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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 
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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

Partneři
cEvro
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politika vážně i nevážně

Ivan Langer

předseda CEVRO

úvodník

vážEní čtEnáři
Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE

Člověk si o politikovi udělá nejlep-
ší představu, když se pečlivě na-
plánovaná volební kampaň střetne 
s realitou. Jiří Paroubek nám toho 
o sobě řekl za poslední týden mno-
hé. Něco jsme již věděli. Například 
že nemá nadhled a smysl pro humor. 
Že vidí svět jen a pouze svými stra-
nickými brýlemi a nechápe lidi, kteří 
žijí mimo jeho partajní limity. Že má 
slovník pouťového vyvolávače. Že 
neumí navázat kontakt s těmi, kte-
ří mají jiné kulturní hodnoty a myš-
lenkové zázemí. To vše ale není tak 
podstatné.

Nejsmutnější na Jiřím Paroubko-
vi je, že on nechápe, o jakou práci 
vlastně usiluje. Jeho džobem nebude 

získávat hlasy voličů, ale řídit zemi. 
Nekandiduje na šéfa největší slibo-
techny, ale na předsedu vlády. Tedy 
práci, při které denně řeší nepříjem-
né problémy, s lidmi, které nemůže 
prostě poslat do cukrárny. Předseda 
vlády musí především umět odlišit, 
co je podstatné a co ne. Musí umět 
potlačit osobní nebo stranický zájem 
ve prospěch země. Měl by mít mini-
mální respekt i u lidí, kteří ho nevo-
lili.

Paroubkova reakce na vajíčka 
ukázala, že nemá na to, aby byl pre-
miér. Premiér by neměl chtít vzbuzo-
vat lítost, ale respekt. Premiér by měl 
umět si oponenty získat, ne je urá-
žet. Místo toho, aby nám Paroubek 

sdělil, jak chce řešit problémy této 
země, vystavuje na odiv své ušpině-
né tričko a uplakaně požaduje soucit 
a policejní ochranu. Co by dělal ve 
chvílích skutečné krize? Šel by prosit 
o pomoc marťany?

ParoubEk vEjci obnažEný

do rukou se Vám dostává páté letoš-
ní číslo CEVRO Revue. Co v něm na-
jdete?
Hlavním tématem nemůže být nic ji-
ného než volby do Evropského par-
lamentu, které pro ODS a pravici 
skončily úspěchem. Právě českým vý-
sledkům se věnuje toto číslo, speciál-
ní letní vydání našeho časopisu pak 
bude zaměřeno na ostatní země Ev-
ropské unie. V tomto čísle tedy najde-
te redakční texty popisující situaci na 
české stranické scéně od Zbyňka Klí-
če a volební geografii od autora těch-
to řádků. Analytické texty doplňují 
rozhovory, hodnotící výsledky voleb 
u našich sousedů, konkrétně v Pol-
sku a Slovensku. Odpovědi nám po-
skytli politolog Institutu politologic-
kých studií UK a specialista na Polsko 
Josef Mlejnek jr., situaci na Sloven-

sku mapoval ředitel Konzervativního 
klubu M. R. Štefánika Ondrej Dostál. 
Tematické články doprovází tradiční 
grafická příloha, která tentokrát při-
náší grafické znázornění výsledků vo-
leb v České republice.

Postupně se zabydlující rubrika 
Duel v tomto čísle přináší dva odliš-
né pohledy na problematiku regulace 
lobbingu, jak jej nedávno v návrhu zá-
kona předložila sociální demokracie 
– zastánkyní tohoto návrhu je Eliška 
Císařová z Transparency Internatio-
nal, odpůrcem politolog Pavel Neto-
lický.

Rubrika Politická reklama jde 
v proudu tohoto čísla a zaměřuje se 
na volební kampaně před evropskými 
volbami a představuje kampaň napří-
klad kontroverzního Declana Ganley-
ho nebo švédské Pirátské strany. Další 

dva články se týkají také nedávno pro-
běhnuvších voleb, avšak nikoliv evrop-
ských, ale těch národních – v rubrice 
Zahraniční inspirace se dočtete o vý-
sledcích voleb v Albánii, které dopad-
ly těsně ve prospěch pravicové Demo-
kratické strany, ve Třetím světě pak 
analytik Asociace pro mezinárodní 
otázky Pavel Maškarinec rozebírá vý-
sledky prezidentských voleb v Mon-
golsku.

