAuliffe prohlásil, že
tým má dost peněz, aby kandidátka
mohla v posledních třech týdnech pri-
márek pokračovat. Obama od voleb
minulý týden, kdy s výraznou převa-
hou zvítězil v Severní Karolíně a jen
těsně prohrál v Indianě, poněkud

změnil strategii a začal se už více vy-
mezovat vůči McCainovi než vůči
Clintonové.
15. května Demokratický kandidát na
prezidenta Barack Obama získal cen-
ného spojence. Postavil se za něj John
Edwards, který také usiloval o nomi-
naci, ale z boje odstoupil. K Obamovi
by mohl přilákat bílé voliče z dělnic-
kých profesí. Podpora od bývalého se-
nátora ze Severní Karolíny, který sám
usiloval o demokratickou nominaci,
ale v lednu z boje odstoupil, přichází
ve chvíli, kdy se v klání mezi Obamou
a Clintonovou ukazuje, že černošský
kandidát nedosáhne na určité skupi-
ny voličů. Obama má velkou podporu
u černošských a lépe vzdělaných oby-

vatel. Naopak bílá část pracující
Ameriky stojí spíš za Clintonovou. Že
se rozhodování voličů pohybuje po
rasových a třídních osách, potvrdily
primárky v Západní Virginii. Clinto-
nová ve státě s majoritou bílé popula-
ce zvítězila o 41 %. Edwards by Oba-
movi mohl pomoci. Pochází z jihu a ve
své levicově orientované kampani os-
lovoval právě ty voliče, kteří raději za-
škrtnou Clintonovou.
18. května Republikán John McCain
je sice před prezidentskými volbami
považovaný za toho, kdo více podpo-
ruje Izrael než demokrat Barack Oba-
ma, přesto ale zřejmě nemůže počítat
s většinou hlasů židovských voličů
v USA. Výzkum preferencí americ-
kých Židů před prezidentskými vol-
bami 4. listopadu 2008 provedla orga-
nizace The Israel Project. Podle ní se
chystá jedenašedesát procent Židů
hlasovat pro Obamu a jen dvaatřicet
procent pro McCaina.
21. května Barack Obama vyhrál pri-
márky v Oregonu a ohlásil zisk většiny
z 3 253 volených delegátů. V Kentuc-
ky podle očekávání bodovala Hillary
Clintonová. Ta Obamovo avizované
prohlášení kritizovala jako předčas-
né. O nominaci totiž definitivně roz-
hodne až sjezd Demokratické strany.
Senátor naznačil, že očekává blížící se
konec nominačního zápasu, který má
vybrat soupeře pro republikánského
kandidáta Johna McCaina v listopa-
dových prezidentských volbách.
4. června Po dlouhém a nervózním
boji o kandidaturu na prezidenta
Spojených států je konečně – alespoň
co do počtu získaných hlasů – rozhod-
nuto. A to nejen u amerických repub-
likánů. Barack Obama sehnal do-
statečnou podporu, aby se mohl pro-
hlásit za vítěze primárek Demokratic-
ké strany. Hned několik amerických
médií uvedlo, že historicky první čer-
ný kandidát na prezidenta USA má
na své straně více než 2118 demokra-
tických delegátů, které k nominaci
potřebuje. Clintonová pravděpodob-
ně přijme kandidaturu na viceprezi-
dentku.

PREZIDENTSKÉ VOLBY
V USA – KVĚTEN

událost roku

REDAKCE

CEVROREVUE

Porazí McCain Obamu?
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ZIMBABWE SE CHYSTÁ
NA DRUHÉ KOLO VOLEB

PREZIDENTA
Těch se zúčastnilo dvanáct stran, o ví-
tězství však bojovaly především dvě
z nich – Vlastenecká fronta sdružená
okolo Mugabeho a druhá, vedená Jos-
huou N Komem, lídrem socialistické
Africké lidové unie. Přestože v Africe
deklarované sliby nehrají významnou
roli, Mugabe si přilnutím k západním
hodnotám a deklarací zachování statu
quo vůči bělochům získal sympatie
Spojených států (na druhou stranu se
však opíral i o Čínu).

Mugabe po volbách prohlašoval, že
sliby splní, reálná situace ho však do-
nutila plány změnit. Jednalo se přede-
vším o návrat partyzánů z bojů v Rho-
desii, kteří po něm požadovali podíl na
moci. Zároveň s tím se začala zhoršo-
vat ekonomická situace Zimbabwe
a nespokojené hlasy sbírala opozice.
Na to Mugabe reagoval represí – vy-
tvořil zvláštní pátý oddíl armády (ob-
doba Lidových milicí za komunismu
u nás) a v letech 1986–1987 začaly po-
gromy nepřístojných občanů.

