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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE
VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

Nevstřícná, zastaralá policie – to je pocit
mnohých občanů. Jde ale o největší
ozbrojený sbor s obrovským potenciá-
lem. Jeho reforma je více než nutná. Za
sebou máme analýzu situace a vytvoření
legislativy. Vstupujeme do třetí etapy
změn. Nejde o střelbu od boku, ale
o propracovaný systém. Co reforma při-
nese?

Analýza ukázala, že policie se mnoh-
dy nechová jako partner a pomocník.
Má nedostatky v řízení, nevyhovující or-
ganizační strukturu, spoustu velitelů
a tristní ekonomický systém. Je podin-
vestovaná, sužuje ji kritický stav služe-
ben, nedostatečné vybavení a zastaralý
vozový park. Máme po Kypru druhý nej-
vyšší poměr počtu policistů ku počtu
obyvatel, ale stěžujeme si, že policie není
vidět. Není divu, když spoustu času vě-
nuje papírování a činnostem, které sup-
lují práci někoho jiného.

Policie mění svou filozofii. V zákoně
je zakotvena orientace na službu veřej-
nosti a partnerství, posouváme se od re-
prese k prevenci. Jistě, zákon vše ne-

zmůže, změnit se musí přístup policistů
samotných, ale stejně tak občanů.

Změní se organizační struktura poli-
cie. Nynější odpovídá uspořádání z roku
1960. Do roku 2012 vznikne 14 kraj-
ských policejních správ shodných s obvo-
dy samosprávných krajů oproti součas-
ným devíti – zlepší se komunikace a ko-
ordinace policie s krajskou samosprá-
vou. Policejní správy získají samostatné
ekonomické postavení. Krajští ředitelé
budou mít odpovědnost za hospodaření
a budou nakládat s rozpočtem. Ministr
vnitra už nebude rozhodovat o nákupu
či prodeji by� jednoho metru čtvereční-
ho pozemku nebo policejní prezident
o výměně zimních pneumatik za letní.

Policie bude mít méně velitelů. Bude
se tak rychleji rozhodovat, bude vymeze-
na jasná zodpovědnost. Policisté budou
sloužit tam, kde je třeba, a ušetřené fi-
nanční prostředky budou rozděleny tak,
aby motivovaly k lepším výkonům. Re-
forma nekončí přijetím příslušného zá-
kona, kompletní přeměna, stabilizace
a nová struktura policie budou hotovy

k 1. lednu 2012. Reforma odbourá nepo-
licejní činnosti. Policie nebude nahrazo-
vat práci jiných, bude tam, kde ji daňoví
poplatníci skutečně očekávají, na nebez-
pečných místech na silnicích, na místech
s pouliční kriminalitou. Nebude doručo-
vat soudní obsílky, jezdit k banálním ne-
hodám či hlídkovat na fotbalových stadi-
onech. Zaměří se na prevenci, represe je
až posledním řešením. To vše bude platit
od začátku příštího roku.

Reforma policie ale nekončí přijetím
příslušného zákona. Mějme to na pamě-
ti, kdybychom chtěli její výsledky hodno-
tit příliš brzy. Winston Churchill kdysi
řekl, že demokracie je špatný způsob
vládnutí – ve srovnání se všemi ostatní-
mi, jež kdy lidstvo vyzkoušelo, je ale nej-
lepší. Budu-li ho parafrázovat, dělat re-
formy je nejméně vděčný způsob vlády –
ve srovnání se všemi ostatními je ale pro
občany tím nejužitečnějším.

Stěžujeme si, že policie není vidět.
Není divu, když spoustu času věnuje pa-
pírování a činnostem, jež suplují práci
někoho jiného.

BEZE ZMĚN POLICIE
NEUDRŽÍ KROK S DOBOU

IVAN LANGER

předseda CEVRO

Právě otevíráte prázdninové dvojčíslo
CEVROREVUE. Za téma tohoto vydá-
ní jsme zvolili problematiku možné re-
formy volebního systému v ČR. Vedle
redakčního článku a názoru brněnského
politologa Romana Chytílka nabízíme
postoje jednotlivých parlamentních de-
mokratických stran. S tématem je spojen
i příspěvek předsedy Senátu Přemysla
Sobotky v rubrice „aktuálně“. Tematic-
kou část doplňuje exkluzivní původní
rozhovor s legendou světové politologie,
jedním z největších odborníků v oblasti
volebních systémů, Reinem Taageperou.

Podnětné příspěvky naleznete, jako
tradičně, i v pravidelných rubrikách.
V politické reklamě hledá Marek Buch-
ta příčiny, proč ve volbách londýnského
starosty odešel poražen „Rudý“ Ken
a proč ho nahradil právě konzervativní
lídr Boris Johnson. V rubrice s názvem
„zahraniční inspirace“ se výjimečně ne-
zaměřujeme na volby, ale na evropské
otázky. Petra Kuchyňková se zde zamýšlí
nad otázkou „Co dál s Lisabonskou
smlouvou?“. V okénku do třetího světa
se netradičně podíváme do regionu, kte-
rý tvoří hranici Evropy a jeho zařazení

do třetího světa by bylo velmi diskutabil-
ní. Analytik Asociace pro mezinárodní
otázky Michal Thim pro nás v této rubri-
ce rozebírá průběh parlamentních voleb
v Gruzii.

Formát prázdninového dvojčísla pra-
videlně rozšiřuje příloha, v níž najdete
články delšího rozsahu než je v naší re-
vue zvykem. Zvláště doporučujeme text
senátora Bedřicha Moldana o konzerva-
tismu a ekologii. Autora textu navíc
představujeme v našem „nepolitickém“
dotazníku.

Hezké prázdninové čtení!
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JAKOU REFORMU
POTŘEBUJEME

Od roku 1996 jsme zažili jediné parla-
mentní volby, po nichž vznikla větši-
nová vláda. Každý pokus o volební re-
formu, směřující k posílení většino-
vých prvků, proto považuji za správný,
nebo� otevírá možnost s českým voleb-
ním systémem konečně něco udělat.

Dvě reformní možnosti

Při současné struktuře stranického
systému existují jen dvě možnosti, jak
dospět k volební reformě. Musíme to-
tiž vycházet ze situace, kdy vedle dvou
velkých stran existuje jedna středně
velká a dvě malé strany. Popsaná
struktura stranického systému téměř
vylučuje možnost, že by zavládla sho-
da ve věci úpravy volebních pravidel
mezi všemi stranickými aktéry. Vždy
tedy bude nutné hledat dohodu pouze
v určité konfiguraci.

První cestou by mohla být dohoda
dvou největších stran – ODS a ČSSD.
Jejich potenciální dohoda na změně
volebního systému by přirozeně vedla
k posílení většinových prvků a příliš by
neřešila poměrnost. Posílení většino-
vých prvků by bylo pravděpodobně na-
staveno tak, aby z něj při přepočtu hla-
sů na mandáty profitovaly obě zúčast-
něné strany. Obsahem takové dohody
by mohla být změna ústavy.

Druhou možností zůstává dohoda
jedné z velkých stran s menšími stra-
nami. I v tomto případě ale musí být
dohoda výhodná pro obě strany. Z to-
ho vyplývá, že většinové prvky, výhod-
né pro velkou stranu, musí být vykom-
penzovány něčím, co ocení menší sig-
natáři hypotetické dohody. Takto kon-
cipovaná dohoda na změně volebního
systému by proto musela obsahovat

kroky směrem k posílení většinových
prvků i určité změny výhodné pro ma-
lé strany.

Vzhledem k současnému vztahu
mezi ODS a ČSSD se nejeví první ces-
ta v nejbližší budoucnosti průchodná,
a pokud chceme alespoň nějaké změ-
ny ve volebním systému, nezbývá nám
než zkusit dospět k dohodě v rámci
druhé varianty. Ta vzhledem ke slože-
ní vládní koalice vychází v aktuální si-
tuaci z dohody ODS a menších koalič-
ních partnerů, KDU-ČSL a SZ.

Změna ústavy v nedohlednu

Samozřejmě, že nejlepší cestou by by-
la dohoda na změně Ústavy a odstra-
nění ustanovení o poměrném voleb-
ním systému. Ano, byla by to cesta ve-
doucí k ideálnímu volebnímu systému
pro Českou republiku, která nepotře-
buje zohledňovat ve volebních pravid-
lech menšiny, protože u nás jednoduše
žádné volebně relevantní menšiny ne-
existují. Jenže ústavní většina není na
dohled. O dohodě na změně volební-
ho systému nechce J. Paroubek v čele
ČSSD ani slyšet a vztahy mezi oběma
stranami jsou více než napjaté.

Zohlednění právě popsaných argu-
mentů vedlo ke vzniku zadání k tako-
vým reformním návrhům, o nichž se
nyní diskutuje. Programové prohláše-
ní i koaliční smlouva předpokládají
kombinaci změn, které by odstranily
nerovnost mezi malými stranami,
a prémie pro vítěze.

Materiál s možnými řešeními, na
němž se podíleli i autoři z CEVRO,
vznikal samozřejmě při vědomí toho,
že takto definovaná reforma nebude
vznikat jednoduše, ale také s vírou, že

cíl v podobě posílení většinových prv-
ků je správný, protože akceschopné
vlády český volební systém bez pochy-
by potřebuje.

Řecká inspirace

V souvislosti s variantami reformy se
občas ozývají pochyby, že ústavní soud
může mít problém s návrhem na zave-
dení bonusu pro vítěze. Existují ale i ji-
ná řešení – například použití „řeckého
modelu“, v němž nebude předem jas-
ná výše bonusu a ústavní soud bude
moci jen obtížně argumentovat, že do-
chází k porušení poměrnosti systému.
Tento postup by zavedl systém, kde by
ve volebních obvodech byly mandáty
přidělovány pomocí metody volební-
ho čísla, a to v podobě metody Hagen-
bach-Bischoff. Tato metoda ale pro-
dukuje zbytky hlasů a mandátů, a prá-
vě tyto nerozdělené mandáty by všech-
ny připadly v druhém skrutiniu celo-
státnímu vítězi. Vítěz by takto získal
několik mandátů navíc a přiblížil by se
možnosti sestavit vládu s akceschop-
nou většinou.

Použití „řeckého“ modelu navíc vy-
vrátí obavy některých autorů, že ústav-
ní soud zruší bonus a pak nám ve vo-
lebním zákoně zůstane jen prvek zpo-
měrnění. Ústavní soud přeci může
pouze rušit části zákonů. Kdyby tedy
hypoteticky zrušil ustanovení o bonu-
su, nemohl by zároveň určit pravidla
pro rozdělení „bonusových“ mandátů.
Ta by po zásahu ústavního soudu v zá-
koně chyběla a byla by to opět PS a Se-
nát, kdo by musel schválit nové znění
volebního zákona. Představa, že může
dojít k situaci, kdy budeme volit podle
jakéhosi pahýlu volebního zákona,
kde bude vyhozen bonus, ale zůstane
zpoměrnění, proto patří nikoli do rea-
lity, ale do oblasti politologických
science-fiction.

Závěrem si jen dovolím zopakovat,
že případné dokončení volební refor-
my, jak s ní počítá předložený návrh,
nebude jednoduchou záležitostí. Jed-
ná se ale o nezbytný krok, který nás
dříve nebo později čeká.

SVĚTLO SVĚTA SPATŘIL DALŠÍ NÁVRH REFORMY VOLEBNÍHO SYSTÉMU PRO
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY. NEJMÉNĚ OD ROKU 1998 SE VEDOU
V ČESKÝCH ZEMÍCH DISKUSE NA TÉMA, ZDA JE TŘEBA USKUTEČNIT V ČR
VOLEBNÍ REFORMU A POKUD ANO, JAKOU. SOUČASNÉ MANTINELY PRO
REFORMU JSOU VELMI ÚZKÉ. VZEŠLY ALE Z KONKRÉTNÍ HISTORICKÉ
SITUACE NA POLITICKÉ SCÉNĚ.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog
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Ano i ne. Volební reformy jsou staré ja-
ko naše civilizace, nebo� stejně stará je
i situace, kdy původní volební pravidlo
„nefunguje dobře“ a neplní již to, co se
od něj čeká. Lze to demonstrovat na
příkladu papežské volby, která svými
nejvýznamnějšími změnami prošla již
ve středověku. Tato volba ale zároveň
ukazuje, že dysfunkce předchozího vo-
lebního systému je nutnou, ale ještě ne
postačující podmínkou volební refor-
my. Kromě ní musí existovat i aktér,
který „investuje“ do jejího provedení.
Pro reformátora je nejpříznivější situa-
ce, kdy podporu k provedení reformy
získává již kvůli reformování samotné-
mu a ne kvůli tomu, co reforma má při-
nést. Ne náhodou snadno prosadil ro-
ku 1274 Řehoř X. těsně poté, co jeho
volba trvala dlouhých 34 měsíců, jako
nový způsob volby konkláve. V podob-
né situaci jako Řehoř X. jsou i dnešní
politici – volební pravidla se podobně
jako jiné politické instituce stávají stále
častěji předmětem společenské kritiky,
což činí argument „reformy pro refor-
mu“ přijatelnějším. I proto počet vo-
lebních reforem narůstá.

Co vše lze reformovat?

Volební systém je v masových společ-
nostech mechanismem, s jehož pomocí
jsou převáděny preference voličů na
podobu voleného sboru. Zároveň ale
tvoří pouze část vzorce, určujícího vo-
lební výsledek. Jeho stejně podstatnou
součástí jsou i konkrétní volební vý-
sledky jednotlivých aktérů. Některé
efekty volebního systému se při urči-
tém rozložení hlasů vůbec neprojeví, ji-
né se naopak projeví mimořádně silně.
Volební systém tak lze víceméně neko-
nečně upravovat, avšak zcela předvída-
telně upravit jen vzhledem k výsledku
minulých (ale již ne budoucích) voleb.

Hlavními komponentami, pomocí
kterých lze ovlivňovat vztahy mezi hla-
sy a mandáty, jsou následující:

Teritoriální členění volebních obvodů
Teritoriální profil volebních obvodů

má obvykle víceméně technickou po-

dobu. Lze se ale setkat s důmyslnými
děleními, o nichž estonský politolog
Rein Taagepera trefně poznamenal, že
si v nich voliči nevybírají politiky, ale
politici své voliče. Jeden z těchto způ-
sobů – gerrymander – získal své jméno
podle guvernéra Massachusetts El-
bridge Gerryho, který v roce 1812 na-
kreslil volební obvod ve tvaru salaman-
dra s pro něj výhodnou demografickou
strukturou. Jiným způspbem je rozdíl-
ná velikost volebních obvodů. Pro poli-
tickou stranu může být například vý-
hodné, pokud v metropolitních obvo-
dech připadá na jednoho zvoleného
poslance více voličů než v rurálních.

Velikosti
Vztah voleb a velikosti vyjadřuje la-

pidárně poznámka španělského poli-
tologa Josepha Colomera: „Malí pre-
ferují velké a velcí malé“. Malým stra-
nám se líbí velké parlamenty a volební
obvody, v nichž se rozděluje hodně
mandátů, nebo� v nich i jejich menší
zisk stačí k zisku parlamentního za-
stoupení. Velké strany z opačných dů-
vodů preferují malé volební obvody
a menší parlamenty. Velikost je z hle-
diska převodu hlasů na mandáty prav-
děpodobně rozhodující proměnnou.

Volební formule
Z hlediska převodu na mandáty je

rozhodující, zda všechny mandáty na
úrovni volebního obvodu bere vítěz
(většinový princip) či se dělí v nějakém
poměru (poměrný princip). V rámci
poměrných systémů lze dále rozlišovat
nejrůznější volební formule pro pře-
vod hlasů na mandáty (například
D’Hondt, Hagenbach-Bischoff, Impe-
riali, St. Laguë). Volební formule lze

považovat za nejvíce „závislou“ kom-
ponentu volebních úprav – jejich účin-
ky závisí na velikosti volebních obvodů
a poměru zisků hlasů mezi stranami.

Bariéry a bonusy
Některé volební úpravy v sobě dále

obsahují přístupové bariéry (klauzule,
a� již celostátní nebo regionální), kte-
ré musí aktéři zdolat, mají-li za své
hlasy získat mandáty. Časté je, že klau-
zule bývají vyšší pro koalice stran než
pro jednotlivé strany.

Integračním prvkem volebního sys-
tému jsou bonusy, zvýhodňující vítěze
voleb. Mohou být různě silné – někte-
ré eliminují možnost, že strana, která
získá nejvíce hlasů, nezíská nejvíce
mandátů (Malta), jiné přiznávají vítězi
dodatečné mandáty nebo dokonce au-
tomaticky přidělují nadpoloviční vět-
šinu v parlamentu (Itálie).

Proč se nereformuje ještě častěji?

Jakmile se návrh volební reformy zve-
řejní, stává se automaticky mimořád-
ně citlivou „politikou volební refor-
my“ a rozvíjí se kolem něho různě
ideologizované spory. Jde o nejistý
podnik: pokud navrhovatelé nejsou
schopni reformu přesvědčivě obhájit,
stojí je to hlasy a poté i mandáty ve vol-
bách (a to i v případě, když se tyto vol-
by konají podle nové volební úpravy!).
Kdyby Niccolo Machiavelli updatoval
svého Vladaře pro naši dobu, asi by
v případě úspěšných volebních refo-
rem (tj. těch, které naplnily co od nich
jejich podporovatelé očekávali) zdů-
razňoval, že jsou výhradně výsadou
politiků, kteří jsou nejen obratní, ale
mají i štěstí.

JEN BĚHEM ČERVNA TOHOTO ROKU SE ROZBĚHLA DISKUSE O VOLEBNÍCH
REFORMÁCH V LIBANONU, BULHARSKU, SÚDÁNU, NA ÚROVNI MÍSTNÍCH

VOLEB NAPŘÍKLAD V IRÁKU ČI V LOS ANGELES. AMBICI SVÉ VLÁDY
REFORMOVAT VOLEBNÍ SYSTÉM NAZNAČIL V TOMTO MĚSÍCI I PREMIÉR

MIREK TOPOLÁNEK V ROZHOVORU PRO MFD.
ZAŽÍVÁME V 21. STOLETÍ BOOM VOLEBNÍCH REFOREM?

POLITIKA VOLEBNÍCH
REFOREM

ROMAN CHYTILEK

politolog FSS MU
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Sociální demokracie v současnosti ni-
jaké úpravy volebního zákona nepři-
pravuje a ani v parlamentu nemíní
podpořit. Koneckonců, neobdržela od
vládní koalice ani žádnou výzvu k dis-
kusi nad volební reformou. ČSSD ne-
má dvakrát chu� reprizovat nepříliš
povedené volební inženýrství z roku
2000. A pokud expremiér Miloš Ze-
man loni Právu řekl, že „nemůžete
změnit voliče, i když by si to někteří
politici přáli, ale můžete změnit voleb-
ní zákony,“ tak rozhodně nemluvil za
dnešní sociální demokracii.