Rubriku Galerie osobností jsme 
tentokrát věnovali památce nedávno 
zesnulého filosofa německého půvo-
du Ralfa Dahrendorfa. Ani v tomto 
čísle nechybí tradiční rubriky Vědo-
mostní test, zaměřený na moderní pol-
skou politiku, knižní a filmová recen-
ze a shrnutí uplynulého dění na české 
pravici.

Přeji Vám příjemné čtení.

Chcete psát pro 
CEVROREVUE?

www.cevro.czVíce info:

221 506 720Volejte:

klic@cevro.czPište:
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SNK–ED ani Nezávislí žádné křeslo 
nezískali, stejně jako Zelení, kteří se 
rozštěpili do tří subjektů a ani jeden 
z nich nepřekročil pětiprocentní práh. 
Neuspěly ani nové subjekty jako Suve-
renita, Strana svobodných občanů či 
Libertas.cz, účast ve volbách mírně po-
klesla a činila necelou třetinu voličů.

Pro ODS vítězství znamená návrat 
na výsluní. Zatímco ještě na jaře jí 
průzkumy veřejného mínění přisuzo-
valy něco kolem dvaceti procent hlasů 
s výraznou ztrátou na vedoucí socia-
listy, s pádem vlády a pozitivním do-
padem předsednictví popularita ODS 
rostla a vygradovala právě evropskými 
volbami. Pro ODS má vítězství v eu-
rovolbách důležitý účinek – především 
jí vrátilo sebevědomí, které ztratila 
v krajských volbách. Co je však ještě 
důležitější, započalo trend, který je 
po úspěšných volbách obvykle patrný 
– pokračující posilování podpory ve 
veřejném mínění. Poslední průzkumy 
všech renomovaných agentur potvr-
zují kontinuální nárůst podpory ODS 
ruku v ruce s pádem ČSSD.

Zároveň je však třeba upozornit 
na několik úskalí, souvisejících s mo-
mentální popularitou pravice i samot-
nými volbami. Průzkumy preferencí 
sice dokazují vzrůst ODS, na druhou 
stranu tři měsíce před volbami jsou 
výsledky dvou největších stran takřka 
stejné a stejně jako při předchozích 
volbách budou i nyní hrát důležitou 
roli nerozhodnutí voliči, kteří mohou 
podporu vrátit zpět na stranu sociální 
demokracie.

Vítězství ODS v evropských vol-
bách jistě bylo výsledkem lépe zvlád-

nuté kampaně i kvalitního programu, 
na druhou stranu za ním stojí nízká 
volební účast, která ODS tradičně na-
hrává. Na podzim však k volbám při-
jde s největší pravděpodobností mno-
hem více voličů, kteří před měsícem 
nevolili a mezi nimiž je ČSSD tradič-
ně silnější. Klamný pocit sebeuspo-
kojení z příznivě vypadajících čísel 
průzkumů veřejného mínění by pro-
to měli kandidáti nechat na dovolené 
a do kampaně jít s vědomím, že stav 
pravice–levice je „fifty-fifty“.

Do hry také vstupuje element TOP 
09, který se stále neví, jakou roli bude 
hrát v českém stranickém spektru a je 
docela dobře možné, že bude odebírat 
hlasy ODS. Mnohem spíše tak bude 
její konkurencí než partnerem. Pod-
cenit také nelze fakt, že již nebude 
možné hrát kartu úspěšného českého 
předsednictví, tak jako v případě ev-
ropských voleb, a étos Mirka Topolán-
ka jako evropského státníka bude za-
pomenut.

mobilizovaní lidovci, 
zklamání u zelených

Prohra ČSSD v evropských volbách 
byla způsobena kombinací více fak-
torů – nepříznivě hodnocené svržení 

vlády, toporné chování předsedy Pa-
roubka a nezvládnutá kampaň, včet-
ně fatálně podceněné internetové 
komunikace. ČSSD také nedokázala 
veřejnosti nabídnout věrohodné tvá-
ře. Výsledky voleb ještě více posílily 
vnitrostranickou opozici, jejíž činnost 
vyvrcholila snahou odvolat Davida 
Ratha z čela středočeské kandidát-
ky. Neúspěch této snahy však zřejmě 
bude znamenat utlumení aktivit Pa-
roubkovy opozice minimálně do před-
časných voleb.

