
CENA: 30,- Kč

MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCHMOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH SRPEN–ZÁŘÍ  /  2008

REVUECEVROCEVRO
ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY

8|98|9

9 771213 952004

80

České předsednictví EU

Letní akademie

Sarah Palinová

České předsednictví EU

Letní akademie

Sarah Palinová



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

INZERUJTE V CEVRO REVUE
1/1 STRANY 15 000,- Kč

21 × 29,5 cm

9 000,- Kč1/2 STRANY

10,5 × 29,5 cm 21 × 14,5 cm

5 000,- Kč1/4 STRANY

10,5 × 14,5 cm 21 × 9,5 cm

Další speciální
rozměry inzerátů,

vkládání listů –
cena dohodou.

Ceny jsou smluvní
a jsou uvedeny

bez DPH.

Další informace: info@cevro.cz, tel.: 221 506 720

Časopis CEVRO REVUE
vychází od roku 2001,
od ledna 2003 jako
měsíčník.

Časopis CEVRO REVUE
je unikátním zdrojem
informací pro všechny
tvůrce i příznivce české
pravicové politiky.
Poskytuje prostor pro
diskusi o nejrůznějších
politických
a ekonomických
tématech.

K přispěvatelům patří
politici, akademici,
publicisté a další
příznivci nejen české
liberálně-konzervativní
politiky.

>

>

>

VYDAVATEL:

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 697 80 684
tel.: 224 237 769, 603 460 851
e-mail: info@cevro.cz
www.cevro.cz
předseda: Ivan Langer
ředitel: Ladislav Mrklas

VÝROBA:

Nakladatelství Jalna
Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6
tel.: 257 533 280
e-mail: jalna@jalna.cz
www.jalna.cz

šéfredaktor: Petr Sokol
výkonný redaktor: Zbyněk Klíč
technický redaktor: Jiří Sládeček
grafická úprava a zlom: Mar tin Sládeček
grafický návrh: Missing Element, s. r. o.
foto: obálka – SAMphotostock.cz

ostatní – archiv CEVRO
tisk: Tiskárna Flora, s. r. o.

cena: 30,- Kč | Praha, září 2008
ev. č. MK ČR E 141156 | ISSN 1213-9521

OBSAH
ÚVODNÍK 3
POLITIKA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ / Vnitro má za sebou pořádný kus práce / Ivan Langer 3
TÉMA / (Ne)ratifikace Lisabonské smlouvy a české předsednictví / Adéla Kadlecová 4
Česká zahraniční politika – proamerická a proevropská / Roman Joch 5
Dilema rozšiřování EU před českým předsednictvím / Václav Nekvapil 6
Evropské volby 2009 / Jaroslav Zvěřina 7
Korupce v České republice a EU 2008 / Aleš Pachmann 8
ROZHOVOR / Alexandr Vondra / Domnívám se, že ČSSD nebude v době předsednictví
konstruktivní 9
AKTUÁLNĚ / Přímá volba prezidenta – spíš ne / Marek Benda 10
Podzim v Evropském parlamentu / Milan Cabrnoch 10
Cukrový videoklip / Jan Zahradil 11
Eutanázii říkám jasné NE! / Pavel Sušický 11
POLITICKÁ REKLAMA / Negativní kampaně v amerických prezidentských
volbách / Marek Buchta 12
ANKETA PRO 3 / Vít Střítecký, Tomáš Šmíd, Michal Thim 13
O CEVRO / Unikátní projekt letní akademie na půdě CEVRO Institutu / Jaroslav Švolba 14
Manažeři ODS byli se seminářem CEVRO spokojeni / Jiří Kozák 15
TÉMA / Názory Čechů na Evropskou unii 16
PŘÍLOHA / Výzvy energetické bezpečnosti střední Evropy: vize a reálné
možnosti / Jiří Schneider 18
Jádro jako cesta k energetické soběstačnosti ČR / Jan Čulík 19
Energetická politika ČR – alternativy a doporučení / Eva Dobrovolná, Vratislav Havlík,
Michal Kvasnička, Tomáš Petr 20
Energetická bezpečnost a geopolitika / Břetislav Dančák 21
UDÁLOST ROKU / Aktuality z voleb v USA 22
TŘETÍ SVĚT / Dárfúr – místo vleklého konfliktu / Květa Strejčková 23
ZAHRANIČNÍ INSPIRACE / Rakousko: past velké koalice / Petr Sokol 24
GALERIE OSOBNOSTÍ / Sarah Palinová: kandidátka na viceprezidentku
USA / Zbyněk Klíč 25
PŘEČETLI JSME / Politická náboženství / Zbyněk Klíč 26
12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA / Vítězslav Vavroušek 26
ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST / Média 27
ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ 28
ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA 29
MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE / září / Petr Sokol 30

CEVROREVUE
ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

3

úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE
VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

Předvolební kampaň trochu zatlačila
do pozadí hodnocení druhého roku
mého působení na Ministerstvu vnitra,
které jsme prezentovali v polovině září.
Je to škoda, protože se opravdu nemá-
me zač stydět.

Tak třeba – v roce 2008 se ke 14. září
vydalo přes 151 tisíc výpisů z katastru
nemovitostí, což je ve srovnání s před-
chozím rokem víc než pětinásobek, čty-
řikrát více výpisů z obchodního rejstří-
ku a takřka třikrát více z rejstříku živ-
nostenského. Zásluhu na tom má pro-
jekt Czech POINT, který realizuje tato
vláda a který zaznamenává v obcích
a na úřadech mimořádný úspěch (cel-
kový počet vydaných výpisů ke stejné-
mu datu je 683 569).

Policisté zase oceňují projekt rekon-
strukce služeben P1000. V roce 2007
bylo zrekonstruováno více než 50 služe-
ben, na konci letošního roku by mělo
být zmodernizovaných dalších 125. Pro-

jekt P1000 ovšem není jen o cihlách
a maltě, zahrnuje také nákupy ICT, ško-
licí programy apod. K jeho financování
využíváme a budeme i nadále využívat
v co největší míře zdroje ze strukturál-
ních fondů EU a z odprodeje nepotřeb-
ného majetku. Investice směřující do
projektu P1000 a celkové modernizace
Policie ČR přesáhnou částku 5 miliard.
Rozsáhlá policejní reforma, která učiní
policii modernější, flexibilnější a přívě-
tivější, byla již schválena Senátem.

Dalším velkým projektem je urych-
lená obnova policejního vozového par-
ku – během let 2007 až 2011 budou na-
koupeny dopravní prostředky za 1,4 mi-
liardy korun. Zkrátka nepřicházejí ani
hasiči: v roce 2009 se bude investovat
přes půl miliardy do hasičské zásahové
techniky a 5500 dobrovolných hasič-
ských sborů již obdrželo v rámci projek-
tu 33 300 dotaci ve výši 300 milionů
korun.

Zahájili jsme také projekt otevřené
minulosti a zpřístupnili svazky StB,
zprovoznili protikorupční linku, která
pomohla odhalit několik desítek úplat-
ků, řešíme dlouhodobě zanedbávanou
problematiku diváckého násilí na fot-
balových stadionech…

S hrdostí mohu říct, že toho, co mi-
nisterstvo za dva roky udělalo, není má-
lo, zároveň je nám samozřejmě jasné,
že nemůžeme usnout na vavřínech.
Nepřevládne-li v Poslanecké sněmovně
destruktivní politika levicových stran
(a já jsem přesvědčen, že nepřevládne),
budeme mít šanci pokračovat v započa-
té práci i po následující dva roky. Každý
krok ministerstva bude v tomto případě
nadále vycházet z koncepce směřující
ke zlepšení, zjednodušení a zefektivně-
ní státní správy, aby byl občan se služba-
mi svého úřadu maximálně spokojen.
To je mým cílem a pevně doufám, že
budu mít i nadále šanci k němu jít.

VNITRO MÁ ZA SEBOU
POŘÁDNÝ KUS PRÁCE

IVAN LANGER

předseda CEVRO

V celé České republice už visí billbo-
ardy propagující heslem „Evropě to
osladíme“ nadcházející české předsed-
nictví v Evropské unii a reklamu se
stejným motivem vysílá i televize. To je
neklamným znamením, že se blíží je-
den z vrcholů novodobé české diplo-
macie. I proto jsme za stěžejní téma
tohoto čísla zvolili právě české před-
sednictví.

V prvním z tematických příspěvků
se Adéla Kadlecová zamýšlí nad vli-
vem irského „ne“ na naše předsednic-
tví. Roli ČR v mezinárodním spole-
čenství analyzuje ředitel Občanského
institutu Roman Joch, který zdůrazňu-

je nutnost naší orientace na USA.
Václav Nekvapil z Asociace pro mezi-
národní otázky popisuje další možný
vývoj rozšiřování EU směrem na Bal-
kán a českou roli v tomto procesu.
České předsednictví poznamenají ta-
ké volby do Evropského parlamentu.
Jejich pravděpodobné trendy odhalu-
je článek poslance EP Jaroslava Zvěři-
ny. Tematickou část uzavírá zamyšlení
Aleše Pachmanna nad rolí ČR v oblas-
ti boje s korupcí. Texty věnované čes-
kému předsednictví doplňuje rozho-
vor s českým „Panem Evropa“ – mís-
topředsedou vlády pro evropské otáz-
ky Alexandrem Vondrou.

V zahraniční inspiraci připomíná-
me osud rakouské velké koalice
a stran v ní zastoupených po předčas-
ných volbách v zemi našich jižních
sousedů. Galerie osobností míří znovu
do USA a představuje viceprezident-
skou kandidátku republikánů a aljaš-
skou guvernérku Sarah Palinovou.
V „okénku“ do třetího světa sleduje-
me pokračování konfliktu v súdán-
ském Darfúru.

Speciální příloha, kterou najdete
uvnitř listu, přináší čtveřici článků
o naší energetické bezpečnosti a per-
spektivách české energetiky.

Pěkné čtení!
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(NE)RATIFIKACE
LISABONSKÉ SMLOUVY
A ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

ADÉLA KADLECOVÁ

zahraniční tajemnice ODS

Kombinací variant budoucího vývoje
je několik, ale nad všemi se vznáší zá-
kladní požadavek české vlády: další
rozšiřování EU se nesmí stát obětí ev-
ropské institucionální debaty.

Zatím nikdo prakticky neuvažuje
o možnosti ukončení ratifikace LS
a pokračováním fungování EU na zá-
kladě Smlouvy z Nice. Tento postup
zatím nepodporuje ani česká vláda,
a to zejména proto, že by ve svém dů-
sledku vedl k zastavení dalšího rozši-
řování (pod záminkou nedostatečné
připravenosti unijních orgánů).

Téma dne: Irsko

Klíčovou otázkou tedy je, zda bude
v Irsku další referendum a pokud ano,
tak kdy?

Nyní je vyloučené, že by se opako-
vané referendum konalo bez jakých-
koli právních úprav LS, a� již formou
dodatečného prohlášení či protokolů.
Dodatečné prohlášení by nebylo sou-
částí primárního práva EU, a tak by
nebylo třeba opakovat ratifikaci ve
všech členských státech. V případě do-
datečného protokolu by tomu bylo na-
opak. Uvažuje se i o řešení preceden-
tem, který vznikl po odmítnutí Maas-
trichtské smlouvy v Dánsku. Změny
LS by projednala pouze Evropská ra-
da a opakováni ratifikace by se týkalo
pouze Irska. Některé státy včetně ČR
však upozorňují na to, že z hlediska
mezinárodního práva a vnitrostátních
ústavních postupů by tato varianta by-
la problematická. Z hlediska dlouho-
dobého postoje ČR pro rozšíření EU
se jeví jako značně problematická

i možnost částečné novelizace stávají-
cího právního základu změnou institu-
cionálního rámce EU v duchu LS (tzv.
„plán minitreaty“). Tuto změnu lze
realizovat např. jejím začleněním do
přístupové smlouvy s Chorvatskem.
Mohlo by se však stát, že země, které

mají výhrady k určitým institucionál-
ním změnám budou vydírány tím, že
jejich případné „ne“ minismlouvě
ohrozí budoucnost Chorvatska v EU.
V horším případě se Chorvatsko obětí
institucionálního odporu stane. Navíc
vzhledem k postupu chorvatských ne-
gociací je toto řešení minimálně ve
střednědobém horizontu.

Dnes se tedy jako nejvíce pravdě-
podobné jeví, že Irové budou dotlače-
ni k tomu, aby referendum zopakovali.
Řada z nich však v soukromých rozho-
vorech připouští, že by jeho konání rá-
di posunuli až za termín červnových
evropských voleb. Co z toho vyplývá
pro ČR?

Jak s Komisí a Europarlamentem?

České předsednictví bude pravděpo-
dobně muset řešit dvě institucionální
otázky: nové složení Evropské komise
(EK) a pravidla voleb do Evropského
parlamentu (EP). Zatímco v otázce
voleb do EP máme již dnes jistotu, že
proběhnou podle stávající úpravy, kte-
rá oproti těm minulým mění jen celko-
vý počet europoslanců i mandátů pro

jednotlivé země, otázka složení EK
bude pro českou diplomacii skuteč-
nou zatěžkávací zkouškou.

Funkční období současné EK končí
31. října 2009. Pokud se do té doby
uskuteční druhé irské referendum
s pozitivním výsledkem a LS vstoupí
v platnost, zůstane počet členů Komi-
se zachován do roku 2014. Nebude-li
LS platná do konce října, vyvstane
nutnost řešit otázku snížení členů no-
vé EK, která plyne z protokolu součas-
ného primárního práva EU. V souvis-
losti s případným irským referendem
se zde trochu dostáváme do situace
Hlavy 22, nebo� právě otázka případ-
né ztráty „svého“ komisaře bude pro
Iry mimořádně citlivá. Někteří navr-
hují, aby případná ztráta komisaře by-
la dané zemi vykompenzována jinou
významnou funkcí např. generálního
tajemníka Evropské rady. Jinou mož-
ností, která se ČR coby předsednické
zemi Rady nabízí, je zachování sou-
časného počtu členů EK. To lze pro-
vést jednak změnou primárního práva,
což představuje složitou a zdlouhavou
politicko-právní operaci. Další mož-
nost spočívá v dočasném pověření
současné EK výkonem funkce až do
jmenování Komise nové. Toto řešení
se sice nyní jeví jako politicky nejméně
kontroverzní na úrovni hlav vlád a stá-
tů, nicméně nemá oporu v unij-
ním právním řádu. Navíc by dočasnost
tohoto řešení implikovala opakování
irského referenda v době přelomu říj-
na a listopadu a zároveň by tím na Iry
vyvíjel ohromný tlak, aby hlasování
dopadlo pozitivně.

Jak je vidět, variant vývoje a postu-
pu je mnoho. Nicméně znakem vyspě-
lé diplomacie je umění pružně reago-
vat na změny okolností, a proto lze ny-
ní jen těžko nalinkovat přesný postup
ČR. Jedno je však jisté dnes: české
předsednictví bude ve znamení klíčo-
vých institucionálních jednání, Irové
se budou v případném referendu roz-
hodovat ne svobodně, ale pod velikým
tlakem a Češi by měli být těmi posled-
ními, kteří budou k tomuto tlaku vě-
domě přispívat.

VŠICHNI SI PŘED NADCHÁZEJÍCÍ ŘÍJNOVOU EVROPSKOU RADOU NETRPĚLIVĚ
KLADOU OTÁZKU: S ČÍM TI IROVÉ PŘIJDOU? ČESKÁ DELEGACE V ČELE
S PREMIÉREM MIRKEM TOPOLÁNKEM PATŘÍ ASI K TĚM NEJZVĚDAVĚJŠÍM.
OD IRSKÉHO NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU V RATIFIKACI LISABONSKÉ
SMLOUVY (LS) SE TOTIŽ ODVÍJÍ, TO DO JAKÉ MÍRY SE BUDE ČESKÉ
PŘEDSEDNICTVÍ ZABÝVAT NESMÍRNĚ SLOŽITÝMI VYJEDNÁVÁNÍMI O BUDOUCÍ
PODOBĚ INSTITUCÍ EU.

Klíčovou otázkou tedy je, zda bude
v Irsku další referendum a pokud ano,
tak kdy?
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Prozíravá česká zahraniční politika by
tudíž měla stát na dvou pilířích: na pilí-
ři atlantickém a na pilíři evropském.
Oba pilíře jsou žádoucí a záměrná vol-
ba pouze jednoho pilíře by pro Českou
republiku byla vrcholně nerozumná,
neprozíravá a tudíž i neodpovědná.
Pokud jde o pilíř atlantický, jedno-
značně je v našem zájmu, aby vojen-
ská, politická a ekonomická přítom-
nost USA v Evropě byla zachována,
aby USA byly i nadále evropskou moc-
ností. Proč? Protože, za prvé, USA
jsou liberální mocností, jež není nepřá-
telská hodnotám našeho ústavního řá-
du; ba právě naopak, je jim velice přá-
telsky nakloněna, a to až tak přátelsky,
že je ochotna je smluvním spojenec-
tvím na našem území v případě nut-
nosti i bránit. Za druhé, USA jsou sice
evropskou mocností, ale nikoli evrop-
skou zemí. Amerika se nerozkládá na
území Evropy a ani nemá žádné histo-
rické nároky na evropskou půdu, pro-
to se žádná evropská země nemusí bát
expanze ze strany USA. Za třetí, pří-
tomnost USA v Evropě brání vzestupu
jiné evropské mocnosti, která by se
stala hrozbou svým sousedům. A ko-
nečně za čtvrté, přítomnost USA v Ev-
ropě, neboli USA jako evropská moc-
nost, chrání ostatní evropské země
před potenciální hrozbou ze strany ji-
ných neevropských mocností.