ČSSD od volebního systému v prv-
ní řadě očekává co nejpřesnější mapo-
vání vůle voličů. Potřeba generovat sil-
nou a stabilní vládu je až na druhém
místě. Je přece údělem politiků hledat
východiska i ze zdánlivě bezvýchod-
ných situací. Sice kostrbatě, ale nako-
nec se vždy ČR své vlády dočkala.

Mělo-li by se na volebním zákonu
přesto něco měnit, tak podle názoru,
který v ČSSD převažuje, by to byla ve-
likost volebních obvodů. Nynější stav
vede k různé váze jednotlivých volič-
ských hlasů. Naopak, čistý proporční
systém by předpokládal zhruba stej-
nou velikost volebních krajů a rozdě-
lování stejného počtu mandátů v kaž-
dém z nich. Většina sociálních demo-
kratů se však s vládní koalicí rozchází
v důležitém bodě: upřednostňuje totiž
zvýšení počtu, nikoli úbytek volebních
krajů. Jiří Paroubek zmínil číslo osm-

náct až dvacet. Elementární spravedl-
nosti by bylo učiněno zadost, přitom
by ale přežil jistý většinový prvek v po-
měrném systému.

Prakticky mimo zorný úhel ČSSD
zůstávají náměty dílčích úprav voleb-
ního zákona, by� např. snížení hrani-
ce aktivního volebního práva na 16
let, by překážky nejspíš nekladla. Ne-
důvodné je zavedení volební povin-
nosti a protiústavní pak je nápad z ku-
chyně KDU-ČSL, aby rodiče volili za
děti – doufejme že narozené. Ústava
počítá s volebním právem osob star-
ších osmnácti let, a sice všeobecným,
rovným, tajným a přímým, tedy ne-
přenosným. Sotva si lze kromě toho
představit diskriminaci jedinců, kteří
děti – a volební lístky „navíc“ – mít
nemohou. Přínosem by snad mohlo
být jen to, že by ve Sněmovně posílilo
zastoupení menšinových zájmů.

ČSSD proti bonusu

Jednoznačně odmítavě se sociální de-
mokracie staví k záměru zavést tzv.
bonus pro vítěze. Ten naráží na ústavní
zásadu poměrného zastoupení a na
princip rovnosti hlasů. Tato část záko-
na by se patrně stala předmětem zkou-
mání Ústavního soudu a hrozí, že by
z volebního zákona zůstalo v platnosti
opět jen torzo. Stanovisko ČSSD nik-
terak neobměkčuje ani vidina snad-
nějšího vládnutí ve dvoučlenných koa-

licích nebo s tichou podporou jedné
strany.

Občas v Lidovém domě zaznívají
sympatie k francouzskému modelu,
který je většinový dvoukolový, ale ne-
omezuje počet rivalů v klíčovém sou-
boji na pouhé dva. Šanci mají všichni,
kdo v prvním kole získají nad 12,5 %
hlasů. To, podobně jako „bonus“ pro
vítěze v Itálii, vede k blokové spolu-
práci subjektů na levici a pravici.
V českém prostředí by to mohlo na
pravici vést ke sblížení ODS s KDU-
-ČSL. Jenže co s levicí? Představa těs-
nější kooperace ČSSD s KSČM je ne-
reálná a poněkud nevábná, zejména
z pohledu středových a mladších voli-
čů. Nabyté levicové hlasy by sociální
demokracii nemusely vykompenzovat
příznivce nahnané pravici.

Protože pro sociální demokracii
nejsou úpravy volebního zákona aktu-
álním tématem a protože těžiště svého
působení v této době spatřuje ve věc-
ných problémech bližších občanům,
není dost dobře možné popsat opti-
mální volební systém podle ČSSD. Vy-
cházejme však z předpokladu, že de-
mokratická levice má sklon hájit slabé,
handicapované, minority. Tomu by
nejlépe vyhovoval poměrný volební
systém se stejně velkými obvody,
Hagenbach-Bischoffovým propočtem
a třeba i s tříprocentní hranicí pro
vstup do Sněmovny, jak doporučuje
Rada Evropy.

Ideální podoba volební legislativy
ovšem nemusí vždy korespondovat
s politickou realitou, poptávkou po
funkční vládě či stranickými zájmy.
Odpovědní politici proto váží na lé-
kárnických vahách. Je tomu tak správ-
ně a demokracii to neoslabuje. Na roz-
díl od úprav na míru šitých konkrét-
ním partajím a bez debaty s opozicí
tlačených parlamentním soukolím.

KDE POLITOLOGOVÉ VĚTŘÍ RÁJ, MŮŽE PRO SPOLEČNOST ZAČÍNAT PEKLO.
STÁT SE JEDNOU VOLEBNÍ LABORATOŘÍ, V NÍŽ SE CO CHVÍLI MĚNÍ PRAVIDLA
PRO VÝBĚR POSLANCŮ, NENÍ NIC ZÁVIDĚNÍHODNÉHO. (OBDOBNĚ
ZAVRŽENÍHODNÉ JE ÚČELOVÉ MANIPULOVÁNÍ S HRANICEMI SENÁTNÍCH
OBVODŮ.) PŘITOM OCHOTU K DIALOGU FORMÁLNÍ, PROCEDURÁLNÍ ZMĚNY
NAHRADIT NEMOHOU.

ČSSD: ZÁSAHY DO
VOLEBNÍHO ZÁKONA
NÁS NELÁKAJÍ

LUKÁŠ JELÍNEK

politolog, Masarykova

dělnická akademie (ČSSD)

téma

Partneři
CEVRO
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Velké strany budou jistě považovat za
spravedlivé, pokud systém zvýrazní je-
jich volební zisk, a tedy umožní lehce
sestavit vládu. S takovým přepočtem
ale samozřejmě naopak nikdy nebu-
dou souhlasit strany malé, protože je
poškodí. Za spravedlivý bychom tudíž
měli považovat přepočet, který, pokud
možno, žádnou stranu výrazně nepo-
škodí, a tedy odrazí podporu stran
u občanů v zastoupení v PSP.

Deformovaný volební systém

V současnosti je poměrný systém de-
formovaný. V důsledku výrazných ve-
likostních rozdílů mezi volebními kraji
a aplikace tzv. d’Hondtova dělitele do-
chází k tomu, že v malých volebních
krajích (např. Karlovy Vary) získává
volební systém spíše většinový charak-
ter. Jak nám ukázaly poslední volby
v roce 2006, systém poškozuje pouze
nejmenší strany. Zatímco KDU-ČSL
za 7,22 % hlasů získala ještě téměř od-
povídajících 13 poslanců (6,5 %), Stra-
na zelených za 6,29 % hlasů pouhých 6
mandátů (3 %)!

Pokud vyjdeme právě z posledních
voleb do PSP a zkusíme na jejich vý-
sledky aplikovat kombinace různých
metod, zjistíme, že jednou z nejspra-
vedlivějších variant by byla metoda
současného d’Hondtova dělitele (tj.
řada přirozených celých čísel začínající
číslem 1) za situace, kdy by byla celá
ČR jedním volebním obvodem. V tom-
to případě dochází k nepřesnější pro-
porci zisku mandátů vzhledem k zisku
hlasů a žádná ze stran není poškozena.

Z ostatních variant stojí za povšim-
nutí metoda přepočtu hlasů, na které
se v době opoziční smlouvy dohodly
ODS a ČSSD (zákon č. 204/2000 Sb.,
jehož klíčové pasáže na návrh prezi-
denta zrušil Ústavní soud). Hlavním
rozdílem oproti dnešku byly dva para-
metry – 35 volebních krajů a d’Hond-
tova řada dělitelů začínající 1,42 (místo
1). Pozoruhodné je, že souboj „pravi-
ce–levice“ by dopadl opět velmi vyrov-
naně (99:101). Z toho vyplývá, že tento
volební systém rozhodně nezajiš�uje

silné vládní koalice, což byl v roce 2000
hlavní argument ODS a ČSSD. Jediné,
co garantuje, je eliminace malých stran
(např. to, že zelení by se svými 6,29 %
získaných hlasů sice „postoupili do
PSP“ – lépe řečeno do skrutinia –, při-
tom by však nezískali ani jeden man-
dát, je skutečně absurdní; KDU-ČSL
by pak získala jen 1 poslance, KSČM
8). Více volebních krajů totiž „rozdro-
buje“ podporu malých stran, kterou
pak v rámci těchto malých krajů velké
strany za vydatné pomoci zvýšeného
prvního dělitele snadno porážejí.

V programovém prohlášení vlády
se koalice zavázala, že „navrhne novelu
volebního zákona tak, aby volební sys-
tém garantoval vyšší míru proporciona-
lity (Hagenbach-Bischoff) a zajistil vítě-
zi voleb tzv. volební prémii v rámci pře-
rozdělení mandátů v druhém skrutiniu,
o jejíž podobě bude vedena diskuse.“

V KDU-ČSL se nyní diskutuje ná-
vrh, který je založen na principu
Hagenbach-Bischoffova kvocientu
a přepočtu mandátů na celostátní úrov-
ni (aby byla dodržena co největší míra
proporce v přepočtu), obsahuje bonus
pro vítěze voleb a zachovává krajské
kandidátní listiny (je tedy zachována
i vazba poslance k volebnímu obvodu).
Bonus pro vítěze bývá realizován za
účelem zvýraznění vítězství jednoho
volebního bloku – počítá ovšem přede-
vším s modelem dvou volebních bloků.
V realitě českého stranického systému
se jeví jako nevhodný, neúčinný. Ná-
vrh, aby přece jen vyhověl zadání,
všechny mandáty, které nebyly v rámci
prvního skrutinia přiděleny, přiznává
vítězné straně. Jednalo by se o přibliž-
ně 1 až 3 mandáty. Žádná úprava vo-
lebního systému (ani různě velké bonu-
sy pro vítěze) ale nemůže eliminovat
možnost volebních patů – pouze uzá-
konění lichého počtu poslanců.

Metody zvýšení volební účasti

Volební účast, jež bývá velmi malá ze-
jména u voleb tzv. „nižšího významu“
(krajské, senátní, evropské), se dá zvý-
šit různými prostředky. Asi jen těžko
by šlo představit si v naší současné rea-
litě zavedení volební povinnosti. A je
tu i otázka, zda by takto vynucený vo-
lební akt byl, vedle nárůstu adminis-
trativy s ním spojeným, skutečně pří-
nosem.

KDU-ČSL má ve svém volebním
programu prosazování možnosti elek-
tronického hlasování. To by mohlo
zvýšit volební účast zejména u mladé
generace, kde bývá tradičně nižší.
Elektronický systém hlasování běží již
úspěšně od roku 2005 v Estonsku a je-
ho testování se chystá i v naší zemi.

Pokud jde o snížení hranice aktiv-
ního volebního práva, lze o něm samo-
zřejmě vést diskuzi, a to především
v celkové souvislosti s hranicí zletilos-
ti. Zajímavějším tématem je tzv. „vo-
lební právo rodin“. Jak česká, resp. ev-
ropská společnost stárne, budou mít
politické strany klesající motivaci
k podpoře mladých rodin s dětmi. Pos-
lanec T. Kvapil, inspirovaný podobnou
debatou v CDU/CSU, vyzval k diskuzi
o této problematice již v roce 2003.
Dnešní politický systém ošetřuje lépe
zájmy svobodných a starších než po-
třeby rodin s dětmi. Rodiče by si za-
sloužili jistě silnější politický vliv. Ur-
čitě by se toho dosáhlo, pokud by se
volební právo rozšířilo i na děti, za něž
by je do dosažení plnoletosti realizo-
vali jejich zákonní zástupci. Zavedení,
do značné míry kontroverzního „vo-
lebního práva rodin“, by se však muse-
lo uskutečnit jen po široké shodě na-
příč politickým spektrem. V opětov-
ném rozpoutání věcné diskuze nám
však nic nebrání již nyní.

POHLED KDU-ČSL NA
ZMĚNU VOLEBNÍHO

SYSTÉMU

JAN CHLUBNA

oddělení komunikace

a analýz HK KDU-ČSL

PARAMETRY PŘEPOČTU VOLIČSKÝCH HLASŮ NA MANDÁTY V POMĚRNÉM
SYSTÉMU SE DAJÍ STANOVIT NATOLIK RŮZNĚ, ŽE TO MŮŽE PŘI STEJNÉM

VOLEBNÍM VÝSLEDKU VÝRAZNĚ OVLIVNIT SLOŽENÍ PSP.
PŘEPOČET BY MĚL BÝT PŘEDEVŠÍM SPRAVEDLIVÝ.
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Domnívám se, že podobný ideál měli
na mysli i tvůrci naší ústavy, v níž je
m.j. zakotveno, že volby do PS probí-
hají podle poměrného volebního sys-
tému, zatímco většinový systém byl
ponechán pro volby do Senátu. Naším
cílem je přiblížení se tomuto ideálu
„zrcadla společnosti“, příp. jeho pro-
hloubení. V následujících odstavcích
se pokusím nastínit konkrétní změny,
které by k tomu měly přispět.

Prvním požadavkem je zastoupení
všech relevantních polit.proudů, pří-
tomných ve společnosti, což s sebou
přináší otázku na snížení volební
klauzule, která je nyní ve výši 5 %. Vo-
lební klauzule existují v mnoha demo-
kratických zemích proto, aby bránily
přílišné roztříštěnosti v parlamen-
tech, event. jako ochrana před extre-
mistickými silami. Zůstává otázkou,
zda tyto funkce opravdu plní a zda
daň, kterou za to platíme – tj. určitá
redukce volné politické soutěže a ztí-
žená možnost výměny politických elit
– není příliš vysoká, a zda by zrušení či
snížení volební klauzule nevedlo k de-
mokratizaci politického života. Exis-
tují však země, kde volební klauzule
neexistují vůbec a přitom se jedná
o země s vysokou úrovní demokracie
(Švýcarsko či Nizozemí). V řadě dal-
ších demokratických zemí je pak vo-
lební klauzule nižší (Rakousko, Bel-
gie, Švédsko a jiné) a jen výjimečně
vyšší (Rusko, Turecko). SZ je pro
otevření diskuze na téma snížení vo-
lební klauzule, a to jak pro jednotlivé
strany (např. na 4 % jako v Rakous-
ku), tak zejména pro volební koalice,
kde by uvítala návrat před rok 2001,

kdy koalicím více politických stran
stačilo pro vstup do PS méně hlasů
než činil součet za jednotlivé subjekty
(7 % pro koalici dvou stran, 9 %
a 11 % pro koalice tří, resp. čtyř a více
stran).

Hlasy = mandáty

Dalším požadavkem je, aby poměr
získaných mandátů politických stran
odpovídal počtu odevzdaných hlasů,
tedy aby neobsahoval prvky systému
většinového jako v současnosti, kdy
v malých krajích, jako je kraj Karlo-
varský či Liberecký, je k zisku jediné-
ho mandátu potřeba přes 10 % hlasů.
Příznivci existence většinových prvků
často argumentují, že je tak usnadně-
no sestavování většinových vlád
a umožněno efektivní vládnutí. K to-
mu je třeba dodat, že při posledních
volbách v roce 2006 to bylo právě
omezení poměrnosti volebního systé-
mu, které přispělo k patové situaci,
nebo� v čistě poměrném volebním sys-
tému by současná vládní koalice zís-
kala 104 mandáty a mohla by pohodl-
ně vládnout. Není tedy pravda, že za-
vedení většinových prvků zvyšuje
akceschopnost vládnutí a navíc, že je-
jich existence narušuje rovnováhu za-
kotvenou v ústavě, podle níž se jedna
komora volí poměrně a druhá větši-
nově.

Možností jak zajistit, aby byl sys-
tém opravdu poměrný a počet mandá-
tů zhruba odpovídal počtu odevzda-
ných hlasů, je více. Relativně nejjed-
nodušší je přerozdělit mandáty stra-
nám na celostátní úrovni, což je meto-

da, která se uplatňuje např.v Nizoze-
mí. Nevýhodou je, že je tak oslabena
vazba voliče na konkrétní poslance,
zvolené přímo v daném kraji. Tato ne-
výhoda je řešitelná mnoha způsoby od
toho, že po rozdělení mandátu poli-
tickým stranám na celostátní úrovni
jsou ve druhé fázi vybráni v rámci
stran poslanci, kandidující v konkrét-
ních krajích až po systémy dvou a více
skrutinií, kdy jsou naopak poslanci
nejdříve zvoleni v krajích a mandáty
jsou pak dorovnávány na celostátní
úrovni, jak tomu bylo i u nás do roku
2001.

Další možnosti úpravy volebního
systému směrem k větší poměrnosti
spočívají ve změně volebního dělitele
(místo současného d’Hondtova po-
užít Hagenbach-Bischoffův či Sainte-
-Laguë) či ve snížení počtu volebních
krajů ze 14 např. na 8. Pak by bylo
možno použít regiony NUTS 2, je-
jichž hranice respektují hranice sou-
časných krajů. Oba způsoby jsou na-
vzájem kompatibilní a při současném
uskutečnění obou z nich by bylo dosa-
ženo systému více poměrného.

Zvýšení počtu preferencí

PS by měla věrně odrážet preference
voličů nejen v rozdělování mandátů
mezi polit. strany, ale i ve volbě jed-
notlivých poslanců, jejichž zvolení
ovlivňuje volič pomocí preferenčních
hlasů. Uvítali bychom, kdyby se počet
hlasů, které může volič dát jednotli-
vým kandidátům, zvýšil ze současných
2 aspoň na 4, jak tomu bylo do r. 2001.
Ideální by bylo, kdyby voliči měli mož-
nost vybírat kandidáty z více politic-
kých stran, jak je tomu např. ve Švý-
carsku.

Posledním požadavkem je zvážit
snížení věkové hranice pro zisk aktiv-
ního volebního práva z 18-ti na 16 let.
Bylo by možné postupovat obdobně
jako v Rakousku, kde byla věková
hranice snížena nejdříve u zemských
voleb a poté, co se tato osvědčila na
zemské úrovni, byla uplatněna i na
úrovni celostátní.

SZ: POSLANECKÁ
SNĚMOVNA JAKO
ZRCADLO SPOLEČNOSTI

POSLANECKÁ SNĚMOVNA (DÁLE JEN PS) BY MĚLA TVOŘIT POKUD MOŽNO
VĚRNÉ ZRCADLO SPOLEČNOSTI, COŽ ZNAMENÁ, ŽE BY V NÍ MĚLY BÝT
ZASTOUPENY VŠECHNY VÝZNAMNĚJŠÍ POLITICKÉ PROUDY (A ZAZNÍVAT
VŠECHNY RELEVANTNÍ POŽADAVKY, PŘÍTOMNÉ MEZI OBČANY), A TO
V POMĚRU, KTERÝ ODPOVÍDÁ JEJICH SKUTEČNÉ SÍLE MEZI OBČANY,
PŘIČEMŽ DO POJMU OBČANÉ BY MĚLO BÝT ZAHRNUTO CO MOŽNÁ NEJVÍCE
OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY.

ŠTĚPÁN MAIROVSKÝ

vedoucí analytické odborné

sekce SZ
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Jaký volební systém považujete za nejlepší
pro Českou republiku?