Lidovci ve volbách předčili očeká-
vání – po vnitrostranických půtkách 
na sjezdu pouhý týden před volba-
mi balancovali na hraně zvolení, na-
konec však obhájili oba své mandáty. 
Povolební šetření ukázala, že hroz-
ba nezvolení a odchod části straníků 
zmobilizoval věrné lidovecké voliče, 
kteří stranu podrželi. Osud KDU–Č-
SL v nadcházejících volbách je však 
i nadále nejistý, ať již v důsledku kon-
kurence TOP 09, tak i očekávané vy-
ostřené volební soutěže.

Komunisté v evropských volbách 
ztratili dva mandáty, přesto mohou 
být s výsledkem spokojeni. Udrželi 
si svoji obvyklou podporu okolo pat-
nácti procent a potvrdili stabilní po-
stavení ve stranickém spektru. Do 
parlamentních voleb tak jdou ve sta-
bilizovaném postavení. To naopak ne-
platí o Zelených, kteří ve volbách pro-
padli a jako jediné je postihl odchod 
stranického šéfa. Před říjnovými vol-
bami se nejmenší strana někdejší vlád-
ní koalice potýká jak s konkurencí dal-
ších zelených stran, tak s nedostatkem 
známých tváří. Zatím špatné postave-
ní potvrzují i průzkumy veřejného mí-
nění, které straně přisuzují podporu 
okolo tří procent.

Volby pravděpodobně znovu bu-
dou primárně soubojem mezi ODS 
a ČSSD. Neznámou zatím zůstává 
chování těch více než sedmdesáti pro-
cent voličů, kteří v červnu k urnám ne-
dorazili. Jak je osloví nabídka nových 
či jistota stávajících stran, či zda vo-
lební právo opět nevyužijí. Jejich hlas 
bude znovu klíčový.

EVROPSKé VOLBy PřINESLy V ČECHáCH, TaK JaKO VE VěTŠINě ZEMí 
EVROPy, VíTěZSTVí PRaVICE. OBČaNSKá DEMOKRaTICKá STRaNa, JaKO 
HLaVNí REPREZENTaNT LIBERáLNě-KONZERVaTIVNíHO SPEKTRa u NáS, 
ZíSKaLa DEVěT MaNDáTů (O PěT MéNě NEž PřED PěTI LETy, KDy SE aLE 
ROZDěLOVaLO O DVa MaNDáTy VíCE), LEVICOVá ČESKá STRaNa SOCIáLNě 
DEMOKRaTICKá SEDM (ZISK PěTI MaNDáTů NaVíC), KOMuNISTé ČTyřI 
(MINuS DVa) a LIDOVCI OBHáJILI OBa MaNDáTy.

Zbyněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

volby do EP v čEsku: 
PravicE volbami 
Posílila, alE…

Vítězství ODS v evropských volbách 
jistě bylo výsledkem lépe zvládnuté 
kampaně i kvalitního programu, na 
druhou stranu za ním stojí nízká vo-
lební účast, která ODS tradičně na-
hrává.
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krajské skóre 13 : 1

Podíváme-li se na volby do Evrop-
ského parlamenu z hlediska vítěz-
ství v jednotlivých krajích, podařilo 
se ODS vrátit sociálním demokratům 
porážku z voleb krajských. I zde bylo 
skóre 13 : 1, kdy ODS vyhrála ve všech 
krajích s výjimkou Olomouckého, kde 
nejvíce uspěla ČSSD. Ojedinělý výsle-
dek v Olomouckém kraji má zřejmě 
několik příčin – jednak kraj tradičně 
patří k baštám ČSSD a spíše slabším 
místům ODS (například kvůli levico-
vému Jesenicku), dále roli mohl se-
hrát i fakt, že občanští demokraté 
neměli v první desítce žádného kandi-
dáta z tohoto kraje.

Jen těsně ODS vyhrála i v dalších 
moravských krajích – v Moravskoslez-
ském (o 1 procento) a na Vysočině 
(o necelé procento). Rozdíl tři až čtyři 
procenta dělil občanské od sociálních 
demokratů ve Zlínském, Jihomorav-
ském a Ústeckém kraji.