Důležitost evropského pilíře

Bylo by však pošetilé, kdybychom bez-
pečnost stavěli pouze na jednom pilíři
(nemůžeme mít absolutní jistotu, že se
USA někdy nevydají izolacionistickou
cestou, především ve vztahu k Evro-
pě). Proto je nutný i pilíř druhý, a tím
je samozřejmě Evropská unie, či lépe
řečeno, evropská integrace. Naše člen-
ství v EU zvyšuje náš reálný vliv na dě-
ní na evropském kontinentu a rovněž
i náš vliv vůči ostatním zemím v Evro-
pě. EU je mechanismem, pomocí kte-
rého každá členská země má určitou
kontrolu nad každou další členskou
zemí; což je pro středně velkou zemi
jako ČR situace výhodná.

Oba pilíře – atlantický a evropský –
se vzájemně nevylučují; právě naopak,
jsou vzájemně kompatibilní. Přede-
vším Brusel není něco vnějšího od nás,
nýbrž jsme to my; respektive, i my jsme
Brusel. EU bude taková, jak ji my
a další členské země budeme utvářet.
A Washington, to je náš hlavní strate-
gický partner a spojenec. Neslouží do-
bře národním zájmům ČR – respekti-
ve evidentně je poškozují – ti, kdo tvr-
dí, že spojenectví s USA je inkompati-
bilní s našim členstvím a angažmá
v EU. Právě naopak, jako by bylo poše-
tilé stavět naši bezpečnost jen na jedi-
ném pilíři atlantickém, neméně pošeti-
lé by bylo stavět naši bezpečnost jen na
jediném pilíři evropském. Nebo� stej-
ně jako je možný – by� zatím nikoli pří-
liš pravděpodobný – návrat americké-
ho isolacionismu, je možný – i když
opět zatím nikoli příliš pravděpodobný
– i krach evropského integračního pro-
cesu.

Zastavit divergenci mezi Evropou
a USA

Je-li ale ona dvoupilířovitost takovou
nutností, pak evidentně jedním z na-
šich primárních cílů v EU musí být
snaha bránit divergenci mezi Evropou
jako celkem a USA. Takticky je užiteč-
né, aby pozice nových členů EU ze
střední a východní Evropy stála na půl-
cestě mezi pozicí starých členů EU
a pozicí USA; aby obě ty pozice krajní
spojovala a překlenovala.

Jaké praktické kroky máme podni-
kat, abychom potenciální – a poten-
ciálně se zvětšující – propast mezi částí
EU a USA překlenovali? Především,
měli bychom v rámci EU korigovat
častokrát jednostranné pohledy někte-
rých zemí na některé otázky, které se
v západní Evropě objevují, např. pře-

hnaně kritický pohled některých zápa-
doevropských státníků na stát Izrael
a nekritický pohled na státy arabské,
včetně palestinské entity. Izrael je libe-
rální demokracie – na rozdíl od arab-
ských režimů – a jako takový se má tě-
šit naši presumpci důvěry. Ze stejného
důvodu bychom neměli automaticky
přijímat čínský názor na vztah pevnin-
ské Číny a Tchaj-wanu. Některé zápa-
doevropské členské země EU před
dvěma roky navrhovaly, aby embargo
na dovoz zbraní do ČLR, uvalené v ro-
ce 1989, bylo zrušeno. To by však byl
krok destabilizující rovnováhu ve vý-
chodní Asii a potenciálně ohrožující li-
berální demokracii na Tchaj-wanu.

Posledním příkladem vhodné české
korekce jednostranných postojů ně-
kterých západoevropských zemí, jenž
uvedu, je náš postoj vůči Kubě a Cas-
trovu komunistickému režimu. Zatím-
co vlády některých členských zemí EU
byly a jsou ochotny s Castrovým reži-
mem kolaborovat proti skutečným záj-
mům a lidským právům obyvatel Kuby,
česká zahraniční politika velmi správ-
ně a adekvátně zdůrazňuje ona lidská
práva a staví tak dobré základy příští
spolupráce se svobodnou a demokra-
tickou Kubou.

Příklady vztahů vůči Izraeli, Tchaj-
-wanu a Kubě jsou jen třemi ukázkami
z mnohých možných, v nichž česká za-
hraniční politika může hrát pozitivní
roli při překlenování propastí mezi po-
zicí americkou a pozicí některých zá-
padoevropských členských zemí EU.
Slouží tím jak vlastním národním záj-
mům správně chápaným, jejich dlou-
hodobému strategickému zajištění,
tak i věci spravedlnosti ve světě, jakož
i vyváženější vnější politiky EU.

V rozšířené verzi publikováno v měsíč-
níku Mezinárodní politika 2/2007.

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA MÁ BÝT PROČESKÁ. MÁ SLEDOVAT HLAVNÍ
NÁRODNÍ ZÁJEM ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÝM JE ZACHOVÁNÍ TOHO REŽIMU,

NAŠEHO LIBERÁLNĚ-DEMOKRATICKÉHO ŘÁDU, OSOBNÍCH A POLITICKÝCH
SVOBOD NAŠICH OBČANŮ NA CELÉM ÚZEMÍ ČR, BA I V EVROPĚ.

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ
POLITIKA – PROAMERICKÁ

A PROEVROPSKÁ

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu
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Polsko se Švédskem chystají jako pro-
tiváhu novou Východní iniciativu, Ru-
muni a Bulhaři zase vkládají naděje do
tzv. Černomořské synergie. České
předsednictví tak stojí před rozhodnu-
tím, zda přistoupit na rýsující se „děl-
bu práce“ v zahraničněpolitické oblas-
ti mezi jihem a (severo)východem Ev-
ropské unie, anebo se pokusit zapůso-
bit jako svorník tohoto štěpení. S ohle-
dem na české priority v oblasti politiky
dalšího rozšiřování Unie se první mož-
nost zdá být pravděpodobnější.

Rozšiřování Evropské unie je od
krachu Smlouvy o Ústavě pro Evropu
značně nejistým procesem. Start Ev-
ropské politiky sousedství v roce 2004
byl sice doprovázen deklaracemi, že se
rozhodně nejedná o formu náhražky
za plné členství, přesto se již o rok poz-
ději ukázal široký prostor spolupráce
v rámci akčních plánů ENP jako dlou-
hodobě perspektivnější způsob spolu-
práce než nejisté čekání na rozhodnutí
o budoucím pokračování rozšiřovací-
ho procesu. Limity ENP shrnuté do

hesla „vše kromě institucí“ sice stáva-
jící kandidáty (Turecko, Makedonii
a Chorvatsko) zatím neuspokojí, země
jako Ukrajina, Moldavsko, Kosovo či
Srbsko by si však mohly vyjednat vý-
znamné výhody v oblastech, které jsou
pro ně klíčové (obchod, víza, zeměděl-
ství, školství, věda atd.).

Rychlé ano Chorvatsku

ČR má v tomto ohledu jasno přede-
vším v požadavku na co nejrychlejší

přijetí Chorvatska do Unie. Členství
tohoto relativně bezproblémového
státu by dokonce mohlo hrát roli jaké-
hosi právně elegantního východiska
z krize po dvojím neúspěchu při refor-
mě unijních institucí (tzv. euroústava
a Lisabonská smlouva). Někteří ev-
ropští politici přemýšlejí o tom, že by
se dílčí institucionální změny, jakými
jsou např. omezení počtu členů Ev-
ropské komise či stálé předsednictví

v Radě EU, zakomponovaly právě do
chorvatské přístupové smlouvy, kte-
rou budou muset schválit parlamenty
všech členských států.

Případné členství Turecka stále
rozděluje státy EU. Nelze očekávat, že
by Česká republika dosáhla v této ob-
lasti během svého předsednictví výraz-
ného posunu, protože jde o téma v ev-
ropském veřejném mínění velmi citli-
vé a jeho další otevření by mohlo vý-
znamně ovlivnit volby do Evropského
parlamentu ve Francii a Německu.
Prezident Sarkozy si pravděpodobně
udrží neformální vliv i při českém
a švédském předsednictví v rámci
„trojky“ a výrazný posun v negociacích
s Tureckem by se Francie snažila za-
blokovat či alespoň brzdit. Ostatně je-
ho plán na vytvoření Unie pro Středo-
moří přijali Turci jako nový způsob,
jak jim nabídnout další „náhražku“ za
plné členství v EU (podobně jako Ně-
meckem dříve navrhované „privilego-
vané partnerství“). Lze se oprávněně
domnívat, že budoucí nastavení turec-
ko-evropských vztahů bude určující

i pro integrační ambice Ukrajiny.
Odepření členství Ukrajině v Unii, ve
které už bude Turecko, je nemyslitel-
né, a naopak model partnerství nasta-
vený pro Turecko se pravděpodobně
aplikuje i pro Ukrajinu. To je očekáva-
ná realita daná různícími se zájmy
sedmadvacetičlenného spolku.

Negativní dědictví válek
na západním Balkáně

Makedonie (FYROM) stále čeká na
dořešení svého definitivního názvu
a přístupová vyjednávání blokují prob-
lémy s organizovaným zločinem, ko-
rupcí a dořešením autonomie národ-
nostních menšin (hlavně Albánců).
Všechny nečlenské státy západního
Balkánu (s výjimkou Chorvatska) trpí
podobnými problémy, umocněnými
navíc traumaty a pozůstatky nedáv-
ných krvavých válek. Pokud Makedo-
nie neprojeví v příštích letech odhod-
lanější reformní úsilí, lze očekávat sílí-
cí tlak Unie na její zařazení do poz-
dější „západobalkánské“ vlny. Jinými
slovy: bude muset počkat na rozhod-
nutí o přijetí Srbska, Kosova, Černé
hory a Bosny a Hercegoviny, což může
trvat i celá desetiletí. Rostoucí nechu�
k selektivnímu přístupu k integraci
balkánských zemí pramení z obav
z přenosu interetnického napětí a or-
ganizovaného zločinu dovnitř EU (jis-
tou výjimkou je Srbsko, jemuž je při-
bližování k EU jistou kompenzací za
oddělení Kosova a ukončení éry auto-
ritativních nacionalistických vlád).
Balkánské země nemohou být přijaty
bez alespoň zárodku regionální spolu-
práce, která by otupila nacionální ego-
ismus a otevřela cestu k urovnání hi-
storických konfliktů mezi sousedními
zeměmi.

Podpora, kterou česká vláda integ-
račním ambicím zemí západního Bal-
kánu a východní Evropy projevuje,
uchovává dveře EU alespoň pootevře-
né. Že tato podpora nesmí být bez-
podmínečná je však po uspěchaném
přijetí Rumunska a Bulharska jasnější
více než kdy dříve.

DILEMA ROZŠIŘOVÁNÍ
EU PŘED ČESKÝM
PŘEDSEDNICTVÍM

FRANCOUZSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ ROZHOJNILO PALETU PARALELNĚ
EXISTUJÍCÍCH ZAHRANIČNĚPOLITICKÝCH NÁSTROJŮ EVROPSKÉ UNIE
O JEDNO DALŠÍ FÓRUM. VZNIKEM UNIE PRO STŘEDOMOŘÍ JEŠTĚ VIDITELNĚJI
VYKRYSTALIZOVALO PROHLUBUJÍCÍ SE ROZDĚLENÍ EVROPSKÉ ZAHRANIČNÍ
POLITIKY NA JEJÍ STŘEDOMOŘSKOU A VÝCHODOEVROPSKOU DIMENZI.

VÁCLAV NEKVAPIL

analytik Asociace pro

mezinárodní otázky

Lze se oprávněně domnívat, že budou-
cí nastavení turecko-evropských vzta-
hů bude určující i pro integrační am-
bice Ukrajiny.

Rozšiřování Evropské unie je od kra-
chu Smlouvy o Ústavě pro Evropu
značně nejistým procesem.
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Hlavní motto našeho předsednictví,
„Evropa bez bariér“ bude myslím vel-
mi dobrým východiskem také pro vo-
lební kampaň Občanské demokratic-
ké strany. Naše kandidáty představí-
me jako kompetentní a v EU dobře
orientované politiky, kteří se v Evrop-
ské unii neztratili a neztratí. Realistic-
ký evropský program ODS musí před-
stavit Evropskou unii jako prostor,
kde se plány a iniciativa českých obča-
nů dobře uplatní. ODS se zasadí za
odstraňování všech překážek, které
brání skutečné realizaci základních
evropských svobod. Volný pohyb osob,
zboží, kapitálu a služeb bude v popře-
dí naší pozornosti také v nadcházejí-
cím volebním období Evropského par-
lamentu.

Občanská demokratická strana
současně neskrývá znepokojení nad
některými vývojovými trendy Evrop-
ské unie, a také nad jistou váhavostí
v řešení největších problémů.

Brzda centralismu

Oponovali jsme, oponujeme a jistě na-
dále oponovat budeme ukvapeným
centralistickým tendencím. Nedomní-
vám se, že „Evropská ústavní smlou-
va“ , nebo její aktuální „Lisabonská“
varianta jsou dobrým receptem na lep-

ší fungování Unie. Volby do Evropské-
ho parlamentu ostatně proběhnou po-
dle modelu smlouvy z Nice. Ratifikace
„Lisabonské smlouvy“ nemusí být v té
době ještě zdaleka uzavřenou záleži-
tostí. Nicméně ODS by si neměla ne-
chat nasadit psí hlavu zásadního od-
půrce lisabonského kompromisu.
V době evropského předsednictví by
to bylo hodně složité.

Největší stávající problémy Evrop-
ské unie spočívají v oblastech blízkých
ekonomice. Stále se nedaří účinně
a pozitivně přebudovat Společnou ze-
mědělskou politiku. Téměř polovina
rozpočtu EU by si přitom zcela jistě
zasluhovala efektivnější a smyslupl-
nější využití.

Odmítnutí politické korektnosti

Odmítáme souhlasit s nejrůznějšími
výstřelky „politické korektnosti“.
Jsme samozřejmě bezvýhradnými za-

stánci rovnosti občanů před zákonem,
a to bez rozdílu pohlaví, náboženství
a politické příslušnosti. Nesouhlasíme
však s představou „zákonitého“ vývoje
směrem ke stejnosti obou pohlaví. Po-
díl žen na hospodářském i politickém
životě moderní společnosti se zvyšuje
a bude zvyšovat i bez umělých admi-
nistrativních zásahů.

ODS také oponuje přehnané ten-
denci regulovat všechny složky ekono-
miky a omezovat podnikatelského du-
cha uvnitř společného trhu uměle na-
stavenými překážkami. Podporujeme
odpovědný přístup k ochraně životní-
ho prostředí. V Evropské unii budeme
prosazovat realistickou energetickou
politiku, která nebude podvazovat
hospodářský rozvoj, ani uměle snižo-
vat životní úroveň obyvatel. Nesouhla-
síme s přehnanou snahou po unifikaci
hodnotových schémat a ideologického
prostředí v jednotlivých členských stá-
tech.

EVROPSKÉ
VOLBY 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU TRADIČNĚ TRPÍ V CELÉ EVROPSKÉ
UNII NÍZKÝM ZÁJMEM VEŘEJNOSTI. V ČESKU BUDE V TOMTO SMĚRU

NEPOCHYBNĚ ATMOSFÉRA PONĚKUD PŘÍZNIVĚJŠÍ. ČESKÉ
PŘEDSEDNICTVÍ PŘECE JEN BUDE SCHOPNO OBČANY VÍCE ANGAŽOVAT

DO UNIJNÍ PROBLEMATIKY.

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec Evropského

parlamentu

ŘÍJEN –

LISTOPAD –

PROSINEC –

ÚNOR –

DUBEN –

KVĚTEN – téma: Válka v Iráku

téma: Korejská válka, Válka v Indočíně

téma: Válka v Alžíru

Předvánoční odlehčení

téma: Válka ve Vietnamu

téma: Rudí Khmérové, Válka v Iráku

Pouta války
Dien Bien Phu

Bitva o Alžír
Mezi nepřáteli

Návrat Dona Camilla

Četa

Vražedná pole
Bitva u Hadithu

Údolí vlků

15. 10. (Kor., 2004, rež. Je-gyu Kang)
29. 10. (Fr., 1992, rež. Pierre Schoendoerffer)

12. 11. (It./Alž., 1966, rež. Gillo Pontecorvo)
26. 11. (Fr., 2007, rež. Florent Emilio Siri)

10. 12. (It., 1953, rež. Julien Duvivier)

25. 10. (USA/VB, 1986, rež. Oliver Stone)

8. 4. (VB, 1984, rež. Roland Joffé)
29. 4. (VB, 2007, rež. Nick Broomfield)

13. 5. (Tur., 2006, rež. Serdar Akar)

CEVRO Institut ve spolupráci s Občanským institutem a za podpory
Konrad Adenauer Stiftung si Vás dovolují pozvat k účasti na kurzu

Evropské hodnoty ve filmu III.
(Západ a jeho nepřátelé)

Seminář se koná v přednáškové místnosti
v datech uvedených níže.