Naše kniha, kterou jsem napsal
s Mattem Shugartem a která nese ná-
zev Seats and Notes, doporučila před
dvaceti lety jednoduchý proporční sys-
tém v malých několikamandátových
obvodech. To je univerzální rada, která
však potřebuje doplňky s ohledem na
specifické podmínky v každé zemi.
Předpokládám, že Česká republika má
okolo 250 křesel, v tom případě by pěti-
mandátové obvody přinesly minimálně
jedno křeslo šesti stranám. Efektivní
počet stran by byl okolo 3,3 – tedy zhru-
ba 3 až 4 strany (efektivní počet stran –
hypotetický počet stran o stejné velikosti,
které by způsobily stejnou hodnotu inde-
xu jako strany o nestejné velikosti, které
jsou v systému reálně přítomny – pozn.
red.). Největší strana by dosahovala
okolo 40 % křesel a koaliční kabinet by
existoval čtyři roky. Tato čísla jsou prů-
měrem z teoretického modelu a empi-
rického testování v mé knize Predicting
Party Sizes (2007). Základním kritéri-
em je zjednodušení volebních pravidel,
protože výsledky složitého systému jsou
nepředvídatelné.

Jaké jsou podle Vás největší výhody propo-
rčního, resp. většinového systému?

Záleží na tom, o jaký poměrný či
většinový systém jde. Poměrné systémy
vedou obecně k většímu počtu stran,
zkracují délku vládnutí jednoho kabi-
netu a oslabují jeho rozhodnutí. Na
druhou stranu se zavádění vládních
rozhodnutí vyznačuje větší kontinuitou.
Jednokolový většinový systém (jedno-

mandátové obvody, kde vítězí kandidát
s největším počtem hlasů) vede k men-
šímu počtu stran, delšímu trvání kabi-
netů, účinnějším rozhodnutím, ale
k menší kontinuitě vládnutí. Když se
změní vládnoucí strana, mnohá roz-
hodnutí staré vlády jsou revidována.

Považujete mandátový bonus, jako je napří-
klad v Itálii, za vhodný nástroj v proporčním
systému jak posílit vládu?

Zmenšení obvodů je předvídatelněj-
ší nástroj, protože redukuje počet stran.
Kabinet má poté méně členů, je silnější
a trvá déle. Pokud chcete předvídatelné
výsledky, zachovejte jednoduchá voleb-
ní pravidla. Italové jsou mistři ve vytvá-
ření pravidel tak složitých, že nikdo ne-
dokáže předpovědět jejich důsledky.

Myslíte si, že volební systém by se měl lišit
podle rozlohy země?

Počet obyvatel je jedním z kritérií
pro výběr volebního systému. Větší ze-
mě mají početnější parlamenty a zasedá
v nich více stran. Pokud má země parla-
ment o 1000 křeslech (což odpovídá po-
pulaci 1 miliardy), potom by pětiman-
dátový obvod vedl zhruba k 8,5 stranám
v parlamentu (spíše než šesti stranám
v případě 250 členného parlamentu).
Pokud má země 50 křesel (což odpoví-
dá populaci 125 000 obyvatel), poté pě-
timandátové obvody povedou ke zhru-
ba čtyřem stranám v parlamentu.

Existuje ideální volební systém pro postko-
munistické země?

Postkomunistické země jsou dnes už
běžnými demokraciemi, kde mohou být

používána obecná kritéria volebního
systému. První otázka zní: kolik stran
a jak dlouho trvající kabinety chcete
mít? Po zodpovězení následuje volba
optimální velikosti obvodu pro velikost
daného parlamentu.

Je smíšený volební systém řešením debaty
mezi obhájci proporčního a většinového
systému?

Moderní většinové systémy mají jed-
nomandátové obvody, vedle toho v do-
konalém poměrném systému se volí
v jednom celonárodním obvodě (okolo
250 křesel pro Českou republiku). Jed-
noduchým kompromisem jsou malé ví-
cemandátové obvody. Mixování rozdíl-
ných systémů může být provedeno
mnoha cestami, 
ábel je však ukryt
v detailech. Někdy splňuje očekávání
(Německo), někde nikoliv (Itálie) – dů-
sledky nelze předem předvídat.

Rein Taagepera (*1933)
• profesor politických věd na

Kalifornské univerzitě v Irvine
• emeritní profesor na univerzitě

v Tartu, Estonsko
• odborník na volební systémy,

autor publikací: Seats and Notes
(1989), Predicting Party Sizes
(2007)

ROZHOVOR
Rein Taagepera / Pro ČR
doporučuji poměrný systém v malých
vícemandátových obvodech

REDAKCE

CEVROREVUE

Vysoká škola CEVRO Institut vydává sborník z konferen-
ce , kterou uspořádalo
CEVRO ve spolupráci s poslancem EP Oldřichem
Vlasákem a pod záštitou Výboru pro záležitosti EU
Senátu PČR, který reprezentoval předseda Luděk Sefzig.

Zdarma, platí se pouze poštovné a balné 35 Kč.

Budoucnost kohezní politiky

Obsah: 1/ přepis konference, 2/ rozhovor s O. Vlasákem,

3/ příloha – historický vývoj politiky soudržnosti (p. s.),

stávající podoba p. s., postoje veřejnosti k p. s., vybrané

postoje k budoucnosti p. s., časová osa diskusí, odkazy.

Pátý díl série , zaměřený na
. Stěžejní text zpraco-

val analytik Mezinárodního politologického
ústavu v Brně a specialista na energetiku

. Text
se zaměřuje na vztah velmocí

a jejich vzájemnou (ne)závislost ve vztahu
k energetickým zdrojům. Doplňkový článek

obstaral ředitel Mezinárodního politologického ústavu
a glosuje stav na trhu s ropou. Cena 35 Kč.

Analýzy energe-
tickou situaci v Evropě

Mgr.
Filip Černoch

PhDr. Břetislav
Dančák

EU a Rusko: předurčeni

ke spolupráci

Publikace objednávejte na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769.

BUDOUCNOST KOHEZNÍ POLITIKYENERGETICKÁ BEZPEČNOST
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KRAJE/OBCE

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Zdá se, že Ústecký kraj bude mít další
nezáviděníhodné prvenství. Bude asi
prvním regionem, ve kterém se poli-
tické uskupení pokusí „koupit“ od ob-
čanů mandáty v krajském zastupitel-
stvu.

Severočeši.cz chtějí ve větším zopa-
kovat to, co předvedlo sdružení Mos-
tečané Mostu v posledních komunál-
ních volbách. Toto uskupení tehdy
místo předvolební kampaně nasadilo
na občany masivní marketingovou
kampaň včetně show na náměstí s lo-
sováním věcných cen. Hlasy vyměnilo
s voliči za počítače, kola či osobní au-
tomobil a tímto nákupem ovládlo
mostecký magistrát.

Podobný postup, jak uchopit poli-
tickou moc, tentokrát pod značkou
Severočeši.cz, chtějí lidé kolem pana
Zelenky, který za sdružením stojí, po-
užít i v podzimních krajských volbách.
Jasně přitom označili svého politické-
ho soupeře, kterým je pro ně ODS.
S tím souvisí i několikrát deklarovaný
cíl sesadit za každou cenu z postu hejt-
mana Jiřího Šulce, který je lídrem kan-
didátky.

Pokud jde o šance sdružení, není
možné brát je na lehkou váhu. Vzhle-
dem k současným náladám ve společ-
nosti, vyplývajícím z reformních snah
vlády, se dá očekávat, že pravice bude
v Ústeckém kraji pod silným tlakem.
Mám za to, že hlavním problémem je
skutečnost, že pokud sdružení inves-
tuje do kampaně velkou sumu, zopa-
kuje mostecký model s losováním
o věcné ceny a připojí populistické sli-
by, dokáže pravděpodobně přivést
k volebním urnám skupinu voličů, kte-
rou standardní politické strany jen ob-
tížně aktivizují. Navíc snaha sociálních
demokratů přenést do podzimních vo-
leb celostátní témata a odvádět pozor-
nost části veřejnosti od skutečných
krajských témat.

Z toho by Severočeši.cz mohli po-
měrně snadno vytěžit určitý synergic-
ký efekt, když by se dokázali postavit
do role alternativní volby. Vzhledem
k obvyklé nízké volební účasti pro
vstup do krajského zastupitelstva ne-
potřebují příliš hlasů. Přitom i relativ-
ně málo mandátů by pak tomuto sdru-
žení mohlo stačit k tomu, aby v koalici

s levicí zcela změnilo rozložení politic-
kých sil.

Jak Severočechům.cz jako politic-
kému soupeři v Ústeckém kraji čelit?
Odpově
 není jednoduchá. Ovlivnit
občana, kterého k volbám přiláká jen
a pouze vidina možné výhry Fabie, ur-
čitě nebude snadné. Podle mého názo-
ru bude nutné vymezit se vůči Severo-
čechům.cz ve dvou základních věcech.
Za prvé jasně deklarovat, že na rozdíl
od tohoto sdružení nabízí ODS zná-
mého lídra v osobě hejtmana Jiřího
Šulce. Současný hejtman je v regionu
známou osobností a několikrát doká-
zal, že pod jeho vedením kraj dokáže
zvládnout i náročné krizové situace,
jakými byly povodně nebo konflikt
s monopolním dopravcem. Za druhé
bude nutné prezentovat a připomínat
zásadní pozitivní proměnu, kterou re-
gion za posledních několik let, kdy ve
vedení kraje pracují zastupitelé ODS,
prošel. Věřím, že nemáme důvod se
stydět za svou práci v Ústeckém kraji
a ODS musí naopak jasně deklarovat,
že je záruku pokračování toho přízni-
vého trendu.

Na můj nedávný dotaz v Poslanecké
sněmovně, kdy konečně začne ubývat
papírování, a tím se například ulehčí
podnikatelům v jejich záměrech, se mi
dostalo odpovědi od některých „legis-
lativních elit“:

„Milý hochu, zákonů nikdy neubýva-
lo. A s papírováním je to stejné. Všude
na světě jich jenom přibývá a přibý-
vat bude dál. Rozdíl je prý pouze v tom,
že někde rychle a jinde ještě rychleji.
A na tom nikdo nic nezmění a měnit ne-
bude.“

Víme přece, že léty prověřená zku-
šenost – svobodné podnikání a podni-
kavost – byly, jsou a budou jediným
existujícím základem dalšího rozma-
chu. Právě na těchto základech se chce
Ministerstvo průmyslu a obchodu
v čele s ministrem Martinem Říma-
nem ve spolupráci s hospodářským vý-
borem Parlamentu ČR a s podvýbo-
rem pro podnikání, pokusit o aktuální
revizi všech existujících a zatěžujících
předpisů. Ministerstvo připravilo roz-
sáhlou novelu živnostenského zákona,

která povede ke zjednodušení stávají-
cího zákona, k usnadnění vstupu do
podnikání, k vytvoření jedné volné živ-
nosti namísto dosavadních 125 a k cel-
kové restrukturalizaci živností.

Vzhledem k tomu, že v obou výše
zmíněných parlamentních výborech
působím, nabízím vám svoji pomoc.
Pokud máte jakékoliv připomínky ne-
bo náměty na zjednodušení života
živnostníků, napište mi na odkaz vy-
tvořený pro tyto účely na stránkách
www.zdeneklhota.cz.

PROTI POPULISMU
STOJÍ OSVĚDČENÝ LÍDR

JAK ULEHČIT PODNIKÁNÍ,
ANEB NAPIŠTE MI SVÉ NÁMĚTY

ZDENĚK LHOTA

poslanec Parlamentu ČR

PETR FIALA

náměstek hejtmana

Ústeckého kraje
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SENÁT

Jaké základní principy by měl splňo-
vat volební systém?

Základní principy volebního systé-
mu, které by odpovídaly mým předsta-
vám, byly obsaženy v návrhu zákona
přijatého Poslaneckou sněmovnou
i Senátem a později na zásah tehdejší-
ho prezidenta Havla zrušeny Ústav-
ním soudem. Tento návrh byl sice po-
měrným volebním systémem, ale
s prvky systému většinového.
Jaký je podle Vás ideální volební sys-
tém pro ČR (bez ohledu na prosaditel-
nost)?

Za velmi dobrý systém voleb do
Poslanecké sněmovny považuji větši-
nový princip, kdy vítěz bere „vše“, a ta-
ké se za 4 roky zodpovídá občanům

v dalších volbách. Jako druhou mož-
nost systém, který by umožnil vstup do
Poslanecké sněmovny dvěma velkým
stranám a jedné či dvěma stranám
menším, které by spolupracovaly s jed-
nou či druhou velkou stranou (jistá
obdoba Německa – CDU/CSU vs.
SPD, mezi nimi FDP).
Jaké úpravy volebního systému by mě-
la ODS prosazovat v kontextu ČR –
s ohledem na prosaditelnost?

Domnívám se, že jakákoliv změna
současného volebního systému je těž-
ko prosaditelná a při současné politic-
ké situaci není možná. ČSSD odmítá
jakoukoliv diskuzi na toto téma i když
i ona by na tom mohla vydělat. Jsem
ale přesvědčen, že by mělo dojít

k úpravě, která by zabránila patovým
situacím a to např. formou jistého bo-
nusu pro vítěznou stranu.
Jak se stavíte k dalším změnám ve vo-
lebním systému – volební povinnost,
snížení hranice aktivního volebního
práva, tzv. rodičovská „volba za děti“?

Jsem přesvědčen, že volby musí být
dobrovolné – jde o svobodné rozhod-
nutí každého občana. Prakticky povin-
né účasti ve volbách jsme si užili dost,
včetně negativních důsledků. Jsem zá-
sadně proti snížení hranice aktivního
volebního práva – současná úprava je
zcela vyhovující. Rodičovskou volbu
za děti považuji za naprostý nesmysl,
pochopitelně by zkreslovala výsledek
voleb.

EVROPO VPŘED
SPOLEČNĚ S IRSKEM!

SYSTÉM „VÍTĚZ BERE VŠE“
JE PRO ČR NEJLEPŠÍ

PŘEMYSL SOBOTKA

předseda Senátu PČR

OLDŘICH VLASÁK

poslanec Evropského

parlamentu, předseda Svazu

měst a obcí ČR

Irští občané vyslovili poměrem 53,4%
ku 46,6% nesouhlas s Lisabonskou
smlouvou. Již te
 je ale jasné, že Irové
chtějí v Unii setrvat. Více než devade-
sát procent Irů odmítá z Unie vystou-
pit. Průzkumy veřejného mínění v Irs-
ku ukazují, že ti, kdo v referendu hla-
sovali „ne“, doufají v renegociaci tex-
tu. Irové požadují zachování neutrali-
ty, odmítají harmonizaci daní a trvají
na zachování náboženských hodnot
tak, aby nebyla ovlivněna jejich re-
striktivní potratová politika. Lze proto
předpokládat, že se Irové pokusí vy-
jednat výjimky.

Druhým klíčovým aktérem je Fran-
cie, která přebírá předsednictví Rady
Evropské unie. Na posledním brusel-
ském summitu francouzský prezident
Nicolas Sarkozy upozornil, že bez no-
vé smlouvy není možné další rozšiřo-
vání Evropské unie. Francie naznaču-
je, že nechce hledat nový text a oteví-

rat tak Lisabonskou smlouvu, která
vznikla po dlouhém vyjednávání. Již
te
 je však jasné, že pokud bude Fran-
cie, která má po odmítnutí Ústavní
smlouvy navíc sama „máslo na hlavě“,
pouze panovačně a silácky mentoro-
vat, ničeho pro Evropu nedosáhne.

Poté, co ve Velké Británii dal Lisa-
bonské smlouvě zelenou také londýn-
ský Nejvyšší soud, je třetím stěžejním
hráčem na evropském poli Česká re-
publika. Dosavadní vývoj jednoznačně
ukazuje, že náš postup, kdy jsme se
bezhlavě nepouštěli do ratifikace Li-
sabonské smlouvy, byl správný. Oteví-
rá se nám te
 prostor pro zohlednění
návrhu Ústavního soudu. Ten má do
podzimu rozhodnout, zda je Lisabon-
ská smlouva v rozporu s českou ústa-
vou nebo nikoliv. Po irském odmítnutí
Česká republika ratifikační proces ne-
brzdí a nemusí tak být aktivní. Naše
vláda Lisabonskou smlouvu schválila

jako kompromis s tím, že hodnotou,
kterou pro Evropu získáme, bude jed-
nomyslný konsensus. Toho se dosáh-
nout nepodařilo. Te
 je třeba naslou-
chat, jednat a hledat společné řešení.
Řešení, které bude vyhovovat nám,
Irům i ostatní 25 členským státům,
a zejména pak řešení, které bude legi-
timní z pohledu občanů.

Měli bychom se také poučit z histo-
rie. Opakuje se totiž situace při schva-
lování Maastrichtské smlouvy, kdy
řekli „ne“ Dánové. Po dánském odmít-
nutí tehdy socialisté společně vypraco-
vali memorandum „Dánsko v Evro-
pě“, které zakotvilo čtyři výjimky, díky
nimž členské státy na summitu v Edin-
burghu v prosinci 1992 zůstaly jednot-
né. Po irském odmítnutí by proto ev-
ropské pravicové strany mohly přijít
s dokumentem „Irové v Evropě“ a za-
jistit tak, že půjdeme vpřed společně
s Irskem.
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Funkce londýnského starosty kupodi-
vu nemá dlouhou historii. Ano, v Lon-
dýně mají voleného starostu v této po-
době teprve od roku 2000. Jeho pravo-
moci jsou relativně omezené, nicméně
má na starosti území zvané „Greater
London“ s více než sedmi miliony oby-
vatel.

Volební období je čtyřleté a obě
dvě předchozí si pro sebe vyhradil je-
diný muž – Ken Livingstone. V roce
2000 vyhrál jako nezávislý (kandidovat
jako nezávislý se rozhodl poté co nevy-
hrál labouristické primárky; ze strany
byl kvůli tomu vyloučen) a v roce 2004
již opět jako stranický kandidát La-
bour (do které byl vzat zpět v lednu
2004). V roce 2008 se ale objevil a zví-
tězil nový muž – konzervativní kandi-
dát Boris Johnson.

Kampaň Borise Johnsona

Ačkoli vzhled a jméno by mohly uka-
zovat jiným směrem, kořeny Borise

Johnsona sahají do Turecka. Boris zís-
kal svoji nominaci v otevřených pri-
márkách Konzervativní strany, při
kterých se ke čtyřem vybraným stra-
nickým kandidátům mohli vyjádřit
všichni Londýňané. Boris získal 75 %
hlasů.

Volby se v souladu s trendy posled-
ní doby vyprofilovaly jako souboj
osobností. A tou Boris Johnson ne-
sporně je. V kampani proti známému,
úspěšnému, ale nepopulárnímu sou-
časnému starostovi vykreslil Boris
Johnson Londýn jako relativně nepří-
jemné místo pro život. Místo, kde je
nutné urychleně začít s řadou změn.