Nejvíce se nůžky mezi dvěma nej-
silnějšími stranami otevřely v Praze, 
zde ODS deklasovala ČSSD v pomě-
ru 40 procent ku 15 procentům.

okresní výsledky

Na úrovni okresů již byla mapa pes-
třejší. I tady ale zvítězily pouze ODS 
a ČSSD. A i v tom ukazateli občanští 
demokraté přečíslili ty sociální. ČSSD 
dokázala vyhrát v několika obvodech 
na severu Moravy a ve Slezsku (Kar-

viná, Bruntál), v okrese Kroměříž ve 
Zlínském kraji, ve všech okresech 
Olomouckého kraje s výjimkou okre-

su Olomouc, a ve třech okresech na 
Jihu Moravy (na Vyškovsku, Blanen-
sku a Znojemsku). Na Znojemsku do-
konce ODS skončila až třetí, když ji tu 
předběhla i KSČM.

Na Vysočině ČSSD vyhrála v obou 
vysloveně moravských okresech – Tře-
bíč a Žďár nad Sázavou, ostatní okre-
sy v kraji se staly kořistí ODS. Podob-
né platilo v Pardubickém kraji, kde 
většinově „moravský“ okres Svitavy 
i v těchto volbách patřil ČSSD.

V Čechách byla okresní vítězství 
ČSSD více ojedinělá. Dva okresy si 
ČSSD připsala v Ústeckém kraji (zá-
padní okresy v kraji Most a Chomu-
tov). V Karlovarském kraji ODS nevy-
hrála jen na Sokolovsku. V Plzeňském 
kraji skončila ODS až třetí na Tachov-
sku, kde ji podobně jako na Znojem-
sku porazila i KSČM.

V Praze a ve středních Čechách zví-
tězila ODS bez ztráty kytičky. Z Prahy 
letos pocházelo více jak osmnáct pro-
cent hlasů pro ODS. Tento ukazatel 
oproti roku 2004 stoupl, před pěti lety 
z Prahy pocházelo „jen“ šestnáct pro-
cent hlasů pro občanské demokraty. 
Pro srovnání uveďme, že v Praze bylo 
letos odevzdáno celkově něco málo 
přes 14 % všech hlasů.

ostatní strany

Stejně jako ODS a ČSSD, i ostat-
ní kandidující strany v letošních ev-
ropských volbách potvrdily své bašty 
a slabá místa na volební mapě. KSČM 
bodovala hlavně v pohraničních oblas-
tech bývalých Sudet a více na venkově 
než ve městech. KDU–ČSL se opírala 
o hlasy z Moravy a východu Čech.

Zajímavým fenoménem byla kan-
didátka Suverenita, kterou vedla do-
sluhující evropská poslankyně Jana 

Bobošíková. Její kandidátka získala 
hlasy zejména v pohraničních oblas-
tech Čech, přičemž vůbec nejlepších 
výsledků dosáhla v Ústeckém kraji. 
Už sledování volebních výsledků bě-
hem volebního večera zároveň ukáza-
lo, že Suverenita mnohem více bodo-
vala v malých obcích než ve městech. 

To bylo vidět na tom, jak během veče-
ra klesala podpora Suverenity z osmi 
procent pod hranici pěti procent. Ten-
to pokles koreloval s tím, jak se nejpr-
ve sčítaly malé okrsky v menších ob-
cích a pak teprve početnější okrsky 
z měst.

Ústecký kraj se rovněž stal baštou 
krajně pravicové Dělnické strany, která 
zde získala přes dvě procenta hlasů (ce-
lostátně jen jedno procento). V okrese 
Most dokonce extremističtí „dělníci“ 
překročili hranici pěti procent.

Naopak Praha se stala hlavní vo-
lební baštou další neúspěšné stra-
ny – Evropská demokratická strana 
(EDS), kterou vedla další dosluhující 
evropská poslankyně Jana Hybáško-
vá, zde získala přes šest procent hla-
sů. Pro tuto stranu tím Praha tvořila 
jediný kraj, kde překročila hranici pěti 
procent, která je nutná pro vstup do 
Evropského parlamentu. Vzhledem 
k celkovým výsledkům se zdá, že prá-
vě výsledek EDS v Praze rozhodl, že 
ODS těsně unikl desátý mandát, který 
mohla ještě „odebrat“ ČSSD, kdyby 
získala jen několik tisíc hlasů navíc.
Grafické znázornění výsledků voleb do 
EP v České republice najdete uprostřed 
čísla v grafické příloze.

