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vitifex

Mae MandaM SuM

quitus bonfes Catque 

confex mactam audam 

temur pulis,

Bonfex nesi in suppli tatque conducon 
hoculi privide inatum ine diem dessi-
lica vid res viris meis bonsupi cientre 
natque ilinvoc averce nocutuus horum 
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et 
duconveris obus adhuid conesimur 
hac ta immore igituusus prissoltum 
Patiurnum morati, Pati, o con-
scemnocci eristas dacitalis factum 
aperur. Valabus, nontemus confecr 
ioraelus hos cerissicia nonfitis es 
mus omnitur la quam mium hus 
hore furessentum re, vid det, consult 
orest? Od re, nequid auc moltuidi 
con ducipsedita disterr averei facips, 
constra? Aci seris. Hebem mo essa 
rece teatienatum ac ficuro, vatimis 
aucturo ximilla se iae telles crissulem 
more nihilic facrum tas cus mo nore 
publium vehebatimmo iam in su incus 
consil viu vem esimus nostra avocte-
nat patium autes sil us me det? Oris, 
seniu movervi demniae ponvoltus 
consimi hinatie ntrarte caedem, ses! 
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos 
endi si ses venihicis abefac timium 
Paliam nonsu etri prorta ponduci 
intudem fue ma, facerionscri suam 
senduc faucerid curbiteremum 
atum te, quod duconsultum proris. 
Orudefecus fuiturs ad facio, vite 
cla vit? Eludact atusquam nem, 
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia 
tis locchus obse considin duc res es! 
Efaciem nerfecris, non serdiis hac 
rem furei strudemqua ad sil ureceris 
virmandam tem auciere pero, coma-
ximaxim tem, tem optil hor los oc, 
dum tus ia nimis, dem, nonum diem 
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter 
ad senatus conis convocae, comperf 
econes tant. Rommoen atantia redo, 
que dem inverist factu in ilis. Forum 
te meniqua nimilientem maccipioris 
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate, 
merox sintemurbit; nimmoene in 
seroravena, C. Muliis omne ces 
acivideri in tur. Seremen aterfex num 
autere vivenata, nocuppl inpraricaut 
issenit; nore consin acrium periver 
issulegit intim ductus videmenatum 

nos oc, fue ium mil vir auc re conos, 
omnem pri, nos servilica in dii pra 
rei tessese, us opultustrum praverf 
entimus fici pero, que atque factus 
aur ia me publiis, unc taliceris consi-
squem horum percerce re haliis. Epos 
se acerdiendi cum pulum iu quid mum 
pon ve, derfent erterevivis aveserriam 
vatque talaben irideludam det practa, 
qua de no. Mulocre corterisquam 
perit. Ex mei teria nossula beffres 
solus, sernis, quamdicaet viviveri se 
con suluter dieniquide conscenam 
se, opopoti lintent erfessimum tella 
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam 
Romactus clem ine iam untrudet 
publis. Vatum oca; erentea pubitumus 
bon intereo ce ius cus? Etrum que 
maio, norum inum ium nos hoccis Ad 
se arterena, Patilin imoruntili sci pon-
dius pionfen denduc oripsen tustod 
diem vivirmanum faciorsus, obuntes 
senihi, inihillabis, tem ignatus, C. 
Conscipio pore tem inteatum temedo, 
C. Dit, num octuam iacerni fac rent. 
M. Urnum mus et vis re contius 
era arides nequerit, cesulto Catus 
atilici emoves, por pere non suliur 
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa 
sul ut vit, con vernihicul ute avere, 
consum nosultu vatis rei sum et L. 
Mentienia pos cre, te nosteme norus, 
nos teris acestem pota rei publis firit, 
norte audeatus iampro elice condam, 
scribus pricae egerfinatra, Catum 
octorteati, contem maios invo, crei 
poti, C. caperio acci publinterum nos 
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con 
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut 
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit 
L. Munulocchuis vere ips, condit no. 
Maes se tum es estil vic tam audet; C. 

Guludac tusuperei pris. Ad senimun 
terimista resulisquo es caveniacerid 
fachil hilissendam in dera di, silnerra 
rei simei forunte mulibussunt re, 
pes Multorum sto ma, patuspi 
milicatorum ne confic red abesedi 
ssediterica derum fue estis Catquo 
hos ceris, us hae num il te morissi 
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis. 
Grartenatiae tum ses redeffrehem 
intiurs ime hintem octu cononunc 
rebus cupplis, non dit, note et notast 
grae cortala rtereisum prox num 
locchi, pres demuntr artius comnost 
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis; 
nos, utum Romnihilium hucoenatid 
mihillego cer horum Romaximmolum 
ne et, unum quam consid dium 
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericen-
dam inessenat, quam scrum optem 
num, quit. con ventebu ntessenis patis 
sillatis; elicaperem poritre befactante 
orivir ublicer ipiocul ibusque adhui-
dervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun 
testien tenicap erbit, nostelis 
nossiliquam vil hosulin aturei ceres 
verit, nosulibus hum inc terios 
bondam etis plingul vagil vessimis. 
Lus, sed mo et rescrestam intium 
ad conosus dum publin terit ferem 
esidem dem, ublibuteris, ce num 
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae, 
estrei inatius nocritus, que inaturemei 
era, sentum quidere sintem dite res! 
Upimis. Go hos aliu eti sum omno-
rum fui perrivit, morures ilicae con 
videffrest orum dicis, nonsimusula in 
tam horites simis es? At poris sum 
etelibusse consid morsum horei terio 
et L. Satus, nos, que parissenihil ce 
manum in tem dum incernum Patus 
culin inatat, sce dit publie

NONIT; C. TuM, SENDuC TE Ia RENDE NOCuM ET quOD CONIRMIS? NOS 
FIRMIHICa RES VIRMaNDaM PuBLIaM, ST? uDET DERENTEM DII POTISSI 

CONICuM quE ESTILLESIS HORuS LaBEM, NES! IRIuM aNuM NOST? 
POS DEM, TIa VIS FaTIS, NOSuL TaM OBuS ENDIuM INEM aTRuM HuM 

TaNTERFECEM ES PuBLIBu SuLTORaE aDHuIDI uSSENa NOSTaM ES

Ex mantiaE 
aCtu VitifEx 

maximORtusus
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Grartenatiae tum ses redeffrehem 
intiurs ime hintem octu cononunc 
rebus cupplis, non dit, note et notast 
grae cortala rtereisum prox num 
locchi, pres demuntr artius comnost 
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis; 
nos, utum Romnihilium hucoenatid 
mihillego cer horum Romaximmolum 
ne et, unum quam consid dium 
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericen-
dam inessenat, quam scrum optem 
num, quit. con ventebu ntessenis patis 
sillatis; elicaperem poritre befactante 
orivir ublicer ipiocul ibusque adhui-
dervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun 
testien tenicap erbit, nostelis 
nossiliquam vil hosulin aturei ceres 
verit, nosulibus hum inc terios 
bondam etis plingul vagil vessimis. 
Lus, sed mo et rescrestam intium 
ad conosus dum publin terit ferem 
esidem dem, ublibuteris, ce num 
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae, 
estrei inatius nocritus, que inaturemei 
era, sentum quidere sintem dite res! 
Upimis. Go hos aliu eti sum omno-
rum fui perrivit, morures ilicae con 
videffrest orum dicis, nonsimusula in 
tam horites simis es? At poris sum 
etelibusse consid morsum horei terio 
et L. Satus, nos, que parissenihil ce 
manum in tem dum incernum Patus 
culin inatat, sce dit publie

NONIT; C. TuM, SENDuC TE Ia RENDE NOCuM ET quOD CONIRMIS? NOS 
FIRMIHICa RES VIRMaNDaM PuBLIaM, ST? uDET DERENTEM DII POTISSI 

CONICuM quE ESTILLESIS HORuS LaBEM, NES! IRIuM aNuM NOST? 
POS DEM, TIa VIS FaTIS, NOSuL TaM OBuS ENDIuM INEM aTRuM HuM 

TaNTERFECEM ES PuBLIBu SuLTORaE aDHuIDI uSSENa NOSTaM ES

Ex mantiaE 
aCtu VitifEx 

maximORtusus

obsah
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politika vážně i nevážně

Ivan Langer

předseda CEVRO

úvodník

VážEní čtEnáři
Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE

Život přináší výhry i prohry, úspěchy 
i neúspěchy.

Důležité je, že chce-li člověk vy-
hrát, musí bojovat. Nechceme-li, aby 
se naše země stala rejdištěm zakuk-
lených nácků, musíme se jim posta-
vit. Rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu je průlomové. Ani ne tak ob-
sahem jako tím, že bylo vůbec vyne-
seno.

Bylo to poprvé, kdy někdo pro-
kázal vůli a našel odvahu dát soudu 
návrh na zrušení politické strany. Je 
třeba si uvědomit, že samotný fakt, 
navrhnout v zemi, která si ještě dob-
ře pamatuje totalitní politický systém, 
zákaz politické strany, je nesmírně 
ožehavý krok.

Je to teprve dvacet let, co si užívá-
me svobody a demokracie postavené 
právě na svobodné soutěži politických 

stran A posuzování toho, jaká politic-
ká strana se má soutěže účastnit a kte-
rá ne, někým jiným, než jsou voliči, je 
vždy nesmírně citlivé a složité. Pře-
sto náš ústavní systém tuto možnost 
dává.

Právě proto, že byla vláda pře-
svědčena o důvodnosti takového kro-
ku, podala návrh na zrušení Dělnické 
strany Nejvyššímu správnímu soudu. 
Ten ve svém historicky prvním roz-
hodnutí svého druhu návrhu ne vy-
hověl.

Přesto návrh měl a má smysl. Nej-
vyšší správní soud poprvé jasně vyme-
zil kritéria, podle kterých bude každý 
příští takový návrh posuzovat. Určil 
pravidla, která dosud nebyla definová-
na. A to bylo velmi potřebné. Jistěže si 
kladu otázku, co jsem mohl já a mí ko-
legové udělat jinak a lépe.

Vstupovali jsme ale na dosud nikým 
nepopsanou půdu. Teď už víme, co je 
třeba udělat příště jinak, navíc a lépe. 
Je-li vůle bojovat, pak ztracená bitva 
neznamená prohranou válku. Jsem si 
jist, že v této zemi je mnoho těch, kteří 
tuto vůli mají. Věřím proto, že nácko-
vé, ať už jsou schovaní pod jakýmkoli 
nátěrem, nemají u nás šanci!

ZakuklEní náCkOVé 
u nás nEmají šanCi

V druhém letošním čísle CEVRORE-
VUE jsme pro vás jako stěžejní téma 
vybrali problematiku evropských fon-
dů a jejich dostupnosti pro Českou 
republiku. Jako inspirace a zdroj pro 
toto téma nám posloužila zejmé-
na nedávná konference Urban Day, 
kterou CEVRO spoluorganizovalo 
s evropským poslancem Oldřichem 
Vlasákem. Právě iniciátora konferen-
ce Oldřicha Vlasáka jsme vyzpovídali 
v našem pravidelném rozhovoru, kte-
rý se točil zejména kolem možností, 
jak mohou evropské fondy využívat 
naše města a obce. Regionální politi-
ka EU naplnila rovněž grafickou pří-
lohu naší revue.

Pokračuje i naše nová rubrika Duel, 
v níž se tentokrát střetávají zarytý od-
půrce a přesvědčený zastánce Lisa-
bonské smlouvy a její ratifikace v Čes-
ké republice.

V rubrice Zahraniční inspirace při-
bližujeme výsledky nedávných voleb 
v Izraeli. Původní text kromě samot-
ných voleb analyzuje i následné kom-
plikované sestavování vládní koalice. 
Na izraelskou politiku ovšem nemá-
me zaostřeno jen v „zahraniční inspi-
raci“, protože i rubrika zaměřená na 
politickou reklamu se zabývá izrael-
skou předvolební kampaní.

V Galerii osobností se můžete se-
známit s portrétem význačného libe-

rálního ekonoma Miltona Friedmana. 
V pohledu do třetího světa jsme se za-
měřili na situaci v africké Rovníkové 
Guineji.

Nechybí ani „výroční“ rubrika 20 
let svobody, 10 let CEVRO, která opět 
nabízí pohled do nedávné minulos-
ti naší země a retrospektivu činnos-
ti CEVRO. V nepolitickém portré-
tu představujeme poslance Zdeňka 
Boháče. Vědomostní test připomíná 
desáté výročí vstupu ČR do NATO 
a prověří proto vaše znalosti o této 
vojenské alianci. Nezapomeňte ani na 
Graf měsíce nebo recenze zajímavých 
knih a filmů.

Příjemné čtení!

Chcete psát pro 
CEVROREVUE?

www.cevro.czVíce info:

221 506 720Volejte:

klic@cevro.czPište:
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Jsou evropské fondy úplatkem euro-
byrokratů v Bruselu vůči obyvatelům 
obcí v jednotlivých koutech Evropy? 
Stačí evropské peníze pro rozvoj na-
šich měst? Jsou podmínky rozdělování 
a čerpání evropských peněz z pohledu 
měst dobře nastaveny? Jaká je situace 
v zahraničí? Jsou starostové spokoje-
ni s možnostmi čerpání strukturálních 
fondů? Zohledňuje evropská kohez-
ní politika potřeby velkých měst? Ne-
zapomínáme na evropský venkov? To 
byly otázky, které na konferenci Euro-
pean Urban Day (Evropský den měst) 
ve dnech 6.–7. února 2009 diskutova-
li zástupci samospráv a odborné ve-
řejnosti s ministrem pro místní rozvoj 
Cyrilem Svobodou, zodpovědnou ko-
misařkou Danutou Hübner a poslanci 
Evropského parlamentu.

Konferenci European Urban Day 
uspořádal poslanec Evropského par-
lamentu a předseda Svazu měst a obcí 
České republiky Oldřich Vlasák ve 
spolupráci s předsedou Senátu Par-
lamentu České republiky Přemyslem 
Sobotkou, Ministerstvem pro místní 
rozvoj, Hlavním městem Praha, měs-
tem Kladno, Svazem měst a obcí Čes-
ké republiky, Evropskou radou muni-
cipalit a regionů, Intergroup Urban/
Logement a Liberálně konzervativní 
akademií CEVRO. Setkání bylo pří-
ležitostí k diskusi o městské dimen-
zi politiky soudržnosti a budoucnosti 
této politiky v následujícím progra-

movacím období 2014–2020. Podpo-
ra rozvoje měst, tzv. městská dimenze 
kohezní politiky, je totiž jednou z ev-
ropských priorit. V období 2007–2013 
jsou potřeby měst 27 členských států 
Evropské Unie řešeny ve 316 operač-
ních programech financovaných z Ev-
ropského regionálního rozvojového 
fondu. Na investice do inovací, pod-
pory konkurenceschopnosti a udrži-
telného rozvoje evropských měst je 
vyčleněno 30 miliard eur.