Za kampaní nestojí nikdo jiný, než
dobře známý Australan Lynton Cros-
by, poradce konzervativců v neúspěš-
né kampani v posledních celostátních
volbách. Lynton do kampaně zakom-
ponoval celou řadu prvků, které již
známe právě z této kampaně. Ty se po-
tom mísily s novou „modrozelenou“
image, kterou mezitím naordinoval
nový leader konzervativců David Ca-
meron. Pozitivní prvky a veselé barvy

se tak smíchaly s negativní reklamou
do zajímavé, i když poněkud divoké
směsi.

Hlavním heslem bylo „Back Boris –
A change for the Better“ (Podpořte Bori-
se – změnu k lepšímu). V souladu
s hlavními pravomocemi starosty Lon-
dýna se zaměřil především na témata
dopravy a bezpečnosti, která doplnil
o otázky finanční zodpovědnosti, ži-
votního prostředí, bydlení i podnikání.

Velmi výrazně je cítit vliv Crosbyho
zejména v negativní části kampaně.
Opět se objevují „vytržené“ citáty z tis-
ku, které demonstrují skandály proti-
kandidáta. Opakuje se i heslo „Před-
stavte si čtyři další roky s ním“. Řada
materiálů byla tentokrát připravena ve
stylu černobílých letáků, upozorňují-
cích na „prohřešky“ Livingstona i la-
bouristů. Johnson se nebál převzít i je-
den ze základních prvků labouristic-
kých kampaní – tzv. „pledge cards“, te-
dy kartičky s konkrétními programový-
mi sliby. Netřeba zdůrazňovat již samo-
zřejmé využití dobrovolníků – do „Tea-
mu Boris“ se zapojilo 11 100 lidí.

POLITICKÁ REKLAMA
Rudý Ken poražen / Volba starosty Londýna

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Základní vizuál kampaně Borise Johnsona. Veselé
pastelové barvy jsou v souladu s novou „mladší“
image konzervativců.

„Enough Is Enough“. Osobní kampaň proti
konkurenčnímu kandidátovi. Toto pojetí s útržky
novinových titulků použili konzervativci již v roce
2005. Podklad je rudý.

Tiskový inzerát na téma bezpečnost. Inzerát
využívá techniku „obraz v obraze“. Vnitřní obraz
předstírá plakát, který hledá svědky vražd
nezletilých. Realistické prvky jsou dotaženy do
detailů (zmačkané přelepy páskou).

Ukázka jednoho z motivů v černobílém
„plakátovém“ stylu. Představte si další čtyři roky
s Kenem Livingstonem. Heslo je stejné jako
v kampani konzervativců z roku 2005 – jen místo
Livingstona byl tenkrát T. Blair.
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TOMÁŠ VLK

analytik Patria Finance

ONDŘEJ KAPUSTA

zastupitel statutárního

města Zlína, předseda

ODS Zlín-město

JIŘÍ LIŠKA

senátor PČR

POVAŽUJTE POLOČAS KOALIČNÍ VLÁDY ZA ÚSPĚŠNÝ?

Ano, částečně. Vláda se dostala nejdále v oblasti
daňové reformy, načala reformu důchodů a zdra-
votnictví. Také schodky rozpočtů se podařilo sní-
žit, když pomohl rychlejší růst ekonomiky. To
lzea hodnotit pozitivně. Úkolů ale stále zbývá více
než dost, důležitá je především oblast povinných
výdajů rozpočtu.

Koaliční vláda byla dle mého názoru až dosud
jednoznačně úspěšná, protože i přes množství
nepříjemných kompromisů byla schopna zahájit
maximum možného z plánovaných reforem, a to
především v rezortech spravovaných ODS. Vládá
má odvahu činit i poměrně nepopulární, leč vel-
mi nutné kroky, a to i s vědomím, že demagogic-
ká antikampaň z opozičních řad ji rozhodně ne-
bude šetřit. Vzhledem k bolestivým kompromi-
sům, které musely koaliční strany udělat, je po-
ločasová bilance jednoznačně kladná.

Koaliční vláda posunula naši společnost kupře-
du, přestože jsme před dvěma lety měli určitě
větší očekávání. Ale jinak to nemohlo dopadnou
vzhledem k výsledkům voleb a různorodosti ná-
zorů v koalici. Důležité je, aby vláda neustoupila
v těch nejdůležitějších oblastech, jako je pokra-
čování reforem a schválení výstavby radaru. Pod-
poru senátorů ODS má a bude mít i nadále.

anketa pro 3

7. června Americká senátorka Hillary
Clintonová vzdala boj o to, aby se sta-
la první prezidentkou USA v historii.
Na shromáždění svých příznivců ve
Washingtonu podle očekávání pod-
pořila svého stranického soupeře a ví-
těze demokratických primárek Ba-
racka Obamu. Podpora Obamy byla
od Clintonové prvním krokem ke
znovusjednocení Demokratické stra-
ny, rozdělené na dva tábory pětimě-
síčním soubojem kandidátů Clinto-
nové a Obamy.
13. června Z republikánského soubo-
je o nominaci do voleb prezidenta od-
stoupil poslední rival Johna McCai-
na. Konec kampaně oznámil dlouho-
letý  texaský  kongresman  Ron  Paul.
„Prezidentská kampaň skončila, ale
začíná daleko větší kampaň – za svo-
bodu,“ vzkázal svým příznivcům.
17. června Senátor z Illinois Barack
Obama získal před listopadovou pre-
zidentskou volbou na svoji stranu dal-
šího vlivného demokrata. Podpořil ho
někdejší viceprezident a letošní lau-

reát Nobelovy ceny za mír Al Gore.
„Po osmi letech neschopnosti, nedba-
losti a nezdarů potřebujeme změnu,“
prohlásil Gore v Detroitu.

Je to vůbec první Goreovo vyjád-
ření k probíhající kampani. Ještě loni
se spekulovalo, že by i on sám mohl
usilovat o nominaci. Řada demokratů
by ho v Bílém domě viděla ráda, ale
jejich přání zůstala nevyslyšena. Je-
den z nejvýraznějších bojovníků proti
globálnímu oteplování se o prezi-
dentský úřad ucházel už před lety.
V roce 2000 ho ovšem k nelibosti
mnohých porazil současný prezident
George W. Bush.
19. června Demokratický prezident-
ský kandidát Barack Obama oznámil,
že k financování své kampaně nevy-
užije peníze z veřejných fondů. Ochu-
dí se tím o více než 80 milionů dolarů,
ale bude moct využívat sponzory.

Od aféry Watergate v USA platí,
že se prezidentský kandidát musí roz-
hodnout. Bu� financuje kampaň jen
z veřejných peněz, nebo se musí spo-

lehnout na sponzory. Obama bude
prvním kandidátem za posledních 30
let, který zvolil druhou možnost.

McCainův tým Obamův krok kriti-
zuje. Demokratický kandidát totiž
před několika měsíci slíbil, že bude fi-
nancovat kampaň z veřejných fondů,
když tak učiní i McCain.
21. června Američtí prezidentští kan-
didáti John McCain a Barack Obama
rozšířili vzájemné útoky o ekonomic-
ké otázky. Ty jsou podle průzkumů
veřejného mínění v popředí zájmu
amerických voličů.

Zatímco republikán McCain kriti-
zoval během návštěvy Kanady demo-
krata Obamu za jeho odpor k dohodě
o Severoamerické zóně volného ob-
chodu (NAFTA), Obama mu to opla-
til označením za absolutně nesmyslný
McCainův záměr rozšířit těžbu ropy
u amerického pobřeží.

McCain obvinil Obamu, že se pou-
ze ukrývá za hradbu protekcionismu,
když nechce více podporovat volný
obchod s Kanadou a Mexikem.

PREZIDENTSKÉ VOLBY V USA – ČERVEN

událost roku

REDAKCE

CEVROREVUE
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VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO
INSTITUT V REGIONECH
Vysoká škola CEVRO Institut (VŠCI)
je soukromá vysoká škola neuniverzit-
ního typu, zaměřená na studium spo-
lečenskovědních disciplin s praktic-
kým využitím v oblasti veřejného živo-
ta. VŠCI poskytuje vysokoškolské
vzdělání v akreditovaných bakalář-
ských studijních programech a v sou-
vislosti s tím vykonává výzkumnou, vý-
vojovou a další tvůrčí činnost. Na
VŠCI můžete studovat dva studijní
programy bakalářského typu studia:
právní specializace, obor veřejná sprá-
va a studijní program politologie, obor
politologie a mezinárodní vztahy.
Uskutečňuje dále také programy celo-
životního vzdělávání, například MPA
(Master of Public Administration).

Na základě neustále se zvyšující po-
ptávky po studiu zaměřeném na veřej-
nou správu, byla otevřena dvě nová in-
formační střediska, která mají za cíl
přiblížit vysokou školu studentům v re-
gionech. Dalším cílem informačních
středisek VŠCI je rozvíjet společen-
skovědní a osvětovou činnost v daných
regionech. A proto, kromě konzultací
studentů kombinovaného studia, také
pořádají semináře a konference.

První informační středisko bylo
otevřeno v moravské metropoli Brně.
Činnost brněnského střediska je
orientována především na oblast poli-
tologie a mezinárodních vztahů a dále
na problematiku rozvoje osobnosti.
Prostory střediska jsou situovány
v Kongresovém centru v areálu brněn-
ského výstaviště. Tyto prostory posky-
tují kvalitní zázemí pro studentské
konzultace i pro konferenční činnost.

Další informační středisko VŠCI
bylo otevřeno v Českém Krumlově. Za

podpory starosty města ing. Luboše
Jedličky a ředitele Základní školy Li-
necká MgA. Karla Dvořáka získala
škola prostory pro výuku i organizační
zázemí v základní škole v centru Čes-
kého Krumlova. V průběhu tohoto ro-
ku jsou plánovány odborné a odborně
společenské akce se zaměřením na
problematiku veřejné správy. Jedním
z nich bude seminář Ochrana pokoj-
ného stavu správními orgány, který se
koná 25. 9. 2008 pod záštitou ombud-
smana JUDr. Otakara Motejla.

Jedno z informačních středisek VŠCI se nachází v areálu brněnského výstaviště.

JANA BOČÁŇOVÁ

CEVRO Institut

o cevro

inzerce



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

15

Na konci června skončil pátý ročník
Liberálně-konzervativní akademie
s 35 novými absolventy. Stejně jako
v minulých letech studenti hodnotili
úroveň jednotlivých kurzů a jejich za-
jištění. Výsledky jsou následující:
Bodové hodnocení kurzů
� ve většině hledisek hůře hodnocené
než loni (zlepšení takřka u všech krité-
rií u práva, horší zejména u politologie
a politického marketingu, ekonomie
ovlivněna jedním extrémně záporným
hodnocením),
� průměr všech zkoumaných kritérií
(obsah, lektoři, …) se oproti loňsku
zhoršil,
� poměrově zůstal nejlépe hodnocen
kurz komunikace, zlepšilo se dle stu-
dentů právo, nejhůře hodnocené byly
naopak opakovaně politologie a poli-
tický marketing.
Výhrady ke kurzům
� pozitivně hodnocene mezinárodní
vztahy,
� vytýkána teoretičnost politologie.

HODNOCENÍ PÁTÉHO
ROČNÍKU LKA

Na konci května se v zasedacím sále
Zastupitelstva Jihočeského kraje
uskutečnila další parlamentní simula-
ce, pořádaná pro studenty středních
škol. Záštitu nad setkáním převzala ji-
hočeská pobočka Vysoké školy CEV-
RO Institut, finanční podporu posky-
tla škole nadace Hannse Seidla.
Co je cílem parlamentní simulace?
� Představit účastníkům proces vzni-

ku zákona v Poslanecké sněmovně
PČR. Pracuje se s návrhem zákona,
který se blíží reálným podkladům. Bě-
hem celého dne byla simulována
všechna tři čtení na plénu PS a jednání
klubů. Součástí jednodenní simulace
nejsou jednání výborů. Účastníci pra-
covali pod dohledem odborného po-
radce politologa Ladislava Mrklase,
který v průběhu jednání vysvětloval,
komentoval a hodnotil jednotlivé kro-
ky účastníků.

� Procvičit si komunikaci a veřejnou
prezentaci. Každý ze studentů vystou-
pil před ostatními účastníky a hovořil
do mikrofonu. Studenti si tak vyzkou-
šeli prezentaci svůj názor před ostatní-
mi, přičemž pro mnohé to byla první
zkušenost s mikrofonem.
� Procvičit si týmovou práci. Studenti
byli rozděleni do skupin pokud možno
tak, aby se neznali. Během vymezené-
ho času se tak studenti seznámili
a snažili se vytvořit funkční tým.

DALŠÍM DĚJIŠTĚM PARLAMENTNÍ
SIMULACE JIHOČESKÝ KRAJ

pořadí kurzů 2007/2008 pořadí 2006/2007 pořadí

právo 1,41 1.–2. 1,5 4.

komunikace 1,41 1.–2. 1,3 1.

mezinárodní vztahy 1,36 3. 1,34 2.

politický marketing 1,7 4. 1,49 3.

ekonomie 1,73 5. 1,57 6.

politologie 1,84 6. 1,55 5.

Pořadí kurzů
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Hodnocení kurzů LKA 2007/2008

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátorka LKA

LUCIE LITOMISKÁ

CEVRO

o cevro



klauzule v % ODS ČSSD KSČM KDU-ČSL SZ SNK-ED ostatní

5 % 98 93 8 1 0 0 0

mandáty v % 49 % 41,5 % 4 % 0,5 % 0 % 0 % 0 %

skutečnost 81 74 26 13 6 0 0

mandáty v % 40,5 % 37 % 13 % 6,5 % 3 % 0 % 0 %

Výsl
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PŘÍKLADY ZMĚN VÝSLEDKŮ PŘI ZAVEDENÍ VĚTŠINOVÉHO
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výsledky: voleb 2006 bez klauzule rozdíl

–

–

–

ODS 35,4 33,9 1,5

ČSSD 32,3 31,3 1

KSČM 12,8 12,8 0

KDU-ČSL 7,2 6,9 0,3

SZ 6,3 6,8 +0,5

SNK-ED 2,1 2,7 +0,6

ostatní 3,9 5,6 +1,7

celkem 100 100 +2,8

edky voleb do PS v roce 2006 přepočtené
návrhu ODS a ČSSD z roku 2000
avená d'Hondtova metoda s 35 volebními
ody) – aplikace většinového prvku

Změna volebního výsledku na základě
deklarované změny volebního chování při
neexistenci uzavírací klauzule (v procentech
hlasů) – aplikace poměrného prvku

O A POMĚRNÉHO PRVKU
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Ekologičtí optimisté poukazují na positivní
trendy kvality životního prostředí na mnoha
místech na světě. Čistota ovzduší ve měs-
tech vyspělých států a vody v řekách se zlep-
šuje, v rozvojových zemích se podstatně víc
dbá na hygienu včetně kvality pitné vody,
ekologické uvědomění všude na světě roste,
zejména podniky – v čele s nadnárodními
společnostmi – se úspěšně snaží o co „nejze-
lenější“ výrobky i výrobní metody. Výsled-
kem je globálně klesající podíl lidí trpících
nesnesitelnými podmínkami prostředí, ne-
mocemi, hladem. Průměrná očekávaná do-
ba života se všude na světě (jen s nepatrný-
mi výjimkami, například v Rusku) výrazně
prodlužuje.

Pesimisté naopak soudí, že globální eko-
logická krize je reálnou hrozbou, která ne-
jen že nebyla zažehnána, nýbrž se prohlubu-
je a dříve či později hrozí skutečnou kata-
strofou. Zdůrazňují, že vzorce spotřeby
a výroby zůstávají všude na světě trvale ne-
udržitelné, populace roste a ještě dlouho
poroste a její materiální nároky výrazně
stoupají. Doprava, spotřeba energie, pro-
dukce odpadů – to vše jsou hnací síly zátěže
prostředí, které nevykazují žádný zlom ve
své dosud rostoucí tendenci a ani předpově-
di vývoje v příštích desetiletích neočekávají
zlepšení dosavadních nepříznivých trendů.
To vše nemůže vyústit jinak než prohlubo-
váním současných změn mnoha parametrů
životně důležitých globálních systémů , me-
zi něž především patří:
� růst obsahu oxidu uhličitého a dalších
skleníkových plynů v ovzduší, zejména v dů-
sledku spalování fosilních paliv; jejich kon-
centrace je dnes o 30 % vyšší než v předin-
dustriálním období. Změna klimatu, jež je
důsledkem tohoto zvýšení, již probíhá; je
spojena nejen s průměrným globálním
oteplením, ale i lokálními vlnami veder
a vysoušením celých regionů, s bouřemi, hu-
rikány a povodněmi, s rychle stoupající hla-
dinou oceánů. To vše dříve či později může
způsobit celosvětový kolaps;
� nedostatek zdrojů sladké vody, který už
dnes je limitem rozvoje řady regionů a stane
se problémem obrovského rozsahu;
� rostoucí znečištění vod všech typů včetně
oceánů, zasažených zejména eutrofizací.
Tyto změny mají mimo jiné za následek vel-
mi nepříjemné masové výskyty toxických řas
(tzv. rudé nebo hnědé přílivy);
� změny biogeochemických cyklů význam-
ných biogenních prvků (například antropo-
genní podíl na globálním cyklu dusíku již
vyrovnal podíl přirozený) a fyziologicky vý-
znamných látek jako jsou těžké kovy, per-
zistentní organické látky, radioaktivní prv-
ky. Jejich plíživě rostoucí koncentrace v růz-
ných složkách prostředí mohou představo-
vat chemickou časovanou bombu namíře-
nou proti lidskému zdraví a reprodukčním
schopnostem v dlouhodobé perspektivě;

� změny využití území, zejména na rozšiřu-
jící se města, průmyslové a zemědělské plo-
chy a nové silnice a jiná dopravní infrastruk-
tura vedou ke ztrátě a fragmentaci přiroze-
ných a přírodě blízkých ploch, například ke
zmenšování plochy lesů, zvláště v tropech.
� degradace zemědělské půdy, na které zá-
visí tři čtvrtiny výživy lidstva, například erozí
či zasolováním a snížení její průměrné vý-
měry na obyvatele (0,43 ha/os. v roce 1961,
0,26 ha/os. dnes);

Tyto a mnohé další varující negativní
trendy globálních systémů shodně potvrzují
údaje všech relevantních mezinárodních in-
stitucí, a� už jde o organizace vládní jako je
OSN, Světová banka, OECD, nebo nevlád-
ní, mezi něž patří WWF, Světový ústav zdro-
jů (WRI), Worldwatch Institute. V poslední
době můžeme vycházet i z autoritativních
zpráv Evropské unie (např. „Environment
in the European Union at the turn of the
century“, Evropská agentura životního
prostředí, Kodaň, 1999), které přinášejí
v zásadě špatné zprávy nejen z globálního
hlediska, ale i z perspektivy evropské. To je
skutečně znepokojivé, uvážíme-li, kolik úsilí
a prostředků věnovala Evropa na zlepšení
kvality prostředí v posledních třiceti létech.
Zmíněná zpráva kodaňské Agentury kon-
statuje, že příznivý současný stav, nebo jeho
výraznější zlepšení v budoucnu není jisté ani
u jednoho z parametrů prostředí. „Jistý po-
zitivní vývoj, ale nedostatečný,“ konstatuje
zpráva pro stratosférický ozón, přeshraniční
znečištění ovzduší, vodní zdroje a městské
prostředí. U všech ostatních parametrů pak
je předpokládáno bu	 zhoršení nebo zcela
nejistý vývoj. Mezi ně patří změna klimatu,
rozptylování nebezpečných látek, degrada-
ce půdy, tuhé odpady, přírodní katastrofy
a průmyslové havárie, geneticky modifiko-
vané organismy, biologická rozmanitost,
lidské zdraví, pobřežní a mořské oblasti.