Kurz je určen studentům CEVRO Institutu, studentům jiných vysokých
škol i široké veřejnosti. Každé setkání bude zahájeno lektorským úvodem,

následovat bude projekce filmu a diskuse.
, Občanský institut

vysoké školy CEVRO Institut,
Jungmannova 17, Praha 1, vždy od 19.00 hodin

Odborný lektor kurzu: Mgr. Matyáš Zrno
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KORUPCE
V ČESKÉ REPUBLICE
A EU 2008

Oproti minulému roku je hodnoceni
České republiky stejné – hodnota 5,2.
Od roku 2002 (tehdy nám byla přisou-
zena hodnota indexu 3,7) došlo v Čes-
ké republice k výraznému zlepšení.
V rámci Evropské unie je však Česká
republika až na 18. místě.

Došlo ke zhoršení hodnocení míry
korupce u některých vyspělých evrop-
ských zemí. Například Norsko dopad-
lo hůře téměř o celý bod, výrazný pro-
pad zaznamenala také Velká Británie,
Itálie, Francie nebo Portugalsko
(Transparency International). Začíná
být evidentní, že Evropskou unii zužu-
je problém politické korupce spojené
s přílišnou byrokratizací a nedostateč-
nou ochranou finančních zajmů Ev-
ropské unie.

U deseti nových členských zemí
EU včetně ČR lze prakticky bez výjim-
ky očekávat pokles přímých zahranič-
ních investic v důsledku krize na fi-
nančních trzích, snížení tempa růstu
v těchto zemích a rostoucích nákladů
na jednotku výroby, dané růstem
mezd. Není to následkem jen korupce
v těchto jednotlivých státech, ale
i v rámci celé EU, která danou situaci
připustila. EU připustila zanedbání
rozvoje společnosti založené na zna-
lostech a zvyšovaní cen energií v dů-
sledku monopolizací, nemluvě o otáz-
ce „podpory“ malého a středního pod-
nikání.

Nebezpečí velké korupce

V čísle 3/2007 časopisu Cevro Revue
autor vysvětlil vliv korupce na příliv
přímých zahraničních investic. Je pro-

kázána silná negativní korelace mezi
mírou korupce v dané zemi a obje-
mem přílivu přímých zahraničních in-
vestic. Výjimku z tohoto pravidla tvo-
řily zejména Česká republika, kam
proudilo neúměrné množství přímých
zahraničních investic navzdory relativ-
ně vysoké míře korupce. Vše však zá-
visí na tom, jaká korupce to přesně je

a do jaké míry ovlivňuje zahraniční in-
vestory. Tvůrce indexu Transparency
International profesor Lambsdorff
tvrdí, že velká/politická korupce odra-
zuje přímé zahraniční investory méně
než dezorganizovaná korupce na niž-
ších úrovních. Bylo tedy možné vyvo-
dit jednoznačný závěr: v České repub-
lice se vyskytovala tzv. velká/politická
korupce, a to ve vysoké míře (nicméně
investorům nevadila).

Oproti minulému roku se sice ne-
změnila hodnota indexu, zato se však
snížil příliv zahraničních investic do
České republiky a zřejmě se bude sni-
žovat z výše zmíněných důvodů. Tyto
faktory a sílu české měny bylo těžké
předpovědět a lze očekávat silné do-
pady v tomto směru na českou ekono-
miku. Hlavním faktorem však je opět
velká/politická korupce, která v minu-
losti byla hnacím motorem pro investi-
ce do určitých průmyslových odvětví
(zejména automobilový průmysl).

Takovéto preferování určitých pří-
mých zahraničních investic na úkor ji-
ných (zejména do výzkumu a vývoje
a nedostatek podpory malého a střed-
ního podnikání) vedlo k situaci, ve
které lze do budoucna očekávat sníže-
ní přílivu přímých zahraničních inves-
tic a stejně tak i snižování spotřeby
českých domácností v důsledku vyso-
kých cen energie mimo jiné v důsledku
v minulosti podporovaného monopo-
lu ČEZu.

Velká/politická korupce v letech
minulých má pres veškerý příliv zahra-
ničních investic ve finále negativní dů-
sledky pro Českou republiku.

Ochrana finančních zájmů
Evropské unie

Nicméně Česká republika je součásti
Evropské unie a vzhledem k předsed-
nictví ČR lze doporučit situaci řešit na
této úrovni zejména ve smyslu řešení
ochrany finančních zajmů Evropských
společenství (pašování výrobků na
území EU, padělání, legalizace výnosu
z trestné činnosti, korupce) se zvlášt-
ním důrazem ve smyslu transparen-
tnosti financování veřejných podniků,
což v rámci nedůslednosti ochrany
vedlo a vede např. ke zdražování elek-
třiny v důsledku monopolizace a ne-
kalé hospodářské soutěže. Stále není
pozdě, aby bylo v tomto směru zasa-
ženo. Otázka podpory malého a střed-
ního podnikání v Evropské unii
a v České republice by měla být brána
na zřetel a stejně tak podpora rozvoje
společnosti (v rámci celé EU) založe-
né na znalostech a nikoli na korupci.

Určité státy Evropské unie (včetně
států zakládajících) sice mají či v mi-
nulosti měly příznivá hodnocení
v rámci indexu Transparency Interna-
tional, to vsak nutně neznamená, že se
nechovají či nechovaly korupčně vůči
jiným státům Evropské unie a že ko-
rupci do těchto států nepřinášejí či ne-
přinášely. Právě toto má Česká repub-
lika v rámci svého předsednictví šanci
ovlivnit a přispět k ochraně zajmů no-
vých členských států.

MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE TRANSPARENCY INTERNATIONAL,
CELOSVĚTOVĚ BOJUJÍCÍ S KORUPCÍ, PŘISOUDILA ČESKÉ REPUBLICE PRO
ROK 2008 45. MÍSTO ZE 180 ZEMÍ SVĚTA NA ŽEBŘÍČKU INDEXU VNÍMÁNÍ
KORUPCE (INDEX). HODNOTY TOHOTO INDEXU SE POHYBUJÍ V INTERVALU
OD 0 DO 10 A NEJVYŠŠÍ HODNOTY ZNAČÍ MINIMÁLNÍ MÍRU KORUPCE V DANÉ
ZEMI. ČESKÉ REPUBLICE JE PŘISUZOVÁNA HODNOTA INDEXU 5,2, KTEROU
SDÍLÍ SPOLEČNĚ S BHÚTÁNEM.

ALEŠ PACHMANN

Ministerstvo vnitra

Tvůrce indexu Transparency Interna-
tional profesor Lambsdorff tvrdí, že
velká korupce odrazuje přímé zahra-
niční investory méně než dezorganizo-
vaná korupce na nižších úrovních.
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Jak jste spokojen s přípravami ČR na před-
sednictví EU?

S podzimem jsme se přehoupli do
horké fáze příprav, která je podle svě-
dectví těch, kteří předsednictví již mě-
li, v jistém smyslu náročnější než před-
sednictví samotné. Připravenost naší
země hodnotím jako velmi dobrou –
koneckonců ji opakovaně ocenili i zá-
stupci evropských institucí a ostatních
předsednictví. Co se týče praktických
věcí, nemám pochyb, že to zvládneme,
smysl pro organizaci je silnou strán-
kou Čechů. Te
 v září jsem si projel
české a moravské regiony, abych zkon-
troloval jejich připravenost hostit za-
sedání na úrovni ministrů EU. Potěši-
lo mě, že všechny kraje si předsednic-
tví vyložily jako příležitost, nikoli jen
jako povinnost. Tento přístup se odrá-
ží např. i ve stupni jejich připravenosti,
která je výborná. Máme již jasno o vel-

kých věcech i detailech – víme napří-
klad, na jakých židlích budou delegáti
sedět, že budou jezdit novými Super-
by, v jakých hotelech přenocují, jaký
kulturní program bude doprovázet
politické akce, to vše v jednotném vi-
zuálním stylu, který vychází z loga,
které slavnostně odhalíme v listopadu.
Zároveň te
 finalizujeme politické
priority a program našeho předsednic-
tví tak, abychom byli připraveni je zve-
řejnit podle zvyklostí v prosinci 2008.
I zde jde vše, jak má. Koneckonců ka-
lendář našeho předsednictví jsme ode-
slali do Bruselu již letos v červnu –
přesně podle plánu.

Jak byste zhodnotil aktuální debatu veřej-
nosti k předsednictví ČR? Je dostatečně
věcná?

Díky spuštění první fáze komuni-
kační kampaně se konečně české
předsednictví dostalo veřejnosti pod
kůži, a to i přesto, že naši spoluobčané

bývají jinak ke zprávám o dění v EU
i o předsednictví neteční. Stačí si otev-
řít kterýkoliv den noviny či pustit tele-
vizi, aby bylo vidět, že kampaň plní
svůj účel – vyvolává debatu o našem
předsednictví a informuje občany, že
se něco takového vůbec koná. Na tuto
fázi naváže již v průběhu podzimu fáze
vysvětlovací, kdy veřejnosti budeme
prezentovat konkrétní politická téma-
ta. Ocenili bychom i věcnou debatu
vnitropolickou, ale vše nasvědčuje to-
mu, že o tu opozice nemá zájem.
K věcné diskusi zkrátka nemáme part-
nera. ČSSD v současné době myslí
pouze na jediné – na pád vlády a nebe-
re vůbec na předsednictví ohledy. Poli-
tika destrukce je však největším omy-
lem opozice a zejména v zahraniční
politice se jí do budoucna může velice
rychle vrátit.

Zajímají se členové ODS např. ve vašem se-
nátním obvodu o české předsednictví (ze-
jména jaká témata jsou nejčastější)?

Vláda předsednictví pojala jako
příležitost pro regiony – důležité akce
včetně těch na nejvyšší úrovni se bu-
dou odehrávat doslova po celé zemi.
Je to skvělá a svým rozsahem ojedině-
lá příležitost pro sebeprezentaci krajů
a takto k předsednictví i přistupují,
což je dobře. Dále je pravdou, že v re-
gionech se každodenní zájem lidí sou-
středí spíše na konkrétní témata,
v mém obvodě např. na otázku kdy bu-
de dokončena dálnice Českým středo-

hořím, nový most přes Labe v Litomě-
řicích nebo dostavba obchvatu Slané-
ho. Budování infrastruktury je velký
úkol pro celou zemi. Fakt, že Rada mi-
nistrů EU pro dopravu proběhne prá-
vě v Litoměřicích, pochopitelně zájem
budí i díky zmíněné provázanosti s ak-
tuálními regionálními tématy.

Dokáže být podle Vás v první polovině příš-
tího roku ČSSD konstruktivní opozicí, nebo
klid zbraní neočekáváte?

Domnívám se, že současné vedení
ČSSD není konstruktivní takřka v ni-
čem a neočekávám, že by se v tomto
ohledu mohlo něco změnit ani v době
našeho předsednictví EU. Je třeba do-
dat – bohužel. Naši socialisté již napří-
klad v probíhající debatě o radaru
ukázali, že nectí základní směr české
zahraniční politiky. Bohužel myslím,
že nebudu daleko od pravdy, když si
dovolím předpovědět, že ani naše
předsednictví je neodradí od jejich
džihádu vůči současné vládě. Přestože
to není v předsednických státem ob-
vykle zvykem, předpokládám, že na
naší politické scéně k uklidnění nedo-
jde. Vše navíc bohužel budou eskalo-
vat volby do Evropského parlamentu,
které se konají na konec našeho před-
sednictví. Pokud se ČSSD nepodaří
udělat z blížících se krajských a senát-
ních voleb referendum o koaliční vlá-
dě, pokusí se zřejmě složit reparát ve
volbách do Evropského parlamentu,
které se kryjí s koncem našeho před-
sednictví.

Co budete považovat za úspěch českého
půlročního šéfování EU?

Za prvé – zvládnout předsednictví
po organizační stránce, o čemž ne-
mám pochyb. Za druhé – co nejlépe
ho zvládnout politicky. Zanechat čes-
kou stopu na evropském hřišti.

Alexandr Vondra (nar. 1961)
• vicepremiér vlády pro evropské

záležitosti
• senátor za Litoměřicko a Slánsko
• někdejší mluvčí Charty 77,

zakladatel Občanského fóra
a velvyslanec v USA (1997–2001)

ROZHOVOR
Alexandr Vondra / Domnívám se,
že ČSSD nebude v době
předsednictví konstruktivní

REDAKCE

CEVROREVUE

Vláda předsednictví pojala jako příle-
žitost pro regiony – důležité akce včet-
ně těch na nejvyšší úrovni se budou
odehrávat doslova po celé zemi.

Smysl pro organizaci je silnou strán-
kou Čechů. Te� v září jsem si projel
české a moravské regiony, abych zkon-
troloval jejich připravenost hostit za-
sedání na úrovni ministrů EU.
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Koaliční smlouva nás zavazuje ke
snaze nalézt model přímé volby prezi-
denta. Zároveň má ovšem ODS blo-
kační ústavní menšinu (v Senátu do-
konce většinu), takže je jasné, že bez
našeho souhlasu žádný návrh změny
Ústavy upravující přímou volbu pre-
zidenta neprojde. Mezi těmito manti-
nely se pohybuje naše uvažování.

Sám bych rád zdůraznil, že poklá-
dám samu myšlenku přímé volby pre-
zidenta za velmi spornou. Naší ústav-
ní tradicí je nepřímo volený prezident
s ne zcela zásadními pravomocemi,
ovšem s obrovskou neformální auto-
ritou v zemi. Tak je tomu od Masary-
ka a Beneše až po Havla a Klause.
Dokonce i komunističtí prezidenti
požívali ve společnosti úplně jiný
druh autority, než by vyplývalo z je-

jich formálního postavení. Vzpomí-
nám si, jak v čase kácení režimu v roce
1989 řekl na Letné Václav Malý: „Po-
dívej se Gusto, jak je tady husto“ a ko-
lik negativních emocí to vyvolalo. Ne-
bo� se dotkl majestátu prezidenta. Dí-
ky této neformální autoritě by bylo
velmi nesnadné vyvážit ústavní sys-
tém tak, aby se někdy z nějakého pre-
zidenta nemohl stát diktátor či uchva-
titel moci.

Hlavní problém koaliční diskuse,
ale i diskuse s opozicí, ovšem tvoří
způsob volby prezidenta. Díky posta-
vení ODS v obou komorách nemůže-
me být opominuti, zároveň se ale naše
představy hodně liší. ODS se nikdy
nelíbil nejběžnější evropský model
dvoukolové volby se dvěma postupu-
jícími kandidáty. Známe ho důkladně

ze senátních voleb a víme, že vede
k honu všech na nejsilnějšího (= na
nás). Současně nás některé výsledky
let minulých (souboje v druhém kole
Mečiar versus Gašparovič či fran-
couzský Le Pen versus Chirak) vedou
k obavě, aby druhé kolo nebylo pro
většinu voličů volbou menšího zla.
Proto preferujeme systém bu
 jedno-
kolové volby a vítěz bere vše nebo více
kandidátů postupujících do druhého
kola (např. všichni, kdo získali ales-
poň 12,5 %) a tam vítěz bere vše. Tyto
systémy ale odmítají naši partneři.

S ohledem na spor okolo způso-
bu volby pokládám dohodu za ne-
pravděpodobnou. Pak by snadné ře-
šení představovala jednoduchá nove-
la jednacího řádu zapovídající veřej-
nou volbu v obou komorách.

Tento podzim bude z hlediska zdra-
votnictví v Evropském parlamentu
patřit k nejzajímavějším a také k nej-
náročnějším obdobím. Během říjno-
vého plenárního zasedání bude hlaso-
ván návrh zprávy Společně pro zdra-
ví: strategický přístup pro EU na ob-
dobí 2008–2013, jejímž zpravodajem
ve Výboru pro zaměstnanost a sociál-
ní věci jsem já. Tato zpráva se zabývá
rámcem spolupráce v oblasti zdravot-
nictví na úrovni Evropské unie.
Vzhledem k tomu, že zdravotnictví
jako takové je plně v gesci členských
států, zabývá se zpráva zejména pře-
shraniční péčí, předáváním informací
a společným postupem v případě pan-
demií či teroristických útoků. Důleži-
tou novinkou v této zprávě je určení
nástrojů eHealth jako žádoucích pro-
středků pro předávání informací ve
zdravotnictví.

Na tento nelegislativní text nava-
zuje dlouho očekávaný návrh směrni-
ce o uplatňování práv pacientů v pře-
shraniční zdravotní péči. Zdravotní
služby byly v loňském roce vyňaty ze
směrnice o službách na vnitřním trhu
a je jim věnován tento samostatný ná-
vrh. Doposud upravovaly pravidla
poskytování přeshraniční zdravotní
péče pouze rozsudky Evropského
soudního dvora, což ovšem občanům
Evropské unie nijak neusnadňovalo
orientaci v jejich právech a povinnos-
tech. Cílem směrnice je vytvořit jasný
právní rámec poskytování přeshra-
niční zdravotní péče a také zajistit ná-
vaznost zdravotní péče, zejména ve
smyslu předávání informací o zdra-
votním stavu pacienta a výsledcích
čerpané zdravotní péče mezi členský-
mi státy, resp. mezi zdravotnickými
zařízeními bez ohledu na to, v jakém

členském státě se nacházejí. Mimo to
návrh vytváří pravidla pro podávání
stížností a stanovuje systém kontro-
ly kvality a bezpečnosti poskytované
péče.

Za účelem zlepšení komunikace
mezi zdravotnickými zařízeními, ale
i pro předávání informací pacientovi
Komise navrhuje zlepšit využívání ko-
munikačních a informačních techno-
logií ve zdravotnictví. Podstatou ná-
vrhu není zavést povinnost tyto ná-
stroje využívat, ale umožnit vzájem-
nou slučitelnost systémů v jednotli-
vých zemích, pokud se tyto země roz-
hodnou takové systémy používat.