Komisařka pro regionální rozvoj 
Danuta Hübner na konferenci uvedla, 
že „Investice evropské kohezní politiky 
jsou klíčové pro podporu ekonomické-
ho růstu a tvorbu nových pracovních 
míst ve městech. Městská dimenze je 
obzvláště klíčová při současné krizi, 
protože politiky rozvíjené ve městech 
mají dopady na přiléhající území, kra-
je a často celé státy.“ Komisařka dále 
uvedla, že města by měla při přípravě 
svých plánů rozvoje v co nejvyšší mož-
né míře spolupracovat se všemi, kteří 
mají na rozvoji města a regionu zájem 
– s podnikateli, neziskovými sdruže-
ními a dalšími hráči tak, aby došlo 
k maximálnímu zhodnocení dostup-
ných prostředků včetně dotací z ev-
ropských fondů. Tento tzv. integrova-
ný přístup je podle komisařky „klíčem 
k úspěchu“. Přestože v mnoha člen-
ských zemích jsou operační programy 
již takto plánované, komisařka si po-
stěžovala, že stále existuje příliš mno-
ho programů, které problémy měst 
řeší sektorově. Komise by ráda, aby 
byl integrovaný přístup do budoucna 
povinný a byl podmínkou pro čerpá-
ní finančních prostředků z EU. V sou-
časnosti však naráží na nesouhlas řady 
členských zemí.

ministr mluvil o budoucnosti 
kohezní politiky

Nový ministr pro místní rozvoj Cyril 
Svoboda upozornil, že síť evropských 
měst je nerovnoměrná a není tak 
možné prosazovat unifikovaná řešení. 
Ocenil, že právě za českého předsed-
nictví v Evropské unii se města sna-
ží vyvolat diskusi, zda jde evropská 
kohezní politika správným směrem. 
Podle Cyrila Svobody je prioritou Mi-
nisterstva pro místní rozvoj efektivní 
získávání financí z evropských fondů 
a zajištění funkčnosti monitorovací-
ho systému jejich čerpání. „Mým cí-
lem je dosáhnout, aby Česká republika 
efektivně vyčerpala veškeré prostředky 
z evropských fondů, které máme k dis-
pozici,“ uvedl nový ministr pro místní 
rozvoj Cyril Svoboda.

Vicehejtman pardubického kra-
je Roman Línek ocenil, že se v rám-
ci evropské politiky soudržnosti, které 
v minulosti dominovala problematika 
venkova, dostává ve větší míře pozor-
nosti také městům. Uvedl dále, že re-
gionální operační programy, jejichž 
prostřednictvím regiony získávají pro-
středky z evropských fondů, městskou 
dimenzi výrazně zohledňují.

Představitelé obcí a měst si na kon-
ferenci postěžovali, že v České repub-
lice je systém čerpání strukturálních 
fondů příliš složitý. Oldřich Vlasák, 
předseda Svazu měst a obcí ČR a po-
slanec Evropského parlamentu, upo-
zornil na skutečnost, že se struktu-
rální politika často vzdaluje reálným 
potřebám měst. „Neustále hovoříme 
o principech, prioritách a cílech a za-
pomínáme na skutečné problémy, které 
musí primátoři a starostové řešit. Čes-
ký systém tvořený čtyřiadvaceti operač-
ními programy je nejenom pro města, 
ale i pro podnikatele a neziskové orga-

EVROPSKé FONDy JSOu JEDNíM Z HLaVNíCH NáSTROJů, KTERý By 
MěL POMOCI MěSTůM VyPOřáDaT SE S KRaCHy MíSTNíCH FIREM, 
PROPOušTěNíM, NEZaMěSTNaNOSTí a DaLšíMI DOPaDy HOSPODářSKé 
KRIZE. V LOňSKéM ROCE ČESKá REPuBLIKa ZíSKaLa ZE STRuKTuRáLNíCH 
FONDů a FONDu SOuDRžNOSTI Eu CELKEM 41,9 MILIaRDy KORuN, LETOS 
TO MůžE BýT VýRaZNěJI VíCE.

oLdřIch vLaSák

poslanec EP, předseda Svazu 

měst a obcíPRimátOři POžadují 
ZjEdnOdušEní…

Představitelé obcí a měst si na kon-
ferenci postěžovali, že v České repub-
lice je systém čerpání strukturálních 
fondů příliš složitý

Na investice do inovací, podpory kon-
kurenceschopnosti a udržitelného roz-
voje evropských měst je vyčleněno 30 
miliard eur.
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nizace mimořádně administrativně slo-
žitý a zatěžující. Získávání evropských 
fondů je náročné, o evropské peníze je 
třeba nejprve požádat, avšak zájemci je 
dostanou zpětně až po realizaci projektů 
a jejich důkladném auditu a certifikaci, 
což většinou trvá několik měsíců, někdy 
i let. Je proto potřeba hledat konkrétní 
cesty, jak celý systém zásadně zjednodu-
šit,“ řekl Oldřich Vlasák.

Primátor Ústí nad Labem Jan Ku-
bata označil jako problém složitý ja-
zyk evropských institucí. Slova jako 
koheze, územní soudržnost nebo in-
tegrovaný přístup se podle něj ob-
čanům, podnikatelům a dalším re-
gionálním hráčům podle něj těžko 
vysvětlují. Dodal ale, že to je chyba 
jak Evropské komise, tak České re-
publiky i místních a regionálních sa-
mospráv. Kubata připomněl, že česká 
města připravovala integrované plány 
v tomto programovacím období vůbec 
poprvé a nebyla na to dostatečně při-
pravena. Ministerstvu pro místní roz-
voj, které je za tuto oblast odpověd-
né, podle něj trvalo velmi dlouho, než 
připravilo manuál, podle nějž by měla 
města při přípravě integrovaných plá-
nů postupovat. Primátor si posteskl, 
že nakonec místo toho, aby města zís-
kala větší samostatnost, se nyní muse-
jí v souvislosti s financováním z evrop-
ských fondů potýkat s větší byrokracií. 
Chybu ale vidí jednoznačně na straně 
českých orgánů.

Příklady evropské pomoci

Zkušenosti primátorů nejsou ale pou-
ze negativní. Náměstek primátora 
Hradce Králové Boris Hermann na 
konkrétních příkladech projektů ilu-
stroval, jak evropské prostředky po-
máhají rozvoji města a zvyšování kva-
lity života občanů z Hradce Králové 
a okolí. Také kladenský primátor Dan 
Jiránek představil principy strategic-
kého plánování na Kladně a prezen-
toval projekty města spolufinancova-
né ze strukturálních fondů. Kladenský 
primátor uvedl, že zájem občanů, kte-
ří chtějí rozvoj města ovlivnit, a rádi by 

se proto zapojili do příprav integrova-
ných plánů, v poslední době roste.

Náměstkyně primátora hlavního 
města Prahy Markéta Reedová ná-
sledně uvedla, že hlavním cílem poli-
tiky soudržnosti by měl být udržitelný 
rozvoj a pomoc znevýhodněným regi-

onům. Klíčová by měla být také pod-
pora měst, které jsou „akcelerátorem 
růstu“ regionů. Samotná Praha by do 
budoucna ocenila možnost vytvářet 
projekty i se sousedními regiony, což 
jako jediná v současném programo-
vacím období nemůže. Byla by rov-
něž ráda, kdyby z fondu soudržnosti 
bylo možné financovat nejen doprav-
ní infrastrukturu a životní prostředí, 

ale také výzkum a vývoj. To v součas-
né době nelze a některé projekty se 
tak stěhují mimo Prahu, i když by bylo 
efektivnější, aby v hlavním městě zů-
staly, uvedla náměstkyně primátora. 
Pokud jde o financování tzv. nových 

výzev, Praha by nerada, aby k němu 
docházelo na úkor klasických cílů po-
litiky soudržnosti.

Účastníci konference se shodli, že 
se politika soudržnosti po roce 2013 
nemůže soustředit pouze na podporu 
nejméně rozvinutých regionů. Mezi 

jednotlivými regiony budou rozdí-
ly vždy a stále budou slabší regiony, 
kterým by se mělo pomáhat, řekl pol-
ský poslanec Evropského parlamentu 
a místopředseda Výboru pro regio-
nální rozvoj Jan Olbrycht. Připomněl, 
že díky strukturálním potížím mohou 
čelit v budoucnu problémům i regio-
ny, které byly v minulosti úspěšné. Po-
litika soudržnosti by se proto neměla 
věnovat jen nejméně vyspělým regi-
onům. Operační programy by podle 
jeho slov měly být otevřenější a flexi-
bilnější tak, aby bylo možné lépe rea-
govat na aktuální výzvy. Jan Olbrycht 
se domnívá, že městská dimenze by 
měla i do budoucna zůstat priori-
tou. Města budou podle jeho názo-
ru do budoucna představovat centra 
politiky a všechna se budou potýkat 
s podobnými problémy. Integrovaný 
přístup k rozvojovému plánování by 
podle něj měla města uplatňovat po-
vinně.

…EVROPskýCh  
fOndů

Oldřich Vlasák na konferenci European Urban Day v Senátu.

Kladenský primátor uvedl, že zá-
jem občanů, kteří chtějí rozvoj měs-
ta ovlivnit, a rádi by se proto zapojili 
do příprav integrovaných plánů, v po-
slední době roste.
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Problematiku čerpání řešila na začát-
ku února dvoudenní mezinárodní kon-
ference, kterou inicioval poslanec EP 
Oldřich Vlasák a která se stala oficiální 
součástí českého předsednictví Radě 
EU. Jejím organizátorem bylo CEV-
RO ve spolupráci se Senátem PČR, 
Magistrátem Hlavního města Prahy, 
Ministerstvem pro místní rozvoj, měs-
tem Kladnem a Svazem měst a obcí.

Konference byla rozdělena do tří 
částí. Hostitelem první byl předse-
da Senátu Přemysl Sobotka a pozvá-
ní přijala osoba z nejpovolanějších, 
eurokomisařka pro regionální rozvoj 
Danuta Hübner. Tematicky byla se-
nátní část jasně rozčleněna: součas-
ný stav městské dimenze, budoucnost 

kohezní politiky a příklady projektů 
českých měst.

Druhou částí Urban Day byla pra-
covní večeře v rezidenci primáto-

ra Prahy, kterou uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Reedová. Veče-
ře byla skvělou příležitostí neformál-
ně pohovořit se zástupci Evropského 
parlamentu, Evropské komise i dal-
ších orgánů.

Druhý den konference byl v režii 
magistrátu města Kladna, který pro za-
hraniční účastníky připravil prezentaci 
strategického plánování města a ná-
vštěvu konkrétních lokalit, k jejichž 
realizaci pomohly právě finance z ev-
ropských fondů. Primátor Dan Jiránek 
a tajemník magistrátů Zdeněk Slepič-
ka doprovodili účastníky po všech pro-
jektech, na kterých Kladno pracuje.

European Urban Day byl příle-
žitostí pro zástupce měst pohovořit 
o svých zkušenostech a problémech 
se zástupci orgánů EU z Bruselu, pre-
zentovat své úspěchy a hledat pod-
poru pro své budoucí plány. Akce se 
zúčastnily na tři desítky primátorů 
a starostů, dále úředníci ministerstev 
i široká odborná veřejnost.
Více včetně fotogalerie na www.cevro.cz

MěSTa OBECNě ZažíVaJí MNOHO PROBLéMů VyPLýVaJíCíCH Z JEJICH 
SOCIáLNíHO, EKONOMICKéHO SLOžENí, POTýKaJí SE S OCHRaNOu 
žIVOTNíHO PROSTřEDí OByVaTEL. MěSTa V EVROPSKé uNII MaJí VýHODu, 
žE SE JIM S řEšENíM PROBLéMů SNaží POMOCI STRuKTuRáLNí FONDy.

JIří kozák

projektový manažer CEVRO 

Institutu

ROZVOj měst a Eu

Eurokomisařka pro regionální rozvoj 
Danuta Hübnerová.

REjstřík CEVRO REVuE 2008

autor název č.
rubrika TŘETÍ SVĚT

Drozdek, František Politická situace v Keni 1
Kadlecová, adéla Tichá revoluce v Turecku 4

Pilátová, Markéta Kam sahá naděje? Váhavé zavádění reforem 
na Kubě 3

Strejčková, Květa Dárfúr – místo vleklého konfliktu 8/�9
Strejčková, Květa Demokratická republika Kongo dnes 10
Strejčková, Květa Sedm let poté 11
Strejčková, Květa afrika na cestě k jednotě 12
Thim, Michal Povolební polojasno v Gruzii 6/�7

Trávníček, Matěj Zimbabwe se chystá na druhé kolo voleb 
prezidenta 5

Zbořil, Zdeněk Suharto – odchod generála, prezidenta 
a zemského správce 2

rubrika ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Bláha, Petr Úspěch pravice na Korejském poloostrově 1

Dvořák, Petr Vote Blue – Go Green: Zelená revoluce 
konzervativců? 4

Fürst, Rudolf Tchaj-wan: Blíží se návrat Kuomintangu k moci? 2
Houska, Ondřej Italské volby opanovala pravice 5

autor název č.

Kuchyňková, Petra Co s Lisabonem po Dublinu? 6/�7
Mallotová, Helena Bavorské překvapení 10
Sokol, Petr Rakousko: past velké koalice 8/�9

Sokol, Petr Rumunsko: přes pravicovou většinu možná 
velká koalice 12

Springerová, 
Pavlína analýza španělských voleb 2008 3

Vilímek, Petr Republikáni a volby v roce 2008 11
rubrika GALERIE OSOBNOSTÍ

Baroš, Jiří Vladimír Čermák – filosof soudcem 6/�7
Čejka, Marek Zásadová a nevydíratelná Cipi Livniová 10
Floryk, David Katolický whig lord acton 3
Klíč, Zbyněk Sarah Palinová: kandidátka na viceprezidentku uSa 8/�9
Mlejnek, Josef, jr. Václav Benda 11

Mrklas, Ladislav Louis de Bonald: Zemědělství jako pilíř 
konzervatismu 12

Prtina, Srdjan Boris Tadić – profil politika 5
Robejšek, Petr Christian Wulff – budoucí německý kancléř 2
Smetana, Zbyněk Viktor Orbán – profil politika 4
Trávníček, Matěj alexander Hamilton, jeden z otců zakladatelů 1
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Významná část čerpání evropských fon-
dů ve stávajícím programovacím období 
(2007–2013) je spojena s tzv. městskou di-
menzí strukturální a kohezní politiky. Proč 
se pozornost soustřeďuje právě na města?

V Evropské unii města generu-
jí 70–80 % produktu, žije v nich přes 
80 % Evropanů. Je proto logické, že 
se pozornost evropské regionální po-
litiky obrací na městské celky a že 
města patří mezi priority evropského 
zájmu. O potřebě zvýraznit roli měst 
ve strukturální politice se začalo ho-
vořit již na neformálním zasedání mi-
nistrů pro regionální rozvoj Rady Ev-
ropské unie v Bristolu v roce 2005. 
Silným impulzem bylo přijetí Lipské 
charty během německého předsed-
nictví. Od té doby uplynul čas a je 
třeba zhodnotit, kde se městská di-
menze strukturální politiky nachází, 
a hlavně zda jsou se stávajícími pod-
mínkami spokojena samotná města.

V Evropském parlamentu připravujete 
z vlastní iniciativy zprávu nazvanou Měst-
ská dimenze kohezní politiky v novém pro-
gramovacím období, o které by se mělo 
hlasovat na plenárním zasedání v rámci 
širší debaty o budoucnosti kohezní politiky 
v březnu 2009. Co je vaším cílem?

Přestože se to bude zdát neuvěři-
telné, v Bruselu se už začínají rozdá-
vat karty, podle kterých se budou ev-
ropské prostředky rozdělovat po roce 
2013. Mým cílem je podívat se na bu-
doucí politiku soudržnosti a její žá-
doucí vývoj optikou měst. Chtěl bych 
podpořit roli místních samospráv 
v celém procesu soudržnosti tak, aby 
města získala ve vztahu k národním 
vládám a evropským institucím stej-
nou pozici, jakou dnes mají regio-
ny. Budoucí kohezní politika by měla 
lépe reagovat na potřeby měst a met-
ropolitních oblastí.