Ekologicky nepříznivým trendům je roz-
hodně třeba čelit. Jednotlivé státy i světové
společenství budují proto systém ochrany
prostředí v nejširším slova smyslu s cílem
chránit:
� lidské zdraví, ohrožené ovzduším, vodou
a potravinami kontaminovanými škodlivi-
nami biologického i chemického původu
(například sloučeniny těžkých kovů, poly-
cyklické aromatické uhlovodíky, dioxiny
a jiné toxické látky), nadbytkem ultrafialo-
vého záření ze Slunce, ionizujícím zářením
z umělých, ale i přirozených zdrojů (např.
radon), hlukem a vibracemi;
� širokou škálu přírodních zdrojů, na kte-
rých je závislá ekonomická činnost. O neob-
novitelné zdroje nejsou žádné větší obavy
ani do budoucna (i když se počítá s pokle-
sem těžby ropy v důsledku postupného vy-
čerpání zásob v horizontu několika deseti-
letí), avšak obnovitelné zdroje jsou předmě-
tem starosti;

� ekologické služby a podmínky, na které
je civilizace optimálně adaptována. Sem
patří služby poskytované klimatickým systé-
mem, hydrologickým cyklem a souborem
biogeochemických procesů, zneškodňují-
cích rostoucí množství tuhých, kapalných
i plynných odpadů, jež civilizace produkuje.
Právě schopnost absorbovat odpadní pro-
dukty průmyslového metabolismu se obec-
ně považuje za kriticky ohroženou a již váž-
ně narušenou ekologickou službu;
� živou přírodu a její diverzitu, a to nejen
pro nesčetné služby a statky, jež lidem po-
skytuje. Lidé uznávají stále zřetelněji také
samostatnou, na člověku nezávislou hodno-
tu přírody. Preambule globální Úmluvy
o biologické rozmanitosti, podepsané v r.
1992 v Riu de Janeiro, začíná slovy: „Smluv-
ní strany, vědomy si samostatné vnitřní hod-
noty (intrinsic value) biologické rozmani-
tosti …“.

Jednoznačná potřeba ochrany prostředí
a její obecné cíle jsou tedy v zásadě jasné
a shoda panuje v tom, jakým způsobem, ja-
kými nástroji je třeba a je možno účinnou
ochranu provádět. Od konference v Riu de
Janeiro se vychází ze zásad udržitelného
rozvoje, současný program Evropské unie
na ochranu prostředí má například titul:
„Směrem k udržitelnosti“. Klíčový se pova-
žuje princip integrace ekologických zřetelů
do hospodářské a jiné činnosti. Tento prin-
cip je v Evropě legálně zakotven: Článek 6
Amsterodamské smlouvy o Evropském
společenství (platné od 1. 5. 1999) říká: „Po-
žadavky ochrany životního prostředí musí
být integrovány při vymezení a naplňování
(definition and implementation) politiky
a veškerých aktivit Společenství, tak jak jsou
uvedeny v článku 3 smlouvy zvláště se zřete-
lem na uskutečňování (promoting) udrži-
telného rozvoje.“ (Článek 3 vyjmenovává
v bodech a, – s, veškeré činnosti, kterými se
má Evropská unie zabývat od cel přes ze-
mědělskou politiku a konkurenceschopnost
až po spolupráci se zeměmi mimo Unii.)

Mezi hlavní nástroje ochrany patří na
mezinárodní úrovni úmluvy a jiné prvky
mezinárodního práva a příslušné instituce,
na úrovni států právně zakotvený a institu-
cionálně zabezpečený systém ochrany (ob-
vykle s klíčovou úlohou ministerstva život-
ního prostředí), zákony stanovující admi-
nistrativní nebo ekonomická opatření, sys-
tém informací, vzdělávání a osvěty.

Pokud však opustíme obecnou rovinu,
na níž panuje shoda, a začneme diskutovat
o konkrétních kvantifikovaných cílech
a metodách, projeví se rozdíly v základních
přístupech, v postojích, které pak ovlivňují
stanovení priorit a konkrétní kroky. Rozliši-
li jsme tři základní typy přístupů: individu-
alistický, technokraticko-etatický a konzer-
vativní. Představitele jednotlivých tří kate-
gorií postojů najdeme nejčastěji v jedné ze
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tří společenských skupin: individualisté jsou
obvykle členy nebo podporovateli nevlád-
ních organizací, technokraté vstupují do
služeb vlády a vládních institucí, konzerva-
tivce najdeme mezi lidmi ze soukromého
sektoru, z průmyslu, z nezávislých odbor-
ných institucí. (Nemusíme snad ani pozna-
menávat, že tato spojení neplatí jednoznač-
ně – jde jen o jistou orientaci.)

Individualistické postoje

Do kategorie individualistických postojů
řadíme ekologický aktivismus, biocentricky
orientovaná stanoviska blízká hlubinné
ekologii, nekompromisní postoje radikál-
ních ekologických organizací , někdy orien-
tovaných až anarchisticky. Zastánci těchto
postojů příliš nedůvěřují institucím, zdůraz-
ňují spíše individuální postoje a akce. Ve
svých požadavcích na cíle ochrany prostředí
jsou individualisté přívrženci krajních řeše-
ní preferujících zájmy zejména živé – ale
i neživé – přírody před různými typy „rozvo-
je“. (Výrazná jsou nekompromisní stano-
viska vůči těžbě nerostných surovin nebo
rozvoji dálnic.)

Stoupenci těchto názorů zdůrazňují
princip předběžné opatrnosti, obvykle po-
ukazují na bezprostředně hrozící nebo již
pokračující globální ekologickou krizi, jejíž
katastrofální následky se již místně projevu-
jí a nebezpečí celosvětového kolapsu je blíz-
ké a naléhavé. Jsou obvykle spíše pesimis-
ticky naladěni a soudí, že lidstvu příliš nadě-
je nezbývá, pokud jej ze smrtelně nebezpeč-
né letargie včas neprobudí nějaká vážná,
doufejme však, že nikoliv fatální „katastro-
fa středního doletu“ (I. Dejmal).

Technokratická řešení založená napří-
klad na změně technologií, ekoefektivitě
apod., nejsou obvykle odmítána, avšak jsou
považována spíše za méně důležitá až irele-
vantní. Klíčovým prvkem potřebné (i když
zároveň málo pravděpodobné) nápravy je
zásadní změna chování lidí jako jednotlivců
a lidstva jako celku, opuštění konsumeris-
mu, uvědomělá skromnost a ekologicky
usměrněný životní styl. Demokracie, tak jak
ji představují režimy vyspělých západních
států, není v současné podobě vhodným zá-
kladem pro účinné řešení ekologického
problému, protože společnost není řízena
na základě rozhodování a vůle občanů, ale
ovládána různými mocenskými skupinami,
jako jsou například ekonomicky silné nad-
národní společnosti. Proto se doporučuje
nahradit tuto „pseudodemokracii“ spíše in-
dividuálně zodpovědným „ekologickým im-
perativem“. Cílem představitelů tohoto
směru však není, jak jim kritikové mnohdy
podsouvají, uchopit ve společnosti moc
a zavést jakýsi ekologický fašismus či leni-
nismus. Ekologický imperativ nemá být klí-
čem k organizování společnosti, ale k řešení
konkrétních situací, kde demokratická ře-
šení udánlivě selhávají.

Názory zastánců individualistických po-
stojů jsou mnohdy krajní a radikální a nikdo
nepředpokládá, že se stanou společenským
„hlavním proudem“. Je však třeba vidět, že
v průběhu posledních desetiletí se mnohé
dříve extrémní názory ekologických aktivis-
tů součástí hlavního proudu staly. To pak

vede k tomu, že jsou formulovány názory
ještě radikálnější a extrémnější.

Jak dokazují velmi reprezentativní prů-
zkumy veřejného mínění, ekologické orga-
nizace, v jejichž řadách nejvíc představitelů
těchto názorů nacházíme, mají ve společ-
nosti značný respekt. Mimořádnou důvěru
mají jejich informace. Vědcům pracujícím
pro nevládní organizace důvěřuje například
ve Velké Británii 75 % lidí, zatímco odbor-
níkům zaměstnávaným vládami nebo prů-
myslovými organizacemi jenom okolo
40 %. Pro representativní vzorek necelé
stovky mezinárodních žurnalistů jsou dale-
ko nejužitečnějším zdrojem informací eko-
logické organizace (70 %). (Zdrojem uve-
dených, i níže citovaných údajů, je britská
firma MORI, viz www.mori.com.)

Upozorňování na ekologické problémy,
„bití na poplach“ je společensky důležitou
funkcí představitelů této skupiny postojů.
Přitom není kriticky důležité, aby byl od po-
čátku splněn požadavek plné odborné zaru-
čenosti podávaných upozornění, což je
ostatně v souladu s principem předběžné
opatrnosti. To je věcí dalšího zkoumání
a prověřování, které by však pravděpodob-
ně nikdy nenastalo, kdyby nebylo původní-
ho upozornění.

Jiným, snad ještě důležitějším přínosem
tohoto typu postojů, je burcování ze sebeus-
pokojení, z nezodpovědných a arogantních
postojů a libování si ve vlastním blahobytu
bez ohledu na druhé, přičemž těmi „druhý-
mi“ mohou být nejen vzdálené populace či
příští generace, ale i ostatní živí tvorové na
planetě Zemi. Mnozí představitelé této ka-
tegorie jsou skutečnou „solí země“.

Technokraticko-etatistické přístupy

Tyto názory jsou obvykle opřeny o zaručené
informace o životním prostředí – jejich ově-
řování je věnována velká pozornost – avšak
uznávají i oprávněnost principu předběžné
opatrnosti. Důležitým aspektem je vel-
mi zdůrazněná snaha předcházet rizikům,
snaha po co nejvyšší úrovni bezpečnosti
všech hospodářských a společenských akti-
vit, v této souvislosti jde o bezpečnost eko-
logickou.

Role odborníků je klíčová; rozhodování
v oblasti životního prostředí se má dít pře-
devším na odborném základě. Demokracie,
účast veřejnosti na rozhodování, je důležitá,
avšak je nutno mít na paměti možnost ma-
nipulace veřejného mínění a následné ne-
objektivnosti veřejných postojů. Nezaujatý,
zájem „věci“ reprezentující, objektivní ná-
zor odborníků je rozhodně spolehlivějším
vodítkem. Tak zvaná občanská společnost je
významným činitelem, je ovšem třeba zajis-
tit její institucionalizaci – jinak může pad-
nout do pasti anarchismu. Administrativní
nástroje ochrany prostředí mají obecně
přednost před ostatními. Ekonomické, in-
formační a jiné nástroje jsou více nebo mé-
ně vhodným doplňkem. Veškeré nástroje je
nutno plně legitimizovat prostřednictvím
zákonů a dbát na jejich důsledné naplňová-
ní systémem dobře fungujících institucí.
Řešení na centrální úrovni jsou spolehlivěj-
ší než decentralizované rozhodování, které
může snadněji podlehnout vlivu místních

„nátlakových“ skupin (tj. jakýchkoliv sku-
pin vymykajících se základní centrální kon-
trole). Mezinárodní struktury (organizace,
úmluvy, konference) jsou důležitou součás-
tí systému účinné ochrany prostředí.

Kladem těchto přístupů bývá otevřenost
vůči dlouhodobé perspektivě, schopnost
reagovat na skutečné problémy a hledat
účinná a odvážná řešení, která zpočátku ne-
musí mít plné porozumění, a tím i podporu
veřejnosti. Nebezpečím tohoto postoje je
přílišné spoléhání na odborníky a jejich ko-
lektivní anonymní rozhodování, a to i o vě-
cech, kde mají legitimně rozhodovat jiné
subjekty a činitele jako jsou trh, místní ko-
munity, rodiny, spotřebitelé. Vyústěním
může být tendence k sociálnímu inženýr-
ství: ve „svatém nadšení“ pro co nejdokona-
lejší ekologicky bezpečné fungování společ-
nosti lze sklouznout do snahy co nejúplněji
„proorganizovat“ celou společnost včetně
individuálních lidských životů. Typickým
příkladem etatistického postoje je podpora
jaderné energetiky jako „ekologicky čisté-
ho“ zdroje elektřiny, jehož důsledná kon-
trola ze strany státu zaručí jeho plnou bez-
pečnost. Za tohoto předpokladu představu-
je ideálně spolehlivý zdroj energie, klíčový
činitel hospodářského rozvoje zabezpečo-
vaného z centra.

Konzervativní postoje

Konzervativní postoj je spojen s prosazová-
ním co nejvolnějšího trhu, co nejmenšího
přerozdělování, minimalizací úlohy státu
a naopak poskytnutím co největšího prosto-
ru pro rozhodnutí jednotlivců a jejich vlast-
ní aktivity. Podle mínění mnoha se takové
názory neslučují s účinnou politikou ochra-
ny životního prostředí, o níž se naopak
předpokládá, že je opřena o silné zásahy
státu včetně rozsáhlé regulace, o dotace
a daňové úlevy a všudypřítomnou, centrál-
ně založenou kontrolu. Taková představa je
však povrchní a nepřesná; konzervativní po-
stoj může pro účinnou ochranu prostředí
poskytnout pevný základ.

Východiskem konzervativního koncep-
tu je přesvědčení, že základní úlohu ve spo-
lečnosti má občan a jeho svobodné rozho-
dování. Zasazuje se o co nejširší prostor pro
lidskou volbu a předpokládá pozitivní ini-
ciativu jednotlivců. Zároveň ovšem spoléhá
na plnou odpovědnost lidí za veškeré jejich
činy. Na to navazuje důležitá role přiroze-
ných nebo spontánních společenství, rodi-
ny, obce, církví, občanských sdružení nej-
různějších druhů a celého soukromého sek-
toru. Teprve pak přichází stát a jeho institu-
ce, případně instituce mezinárodní.

Lidé spolu s pokračujícím společenským
rozvojem, rostoucí zabezpečeností a pros-
peritou postupně přijímají postmateriální
hodnoty. Mezi nimi hraje klíčovou úlohu
ohled na životní prostředí a ostatní postoje,
na nichž je moderní environmentalismus
založen. Vymezení úlohy státu naopak dů-
sledně vychází především z principu subsi-
diarity, to znamená, že stát má dělat pouze
to, co nemůže dělat nikdo jiný. (Stejný prin-
cip určuje úlohu mezinárodních institucí).
Úloha státu je vymezena zákony a jinými
právními normami, přijímanými demokra-
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Co je to venkov? Zatímco v některých cizích
jazycích odpovídající slovo svými kořeny
a konotacemi zdůrazňuje spíše krajinu, ro-
vinatý prostor vhodný k zemědělství – na-
příklad anglické landscape či francouzské
campagne – má naše české slovo původní
význam „vně“, rozumí se před hradbami,
mimo město. Oba aspekty jsou pro sociolo-
gickou definici venkova podstatné: venkov
se definuje jako zemědělská, rurální oblast
mimo dosah větších měst, oblast obydlená
poměrně řídce, avšak na druhou stranu hus-
těji než pustina zemědělsky již téměř nevy-
užitelných hor, pouští či močálů.

Z toho vyplývá, že venkované jsou vždy
zároveň vesničané či obyvatelé samot a té-
měř vždy zemědělci. Na rozdíl od města zde
žije méně vzdělanců a obchodníků a neexis-
tuje větší průmysl. Venkov je proto také
konzervativnější: nové myšlenky se obvykle
prosadí dříve ve městě a větší intelektuální,
finanční i mocenský potenciál měst odsouvá
venkov na druhou kolej v tom, co označuje-
me – a� už s pýchou, či s hrůzou – slovem
pokrok.

Chceme-li uvažovat o duchovních a kul-
turních perspektivách venkova, mohlo by
toto konstatování ihned znamenat konec
přemýšlení: venkov je zkrátka duchovní
úhor, v nejlepším případě skanzen minulos-
ti a místo, odkud nadaní a činorodí lidé ob-
vykle odcházejí do města, aby po jedné
dvou generacích ztratili jakoukoli vazbu ke
svým venkovským kořenům. Není snad
š�astné začínat úvahu takovým zdrcujícím

odsudkem. Avšak vzhledem k tomu, že ven-
kov se právě v naší národní tradici tak často
a tak intenzivně idealizoval jako sídlo údaj-
ně klíčových duchovních a kulturních hod-
not, bude lépe začít zcela realisticky.

Proč k této idealizaci docházelo? První
příčina je dobře známa. Intelektuálové,
kteří na přelomu osmnáctého a devatenác-
tého století zahájili projekt českého národ-
ního obrození, spatřovali v zemědělcích,
kteří si na rozdíl od němčících měst zacho-
vali český jazyk, přirozené jádro českého
národa. Historik Miroslav Hroch v této
souvislosti uvádí například Jungmanna,
který „spatřoval základní hodnotu rolnictva
právě v jeho češství: je jádrem národa, který
nemůže existovat bez lidu, ale může se obe-
jít bez šlechty. Druhou stránkou tohoto po-
hledu ovšem bylo, že nově motivoval ideali-
zaci venkova a jeho obyvatel. Jestliže totiž
byl národ tehdy stále jen ideální projekcí,
vizí do budoucna, potom také rolníci jako
jádro budovaného národa museli být styli-
zováni, aby je bylo možno do této ideální vi-
ze zahrnout. (…) ‚Chaloupka' se mohla stát
metaforou českosti jen proto, že vlastenci
sami, i když pocházeli spíše z městských
domků, ji přijali za hrdý symbol svého ple-
bejského původu.“ (Miroslav Hroch, Na
prahu národní existence, Praha 1999, s.
256) Třeba dodat, že sami venkované větši-
nou o vznešené úloze, kterou jim národní
obrození přidělilo, ještě dlouho do devate-
náctého století mnoho netušili. Svůj rodný
jazyk používali bez jakýchkoli kulturních

ambicí, své kroje nosili bez vlasteneckých
pohnutek a svými písněmi vyjadřovali sice
všechno možné, ale žádný politický pro-
gram.