GEoGrafiE volEb 
do EvroPského 

ParlamEnu

Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

ZaTíMCO PO PODZIMNíCH VOLBáCH DO KRaJů ByLa POLITICKá MaPa 
REPuBLIKy ORaNžOVá, EVROPSKé VOLBy JI OPěT OBaRVILy Na MODRO. JaK 
SE KONKRéTNě PROJEVILa VOLEBNí gEOgRaFIE V TěCHTO VOLBáCHa, TEDy 

JaK SI JEDNOTLIVé STRaNy VEDLy PODLE úZEMNíHO KLíČE?

Ojedinělý výsledek v Olomouckém 
kraji má zřejmě několik příčin – jed-
nak kraj tradičně patří k baštám 
ČSSD a spíše slabším místům ODS 
(například kvůli levicovému Jesenic-
ku), dále roli mohl sehrát i fakt, že 
občanští demokraté neměli v první 
desítce žádného kandidáta z tohoto 
kraje.

Vzhledem k celkovým výsledkům se 
zdá, že výsledek EDS v Praze rozhodl, 
že ODS těsně unikl desátý mandát,
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Jak hodnotí pravice výsledky voleb na Slo-
vensku, kladně či záporně?

Pravica bola so svojím výsledkom 
spokojná. Tri slovenské pravicové 
strany (SDKÚ–DS, KDH a SMK) 
začlenené do EPP získali vo voľbách 
spolu 6 mandátov, kým európski so-
cialisti reprezentovaní na Slovensku 
vládnym Smerom–SD len 5 poslan-
cov. V skutočnosti však slovenská 
ľavicovo-populistická vládna koalí-
cia Smer–SD, SNS a HZDS porazila 
pravicovú opozíciu – vyjadrené poč-
tom získaných poslancov – v pomere 
7 : 6. Sú možné dva pohľady na ten-
to výsledok. V porovnaní s predchá-
dzajúcimi eurovoľbami v roku 2004, 
keď pravica zvíťazila v pomere 8 : 6, 
ide o oslabenie pravice a posilnenie 
predovšetkým Smeru–SD, ktorý na 
politickej scéne nemá rovnocenné-
ho súpera. V porovnaní s výsledka-

mi výskumov verejnej mienky sa však 
v eurovoľbách, rovnako ako nedáv-
no v prezidentských voľbách, ukáza-
lo, že prevaha koaličných strán nad 
opozičnou pravicou nie je až taká 
zdrvujúca.

Budou mít výsledky dopad na dění uvnitř 
některé ze stran koalice či opozice?

S výnimkou odstúpenia podpredse-
du KDH Martina Fronca, ktorý sa ako 
líder kandidátky nedostal do EP, lebo 
ho v preferenčných hlasoch predbeh-
li dvaja doterajší europoslanci KDH, 
žiadne výraznejšie zmeny vnútri strán 
nemožno očakávať.

Jak se změnilo postavení Mikuláše Dzurin-
dy uvnitř SDKÚ–DS před podzimní volbou 
lídra kandidátky?

Mikuláš Dzurinda s prehľadom 
kontroluje situáciu vnútri SDKÚ–
DS a eurovoľby na tom nič nezme-
nili. Strana síce získala iba dva man-
dáty, čiže rovnako ako zvyšné dve 
pravicové strany, získala však s pre-
hľadom najlepší výsledok spomedzi 
nich a tretí mandát jej unikol len veľ-
mi tesne.

Budou mít výsledky vliv na další dění v ma-
ďarském táboře, např. v souvislosti s úspě-
chem strany Jobbik v Maďarsku?

Úspech strany Jobbik je témou 
skôr pre slovenských nacionalistov 
než pre slovenských Maďarov. Medzi 
relevantnými maďarskými politikmi 
na Slovensku nemá extrémistický Job-
bik žiadnych partnerov. Vývoj v ma-
ďarskom tábore bude skôr poznačený 

založením novej strany Most na čele 
s bývalým predsedom SMK Bélom 
Bugárom.

Jaká byla vůbec hlavní témata kampaně?
To naozaj ťažko povedať. Sloven-

ským stranám dlhodobo chýba silný 
európsky program. Spája ich nevý-
razný eurooptimizmus a viac menej 
pasívne prijímanie centralizácie EÚ 
a nových regulácií prichádzajúcich 
z Bruselu. SDKÚ–DS síce odmie-
ta daňovú harmonizáciu, s Lisabon-
skou zmluvou však nemala najmenší 
problém. Eurokriticky sa v minulosti 
vyhraňovalo skôr KDH. Najvýraznej-
ší predstavitelia tohto prístupu však 
KDH opustili a založili novú stranu 
KDS (Konzervatívni demokrati Slo-
venska).