Spolupráce v oblasti poskytování
zdravotní péče na úrovni Evropské
unie je žádoucí, nebo� především
usnadňuje pacientům orientaci v sys-
tému a také samotné čerpání zdravot-
ní péče v zahraničí.

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA – SPÍŠ NE

PODZIM V EVROPSKÉM PARLAMENTU
MILAN CABRNOCH

poslanec EP

MAREK BENDA

předseda Ústavně-právního

výboru PS
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SENÁT

„Důstojnou smrtí“ se pro účely tohoto
zákona rozumí ukončení života ne-
mocného na vlastní žádost s vědomou
a odbornou pomocí jiné osoby (léka-
ře). Tak nehezky začíná návrh zákona
senátorky Domšové o legalizaci euta-
názie. Téma patří k nejvíce diskutova-
ným v lékařské etice a je bohužel také
oblíbeným u některých senátorů
a poslanců.

Lékař je přece zavázán k tomu, aby
nemocné, pokud je to možné, uzdra-
voval. Jestliže umožníme lékaři, aby
pacienta, by� na jeho vlastní žádost
usmrtil, tak a� je k tomu přidána řada
různých formalit, bezpochyby se ztratí
část poměrně vysoké důvěry v lékař-
ské povolání. V potaz musíme vzít ta-
ké, že pacient jedná pod obrovskou
zátěží, která je dána jeho těžkou ne-
mocí a jen stěží lze takové rozhodnutí
hodnotit jako racionální. Naprostá

většina nemocných jen stěží dokáže
určit nějakou hranici, kdy mu už medi-
cína není schopna pomoci.

Nepopírám, že pokrok v medicíně
umožní udržovat pacienty při životě
(základní životní funkce), i když již by-
ly vyčerpány všechny reálné možnosti
k odstranění základní příčiny onemoc-
nění (např. rozsáhlého nádoru). V ta-
kovém případě existuje i dnes mož-
nost odstoupení od další zbytečné léč-
by, které umožní lékaři plně respekto-
vat přání nemocného a ponechat tak
přirozený průběh umírání v terminální
fázi jeho těžké nemoci. Je to součást
tzv. paliativní medicíny, jež pomáhá
pacientům ulevovat od tak těžkých
symptomů, jakými jsou krutá bolest či
urputné zvracení. Moderní medicína
dokáže dnes pomoci více než 95 % pa-
cientů, pokud ovšem skutečně využije-
me všechny dostupné možnosti.

V každém případě také vedle této pa-
liativní léčby musí pokračovat maxi-
mální ošetřovatelská péče a šetr-
ný psychický přístup k postiženému
nemocnému.

Myslím, že správnou cestou je zři-
zování a podporování tzv. hospiců, což
jsou menší azylová zařízení, ve kterých
pracují erudovaní lidé, starající se
v důstojném prostředí s láskou a vše-
strannou péčí o tyto pacienty. Samo-
zřejmě jsou tam také zkušení lékaři.
Dnes existuje také možnost domácí
hospicové péče, kdy pacient je doma
za důstojných podmínek s maximální
pomocí asistenční služby. Ta bohužel
dnes není hrazena zdravotními pojiš-
�ovnami. Zde vidím správný prostor
pro politiky, aby se snažili zajistit pro
tyto nemocné a pro ty, kteří se o ně
v poslední životní fázi starají, dostatek
finančních prostředků.

CUKROVÝ VIDEOKLIP

EUTANÁZII ŘÍKÁM JASNÉ NE!
PAVEL SUŠICKÝ

senátor, Ústí nad Labem

JAN ZAHRADIL

předseda europoslaneckého

klubu ODS v EP

Přiznávám, jsem fanouškem „cukrové-
ho“ videoklipu k předsednictví EU. Lí-
bí se mi ten nápad, ty drobné minietudy
účinkujících, to lehce sarkastické, po-
�ouchlé heslo. Všechno to navozuje do-
jem drobné české švejkárny, která pře-
ce k české povaze patří. Ostatně, v tom-
to duchu o klipu také informují evrop-
ská média. Baví mě i vášnivé spory me-
diálních a marketingových čarodějů
o to, zda klip bude či nebude fungovat.

Koneckonců, u nás je každý odbor-
níkem na všechno (vzpomeňme na de-
baty okolo Kaplického blobu) a když
nic jiného, přitáhnou tyhle hádanice
alespoň zájem veřejnosti, o dílku (tu-
díž i o českém předsednictví) se bude
tím víc mluvit a o to přece také jde.

Hořkou pachu� tak do sladkého
prostředí vnesly jedině – jak jinak – vý-

roky politiků. Pánové Bursík, Liška,
Čunek, Březina (samí koaliční politi-
ci!) a další kritici totiž nevytýkají vi-
deoklipu nesrozumitelnost či překom-
binovanost. Z jejich výroků lze vyvodit
především to, že se obávají, aby klip
neměl jakési „protievropské“ vyznění.
Aby si jej snad někdo špatně nevyložil.
Aby si snad někdo nemyslel, že si z na-
šeho předsednictví a z celé EU děláme
tak trochu legraci. Aby nás za to nako-
nec ještě někdo nepokáral. Aby snad
někdo nezapochyboval, že jsme dobří
Evropané. Nejlépe bychom asi naše
evropanství dokázali takovým video-
klipem, kde vláda spolu s opozicí dů-
stojně a v pozoru salutuje před evrop-
skou vlajkou za zvuků Ódy na radost.
Protože evropská integrace, to přece
není žádná sranda, ale vážná věc.

Tu nemohou ti čeští drzouni jen tak
zlehčovat.

Jeden můj polský kolega často mlu-
ví o „post-koloniální“ mentalitě poli-
tických elit v nových členských zemích.
Má tím na mysli jejich historicky pod-
míněnou schopnost ohnout se před ja-
koukoliv aktuální vnější autoritou.
Te
 je na řadě EU. U nás tuhle schop-
nost velmi dobře známe, máme ji na-
trénovanou a v češtině pro ni existuje
hezký jadrný termín: vstřícná před-
podělanost (volím mírnější verzi, aby
mě editor oprávněně nezcenzuroval).
A lidem, kteří nemají smysl pro hu-
mor, se v češtině říká také moc pěkně
(opět mírnější verze): kyselé zadnice.
Kombinací obojího pak lehce odhalí-
me, odkud se politická kritika zmíně-
ného videoklipu vzala.
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Negativní kampaň je přesvědčivější než
pozitivní a vyvolá více pozornosti. Nega-
tivní kampaň snižuje volební účast. To
jsou dva nejčastěji citované aspekty to-
hoto typu komunikace. Když se ale věd-
ci z několika amerických univerzit poku-
sili tyto jevy ověřit a kvantifikovat, nepo-
dařilo se jim dospět k jednoznačným zá-
věrům. Vše záleží na konkrétní situaci,
zacílení a provedení kampaně.

U nás si pod pojmem negativní kam-
paň většina lidí představí amatérsky vy-
robené přisprostlé anonymní billboardy
někde u dálnice nebo nepodepsanou
kampaň ČSSD „ODS mínus“. Ve sku-
tečnosti ale oblast negativní komunika-
ce obsahuje řadu různých možností.
V kontrastu s většinovým vnímáním
v ČR nemusí být negativní reklama ani
anonymní, ani sprostá, ani lživá.

Obecné pravidlo pro použití negativ-
ní komunikace zní dosti lapidárně – po-
kud vedete v preferencích, je lepší se vě-
novat pozitivní části. Pokud dotahujete,
nemuselo by to stačit. V těchto situacích
se většinou aktivizuje i negativní část.

Negativní kampaně Johna McCaina

A byl to právě McCain, který se ocitl ve
výše zmíněné situaci. Dlouhodobě ztrá-
cel na svého konkurenta ve volebních
preferencích. Navíc jeho silná témata –

Irák a terorismus – začala rychle ztrácet
na atraktivitě, ve světle rostoucích cen
benzínu, problémů na americkém hypo-
tečním trhu a v ekonomice vůbec.

Logickým krokem bylo tedy nasazení
negativní kampaně. McCain se zaměřil
na osobní negativní kampaň, tedy na
kritiku Obamových osobních vlastností,
konkrétně nezkušenosti a způsobu vy-
stupování. Ve spotech The One (Vyvo-
lený) a Celeb (Celebrita) ho vykreslil ja-
ko někoho mezi Paris Hilton a fanatic-
kým kazatelem. Ve spotu The One je
dovedně a velmi vtipně sestříháno něko-
lik útržků Obamových vystoupení
a ukázka z hollywoodského filmu s bib-
lickým Mojžíšem, rozdělujícím Rudé
moře. Ve spotu Celeb jsou po záběrech
Paris Hilton a Britney Spears sestříhány
momenty z Obamových masových mee-
tingů a jsou zde i poukazy na konkrétní
témata v oblasti těžby ropy a daní. Oba
spoty spojuje stejná otázka – byl by Oba-
ma dobrým vůdcem (Is he ready to lead)?

A spoty zafungovaly, McCain vyrov-
nal preference. Navíc, díky umístění
spotů na YouTube, se mu podařilo zcela
zvrátit dosavadní Obamovu převahu ve
sledovanosti videí na tomto serveru. Což
je v Americe považováno za velmi důle-
žité. Starší z obou kandidátů tak výrazně
zapůsobil v prostředí, které je sledováno
zejména mladými a které logicky chtěl

ovládnout mladší Obama. Jen spot The
One byl na YouTube zatím shlédnut té-
měř 1,5 milionkrát, Celeb více než dvou-
milionkrát.

McCain v této strategii pokračuje
i dále. Zveřejnil například přestříhaný
The One II – cesta do Denveru, kde iro-
nizuje megalomanskou konvenci demo-
kratů, která oficiálně stvrdila Obamovu
kandidaturu nebo negativní dopady
Obamových ekonomických návrhů ve
spotu „The Taxman“.

Negativní kampaně Baracka Obamy

Pozadu nemohl zůstat ani druhý z kan-
didátů. Nicméně, pro něj, jakožto hlasa-
tele optimistické změny, je mnohem ob-
tížnější postavit kampaň na negaci. Na-
víc jeho tým zatím nepřišel ani zdaleka
s tak vtipnými nápady jako team jeho
konkurenta. Obama kritizuje fakt, že
v době, kdy obyčejní Američané bojují
s hypotéční krizí, John McCain vlastní
sedm domů v hodnotě 30 mil. dolarů
(spot Seven) nebo poukazuje na McCai-
novu slabinu v ekonomických otázkách
a jeho názorovou podobnost s preziden-
tem Bushem (spot No Change).
Spoty Johna McCaina si prohlédněte na
www.youtube.com/johnmccaindotcom.
Spoty Baracka Obamy si prohlédněte na
www.youtube.com/barackobamadotcom.

POLITICKÁ REKLAMA
Negativní kampaně v amerických prezidentských volbách

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Obr. 1: Ukázka ze spotu „The One“. Obr. 2: Jeden z nejsilnějších momentů spotu – Obama říká doslova: „My jsme ti, na které jsme čekali“ (anglicky „We are the

ones we’ve been waitng for“). Obr. 3: Další neskutečný moment – Obama říká: „Někde nahoře se objeví světlo, které vás osvítí. Prozřete a řeknete si: Budu volit

Baracka“. Silnější muž vpravo se celou dobu projevu klátí ze strany na stranu a usmívá se.

Obr. 4: Holywoodský herec Charlton Heston v roli Mojžíše rozděluje Rudé moře. Obr. 5 a 6: Závěrečné poselství spotu. A podpis – v Americe povinný.
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VÍT STŘÍTECKÝ

výzkumný pracovník

Ústavu mezinárodních

vztahů

TOMÁŠ ŠMÍD

politolog FSS MU

MICHAL THIM

analytik AMO

KDO JE VINÍKEM SITUACE NA KAVKAZE A JAKÉ DOPORUČUJETE ŘEŠENÍ SITUACE?

Nedávné události v Gruzii jsou vyvr-
cholením dlouhodobého tlaku Ruska
ve sféře svých deklarovaných geopoli-
tických zájmů, který obecně souvisí
s jeho rostoucím sebevědomím v po-
jelcinovské éře.

Vyvinit však určitě nelze ani gruzín-
ského prezidenta, který se přes četná
varování mezinárodní komunity ne-
chal vyprovokovat k násilné akci v se-
paratistických regionech. Svým počí-
náním nejen na dlouhá léta zlikvidoval
reálnou možnost mírového řešení si-
tuace v Jižní Osetii a Abcházii, ale ta-
ké významně podpořil pozice těch
členských států NATO, které jsou
skeptické k dalšímu východnímu roz-
šiřování.

Saakašvili je nyní v podstatě prá-
vem považován za nezodpovědného
vůdce a jeho osoba bude překážkou
dalšímu angažmá Severoatlantické
aliance a Evropské unie v oblasti Kav-
kazu, které jediné může region v dlou-
hodobější perspektivě stabilizo-
vat. Z této situace může a bude profi-
tovat pouze Rusko.

Z hlediska mezinárodně politického
vstup Ruska není adekvátní. Tedy není
ospravedlnitelný. Gruzie je suverénní
stát a Jižní Osetie i Abcházie jsou for-
málně její součástí. V tomto kontextu
Rusko nemá právo se vměšovat do
vnitřních záležitostí Gruzie. Z vojen-
ského hlediska a v souvislosti s kosov-
ským precedentem je ovšem zcela lo-
gický a pochopitelný, a de facto pak
v kontextu s politikou západních zemí
vlastně i ospravedlnitelný. Bohužel…

V krátkodobém horizontu si mys-
lím, že se nyní v nejbližších dnech in-
tenzita konfliktu opětovně zmírní.
V delším časovém horizontu se ale
obávám větší eskalace násilí, a to ne-
jen v Gruzii, ale i v Ingušsku, kde je si-
tuace nyní mnohem horší než třeba
v Čečensku. Ale úplně nejvíce se obá-
vám, že by se znovu mohl rozhořet
konflikt o Náhorní Karabach, již 14 let
nevyřešený konflikt, který by rychle
získal charakter skutečného mezistát-
ního válečného konfliktu frontového
charakteru.
(převzato z ankety iDnes.cz, 11. 8. 2008)

Není možné považovat za výchozí bod
akci Gruzie proti Cchinvali na začátku
srpna tohoto roku. Rusko mohlo v le-
tech, kdy mělo výsadní postavení v mí-
rových procesech v Abcházii a Jižní
Osetii oba konflikty vyřešit pokojnou
cestou. Moskvě však šlo o udržování
kontrolované nestability, která efek-
tivně omezovala rozvoj Gruzie jako
demokratického státu. Nevyřešený
stav konfliktů zároveň bránil integraci
Gruzie do NATO a případně i do Ev-
ropské unie.

Srpnovou akcí, která dalece pře-
kročila rámec obnovení pořádku v Již-
ní Osetii, Rusko sleduje dva cíle:
1) dát signál zemím, které považuje za
součást sféry výhradního vlivu, o tom,
jak dopadl nejvíce prozápadní stát ze
zemí SNS a
2) odradit NATO od rozhodnutí přij-
mout v budoucnosti Gruzii za svého
člena.

anketa pro 3

inzerce
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UNIKÁTNÍ PROJEKT
LETNÍ AKADEMIE NA
PŮDĚ CEVRO INSTITUTU
V pondělí 18. srpna 2008 zahájila vy-
soká škola CEVRO Institut unikátní
vzdělávací projekt pro mladé zájemce
o studium politologie a práva. Před-
nášky politologie, práva a mezinárod-
ních vztahů doplní návštěva obou ko-
mor českého Parlamentu a filmové se-
mináře.

Cílem Letní akademie je seznámit
zájemce o studium politologie a práva
se základy obou věd a umožnit jim
navštívit prostory, kde se tvoří politika
naší země. Padesátka studentů z celé
republiky by měla získat znalosti, které
využije při výuce společenských věd na
svých středních školách, případně při
vstupu do vysokoškolského prostředí.

V první přednášce Prorektor vyso-
ké školy CEVRO Institut JUDr.,
PhDr. Petr Kolář, Ph.D., představil
principy parlamentní formy vlády a je-
jich vybrané aspekty v prostředí české-
ho ústavního systému. Druhá před-
náška PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D.,
byla věnována problematice přímé
volby prezidenta ČR.

V úterý 19. 8. byl druhý den Letní
akademie zahájen přednáškou polito-
loga a ředitele CEVRO – Liberálně-
-konzervativní akademie Mgr. Ladis-
lava Mrklase na téma: „Volební otaz-
níky: aktuální otázky českých parla-
mentních voleb“. Přednáška byla za-
měřena především na porovnání jed-

notlivých typů většinových a poměr-
ných volebních systémů, a to zejména
s ohledem na jejich aplikaci v historic-
kých, společenských a politických po-
měrech v jednotlivých zemích. Další
část přednášky byla věnována detailní-
mu rozboru voleb užívaných pro jed-
notlivé zastupitelské orgány v České
republice.