Idealizace venkova jako taková ovšem
není nic specificky českého. Celoevropskou
příčinou idealizace venkova je romantické
cítění vznikající na pozadí novověké urbani-
zace, komercionalizace a industrializace.
Třebaže například bible ve starověku může
použít pro znázornění ráje jak obraz „ven-
kovský“ (zahrada Eden), tak „městský“
(nový Jeruzalém), novověk postupně stále
více zdůrazňuje a idealizuje venkovský klid
a krásu přírody oproti špíně a zkaženosti
měst. Lze to vysledovat na výtvarném umě-
ní. Zatímco se neustále vrací téma rajské
zahrady – především nostalgicky, jako vize
oné pradávné rajské zahrady nevinnosti
a krásy, z níž bylo lidstvo v osobě Adama
a Evy vyhnáno – je téma nového Jeruzalé-
ma až na pár výjimek, jako je Zurbaránovo
Vidění sv. Petra Nolasca (1629, galerie Pra-
do v Madridu), v novověkém evropském
malířství prakticky nepřítomno.

Pojetí a příčiny venkovského ideálu se
ovšem vyvíjejí. Aristokratická bukolická
idyla osmnáctého století vnášela prvek vol-
nosti do životů dvořanů přespříliš spouta-
ných konvencemi. Romantický venkov de-
vatenáctého století odpovídá na úzkost z ro-
dící se masové společnosti, ze společnosti
ženoucí se za ziskem bez ohledů na lidi i na
přírodu. A konečně turistická, trampská
a rekreantská mentalita dvacátého století je

tickým a transparentním způsobem. Neprů-
hledné rozhodování byrokratů, odborných
komisí a jiných skupin je nepřijatelné.

Základem konzervativního postoje jsou
ověřené znalosti, veřejností přijímané; prin-
cip předběžné opatrnosti je zásadou spíše
pomocnou, s níž je nutno pracovat obezřet-
ně, aby se nestala falešným důvodem k pře-
hnaným iracionálním akcím. Poznání je
především zaměřeno na jednoznačné vyjas-
nění důsledků veškerých činností, tak aby
do nich mohly být ekologické zřetele integ-
rovány od samého počátku.

Nejdůležitějším rysem, silnou stránkou,
ale zároveň jistou slabinou je základní úlo-
ha, přisouzená jednotlivci a jeho svobodné
volbě. Výsledky konzervativní politiky jsou
tedy značně závislé na postojích a hodno-
tách uznávaných širokou veřejností, což mů-
že oslabovat aktivity založené na schopnosti
vidět dostatečně dopředu a v širokých sou-
vislostech – to obvykle veřejným postojům
nebývá vlastní. To by ovšem mělo být kom-
penzováno vůdčí, vizionářskou rolí význam-
ných osobností, jejichž klíčovou roli konzer-
vativci chápou a uznávají. Nicméně konzer-
vativní politika může být poněkud „ve vle-
ku“ krátkozrakého, snadno manipulovatel-

ného veřejného mínění. Velkou naději však
v tomto smyslu poskytují konzistentní data
průzkumů veřejného mínění, prováděných
v posledních letech v evropských i jiných ze-
mích. Environmentálně orientované posto-
je se výrazně prosazují. Několik příkladů vý-
sledků již citované britské firmy MORI za-
měřené na veřejné vztahy:
� 48 % lidí ve Velké Británii je přesvědče-
no, že je nutno změnit spotřebu a výrobní
postupy, aby planeta Země unesla jejich
ekologickou zátěž; 35 % je toho názoru, že
současné postupy by rozhodně vedly k eko-
logickému kolapsu;
� průzkum provedený ve 25 státech ukazu-
je, že většina lidí dává přednost „ekologii“
před „ekonomikou“ (Nový Zéland vede se
77 %, průměrné jsou Francie s 63 %, Japon-
sko 60 % a Chile 59 %, nejméně ekologické
postoje byly zaznamenány v Polsku (32 %),
v Nigérii (27 %) a na Ukrajině (jen 23 % ob-
čanů preferuje ekologii před ekonomií),
� 62 % lidí v Evropě tvrdí, že dobrovolně
recyklují papír, sklo, plechovky, plastové
lahve a jiné odpady a i jinak se chovají „eko-
logicky“,
� 70 % lidí ve zkoumaných 25 zemích je
ochotno vzdát se části svého příjmu, pokud

budou přesvědčeni, že peníze se použijí na
ochranu prostředí (nejméně 48 % v Němec-
ku, nejvíc 83 % v Dánsku, 84 % v Chile
a v Turecku).

Uvedené tři kategorie postojů vedou
k rozdílnému hodnocení důležitosti ekolo-
gicky významných skutečností, ke stanovení
různých priorit, konkrétních kvantifikova-
ných cílů. Autor tohoto textu soudí, že nej-
plodnější a nejúčinnější je postoj konzerva-
tivní, který vychází ze střízlivého hodnocení,
nepodléhá panice, ale vede k pevně stano-
veným a důsledně dodržovaným postupům.
Na jeho základě se lze vyhnout jak nebezpe-
čí iracionálně založených a ve svých důsled-
cích velmi nákladných nebo potenciálně
destruktivních akcí individualistů, tak snaze
po pevné centrální moci, která na základě
zdánlivě objektivní analýzy vždy „ví nejlíp“.
Konzervativci vědí, že cíle i postupy ekolo-
gických opatření jsou závislé na individuál-
ních rozhodnutích, na společenských posto-
jích, že jsou determinovány kulturně a hod-
notově.

Celkově řečeno, konzervativní postoj
dáván dobrý základ pro účinnou ochranu ži-
votního prostředí, přírodních zdrojů a pří-
rody.

PROMĚNY VENKOVA

příloha

JAN SPOUSTA

analytik a sociolog, rediguje

časopis Getsemany



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

21

hnána touhou po změně, kontaktu s příro-
dou a odpočinku – třeba i odpočinku fyzic-
kou činností, což je věc do té doby nevídaná.
A� se však ve venkovských kulisách prochá-
zí šlechtic převlečený za pastýře, obrozenec
pátrající po folklóru anebo rekreant vyráže-
jící s plavkami k vodě, vždy je třeba klást dů-
raz na slovo „kulisy“. Venkov není důležitý
ani tak ve své reálné venkovskosti, takový,
jaký skutečně je, ale slouží spíše jako jeviště
pro jistou část městského života, kterou je
lépe konat ve volné krajině, mimo dosah
města. Jako každé divadlo, i toto nejlépe
funguje tehdy, když si aktéři a diváci v jedné
osobě nejméně uvědomují přítomnost diva-
delní iluze. Přemýšlíme-li však o venkově
vážněji, neměli bychom si zakrývat, že mno-
hé z toho, co o venkově řekli a říkají městští
intelektuálové, ve skutečnosti není o oby-
čejném venkově páchnoucím hnojem a po-
tem, ale o jimi inscenované venkovské ex-
tenzi města.

Jak obrozenská, tak romantická ideali-
zace venkova se projevuje i v tom, jak bývá
venkov interpretován politicky, kulturně
a nábožensky. Je-li venkov skutečně bytost-
ně konzervativní, ba zpátečnický, protože je
izolovaný a disponuje menšími intelektuál-
ními zdroji, dělají jeho idealizátoři často
z nouze ctnosst. Politici s venkovskou volič-
skou základnou – od našich lidovců až po
George W. Bushe – mají zajisté důvod vele-
bit venkovany jako nositele zdravého poli-
tického cítění; ale je možné této tezi věřit
poté, co člověk pozná žabomyší povahu ves-
nické politiky na vlastní kůži? Statkáři de-
monstrující za větší zemědělské dotace hájí
svoje požadavky tím, že jejich práce údajně
pomáhá udržet krásnou kulturní krajinu,
která by jinak zarostla hložím; ale jsou jejich
obří rezavé zásobníky, rámusící traktory
a páchnoucí silážní jámy skutečně o tolik
krásnější než prales, který by zde mohl opět
vyrůst? Katolická církev si chválí své kon-
zervativně věřící venkovany, kteří nadále
drží staleté tradice; ale chtěl Ježíš i onu
směs pověry a zbožného pokrytectví, která
tradiční křes�anství tak často provází?

Samozřejmě že na venkově žije množ-
ství lidí s pozoruhodnou mravní integritou
a nečekanou politickou prozíravostí – ne
nadarmo měli komunisté i nacisté právě
s ovládnutím, zglajchšaltováním a ideolo-
gickým znásilněním venkova na mnoha mís-
tech nesmírné potíže. Že ve venkovské kra-
jině snadno najdeme výhledy, nad kterými
se tají dech – dodnes zde malíři nepřestávají
hledat své plenéry. Že pod nánosem zbož-
ných zvyků najdeme právě i na venkově sku-
tečnou ryzost srdce a křes�anského pře-
svědčení – k něčemu takovému přece není
třeba znát poslední díla věhlasných teologů.
To všechno je pravda, a důležitá pravda. Ne-
dává nám však oprávnění ji zobecnit na celý
venkov bez rozlišování.

Sociální situace venkova se v naší době
rychle mění. Zatímco těžiště rekreace se
přesunulo dále do exotičtějších destinací,
venkov v blízkosti velkých měst se pozvolna
proměňuje na sídelní zónu a vrůstá do vel-
koměstských aglomerací. Venkovské okresy
kolem Prahy například v posledním deseti-
letí zaznamenaly neuvěřitelně rychlý růst
obyvatelstva a prosperity. Ještě v osmdesá-

tých letech na hranici Prahy hned za Bílou
Horou začínala pole a venkovské prostředí;
dnes se desítky kilometrů daleko od Prahy
táhnou novostavby domků. Často se kritizu-
je leckdy podřadná architektonická cena
těchto „rozsekaných paneláků“; důležitější
je ale jejich krajinný a sociálně topologický
vliv: venkov zde přestává být venkovem,
město nekontrolovaně bují a rozpíjí se do
krajiny. Platí to i sociologicky: v nových do-
mcích sídlí nová třída, podnikatelé, bílé lí-
mečky, rozhodně nikoli obyčejní venko-
vané.

Venkov vzdálenější i nadále zůstává ven-
kovem. I on však prochází proměnou. Pře-
devším pořád pokračuje dlouhodobý trend
rostoucí efektivity a stále více průmyslové-
ho charakteru zemědělské činnosti. To mi-
mo jiné znamená, že zemědělství vyžaduje
stále méně pracovníků a vzhledem k rostou-
címu dosahu strojů mu stačí i řidší sí� lid-
ských sídel. Proto se na mnoha místech ven-
kov postupně vysídluje, obyvatelstvo stárne
a osady se postupně blíží zániku. Jiná je si-
tuace tam, kde najdeme drobný průmysl –
například potravinářský, strojírenský nebo
textilní – a místní „kovozemědělci“ se po-
malu mění v maloměstské dělnictvo a liší se
od svých velkoměstských protějšků hlavně
nižšími dosahovanými mzdami a menší jis-
totou zaměstnání.

A další změny souvisí se zmenšujícími se
vzdálenostmi. Už nejenom po fyzické strán-
ce jsme si blíže díky přítomnosti automobilů
a jiných dopravních prostředků, ale také in-
formačně především díky moderní elektro-
nice. První vlna moderních elektronických
médií – film, rozhlas a především televize –
působila spíše jednosměrně, tedy od města
k venkovu, od vyspělejších částí světa k těm
méně rozvinutým; nyní nastupuje druhá vl-
na, umožňující obousměrnou komunikaci:
internet a mobilní telefonie. Každá nová ge-
nerace se více a více zapojuje do nadlokální
komunikace, nezávislé na našem fyzickém
místě v prostoru, a tím i do stále univerzál-
nější komunikační společnosti. Tak jako mi-
zela místní nářečí a kroje, oslabuje se nyní
postupně i sociogeografický charakter mís-
ta, odlišující měš�any od venkovanů. Infor-
mační blízkost se promítá do rostoucí blíz-
kosti kulturní.

I zde bychom mohli zase naopak hovořit
o rezistenci venkova, o vytváření jakési ven-
kovské subkultury, která se sice upíná k uni-
verzálním ikonám z telenovel a jiných zdro-
jů celebrit, ale která si přesto zachovává
i svoji zemitější stránku. Neúspěch někte-
rých osvětových aktivit, jako například ne-
dávno kulturní mise několika nadšenců na
Broumovsku, je sice na jednu stranu smut-
ný, ale na druhou stranu vypovídá o přetrvá-
vajícím rozdílu mentalit. Mohli bychom
mluvit o částečné obnově starých, typicky
venkovských hierarchií v některých mís-
tech, kde se opět těší náležité vážnosti pan
starosta a pan farář jako názoroví a političtí
vůdcové venkova, a vůbec o mnoha dílčích
potěšitelných změnách, které leckde bu	
vracejí venkovu jeho původní tvář, anebo
zde vytvářejí cosi sice nového, ale přitom
vlastního a patřícího k místu. To všechno
nám ale nesmí zastřít celkový obrázek ven-
kova, v němž traktory nahradily koně,

v němž stále ubývá vrabců i světlušek, ven-
kova stárnoucího a vylidňujícího se.

Venkov jako celek se postupně mění
v „zelenou továrnu“, která časem nejspíš se-
tře poslední rozdíl v životním stylu a hodno-
tách mezi jejími pracovníky a ostatními pra-
cujícími. Protože to, co dosud tak ostře odli-
šovalo rolnictvo od zbytku společnosti –
geografická vzdálenost a izolovanost, ne-
měnný rytmus přírody rámující nepředvída-
né nahodilosti počasí, pevné tradice, obyče-
je a sociální vazby, kontakt s půdou, rostli-
nami a zvířaty – to všechno bu	 mizí, nebo
přestává být výsadou venkova. Venkov v pů-
vodním smyslu slova přestane být svébyt-
nou a svéráznou kulturní a sociální entitou.
To neznamená, že by přestal být zajímavý
a kulturně plodný – znamená to jen tolik, že
charakter zemědělské práce se nebude pří-
liš lišit od charakteru práce například ve
stavebnictví, a že i lidé kolem těchto činnos-
tí si budou podobní.

Původní charakter venkova tedy postup-
ně odumírá. Není to největší katastrofa, ja-
ká nás mohla postihnout, ale není to ani
úplně příjemné: nenávratně tak mizí cosi
z našich kořenů. Je ovšem otázka, zda tomu
lze zabránit a jak. Na účinnost dotací a ji-
ných akcí shora příliš nesázejme; jako u vět-
šiny konzervačních programů i tady hrozí,
že to, co se nakonec snad podaří zachránit,
bude svou podstatou převelice odlišné od
toho, do zde bývalo dříve a co jsme se snažili
zachovat. Místo venkova bychom nanejvýš
mohli vybudovat skanzen, v horším případě
indiánskou rezervaci anebo potěmkinovské
kulisy určené k odčerpávání peněz ze státní-
ho rozpočtu.

Na druhou stranu ale právě toto vypraz-
dňování a odumírání původního venkova
dává i nové šance. Jednou z nich je šance al-
ternativních životních stylů. Na mnoha růz-
ných místech se právě na venkově často set-
káváme se vzdělanými a činorodými lidmi,
kteří se rozhodli zde žít nikoli proto, aby
venkovany učili vysoké městské kultuře, ale
proto, že se jim líbí blízkost přírody, klidněj-
ší prostředí a větší možnost dělat věci po
svém. Je to obrovská plejáda sahající od jo-
gínských poustevníků až po jedince, kteří
restituovali pole a rozhodli se poctivě navá-
zat na selskou tradici dědů. Nejsou tako-
vých lidí ještě desetitisíce a jejich individu-
alismus a originalita jim zabraňuje vytvořit
širší hnutí. Ale jejich přítomnost už je na
venkově cítit.

A zde můžeme naši úvahu ukončit. Sta-
rodávní žneci již nechodí do polí s kosami,
děvečky nedojí krávy ve stáji a večer u poto-
ka netlukou slavíci. A pomíjí a pomine
i mnohé z toho, co ze starých časů venkova
ještě zůstává, to poetické a krásné i to smut-
né a tragické. Ale tím, že se venkov vy-
prázdní a lidé se i dále budou stěhovat do
měst, se zde více otevře prostor potenciální
svobody a kreativity, hledačství a nových ži-
votních stylů. Často neúspěšných a krátko-
dechých, někdy i vedoucích k bloudění
a ztroskotání, ale vždy majících šanci vytvo-
řit novou krásu, novou poezii a novou tvář
lidskosti.

Článek vyšel v časopise Teologie a společnost
č. 2/2006.

příloha
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zahraniční inspirace

CO S LISABONEM …

První oficiální výsledky, které hovořily
o tom, že při nadopoloviční účasti
oprávněných voličů se jich více než
53 % vyslovilo proti smlouvě, přišly
paradoxně přesně půl roku poté, co
byla Lisabonská smlouva hlavami stá-
tů a vlád 13. prosince 2007 slavnostně
podepsána. Novináři, sociologové
a další komentátoři se vzápětí více či
méně seriózně přeli o to, proč proti
smlouvě hlasovaly s mírnou převahou
ženy a mladí lidé, proč nejvíce neuspě-
la ve venkovských okrscích či okrscích
většinově obývaných nižšími sociální-
mi vrstvami, proti čemu irští voliči
vlastně hlasovali. Neumí EU „prodat“
některé ideje a futuristické vize, jimiž
dnes a denně popisuje jiné mnohas-
tránkové dokumenty? Poukazovalo se
samozřejmě i na to, že za smlovou stá-
la současná irská vláda a jasné ne za-
znívalo především od Sinn Féin či na-
opak od krajní levice, bez ohledu na
to, že procento voličů hlasujících proti
smlouvě převyšuje početně elektorát
zmíněných, spíše krajních politických
subjektů. Za skutečný pokus o diskre-
ditaci výsledku irského referenda, kte-
rý jako by pocházel z úplně jiných dob
a jiných zeměpisných šířek, pak lze po-
važovat spekulaci jistých německých
novin, které naznačily, že za kampaní
pro irské ne prý stojí Pentagon. Snad
šlo o vtip, úsměv nad stavem současné
demokracie či „post-demokracie“ la
EU však trochu tuhne na tváři, a to zas
o něco více po letošním červnovém
summitu Evropské rady.

Podobně jako někdejší Smlouva za-
kládající Ústavu pro Evropu má i Lisa-
bonská smlouva vstoupit v platnost te-
prve po uložení všech ratifikačních lis-
tin. Pro připomenutí, Smlouva o Ústa-
vě obsahovala jakousi pojistku v podo-
bě prohlášení o tom, že pokud ji do
dvou let ratifikují čtyři pětiny člen-

ských států a jeden či více států se při
ratifikaci setká s obtížemi, bude se
otázkou „co dále“ zabývat Evropská
rada. Tato situace, jak víme, nenastala,
ratifikační proces během roku 2005
„vyšuměl“ do ztracena ještě před do-
sažením oné čtyřpětinové hranice.

Jakou hodnotu má irské ne?

Rozhodnutí Evropské rady z června
2008 o pokračování ratifikačního pro-
cesu, které umožňuje vyčkat státům
očekávajícím verdikt ústavního soudu
a Irsku nabídnout „řešení“ nastalé si-
tuace na říjnovém summitu, do určité
míry naznačuje, že současné irské
„ne“ má menší váhu než předchozí vý-
sledky francouzského a holandského
referenda. Je srovnáváno s hlasová-
ním Irska o Smlouvě z Nice v letech
2001 a 2002 či s dánskými referendy
o Maastrichtské smlouvě v letech 1992
a 1993 a jako o nejpravděpodobnější
variantě se hovoří o připojení zvláštní-
ho protokolu (či dokonce jen prohlá-
šení) ke stávající smlouvě.