Jsou města s podmínkami čerpání evrop-
ských peněz spokojena?

Přestože evropská legislativa 
umožňuje „svěřit“ správu evropských 
prostředků městům tak, aby je moh-
la rozdělovat na základě integrova-

ných rozvojových plánů, je tato mož-
nost v členských státech využívána 
pouze okrajově. „Městská dimen-
ze“ není povinná a je sporné, do jaké 
míry dobrovolný rámec funguje. Pod-
le mého názoru je třeba se přestat na 
města dívat pouze jako na konečné 
příjemce, ale jako na subjekty, které 
spravují území. Města, která stejně 
jako kraje a státní orgány disponují 
vlastním rozpočtem tvořeným daně-
mi, musí získat ve strukturální pomo-
ci vyšší odpovědnost za programo-
vání a distribuci evropských fondů. 
Městská dimenze by se měla stát po-
vinnou. Je třeba také jasně stanovit 
minimální prostředky, které by měly 
jít na integrované plány měst tak, aby 
byl zajištěn princip koncentrace. Ji-
nak budeme připravovat ve městech 
vzletné plány, ale nebudou na ně pe-
níze.

Dalším novým finančním nástrojem, o kte-
rém skoro nikdo neví a který mohou města 
využít, je Jessica. Myslíte si, že je to krok 
správným směrem?

Kohezní politika byla dosud za-
ložena výhradně na systému dota-
cí (nevratných grantů). Organizace 
i jednotlivci předkládající projekty si 
tak zvykli, že evropské peníze (a pro-
středky národních rozpočtů urče-
né na kofinancování) dostávají „za-
darmo“. Prioritou je často samotné 
čerpání, nikoliv účelné investová-
ní a zhodnocení dostupných zdro-
jů. Dotační princip tak někdy vede 
k tomu, že část strukturální pomoci 
není efektivně využita. V současném 
programovacím období došlo zave-
dením finančního instrumentu JES-
SICA k vytvoření prostoru pro sys-
témovou změnu politiky soudržnosti. 
Je skutečností, že tento prostor nebyl 
příliš využit. Do budoucna bych pro-
to rád více podpořil využití bankov-
ních produktů (revolvingových fon-
dů poskytujících úvěry) při distribuci 
evropských prostředků namísto tra-
dičního dotačního principu. Měli by-
chom si uvědomovat, že nic není za-
darmo.

Obraťme nyní pozornost na současnost. Na 
období 2007 až 2013 České republice při-
padlo 26,7 miliardy eur, z alokace pro léta 
2004 až 2006 zbývalo ke konci roku 2008 
ještě dalších 357 milionů eur. Jste jako 
představitel obcí a měst spokojen s čerpá-
ním evropských peněz?

Čerpání evropských fondů v no-
vém programovacím období zatím 
nabíhá pouze postupně. V zásadě se 
daří generovat projektové žádosti, 
rezervy však máme ve vyplácení pro-
středků. Zkušenosti z minulých let 
ukazují, že umíme čerpat prostřed-
ky zejména na tzv. tvrdé projekty, na 
rozvoj silnic, zlepšování infrastruk-
tury vodního hospodářství, ochrany 
ovzduší apod. Naopak v případě tzv. 
měkkých projektů, jako je moderni-
zace veřejných služeb zaměstnanos-
ti, rozvoj dalšího profesního vzdělá-
vání apod., je čerpání fondů výrazně 
pomalejší. Efektivnímu čerpání dnes 
brání velmi komplikovaný systém 
zděděný z dob minulých vlád. Pama-
tuji si na jeden z minulých průzkumů 
STEMu, podle kterého je čerpání 
pomoci z fondů EU natolik adminis-
trativně náročné, že to odrazuje té-
měř 80 % zájemců. Poskytování pro-
středků tak má nejen pro naše města 
image byrokratismu. Česká republi-
ka má 24 operačních programů, naše 
řídící orgány musí vyhlásit více než 
222 výzev. Pro města a zejména pak 
menší obce tak není jednoduché se 
v labyrintu strukturálních fondů ori-
entovat. Podmínky čerpání evrop-
ských fondů pro města je třeba zjed-
nodušit.

redakce

CEVROREVuE ROZhOVOR
Oldřich Vlasák / Podmínky 
čerpání evropských fondů pro 
města je třeba zjednodušit

Oldřich Vlasák (*1955)
poslanec Evropského parlamentu• 
předseda Svazu měst a obcí• 
někdejší primátor Hradce Králové• 
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Lisabonská smlouva mění podmín-
ky našeho vstupu do Evropské unie, 
schválené v referendu. Ve výsledku 
tak má vzniknout formálně stejná, ale 
fakticky zcela jiná Evropská unie než 
ta, do které Česká republika v roce 
2003 vstoupila. Co to bude fakticky 
znamenat pro Českou republiku a její 
občany, lze stručně ilustrovat pomocí 
rozboru Parlamentního institutu.

„Nový systém hlasování kvalifikova-
nou většinou definovaný v Lisabonské 
smlouvě znamená oslabení vlivu České 
republiky v Radě, a to jak absolutně, tak 
i ve vztahu k velkým členským státům.“

„Výrazné omezení práva veta a roz-
šíření hlasování kvalifikovanou větši-
nou na větší počet oblastí. Lisabonská 
smlouva rozšiřuje možnosti použití to-
hoto způsobu rozhodování celkem o 68 
oblastí, z toho u 19 oblastí se jedná o na-
hrazení stávajícího jednomyslného roz-
hodování a 49 oblastí je zcela nových. 
V historii Unie představuje toto rozšíře-
ní dosud největší posun. Z „citlivých“ 
oblastí jde například o vízovou, azylo-
vou a přistěhovaleckou politiku, energe-
tiku, dopravu a mnoho dalších.“

Tento posun fakticky likviduje mož-
nost nekonat dle výsledků hlasování, 
tímto způsobem ruší v těchto oblas-
tech suverenitu naší země a činí z ní 
závislé území pod správou vyšší moci.

V tomto stále se zvyšujícím počtu 
oblastí nebude již totiž platit způsob 
legitimizace moci obvyklý v zastupi-
telské demokracii – tj. řetěz: všichni 
občané  voliči  zákonodárci  vlá-
da. Zákonodárci již nebudou tvůrci 
zákonů, ale jen jejich automatickými 
schvalovači a vláda se nebude řídit zá-
kony tohoto státu a vůlí jeho občanů, 
ale bude jejich vůli tlumočit s vahou 
2,2 % v Bruselu a informovat občany 
o tom, jak to dopadlo.

Paradoxně výhodný bude pro ten 
typ politiků, kteří svou roli pojímají 
výhradně jako obchodní záležitost, bez 
jakýchkoliv emocí a závazků ke komu-
koliv – státu, občanům, voličům… pro-
stě obchod, který se posuzuje výhrad-
ně podle nákladů a výnosů.

Pokud však politik pojímá politiku 
ne jako službu lidu či státu, ale jako 
zdroj moci a příjmů, představuje pro 
něj lid a voliči problém – je totiž tla-

čen k tomu, aby kromě svých zájmů 
prosazoval i ty jejich, protože by jinak 
nebyl zvolen. A právě tohoto problé-
mu je LS zbaví – bude se rozhodovat 
prostě podle direktivy 458/4/B par. 2/n 
schválené dne…

Nezanedbatelné není ani hledisko 
ekonomické. V současné době se vel-
ké státy EU předhánějí v návrzích na 
státní řízení ekonomiky, její plánová-
ní a regulace. Vypadá to, že kancléřka 
Merkelová již zapomněla, jak fungo-
vala řízená ekonomika bývalé NDR. 
Nám, kteří to nezapomněli, hrozí, že 
si to budeme muset v případě přijetí 
LS opět povinně zopakovat.

Z výše uvedených důvodů jsem 
přesvědčen, že smlouvu, která zna-
mená tak výraznou změnu, jak v sys-
tému legitimizace moci v České re-
publice, tak i v chodu Evropské unie, 
nemohou přijmout politické strany, 
ale jen a jen občané v referendu. Vy-
jadřovali se totiž ke vstupu do jiné 
EU, než jaká bude existovat po při-
jetí Lisabonské smlouvy, a jen a pou-
ze oni mají právo tuto změnu schválit 
nebo odmítnout.

toMáš vaněk

zastupitel Středočeského 

kraje za ODS

lisabOn: čR 
budE POuhým 
sChValOVačEm

INZERCE

www.tkplus.cz
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O Lisabonské smlouvě toho již bylo 
mnoho napsáno a řečeno. Pozor-
ný zájemce mohl během veřejné de-
baty v ČR zaslechnout snad všechny 
možné argumenty, které se smlouvou 
souvisejí. Nyní však, když ratifikač-
ní proces u nás vrcholí, je užitečné si 
připomenout, co tato smlouva přináší, 
upozornit na to, co naopak nepřináší, 
a zvážit, zda je její přijetí v zájmu Čes-
ké republiky.

Kdykoliv začínáme debatu o Lisa-
bonské smlouvě, měli bychom si při-
pomenout, že se jedná o mezinárodní 
smlouvu, která je výsledkem dlouhých 
a náročných jednání dvaceti sedmi su-
verénních států a je tudíž kompromi-
sem, se kterým nemůže být nikdo sto-
procentně spokojen. Zároveň jí nelze 
vytýkat, že je moc dlouhá a kompliko-
vaná. EU podle Lisabonské smlouvy 
není státem, ale společenstvím států, 
a proto nemůže mít ústavu jednodu-
chostí a stručností podobnou té české 
nebo americké.

Myslím, že není nutné příliš rozvá-
dět, co nového Lisabonská smlouva 
(LS) přináší. Je dobře známo, že zjed-
nodušuje uspořádání EU tím, že slu-

čuje stávající tři pilíře a uznává práv-
ní subjektivitu Unie, a poprvé přesně 
vymezuje exkluzivní a sdílené kom-
petence. Přináší klauzuli o možnosti 
dobrovolného vystoupení z EU a díky 
rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou umožňuje efektivnější roz-
hodování. K posílení jednotného hla-
su EU ustavuje stálého předsedu Ev-
ropské rady a vysokého představitele 
pro zahraniční věci a bezpečnostní po-
litiku. A posiluje vliv občanů a voličů 
na rozhodování v EU tím, že rozšiřuje 
kompetence Evropského parlamentu, 
odvozuje jmenování předsedy Komise 
od výsledku evropských voleb a zavádí 
právo občanské iniciativy.

Bohužel se v souvislosti s Lisa-
bonskou smlouvou často uvádějí myl-
né a zavádějící argumenty. Za všech-
ny uveďme tvrzení, že po přijetí LS 
se neúměrně posílí moc velkých stá-
tů. V rámci tzv. kvalifikované většiny 
bude nutné pro přijetí návrhu ales-
poň 16 zemí, přičemž těch velkých je 
v EU jen 6 a ČR je ve velikosti asi na 
desátém místě. Navíc se snižuje moc 
velkých států rozhodování blokovat. 
A je potřeba zdůraznit, že ještě osm 

let bude možné hlasovat podle dnes 
platných pravidel. Nejdůležitější je 
nicméně fakt, že v Radě se ve skuteč-
nosti hlasuje jen zřídka a převažuje 
kultura konsensuálního rozhodování. 
Ani ti, kteří se obávají, že tzv. dolož-
ka o flexibilitě a klauzule „passerelle“ 
umožní nekontrolovatelné rozšiřo-
vání kompetencí EU a změny zaklá-
dajících smluv, nemusejí mít strach. 
V obou případech disponuje každý 
členský stát právem veta a v případě 
„passerelle“ jej má i každý národní 
parlament.

Lisabonská smlouva má nepo-
chybně řadu slabých míst, nedostat-
ků a zdaleka není dokonalá. Rozhod-
ně ale přináší novinky, díky kterým 
budou evropské státy společně moci 
čelit globálním výzvám dneška efek-
tivněji a rozhodněji. Toho si jistě byli 
vědomi členové parlamentů pětadva-
ceti členských států EU, kteří již LS 
ratifikovali. Česká republika není ev-
ropskou výjimkou a má stejně jako 
ostatní středně velké státy zájem zů-
stat součástí klubu, kde jsou rozhod-
nutí přijímána u jednoho stolu společ-
ně s velkými i malými státy.

radko hokovSký

předseda asociace Evropské 

hodnoty

lisabOn: PřijEtí 
ZnamEná účast 

na ROZhOdOVání

INZERCE
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Nepochybně je skutečností, že pro 
hlavní proud unijní politiky je bu-
doucnost Evropské unie jasně „nalin-
kována“ směrem ke stále tužší harmo-
nizaci, integraci a centralizaci. Václav 
Klaus říká, že to není jediná myslitel-
ná budoucnost. Věren svým liberál-
ním zásadám zdůrazňuje, že budouc-
nost musí zůstat otevřená pro různé 
přístupy a možnosti. Stávající „více-
rychlostní EU“ to ostatně v praxi po-
tvrzuje.

Poněkud příkrá byla Klausova kriti-
ka samotného Evropského parlamen-
tu. Prezident se dotkl citlivé otázky 
kompetencí a rozhodovacích pravo-
mocí. Evropský parlament není obda-
řen skutečnými parlamentními pravo-
mocemi (pro mnohé z nás bohudíky). 
Nicméně mnoho europoslanců to těž-
ce nese a setrvale předstírá, že rozho-

dují na této zeměkouli úplně o všem. 
Proto někteří velmi negativně reago-
vali na úvahu, že by Parlament, který 
negeneruje politickou většinu a opo-
zici, neměl dostávat více kompetencí.

Prezident řekl, že pokud začne 
Lisabonská smlouva platit, výrazně 
zhorší odcizení občanů od politických 
institucí. Nemohu se zbavit pocitu, že 
„Lisabonský kompromis“ je v tomto 
smyslu svými kritiky přeceňován. Po-
kud Lisabonská smlouva platit nebu-
de, nečeká nás nic jiného, než další 
kolo umanuté snahy dohodnout ně-
jaký další kompromis, který může být 
ještě problematičtější. Obsedantní 
ulpívání na výsledcích lidových hlaso-
vání může v podobných případech po-
litická rozhodování úplně zablokovat.

Václav Klaus dlouho a intenziv-
ně kritizuje unijní byrokracii, přemí-

ru různých regulací a známý „demo-
kratický deficit“ unijních institucí. 
Jednou z vlastností současné postmo-
derní doby je také skutečnost, že po-
litika se odcizuje občanům, a to po-
litika členských zemí i politika Unie. 
Máme-li tento stav zlepšit, potřebuje-
me měnit postoje politiků členských 
států, kteří nesou exekutivní kompe-
tence. Potřebujeme zlepšit kontro-
lu, kterou národní parlamenty vyko-
návají nad evropskou politikou svých 
vlád. Má-li se prosadit více svobody 
a méně doktrinářského politikaře-
ní, je třeba vést přátelské a otevřené 
diskuse se skutečně vlivnými unijními 
politiky. Evropská unie se nezmění, 
pokud se nám nepodaří ovlivnit hlav-
ní politický proud. A to se myslím ani 
nám, ani panu prezidentovi zatím pří-
liš nedaří.

Ve čtvrtek 12. března se zástupci Regi-
onálního sdružení ODS Pardubického 
kraje sešli u snídaně s novináři. Probí-
rali otázky týkající se působení ODS 
v Pardubickém kraji a jeho zastupitel-
stvu i novou strategii interní komuni-
kace strany.