Znárodňování a obrovská inflace

Narůstající nespokojenost i požadav-
ky partyzánů řešil Mugabe masivním
znárodňováním v roce 2000, kdy o pů-
du přišlo na 40 000 bělochů. Tím sice
uspokojil partyzány, ale zároveň uvrhl
zemi do katastrofální ekonomické si-
tuace a hladomoru.

Nejvyšší podporu si Mugabe přesto
udržuje právě na venkově, který sice
na jeho politiku nejvíce doplácí, diktá-
tor si však poslušnost zajiš	uje restrik-
cemi a zastrašováním. Kdo se nepod-
volí, nedostane jídlo. Města naopak
podporují opozici.

Naděje na demokracii po roce 2004

Volby v roce 2004 sice Mugabe vyhrál,
stály však proti němu opoziční skupi-
ny, vedené odborovým bossem Mor-
ganem Tsvangiraiem. Ten podporu
čerpal především z dělnických vrstev,
a to ve městech i na venkově. Hlavní
část podpory však získával z nespoko-
jených hlasů. Opoziční hnutí tehdy zís-

kala 40 % mandátů v zimbabwském
parlamentu. Po volbách se Tsvangira-
ovi dokonce podařilo zformovat jed-
notné Hnutí za demokratickou změ-
nu, Mugabemu se jej však rychle po-
dařilo rozeštvat. Vznikla tak dvě kříd-
la – slabší Debeleové, hlásící se k pra-
vici, a silnější levicové křídlo.

Před letošními volbami se Tsvangi-
raovi podařilo znesvářené skupiny
spojit a vytvořit naději na dobrý výsle-
dek. Tomu se snažil Mugabe zabránit
a ve vykonstruovaném procesu posta-
vil Tsvangiraie před Nejvyšší soudu.
Soudy v Zimbabwe jsou však relativně
nezávislé a s podporou kvalitních
právníků se Tsvangiraovi podařilo ne-
smyslná obvinění vyvrátit.

Nekonečné volby 2008

Letošní předvolební agitace se nesla
v duchu nacionalismu, obviňování
Tsvangiraie ze snahy dostat Zimbabwe
opět do područí západu a snahy navrá-
tit farmy bělochům. Kromě toho se
Mugabemu podařilo prosadit nevpuš-
tění mezinárodních pozorovatelů do
země, na volební klání proto dozíralo
čtrnáct pozorovatelů ze Společnosti

přátel jižní Afriky, spolku jihoafric-
kých zemí.

V samotných volbách se opoziční-
mu lídrovi Tsvangiraiovi podařilo spo-
lečně se dvěma menšími stranami zís-
kat nadpoloviční většinu hlasů v Parla-
mentu. Vyhlášení výsledků však notně
trvalo a mezitím bylo dokonce naříze-
no přepočítání hlasů, které ale na vý-
sledku nic nezměnilo.

Stejné obstrukce provázely i prezi-
dentské volby, které jsou v situaci pre-
zidentského systému v Zimbabwe dů-
ležitější. V Zimbabwe se volí dvouko-
lovým většinovým systémem a spor se
tedy vedl jednak o zisk hlasů, ale také
o to, zda některý kandidát překročil
50 % hlasů. Po několikatýdenním če-
kání, bezzubém jednání Společnosti
přátel jižní Afriky a obstrukcích Mu-
gabeho bylo deklarováno vítězství
Tsvangiraie, avšak nikoliv nadpolovič-
ní většinou. Druhé kolo se tak v zemi
uskuteční 27. června. Tsvangirai již de-
klaroval požadavky, které před dru-
hým kolem má – přítomnost meziná-
rodní kontroly EU a OSN (což však
Mugabe nepřijal), v mírnější variantě
přítomnost členů Společnosti přátel
jižní Afriky již od začátku června. Me-
zitím se situace vyhrocuje a od uplynu-
tí prvního kola již bylo zabito čtyřicet
příznivců opozice.

Tsvangirai má ve druhém kole dob-
ré vyhlídky. Jeho popularita od roku
2002 kontinuálně stoupá, k úspěchu se
mu však musí podařit sjednotit opozič-
ní frakce. Do karet mu hraje i podpora
v pořadí třetího kandidáta z prvního
kola, který v něm získal 10 % hlasů.
Do data voleb se toho však v Zimbab-
we může ještě hodně udát.
Text vychází z přednášky PhDr. Otaka-
ra Hulce, CSc. na semináři Mladých
konzervativců Povolební Zimbabwe
a stabilita jižní Afriky, 29. 5. 2008

PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE VZNIKLY V ZIMBABWE PARTYZÁNSKÉ SKUPINY,
KTERÉ BOJOVALY PROTI BĚLOŠSKÉ NADVLÁDĚ. V ČELE HNUTÍ STANUL
I ROBERT MUGABE. VÝVOJ DOSPĚL KE KAPITULACI VLÁDY A VYPSÁNÍ

DEMOKRATICKÝCH VOLEB V ROCE 1980.