Přednáška Romana Jocha vyvolala
živou diskusi

Ve středu 20. srpna byla Letní akade-
mie zahájena přednáškou Dr. Roma-
na Jocha z Občanského Institutu na
téma: Role USA v mezinárodních
vztazích (válka v Iráku jako příklad ius

ad bellum). V úvodu přednášky byli
posluchači Letní akademie seznámeni
s teorií spravedlivé války a jejím histo-
rickým vývojem, která je v ostrém kon-
trastu k pacifistickému postoji. Ius ad
bellum (právo na spravedlivou válku)
a ius in bello (válečné právo) vychází
stejně tak jako pacifismus z křes�an-
ského pojetí hodnot, ale na rozdíl od
radikálního pacifismu ospravedlňuje
válku jako poslední možnost k nápra-
vě křivd páchaných agresorem na ne-
vinné oběti. Toto téma přednášky vy-
volalo mezi posluchači živou diskuzi
právě v souvislosti s angažovaností
USA v Iráku a současnou mezinárodní
situací při gruzínské krizi.

Čtvrteční úvodní přednáška: Latin-
ská Ameria – quo vadis…?, Dr. Rado-
míra Jungbauera, ak. h. c., byla věno-
vána stručnému nástinu historie toho-
to kontinentu a perspektivám jeho
dalšího vývoje. Podstatná část před-
nášky, která vzbudila zájem poslucha-
čů, se zabývala především strategickou
rolí USA a jejich působením v celém
iberoamerickém kontinentu. Bez po-
všimnutí nezůstala ani současná situa-
ce Kuby a Venezuely a nástin možných
scénářů jejich budoucího vývoje. Od-
polední část Letní akademie byla vě-
nována připomenutí srpnových udá-
lostí roku 1968 za účasti tehdejší re-
daktorky Československé televize He-
dy Čechové.

Páteční přednáškový blok Evrop-
ská unie – Evropa národů nebo Evro-
pa států, JUDr. Jiřího Georgieva (Se-
nát PČR) pojednával o historii proce-
su sjednocení evropského kontinentu,
o třech pilířích evropského práva a in-
stitucích EU. Seminář každý den večer
doplnilo promítání historických filmů,
které vedl Petr Slinták z Filosofické fa-
kulty UK.

JAROSLAV ŠVOLBA

CEVRO Institut

o cevro

Roman Joch při přednášce

Partneři
CEVRO
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27.–28. srpna proběhla v moravských
Hrotovicích druhá letošní část dlou-
hodobého projektu Politický manažer
profesionál.

Více než stovka osob z profesionál-
ního aparátu ODS se pod vedením
lektorů věnovala například úspěšné-
mu vedení politické kampaně, voleb-
ním výzkumům, metodám zvládání
stresu nebo zlepšování manažerských
dovedností. Součástí programu byl
i sportovně-zábavní večer s grilová-
ním.

Program navázal na jarní část, kte-
rá proběhla v Choceradech a Olomou-
ci a byla věnována analýze elektorátu
ODS a problematice PR. Účastníci,
kteří na jaře úspěšně složili test a pro-
šli i nástrahami srpnového pokračová-
ní, obdrželi Absolventský certifikát.

Projekt Politický manažer profesio-
nál je součástí dlouhodobého vzdělá-
vacího projektu na podporu pravicové
politiky Strategie úspěchu. Zaměřen
je na prohlubování znalostí a doved-
ností oblastních a regionálních mana-
žerů ODS a také vybraných zaměst-
nanců Hlavní kanceláře této strany.

Ohlasy:

Dvoudenní školení v Hrotovicích pro
mě bylo velkým přínosem a motivací.
Všechny přednášky byly velmi zajímavé,
zvláště pak závěrečná přednáška PhDr.
Jiřího Frgala, která dle mého názoru
většinu manažerů pobavila a uvolnila.
Výborným byl i doprovodný program,
který se mi hodně líbil. Během dvou dnů

jsem si odpočinula a načerpala síly
a hlavně se dozvěděla spoustu nových
informací.
Jana Musilová, manažerka OS ODS
Havlíčkův Brod

Jsem velice spokojený, CEVRO je velmi
kvalitní a plně profesionální, jejich se-
mináře jsou zajímavé a pro manažery
ODS velmi přínosné. Lektoři jsou milí,
příjemní a mají velké znalosti. Všem
mohu CEVRO jen doporučit. Současně
velmi děkuji všem organizátorům za
perfektně odvedenou práci.
Vladimír Kačírek, manažer RS ODS
Středočeský kraj

MANAŽEŘI ODS
BYLI SE SEMINÁŘEM

CEVRO SPOKOJENI

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

o cevro

Na seminář přijel i předseda CEVRO a ministr vnitra Ivan Langer.

Hodnocení semináře PMP 2008

Kurz Průměrná
známka

Základy PR 2,4

Voliči ODS 1,6

Plánujeme politickou
kampaň 1,5

Manažerské
dovednosti 1,4

Jak číst volební
průzkumy 1,4

Zvládání stresových
situací 1,2

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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Energetická bezpečnost obsahuje
mnohem více aspektů než nejčastěji
zmiňovanou problematiku ropy, zem-
ního plynu či elektřiny. Skrze tržní me-
chanismy se, a� už přímo (komodity)
nebo nepřímo (veřejné výdaje, infra-
struktura), energetická bezpečnost
stává jednou ze vstupních proměn-
ných domácí politiky, zahraniční poli-
tiky, ale i politiky evropské, a to uvnitř
i navenek.

V analýzách energetické bezpeč-
nosti je třeba pamatovat nejen na její
globální rozměr (alokace a realokace
zdrojů), ale též na její lokální charak-
teristiky, jako je situace koncových
uživatelů, tedy občanů, kteří jsou po-
tenciálně nejvíce ohroženi časově sig-
nifikantním výpadkem dodávek ener-
gií. K dosažení co největší jistoty, sta-
bility a bezpečnosti v energetických
otázkách by bylo nejvhodnější zajistit
co největší diverzifikaci na obou stra-
nách trhu – diverzifikaci trhů i mož-
ností volby spotřebitele.

Nicméně většině voličů coby spo-
třebitelů je bližší košile nižších cen než
kabát zajištění bezpečnosti dodávek
energie. Konečnému spotřebiteli je
jedno, za jakých okolností a za jakých
kompromisů jeho vláda zajistí dlouho-
dobé dodávky např. plynu, a to je
problém, se kterým se musíme potýkat
politicky a pokusit se odhadnout cenu
energetické bezpečnosti. Na trhu jsou
určitá rizika týkající se vstupů. Jak do-
kážeme určit cenu rizika, tj. marži,
kterou platíme za to, že nebudou pře-
rušeny dodávky energie? Jakým způ-
sobem si hradíme toto riziko? Doká-
žeme vůbec cenu energetické bezpeč-
nosti vyčíslit? To je velká koncepční
výzva.

Představme si, že nějaký zdroj pře-
stane fungovat, nebude dostupný – ja-
ká je cena jeho nahrazení? V případě
konečného spotřebitele je zřejmé, že
tento náklad zdaleka neleží jenom na
jeho bedrech, ale že to je náklad, který

nesou i veřejné rozpočty (např. nákla-
dy plynofikace). Na druhou stranu,
k čemu budou plynovody, když do nich
nepoteče plyn?

Je tristní, že Evropská unie dosud
nemá fungující společnou energetic-
kou politiku, a to navzdory evidentní
potřebě, která se nadále zvětšuje s tím,
jak Evropa přestává být dominantním
odběratelem ruských zdrojů (na úkor
asijských zemí, obzvláště pak Číny),
čímž interdependentní vztah přechází
v jednostrannou závislost. Absence ta-
kové politiky je způsobena celou řadou
faktorů, mezi nimi například rozdílný-
mi energetickými portfolii (energetic-
ký mix) jednotlivých zemí, neexistencí
konsenzu ohledně výroby energie (ze-
jména v otázce jaderných elektráren)
a v neposlední řadě nedostatečným
propojením elektrických vedení.

V zájmu středoevropských zemí je
co největší shoda v rámci EU a pokud
možno společný postup při jednání
s dodavateli energie, především s Rus-
kem. To ovšem předpokládá podstat-
ný pokrok i ve vytváření společného tr-
hu. Teprve společný trh a liberalizace
trhu energií povede k tomu, že dojde
k jistému sjednocení zájmů. Společný
energetický trh ještě neexistuje, je
fragmentován, existuje vysoká míra
státní ingerence, a to i formou státního
vlastnictví monopolních energetic-
kých společností. To všechno vede
k výše zmíněným politickým tlakům.

Opačný trend – deregulace a priva-
tizace strategických odvětví, který by
byl ekonomickým řešením, na druhé
straně znamená ztrátu kontroly stát-
ních bezpečnostních orgánů nad zá-
kladními parametry energetické bez-
pečnosti. Situace, kdy by stát nesl zá-
vazky vyplývající z rozhodnutí soukro-
mých společností, které nenesou žád-
nou politickou odpovědnost, je ovšem
dlouhodobě neudržitelná.

Tedy: bu
 si stát musí ponechat
elementární kontrolu nad strategický-

mi rozhodnutími, tj. i nad dlouhodo-
bými kontrakty, a nenechat to jenom
na soukromých společnostech, anebo
je třeba přiznat, že ztratil monopol
v zajiš�ování národní bezpečnosti a de
facto tento koncept opustit. Pokud by
soukromá společnost hodlala uzavřít
smlouvu, která může znamenat změnu
parametrů bezpečnostní politiky,
např. oblíbené obrácení směru pro-
duktovodů, měla by k tomu mít sou-
hlas vlády, popřípadě parlamentu, po-
kud nechceme koncept národní bez-
pečnosti opustit.

Evropská energetická politika je
důležitým testem z praktických a geo-
politických důvodů. Zásadní role Rus-
ka již byla zmíněna, ale zároveň není
možné vytvořit evropskou energetic-
kou politiku bez vyjasnění role a místa
Turecka v EU. Bylo by krátkozraké
předpokládat, že Turci budou dlouho-
době akceptovat, že jsou potřební
pouze jako země pro tranzit energií do
EU a nic víc jim k tomu nedáme. Mož-
ná bude nutno hledat i cesty mimo
existující instituce a uvažovat o uzav-
ření jakési smlouvy o kolektivní ener-
getické bezpečnosti.

V současné době je zřejmých něko-
lik závěrů. Za prvé energetickou bez-
pečnost je možné zajistit pouze aktivní
zahraniční politikou, tzn. schopností
projekce síly. Bude nutné zasahovat
v krizových teritoriích, protože zdroje
energie jsou v těchto oblastech. Za
druhé je to hledání úspor energie
a „zelených“ alternativ, což by se mělo
stát mnohem širší agendou, než je to-
mu v současnosti; stejně jako za třetí –
zvýšení schopnosti mobilizovat státní,
ale i soukromé zdroje na inovace. Mo-
tivovat firmy k investicím do nových,
efektivnějších a energeticky méně ná-
ročných technologií. Ve všech smě-
rech máme stále co dohánět.

Článek vyšel na serveru natoaktual.cz
3. 3. 2008

příloha

VÝZVY ENERGETICKÉ
BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ EVROPY:
VIZE A REÁLNÉ MOŽNOSTI

JIŘÍ SCHNEIDER

autor je programovým

ředitelem Prague Security

Studies Institute

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník
vycházející z konference Princip subsidiarity
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a Spolkem českých právníků Všehrd. Publikace je složena z dvanácti příspěvků (tří v německém jazyce), které se věnují principu subsidia-
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významných českých i zahraničních politologických a právnických pracovišť. Editorem sborníku je lektor Vysoké školy CEVRO Institut
a poradce senátního Výboru pro evropské záležitosti JUDr. Jiří Georgiev.

PRINCIP SUBSIDIARITY A NÁRODNÍ PARLAMENTY V EU



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

19

Zcela zásadní tvrzení pro další směřo-
vání české energetiky zaznělo 19.
března na půdě brněnského Vysokého
učení technického. Většina přednáše-
jících se na konferenci nazvané Evrop-
ské dilema nad elektrickou energii,
pořádané Mezinárodním politologic-
kým ústavem Masarykovy univerzity,
shodla, že pokud se chce Česká repub-
lika vyhnout energetické krizi, musí
zvýšit podíl jádra na výrobě elektrické
energie. Tedy vybudovat další bloky
atomových elektráren.

Exportní pozice ČR v ohrožení

Česká republika v současnosti vyváží
nevyužitý přebytek vyrobené energie
do okolních států. Podle údajů Minis-
terstva průmyslu a obchodu jde o 25 %
celkové produkce. K hlavním odběra-
telům přitom úřad řadí v prvé řadě
Slovensko, následuje Německo a poté
Rakousko s Polskem.

„Tuto svoji exportní pozici může-
me udržet do roku 2015, prolomením
limitů těžby uhlí můžeme oddálit roz-
hodnutí o dalším řešení do roku 2025.
Ale rozhodně už nelze počítat s expor-
ty na současné úrovni,“ shrnul horšící
se situaci ředitel sekce energetiky Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu Ladi-
slav Pazdera.

Téměř dvě třetiny elektrické ener-
gie vyrobené v ČR přitom pochází
z fosilní paliv, valná většina z uhlí vytě-
ženého na našem území. Tento pra-
men ale s největší pravděpodobností
vyschne do dvaceti až šedesáti let – od-
had nemůže být přesnější, protože ne-
jsme schopni předvídat budoucí ener-
getickou strategii a, jak již bylo řeče-
no, situaci může ovlivnit těžba uhlí za
stávající limity. Zároveň je třeba počí-
tat s faktem, že nebude možné elektři-
nu nakupovat z okolních států, proto-
že ty mají již dnes vyrovnanou bilanci
výroby a spotřeby.

Hledání alternativ

Při zvážení skutečnosti, že všechny
známé alternativní a obnovitelné
energetické zdroje (větrné a vodní
elektrárny, sluneční konektory, spalo-
vání biomasy, geotermální zdroje) ne-
mohou být z důvodů své nákladnosti,
nespolehlivosti či malé výkonnosti pro
ČR hlavními zdroji elektrické energie,
je to spolu se současným zvyšujícím se
tlakem na snižování emisí CO2 a do-
cházejícími zásobami uhlí signál k vět-
šímu využití energie získávané štěpe-
ním atomu. Tuto myšlenku podporují
také závěry Františka Pazdery, ředite-
le Ústavu jaderného výzkumu Řež,
který byl jedním z účastníků zmíněné
konference.

„V zájmu stabilní a udržitelné
energetické koncepce je výraznější
přechod na jaderné elektrárny, pocho-
pitelně s postupným využíváním reak-
torů čtvrté generace. Ty by měly být
dostupné mezi léty 2040 a 2050,“ pod-
trhl Pazdera. Zmiňované reaktory
patří k zařízením s daleko menší spo-
třebou uranu, navíc jako palivo mo-
hou využívat takzvaný jaderný odpad,
tedy vyhořelé palivo z jaderných elek-
tráren.

Česko: Energetický vazal Ruska?

Valná většina zemního plynu a ropy se
do České republiky dováží z Ruska,
stejně tak palivo pro jaderné elektrár-
ny Dukovany a od roku 2010 i pro JE
Temelín. Kritici proto často připomí-
nají, že výstavba dalších jaderných
elektráren by pouze zvyšovala naší
energetickou závislost na této zemi.
Celý argument ale pramení z pouhé
neinformovanosti. Jaderné palivo má
tu výhodu, že se s ním dá poměrně bez
problémů předzásobit na dlouhou do-
bu a velká naleziště uranu se nacházejí
například také v Austrálii nebo Kana-
dě. Stačí proto technologická inovace
a české jaderné elektrárny budou
schopny používat palivo z jiných zemí.
Závislost na Rusku tak přestává být
argumentem.

Zatím v teoretické rovině se pohy-
buje možnost použití uranu z domá-
cích zdrojů. Jeho těžba a využití jako
palivo by si vyžádalo značné finanční
prostředky. V současnosti přitom není

zmíněná investice potřebná, jelikož
lze jaderné palivo bez větších problé-
mu nakupovat.

Jádro už není pro Evropskou
unii tabu

Také Evropská unie dala jasný signál,
že se k atomové energii nehodlá stavět
zády. „Členské země se nemohou
otázce jaderné energie vyhýbat,“
uvedl například v říjnu minulého roku
předseda Evropské komise José Ma-
nuel Barroso. Je proto jen dobře, že se
Česko a Slovensko staly hostitelskými
zeměmi Evropského jaderného fóra,
které bylo založeno na základě sum-
mitu EU konaného na začátku roku
2007 v Bruselu. Jeho úkolem je vést
diskusi o možnostech a rizicích využití
jaderné energie. Ambice České re-
publiky stát se jednou z hostitelských
zemí tohoto fóra v neposlední řadě
ukazují vůli české politické reprezen-
tace zabývat se otázkou renesance ja-
derné energie.

Čas není na naší straně

Co tedy stojí v cestě budování jader-
ných elektráren na českém území?
Dalo by se očekávat, že snaha o budo-
vání dalších bloků bude společností
odmítána, průzkumy veřejného míně-
ní ale dokládají, že česká veřejnost
„protijaderná“ není. Například z prů-
zkumu agentury STEM vyplynulo, že
60 % české populace je rozvoji jader-
né energie nakloněno. Hlavní překáž-
ky je třeba tedy vidět ve finanční ná-
ročnosti projektu, nedostatečné vý-
robní kapacitě podniků, které kompo-
nenty pro jaderné reaktory vyrábějí
a v neposlední řadě také odporu parla-
mentní Strany zelených.

Poměrně alarmující je ale skuteč-
nost, že i kdyby byla započata stavba
nového reaktoru v tomto roce (což je
z výše uvedených ekonomický a poli-
tických důvodů vyloučeno), byl by no-
vý reaktor uveden do provozu kolem
roku 2020. Pokud tedy chceme, aby
Česká republika byla v budoucnu
energeticky soběstačná, je potřeba
rozhodovat se rychle.