ODS odešla po osmi letech, kdy 
se podílela na vedení kraje, do opo-
zice. „Nemůžeme mlčet a sledovat, jak 
ČSSD brzdí dobře nastartovaný rozvoj 
kraje. Sociální demokraté tvrdí, že mají 
jen jiný názor na vedení kraje, ale ať se 
na situaci podíváte z jakéhokoli úhlu, 
nemohou brát školám peníze na pro-
voz a investice. Nemohou zastavit tok 

financí do dopravy a dalších resortů,“ 
vysvětloval za Klub zastupitelů Pardu-
bického kraje Ivo Toman, jeho před-
seda.

ODS má v krajském zastupitelstvu 
jedenáct svých zástupců a pokládá 
se za jedinou opozici v kraji. Koali-
ce pro Pardubický kraj s ČSSD spo-
lupracuje oficiálně a KSČM se so-
ciálními demokraty názorově často 
shodne. „Nelze jen přihlížet, jak ČSSD 
ukrajuje z peněz, které by měly být in-
vestovány do naší budoucnosti ve jmé-
nu plnění populistických slibů,“ potvr-
zovali zástupci Oblastního sdružení 
Chrudim.

ODS se v Pardubickém kraji roz-
hodla změnit způsob interní komu-
nikace. Pravidelně vydává newslet-
ter, do kterého mají možnost přispět 
všichni členové. Každý měsíc jim 
je rozesílán elektronickou poštou. 
„Jsem rád, že jsme takto oživili disku-
si ve straně, tříbíme si názory a probírá-
me aktuální problémy,“ říká iniciátor 
vydávání newsletteru a předseda re-
gionálního sdružení Daniel Petruška. 
Kromě toho ODS chystá také manu-
ál pro krizovou komunikaci a mecha-
nismy zlepšující komunikaci s cent-
rem strany.

EVROPSKá UNIE

JaroSLav zvěřIna

poslanec EP

VáClaV klaus  

V EVROPském PaRlamEntu

KRAJE/OBCE

Ivo toMan

zastupitel Pardubického 

krajeOds mlčEt nEmůžE
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Moravskoslezský kraj býval ambici-
ózní a zdravě sebevědomý kus země 
na východ od Prahy. Ne snad, že by 
obyvatelé v česko-slovensko-polském 
trojúhelníku usínali na růžích, ale vě-
děli, že jejich region nestagnuje, roste 
a vytváří pro ně šanci vydělat si i utrá-
cet s rodinou. To se nyní mění. Ano, 
je krize. Ale horší než ta ekonomická, 
která beztak v pravidelných cyklech 
přichází, je krize vedení kraje. Region 
vedený sociálními demokraty v koali-
ci s komunisty zahájil nebývalé plýt-
vání veřejnými prostředky, v rekordně 
krátkém čase nastavil pravidla, která 
mají nebo budou mít zničující dopad 
na krajský rozpočet. Desítky milionů 
budou z krajského rozpočtu vydány na 
poplatcích v krajských nemocnicích 
a lékárnách. Peníze, které Moravsko-
slezský kraj potřebuje na další rozvoj 
dopravní infrastruktury, na turistický 
ruch, na přípravu projektů pro rege-
neraci znečištěných území atd., vyhází 

koalice ČSSD a KSČM po třiceti ko-
runách ve zdravotnických poplatcích, 
bez ohledu na sociální a finanční po-
stavení člověka, za kterého se poplat-
ky hradí z peněz krajského rozpočtu.

Politici ČSSD a KSČM, kteří v Mo-
ravskoslezském kraji společně zase-
dají ve vedení, neregulují příjmy, ale 
jen výdaje. Jeden příklad za všech-
ny – v případě realizace expozic pro 
veletrhy a výstavy rada kraje vybra-
la společnost, jejíž cenová nabídka je 
o 44 procent dražší než druhá nabídka 
v pořadí. Kraj tak přišel o více než půl 
milionu korun, protože zaplatí 1,815 
milionu místo 1,262 milionu korun.

Hejtman Jaroslav Palas v rozho-
voru pro deník Mladá fronta Dnes 7. 
února 2009 uvedl: „Byla tady spousta 
projektů, ve kterých končily peníze prak-
ticky bez užitku. Například krajské novi-
ny. Ty stály kraj 14 milionů ročně a ko-
lik lidí je četlo? A takových sraček tady 
bylo za sto milionů korun ročně.“ Za-

pomněl ale pravdivě uvést, že náklady 
Moravskoslezského kraje na vydávání 
krajského měsíčníku, tedy ročně zpra-
vidla 11 čísel pro 490 tisíc domácnos-
tí, byly za rok v průměru 7,7 milionu 
korun. A také, a to je daleko zajíma-
vější číslo, že koalice ODS a KDU-Č-
SL po dvou volebních obdobích pře-
dávala kraj s 2 miliardami korun na 
účtech. Dnes je situace zcela jiná. Pá-
nové u oranžovo-červeného stolu pro-
jedli už stovky milionů korun.

Je opravdu radost omládnout. Když 
dnes člověk přijde do mnoha kancelá-
ří krajského úřadu, je rázem o dvacet 
let zpět. To musí těšit. Zejména, když 
například podnikatel po letech po-
tká známé tváře, které ho ještě v roce 
1988 kádrovaly. Dnes opět vzkazují, 
že jim jde o blaho člověka – obecné-
ho, chudého a nemohoucího. Utrá-
cením ale ještě nikdo nikdy nezboha-
tl a ani my nemůžeme v součtu utratit 
více, než vyděláme.

Stěžují-li si na něco v posledních le-
tech malí a střední podnikatelé, je to 
neúnosná byrokratická a kontrolní zá-
těž. Je to logické: aby úředníci (ať již 
čeští nebo bruselští) obhájili svoji prá-
ci, musejí vykazovat činnost. Když ne-
budou kontrolní orgány nacházet chy-
by, stane se jejich existence zbytečnou 
a budou zrušeny.

Vláda přijímá záchranné balíčky 
na oživení ekonomiky, ale ministr ži-
votního prostředí předkládá zákony, 
které by vedly k zastavení jednoho 

z nejdůležitějších průmyslových od-
větví, stavebnictví. Jedná se o novelu 
zákona upravující proces EIA, který 
posuzuje ekologičnost velkých prů-
myslových, dopravních i jiných staveb 
a záměrů.

Tato novela, která zatím naštěstí 
nebyla schválena, by dávala možnost 
soudního odvolání všem občanským 
sdružením, které se k projektům vy-
jadřují. Ministr Bursík však pohrozil, 
že situace, kdy i někteří koaliční po-
slanci hlasují proti „jeho“ zákonům, 

může vést až k odchodu zelených 
z koalice.

Je ale skutečně rozumné přijímat 
právě nyní novelu komplikující a pro-
dlužující stavební procesy? Teď, kdy 
je spíše potřeba hledat injekce na-
buzující ekonomiku v čase krize? Je 
skutečně nutné odrazovat investory 
dalšími břemeny a nechat jen na vůli 
občanských a ekologických sdruže-
ní, zda kvůli svým námitkám o něja-
ký ten rok zpozdí výstavbu důležitých 
projektů?

KRAJE/OBCE

PaveL drobIL

zastupitel 

Moravskoslezského kraje

mORaVskOslEZský kRaj 

sE mění – k hORšímu

SENáT

toMáš JIrSa

senátor PČR
ZbytEčná byROkRatiCká Zátěž
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eva brokLová

historička Masarykova 

ústavu aV

Tato ideologie vznikla především ne-
správnou interpretací voleb v zájmu 
komunistů: nebyla věnována pozor-
nost volebnímu zákonodárství a ze-
jména byla podle pravidel parlamen-
tarismu závislá na získání většiny 
a podpoře ostatních koaličních stran.

Výsledky parlamentních voleb v r. 
1946 byly především dobře připrave-
né. Předpoklad vyslovený při jedná-
ních představitelů československé-
ho západního a východního odboje 
v Moskvě v prosinci 1943, že po válce 
dojde v rámci obvyklé poválečné radi-
kalizace k posunu doleva, byl nahra-
zen dohodou o zákazu kolaborujících 
politických stran.

dosah některých opatření 
volebního zákona z roku 1946

Co znamenalo stanovení aktivní-
ho a pasivního volebního práva na 
18 a 21 let? Až do té doby byly oso-
by mladší 18 let nezletilé a věk do 20 
let byl (v trestním právu) všeobecnou 
polehčující okolností. Rovněž v pří-
dělovém hospodářství byly tyto oso-
by pokládány za děti. Přihlédneme-li 
k situaci v jiných zemích, bylo volební 
právo od 18 let výjimečné. Přes varo-
vání vznesené ministerstvem školství 
a osvěty, že náladovosti a menší ži-
votní zkušenosti mladých lidí využíval 
fašismus a nacismus a vyslovené oba-
vy, aby se tři nejmladší ročníky nestaly 
volebním faktorem, jehož početní vliv 
by nebyl úměrný politické vyspělosti, 
bylo těmto ročníkům volební právo 
přiděleno, takže do voleb přistoupilo 
bez zkušenosti s volbami v demokra-

tické společnosti celkem čtrnáct roč-
níků, z nichž prvních sedm ročníků 
mužů náleželo k nejpočetnějším. Vo-
liči ve věku 18–20 let tvořili 513 000 
občanů oprávněných volit, tj. 7,2 %. 
Více než čtvrtina voličů šla k volbám 
poprvé ve svém životě. Průhledné cíle 
sledovalo také udělení volebního prá-
va příslušníkům branné moci a Sboru 
národní bezpečnosti.

Všeobecné a rovné volební právo 
bylo přes varování odborníků, kteří se 
obávali precedentu i pro jiné oblasti, 
omezeno pouze na státní občany čes-
ké, slovenské nebo jiné slovanské ná-
rodnosti, takže byli vyloučeni nejen 
Němci a Maďaři, kteří měli být od-
sunuti, ale také osoby židovské ná-
rodnosti a příslušníci maďarské a ně-
mecké národnosti, kteří měli podle 
Ústavního dekretu o státním občan-
ství československé státní občanství 
a dokonce i ti z nich, kteří se v čs. vo-
jenských jednotkách zúčastnili druhé-
ho odboje.

Komunistická strana otiskla svůj 
volební program nejpozději. Pojala 
do něj prakticky vše, co obsahovala 
prohlášení jejích partnerů z Národ-
ní fronty. Nesmiřitelný boj nahra-
dila národní a sociální solidaritou 
a tvůrčí spoluprací všech vrstev náro-
da. K pracující dělnické třídě, kterou 
kdysi reprezentovala, přiřadila pra-
cující inteligenci, zemědělce a živ-
nostníky, pro něž všechny reklamova-
la svobodu práce a podnikání. Vedle 
rudých praporů se na dělnických ma-
nifestacích objevovaly i českosloven-
ské prapory, vedle Internacionály se 
zpívala i čs. hymna. Odpovídalo to cí-

tění doby. Autonomie až do odtržení, 
požadovaná před válkou pro Území 
osídlená převážně Němci, se změni-
la v požadavek počeštění pohraničí 
a v aktivní účast při odsunu Němců. 
KSČ se proto mnohým současníkům 
jevila jako strana vlastenecká a stát-
nická.

Předmětem úsilí o získání volič-
ských hlasů bylo tradičně dělnictvo, 
ale i osídlenci v pohraničí (osidlova-
cí Úřad mělo v rukou komunistické 
ministerstvo vnitra). K nim se řadili 
také zemědělci, vděční za příděly na 
rozparcelovaných velkostatcích. Inte-
ligenci získávala strana proklamace-
mi o obnově školství, rozšíření české 
kultury do pohraničí a požadováním 
„nejpřednějšího místa“ pro kulturu, 
uměleckou a vědeckou práci. Formu-
lovala do svého programu i to, co bylo 
pro ostatní demokratické strany sa-
mozřejmé, jako svobodu učení a svě-
domí, svobodu tisku, shromažďovací 
aj. Díky těmto požadavkům vypadal 
komunistický program pro nezkuše-
né voliče úplněji než ostatní progra-
my. Byl také koncipován se značnou 
obratností: vše, co se děje, a vše, co 
se má dít, je v zájmu lidu. Komunis-
mus nebyl zmíněn vůbec, socialismus 
pouze jednou, v závěrečné části. Ani 
slovo o diktatuře proletariátu. Obec-
ně se soudilo, že komunistická strana 
přestala být „přízrakem stálého ohrože-
ní a nežádoucího nebezpečí pro většinu 
občansky cítícího národa, jest význam-
ným kladem pro náš budoucí vývoj …, 
postavila se na základ právního řádu 
a demokratických zásad“ (Svobodný 
zítřek). Pro volební úspěch KSČ mlu-
vilo i to, že byla stranou neopotře-
bovanou a nevyzkoušenou. Čtrnáct 
ročníků z celkového počtu 53, které 
přistoupily k volbám, nebylo ještě roz-
vrstveno mezi politické strany, mnohé 
strany zanikly. Totalitní strany přiná-
šejí ve svých programech snadná řeše-
ní všech problémů. Bylo to jako poku-
šení.

Článek je převzat ze stránek www.masa-
rykovaspolecnost.info.

KOMuNISTICKá STRaNa ČESKOSLOVENSKa PO DESETILETí ODVOZOVaLa 
SVOJI VLáDu JaKO LEGáLNí VýSLEDEK PROJEVu VůLE LIDu 
ČESKOSLOVENSKa V PaRLaMENTNíCH VOLBáCH ROKu 1946. ÚVaHa O TOM, 
žE ČEšI VOLILI „Z OSMDESáTI PROCENT DOLEVa (NaPůL KOMuNISTICKy 
a NaPůL SOCIaLISTICKy)“, COž JE CITáT PETRa PITHaRTa, SuGERuJE 
VIDINu TéMěř aPOKaLyPTICKOu O TOM, žE TENTO NáROD PROPaDL KDyž 
NE PříMO KOMuNISMu, TaK SOCIaLISMu.

nastOlEní 
kOmunismu a VůlE 
lidu VE VOlbáCh 1946
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LadISLav MrkLaS

politolog, ředitel CEVRO

Není to tak dlouho, co jsme si moh-
li připomenout první výročí přijetí zá-
sadní novely zákona o volbách do Par-
lamentu ČR. Novely, která razantním 
způsobem reformovala volební sys-
tém do Poslanecké sněmovny. Sotva 
po půl roce byla však volební refor-
ma zastavena rozhodnutím Ústavního 
soudu, který zrušil většinu jejích pod-
statných součástí. Měla by tedy česká 
politická reprezentace – slovy klasika 
– „udělat tečku za tímto případem“?

Odpověď je prostá: ani náhodou. 
Česká politická scéna trpí stejnými 
neduhy jako v době, kdy byla volební 
reforma iniciována. V prvé řadě ne-
máme již více než pět let většinovou, 
a tudíž stabilní a zároveň akceschop-
nou vládu. (Stabilita socialistické vlá-
dy je dána toliko účelovou dohodou – 
opoziční smlouvou.) V důsledku toho 
není chování našich českých vlád ani 
dostatečně razantní, ani příliš odpo-
vědné. Vlády se odhodlávají pouze 
k nezbytné údržbě věcí veřejných, na-
místo důsledného pokračování v re-
formách. A stejně neodpovědně se 
povětšinou chová opozice. Je si totiž 
dobře vědoma, že může v poklidu sli-
bovat nesplnitelné. Takřka jistě jí ne-
hrozí, že by snad své sliby musela napl-
ňovat ve vládě. A kdyby snad opravdu 
byla nucena vstoupit do vlády, pak pů-
jde o vládu koaliční nebo menšinovou. 
A tam se dá odpovědnost snadno pře-
nést na koaliční partnery, nebo nao-
pak na opoziční strany, které blokují 
vládní návrhy. Všeobjímající kompro-

misy se tak stávají prostředkem spo-
kojeného přežívání v politice. Nikdo 
není za nic odpovědný, k neúspěchům 
se nikdo nehlásí, úspěch patří všem.