MATĚJ TRÁVNÍČEK

student IPS FSV UK

třetí svět

Morgan Tsvangirai
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zahraniční inspirace

ITALSKÉ VOLBY
OPANOVALA PRAVICE

Než se zamyslíme nad důvody této
proměny, vra	me se ještě k dubnovým
předčasným parlamentním volbám,
které Berlusconimu přinesly vítězství
a umožnily mu zformování jeho čtvrté-
ho vládního kabinetu.

Mýlil by se každý, kdo by hlasování
považoval za tuctové klání, jakých ital-
ská poválečná demokracie zažila ce-
lou řadu. Italský politický systém se na
začátku devadesátých let minulého
století zhroutil pod tíhou akce čisté ru-
ce. Odhalení masové korupce u hlav-
ních politických stran zrodilo systém
nový, pro který se používalo označení
bipolarismus. Mimoitalští pozorova-
telé ho personifikovali tvářemi Silvia
Berlusconiho a Romana Prodiho. Ve
skutečnosti ale v Itálii nic jako střídání
dvou stran u moci neexistovalo. Ber-
lusconi i Prodi stáli v čele nesmírně he-
terogenních koalic řady stran, které se
spojovaly z čistě účelových důvodů.
Prodiho koalice levého středu tak ob-
sahovala komunisty i liberální centris-
ty, Berlusconiho pravý střed zahrnoval
severoitalské separatisty i vyhraněně
nacionalistické centralisty. Není divu,
že vítězná koalice po úspěchu ve vol-
bách nebyla schopna efektivně vlád-
nout. V zásadě se to nepodařilo Ber-
lusconimu ani Prodimu.

Vydrží bipolarismus?

Právě ve změně výše popsaného systé-
mu spočívá hlavní novinka letošních
voleb. Prodiho nástupce v čele levého
středu Walter Veltroni se s dědictvím
svého předchůdce rázně rozloučil. Je-
ho Demokratická strana (pro předsta-
vu: tato formace je v něčem umírněně
levicová, v řadě jiných oblastí spíše
centristická) šla do voleb téměř sama,
bez komunistických a radikálně levi-
cových elementů. Podobný krok učinil

také Berlusconi: svou stranu Vzhůru
Itálie spojil s Národní aliancí Gian-
franca Finiho, čímž vzniklo uskupení
Lid svobody. Obě hlavní formace sice
vytvořily koalice se dvěma menšími
spojenci, pozitivní efekt zjednodušení
systému je ale neoddiskutovatelný:
pro Lid svobody a Demokratickou
stranu hlasovalo na 70 % voličů. To je
podobné množství hlasů, jaké dostá-
vají dvě hlavní strany v Německu či
Španělsku. Bylo by chybou radovat se
z nástupu skutečného bipolarismu na
Apeninském poloostrově, nebo	 obě
hlavní formace zůstávají vnitřně velmi
heterogenní a téměř jistě se nevyhnou
pnutí, možná i štěpení. Pokrok oproti
předcházející situaci, kdy se v Parla-
mentu pohybovaly desítky obskurních
a téměř nikoho nereprezentujících
straniček, je ale nepopiratelný.

Realistický Berlusconi

Vra	me se nyní k Berlusconimu a vy-
hlídkám jeho vlády. Il Cavaliere, jak se
staronovému premiérovi přezdívá,
překvapil už v předvolební kampani.
Oproti svým zvyklostem Italy nezahr-
nul desítkami lákavě znějících slibů
a vystupoval jako realista. Zdůrazňo-
val, že situace země je vážná a nikdo
od něj nemůže čekat zázraky. V tom

má Berlusconi nepochybně pravdu.
Itálie je z hlediska hospodářského růs-
tu už několik let na chvostu eurozóny.
Zatímco zhruba před jednou dekádou
byl hrubý domácí produkt v přepočtu
na obyvatele na Apeninském poloos-
trově vyšší než ve Velké Británii či
Francii, dnes je situace zásadně jiná.
Itálii předstihlo Španělsko a očekává
se, že příští rok se před ni dostane
Řecko. Italská ekonomika prostě ne-
roste. Berlusconi ví, že ke změně toho-
to stavu jsou zapotřebí reformy.

Uvědomuje si to i Veltroni a v Itálii
nyní existuje reálná šance, že se je dvě
největší strany pokusí prosadit. I kdy-
by se ale dohodly na spolupráci, nebu-
dou to mít jednoduché. Italské odbory
jsou velmi silné a mají politicky blízko
k neústupné radikální levici. Liberali-
zace ekonomiky navíc naráží na ostrou
kritiku i v táboře samotného pravého
středu. V něm mají silné zastoupení
nejrůznější profesní lobby, které se ur-
putně brání jakýmkoliv změnám. Jen
pro ilustraci: římské taxíky jsou výraz-

ně dražší než londýnské nebo new yor-
ské. Extrémně regulované odvětví
nutné uvolnění trhu už dlouho zuřivě
odmítá – za vydatné podpory pravého
středu.