Proč se Slováci už podruhé v řadě stali 
zemí s nejnižší volební účastí? Čím si to vy-
světlujete?

Ide o pomerne realistické zhod-
notenie skutočného významu tejto 
inštitúcie. Vplyv EÚ na životy slo-
venských občanov je síce ďalekosiah-
ly, EP však nie je reálnym centrom 
moci. Slovenským voličom chýbajú 
informácie o politickom dianí v EP 
a politické strany sa v eurotémach vý-
raznejšie nediferencujú. Eurovoľby 
na Slovensku boli len trochu rozsiah-
lejším prieskumom verejnej mienky 
o náladách slovenských voličov rok 
pred parlamentnými voľbami. A nie 
všetci voliči považujú za potrebné 
zúčastňovať sa prieskumov verejnej 
mienky.

Ondrej Dostál (*1971)
ředitel Konzervativního institutu • 
M. R. Štefánika
vystudoval filosofii a sociologii • 
na Univerzitě Komenského 
v Bratislavě
specializace: evropská politika, • 
národnostní menšiny, občanská 
společnost

rozhovor
redakce

CEVROREVuE

Ondrej Dostál / Slovenskou 
pravici výsledky potěšily

www.obecnifinance.cz

CEVRO je partnerem projektu www.obecnifinance.cz. Jedná se 
o diskusní stránky, jejichž cílem je umožnit zastupitelům měst 
a obcí vzájemnou výměnu názorů, a to přímo, kdykoliv a bez ces-
tovních nákladů. Jednotlivé diskuze by se také mohly stát podkla-
dem pro zástupce státní správy při přípravě legislativy v oblasti fi-
nancování samosprávy. Využijte možnosti vyjádřit svůj názor a zjistit 
názory ostatních.
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Jak hodnotíte poslední evropské volby 
v Polsku a postavení pravice po nich?

Pravice evropské volby vyhrála 
– Občanská platforma (PO) získala 
přes 44 % hlasů a 25 z celkem pade-
sáti v Polsku rozdělovaných mandátů, 
Právo a spravedlnost (PiS) přes 27 % 
hlasů a patnáct míst. Polská politic-
ká scéna je v podstatě rozdělena na 
tábor pravice liberálně-konzervativ-
ní, reprezentovaný vládní Občanskou 
platformou (PO), a na tábor pravice 
konzervativně-sociální, reprezentova-
ný stranou Právo a spravedlnost (PiS). 
Občanská platforma zvítězila, nicmé-
ně vzhledem k nízké volební účasti 
(24,5 %) lze z výsledku polských eu-
rovoleb těžko vyvozovat nějaké da-
lekosáhlé závěry. Na výsledku voleb 
se projevila i skutečnost, že volit při-
šli hlavně lidé z měst, s vyšším vzdělá-
ním, s vyššími příjmy, tedy spíše voliči 
liberálně-konzervativní PO.

Budou mít výsledky nějaký dopad na vládní 
sestavu, případně vedoucí pozice v jednot-
livých stranách (rezignace, výměna minis-
tra apod.)?

Předpokládám, že nikoliv, neboť 
hlavní vládní strana zaznamenala mi-
mořádný úspěch. Neúspěšné subjekty 
patrně špatný výsledek nějak zreflek-
tují, možná i výměnou vedení, nicmé-
ně většina takových změn proběhne 
spíše v rámci stran či uskupení, jejichž 
význam není příliš velký.

Byly volby nějak ovlivněny dvacátým vý-
ročím Solidarity? Volili například lidé více 
pravicově?

Dvacáté výročí polosvobodných 
voleb z června 1989, které přispě-
ly ke konečnému pádu komunis-
mu, mělo v Polsku velkou rezonanci, 
avšak v souvislosti s jinou skutečnos-
tí: s hrozbou krachu gdaňské loděni-
ce, tedy místa, kde se hnutí Solidari-
ta v srpnu 1980 zrodilo. Vláda nemůže 
do loděnice libovolně nalévat finanční 
prostředky, neboť je vázána členstvím 
Polska v EU. Evropská komise jednak 
dbá na to, aby se na jednotném trhu 
dodržovala stejná pravidla a aby vlády 

nepokřivovaly trh nadměrnými státní-
mi dotacemi, jednak EU již poskytla 
gdaňské loděnici finanční prostředky, 
avšak vše bylo podmíněno přijetím re-
strukturalizačního plánu. Ten se však 
EK nezdál jako reálný. Role ochránců 
loděnice se tak chopilo PiS, nicméně 
toto téma nemělo takový mobilizační 
efekt, jaký by si v PiS představovali.