Důvody, proč takto vypadá česká 
politika, jsou nabíledni. Především 
současný volební systém do Poslanec-

ké sněmovny, jíž je odpovědná vláda, 
nedává českému voliči do ruky účin-
ný prostředek k potrestání nebo nao-
pak k odměnění politické strany. Čes-
ký volič tak má poměrně malý vliv 
na konkrétní politickou, neřkuli per-
sonální podobu vlády. O těchto „po-
družnostech“ totiž nerozhoduje výsle-
dek voleb, ale povolební jednání, kde 
má nejvýhodnější postavení strana 
s největším koaličním potenciálem.

S tím souvisí obecný fakt, že české 
politické strany nehrají takovou roli, 
jakou jim přisoudili voliči ve volbách. 
Vrcholem pyramidy byla reálná úva-
ha o šéfovi KDU-ČSL, tedy až čtvrté 
nejsilnější strany (!), jako o premiéro-
vi po volbách v roce 1998.

Mezi vedlejší, avšak neméně závaž-
né důsledky tohoto stavu patří opětov-
né zatažení nereformované komunis-
tické strany do politické hry. A také 
frustrace velké části voličů, kteří ztra-
tili důvěru v politiku a ohlížejí se, ně-
kteří do minulosti, jiní hledají nové, 
často nestandardní politické alterna-
tivy. V neposlední řadě jsme svědky 
nových a nových vln zpochybňování 
samotných politických stran jako le-
gitimního základu parlamentní demo-
kratické politiky.

Na všech těchto neblahých vlast-
nostech současné české politiky má lví 
podíl stávající volební systém do Po-
slanecké sněmovny. Jeho jednotlivé 
prvky (zejména pak velikost volebních 
obvodů a způsob přepočtu mandátů) 
i výsledná kombinace totiž upřednost-
ňují princip reprezentativity (či spí-
še proporcionality) před principem 
efektivity. Tyto dva principy jsou zá-
kladem politicko-odborného sporu 
o charakter demokracie. Sporu, kte-
rý je po desetiletí veden v západních 

zemích. Oba zmíněné principy mají 
nepochybně svou hodnotu. A je tedy 
dobré, pokud jsou alespoň do určité 
míry zastoupeny v každém demokra-
tickém politickém systému. Zároveň 
je jisté, že nemohou být nikdy zastou-
peny rovnoměrně, a že tedy vždy mu-
síme některý z nich upřednostnit.

Hlavním kritériem pro naše roz-
hodnutí by měl být charakter společ-
nosti, ve které jej chceme uplatnit. Pro 
multietnickou první Československou 
republiku nebo federativní Českoslo-
vensko, kde vedle sebe žili příslušníci 
dvou velkých národů, byl vhodný mo-
del především zajišťující reprezentati-
vitu zastoupení. Dnešní Česká repub-
lika je však zemí etnicky a jazykově 
velmi homogenní. Je také zemí bez vý-
razných regionálně či dokonce sepa-
ratisticky zaměřených hnutí. Druhým 
významným kritériem při rozhodová-
ní je umírněnost rozhodujících poli-
tických sil. Ze současných pěti stran, 
zastoupených v Poslanecké sněmov-
ně, jsou takovými stranami rozhodně 
čtyři (ČSSD, ODS, KDU-ČSL, US). 
Tyto čtyři strany získaly v posledních 
volbách přes 80 % hlasů, a proto i tuto 
podmínku můžeme považovat za spl-
něnou. Lze tedy konstatovat, že v ČR 
je možné upřednostnit princip efekti-
vity, a to zejména ve smyslu efektivity 
vládnutí.

VOLEBNí SySTéM JE TéMaTEM DNEšNíCH DNí. JIž TaKřKa DESET SE 
VEDOu DEBaTy NaD JEHO ZMěNOu, POSíLENíM aKCESCHOPNOSTI VLáDy ČI 

ZVýšENíM REPREZENTaTIVITy PRO MENší STRaNy. PODíVEJME SE, JaK SE 
Na ZMěNu VOLEBNíHO SySTéMu DíVaL PřED OSMI LETy Na STRáNKáCH 

CEVRO REVuE POLITOLOG a řEDITEL CEVRO LaDISLaV MRKLaS.

REfORma  
VOlEbníhO systému 

anEb ROk POté

Co jsme četli v CEVROREVUE před 8 lety

Současný volební systém do Poslanec-
ké sněmovny, jíž je odpovědná vláda, 
nedává českému voliči do ruky účinný 
prostředek k potrestání nebo naopak 
k odměnění politické strany.

Na neblahých vlastnostech současné 
české politiky má lví podíl stávající vo-
lební systém do Poslanecké sněmovny. 
Jeho jednotlivé prvky i výsledná kom-
binace totiž upřednostňují princip re-
prezentativity (či spíše proporcionali-
ty) před principem efektivity.
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REgiOnální POlitika EVROPské uniE

fOndy EVROPské uniE

Operační program Fond €, běžné ceny

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884

Životní prostředí

ERDF + FS 4 917 867 098

ERDF 702 482 212

FS 4 215 384 886

Doprava

ERDF + FS 5 759 081 203

ERDF 1 155 443 650

FS 4 603 637 553

Integrovaný operační program ERDF 1 582 390 162

Regionální operační programy ERDF 4 659 031 986

Střední Čechy ERDF 559 083 839

Jihozápad ERDF 619 651 254

Severozápad ERDF 745 911 021

Jihovýchod ERDF 704 445 636

Severovýchod ERDF 656 457 606

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217

Střední Morava ERDF 657 389 413

Technická pomoc ERDF 247 783 172

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837 421 405

Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 828 714 781

Praha – Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005

Praha – Adaptabilita ESF 108 385 242

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti.

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak 
znevýhodněné regiony (například venkovské a problémové městské 
oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo 
přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 
osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy:

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF):•  podporovány 
jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba 
silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, rekonstrukce 
kulturních památek aj.

Evropský sociální fond (ESF):•  podporovány jsou neinvestiční 
(neinfrastrukturní) projekty, jako například rekvalifikace 
nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 
postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné 
skupiny obyvatel aj.

Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na 
podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF 
jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen 
se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice 
a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, 
námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika 
hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu 
solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na 
rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života 
obyvatel celé Evropské unie.

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR

Konvergence  251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 %  25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) 96,98 %

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 %  419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč) 1,56 %

Evropská územní spolupráce  7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 %  389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč) 1,46 %

Celkem  308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00 %  26,69 mld. € (cca 752,70 mld. Kč) 100,00 % 

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK

ROZdělEní PROstřEdků fOndů Eu mEZi 
CílE POlitiky hss V ObdObí 2007–2013

alOkaCE PRO čR na ROky 2007–2013 
POdlE OPERačníCh PROgRamů

REgiOnální POlitika EVROPské uniE
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REgiOnální POlitika EVROPské uniE

CílE REgiOnální POlitiky

Operační program Fond €, běžné ceny

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884

Životní prostředí

ERDF + FS 4 917 867 098

ERDF 702 482 212

FS 4 215 384 886

Doprava

ERDF + FS 5 759 081 203

ERDF 1 155 443 650

FS 4 603 637 553

Integrovaný operační program ERDF 1 582 390 162

Regionální operační programy ERDF 4 659 031 986

Střední Čechy ERDF 559 083 839

Jihozápad ERDF 619 651 254

Severozápad ERDF 745 911 021

Jihovýchod ERDF 704 445 636

Severovýchod ERDF 656 457 606

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217

Střední Morava ERDF 657 389 413

Technická pomoc ERDF 247 783 172

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837 421 405

Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 828 714 781

Praha – Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005

Praha – Adaptabilita ESF 108 385 242

V období 2007–2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž 
dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci 
(tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím strukturálních fondů 
Fondu soudržnosti vyčleněno 308 041 000 000 € (přibližně 
8 686,8 mld. Kč):

Cíl Konvergence:•  podpora hospodářského a sociálního rozvoje 
regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) 
na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou 
Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 
jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 
90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento 
cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj 
spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:•  
podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují 
limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá 
Hl. m. Praha.

Cíl Evropská územní spolupráce:•  podpora přeshraniční 
spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél 
všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech 
regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od 
sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 
meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny 
regiony.

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR

Konvergence  251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 %  25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) 96,98 %

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 %  419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč) 1,56 %

Evropská územní spolupráce  7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 %  389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč) 1,46 %

Celkem  308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00 %  26,69 mld. € (cca 752,70 mld. Kč) 100,00 % 

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK

alOkaCE PRO čR na ROky 2007–2013 
POdlE Cílů 

€, běžné ceny 2007–2013

Konvergence 25 883 511 035

Strukturální fondy 17 140 260 798

Fond soudržnosti 8 819 022 439

Konkurenceschopnost (Praha) 419 093 449

Přeshraniční a transnac. spolupráce 389 051 107

z toho: přeshraniční 275 599 077

dodatečná 
přeshraniční

75 990 880

transnacionální 37 461 150

Celkem soudržnost 26 691 655 591 

alOkaCE PRO čR na ROky 2007–2013 
POdlE OPERačníCh PROgRamů

Čerpáno ze stránek: www.strukturalni-fondy.cz
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Vysoce aktuální téma bylo tématem 
únorové konference Vysoké školy 
CEVRO Institutu. Přední čeští práv-
níci a politologové a také zástupci par-
lamentních i neparlamentních stran 
zasedli za přednáškovým stolem, aby 
zhodnotili aktuální otazníky okolo Li-
sabonské smlouvy.

Na úvod setkání vystoupil předse-
da senátního Výboru pro záležitosti 
EU a spolupořadatel konference Lu-
děk Sefzig, který nakousl téma subsi-
diarity v souvislosti s rolí parlamentů 

v EU a zdůraznil, že vládnutí by mělo 
zůstat především na vládě, parlament 
je subjektem její kontroly. S úvodními 
slovy vystoupil rovněž rektor CEVRO 
Institut Miroslav Novák a ředitel Od-
boru informování o evropských záleži-
tostech Ondřej Karas.

Vyjasnění právních otázek

V právnickém bloku si jako první vzal 
slovo prorektor CEVRO Institutu 
Petr Kolář, který se zaměřil na sou-
lad Lisabonské smlouvy s ústavním 
pořádkem České republiky a komu-
nitarizace zdejšího práva. Upozornil 
na různé režimy komunitarizace, kte-
rý je přijímán buď vnitrostátním (neú-
stavním) zákonem (zejména v zemích 
Iberského poloostrova) nebo je vyža-

dována revize ústavy (německy mluví-
cí země). Klíčová otázka podle Koláře 
vězí ve vztahu komunitárního a ná-
rodního právního řádu, zejména zda 
tzv. „propůjčenou“ pravomocí národ-
ní pravomoci přechází plně na unijní, 
nebo vedle nich zůstávají a existují tak 
suverenity dvě.

Ředitelka Odboru koncepcí a ana-
lýz – Sekce pro evropské záležitos-
ti Lenka Pítrová následně zhodnotila 
ratifikační proces. V úvodu zdůrazni-
la, že irské „ne“ nemusí znamenat ko-

nec ratifikace, a to podle ustanovení 
Vídeňské úmluvy, která vyzývá smluv-
ní strany k jednání, které vede ke ko-
nečné ratifikaci. Stěžejní část Pítrová 
věnovala průběhu českého předsed-
nictví, a to ve dvou rovinách – národní 
a unijní. V té druhé musela Česká re-
publika řešit několik úkolů, stanove-
ných prosincovým zasedáním Evrop-
ské rady – vypořádání s irským „ne“, 
jmenování Komise a přechodná opat-
ření k doplnění Evropského parla-
mentu. Irsko se těsně před zahájením 
předsednictví zavázalo ústy minister-
ského předsedy uspořádat opakované 
referendum, vymínilo si však několik 
podmínek – zachování stálého komi-
saře a samostatnost v daňových, bez-
pečnostních a rodinných otázkách. 
Obava o komisaře se ukázala být li-

chá, protože Lisabonská smlouva po-
nechávala každé zemi komisaře až 
do roku 2014. Jednomyslnost v dal-
ších otázkách pak byla ponechána, 
což mimo jiné pro Českou republiku 
znamená, že i nadále bude rozhodo-
vat i ona v těchto otázkách suverénně. 
V souvislosti se specifickým případem 
Irska Lenka Pítrová uvedla i možnost 
využití tzv. dánského modelu, tedy ře-
šení v režimu mezinárodního práva 
a využití příkladu Edinburské doho-
dy, která právě případ severské země 
řešila. V otázce Komise před Českou 
republikou stojí vyjednávání o budou-
cím předsedovi Komise, kterému vy-
prší mandát 1. 10. a v otázce EP pře-
chodné navýšení počtu jeho členů.

Po Lence Pítrové vystoupil se svým 
příspěvkem Jan Kysela, odborník na 
ústavní právo z Kanceláře Senátu, kte-
rý se věnoval zakotvení nových pravo-
mocí parlamentů v Lisabonské smlou-
vě. Mezi hlavní opatření ve prospěch 
parlamentů patří prodloužení lhů-
ty pro vyjádření k evropskému aktu 
z šesti na osm týdnů, možnost vetová-
ní obecné i dílčí passarelly (zjednodu-
šené revize smluv) nebo možnost ža-
loby k Evropskému soudnímu dvoru.

„sledujme proces, nejen obsah,“ 
vyzvala markéta Pitrová

Politologickou obec zastupovala na 
konferenci Markéta Pitrová z Fakulty 
sociálních studií v Brně. Ta přijímání 
Lisabonské smlouvy posoudila ze tří 
hledisek – formy, obsahu a procesu 
přijímání, přičemž podle ní nelze jed-
no oddělit od druhého. Průběh přijí-
mání Lisabonské smlouvy řadu krité-
rií Pitrové nesplnil – jelikož je podle ní 
Lisabonská smlouva kontinuálním po-
kračováním evropské ústavní smlou-
vy, je pozoruhodné, že zatímco v prv-
ním případě řada zemí požadovala 
referendum, v případě Lisabonské 
smlouvy od něj ustoupila. Forma tedy 
zvítězila nad obsahem. V otázce obsa-
hu upozornila brněnská politoložka 
na rozdělení předsednictví na tři čás-
ti, čímž bude oslabena možnost každé 

lisabOnská smlOuVa 
POhlEdEm PRáVníků, 
POlitOlOgů…

zbyněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

V politické části vystoupil i Marek Benda z ODS.
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země formulovat své návrhy na fungo-
vání evropské politiky, kladem je nao-
pak svorník v oblasti vnějších vztahů. 
Proces přijímání Lisabonské smlouvy 
podle Markéty Pitrové také nebyl na-
plněn – Konvent, který projednával 
evropskou ústavu, totiž překročil své 
pravomoci, které původně vůbec ne-
byly směřovány k vytvoření ústavního 
dokumentu. Podle ní by proto neměla 
být pozornost upírána pouze na obsah 
smlouvy, ale také na formu, a zejména 
proces přijímání dokumentu.