Je ale možné, že tvrdá realita hos-
podářské stagnace podobné parciální
zájmy zlomí a vládě se podaří přijmout
alespoň některé reformy. Jak bylo ře-
čeno v úvodu, premiér ví, že jinudy
cesta nevede a také hlavní proud opo-
zice to vidí podobně. Kondice italské-
ho hospodářství je skutečně chabá
a stovky tisíc Italů mají – bez jakékoliv
nadsázky – vážné problémy. Za této
chmurné situace je pro ně konciliantní
vývoj na politické scéně přece jen jis-
tou nadějí.

DO SÍDLA ITALSKÝCH PREMIÉRŮ V ŘÍMSKÉM PALÁCI CHIGI SE VRACÍ JINÝ
BERLUSCONI NEŽ JAKÉHO ITALOVÉ UŽ PĚKNÝCH PÁR LET ZNAJÍ – NA TOM SE
SHODUJÍ TÉMĚŘ VŠICHNI KOMENTÁTOŘI ITALSKÉ REALITY. NABÍZÍ OPOZICI
RUKU KE SPOLUPRÁCI.

ONDŘEJ HOUSKA

redaktor Českého rozhlasu

Silvio Berlusconi

Italský politický systém se na začátku
90. let minulého století zhroutil pod
tíhou akce čisté ruce. Odhalení maso-
vé korupce u hlavních politických
stran zrodilo systém nový, pro který se
používalo označení bipolarismus.
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BORIS TADIĆ –
PROFIL POLITIKA

Boris Tadić měl pozvolný postup do
čela DS. Od roku 1992 stál v čele DS
11 let suverénně Zoran Djindjić.
Ostatní straníci, včetně B. Tadiće, stáli
po boku, respektive v jeho stínu. Na
rozdíl od ostatních starších straníků
netvořil Boris Tadić tzv. „intelektuální
skupinu“, díky které se DS dlouho
přezdívalo „strana intelektuálů“.
Přesto nelze Tadiće zcela vyloučit z té-
to skupiny, protože pocházel ze známé
intelektuální rodiny.

Do čela Demokratické strany (DS)
se Boris Tadić dostal začátkem roku
2004. Existuje několik příčin, které
způsobily jeho zvolení na místo před-
sedy DS. Po spáchaném atentátu na
srbského premiéra a tehdejšího před-
sedu DS Zorana Djindjiće nastala ve
straně vnitřní krize, jejíž podstatou by-
lo, jakou pozici na srbské politické
scéně by DS měla zastávat. Strana se
rozdělila na radikální a umírněný tá-
bor, personifikovaný dvěma místo-
předsedy Čedomirem Jovanovićem
(radikální tábor) a Borisem Tadićem
(umírněný). Hlavní rozdíl mezi nimi
nebyl programový, ale metodologický.
Zatímco Č. Jovanović zastával názor,
že by DS měla být nekompromisní
v prosazování svých idejí a programů
především ve vztahu s nacionalistický-
mi stranami, Boris Tadić si uvědomo-
val potřebu nutné spolupráce DS
a konzervativních nacionalistů z De-
mokratické strany Srbska (DSS), po-
kud chtěl jednak zabránit spolupráci
DSS a radikálních nacionalistů ze Srb-
ské radikální strany (SRS) a jednak
alespoň částečně pokračovat v přibli-
žování Srbska do EU a NATO. Umír-
něný a kompromisní postoj přivedl B.
Tadiće do čela DS.

Zkušenosti v ministerské pozici

Zkušenosti z vrcholové politiky na mi-
nisterské úrovní získával až po změně
Miloševićova režimu. První význam-
nou funkci byl post ministra obrany.
Problémem svržení S. Miloševiće byla
personifikace jeho režimu. Tehdejší
demokratické opozici se podařilo

svrhnout S. Miloševiće a záhy poté ta-
ké vládu jeho Socialistické strany Srb-
ska (SPS), nepodařilo se jim však re-
strukturalizovat hlavní mocenské
struktury. Hlavním problémem bylo,
že nová demokratická vláda nekontro-
lovala mocenské složky, hlavně armá-
du a tajné služby. Boris Tadić jako prv-
ní civilní ministr obrany musel v tako-
vém prostředí zahájit reformy a perso-
nální výměny nezbytné pro vstup teh-
dejší Jugoslávie do NATO.