Toto řešení by zřejmě umožňovalo
vyhnout se revidující debatě o vlast-
ním textu Lisabonské smlouvy, proto-
že doprovodný protokol by sice musel
projít ratifikací všech členských států
(jako v případě protokolů, jež doda-
tečně vyjednalo Dánsko v případě
Maastrichtské smlouvy), pokud by
však byl použit tento „dánský model“,
nevstupovala by do opětovné ratifika-
ce celá Lisabonská smlouva. Je však
otázkou, co by bylo obsahem takové-
ho protokolu, má-li již Irsko nyní vy-
jednány protokoly týkající se schenge-
nu či justiční spolupráce v občan-
ských, částečně i trestních věcech
a policejní spolupráce. Irsko by si nyní
mohlo novým dodatkem k Lisabonské
smlouvě například vymezit, podobně

jako Polsko a Velká Británie, vztah ke
sporné Chartě základních práv EU,
včetně mantinelů její interpretace Ev-
ropským soudním dvorem. Nemůže
však tímto způsobem nijak zasáhnout
do klíčových institucionálních ustano-
vení typu dvojí většiny v Radě (s popu-
lačním kritériem), mající platit od lis-
topadu 2014 a bez výjimky pak od
dubna 2017, či snížení počtu komisařů
od listopadu 2014. Právě současným
„odbojným“ státům, obzvláště pokud
by náležely ke státům malé či střední
velikosti, by se přitom mohlo stát, že
po uplatnění „rovného rotačního
principu“, který má zajistit zmenšení
komise na počet odpovídající dvěma
třetinám členských států a jehož přes-
ná podoba dosud není známa, by prá-
vě oni mohly přijít o svého zástupce ve
sboru, který má mít i po Lisabonské
smlouvě ve většině oblastí legislativní
monopol.

Je také otázkou, zda by Irsko zůsta-
lo s možným požadavkem revize svého
vztahu ke smlouvě prostřednictvím
protokolu osamoceno, anebo by se
k němu mohl přidat některý další člen-
ský stát, třeba Česká republika, která
by například mohla též požadovat pře-
hodnocení svého vztahu k Chartě zá-
kladních práv EU. Blížící se české
předsednictví však představuje do ur-
čité míry komplikující diplomatický
faktor.

Co s Lisabonem?

Tyto úvahy však nic nemění na skuteč-
nosti, že změna řady kontroverzních
ustanovení Lisabonské smlouvy, pře-
devším institucionálních změn, by již
vyžadovala zásah do vlastního textu
smlouvy, tedy řešení vyžadující zřejmě
zastavení ratifikačního procesu a jed-
nání o nové podobě smlouvy, případ-
ně o realizaci institucionálních změn
jiným způsobem. Například možnost
(prozatím veřejně nepříliš diskutova-
nou) ponechat jednání o institucionál-
ních změnách na eventuelní pozdější
přípravy přístupové smlouvy s Chor-
vatskem a jinak ponechat fungování

12. ČERVNA USKUTEČNIL JEDINÝ Z 27 ČLENSKÝCH STÁTŮ EU REFERENDUM
O TZV. LISABONSKÉ SMLOUVĚ. STALO SE TAK VÍCE NEŽ TŘI ROKY POTÉ, CO
DVA ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ ESUO, FRANCIE A HOLANDSKO, V LIDOVÉM
HLASOVÁNÍ ODMÍTLI SMLOUVU ZAKLÁDAJÍCÍ ÚSTAVU PRO EVROPU.

PETRA KUCHYŇKOVÁ

analytička CDK
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Evropské unie prozatím beze změn,
tedy v mantinelech platné Smlouvy
z Nice.

Pokračování ratifikačního procesu
bez ohledu na výsledek irského refe-
renda totiž ani přes závěry summitu
nelze v EU označit za stoprocentně
konsensuální variantu. Francouzský
premiér Fillon například ještě 13.
června, v den zveřejnění irských vý-
sledků prohlásil o Lisabonské smlouvě
de facto totéž, co později český prezi-
dent Klaus: že je nutno považovat ji za
neplatnou a držet se současného
smluvního rámce. Vzápětí jej ovšem
překryl hlas prezidenta Sarkozyho,
který jednoznačně požadoval pokra-
čování ratifikace. Své pochybnosti vů-
či Lisabonské smlouvě vyjadřují pol-
ský prezident Kaczyński, na jehož
podpis smlouva po parlamentní ratifi-
kaci v Polsku čeká, ale například i sou-
časný rakouský kancléř Gusenbauer,
který prohlásil, že by v případě opako-
vání irského referenda upřednostnil
lidové hlasování i ve své zemi, která
parlamentní ratifikaci už absolvovala.
Ptáme-li se tedy, zda pokračovat v ra-
tifikačním procesu smlouvy, je záro-
veň nutno ptát se i na to, kdo si takové
pokračování v EU skutečně přeje
a zda není jakási volonté general ev-
ropských elit spíše výsledkem určité
bezradné snahy nekomplikovat dále
situaci, s níž se nepočítalo. To vše vy-
tváří velmi paradoxní situaci pro
ES/EU coby entitu, jež si po desetiletí
zakládala na explicitě sumy primární-
ho práva upravujícího do detailu vzta-
hy mezi členskými státy a jejími insti-
tucemi, spolu se sumou acquis com-
munautire, upravující v oblasti sekun-
dárního práva do detailu vše ostatní.
I zde je ve výsledku „posledním arbit-
rem“ politické klima a jeho mantinely.
Pro příznivce právního pozitivismu je
to jistě traumatizující zjištění.

Otazníky k Lisabonu

Otazníky okolo skutečných, potenciál-
ně negativních či pozitivních důsledků
přijetí změn předpokládaných Lisa-

bonskou smlouvou navíc přetrvávají.
Vedle již zmíněné dvojí většiny v Radě
či zmenšení velikosti Komise je to tře-
ba sporný status Charty základních
práv EU, která (ač jako text nikdy sa-
ma o sobě neratifikovaná) získává ra-
tifikací Lisabonské smlouvy „právní sí-
lu primárního práva“. Primární právo
však standardně vymezuje vztahy mezi
orgány ES/EU a jejich kompetence,
prohlášení připojené k Lisabonské
smlouvě na podnět České republiky
ovšem stanovuje i to, že Charta žádné
nové kompetence EU a jejích orgánů
zakládat nemá. Neměla by tedy vést
k jakékoli právní harmonizaci, napří-
klad na základě rozhodnutí Evropské-
ho soudního dvora učiněných při její
interpretaci. Určuje tedy Lisabonská
smlouva dostatečně přesně hranice
výkladu Charty a v té souvislosti i pra-
vomocí ESD?

Je „posílení“ pravomocí národních
parlamentů pomocí žlutých, oranžo-
vých a červených karet skutečným sti-
mulem k plodné spolupráci národních
parlamentů a k jejich relevantnímu zá-
sahu do rozhodovacího procesu na
úrovni EU, nebo je to jen vábnička
přidávající „demokratizační“ punc
procesu, který je ve skutečnosti vše ji-
né než „demokratický“ v přesném
smyslu slova, o jehož pozitivním vý-
znamu se lze samozřejmě v různých
dimenzích přít? Je to podobné jako
s posilováním jiného symbolu demo-
kracie (tentokrát na úrovni EU), Ev-
ropského parlamentu? Poté, co Lisa-
bonská smlouva navrhla expanzi jeho
pravomocí v některých oblastech, za-
čalo nadcházející francouzské před-
sednictví tlačit na rychlé přijetí někte-
rých klíčových reforem (např. ve spo-
lečné zemědělské politice), dřív než
začne spolurozhodovat (a také vše
komplikovat a prodlužovat) Evropský
parlament.

Efektivita vs. demokracie

V politické vědě se lze setkat s otáz-
kou dilematu demokracie a efektivity
v jednotlivých systémech vládnutí.

Současná Evropská unie se zašti�uje
prvním z obou konceptů, upřednos-
tňuje však po dlouhá léta ten druhý.
Například chce-li EU, aby ve společ-
né zahraniční a bezpečnostní politice
hovořila jedním hlasem a posilovala
tak svoji geopolitickou úlohu. Za tím
účelem Lisabonská smlouva zřizuje
funkce předsedy Evropské rady a pře-
devším vysokého představitele SZBP
EU, který má předsedat Radě pro za-
hraniční věci, která se tím do určité
míry izoluje od Rady pro všeobecné
otázky, řízené dále předsednickým
státem a jeho ministry. Některé otáz-
ky externí politiky EU však kombinují
strategický zájem hard politics a eko-
nomické zájmy soft politics, třeba to-
likrát zmiňovaná energetická politi-
ka, oblast, v níž zájmy Evropské unie-
neratifikací Lisabonské smlouvy prý
nejvíce utrpí, zejména pokud jde
o dialog s Ruskem. Podobným přípa-
dem má být třeba propojení obchod-
ních zájmů Unie s velkými politický-
mi tématy v dialogu s Čínou, USA
apod.

Je však vytvoření nových funkcí au-
tomatickou zárukou „jednohlasnosti“
Evropské unie při přetrvávající diver-
zitě zájmů v jiných oblastech? Anebo
tyto kroky spíše oddálí formulaci vněj-
ší politiky EU od jednotlivých členů,
takže ve výsledku dojde k zamlžení to-
ho, čím hlasem figura nadaná za EU
podstatně většími pravomocemi vlast-
ně mluví? Opět by se tak mohlo stát
v neprospěch malých členů, anebo by
vše mohlo vést k situaci, která postaví
několik „velkých“ členů proti sobě.
Není to nepravděpodobné, panují-li
již nyní obtíže shodnout se alespoň na
tom, kdo má ony exponované funkce
zastávat.

Při odhlédnutí od meritorní strán-
ky věci závěry Evropské rady povedou
ve výsledku především k oddálení
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.
To bude mít vliv na průběh českého
předsednictví, protože se může pro-
dloužit rozhodování o některých důle-
žitých otázkách typu reformy společné
zemědělské politiky.

… PO DUBLINU?
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POVOLEBNÍ POLOJASNO
V GRUZII

Druhé svobodné volby jsou do jisté
míry důležitější. Jsou totiž indikáto-
rem kvality demokratických změn.
Představují nejen možnost potvrzení
kurzu přechodu k demokracii, ale jsou
i možností ujmout se vlády pro dosa-
vadní opozici. Právě možnost alterna-
ce vlád a její respektování všemi stra-
nami je zásadní pro fungující demo-
kracii.

Volby bez vážných problémů, ale …

Bilance voleb 2008 hovoří jasně pro
prezidenta Saakašviliho a jeho stranu
(naposledy kandidující pod jménem
Sjednocené národní hnutí – pro vítěz-
nou Gruzii). V lednu Saakašvili obhá-
jil prezidentský post (53 % hlasů),
v květnu zaznamenal úspěch v parla-
mentních volbách se ziskem 119 man-
dátů ze 135, což vládnoucí straně dává
pohodlnou většinu pro případné
ústavní změny. Společná pozorovatel-
ská mise OBSE, Parlamentního shro-
máždění Rady Evropy, Evropského
parlamentu a Parlamentního shro-
máždění NATO hodnotila parlament-
ní volby vcelku pozitivně, upozornila
však i na řadu nedostatků. Mezi hlavní
patřila i změna volebního systému dva
měsíce před volbami. O celonárodním
konsensu na směru, jakým se Gruzie
pod vedením Saakašviliho ubírá, se
přesto nedá mluvit, zejména ve světle
násilného potlačení demonstrací ze 7.
listopadu loňského roku a následného
vyhlášení výjimečného stavu. V ten sa-
mý den policie obsadila sídlo televizní
stanice Imedi, která je hlavním médi-
em kritizujícím Saakašviliho a došlo
i k zadržení řady opozičních politiků.
Ačkoli byl výjimečný stav po deseti

dnech zrušen a Imedi bylo později
opět umožněno vysílat, kritici Saakaš-
viliho dostali jasný signál.

Letošní volby po podzimní demon-
straci síly, která naprosto zaskočila zá-
padní podporovatele Gruzie, formál-
ně potvrdily pozici Saakašviliho a jeho
parlamentní většiny. Důvody však ne-
lze hledat jen v potlačení opozičních
protestů a zastrašování medií.

Gruzie nemá v současnosti jinou
alternativu

Když se v zimě 2004 ujímal Saakašvili
prezidentského úřadu, byla Gruzie
nefunkčním státem. Stát de facto
omezoval výkon své činnosti na území
hlavního města, korupce bujela i na
těch nejnižších úrovních, více jak polo-
vina Gruzínců žila pod hranicí chudo-
by. Řada těchto věcí se zásadně zlepši-
la. Prezident získal pod kontrolu
Adžárii a s výjimkou specifických ob-
lastí tzv. „zamrzlých konfliktů“ – Jižní
Osetie a Abcházie – se mu podařilo
obnovit základní funkce státu ve zby-
lých oblastech. Ekonomika stabilně

roste, ačkoli stále každý čtvrtý Gruzí-
nec žije pod hranicí chudoby. Vše-
obecně rozšířená korupce na nejnižší
úrovni prakticky zmizela. To je zcela
zásadní úspěch Saakašviliho vlády
i přes slábnoucí podporu pro prezi-
denta a masové protesty. Vážné nedo-
statky nadále přetrvávají v oblasti jus-
tice a netransparentního vyřizování
státních zakázek, a s tím spojená ko-
rupce.

Dalším faktorem, který hraje pro
„Míšu“, je slabost opozice. Opoziční
strany mají vlivem volebního systému
marginální zastoupení v parlamentu
(ze 150 křesel je plná polovina obsaze-
na v jednomandátových obvodech, což
přirozeně nahrává nejsilnější straně)
a navíc nejsou schopné společného
postupu. Příkladem může být právě si-
tuace po parlamentních volbách. Opo-
zice chtěla nový parlament bojkotovat
tím, že by neobsadila získané mandáty
a v parlamentu by tak zůstala zastou-
pena jen jedna strana. Nakonec ovšem
k dohodě nedošlo a k rozporům do-
chází i napříč jednotlivými opozičními
stranami, když např. část poslanců za
Stranu práce se účastní jednání, část
ho bojkotuje (aniž by se ovšem vzdali
mandátu).

Růžová deziluze

Michail Saakašvili, který poněkud
ztratil z pověsti liberálního prozápad-
ního reformátora, obnovil svou sílu
a může tedy vést Gruzii k potřebným
reformám. Jestli to je ovšem i cesta
k fungující demokracii, není tak jisté,
jak se to zdálo v době, kdy poprvé na-
stupoval k moci po „revoluci růží“.
Budoucnost Gruzie je nejasná i ve
světle posledního vyostření vztahů
s Ruskem nad otázkou odtrženeckých
oblastí Gruzie – Abcházie a Jižní Ose-
tie. Pokud ovšem mluví Saakašvili se-
riozně o přibližování se NATO a EU,
musí se nejen vyvarovat použití síly ve
vztahu k separatistickcým regionům
(a Rusku), ale zároveň podniknout zá-
sadní kroky ke zlepšení kvality gruzín-
ské demokracie.

GRUZIE ZAŽILA V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU DVOJE VOLBY, NEJPRVE
PŘEDČASNÉ PREZIDENTSKÉ, KTERÉ BYLY NÁSLEDOVÁNY PARLAMENTNÍMI
V DRUHÉ POLOVINĚ KVĚTNA. DŮLEŽITOST OBOU VOLEB BYLA POMĚRNĚ
ZÁSADNÍ. JEDNALO SE TOTIŽ O DRUHÉ VOLBY OD „REVOLUCE RŮŽÍ“, KTERÁ
NA PODZIM 2003 SVRHLA DLOUHOLETÉHO VLÁDCE TBILISI A BÝVALÉHO
MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ SSSR EDUARDA ŠEVARNADZEHO.

MICHAL THIM

analytik AMO

Michail Saakašvili
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VLADIMÍR ČERMÁK –
FILOSOF SOUDCEM

Vladimír Čermák se narodil 3. 9. 1929
v obci Čechyně na Vyškovsku. Pochá-
zel z prostředí tzv. dělnické aristokra-
cie, kam patřili lidé, kteří se od běžné-
ho dělnictva lišili mj. tím, že by nikdy
nepřijali od státu žádnou sociální pod-
poru. Toto prostředí bylo prodchnuto
masarykovskými ideály a bylo napros-
to imunní vůči utopickým ideologiím.

Již od svého mládí se Čermák se za-
jímal o filosofii, z níž nejvíce obdivoval
dílo Platóna a sv. Augustina. Byl mu
vlastní antropologický přístup v teorii
(druhý, nejrozsáhlejší díl Otázky de-
mokracie se jmenuje Člověk) a lidský
přístup v praxi. Jeho křes�anství se po-
mítalo v tom, že ctil jedinečnost kaž-
dého člověka a měl úctu před každým
jednotlivcem. Zdůrazňoval též velice
hodnotu rodiny. V jednom rozhovoru
sám sebe označil za konzervativce,
protože jen konzervatizmus je podle
něho „zárukou historického, spole-
čenského a sociálního vývoje, a to prá-
vě pro svůj akcent na kontinuitu.“

V roce 1952 byl Vladimír Čermák
promován na Právnické fakultě Karlo-
vy univerzity v Praze a následně půso-
bil až do roku 1975 jako soudce. V roli
soudce se choval Čermák velice zása-
dově. Právo považoval za způsob nalé-
zání spravedlnosti.

Čermák během totality vedl spíše
„uzavřenější“ společenský život. Char-
ty 77 si cenil, ale v kontaktu s disidenty
nebyl, protože mu na některých z nich
vadila povýšenost. Prvořadé bylo pro
něj psaní. V roce 1975 opustil justici
a začal pracovat jako podnikový práv-
ník. Díky tomu měl volné ruce pro na-
psání monumentální práce nazvané
Otázka demokracie.

Otázka demokracie – dokument
o možnosti nezávislého myšlení v době
nesvobody

Vznik pětisvazkové Otázky demokra-
cie dokresluje v mnohém Čermákovu
osobnost. Na textu, který dopsal v roce
1988, pracoval více než šest let, kdy
každý den bez výjimky si dal za úkol
napsat dvě strany. Práci psal bez jaké-

koliv naděje na publikaci v domácím
prostředí, ani publikaci v zahraničí
příliš nevěřil. Podle jeho slov byla mo-
tivem jeho úsilí „vnitřní nutnost pře-
dat lidstvu to, co ve mně je.“ Zúročit
všechna ta léta věnovaná studiu filoso-
fie vnímal přímo jako svou povinnost.