Širokou paletu názorů přinesl i dru-
hý blok, ve kterém vystoupili zástupci 
politických stran. Místopředsedkyně 
Senátu za ČSSD Alena Gajdůšková 
potvrdila kladný postoj své strany k Li-
sabonské smlouvě a vyjádřila pochyb-
nost, zda by dokument jako ústavní zá-
kon mohl vetovat prezident republiky. 
Podle poslankyně Strany zelených Ka-
teřiny Jacques znamená souhlas se-
dmadvaceti zemí se smlouvou jejich 
vyzrálost. Jak zástupkyně proevropské 
Strany zelených se postavila také na 
stranu zastánců reformní smlouvy.

Naopak k odpůrcům se přidal 
předseda ústavně právního výboru 
Poslanecké sněmovny Marek Ben-
da z ODS, který zmírnil obavy skep-
tiků s přílišného dopadu smlouvy na 
evropskou integraci a vysvětlil roz-
polcenost ODS na otázce Lisabonské 
smlouvy pragmatismem některých po-

slanců, podle nichž bychom se odmít-
nutím Lisabonu vyřadili na řadu let 
z debaty o fungování EU.

Vedle zástupců parlamentních stran 
v debatě vystoupili i zástupci menších 
subjektů – Petr Mach ze Strany svo-
bodných občanů a Milan Hamerský za 
Liberálové.cz. Předseda euroskeptické 
strany vypočetl stranám, v čem se od-
chýlily od svého programu, a zopako-
val jednoznačný odpor své strany k Li-
sabonské smlouvě. Naopak zástupce 
liberální formace smlouvu podpořil 
a postavil se za vytvoření Spojených 
států evropských.

Konference přilákala do atria CE-
VRO Institutu více než stovku účast-
níků, kteří konferenci pozorně naslou-
chali. Po každém bloku také mohli 
položit panelistům otázku a řada z nich 
tuto příležitost využila. Setkání tak ne-
bylo pouhou „veřejnou přednáškou“, 
ale interaktivní diskusí mezi předná-
šejícími a publikem. Mnohdy bouřli-
vá, ale korektně vedená diskuse tak 
přispěla k celkovému velmi dobrému 
vyznění celé konference, která beze-
sporu přispěla k dalšímu prohloubení 
diskuse o důležitém milníku české za-
hraniční politiky.

 CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie vám nabízí možnost objednat
> Předplatné časopisu CEVRO REVUE za zvýhodněných podmínek – časopis 
bude chodit na vámi určenou adresu, přímo do vaší schránky.
> „Balíček CEVRO“, jehož součástí jsou všechna čísla časopisu, publikace 
vydané v roce 2009 a jako bonus na závěr roku malé překvapení.
> Starší publikace, a to vše pomocí tohoto kupónu.

 objednávám roční předplatné časopisu CEVRO REVUE v hodnotě 250,– Kč objednávám publikaci CEVRO (uveďte název publikace):

 objednávám „Balíček CEVRO“ v hodnotě 500,– Kč 

jméno a příjmení / firma IČ telefon

adresa e-mail

 Předplatitelé časopisu CEVRO REVuE mají přednostní právo účasti na 
konferencích a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně-
konzervativní akademie.
 Stačí si vybrat a zaškrtnout zvolenou objednávku, doplnit veškeré kontaktní 
údaje a zaslat kupón na naši adresu: CEVRO, Jungmannova 28/17, 110 00 
Praha 1 - Nové Město; nebo fax: 224 237 769.

PŘEDPLATNÉ CEVROREVUE | OBJEDNáVKA PUBLIKACÍ



…a POlitiků  
na Půdě CEVRO 

institutu

Jan Kysela z Kanceláře Senátu Parlamentu ČR.
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CEVRO V médiíCh
v únoru

redakce

CEVROREVuE

Komentář k projednávání Lisabonské 
smlouvy, ČT 24, 3. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Komentář k dění v Poslanecké sněmovně, 
ČT 24, 4. 2. 2009, Ladislav Mrklas

Řecký model není sociálním inženýrstvím, 
E15, 11. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Hoďte jim lano, Respekt, 16. 2. 2009, Petr 
Sokol

Komentář k Lisabonské smlouvě, ČT 1, 
Události, 18. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Fotbalové násilí způsobila ODS, jak jinak…, 
Neviditelný pes, 24. 2. 2009, Zbyněk Klíč

Reforma volebního systému pomáhá i ma-
lým stranám, Revue politika 2/2009, Zby-
něk Klíč

Polemika – reakce na článek Michala Ku-
báta, Reflex, 9/2009, Petr Sokol, Ladislav 
Mrklas

Na půdě vysoké školy CEVRO In-
stitut se ve čtvrtek 12. února konala 
Pražská zimní přednáška, jejímž po-
řadatelem byl Liberální institut a naše 
vysoká škola. V jejím průběhu vystou-
pil prof. Jesús Huerta de Soto, který 
představil svoji monumentální knihu 
Peníze, banky a hospodářská krize. Ta 
nyní vychází v českém jazyce.

V atriu Měšťanské besedy se shro-
máždilo okolo 250 hostí – bankéři, 
podnikatelé, akademici, novináři, po-
litici, studenti –, kteří vyslechli vystou-
pení tří hlavních řečníků.

Prof. Josef Šíma z katedry eko-
nomie a managementu Vysoké ško-
ly CEVRO institut ve svém projevu 
ukázal na skutečnost, že zatímco při 
diskusích o clech je nám dnes klíčem 
k pochopení teorie svobodného ob-
chodu (vyvinutá před téměř 200 lety), 
při diskusích o bankovnictví a roli cen-
trální banky stále uvažujeme techni-
cistně, tj. jak upravit parametry systé-
mu, jak změnit volbu členů bankovní 
rady apod. Upozornil, že kniha profe-
sora Huerta de Soto navazuje na vel-
ká díla F. A. Hayeka, Ludwiga von Mi-

sese a Murraye Rothbarda a snaží se 
představit ucelenou teorii fungování 
trhu v bankovnictví, kterou chce jako 
ideál učinit součástí naší kultury (po-
dobně jako je tomu v případě teorie 
svobodného obchodu).

Dr. Jan Havel, člen Katedry eko-
nomie Národohospodářské fakul-
ty v Praze a bývalý poradce ban-
kovní rady ČNB objasnil klíčový 
význam knihy pro chápání zkázo-
nosných důsledků inflace a manipu-
lace úrokovými měrami centrálními 
bankami. Ukázal, že předností kni-
hy prof. Huerta de Sota je její mul-
tidisciplinárnost (celá třetina knihy 
je analýzou právní), její historický 
rozměr a hospodářsko–politické im-
plikace, a proto vyzdvihl její mimo-

řádné kvality při vysvětlování dopa-
dů rozhodnutí centrálních měnových 
autorit do trhů.
Prof. Jesus Huerta de Soto, profe-
sor ekonomie na Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid (držitel dokto-
rátů z ekonomie a práva, a MBA ze 
Stanford University, autor sedmi knih 
a desítek článků) představil svou kni-
hu především ve vztahu k probíhající 
finanční a hospodářské krizi. Vysvět-
lil zásadní podíl měnové expanze cen-
trálních bank na vzniku krize a objas-
nil, jaké politiky jsou cestou z krize 
ven, a jaké naopak krizi prohlubují. 
Představil návrh reformy bankovnic-
tví, který by mohl zabránit opakování 
obdobných krizí v budoucnosti – od-
politizování peněžní emise (ideálně 
návratem k „market-money“, tj. zla-
tému standardu) a požadavek stopro-
centního krytí vkladů na viděnou ko-
merčními bankami. Upozornil také 
na nutnost návratu ke klasickým prin-
cipům vedení účetnictví, které jsou 
oproti dnešním závazným principům 
rezistentní vůči nadhodnocování aktiv 
vlivem vytvářené inflace.

Petr koLář

prorektor CEVRO InstitutuPROfEsOR dE sOtO 
na Půdě Ci

Prof. Jesús Huerta 
de Soto představil 
na půdě CEVRO 
Institutu svoji 
monumentální 
knihu, která nyní 
vychází v českém 
jazyce.
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Ryby, 51 let

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Jedenáct let.

Jaké přání byste si rád splnil?
Zdravý selský rozum na naší politické 
scéně.

Máte rodinu?
Mám, ženu Marcelu a syny Honzu 
a Ondru.

Jakou posloucháte muziku?
Dobrou od folku po bigbeat.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Téměř se na televizi nedívám, když 
mám chvilku, potom sleduji pořady 
na ČT 2.

Kterou barvu máte rád?
Žlutou, barvu slunce a energie.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Moji rodiče, hlavně maminka.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Charisma.

Jaké máte koníčky?
Pokud mi zbude čas, relaxuji v přírodě.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Není důležité kde, ale s kým. Já hlav-
ně v klidu s mou rodinou.

Co vám v poslední době udělalo největší 
 radost?
Přestože díky práci v parlamentu jsem 
špatným otcem a zanedbávám rodinu, 
největší radost mi dělají oba synové, 
že jsou, jací jsou.

12 OtáZEk na nEPOlitiCké téma
Zdeněk Boháč / poslanec PSP ČR

Petr bratSký

poslanec PS PČR

Nemám nic proti zveřejňování od-
poslechů, které se stanou standardní 
součástí veřejného soudního řízení. To 
je určitou zárukou komplexního po-
souzení konkrétního případu a bere 
se v potaz relevantnost a důvěryhod-
nost zdrojů.

Naopak jsem proti zveřejňování 
odposlechů uniklých ze zatím neu-
zavřených vyšetřování, kdy jde často 
o útržky bez kontextu, kde navíc není 
jasné, kdo a s jakým záměrem je vy-
nesl. Taková manipulace je pro média 
i veřejný zájem mnohem horší.

roMan Joch

ředitel Občanského 

institutu

Nejsem pro zákaz, jsem proti zá-
kazu. Trestat někoho za zveřejnění 
pravdivé informace, na jejímž utaje-
ní není státní nebo veřejný zájem, je 
nesprávné.

Stát má legitimní zájem na záka-
zu zveřejňování jen těch pravdivých 
informací, jejichž zveřejnění by ohro-
zilo životy, bezpečnost nebo svobodu 
občanů (státní tajemství). Ve všech 
ostatních případech má mít primát 
svoboda slova.

Jan JIrák

profesor Centra 

pro mediální studia 

FSV uK

Se zákazem zveřejňování odposlechů 
zcela jednoznačně nesouhlasím, ne-
boť jde o paušální omezení svobody 
projevu.

To neznamená, že souhlasím s bez-
uzdným zveřejňováním odposlechů 
a dalších materiálů pocházejících 
z práce policie a bezpečnostních slo-
žek. Je ale řada skutečně demokratic-
kých postupů, jimiž je možné s médii 
jako suverénní institucí svobody pro-
jevu vyjednávat pravidla jejich cho-
vání. Krotit počínání médií pomocí 
otevřeného omezení svobody projevu 
je smutným dokladem nepochopení, 
jak nenahraditelnou – byť často jistě 
proklínanou – hodnotou svoboda pro-
jevu je.

sOuhlasítE sE ZákaZEm ZVEřEjňOVání OdPOslEChů?
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Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

Předčasné parlamentní volby se v Iz-
raeli uskutečnily letos 10. února. Je-
jich průběh a výsledky popisuje článek 
Zbyňka Klíče v rubrice Zahraniční in-
spirace. V tomto textu se proto zamě-
říme na průběh předvolební kampaně 
a představíme se motivy kampaně čtyř 
největších izraelských stran.

Velké strany: kdo má lepšího lídra?

Pravicový Likud i středopravicová Ka-
dima se v kampani kromě programo-
vých rozdílů (zejména postoj k Pa-
lestincům) soustředily na mediální 
a reklamní souboj o to, kdo svého líd-
ra představí jako důvěryhodnějšího, 
resp. jeho hlavního soka jako nedůvě-
ryhodného.

Kadima prezentovala svou šéfku 
a dosavadní ministryni zahraničí Cipi 
Livniovou heslem „Lídr nového typu“. 
Snažila se tím vyrovnat s pochybami 
o tom, zda Izrael může vést žena. Li-
kud kontroval negativní kampaní, kdy 
na plakátech a billboardech doprovo-
dil tvář Livniové s utrápeným výrazem 
sloganem „To je nad její síly“.

Likud na stejnou linku brnkal 
i v části své kampaně, kterou koncipo-
val pozitivně. Svého předsedu Benja-
mina „Bibi“ Netanjahua prezentoval 
heslem: „Benjamin Netanjahu. Protože 
stát musí být řízen“. Opět tak voličům 
podsouval, že Livniová nemá dost 
zkušeností a síly, aby byla premiérkou 
a řídila v těžkých časech Stát Izrael.

Ani Kadima ale nezůstala pozadu 
a útočila negativními motivy na Ne-
tanjahua. Vyrukovala s heslem „Bibi? 
Nevěřím mu!“ Kadima tím chtěla zdů-
raznit Netanjahuovu minulost, kdy 
bylo jeho premiérství spojováno s řa-
dou skandálů.

labouristé: Vše na baraka

Izraelská strana práce (labouristé) se 
v kampani pokusila zejména využít 
osobnost svého předsedy Ehuda Ba-
raka. Ten stranu již jednou v minulos-
ti vedl a dokonce se stal premiérem, 
ale jeho vláda se tehdy dlouho neudr-
žela. Barak po pádu vlády odstoupil 
z čela strany, ale ani jeho nástupci le-
vicové labouristy nepovznesli a Barak 
se proto jako předseda vrátil na scé-
nu. Ani tentokrát ovšem jeho popula-
rita strmě nestoupala. Barak se proto 
v kampani pokusil využít svou aktu-
ální funkci ministra obrany. Kampaň 
se po úspěšné (pro Izrael) vojenské 
akci v Gaze snažila představovat Ba-
raka jako zkušeného lídra a schopné-
ho vojáka. Labouristé proto využíva-
li hesla typu: „Barak není sympatický 
nebo trendy. Barak je lídr!“ Na billbo-

ardech a plakátech se Barakova tvář 
objevovala také s heslem „V okamžiku 
pravdy“.

lieberman: civilní sňatky a loajalita

Černým koněm kampaně se stala stra-
na Izrael Bejtejnu populisty Avigdora 
Liebermana, které se podařilo dokon-
ce ve výsledku předstihnout labouristy 
a stát se třetí nejsilnější frakcí v izra-
elském parlamentu – Knessetu. Lie-
berman tradičně vsadil na svá vyzkou-
šená témata. Propagoval tvrdý postoj 
k Arabům, když například navrho-
val, aby izraelští Arabové museli sklá-
dat slib loajality ke Státu Izrael nebo 
zemi opustili. Kampaň strany proto 
provázelo heslo „Žádné občanství bez 
loajality“. Druhým hitem Lieberma-
novy kampaně se stal požadavek na 
zavedení civilních sňatků, které dosud 
v Izraeli neexistují.

POlitiCká REklama
Volební kampaň v Izraeli

Labouristická kampaň: „Barak není 
sympatický nebo trendy. Barak je 
lídr!“

OChRana POkOjnéhO staVu sPRáVními ORgányVysoká škola CEVRO Institut vydala 
sborník z konference Ochrana po-
kojného stavu správními orgány, která se konala ke konci září v Českém Krumlově pod záštitou ochránce veřejných práv 
Otakara Motejla. | Do odborného sborníku věnujícího se paragrafu 5 Občanského zákoníku přispěli: Jan Bajura, Zdeněk 
Fiala, Eva Hamplová, Petr Kolář, Otakar Motejl, Vladimír Novotný, František Parlík, František Zoulík. | Počet stran: 46. 
Cena vč. poštovného a balného: 40,– Kč. Objednávky na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769.