V čele proevropského proudu

Po převzetí DS se Tadićovi podařilo
vrátit DS zpět do čela proevropského
proudu, což dokázal při prezident-
ských volbách v roce 2004, kdy kolem
sebe seskupil téměř celý proevropský
tábor, a definitivně v letošních prezi-
dentských a předčasných parlament-
ních volbách.

Jeho úspěch se opírá o schopnou
a progresivní strukturu DS a pragma-
tické postoje nejvlivnějších lidí z DS.
V klíčových politických otázkách
zkombinoval B. Tadić dva důležité
prvky. V kritickém období, kdy se vět-
šina politických stran v Srbsku polari-
zovala na ose EU–Kosovo, se rozhodl
pro kompromis mezi oběma volbami.
Stejně jako nacionalisté, také Tadić
a DS odmítají uznat Kosovo nebo vy-
měnit Kosovo za rychlý vstup Srbska
do EU. Hlavní problém a hlavní příči-
na pádu předchozí vlády byl vztah Srb-
ska k Bruselu. Tradicionalisté, re-
spektive umírnění a radikální naciona-
listé odmítají uvažovat o integraci Srb-
ska do EU bez záruky z Bruselu, že
Srbsko vstoupí do Unie ve svých mezi-
národně uznaných hranicích, což zna-
mená včetně Kosova.

Na druhou stranu si je B. Tadić vě-
dom, že současnou situaci ohledně po-
stoje evropských zemí vůči Kosovu
těžko může změnit a zároveň, že Srb-

sko nemůže odkládat svůj vstup do
EU kvůli Kosovu. Přestože odmítá ne-
závislé Kosovo, rozhodl se nejdříve
pro vstup do Unie, až poté pro řešení
kosovského problému. Podobně prag-
maticky se Tadić chová v zahraniční
politice. Zatímco jsou nacionalisté
jednoznačně orientováni na úzkou
spolupráci s Ruskem, Tadić usiluje
o rozvoj intenzivních vztahů jak s Bru-
selem, tak s Moskvou. Washington
v zahraniční politice zůstává až na tře-
tím místě.

Po předčasných parlamentních vol-
bách zůstává otevřená otázka, zda-li se
Demokratické straně podaří sestavit
vládu, respektive přesvědčit socialisty,
aby vstoupili do proevropské koalice.
Úspěch by především znamenal ob-
rovský úspěch pro DS a hlavně pro
Borise Tadiće, který by upevnil svou
pozici nejen uvnitř DS, ale na celostát-
ní úrovni.

SRBSKÁ POLITICKÁ SCÉNA JE TRADIČNĚ ROZDĚLENA NA DVA TÁBORY, A TO
NA TRADICIONALISTY A MODERNISTY, MEZI KTERÉ PATŘÍ BORIS TADIĆ.

Boris Tadič (nar. 1954)
• srbský prezident (od 2004)
• předseda Demokratické strany

(od 2004)
• pragmatik, proevropské smýšlení

SRDJAN PRTINA

politolog FSS MU
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PŘEČETLI JSME

Na začátku letošního roku vyšla v brněnském
Centru pro studium demokracie a kultury publi-
kace, přesněji sborník, euro versus koruna. Jed-
ná se o druhé vydání již jednou vydaného kompi-
látu příspěvku renomovaných ekonomů, polito-
logů a politiků.

Jak píše editorka v úvodním slově, cílem kni-
hy bylo „podívat se na společnou evropskou mě-
nu s jejími přínosy a zápory i z jiných úhlů pohle-
du a v celkovém kontextu.“ Došlo podle ní k na-
stavení „základních parametrů informování o eu-
ru v českých médiích, zaměřených na dílčí a běž-
nému čtenáři nic neříkající úřední zprávy z admi-
nistrativy EU.“

Počin nakladatelství lze hodnotit jako zdařilý.
Podařilo se mu shromáždit názory význačných

a jasně profilovaných odborníků z řad ekonomie,
politologie i praktické politiky, které pohlédly na
stejný problém z odlišné perspektivy a navíc mi-
mo to, co je označováno jako evropsko-unijní
politická korektnost. (recenze z HN k prvnímu vy-
dání 24. 8. 2007).

Sborník je rozdělen na sedm částí. V první
popisuje europoslanec Hynek Fajmon důvody
a okolnosti vzniku Maastrichtské smlouvy, druhý

příspěvek představuje často citovaný text prezi-
denta Václava Klause s pěti kritérii přijetí eura.
Následují kapitoly politologa a právníka. Stěžejní
část je věnována ekonomickým aspektům – edi-
torce se podařilo shromáždit atraktivní příspěvky
respektovaných odborníků, věnujících se proble-
matice eura již delší dobu, mezi jinými Miroslava
Ševčíka, Pavla Kohouta, Miroslava Tučka či Pete-
ra Gondy. V poslední části je pak prostor na úva-
hy politologů o širším kontextu evropské měny,
do které přispěl i šéfredaktor CEVRO Revue Petr
Sokol. To, co odlišuje druhé vydání od prvního,
jsou příspěvky z konference pořádané k prvnímu
vydání. Prostor pro uvedení čtyř důvodů proti eu-
ru tak dostala poradkyně prezidenta Stanislava
Janáčková nebo člen Bankovní rady ČNB Mojmír
Hampl.