Článek vyšel na serveru natoaktual.cz
21. 4. 2008

příloha

JÁDRO JAKO CESTA
K ENERGETICKÉ

SOBĚSTAČNOSTI ČR

uhlí 10 705 MW

jádro 3 792 MW

zemní plyn 833 MW

voda 2 164 MW

vítr 72 MW

CELKEM 17 566 MW
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Současný instalovaný výkon

JAN ČULÍK

pracovník Mezinárodního

politologického ústavu MU
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Cílem této práce je stručně zhodnotit
předložené varianty energetické poli-
tiky ČR a zvolit takovou, která je po-
dle názoru autorů této analýzy prosa-
ditelná nejlépe.

Rozšíření výrobních kapacit jaderných
elektráren

Programové prohlášení současné vlá-
dy se staví proti rozšíření jaderné
energetiky, zřejmě jako důsledek člen-
ství Strany zelených ve vládní koalici.
Zelení další rozšiřování jaderných
elektráren v ČR odmítají, ve středně-
dobém hledisku mají dokonce za cíl
vystoupení z jaderné energetiky. Po-
kud má zůstat cílem energetické kon-
cepce nezávislost České republiky na
vnějších dodavatelích, pak je ovšem
zachování výroby energie z jádra ne-
zbytným předpokladem. Už současný
stav, kdy ČR vyrábí více energie, než
kolik sama spotřebuje a může tuto
energii vyvážet, existuje právě díky
možnosti výroby levné energie jader-
nými elektrárnami. Pokud by měl ten-
to stav (soběstačnost a výroba na ex-
port) vydržet i do budoucna, bylo by
vzhledem k očekávanému růstu spo-
třeby elektrické energie potřebné dal-
ší rozšíření jaderných kapacit. Pokud
zůstane zachována současná vládní
koalice, nebo pokud bude Strana zele-
ných participovat i na dalších vládních
uskupeních, pak je ovšem tato varian-
ta spíše vyloučena, nebo� se jedná
o zásadní část volebního programu té-
to strany. Pokud by byla vládní anga-
žovanost Zelených z jakéhokoli důvo-
du ukončena, pak by bylo možné
o dalším rozšíření jaderné energetiky
v ČR úspěšně politicky jednat a dojít
k rozhodnutí. Zbylé politické strany
totiž nejsou explicitně proti jaderné
energii.

Modernizace výrobních kapacit
uhelných elektráren a výstavba
nových uhelných elektráren

Podle státní energetické koncepce z r.
2004 „stát bude preferovat optimální
využití všech vytěžitelných zásob hně-
dého i černého uhlí a dalších paliv,
která se nacházejí na jeho území, při
dodržování hledisek ochrany přírody
a životní prostředí“. Současná vláda

nepočítá s omezením provozu uhel-
ných elektráren.

Jednoznačnou nevýhodou uhel-
ných elektráren je to, že zásob uhlí
v ČR bude nevyhnutelně postupně
ubývat a podle skupiny ČEZ „i při nej-
optimističtější variantě dalšího vývoje
ztratí pravděpodobně uhelné elektrá-
renství v závislosti na dostupnosti čes-
kého hnědého uhlí v období 2035 až
2050 postupně svůj dominantní vý-
znam“. Vzhledem k tomu, že energe-
tická koncepce musí sledovat dlouho-
dobé cíle v oblasti energetiky, nemůže
ČR nadále stavět svoji energetickou
politiku na výrobě elektřiny z fosilních
paliv. Je zřejmé, že nejpozději v uve-
dených letech již bude tento druh vý-
roby elektrické energie upadat. Pokud
se budeme držet výše uvedeného pře-
lomového data, za které je označován
rok 2015, pak je ovšem nutno s uhelný-
mi elektrárnami nadále počítat, a to
dokonce jako s hlavním zdrojem výro-
by energie. V případě dlouhodobé
energetické strategie je nezbytné hle-
dat za uhelné elektrárny efektivní ná-
hradu.

Rozšíření výrobních kapacit v rámci
výroby energie z obnovitelných zdrojů

Jedná se o dlouhodobě diskutované
téma, spíše ale zatím jako námět pro
vzdálenější budoucnost než pro nej-
bližší energetické plány. Zatím v deba-
tách většinou převažuje obecné stano-
visko, že zdroje využívající sluneční
energii, energii větru a vodních toků,
geotermální energii či biomasu jako
zdroje pro výrobu elektřiny a tepelné
energie nejsou natolik efektivní
a technologie na využívání těchto
zdrojů natolik propracované, aby se
mohly na celkové výrobě energie
v České republice podílet významnější
měrou.

Podíl výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů jistě bude s po-
stupem času narůstat, avšak v dohled-
né budoucnosti zůstane spíše margi-
nální. Vědecký pokrok v této oblasti
může přijít kdykoliv s převratným ob-
jevem, s tím ale nelze počítat a stavět
na tom. Prozatím je tedy tyto zdroje
nutné brát pouze jako doplněk s vel-
kým potenciálem do budoucna, jehož
současná efektivita je však nízká.

Opatření, která by vedla k úsporám
energie, tedy i k snížení potřeby
vytvoření nových výrobních kapacit

Vláda si dala za cíl snížit spotřebu
energie na jednotku HDP o 40 % do
roku 2020. To je velmi ambiciózní cíl
a je v protikladu s očekávaným před-
pokladem, že spotřeba energie v Čes-
ku bude narůstat (viz výše). Snaha
o úspory je jistě užitečná a potřebná,
otázkou však zůstává její proveditel-
nost v realitě, ne jenom v programo-
vých bulletinech politických stran. Je
jistě rozumné snažit se o energetické
úspory, avšak je nutné počítat i s tím,
že se tyto snahy nemusejí naplnit a po-
tvrdí se spíše predikce energetiků
o opačných tendencích spotřeby v ČR.

Z tohoto shrnutí je zřejmé, že vý-
sledná vládní energetická politika je
přímo závislá na budoucím postavení
Strany zelených v české politice, nebo�
mezi ostatními stranami existuje v této
oblasti mnohem větší programová
shoda. Lze očekávat, že zůstane-li vý-
znam Zelených konstantní (zůstanou
vládní stranou) či bude-li dále narůs-
tat (posílí ve volbách do Poslanecké
sněmovny), pak se bude Česká repub-
lika posouvat spíše k modelům ener-
getických koncepcí typu Německo. To
by znamenalo postupný útlum jaderné
energetiky a větší využívání energie
získané z obnovitelných zdrojů (první
varianta).

Pokud Strana zelených v příští vlá-
dě nebude (případně za určitých okol-
ností i bude, ale s menším politickým
vlivem), pak s největší pravděpodob-
ností zůstane zachován a posilován
energetický model. Tento model bude
nadále stát na důsledném využití ener-
gie získávané z fosilních paliv těžených
v ČR, dalším rozšířením výroby ener-
gie z jádra, postupným zapojováním
výroby z obnovitelných zdrojů – avšak
jen tehdy, dosáhnou-li odpovídající
efektivity (druhá varianta). Snaha
o úspory (alespoň zdánlivá) je přítom-
na v každé koncepci.

Text vychází z Working paperu 30/2008
Energetická politika České republiky –
otázka prosaditelnosti, autorů E. Do-
brovolné, V. Havlíka, M. Kvasničky
a T. Petra, který vydal Mezinárodní po-
litologický ústav v Brně v roce 2008.

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR –
ALTERNATIVY A DOPORUČENÍ

příloha

EVA DOBROVOLNÁ,

VRATISLAV HAVLÍK,

MICHAL KVASNIČKA,

TOMÁŠ PETR
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Dostatečné množství energetických
surovin poskytovaných stabilně a za
přijatelné ceny jsou základními pod-
mínkami celosvětového hospodářské-
ho růstu. Zajištění přísunu energií je
vitálním zájmem každého státu. Nej-
silnější hospodářská centra, odkud
v současnosti pochází rozhodující díl
světové produkce zboží, leží převážně
v euroamerické oblasti. Země, nachá-
zející se v této části světa, jsou společ-
ně s Japonskem také největšími spot-
řebiteli energie.

Zároveň se jedná o státy s nejrozvi-
nutějšími ekonomikami, které jsou
z hlediska energetické bezpečnosti
nejvíce zranitelné, protože mají spot-
řebu energií rozloženou do velkého
množství sektorů a v podstatě postihu-
jí všechny dimenze života jejich spo-
lečností. Struktura energetické spot-
řeby jednotlivých zemí se liší, ale do-
minantní komoditou je jednoznačně
ropa. Současná vysoká cena „černého
zlata“ je výsledkem souběhu více fak-
torů, mezi nimiž hrají bezpečnostní ri-
zika spojená s mezinárodním teroris-
mem roli podstatnou, nikoliv však je-
dinou. Cena, kterou nyní platí vyspělý
Západ za životně důležitou surovinu,
tedy není pouze předmětem komer-
čních jednání, ale přímo se týká i jeho
bezpečnostních zájmů.

Cena ropy, stejně jako jiných trž-
ních komodit, je určována nabídkou
a poptávkou. Specifikem energetic-
kých surovin je však jejich strategický
význam. Do vzorce nabídka – poptáv-
ka je proto v případě ropy ještě nutné
dosadit další podstatné faktory, který-
mi jsou situace ve zdrojových oblas-
tech a bezpečnost transportních cest.
Obě tyto skutečnosti se významně pro-
jevují na ceně ropy.

Většina států je závislá na importu

Z vyspělých ekonomik disponuje má-
lokterá země tak velkými zásobami ro-

py jako například Kanada, druhá
v žebříčku zemí s ověřenými zásobami
ropy (178,8 mld. barelů, při započítáni
tzv. ropou nasycených písků). Ostatní
státy jsou dle údajů United States Ener-
gy Information Agency ve větší či menší
míře závislé na importu. V tomto
smyslu je velmi zranitelné Japonsko,
které spotřebovává 5,4 mil. barelů
denně a téměř stejné množství impor-
tuje (5,3 mil. barelů). Přitom největší
ověřená naleziště ropy se z velké části
nacházejí v místech zvýšeného mezi-
národního napětí, otevřených konflik-
tů, dlouhodobých sporů nebo je zde
patrná náchylnost k politické nestabi-
litě. Jedná se především o oblast Pers-
kého zálivu a přilehlý region označo-
vaný za širší Střední Východ. V první
desítce zemí s největšími ověřenými
zásobami ropy se umis�uje hned pět
států Perského zálivu – Saudská Ará-
bie, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arab-
ské emiráty. Kapacita jejich zásob se
pohybuje v rozmezí 97,8–261,9 mld.
barelů. Zbývajícími držiteli význam-
ných ropných zásob jsou Venezuela,
Rusko, Libye a Nigérie, jejichž zdroje
se pohybují v rozmezí 35,3–77,2 mld.
barelů.

Přehled o množství vlastněné ropy
je důležitý pro vytváření dlouhodo-
bých strategií energetické bezpečnos-
ti. Stejně tak je důležité sledovat aktu-
ální stav a jednání hlavních producen-
tů ropy. Data totiž jednoznačně doklá-
dají, že některé státy sice disponují
velkými zásobami, ale současně ne-
jsou hlavními producenty, respektive
exportéry. Například již zmiňovaná
Kanada sice disponuje druhými nej-
většími ověřenými nalezišti ropy, ale
neprosazuje se na světových trzích ja-
ko významný exportér. Naopak Rusko
je až na osmé příčce z hlediska zásob
ropy, ale v současnosti zaujímá dru-
hou pozici mezi exportéry (7 mil. bare-
lů denně) hned za Saudskou Arábií,
která je v obou případech první (záso-

by 261,9 mld. /export 9 mil. barelů
denně). Norsko rovněž nevykazuje
obří naleziště, přesto je na třetí příčce
z hlediska exportu se svými necelými
3 mil. barelů denně.

Důležitá role OPECu

Charakteristickým rysem dnešního
způsobu obchodování s ropou je do-
pad celkového objemu disponibilní
nabídky a současně poptávky v globál-
ním měřítku na ceny. Vzájemná pro-
pojenost vede k tomu, že není v mož-
nostech jedné země určovat pravidla
hry. Toho využívají státy sdružené
v Organizaci zemí vyvážejících ropu
(OPEC), které společným postupem
ovlivňují množství ropy dodávané na
světový trh a tím také její cenu.

Země stojící mimo OPEC (např.
Rusko, Norsko a Mexiko), mohou být
spotřebiteli motivovány k tomu, aby
zvyšovaly svou produkci a tím tlačily
ceny ropy dolů, ale to není příliš v je-
jich zájmu, protože jim vysoká cenová
hladina přináší vyšší zisky. Navíc, v ta-
kových případech jako je Rusko, exis-
tuje vysoká závislost růstu hrubého
domácího produktu (HDP) na expor-
tovaných surovinách a podle údajů
Světové banky vytváří ropný a plyná-
renský sektor až 25 % HDP Ruska.

Rostoucí poptávka po ropě ze stra-
ny hospodářsky nejvyspělejších zemí
je doprovázená rychle se rozvíjející
spotřebou Číny a Indie. Čína je v sou-
časnosti druhým největším konzumen-
tem po USA a další expanze její eko-
nomiky přirozeně povede ke zvýše-
ným nárokům na ropu, kterou sama
neoplývá a musí z velké části dovážet.
Právě dramatický nárůst poptávky ze
strany Číny, patrný od konce 90. let
minulého století, akceleroval společně
s dalšími faktory nárůst ceny ropy.
„Žíznivá“ čínská ekonomika bude
v budoucnosti podstatným tahounem
poptávky.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
A GEOPOLITIKA

BŘETISLAV DANČÁK

ředitel Mezinárodního

politologického ústavu

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

SVĚT VIDĚNÝ Z ŘÍPU zahraniční politika
pro každého z nás
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Publikaci můžete objednávat na www.cevro.cz, případně tel. 221 506 720.
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AKTUALITY
Z VOLEB V USA
17. 8. Kandidáti na příštího americké-
ho prezidenta Barack Obama a John
McCain poprvé promluvili podobnou
rétorikou a z jednoho místa. Sešli se
v televizním pořadu populárního pas-
tora Ricka Warrena a shodli se v po-
hledu na křes�anské hodnoty. Když
ovšem došlo na potraty a válku proti
teroru, bylo po idyle. V katedrále
Saddleback v Los Angeles, kam přišli
do hodinového pořadu duchovního
a spisovatele Ricka Warrena, se po-
stupně vyzpovídali z několik témat.

Debatu přímo sledovalo tisíc lidí. Po-
dle amerických komentátorů mohla
diskuse pomoci spíše Obamovi, které-
ho 12 procent Američanů považuje za
muslima. Zatímco první Warrenův
host, senátor Obama, se prezentoval
jako moderněji smýšlející člověk, kte-
rý se postavil za právo ženy na umělé
přerušení těhotenství, McCain to
striktně odmítl. Podle serveru BBC se
přihlásil k hnutí Pro život a vyjádřil mu
podporu. Oba se ovšem důrazně při-
hlásili k základním křes�anským hod-
notám a křes�anské víře.
25. 8. Demokratický uchazeč o úřad
amerického prezidenta Barack Oba-
ma si vybral jako kandidáta na funkci
viceprezidenta senátora Josepha Bi-
dena. Obama to uvedl na svých oficiál-
ních internetových stránkách. Biden

stojí v čele zahraničního výboru horní
komory Kongresu a je považován za
odborníka nejen na zahraničněpolitic-
kou problematiku, ale rovněž na otáz-
ky zbrojení. Biden je jedním z nejzku-
šenějších amerických zákonodárců.
Do Senátu byl za stát Delaware popr-
vé zvolen v roce 1972. Dvakrát také
kandidoval za demokratickou stranu
na prezidenta: poprvé to bylo v roce
1988, kdy z kampaně odstoupil kvůli
podezření, že opsal svůj projev. Pod-
ruhé se o křeslo v Bílém domě ucházel

nyní, kandidaturu ale kvůli nízké pod-
poře voličů letos v lednu vzdal.
27. 8. Měsíce s ním tvrdě bojovala.
Kritizovala jeho nezkušenost, tvrdila,
že není připraven vést zemi. Te
 je
všechno jinak. Hillary Clintonová na
sjezdu amerických demokratů důraz-
ně podpořila Baracka Obamu coby
kandidáta na prezidenta. Dokonce se
označila za jeho hrdou příznivkyni.
„Barack Obama je můj kandidát.
A musí se stát naším prezidentem,“
prohlásila Clintonová, jejíž souboj
s Obamou o stranickou nominaci do
prezidentských voleb bylo možné ne-
jednou označit za válku.
28. 8. Američtí demokraté na sjezdu
v Denveru oficiálně nominovali Ba-
racka Obamu do prezidentských vo-
leb. Senátor z Illinois tak má šanci stát

se prvním afroamerickým šéfem Bílé-
ho domu. V listopadové volbě mu bu-
de soupeřem republikán McCain.
Obamu včera na sjezdu podpořil i ex-
prezident Bill Clinton.
29. 8. Republikánský kandidát na pre-
zidenta Spojených států John McCain
oznámil, že jeho viceprezidentkou bu-
de Sarah Palinová. Čtyřiačtyřicetiletá
guvernérka Aljašky ho doprovodí do
Bílého domu v případě vítězství v lis-
topadových volbách. Volba čtyřiačtyři-
cetileté guvernérky je překvapením.
Analytici totiž favorizovali Mitta
Romneyho, který už se s McCainem
utkal v primárkách, a také několik dal-
ších mužů. V americké politice je Pali-
nová téměř neznámá. Vzděláním no-
vinářka je první ženou-guvernérkou
Aljašky a dosud nejmladší osobou,
která stojí v čele státu. Výběrem Pali-
nové McCain možná apeluje na žen-
ské voličky rozčarované z toho, že si
Barack Obama zvolil jako svého vice-
prezidenta Josepha Bidena namísto
senátorky Hillary Clintonové.