Negativní kampaň Likudu: Cipi 
Livniová s heslem „To je nad její síly.“

Černým koněm kampaně se stala 
strana Izrael Bejtejnu populisty Avig-
dora Liebermana, které se podařilo 
dokonce předstihnout labouristy.

Negativní kampaň Kadimy: Benjamin 
„Bibi“ Netanjahu s heslem „Bibi? 
Nevěřím mu!“
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třetí svět

Jan záhořík

Západočeská univerzita 

v Plzni

Když došlo v polovině 90. let k roz-
voji těžebního průmyslu v Rovníko-
vé Guineji, vláda angažovala do svých 
služeb tisíce zahraničních pracovníků 
zejména z Kamerunu, Filipín, Nigérie 
a samozřejmě USA, zatímco jen vel-
mi málo bylo vykonáno pro rozvoj za-
městnanosti, infrastruktury a zdravot-
ní péče pro vlastní občany. Význam 
ropného průmyslu pro politiku státu 
byl podpořen tím, že USA během Bu-
shovy administrativy otevřely v zemi 
svoji ambasádu a George W. Bush se 
i přes hlasitý odpor nejrůznějších or-
ganizací sešel s prezidentem Obian-
gem Nguemou.

Neoblíbenost Obianga Nguemy se 
projevila i v mediálně známém pří-
padu plánovaného převratu, za nímž 
stál syn Margaret Thatcherové Mark 
Thatcher, stejně jako jihoafrický žold-
néř Mark du Toit. Neméně závažným 
problémem, který současný režim 
musí dlouhodobě řešit, jsou teritori-
ální a diplomatické konflikty s někte-
rými blízkými zeměmi, zejména Nigé-
rií, Kamerunem a Gabonem. Zatímco 
neshody s Kamerunem a Gabonem 
jsou relativně nové a týkají se nedo-
řešených nároků obou zemí na někte-
rá naleziště ropy, spory s Nigérií trvají 
desítky let. Vztahy obou zemí tak os-
cilovaly mezi relativním přátelstvím 
a otevřenou animozitou, přitom nig-
erijská středně kvalifikovaná pracov-
ní síla vždy tvořila důležitou součást 
pracovního trhu v Malabu, hlavním 
městě Rovníkové Guineje. Politici 
Rovníkové Guineje však od vyhlášení 
nezávislosti systematicky vyjadřovali 
obavy z ambic Nigérie na anexi Rov-
níkové Guineje.

interní tenze uvnitř vlády

Patrně daleko závažnější, nicméně 
méně akcentované, jsou interní tenze, 
které provázejí vládu Obienga Ngue-
my. O pokusu dosadit převratem do 
čela státu opozičního exilového vůdce 
Severa Mota již byla řeč. Ačkoliv ofi-
ciálně deklarovaná jako demokratická 
země, Obiangova vláda proslula syste-

matickou likvidací opozice a jakých-
koliv hlasů kritizujících vládu. V roce 
2002 se například Obiang dočkal 
značné kritiky Západu za uvěznění 
63 opozičních předáků. To však není 
jediný problém trápící Rovníkovou 
Guineu. Ačkoliv Rovníková Guinea 
nepatří mezi země s etnickým násilím, 
i zde došlo k diferenciaci země na dvě 
entity. Země je geograficky rozdělena 
na kontinentální část Rio Muni, kde 
žije 75 % obyvatelstva a ostrov Bioko, 
který obývá zbylá čtvrtina obyvatel. 
Klan Mongomo, který náleží do širší-
ho společenství Fangů, dominoval gui-
nejské politice od vzniku nezávislosti. 
Zatímco ostrov Bioko je i vzhledem 
k přítomnosti hlavního města a vět-
šiny úřadů relativně bohatý a nejvíce 
prosperuje z těžby ropy, kontinentál-

ní část Rio Muni byla mnohokrát po-
stižena nepřízní osudu a je o pozná-
ní chudší. Volání po odtržení ostrova 
Bioko, zejména z úst předáků etnické 
skupiny Bubi, od zbytku země v minu-
losti několikrát vyústilo v násilnosti, 
které vláda brutálně potlačila.

Objevení ropy ve vodách okolo os-
trova Bioko jen přispělo k rozpoutá-
ní etnického násilí mezi Bubi a Fangy 
na ostrově, neboť Bubiové protestují 
proti tomu, že klan Mongomo ovládá 
takřka veškeré příjmy z ropy, zatímco 
zbytek populace žije na hranici chu-
doby bez možnosti ovlivňovat chod 
věcí v zemi. Zahraniční ekonomické 
zájmy, zejména z USA a Číny, umož-
ňují vládnoucí elitě nerušeně pokra-
čovat ve své vládě i přes odpor hrst-
ky opozičních předáků či publicistů, 
žijících v exilu. Ekonomické odhady 
hovoří o pouze dočasné využitelnos-
ti ropných zásob ve vodách Guinej-
ského zálivu, což vede k obavám, že 
země nedokáže současného stavu re-

lativního ekonomického růstu využít 
k vytvoření skutečně fungujícího trhu, 
který by rovnoměrně přispíval k roz-
voji země v oblastech zdravotnictví, 
školství a infrastruktury. Následující 
léta tak ukážou, jaký vliv má zahra-
niční politika a těžba ropy na stav věcí 
v Rovníkové Guineji.

ROVNíKOVá GuINEa až DONEDáVNa NEPaTřILa MEZI ZEMě, O KTERýCH 
By SE Z MEDIáLNíHO HLEDISKa HOVOřILO NěJaK ČaSTO. V POSLEDNíCH 

LETECH VšaK PřITaHuJE POZORNOST ZaHRaNIČNíCH MéDIí I ODBORNéHO 
SVěTa Za PRVé V SOuVISLOSTI S NEDáVNO OBJEVENýMI NaLEZIšTI ROPy, 

Za DRuHé VE SPOJITOSTI S NEDEMOKRaTICKýM REžIMEM PREZIDENTa 
TEODORa OBIaNGa NGuEMy, JEHOž VLáDa PaTří Z HLEDISKa PORušOVáNí 

LIDSKýCH PRáV, CENZuRy a SVOBODy SLOVa K NEJHORšíM V aFRICE.

kam kRáčí 
ROVníkOVá guinEa?

Teodoro Obiang Nguema

Zahraniční ekonomické zájmy, zejmé-
na z USA a Číny, umožňují vládnoucí 
elitě nerušeně pokračovat ve své vládě 
i přes odpor hrstky opozičních předá-
ků či publicistů, žijících v exilu.
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zahraniční inspirace

zbyněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

Nebo, lépe řečeno, pravice jako celek 
a v ní nacionalistický a krajně protia-
rabský Yisrael Beiteinu (Izrael je náš 
domov) ruského emigranta Avigdo-
ra Liebermana, která získala patnáct 
křesel v nově zvoleném Knessetu. Na 
úvod je však třeba ujasnit si pojmy pra-
vice a levice v izraelské politice. Ty to-
tiž nejsou totožné s těmi, které použí-
váme v Evropě, ale primárně souvisejí 
se vztahem Izraelců k Palestině, ze-
jména uspořádáním jejich vzájemných 
vztahů. Zatímco pravice zastává radi-
kální postoj vůči Palestincům a odmí-

tá výrazné ústupky, jako je třeba zru-
šení židovských osad na palestinském 
území, levice je jednání a kompromi-
su se svými sousedy přístupnější a je 
schopna akceptovat uznání Palestiny 
jako samostatného státu.

V únorových volbách se takto vy-
mezené pravici podařilo získat nad-
poloviční většinu křesel ve stodva-
cetičlenném Knessetu. Na pravici je 
kromě Likudu a Yisrael Beiteinu ješ-
tě strana Šas (11 křesel), Sjednocená 
Tóra (5), Habayit Haybudi (Židovský 
domov) (3) a Národní unie (4).

Krátce po vyhlášení výsledků se 
vítězi voleb vyhlásili jak Cipi Livnio-
vá, tak Benjamin Netanjahu. Právě 
s ohledem na silnou podporu pravi-
cového bloku měl lepší výchozí pozici 
lídr Likudu. Toho také vzápětí podpo-
řil Avigdor Lieberman a s takto vyjád-
řenou podporou dostal Netanjahu po-
věření od prezidenta Šimona Perese 
(Kadima) složit vládu.

složitá vyjednávání

Netanjahu od počátku prosazoval vlá-
du Národní jednoty, zahrnující tři nej-
větší strany – Likud, Kadima a Strana 
práce (ve volbách 13 křesel). Netan-
jahu byl však ve schizofrenní situaci, 
protože v Parlamentu se opírá o uve-
denou koalici pravice, která mu vyjá-
dřila podporu, a zároveň skládal vlá-
du Národní jednoty, složené ze stran 
středu a levého spektra. Na tento roz-
por upozorňovala Cipi Livniová, kte-
rá právě z tohoto důvodu odmítla být 
součástí koalice opírající se o takovou 
většinu v Parlamentu, která by nebyla 

schopna prosadit jí preferovaný kon-
cept samostatné Palestiny. Opoziční 
roli preferovala i Strana práce. Nako-
nec se však rozhodla do koalice vstou-
pit, a to společně s Liebermanem 
a stranou Šas a Židovským domovem. 
Vznikla tak poměrně heterogenní ko-
alice jestřábů, ortodoxnícch židů a se-
kulární levice, s pohodlnou většinou 
69 křesel.

Třeba však upozornit, že ani zmí-
něné pravicové spojenectví koali-
ce není homogenní – zejména vzta-
hy mezi Liebermanem a stranou Šas 
jsou dlouhodobě napjaté a lídr Šasu 
Eli Jišaj před volbami dokonce uvedl, 
že volit Liebermana je něco jako volit 
ďábla. Zásadní je jejich rozpor v nábo-
ženských otázkách – zatímco Šas pat-
ří do skupiny ortodoxně židovských 
stran, Liebermanova strana je repre-
zentantem sionismu (židovského na-
cionalismu), který ortodoxní strany 
odmítají.

Ani v největší straně – Kadimě – 
však nebyl názor na vládní angažmá 
jednoznačný. Zatímco šéfka Livniová 
prosazovala odchod do opozice, její 
protivník ve volbě předsedy Kadimy 
Šaul Mofaz byl pro spolupráci s Liku-
dem a hrozil dokonce odchodem ze 
strany.

mír, sňatky, ješivy

V zahraničně-politických otázkách se 
Likud zavázal prosazovat mírová ře-
šení se všemi okolními státy, kompro-
mis byl nutný i mezi Šasem a druhou 
největší stranou koalice, který Lie-
bermanově straně za slib zachování 
statu quo v ostatních náboženských 
otázkách umožňuje zavedení civilních 
sňatků nežidovských párů, který stra-
na razantně před volbami prosazova-
la. Šas zase vyjednal tradiční navýšení 
podpor náboženským školám – ješi-
vám.

Komplikované dohody mezi odliš-
nými stranami se však, zdá se, poda-
řilo dosáhnout a koalice v uvedeném 
složení bude fungovat. Otázkou však 
je, jak dlouho a na jakém základě.

NEBýVaLE VyROVNaNé VýSLEDKy PřINESLy ÚNOROVé VOLBy DO XVIII. 
IZRaELSKéHO KNESSETu. HLaVNíMI SOuPEřI VE VOLBáCH ByLa STřEDOVá 
KaDIMa MINISTRyNě ZaHRaNIČí CIPI LIVNIOVé a PRaVICOVý LIKuD 
JESTřáBa a BýVaLéHO IZRaELSKéHO PREMIéRa BENJaMINa NETaNJaHua. 
VíTěZSTVí VE VOLBáCH, KTERé SE ODEHRáLy JEN NěKOLIK DNí PO 
uKONČENí BOJů V GaZE, NaKONEC O JEDNO KřESLO DOSáHLa STRaNa 
MINISTRyNě LIVNIOVé, SKuTEČNýM VíTěZEM SE VšaK STaL LIKuD.

iZRaElské 
VOlby PřinEsly 
hEtEROgEnní kOaliCi

Výsledky voleb do XVIII. Knessetu

Strana % hlasů
Počet 
mandátů

Kadima (Vpřed) 22,47 % 28

Likud (Jednota) 21,61 % 27

yisrael Beiteinu 
(Izrael je náš 
domov)

11,70 % 15

Strana práce 9,93 % 13

šas 8,49 % 11

Sjednocená Tóra 
Judaismu 4,39 % 5

Sjednocená arabská 
kandidátka – Ta’al 3,38 % 4

Národní unie 3,34 % 4

Hadaš 3,32 % 4

Nové hnutí – Meretz 2,95 % 3

židovský domov 2,87 % 3

Balad (Národní 
demokratické 
shromáždění)

2,48 % 3

Ostatní 3,07 % 0
Celkem 100,00 % 120
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galerie osobností

Některé Friedmanovy myšlenky změ-
nily svět, ačkoli zpočátku jim málokdo 
věřil. Vlastně bylo to mnohem horší 
– prakticky nikdo jim nevěnoval po-
zornost. Podívejme se postupně na tři 
z nich: teorii spotřební funkce, mone-
tarismus a flexibilní měnové kurzy. Te-
orie spotřební funkce říká, že spotře-
ba lidí není určena jejich okamžitým 
příjmem, ale příjmem permanentním 
(dlouhodobým nebo dlouhodobě oče-
kávaným). Náhodné výkyvy příjmů se 
ve spotřebě příliš neprojeví. V knize 
Teorie spotřební funkce, kterou sám 
Friedman považuje za svoji nejlepší, 
uvádí jako příklad mezi jinými skupi-
nu černých a bílých Američanů: z ofi-
ciálních statistik plynulo, že mají-li 
v daném okamžiku stejné příjmy, čer-
ní spotřebovávají méně. Dlouhodobý 
příjem bílých Američanů je totiž vyšší 
než u jejich černých spoluobčanů. Kni-
ha je z roku 1957, rozdíl v příjmech je 
dnes jen o něco menší, ale princip stá-
le platí. Nicméně to je jeden z mno-
ha příkladů, na kterém demonstruje 
platnost své teorie spotřeby, která se 
stala základní alternativou do té doby 
používané teorii spotřeby odvozené 
z Keynesových myšlenek, jejíž hlav-
ním problémem bylo, že neodpovída-
la sledovaným datům – na rozdíl od té 
Friedmanovy. Ostatně teorie perma-
nentního důchodu se stala základem 
pro další rozvoj současných teorií spo-
třeby. Jestliže navíc keynesiánská te-
orie spotřeby byla jedním ze základů, 
na kterých stála doporučení keynesi-
ánské hospodářské politiky, pak jejím 
zpochybněním Friedman zpochybnil 
i tuto politiku.