Kniha je zdařilým pokusem v přehršli povrch-
ních informací o uvedení eura v české republice
a paleta kvalitních autorů je nejlepší pozvánkou
k přečtení této knihy.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Je mi 42 let a jsem narozena ve znamení vah.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Na politické scéně působím již od roku 1997.

Jaké přání byste si ráda splnila?
Aby už konečně lidé přestali stereotypně považo-
vat Chomutov za špinavé průmyslové město kde-

si na divokém severu a aby poznali, že je to mís-
to, kde je spousta krásných památek, báječný zo-
opark, jedinečné Kamencové jezero, a kde žijí
příjemní lidé.

Máte rodinu?
Ano, mám dvě dcery.

Na jaký pořad se ráda podíváte v TV?
Na sledování televize mi bohužel nezbývá moc
času.

Jakou posloucháte muziku?
Lucii Bílou.

Kterou barvu máte ráda?
Černou, bílou.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Maminka.

Jaké máte koníčky?
Velice ráda sportuji.

Kde byste chtěla strávit dovolenou?
Dovolené velice ráda trávím u moře s rodinou.

Co Vás nejvíce upoutá na muži?
Na muži mě nejvíce upoutají oči a celkové vystu-
pování.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Největší radost mi dělají mé dcery.

Ivana Řápková / primátorka Chomutova

Euro versus koruna /
Ivana Pečinková (ed.)

Hlavním přínosem sborníku je intenzivní zaměře-
ní na celkový kontext evropské integrace, která
vedla až ke vzniku jednotné evropské měny, a růz-
né úhly pohledu na stejnou věc. Autoři se sice vě-
nují již mnohokrát popsaným procesům, nicméně
formou ne zcela obvyklou, jdoucí mimo rámec
toho, co je označováno jako evropsko-unijní poli-
tická korektnost.
z recenze Hospodářských novin, 24. 8. 2007

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Politika na západním Balkáně

1/ Jaké náboženství je dominantní
v Bosně a Hercegovině?
a) muslimské
b) katolické
c) pravoslavné

2/ Dohoda o ukončení
bosensko-srbsko-chorvatského
konfliktu v roce 1995 se nazývá:
a) Ochridská
b) Daytonská
c) dohoda z Osla

3/ Kdo je v současnosti vysokým
reprezentantem pro Bosnu
a Hercegovinu?
a) Miroslav Lajčák
b) Marti Ahtisaari
c) generál Petronius

4/ Jak se jmenuje druhá srbská
autonomní provincie (s výjimkou
Kosova)?
a) Brčko
b) Vojvodina
c) Sandžak

5/ Kde sídlí speciální soud pro válečné
zločiny v Jugoslávii?
a) Haag
b) Štrasburk
c) Vídeň

6/ Kdo byl hlavním symbolem
přechodu Jugoslávie od Miloševiče
k demokratickému zřízení?
a) Vuk Draškovič
b) Alija Izetbegovič
c) Vojislav Koštunica

7/ Kdo je v současnosti albánským
prezidentem?
a) Fatos Nano
b) Sali Berisha
c) Bamir Topi

8/ Která známá hra připravila
v polovině devadesátých let statisíce
Albánců o životní úspory a vyvolala
politickou krizi?

a) pyramidové hry
b) Loto
c) ruleta

9/ Ve kterém roce nastoupila Albánie
cestu k demokracii?
a) 1990
b) 1995
c) 2000

10/ Jak se jmenoval politik, který
zavedl v devadesátých letech
v Chorvatsku autoritářský režim?
a) Zoran Djindič
b) Franjo Tudžman
c) Bora Milutinovič

11/ Jaká je zvláštnost chorvatského
volebního systému?
a) existuje mandátový bonus
b) neexistuje volební klauzule
c) není pevný počet členů

Parlamentu

12/ Na jaké straně stálo Chorvatsko
v době II. světové války?
a) na nacistické
b) na spojenecké
c) bylo neutrální