Palinová je o tři roky mladší než
McCainův demokratický protikandi-
dát Obama. V tandemu s McCainem
(72) tak stírá věkový rozdíl, který re-
publikánského uchazeče dosud dělil
od jeho demokratických soupeřů.
Obamovu kandidátovi Josephu Bide-
novi je pětašedesát.

Nevýhodou guvernérky Palinové
může být to, že je stejně jako McCain
považována za rebelku v rámci Re-
publikánské strany. Podobně jako re-
publikánský senátor je proti umělému
přerušení těhotenství a proti sňatkům
osob stejného pohlaví. Na druhou
stranu však přiznává, že má mnoho
přátel mezi homosexuály.
2. 9. V poněkud pochmurné náladě
zahájili američtí republikáni sjezd, na
němž oficiálně nominují Johna McCa-
ina do prezidentských voleb. Měsíce
chystanou akci jim překazil hurikán
Gustav, kvůli kterému se program
úvodního dne scvrkl na čtvrtinu, a také
oznámení viceprezidentské kandidát-
ky Sarah Palinové, že její 17letá dcera
čeká dítě.

událost roku

REDAKCE

CEVROREVUE

Republikánská kandidátka na viceprezidentku Sarah Palinová
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Z tohoto důvodu se tento článek věnu-
je obvinění súdánského prezidenta
Omara Hasana Ahamada al-Bashira,
kterého obvinil Mezinárodní trestní
tribunál (ICC) z válečných zločinů, ge-
nocidy a zločinů proti lidskosti v sú-
dánské provincii Dárfúr. Tato událost
je zásadní svým významem z toho dů-
vodu, že se tak stalo poprvé, kdy byla
stávající hlava státu obviněna soudem
z podobných zločinů.

Na základě vyšetřování zločinů
spáchaných v Darfúru konstatoval
ICC, že identifikoval důkazy, které
předložil hlavní prokurátor Luis Mo-
reno-Ocampo a které prokazují, že
prezident Omar Hasan Ahamad
al-Bashir nese trestní odpovědnost za
výše uvedené činny. Ocampo předložil
deset bodů pro jeho obvinění – dva se
dotýkají vraždění, pět zločinů proti
lidskosti a tři genocidy. Poté požádal
o vydání zatykače. Předložené důkazy
jsou nyní v rukou soudců, kteří roz-
hodnou o vydání zatykače. Súdánská
vláda na uvedená obvinění reagovala
nesouhlasně.

Vznik konfliktu

Povstáním na západě země v oblasti
Darfúr vznikl v roce 2003 konflikt,
který trvá doposud. Odborníci OSN
odhadují, že v průběhu konfliktu ze-
mřelo přes 300 000 lidí a asi 2,5 mi-
lionu bylo vyhnáno ze svých domovů.
V tomto konfliktu proti sobě stojí čer-
ní rebelové, arabské milice a farmáři.
Mírová dohoda o Dárfúru byla sice
podepsána již v roce 2006, avšak jed-
notlivé skupiny a hnutí se nadále štěpí
a naděje na urovnání konfliktu tak kle-
sají. Kritika mezinárodního společen-
ství směřuje dlouhodobě na súdán-
skou vládu a zdá se, že na hnutí rebelů
se pozapomnělo.

Vedle sociálních a politických pří-
čin tohoto problému je nutné hledat
kořeny konfliktu také v ekologické
krizi způsobené klimatickými změna-
mi v oblasti Sahelu. Tyto klimatické
změny přinesly úbytek srážek a vysy-
chání subsaharské Afriky.

Cesta al-Bashira k moci

Prezident al-Bashir se v Súdánu dostal
k moci v roce 1989, kdy byl Súdán zmí-
tán občanskou válkou mezi severem
a jihem země. Stál v čele skupiny dů-
stojníků, kteří svrhli vládu prezidenta
Sadiqa al-Mahdího. Al-Bashir je za-
stánce islámu a v zemi, vyjma jihu, vy-
hlásil právo šaría. Pod jeho vedením
byla po dvaadvaceti letech v roce 2005
občanská válka v zemi ukončena.
Konflikt v Darfúru lze však považovat
za její pokračování.

Prezident al-Bashir není první, kdo
byl ze zločinů v Dárfúru obviněn.
V květnu 2007 byly vydány dva zatýka-
cí rozkazy. Jedním z obviněných byl
Ahmed Harún, který v současné době
zastává post ministra pro humanitární
záležitosti Súdánu. Druhým, na které-
ho byl vydán zatykač, byl velitel milicí
Janjawid Ali Kushayb. Jejich obvinění
se vztahuje na zločiny spáchané v době
od srpna 2003 do března 2004, kdy by-
ly údajně v průběhu několika útoků na
čtyři města západního Dárfúru Kodo-
om, Bindisi, Mukjar, Arawala a v okol-
ních oblastech spáchány zločiny proti

civilnímu obyvatelstvu, které měly za
následek smrt přibližně 1000 lidí. Na
těchto útocích se údajně podílely sú-
dánské ozbrojené síly a milice Janja-
wid.

Řešení situace v Darfúru po obvinění
prezidenta al-Bashira

Súdánská vláda i řada regionálních or-
ganizací, včetně Africké unie, Ligy
arabských států či Hnutí nezúčastně-
ných, odsoudily rozhodnutí hlavního
žalobce. Velmi rychlá reakce předsta-
vitelů Africké unie přinesla jasný sig-
nál, že snaha obžalovat prezidenta
al-Bashira může narušit samotné mí-
rové úsilí v Dárfúru. Tři týdny po vzne-
sení obvinění proti prezidentovi al-Ba-
shirovi oznámil súdánský ministr spra-
vedlnosti Abdel-Basit Sabdarat jme-
nování zvláštního prokurátora, který
by měl analyzovat hrozby ve válkou
zpustošené oblasti Dárfúr od roku
2003.

Pokud jde o samotné řešení krize
v Darfúru je možné spatřovat jej v za-
jištění humanitární pomoci v oblasti,
zajištění ekonomického rozvoje a také
v hledání politického řešení situace.
Otázkou tedy je zda rozhodnutí hlav-
ního žalobce ICC je krokem, který to-
to politické řešení v oblasti může při-
nést. Bezpochyby se jedná o rozhod-
nutí, které je v souladu s mandátem
tribunálu. I přesto se nedá příliš před-
pokládat, že by prezident al-Bashir
stanul před tribunálem ICC, protože
Súdán jeho jurisdikci neuznává. Z vý-
še uvedených reakcí súdánské vlády
i regionálních organizací je zřejmé, že
se bezpochyby jedná o akt, který bude
vzbuzovat i nadále rozporuplné reak-
ce na poli diplomacie.

DÁRFÚR – MÍSTO
VLEKLÉHO KONFLIKTU

třetí svět

KVĚTA STREJČKOVÁ

studentka politologie,

FF UHK

NEDÁVNÉ ČERVENCOVÉ ZADRŽENÍ NĚKDEJŠÍHO VŮDCE BOSENSKÝCH SRBŮ
RADOVANA KARADŽIČE OBVINĚNÉHO Z GENOCIDY BOSENSKÝCH MUSLIMŮ

BĚHEM VÁLKY V BÝVALÉ JUGOSLÁVII ZCELA ZAPLNILO MÉDIA A DALO BY SE
ŘÍCT, ŽE ZASTŘELO OSTATNÍ POLITICKÉ UDÁLOSTI, KTERÉ VŠAK NEJSOU

SVÝM VÝZNAMEM O NIC MÉNĚ DŮLEŽITÉ.

Súdánský prezident Omar Hasan
Ahamad al Bashir (zdroj: iDNES.cz)



24

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

24

RAKOUSKO:
PAST VELKÉ KOALICE

Vnitřní rozpory sžíraly zejména so-
ciální demokraty, kteří ve velké koalici
drželi díky těsnému vítězství v posled-
ních volbách post spolkového kanclé-
ře (premiéra), a to v osobě Alfreda
Gusenbauera.

Lidovci: Stačilo!

Celé dva roky velké koalice se navíc
nesly ve znamení neustálého sporu
mezi koaličními stranami. Na hašteře-
ní dlouho vydělávali zejména lidovci
vicekancléře Wilhelma Molterera, kte-
ří už krátce po vytvoření vlády zaujali
první pozici v žebříčku volebních pre-
ferencí. Lidovci dlouho čekali na vhod-
ný okamžik k rozbití koalice a vyvolání
předčasných voleb. Od nich si slibovali
návrat na pozici nejsilnější strany a ná-
rok na funkci kancléře.

K vyvolání vládní krize lidovci vyu-
žili pád dosavadního sociálnědemok-
ratického kancléře Alfreda Gusenbau-
era z funkce stranického předsedy.
Gusenbauera v čele sociálních demo-
kratů krátce před prázdninami nahra-
dil jeho vládní kolega – ministr dopra-
vy Werner Faymann. Na výměnu stra-
nického šéfa u koaličního partnera za-
reagoval předseda lidovců Molterer
projevem, jehož hlavním obsahem byla
věta: „Stačilo!“. Lidovci opustili koali-
ci a obě velké strany souhlasily se záři-
jovým termínem předčasných voleb.

Volební kampaň se nesla v atmo-
sféře velkého oslabování obou dosud
vládnoucích stran. Výzkumy volič-
ských preferencí signalizovaly, že so-
ciální demokraté i lidovci ztratí znač-
nou část voličstva a o slovo se hlásila
řada menších stran. Sociální demokra-
té začali propagovat nejrůznější so-
ciální populistická gesta a lidovcům

najednou zůstaly prázdné ruce. Jejich
návrhy reforem nezněly po dvou le-
tech vládní spolupráce se socialisty
příliš věrohodně. Sociální demokraté
navíc odhodili svou silně proevrop-
skou politiku a začali namlouvání
s oběma subjekty populistické pravice
– svobodnými H. C. Stracheho a Sva-
zem pro budoucnost Rakouska J. Hai-
dera.

V souboji o to, kdo z účastníků do-
savadní velké koalice méně ztratí, na-
hrával sociálním demokratům i fakt,
že je do voleb vedl nový dynamický
lídr W. Faymann, zatímco lidovci si
v čele ponechali W. Molterera, který
v předvolebním období působil poně-
kud nevýrazně.

Populistická vlna

Samotné volby skončily několika pře-
kvapeními. Sociální demokraté sice
potvrdili prognózy z období krátce
před volbami, kdy lidovce v žebříčku
stranické popularity předstihli, a ve
volbách vyhráli, ale zaznamenali vů-
bec nejhorší výsledek od roku 1945,
když spadli dokonce pod hranici 30
procent hlasů (29,7 %). Ještě hůře
skončili lidovci (25,6 %). I oni zazna-
menali nejnižší poválečný výsledek
a oproti posledním volbách ztratili té-
měř devět procent. Osud rakouských
lidovců v poslední verzi rakouské vel-
ké koalice tak potvrzuje přesvědčení,
že stranám zúčastněným na velké koa-
lici jejich angažmá v očích voličů ško-
dí. Pro reformní pravici to navíc platí
dvojnásob.

Ztratili i zelení, kteří spadli až na
páté místo (9,8 %) a rozplynul se jim
znovu sen o vytvoření historicky první
rakouské rudo-zelené vlády.

Zelení hodně očekávali od novinky
ve volebním právu, která poprvé v ce-
lostátních volbách umožnila volit již
od 16 let. Toto rozšíření elektorátu
ovšem nejvíce nahrálo pravicovým po-
pulistům, kteří ve skupině prvovoličů
triumfovali.

Volby obecně přinesly velký vze-
stup populistů. Svobodní získali 17 %
hlasů, což výzkumy avizovaly, a posílili
o 8 % oproti volbám v roce 2006. Na-
opak málokdo čekal vzestup Haidero-
va Svazu pro budoucnost Rakouska,
který vznikl, když Haider opustil svo-
bodné a založil novou formaci. Haide-
rův Svaz ale slavil úspěchy pouze v Ko-
rutanech, kde byl Haider zemským
hejtmanem. Letos se ale postavil do
čela kandidátky pro parlamentní volby
a tradičně zazářil v poslední předvo-
lební debatě. A právě ta mu vynesla
překvapivých 11 % hlasů. Populisté
dohromady tak získali téměř tolik co
vítězní sociální demokraté.

Složité hledání nové koalice

Ještě před volbami byly obě strany
rozhádané a jejich spolupráce byla vy-
loučena. Krátce po volbách se ale
Strache a Haider usmířili a plánovali
možnou vládní spolupráci. Koalice
(nebo tolerance menšinové vlády) so-
ciálních demokratů nebo lidovců
s dvojicí populistických stran je totiž
početně jedinou možností, která může
nahradit dosavadní velkou koalici, je-
jíž strany ztratily ve volbách 15 pro-
cent hlasů.

Povolebními kartami zamíchala
i demise šéfa lidovců, kterého nahradil
dosavadní ministr zemědělství Josef
Pröll (synovec zemského hejtmana
z Dolních Rakous). Nový předseda li-
dovců má totiž k populistům mnohem
dále než konzervativní křídlo, ke kte-
rému patřil jeho předchůdce W. Mol-
terer nebo bývalý kancléř W. Schüssel.
Nejasná je i situace v populistickém
spektru po tragické smrti J. Haidera.
A tak možná vše spěje zpět k velké
koalici. Kolik by po ní velkým stranám
zbylo voličů, je ve hvězdách…

RAKOUŠTÍ VOLIČI BYLI V ZEMI NAŠICH JIŽNÍCH SOUSEDŮ POSLEDNÍ
ZÁŘIJOVOU NEDĚLI OPĚT U VOLEBNÍCH UREN. PŘEDČASNÉ VOLBY VYVOLALA
DLOUHOTRVAJÍCÍ KRIZE VELKÉ KOALICE LEVICOVÝCH SOCIÁLNÍCH
DEMOKRATŮ A LIDOVCŮ, KTEŘÍ SE NA RAKOUSKÉ POLITICKÉ SCÉNĚ
NACHÁZEJÍ V PRAVÉM STŘEDU.

zahraniční inspirace

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog
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SARAH PALINOVÁ:
KANDIDÁTKA NA

VICEPREZIDENTKU USA
Palinová řekla, že když se postavila
Murkovskimu, diskutovala s Benem
Stevensem, tehdejším předsedou re-
publikány ovládaného aljašského Sená-
tu a synem republikánského senátora
Teda Stevense, který jí řekl: „Nesoupeří-
te pouze proti Murkowskimu. Soupeříte
proti mně, mému otci a celé republikán-
ské straně.“ Ona nicméně tříkolový sou-
boj vyhrála s 50 % hlasů a odsunula gu-
vernéra Murkowskiho na třetí místo.

Přísná na republikány i demokraty

Pokračujíc v reformní a antikorupční ré-
torice a navzdory porážce od Demokra-
tů ve všeobecných volbách v témže roce,
porazila Palinová bývalého demokratic-
kého guvernéra ve volebním roce, který
byl jinak pro Republikány pohromou.
Palinová se stala první aljašskou guver-
nérkou a ve 42 letech nejmladší guver-
nérkou v aljašské historii. Stala se velmi
populární u tradičních obyvatel Aljašky,
u kterých jí volební průzkumy přisuzo-
valy více než 90 procentní podporu.

Palinová přišla do úřadu se sliby zá-
sadní etické reformy, která měla ukon-
čit kulturu sebeobohacování, a v červen-
ci 2007 také podepsala zásadní „etický“
zákon. Stejně jako McCain, i Palinová
občas rozhněvala členy republikánské-
ho establishmentu používáním stejně
přísné etické politiky na Demokraty
i Republikány. Podpořila zápas guver-
néra Liuetenanta proti Donu Youngovi,
partnerovi ve Sněmovně reprezentantů,
a veřejně vyzvala senátora Teda Steven-
se, aby se podrobil vyšetřování FBI
v otázce svých finančních transakcí.

Palinová rovněž splnila svůj slib
v ekonomických a finančních otázkách
a prodala soukromý tryskáč bývalého
guvernéra v ceně 2,7 milionů dolarů.
V srpnu 2007 byl tryskáč k dispozici na
portálu eBay, ale prodej zkrachoval a le-
tadlo bylo později prodáno za 2,1 mi-
lionů pomocí soukromé brokerské fir-
my. Stejně tak se rozhodla nevyužít slu-
žeb šéfkuchaře bývalého guvernéra.
Dnešní výdaje Palinové na post guver-
nérky jsou o 80 % nižší než u jejího
předchůdce.

V interview pro časopis Time v roce
2007 popsala Palinová Republikánskou
stranu jako „pravou agendu pro Ameri-
ku“, protože právě ona „respektuje rov-
nost a respekt k životu a za kompetent-
nější činit důležitá rozhodnutí považuje
amerického jednotlivce a rodiny spíše
než vládu a stát.“ V témže rozhovoru
řekla, že republikánkou je proto, že „in-
dividuální svoboda a nezávislost jsou
pro mě extrémně důležité.“

Proti potratům i registrovanému
partnerství

Demonstrací faktu, že nominace Pali-
nové byla učiněna minimálně částečně
se záměrem zavázat si konzervativní
část republikánské strany, je pozice Pali-
nové v sociálních otázkách. Palinová je
doživotní členkou Národní střelecké
asociace, nejdůležitější celostátní orga-
nizace obránců práva Američanů držet
vlastní zbraň, jak jej garantuje druhý do-
datek americké ústavy. Podporuje rov-
něž trest smrti, tedy pozici, která je ob-
vyklá pro státy West Mountain.