Dalším jeho tvrzením, dlouho po-
važovaným za kacířské, byla věta, že 
inflace je pouze monetární jev (ang-
licky zkráceně a v populární formě: 
„only money matters“). Jediným dů-
vodem, proč ceny rostou, je podle Fri-
edmana neustále se zvyšující množ-
ství peněz v oběhu. Inflace tak nemá 
v dlouhém období žádný přímý, a ze-
jména ne pozitivní vztah k hospo-
dářskému růstu a nezaměstnanosti. 
Friedman nikdy nepopíral, že změ-

ny množství peněz v ekonomice ne-
mohou krátkodobě hospodářský růst 
a nezaměstnanost ovlivnit, ale v dlou-
hém období tento vztah neexistuje, 
neboť úroveň nezaměstnanosti je ur-
čena jinými faktory, které ji ustalují na 
její „přirozené míře“. Zároveň platí, 
že s rostoucí úrovní inflace přirozená 
míra nezaměstnanosti roste, a niko-
li klesá. Z toho vyplývá jasné doporu-
čení pro hospodářskou politiku: proti 
inflaci je nutno bojovat snížením růs-
tu množství peněz v ekonomice s tím, 
že případné hospodářské potíže jsou 
přechodného rázu. Přitom ekonomo-
vé v čele s Paulem Samuelsonem v 60. 
letech tvrdili pravý opak a nabízeli po-
litikům, ať si „vyberou“ mezi inflací 
a nezaměstnaností (a není náhodou, 
že mnozí skrytí i otevření keynesiáni 
to samé tvrdí i dnes). Friedman patřil 
mezi ty ekonomy, kteří tvrdili, že tato 
volba je iluzí – že v konečném důsled-
ku inflační politika přinese nejenom 
inflaci, ale i vysokou nezaměstnanost, 
a realita mu dala za pravdu: v 70. le-
tech rostla jak inflace, tak nezaměst-
nanost, naopak v 90. letech nezaměst-
nanost i inflace klesaly. To samé je 
možné očekávat i dnes.

Friedman byl také od počátku vel-
kým advokátem flexibilních, tzv. plo-
voucích měnových kurzů a byl vel-
kým kritikem tzv. bretonwoodského 
uspořádání, které bylo postaveno na 
pevných měnových kurzech. Dnes se 
všechny měny na světě pohybují v re-
žimu plovoucího kurzu a bretonwo-
odský systém se během 70. let zhrou-
til. A právě díky plovoucím měnovým 

kurzům je dopad ekonomické recese 
v současnosti mnohem menší, než by 
byl v případě kurzů fixních, kdy by se 
hodnota jednotlivých měn nemohla 
rychle přizpůsobit měnícím se pod-
mínkám a vývoji světového hospo-
dářství.

Právě za teorii spotřební funkce, 
za příspěvky k měnové teorii a histo-
rii a za pochopení vlivu stabilizačních 
politik na ekonomiku mu byla v roce 
1976 udělena Nobelova cena za eko-
nomii.
Celý článek najdete na www.cevro.cz

MILTON FRIEDMaN PaTřIL MEZI EKONOMy, KTEří MuSELI DLOuHO BOJOVaT 
O uZNáNí a PROSaZENí SVýCH TEORIí. NIKDy NEByL V POZICI PauLa 

SaMuELSONa, KTERý ByL BRZy PO VyDáNí SVé KNIHy FuNDaMENTáLNí 
METODy EKONOMICKé aNaLýZy POVažOVáN Za auTORITu a GuRu 

MODERNí EKONOMIE. FRIEDMaN PRáVě PROTI MNOHa MyšLENKáM 
PauLa SaMuELSONa a DaLšíCH KEyNESIáNů BOJOVaL a TRVaLO TéMěř 

40 LET, NEž SaMuELSON a SPOL. aLESPOň V NEJZáKLaDNěJšíCH 
BODECH KaPITuLOVaLI.

miltOn fRiEdman: Za 
Vším hlEdEj PEníZE

MIroSLav zaJíček

Liberální institut

Milton Friedman (1912–2006)
význačný liberální ekonom• 
držitel Nobelovy ceny za ekonomii• 
autor knih Kapitalismus • 
a svoboda, Za vším hledej peníze 
a další
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ZábaVa / VědOmOstní tEst
10 let v natO

1/ Ve kterém roce bylo založeno NATO?
a) 1949
b) 1959
b) 1969

2/ Ve kterém americkém městě byla 
podepsána základní dohoda o vytvoření?|
a) New York
b) Philadelphia
c) Washington

3/ Která ze zemí EU nestála při vzniku 
NATO?
a) Portugalsko
b) Itálie
c) Španělsko

4/ Pokusilo se někdy vstoupit do NATO 
Rusko?
a) ne
b) ano, ale nebylo přijato
c) ano, ale pouze jako přidružený 

člen

5/ Ve kterém roce Francie vyňala pozemní 
a letecké jednotky z integrovaného 
vojenského velení NATO?
a) 1956
b) 1966
c) 1976

6/ O osm let později vystoupila 
z integrovaného systému další země. Která 
to byla?
a) Řecko

b) Německo
c) Portugalsko

7/ Který prezident podepsal za Rusko 
Ustavující akt o spolupráci s NATO?
a) Boris Jelcin
b) Vladimír Putin
c) Dmitrij Medveděv

8/ Ve kterém roce byla ČR přizvána ke 
členství v NATO?
a) 1995
b) 1996
c) 1997

9/ Ve které zemi proběhla v roce 2001 
operace zvaná Essentials narvete (Hlavní 
sklizeň)?
a) Makedonie
b) Řecko
c) Moldávie

10/ Kdo z evropských struktur NATO 
byl zodpovědný za vojenské provedení 
bombardování Jugoslávie?
a) Javier Solana
b) Wesley Clarke
c) George Robertson

11/ Ve kterém roce se v Praze uskutečnil 
summit NATO?
a) 2001
b) 2002
c) 2003

12/ Která východoevropská země 
nedostala na summitu v Praze pozvánku 
do NATO?
a) Lotyšsko
b) Slovinsko
c) Rumunsko

13/ Kde sídlí centrála NATO?
a) Brusel
b) Vídeň
c) Paříž

14/ Jak se jmenuje nejvyšší rozhodovací 
orgán NATO?
a) Severoatlantická rada
b) Rada bezpečnosti
c) Generální ředitelství

15/ Který evropský politik nebyl 
generálním tajemníkem NATO?
a) Paul Henry Spaak
b) Jean Monet
c) Javier Solana

16/ Kdo je stálým velvyslancem ČR 
u NATO?
a) Jan Kohout
b) Pavel Telička
c) Štěpán Füle

17/ Která z uvedených členských zemí 
vydává nejvíce peněz na obranu?
a) Nizozemsko
b) Norsko
c) Rumunsko

18/ Kolik členských států má dnes NATO?
a) 26
b) 36
c) 37

19/ Která ze zemí NATO nemá vlastní 
armádu?
a) Lotyšsko
b) Slovinsko
c) Island

20/ Která země dnes (s výjimkou Francie) 
není součástí integrovaných vojenských 
struktur NATO?
a) Lucembursko
b) Španělsko
c) Slovensko

www.cevro.cz
> on-line čísla CEVRO 

Revue a pdf archiv

> reportáže z konferencí 
a seminářů

> nabídka publikací, 
pravidelný Čtrnáctideník

> komentáře k aktuálním 
událostem Správné odpovědi:

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

Hodnocení:
0–7/ ČR nedávno oslavila deset let od 
vstupu do NATO. Měli byste oprášit 
základní vědomosti.
8–14/ Máte přehled o fungování 
NATO a jeho základních 
parametrech, k podrobnější znalosti 
ale ještě něco chybí.
15–20/ V NATO se perfektně vyznáte. 
Gratulujeme!
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milton friedman: Mnozí lidé chtějí, aby vláda chránila spotřebitele. Mnohem naléhavějším problémem je však… (dokončení v tajence). 
Portrét autora výroku najdete v rubrice Galerie osobností.

Řešení: …chránit spotřebitele před vládou.

ZábaVa / křížOVka
Citát pravicové osobnosti
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PřEčEtli jsmE

Vnitropolitická situace v Izraeli 
bývá ve sdělovacích prostřed-

cích často ve stínu napjatých vztahů mezi izraelskými Židy a Palestinci. 
Přitom vztahy mezi judaismem a politikou v židovském státě nejsou o nic 
méně zajímavé a důležité. Vzájemné provázání judaismu s izraelskou politi-
kou je také příčinou mnoha vnitřních konfliktů a v neposlední řadě ovlivňuje 
i izraelsko-palestinský spor.

Tato kniha se českému čtenáři snaží zpřehlednit zajímavou a složitou 
problematiku. Zároveň se pokouší odpovědět na řadu otázek: Půjde Izra-
el i nadále cestou demokracie, či se více přiblíží k teokracii? Proč mají ná-

boženské politické strany v Izraeli takový vliv? Jaký vztah mají zbožní Židé 
k sionismu? Jak souvisí náboženství s výstavbou židovských osad?… Kni-
ha je určena nejen odborníkům, ale každému, kdo se o Izrael a jeho poli-
tiku zajímá.

„S problematikou Izraele se mohl dosud čtenář seznámit hlavně prostřed-
nictvím překladů zahraničních publikací. Kniha Marka Čejky je cenná nejen 
tím, že jde o dílo původní, ale také proto, že vychází z přímé zkušenosti jeho 
studijního pobytu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.“ (Jiří Schneider, 
velvyslanec České republiky ve Státu Izrael v letech 1994–1998)

Mediální poradce Piotr Ty-
mochowicz založil svou kariéru 

na tvrzení, že z každého člověka je možné udělat politika, pokud si tento 
zájemce osvojí jistou technologii a strategii. Z idey se zrodil kurz politic-
ké pantomimy a komunikačních obratů, které je třeba uplatňovat v mediální 
sféře, a také školení na organizaci a působivé vedení demonstrací. Filmař 
absolvoval celou výuku spolu s ostatními a díky tomu se divák stává přímým 

účastníkem. Má tak možnost sledovat vývoj učenlivého mladíka Dariusze, 
který se plně nechá modelovat poradcem. Vidíme jeho vstup do politiky 
a začátek slibně se rozvíjející kariéry.

Snímek umožňuje nahlédnout do zákulisí přesvědčivých projevů. Uka-
zuje, jak je údajné spontánní chování pouze hrou naučených gest a po-
stojů, přesně strukturovaným tancem, kde není možné zaměnit jediný 
 pohyb.

LucIe LItoMISká

CEVRO

zbyněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

Judaismus a politika v Izraeli 
Marek Čejka

Jak se to dělá 
Marcel Łoziński /� Polsko /� 2006 /� 86 min.

Viděli jsmE

gRaf měsíCE VýdajE kRajů na ZdRaVOtniCké POPlatky

Moravskoslezský
Jihočeský

Vysočina
Středočeský

Jihomoravský
Pardubický

Královéhradecký
Olomoucký

Liberecký
Plzeňský

Karlovarský
Zlínský

Ústecký
kraj

25 mil. 28,7 mil. 30 mil. 30 mil. 32 mil.

50 mil. 50 mil.

67 mil.
75 mil. 80 mil. 80 mil.

100 mil.

120 mil.

Celkem: 767,7 mil. Kč
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POtěšilO nás ZklamalO nás

Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

Musíme bránit svobodu před paralyzující vírou, že je jed-
nou provždy vyhráno.

Mirek Topolánek 13. 3. 2009 na konferenci Deset let 
od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky.

To je samozřejmě i v zájmu vládní koalice, aby vypáro-
ván nebyl.

Jiří Paroubek 3. 2. 2009 k tomu, proč ČSSD nebude 
párovat těžce nemocného poslance Tomáše Kvapila 
(KDU-ČSL).

měsíC čEské PRaViCE

únor
jan Zahradil na kongresu strany Pis

V polském Krakově proběhl o víkendu 31. ledna až 1.února 2009 kon-
gres konzervativní strany Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Předseda strany 
Jaroslav Kaczyński kongres svolal, aby z pozice opoziční strany předsta-
vil program pro řešení hospodářské krize, která se v Polsku stává hlavním 

tématem politických stran jak vládní koalice, tak opozice. Vůbec poprvé 
na kongresu PiS vystoupili se svou zdravicí také zahraniční hosté. Vedle 
zdravice Jana Zahradila vystoupil také Mark Francois z britské Konzerva-
tivní strany.

Poslanecký klub Ods k pádu vlády
Bezprostředně po vyslovení nedůvěry koaliční vládě Mirka Topolánka za-
sedl 24. března poslanecký klub ODS. Klub schválil změnu jednacího řádu 
klubu, která umožnila vylučovat v mimořádných situacích jeho členy. Klub 
následně ze svého středu vyloučil poslance Vlastimila Tlustého, který jako 
člen ODS i klubu hlasoval pro pád vlády Mirka Topolánka. Klub zároveň 
usnesením vyslovil očekávání, že prezident republiky Václav Klaus bude 
postupovat v duchu ústavních a zvykových tradic a pověří sestavením vlá-

dy předsedu nejsilnější strany Mirka Topolánka. Klub také deklaroval, že se 
nebude podílet na vzniku a podpoře žádné nepolitické či „úřednické“ vlá-
dy. Poslanci ODS se rovněž shodli, že považují společné hlasování s ko-
munisty pro nedůvěru vládě vedené předsedou ODS za neslučitelné s člen-
stvím ve straně. Vyzvali proto Výkonnou radu ODS, aby podnikla veškeré 
kroky směřující k vyloučení poslanců Vlastimila Tlustého a Jana Schwip-
pela z ODS.

únorové zasedání Výkonné rady Ods
Výkonná rada ODS se na svém únorovém zasedání sešla 9. února v praž-
ském hotelu Olympik. VR konstatovala, že ČSSD se v současné situa-
ci chová nezodpovědně a populisticky jak při návrzích na řešení ekono-
mických problémů, tak ve vztahu k předsednictví ČR v Radě EU. Vládnutí 

ČSSD v krajích ukazuje její nepřipravenost a nekoncepčnost a lze je podle 
VR charakterizovat slovy – rozvrat, chaos, personální čistky. ODS je zdě-
šena nezodpovědností, se kterou ČSSD v krajích plýtvá veřejnými finanč-
ními prostředky.

Výkonná rada Ods schválila kandidátku do EP
Výkonná rada 9. února schválila prvních deset míst na kandidátní listině 
ODS pro volby do Evropského parlamentu a pověřila grémium, aby sestavilo 
zbytek kandidátní listiny. V čele kandidátky stojí opět předseda klubu ODS 
v EP Jan Zahradil. Na druhém místě bude o voliče bojovat bývalý morav-
skoslezský hejtman Evžen Tošenovský. Trojkou kandidátky se stal evropský 
poslanec a předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák. Rovněž čtvrtý kandi-
dát Milan Cabrnoch, pátý Ivo Strejček a šestý Miroslav Ouzký své místa v EP 

obhajují. Nováčkem na kandidátce je sedmý Edvard Kožušník. Z osmého 
místa kandiduje evropský poslanec Hynek Fajmon, z devátého zastupitelka 
z Prahy 5 Andrea Češková a první desítku uzavírá evropský poslanec Jaro-
slav Zvěřina. V pondělí 16. března následně VR schválila celou kandidátku. 
Na dalších místech se nacházejí například primátor Karlových Varů Werner 
Hauptmann, poslanci Tomáš Úlehla a Helena Mallotová, senátor Luděk Sef-
zig nebo šéfredaktor CEVRO Revue a autor této rubriky Petr Sokol.

Vládě vyslovena nedůvěra
Poslanecká sněmovna vyslovila koaliční vládě Mirka Topolánka 24. břez-
na nedůvěru. K opozici se připojili i potřební čtyři poslanci z koaličního 
tábora, díky nim získala přesně potřebných 101 ze 197 hlasů. Proti kabi-
netu hlasovali všichni poslanci ČSSD, KSČM, členové ODS Jan Schwip-

pel (v PS nezařazený poslanec) a Vlastimil Tlustý z ODS (stále člen klu-
bu ODS) a bývalé členky Strany zelených Olga Zubová a Věra Jakubková. 
Opozici se podařilo vyslovit nedůvěru vládě prvně v samostatné historii 
České republiky.
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