13/ Čím je zvláštní slovinský
Parlament?
a) skládá se ze tří komor
b) druhá komora je volena

stavovskými organizacemi
c) horní komora vzniká

oddělením části členů dolní
komory

14/ Jaká měna platí ve Slovinsku?
a) tolar
b) euro
c) dinár

15/ V jakou stranu se transformoval
Slovinský socialistický svaz mládeže?
a) Liberálně-demokratická strana
b) Sdružená listina sociálních

demokratů
c) Nové Slovinsko

16/ Jak se jmenuje hlavní makedonská
pravicová strana?
a) Společně pro Makedonii
b) Vnitřní makedonská revoluční

organizace – Demokratická
strana pro makedonskou
národní jednotu

c) Národní demokratická strana

17/ Která menšina je v Makedonii
nejpočetnější?
a) Albánci
b) Srbové
c) Chorvati

18/ Jaké politické zřízení je zavedeno
v Makedonii?
a) unitární republika
b) federace
c) konfederace

19/ Jak se staví k nezávislosti Kosova
Spojené státy?
a) neuznávají ho
b) uznávají
c) zachovávají vyčkávací pozici

20/ Jaký symbol má Albánie ve
státním znaku?
a) hvězdu
b) medvěda
c) dvouhlavou orlici

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

Hodnocení:
0–7/ Západní Balkán nepatří mezi
Vaše silné stránky, snad Vám
pomůže toto číslo CEVRO Revue.
8–14/ Na jih od našich hranic
byste se neztratil/a.
15–20/ Jste skutečný odborník na
oblast bývalé Jugoslávie.
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:MiroslavLajčák.Kvíz:BamirTopi–Albánie;BojanPajtič–Vojvodina(premiér);BorisTadič–Srbsko;BrankoCrvenkovski–Ma-
kedonie;DaniloTürk–Slovinsko;FatmirSejdiu–Kosovo;FilipVujanovič–ČernáHora;HarisSilajdžič–Bosna(bosenskýčlen);NebojšaRadmano-
vič–Bosna(srbskýčlen);StjepanMesič–Chorvatsko;ŽeljkoKomšič–Bosna(chorvatskýčlen).Křížovka:„…státsečlenskýmstátemEvropské
unie.“

Kvíz
Poznáte, ke kterému jménu z vědomostního testu (viz předchozí stra-
na) patří zobrazená tvář?

Přiřa
te západobalkánské prezidenty k zemi jejich působnosti.

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

Bamir Topi

Bojan Pajtič

Boris Tadič

Branko Crvenkovski

Danilo Türk

Fatmir Sejdiu

Filip Vujanovič

Haris Silajdžič

Nebojša Radmanovič

Stjepan Mesič

Željko Komšič

Srbsko

Makedonie

Kosovo

Černá Hora

Slovinsko

Chorvatsko

Albánie

Bosna (bosenský člen)

Bosna (chorvatský člen)

Bosna (srbský člen)

Vojvodina (premiér)
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Srbsko má dva hlavní cíle – ubránit teritoriální integritu a suverenitu v Kosovu a …“ Dokončení výroku Borise Tadiće,
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

květen

Ústavní soud posvětil zdravotnické poplatky

Ústavní soud odmítl návrh na zrušení zdravotnické části vládní reformy veřej-
ných financí, včetně diskutovaných poplatků. Z verdiktu Ústavního soudu vy-
plývá, že vládní reforma zdravotnictví není v rozporu s Listinou základních

práv a svobod. Rozhodnutí Ústavního soudu tak znamená, že lékaři a nemoc-
nice budou i nadále vybírat od pacientů poplatky. Proti rozhodnutí Ústavního
soudu se nelze odvolat.

ODS se setkala se zástupci ma�arské strany FIDESZ

Občanská demokratická strana ve čtvrtek 15. 5. 2008 přivítala zástupce ma-
�arské strany FIDESZ, jejichž delegace přijela do Prahy rozvíjet vzájemné
politické vztahy obou pravicových stran. Tříčlennou delegaci FIDESZu vedl
předseda poslaneckého klubu FIDESZ pan Tibor Navracsics, se kterým při-
cestoval předseda zahraničního výboru ma�arského parlamentu Zsolt Ne-
meth a vedoucí pracovní skupiny pro EU v kabinetu zahraničních věcí FI-
DESZ paní Sára Görömbei.
Zástupci FIDESZ zde jednoznačně deklarovali úplnou podporu ODS pro vy-
budování radarové základny na území ČR. Významná část diskuse se vedla

nad otázkou energetické bezpečnosti a obě strany se shodly na tom, že další
výzkum a využití jaderné energie je nezbytným předpokladem pro zajištění
dostatečných energetických zdrojů pro obě země. ODS a FIDESZ vyjádřily
vzájemnou podporu ve spolupráci v této oblasti a dohodly se na další užší
spolupráci energetických expertů. Zástupci FIDESZ projevili rovněž zájem
o bližší spolupráci na expertní úrovni v otázce přípravy na předsednictví, ne-
bo� Ma�arsko bude Radě EU předsedat v roce 2011. Obě delegace se shodly
na nutnosti častějšího vzájemného setkání a na spolupráci na politických
programech.