Pokud se podíváme na jednotlivé
díly Otázky demokracie, tak můžeme
říci, že první (Demokracie a totalita-
rismus) a poslední (Funkce demokra-
cie) díl obsahují výklad některých zá-
kladních konceptů Čermákovy práce.
Druhý díl představuje Čermákovu an-
tropologii (Člověk), třetí jeho sociolo-
gii (Společnost a stát) a čtvrtý jeho axi-
ologii (Hodnoty, normy a instituce).
Ve všech dílech při rozboru konkrét-
ních otázek, kterými se zabývá, postu-
puje obdobně: při každém tématu se
snaží vstoupit do diskuse s relevantní-
mi mysliteli lidských dějin. Následně
představuje svůj názor, kdy většinu
problémů vidí prizmatem sváru pozi-
tivních tvůrčích a negativních destruk-
tivních sil, demokracie a totalitarismu.

Na začátku 90. let mohl Čermák
přednášet hlavní myšlenky Otázky de-
mokracie studentům na vysoké škole.
Od roku 1990 do roku 1993 byl vedou-
cím katedry politologie na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1993 se stal soudcem Ústavní-
ho soudu České republiky. Je velice
zajímavé sledovat, jak konkrétně Čer-
mák využil své hlavní myšlenky při čin-
nosti v roli soudce.

Čermákova činnost na Ústavním
soudu

Čermák považoval za své hlavní judi-
káty kauzu „vlastizrádce“ Vojtáska,
případ Benešových dekretů (kauza

Dreithaler), kauzu Jiřího Gruši, či pří-
pad církevních a jiných objektů na
Pražském hradě. Ve všech těchto judi-
kátech se projevila Čermákova opozi-
ce proti právnímu pozitivizmu, proto-
že, podle jeho názoru, si jen s pozitiv-
ním právem nelze vystačit, ale je vždy
nutné právo vztahovat k existujícímu
hodnotovému řádu. Proto nelze, po-
dle jeho názoru, svévolné akty považo-
vat za právo, nebo� nenavazují na kon-
sensuálně založený hodnotový řád.

Vladimír Čermák za sebou nechal
pozoruhodnou stopu především pro-
to, že svoje zásady nejen hlásal, ale ta-
ké prakticky uskutečňoval.

VLADIMÍR ČERMÁK BYL V OBDOBÍ TOTALITY AUTOREM ASI
NEJAMBICIÓZNĚJŠÍHO A NEJSYSTEMATIČTĚJŠÍHO POLITICKO-FILOSOFICKÉHO
DÍLA V NAŠICH ZEMÍCH. ZÁROVEŇ OVLIVNIL VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM ČESKÉ

PRÁVO, NEBOŤ BYL JAKO SOUDCE TZV. PRVNÍHO ÚSTAVNÍHO SOUDU
(1993–2003) AUTOREM MNOHA JEHO KLÍČOVÝCH JUDIKÁTŮ.

Vladimír Čermák (1929–2004)
• český právník, politolog, filozof

a humanista
• soudce Ústavního soudu

(1993–2003)
• autor monumentálního

pětisvazkového díla Otázka
demokracie

JIŘÍ BAROŠ

doktorand na katedře

politologie FSS MU v Brně,

redaktor časopisu Global

Politics
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PŘEČETLI JSME

Nejnovější publikace Centra pro studium demo-
kracie a kultury se věnuje stále diskutovanému
problému modernity a jejího vlivu na člověka.
Hned úvodní kapitola se zaměřuje na otázku, co
to vlastně modernita je. A nachází řadu odpově-
dí. Je to vůle dát smysl světu, který zakouší pra-
původní neklid, snahu vytvořit stabilní modely
sociální reality v nestabilním světě, spojení ně-
čeho co odděluje. Teorií modernity je několik,
snaha o její pochopení však znamená najít jed-
notící prvek v situaci mnohonásobné plurality.

Danilo Martuccelli, sociolog univerzity v Lil-
le a Centra sociologické analýzy a intervence
v Paříži, se o uchopení dnešní situace pokusil
souborem teorií čtrnácti světových sociologů
rozdělených do tří, jak on říká, matic (témat) –
sociální diferenciace, racionalizace a moderní
situace.

Sociální diferenciace (rozdílnost) začíná dí-
lem Emila Durkheima, který se zabývá dělbou
práce v moderní společnosti – ta podle něj vede
ke vzniku stále odlišnějších skupin, které jsou
stále autonomnější, na druhou stranu roste poža-
davek na jejich vzájemnou komplementaritu. Na-
růstá tak problém vytváření společných kultur-
ních významů. O krok dál posunuje dílo Talcott
Pardone, který věří spíše v morální integraci spo-
lečnosti, a Pierre Bourdieu se schopností účast-
níků adaptovat se na aktuální situaci. Kruh pak
uzavírá Niklas Luhmann, který opět věří v domi-
nanci rozdílností nad možností sjednocení.

Druhou charakteristikou modernity je racio-
nalizace, i k té však autoři přistupují z rozdílných
pozic. Klasikem v této věci je Max Weber a jeho
teorie odkouzlení světa, podle níž ze světa vypr-
chala veškerá mystika a život se stal předmětem
výhradně intelektuální rozvahy. „Moderní svět je
tak charakterizován expanzí racionality do všech
sfér sociálního života. Výsledkem je vytvoření ne-
ustále vzájemně nezávislejších oblastí jednání,

která jedince omezují.“. Narůstá role formální ra-
cionality, v níž se aktéři výhradně orientují podle
svých účelových zájmů, ve výsledku pak dochází
ke ztrátě svobody lidí, kteří jsou nuceni jednat na
základě vnucených vnějších kritérií. K tématu
existuje plejáda přístupů – Norbert Elias vidí
v racionalizaci možnost ještě většího vlivu lidí na
řízení světa a nikoli na jejich úkor, Herbert Mar-
cuse se naopak obává absolutní převahy objekti-
vity odosobňující svět. Další přístupy představují
Michel Foucault a Jürgen Habermas.

Poslední část je věnována analýze moderní
situace v podání Geroga Simmela, sociologů tzv.
chicagské školy, Ervinga Goffmana nebo Antho-
ny Giddense. V závěru pak dostávají prostor ještě
postmoderní kritici.

Hlavní předností knihy je mimořádná šíře zá-
běru, s níž autor zkoumá pokusy sociologů ucho-
pit přímou zkušenost člověka v moderním světě.
Řada prací, jimiž se kniha zabývá, dosud v čes-
kém jazyce nevyšla, což znásobuje praktickou
hodnotu této publikace.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Lev, 73.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od listopadu 1989.

Jaké přání byste si rád splnil?
Mám mnoho drobných přání, ale žádné výjimeč-
né. Měl jsem, ale už se splnilo, komunisti tady
nevládnou. V té souvislosti přece jedno: aby

z politické scény komunisti zmizeli úplně a defi-
nitivně.

Máte rodinu?
Ano, manželku, 3 děti, 6 vnuků

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Detektivní seriály jako Hercule Poirot, taky závo-
dy F1. Ale na televizi vlastně koukám jen hodně
málo.

Jakou posloucháte muziku?
Klasickou, trochu některé skupiny, například
Plastic People, Pink Floyd nebo Deep Purple, ale
i Toma Waitse.

Kterou barvu máte rád?
Žlutou.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Churchill (ne pro doutníky, ale pro statečnost).

Jaké máte koníčky?
Práce na zahradě.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Na chalupě na Šumavě (a asi se mi to podaří), ta-
ky zajet k moři.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Nemám speciální preference, tak nějak všechno,
ostatně stejně jako na „neženě“.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Rozkvetlé růže a vyvedené mladé sýkorky na za-
hradě.

Bedřich Moldan / senátor

Sociologie modernity /
Danilo Mar tuccelli

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Volební systémy v Evropě

1/ Jaký volební systém je používán ve
Velké Británii?
a) jednokolový většinový
b) dvoukolový většinový
c) poměrný

2/ Která z uvedených zemí používá tzv.
alternativní hlasování?
a) Irsko
b) Malta
c) Austrálie

3/ Na jak dlouho jsou voleni reprezentanti
Kongresu Spojených států?
a) 2 roky
b) 3 roky
c) 4 roky

4/ Jakým volební systémem se volilo
v období první Československé republiky?
a) poměrným
b) většinovým
c) smíšeným

5/ Ve které zemi není zavedena volební
klausule?
a) Německo
b) Nizozemí
c) Belgie

6/ V kolika volebních obvodech se volí na
Slovensku?
a) v jednom celostátním
b) v osmi krajích
c) ve 24 speciálně vytvořených

obvodech

7/ Jaká hranice platí pro postup kandidáta
francouzských parlamentních voleb do
druhého kola?
a) 5 %
b) 10 %
c) 12,5 %

8/ Mezi jaké systémy patří tzv. systém
jednoho přenosného hlasu (STV)?
a) poměrné
b) většinové
c) smíšené

9/ Jaká metoda přepočtu je nejčastěji
využívána ve Skandinávských zemích?
a) Saint-Laguëho volební dělitel
b) Imperialiho volební dělitel
c) Hagenbach-Bischoffova volebního

čísla

10/ Kde produkuje volební systém silně
většinové výsledky?
a) Rumunsko
b) Španělsko
c) Slovensko

11/ Ve které zemi prezident není volen
přímo?
a) Litva
b) Estonsko
c) Ukrajina

12/ Která země užívá tzv. magickou
formuli pro obligatorně stanovený počet
stran ve vládě?
a) Lichtenštejnsko
b) Rakousko
c) Švýcarsko

13/ Jaký číslem se začíná dělit při
klasickém d Hondtově volební děliteli?
a) 1
c) 2
c) 2,5

14/ Jakým volebním systémem se volilo
v českých zemích od roku 1907?
a) jednokolovým většinovým
b) dvoukolovým většinovým
c) sněmovna byla ustavována císařem

15/ Kolik preferenčních hlasů může volič
udělit ve volbách do českého parlamentu?
a) žádný
b) 2
c) 4

16/ Jaké specifikum fungovalo až do
posledním voleb v Rusku?
a) neexistovala volební klauzule
b) volit nemohli Rusové v zahraničí

c) existovala možnost volby proti
všem

17/ Ve které zemi je používán systém tzv.
jednoho přenosného hlasu?
a) Irsko
b) Německo
c) Dánsko

18/ Ve kterém státě je tradiční volba v tzv.
táborech (sloupech)?
a) Rakousko
b) Portugalsko
c) Bulharsko

19/ Jakou metodou lze učinit výsledky
poměrného volebního systému více
většinovými?
a) zvýšením počtu volebních obvodů
b) zavedením d'Hondtova volebního

dělitele
c) vyšší počet úrovní pro přidělování

hlasů

20/ Od kolika let může být volen občan ČR
do Senátu?
a) 21 let
b) 30 let
c) 40 let

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

Hodnocení:
0–7/ Volební systém významně
ovlivňuje pravidla politické hry.
Osvěžte si základní poučky.
8–14/ Dokážete rozlišit základní
parametry voleb a jejich základní
náležitosti.
15–20/ Přesně se orientujete ve
volební problematice a dokážete
přesně identifikovat vlastnosti
jednotlivých systémů.
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?
ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:EdmundStoiber.Kvíz:aklamace–veřejnéhlasování;gerrymandering–manipulacesvytyčovánímvolebníchobvodů;kooptace
–doplněnísloženízastupitelskéhosboru,kteréovšemnenídůsledkemvoleb;multiplikačníefekt–domněnka,žeproporčnívolebnísystémyzvětšují
početpolitickýchstranvestranickémsystému;panašování–možnostměnitpořadíkandidátůnakandidátnílistině;plebiscit–vedlereferendadalší
formapříméúčastiobčanůnapolitice;skrutinium–označenístádiaprocesusčítáníhlasůapřerozdělovánímandátů;systémkurií–mechanismus
porušovánírovnéhovolebníhoprávaspočívajícívrozdělenívoličůdoskupin(kurií)zejménapodlejejichsociálníhoaprofesníhopostavení;exitpoll–
volebnívýzkumbezprostředněpoopuštěnívolebnímístnosti;metodabalení–konstruovánívolebníchobvodůtakovýmzpůsobem,abyobsahovaly
conejvětšípočetpřívržencůkonkrétnístrany.Křížovka:„…nemůžestátpředsoudemřádupřítomnosti.“

Kvíz
Kdo je pravicový politik na fotce? Přiřa�te volební termín ke správnému vysvětlení.

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

aklamace

gerrymandering

kooptace

multiplikační
efekt

exit poll

metoda
balení

Vtip

panašování

plebiscit

skrutinium

systém
kurií

domněnka, že proporční volební systémy zvětšují
počet politických stran ve stranickém systému

doplnění složení zastupitelského sboru, které ovšem
není důsledkem voleb

konstruování volebních obvodů takovým způsobem,
aby obsahovaly co největší počet přívrženců

konkrétní strany

manipulace s vytyčováním volebních obvodů

mechanismus porušování rovného volebního práva
spočívající v rozdělení voličů do skupin (kurií)
zejména podle jejich sociálního a profesního

postavení

možnost měnit pořadí kandidátů na kandidátní listině

označení stádia procesu sčítání hlasů
a přerozdělování mandátů

vedle referenda další forma přímé účasti občanů na
politice

veřejné hlasování

volební výzkum bezprostředně po opuštění volební
místnosti
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„To, co přichází z minulosti, musí sice i tváří v tvář přítomnosti v principu hodnotově obstát, toto hodnocení minulého ne-
může však být soudem přítomnosti nad minulostí. Jinými slovy, řád minulosti …“ Dokončení výroku Vladimíra Čer-
máka, 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

červen

Opozici opustil další poslanec
Opoziční ČSSD 21. června ztratila dalšího poslance. Své rozhodnutí opustit
klub oznámil předsedovi sociálně demokratických poslanců Petr Wolf, který
byl zvolen v Moravskoslezském kraji.

Wolf své vystoupení z klubu zdůvodnil problémy a neshodami uvnitř os-
travské organizace strany. Poslanec současně odmítl, že by svůj odchod ko-
ordinoval s ODS. Za odchodem Wolfa z klubu mohly zřejmě být i anonymní
výhrůžky, které už několik týdnů dostával prostřednictvím SMS. Souvisely
pravděpodobně s jeho vstřícným postojem k vybudování amerického radaru
v Česku. Wolf je označil za vrchol pyramidy. Hovořil o osobním vyhrožování

a výhrůžné korespondenci z úrovně krajských šéfů, které podle něho souvisí
s krajskými volbami. Petr Wolf kromě poslaneckého klubu vystoupil také
z ČSSD.

Sociální demokracie tak přišla od voleb již o čtvrtého poslance. Z toho tři
předchozí vyloučila ze svých řad sama. Miloš Melčák a Michal Pohanka při-
šli o členství ve straně kvůli podpoře koaliční pravicové vlády, Evžena Sníti-
lého vyloučili sociální demokraté za to, že při prezidentské volbě zvedl ruku
pro Václava Klause.

Levora příštím plzeňským primátorem?

Výkonná rada ODS, která se sešla k dalšímu zasedání 24. června, ocenila vy-
stoupení české delegace na Evropské radě. Česká delegace podle usnesení
VR zabránila kontraproduktivnímu tlaku na urychlené pokračování v ratifikaci
smlouvy i po jejím irském zamítnutí a dosáhla uznání specifického postupu
ČR, mj. v závislosti na rozhodnutí Ústavního soudu.

VR zároveň konstatovala, že i případné dokončení ratifikačního procesu
v dalších členských zemích EU včetně ČR bude pouze formálním naplněním
mezinárodního závazku, vyplývajícího z Vídeňské konvence a že bez souhla-
su všech 27 členských zemí EU lisabonská smlouva stejně nemůže vstoupit
v platnost, jak vyplývá z primárního práva EU.

VR je zároveň přesvědčena, že české předsednictví EU musí za této situ-
ace aktivně vstoupit i do budoucího řešení smluvního základu EU, a to i mi-
mo rámec současného znění textu lisabonské smlouvy.

Vedle evropských záležitostí se výkonná rada zabývala také postojem ke
stávce některých odborových svazů. Právo na stávku je podle VR v ČR zaru-
čeno ústavou. Nicméně stávka, která proběhla 25. června, byla stávkou poli-
tickou. Nesouvisela s hájením zájmů zaměstnanců v rámci kolektivního vy-
jednávání a pouze poškodila zaměstnavatele a ve svých důsledcích pak i za-
městnance. Od zahájení reforem vzrostly reálné mzdy v průmyslu o 3,8 %
a ve stavebnictví o 5,4 %. Je to třetí až čtvrtý nejvyšší nárůst reálných mezd
za období leden až duben v posledních 10 letech. Nezaměstnanost klesá
a roste počet volných pracovních míst. Reálné platy rostou dokonce rychleji
než produktivita práce. Demografický vývoj a jeho nevyvratitelná fakta musí
vést každou odpovědnou vládu k provedení penzijní a zdravotnické reformy.
České zaměstnance tak podle VR neohrožují reformy, ale naopak nedostatek
reforem.

Šéf plzeňské ODS a člen výkonné rady Miroslav Levora připustil v rozhovoru
pro média, že patří mezi možné kandidáty na post plzeňského primátora. Tato
pozice by se mohla uvolnit, pokud by dosavadní primátor města Pavel Rödl

uspěl v krajských volbách letos na podzim. V těchto volbách již nekandiduje
dosavadní hejtman Petr Zimmermann, který se uchází o místo v Evropském
parlamentu.

Výkonná rada k Lisabonské smlouvě

Přímá volba prezidenta?
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) vypracuje do 31. srpna koaliční ná-
vrh přímé volby prezidenta. Vláda tak zažehnala spory o návrhu zelených vy-
psat o přímé volbě prezidenta referendum. Nakloněni mu nebyli lidovci
a část ODS. Dohodu přineslojednání špiček ODS, KDU-ČSL a SZ 2. červen-
ce. Podle očekávání pak vláda k návrhu zelených zaujala neutrální stanovis-
ko. Zelení návrh podle ministra školství Ondřeje Lišky (SZ) zatím stahovat
nebudou, poputuje tak do sněmovny, kde ale nemá velké šance na úspěch.
Liška jako jeden z předkladatelů návrhu po jednání vlády novinářům řekl, že
iniciativa už splnila svůj účel, protože vyprovokovala oživení diskuse o přímé

volbě prezidenta. Pokud koalice přijde s přijatelným návrhem, nebudou po-
dle něj zelení na referendu bezpodmínečně trvat.

Koalice není jednotná v otázce případného způsobu přímé volby ani
v tom, zda má mít nově volený prezident i jiné kompetence než nyní. Lidovci
si přejí zůstat u současných pravomocí prezidenta, ODS uvažuje o jejich roz-
šíření. Šéf poslaneckého klubu nejsilnější vládní strany Petr Tluchoř v sou-
vislosti s návrhem zopakoval, že přímá volba prezidenta by byla změnou, po
které by bylo možné do boje o nejvyšší funkci znovu poslat současného pre-
zidenta Václava Klause. V případě, že by uspěl, by to byl již jeho třetí mandát.
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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
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(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

inzerce

www.tkplus.cz

Společnost TK PLUS je
česká marketingová
agentura se sídlem

v Prostějově, která se
již řadu let zabývá

sportovním marketingem.
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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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