V dalších dvou klíčových etických
otázkách stojí Palinová bok po boku
s konzervativci: je pro-life političkou
(proti potratům) a nesouhlasí s udělová-
ním tradičních manželských práv oso-
bám v homosexuálních svazcích. Palino-
vá prošla v osobním životě dlouhou ces-
tou, kterou si získala kredit v sociálních
otázkách a pomohla tak Američanům
se s ní ztotožnit, protože její život byl
v mnohém podobný těm jejich. Sarah
a její manžel Todd mají pět dětí, nejstar-
ší z nich je v armádě (účast ve všech
amerických ozbrojených silách je plně
dobrovolná) a nyní je na cestě do Iráku
na jednoroční službu. Nejmladší syn tr-

pěl již před narozením Downovým syn-
dromem, Palinová si přesto dítě pone-
chala. Toto její rozhodnutí je sledováno
s obrovským respektem z pro-life komu-
nity, stejně jako rozhodnutí její sedm-
náctileté dcery ponechat si počaté dítě.

Zůstává otázkou, zda McCainovo
rozhodnutí nominovat Sarah Palinovou
bude součástí úspěšné strategie sjedno-
cení republikánské základy, a zároveň
přiláká nerozhodnuté voliče středu tak,
aby republikánští kandidáti získali ve
Volebním shromáždění potřebných 270
hlasů. Jisté však je, že Palinová vnesla do
kampaně energii a rozruch, které spolu
s McCainem potřebují, čím více se blíží
volební den 4. listopadu.

GUVERNÉRKA SARAH PALINOVÁ SI UDĚLALA POLITICKÉ JMÉNO NA ALJAŠCE
JAKO PRŮKOPNÍK VLASTNÍ CESTY K PRAVICI. V GUVERNÉRSKÉ KAMPANI

V ROCE 2006 VYZVALA A PORAZILA ÚŘADUJÍCÍHO REPUBLIKÁNSKÉHO
GUVERNÉRA FRANKA MURKOWSKIHO – LEGENDU MODERNÍ ALJAŠSKÉ

POLITIKY, SLOUŽÍCÍHO 22 LET NA POSTU REPUBLIKÁNSKÉHO SENÁTORA
ZA ALJAŠKU VE WASHINGTONU.

Sarah Palinová (nar. 1964)
• guvernérka Aljašky
• republikánská kandidátka

na viceprezidentku USA
• matka pěti dětí, odpůrkyně potratů

a homosexuálních svazků

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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PŘEČETLI JSME

Brněnské nakladatelství CDK přišlo
s dalším titulem z řady Klasikové spo-
lečenských věd, a to publikací Emilia
Gentileho Politická náboženství. Kni-
ha je úvodem do studia tzv. sakraliza-
ce politiky, která nastoupila paralelně
s ústupem vlivu klasických nábožen-
ství. O politických, resp. občanských
náboženstvích hovořil již Alexis
de Tocqueville a identifikoval je jako
nezbytná pro udržení soudržnosti po-
litické komunity. Postupem času však
došlo k jejich degeneraci a vrcholem
politizace náboženství se stal nacis-
mus a komunismus. Emilio Gentile
zkoumá jak teoretické základy a jak se
politické náboženství vyvíjelo, tak

praktické důsledky snahy vybudovat
nebeský ráj na zemi.

K nacionálnímu socialismu Gentile
například napsal: „Sakralizace politiky
na sebe vzala v případě nacionálního
socialismu dominantní a nepronikající
roli. Do všech stránek života v Německu
zasahovala její dogmata, její mýty, její
obřady a její symboly … Politické nábo-
ženství národního socialismu bylo –
a dopomohla mu k tomu odborně vede-
ná propaganda – nejsilnějším podnětem
pro masové liturgické projevy, které vy-
vrcholily zbožňováním Führera.“ (str.
65). I komunismus měl obdobné rysy
s uctíváním jedné strany, jednoho vůd-
ce a podmaněním všech oblastí lidské-
ho života a Gentile na ně v knize de-
tailně upozorňuje.

Publikaci lze doporučit všem, koho
zajímá pozadí fungování politiky
v dnešní době. Ta se vyznačuje vzrůsta-

jící skepsí k tradičním náboženstvím,
které nahrazuje alternativními systé-
my víry a loajality. Nahlédnutí do dří-
vějších konceptů sakralizace politiky
(ne nutně nedemokratických!) umož-
ní pochopit fungování dnešní politiky
zase z jiné perspektivy.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Vodnář, 50 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 1991 komunální politika, od roku 2000
do roku 2004 krajské zastupitelstvo, čtyři roky
Senát.

Jaké přání byste si rád splnil?
Ochutnat skvělý koňak.

Máte rodinu?
Ženatý, dvě dospělé dcery.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Dokumenty, historické filmy, divadelní inscena-
ce – zvláš� pantomima.

Jakou posloucháte muziku?
Mozart, Grieg, Janáček.

Kterou barvu máte rád?
Jasné barvy.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Kdokoliv kdo je odvážný a není hlupák.

Jaké máte koníčky?
Rekreační sporty, kultura.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Řecký ostrov vzdálený od civilizace.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Celkový dojem a oči.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Studijní výsledky dcer.

Vítězslav Vavroušek / senátor

Politická náboženství / Emilio Gentile

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Druhá světová válka definitivně zničila fašistické
a nacionálně socialistické náboženství, v kolektiv-
ní paměti je odsoudila k věčnému zatracení, ne-
znamenala ale konec sakralizace politiky. V někte-
rých starých západních demokratických státech,
v nichž se projevovala dříve, existovala v druhé
polovině 20. století dál s různou intenzitou a po
různě dlouhou dobu více či méně zřetelně a insti-
tucionálně coby občanské náboženství. To bez-
konfliktně existovalo bok po boku tradičních ná-
boženství. Ve stejné době v jiných částech světa
se objevila politická náboženství nová či znovu
oživená.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Média

1/ K jakému proudu patří britský list
The Guardian?
a) labouristé
b) konzervativci
c) liberálové

2/ Který americký deník odhalil kauzu
Watergate?
a) New York Times
b) Washington Post
c) Financial Times

3/ Kterého republikánského prezidenta
se kauza Watergate týkala?
a) Ronald Reagan
b) Richard Nixon
c) George Bush

4/ Ve které zemi vychází list El Pais?
a) Brazílie
b) Portugalsko
c) Španělsko

5/ Která z amerických televizí bývá
považována za nejvíce pravicovou
(republikánskou)?
a) CNN
b) CBS
c) Fox News

6/ Jak se jmenuje australský mediální
magnát, který vlastní řadu novin a televizí,
zejména ve Velké Británii?
a) Jack Welsh
b) Rupert Murdoch
c) Ronald Lauder

7/ Jak se jmenoval deník spoluvlastněný
v 90. letech místopředsedou ODS
Miroslavem Mackem?
a) Telegraf
b) Slovo
c) Listy

8/ Které médium v Čechách odhalilo
kauzu Srba?
a) Mladá fronta DNES
b) Respekt
c) TV Nova

9/ Kterou televizi na Slovensku založil
někdejší předseda politické strany ANO
Pavol Rusko?
a) TV JOJ
b) Markíza
c) TA3

10/ Jak se jmenuje organizace, která
profesně sdružuje české novináře?
a) Syndikát novinářů ČR
b) Profesní komora českých novinářů
c) Svaz českých novinářů

11/ Kdo volí Radu pro rozhlasové
a televizní vysílání?
a) Poslanecká sněmovna
b) Poslanecká sněmovna společně

se Senátem
c) z jedné třetiny Poslanecká

sněmovna, Senát a prezident

12/ Ke kterému proudu inklinuje
slovenský deník SME?
a) liberálnímu
b) sociálně-demokratickému
c) krajně pravicovému

13/ Ve kterém týdeníku působil jako
šéfredaktor pozdější ministr informatiky
Vladimír Mlynář?
a) Týden
b) Reflex
c) Respekt

14/ Ve které zemi vychází deník Dagens
Nyheter?
a) Dánsko
b) Norsko
c) Švédsko

15/ Ve kterém deníku působil někdejší
poradce premiérky Thatcherové John
O'Sullivan?
a) Daily Telegraph
b) Daily News
c) The Times

16/ Kdo ze známých osobností z okolí
Hradu zakládal týdeník Reflex?

a) Ladislav Jakl
b) Petr Hájek
c) Jiří Weigl

17/ Jak se jmenuje známý americký
konzervativní měsíčník?
a) The Salisbury Review
b) The National Review
c) Political Affairs

18/ Ve které německy hovořící zemi
vychází deník Neue Kronenzeitung?
a) Německo
b) Švýcarsko
c) Rakousko

19/ Jak se jmenuje tisková agentura
zaměřená primárně na ekonomické
zpravodajství?
a) Bloomberg
b) DPA
c) EFE

20/ Jak se jmenuje nejznámější německý
bulvární deník?
a) Süddeustche Zeitung
b) Frankfurter Rundschau
c) Bild

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

Hodnocení:
0–7/ Média hrají v současném
světě důležitou roli. Alespoň
základní znalosti byste proto měli
získat.
8–14/ Orientujete se ve spletitém
světě novin a televizí celkem
obstojně a dokážete rozeznat
jejich postoje.
15–20/ Jste skutečným
odborníkem na média, čeká Vás
kariéra mediálního poradce!
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:MikulášDzurinda.Kvíz:JoséManuelBarroso–
předseda;MargotWallström–viceprezidentproinstituce;DanutaHüb-
ner–regionálnípolitika;VladimírŠpidla–zaměstnání,sociálníotázky
arovnost;JánFige
–vzdělání,kulturaanárodníjazyky;LászlóKovács
–daňováacelníunie;GünterVerhaugen–viceprezident,podnikyaprů-
mysl;JaoquínAlmunia–hospodářstvíaměna;PeterMendelson–ob-
chod;LouisMichel–vývojahumanitárnípomoc;StavrosDimas–ži-
votníprostředí.Křížovka:„…ropazajiš�ujenašiekonomickousoučas-
nost.“

Poznáte známého středoevropského politika na karikatuře?

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

Kvíz
Zařa	te eurokomisaře k oblasti jejich působnosti

José Manuel Barroso

Margot Wallström

Danuta Hübner

Vladimír Špidla

Ján Fige�

László Kovács

Günter Verhaugen

Jaoquín Almunia

Peter Mendelson

Louis Michel

Stavros Dimas

daňová a celní unie

hospodářství a měna

obchod

předseda

regionální politika

viceprezident, podniky a průmysl

viceprezident pro instituce

vývoj a humanitární pomoc

vzdělání, kultura a národní jazyky

zaměstnání, sociální otázky a rovnost

životní prostředí
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Plyn nám pomůže zajistit ekonomickou budoucnost, stejně jako …“ Dokončení výroku xxx, o němž se dočtete v rubri-
ce Galerie osobností, je v tajence. Správné řešení najdete na protější straně dole.
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Srpnová Výkonná rada

Výkonná rada ODS zasedala 25. srpna a zabývala se zejména situací v posla-
neckém klubu a otázkami konfliktu v Gruzii. Výkonná rada se usnesla, že zá-
sadně nesouhlasí s opakovaným hlasováním několika poslanců zvolených za
ODS s komunisty a socialisty proti vlastnímu poslaneckému klubu a proti zá-
kladním programovým prioritám ODS. Rada vyzvala představitele regionů, za
které byli tito poslanci zvoleni, aby se touto situací se vší vážností zabývali.

Výkonná rada zároveň konstatovala, že unáhlená reakce Gruzie na sílící
separatistické tendence v Osetii nemůže zastřít fakt, že šlo o Ruskem dlou-
hodobě a vědomě podněcovaný vývoj. Rusko eskalaci osetinského konfliktu
využilo k demonstraci své síly na území cizího suverénního státu a k přesu-
nutí konfliktu do Abcházie. Rusko se vyhnulo všem možnostem mírového
urovnání konfliktu a přímo se uchýlilo k vojenské akci, jejíž důsledky postihly
zejména civilní obyvatelstvo.

VR deklarovala, že s obavami sleduje skutečné cíle ruské agrese, kterými

bylo porušení uzemní integrity Gruzie, definitivní odtržení území Jižní Osetie
a Abcházie a nahrazení Saakašviliho západně orientované vlády proruským
režimem a že odmítá zasahování Ruska do územní integrity Gruzie.

Rada vyzvala k urychlenému jednání o členství Gruzie v NATO a podpoři-
la všechny kroky mezinárodního společenství, které povedou k udržení míru
a územní integrity Gruzie a k podpoře geopolitických, investičních a energe-
tických zájmů ČR.

Výkonná rada zároveň konstatovala, že ODS je přesvědčena, že současná
mezinárodní situace poznamenaná zjevným nárůstem mocenských ambicí
Ruska a neukončenou debatou o rozhodovacích pravidlech EU, činí z pevné-
ho ukotvení ČR v rámci euroatlantické vazby, jejíž součástí je i radarová zá-
kladna v Brdech, náš životní zájem. VR proto uvítala podepsání smlouvy
o protiraketové obraně mezi USA a Polskem a ukončení jednání o statutu vo-
jenských sil na budoucí radarové základně v ČR.

Kauza Morava
Grémium ODS na základě informací, které se v průběhu uplynulých dní obje-
vily v médiích, vyzvalo na svém mimořádném zasedání 6. září poslance ODS
Vlastimila Tlustého a Jana Moravu k jejich okamžité rezignaci na mandát
poslance. Oba poslanci byli zapleteni do případu, kdy televize Nova nabízela
politikům podvržené fotografie, které připravila s poslancem V. Tlustým.
Poslanec Morava projevil o tyto fotografie zájem a jeho jednání bylo zdoku-
mentováno skrytou kamerou. Reportáž TV Nova také obsahovala nabídku
V. Tlustého novinářům, že si nahraje své setkání s premiérem Topolánkem
a záznam jim poskytne.

ODS se ústy grémia od jednání obou poslanců znovu razantně distanco-
vala a odsoudila je jako naprosto nepřijatelné nejen politicky, ale i lidsky.

ODS se znovu omluvila poslankyni Strany Zelených Olze Zubové za to, že
byla do celé kauzy zatažena a rezolutně odmítla, že by poslanec Jan Morava
jednal na něčí stranický příkaz.

Poslanec Morava výzvu grémia akceptoval a 8. září oznámil, že se vzdá
mandátu poslance, což následně učinil. Naopak Vlastimil Tlustý odmítl
opustit poslanecký klub i stranu.

Odchod dvou poslanců ODS z klubu
V reakci na kauzu Morava opustili klub ODS poslanci Juraj Raniniec z České
Lípy a Jan Schwippel z Berouna. Oba dlouhodobě podporovali Vlastimila

Tlustého a svůj odchod zdůvodnili tím, že vedení strany v kauze Morava
označilo za viníka i Vlastimila Tlustého.

Zářijová Výkonná rada
Výkonná rada zasedla znovu 22. září. Se zármutkem přijala informaci o úmrtí
českého velvyslance v Pákistánu pana Iva Ž
árka, která znovu dokazuje, že
terorismus je jednou z největších hrozeb současnosti pro celý demokratický
svět. Česká republika je připravena po boku svých spojenců tyto demokratic-
ké hodnoty hájit.

Výkonná rada uvítala podpis smlouvy SOFA a bere na vědomí informaci

o procesu schvalování této smlouvy, ze které vyplývá, že definitivní schvalo-
vání proběhne na půdě Parlamentu ČR po volbě prezidenta USA.

Výkonná rada se znovu vrátila ke kauze Morava a konstatovala, že kauza
Tlustý–Morava poškodila ODS v očích veřejnosti natolik, že považuje za ne-
zbytné, aby oba členové vyvodili ze svého jednání důsledky a opustili Posla-
neckou sněmovnu a řady ODS.

Poslanecký klub ODS volil vedení
V pátek 26. září 2008 si poslanecký klub ODS zvolil své nové vedení. V pří-
padě této volby se opět jednalo o pravidelnou každoroční proceduru, která je
dána jednacím řádem poslaneckého klubu a odehrává se vždy po parlament-
ních prázdninách.

Orgány poslaneckého klubu ODS byly zvoleny ve stejném složení jako
v předchozích dvou volebních obdobích. V čele klubu zůstává středočeský
poslanec Petr Tluchoř. V pozici prvního místopředsedy ho bude zastupovat
Jan Bürgermeister z Prahy. Dalšími místopředsedy se opětovně stali Václav

Mencl z Brna, Pavel Hrnčíř z Novojičínska, Miloš Patera z Karlových Varů
a Zdeňka Horníková z Náchoda. Členy předsednictva zůstávají Jan Bauer
z Prachatic, plzeňský poslanec Zdeněk Prosek a jeho šumperský kolega
Petr Krill.

Klub má ještě tzv. čestnou radu (Miroslav Krajíček, Helena Mallotová,
Miroslava Němcová, Jan Vidím a Tom Zajíček), finanční komisi (Pavel Boha-
tec, Petr Bratský, Tomáš Hasil, Jaroslav Krupka a Pavel Suchánek) a kontrolní
komisi (Michael Hrbata, Daniel Reisiegel a Daniel Rovan).
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