Jihomoravská a ústecká ODS zahájily krajskou volební kampaň

Vláda podpořila rozvoj Ústeckého kraje

Vláda se na svém výjezdním zasedání v Teplicích věnovala mimo jiné prob-
lematice Ústeckého kraje. Cílem bylo podpořit regionální rozvoj tohoto kra-
je, který patří mezi znevýhodněné oblasti republiky. Během jednání vláda
podpořila vybudování kampusu Ústecké univerzity, budování justičního are-

álu v Ústí nad Labem a věznice v Rapoticích, obnovu pomníku v Terezíně
z prostředků státního rozpočtu a schválila 450 mil. Kč pro rozvoj Ústeckého
kraje, na jehož území se provádí těžba uhlí a výroba elektrické energie spalo-
váním uhlí.

Předseda EK pochválil českého premiéra za přípravu předsednictví

České předsednictví v Radě EU, Lisabonská smlouva a Evropské jaderné fó-
rum, to byla témata společného setkání premiéra a předsedy ODS Mirka To-
polánka a předsedy Evropské komise J. M. Barrosa. Předseda Evropské ko-
mise uvedl, že odstraňování bariér, motto českého předsednictví, je „přesně

to, co si Evropská komise přeje.“ Zároveň ocenil, že premiér má jasnou
představu o předsednictví. „Premiér má velice jasné představy o hlavních
prioritách. A já je podporuji,“ uvedl předseda EK.

Jihomoravská ODS představila na tiskové konferenci svého kandidáta do
krajských voleb. Hlavními cíly Milana Venclíka, lídra kandidátky a 1. náměst-
ka hejtmana Jihomoravského kraje je podpora dopravy, zaměstnanosti, ces-
tovního ruchu, vzdělání, zdravotní péče a pro jižní Moravu typického vinařství
a zemědělství. Dalšími body programu je dokončení dálničního spojení Brna
a Vídně přes Mikulov a podpora začínajících podnikatelů v tzv. podnikatel-
ských inkubátorech. Volební kampaň jihomoravských občanských demokra-
tů má motto „Činy jsou mocnější než slova“.
Volební kampaň zahájila ODS rovněž v Ústeckém kraji, jejíž kandidátku pove-

de dosavadní hejtman Jiří Šulc. Jedním z cílů ODS v Ústeckém kraji je sníže-
ní míry nezaměstnanosti v regionu na průměr České republiky. Dle Jiřího
Šulce toho chtějí občanští demokraté dosáhnout jak podporou investorů, tak
i podporou vzdělávání a zpřísněním výplaty sociálních dávek. ODS chce dále
do dvou let na území celého kraje zavést program proti zneužívání sociálních
dávek, který letos na jaře začal fungovat v Litvínově, kde lidé část sociálních
dávek dostávají v poukázkách. V plánu je jejich výplata prostřednictvím čipo-
vé karty. ODS se chce v kampani zaměřit například na řešení nezaměstna-
nosti, na životní prostředí, ale i na průhlednost v rozhodování.
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CEVRO, Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1-Nové Město

fax: 224 237 769

Předplatitelé časopisu REVUE mají přednostní právo účasti na konferencích
a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně konzervativní akademie.

CEVRO

objednávám roční předplatné časopisu REVUE v hodnotě 250,- KčCEVRO

objednávám „Balíček CEVRO“ v hodnotě 500,- Kč

objednávám publikaci CEVRO

jméno a příjmení / firma

adresa

telefon email

IČO

(uveďte název publikace)

Možnost objednat předplatné časo-
pisu REVUE za zvýhodně-
ných podmínek – časopis bude chodit
na Vámi určenou adresu, přímo do
Vaší schránky.

Dále Vám nabízíme možnost ob-
jednat „ “, jehož sou-
částí jsou všechna čísla časopisu a pub-
likace vydané v roce 2007 a jako bonus
na závěr roku .

Také máte možnost objednat starší
publikace, a to vše pomocí tohoto ku-
pónu.

Stačí si vybrat a zaškrtnout Vámi
zvolenou objednávku, doplnit veškeré
kontaktní údaje a zaslat kupón na naši
adresu nebo fax:

CEVRO

Balíček CEVRO

malé překvapení

Frakce Evropské lidové strany – Evropských demokratů

Toto číslo CEVROREVUE
vyšlo s podporou ELS-ED.

www.epp-ed.eu



E-MAIL: INFO@VSCI.CZ, TEL.: 221 506 706 (707)

PRÁVNÍ SPECIALIZACE
VEŘEJNÁ SPRÁVA

POLITOLOGIE

WWW.CEVROINSTITUT.CZ

A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Bakalářské studium v atraktivních oborech
Prezenční i kombinovaná forma přímo v centru Prahy
Renomovaný pedagogický sbor v čele s Prof. Miroslavem
Novákem a Prof. JUDr. Dušanem Hendrychem
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