Jak vůbec je vnímána dnes Solidarita? Lech 
Wałęsa byl obviněn ze spolupráce z komu-
nistickou mocí, projevilo se to nějak na po-
pularitě hnutí?

Solidarita byla širokospektrál-
ním hnutím, které zahrnovalo všech-
ny složky polské společnosti. Po pádu 
komunismu nastalo přirozené štěpe-
ní, trochu podobné štěpení v Občan-
ském fóru. Po roce 1989 tak probíhá 
i jakýsi souboj o interpretaci Solida-
rity, jejího odkazu, boj o to, kdo má 
větší právo se k tomuto odkazu hlásit. 
Přičemž ona interpretace úzce souvi-
sí s představou, jakým směrem by se 
mělo Polsko nadále ubírat. Čili kon-
zervativci interpretují Solidaritu jako 
hnutí konzervativní, liberálové jako 
hnutí liberální a v devadesátých le-

tech působila na polské scéně i soli-
daritní strana jménem Unie práce, jež 
byla programově levicovější než post-
komunistický Svaz demokratické levi-
ce. Dnes je Solidarita jednak reálně 
fungujícím odborovým svazem, jed-
nak oním odkazem, o nějž se vlastně 
všichni přou. Lech Wałęsa je pak spí-
še součástí onoho boje o výklad. Údaj-
ná spolupráce s komunistickou policií 
v 70. letech mu samozřejmě jen přití-
žila u jeho pravicových kritiků, pokud 
jde o odpůrce lustrací z řad liberální 
inteligence, ti mají tendenci se Wałęsy 
zastávat, i z toho důvodu, že je živou 
legendou, symbolem polských moder-
ních dějin, který by se dle mínění části 

intelektuální elity neměl dále očerňo-
vat, a to i tehdy, pokud by k tomu exis-
toval reálný věcný důvod.

A mimochodem – syn Lecha 
Wałęsy Jarosław byl zvolen do EP na 
kandidátce vládní PO.

Jaká je vůbec spokojenost Poláků s dvaceti 
lety demokracie? Považují je za pozitivní?

Nástup Občanské platformy, ale 
hlavně strany Právo a spravedlnost 
počátkem nového století byl obecně 
výrazem velké nespokojenosti Poláků 
s tím, do jaké podoby se polská demo-
kracie tehdy vyvinula. Polákům vadi-
la velká míra korupce, jež provázela 
vládnutí postkomunistů od roku 2001, 
ale též skutečnost, že i po pádu komu-
nismu se mají velmi dobře hlavně sta-
ré nomenklaturní elity. Tato nespoko-
jenost vynesla ve volbách 2005 k moci 
bratry Kaczyńské s jejich heslem o po-
třebě budování nové, čtvrté republi-
ky, očištěné od „starých struktur“, tj. 
od nomenklaturních postkomunistic-
kých sítí. Avšak aliance Kaczyńských 
s populisty ze Sebeobrany a s radikál-
ní náboženskou pravicí v podobě Ligy 
polských rodin tento program do jisté 
míry zdiskreditovala. Nyní se polská 
společnost nachází spíše ve stavu jis-
tého tápání, obecně samozřejmě s de-
mokracií souhlasí, což však pochopi-
telně nemusí znamenat spokojenost 
s jejím konkrétním „provozem“.

redakce

CEVROREVuE

Josef Mlejnek / O Solidaritu se 
dnes v Polsku všichni přou

Josef Mlejnek jr.
politolog Institutu politologických • 
studií FSV UK
specializuje se na nedemokratické • 
režimy, přechody k demokracii 
a politiku ve středoevropských 
a východoevropských zemích
publikuje v Revue politika, • 
Lidových novinách a dalších

rozhovor

Po roce 1989 tak probíhá i jakýsi sou-
boj o interpretaci Solidarity, jejího 
odkazu, boj o to, kdo má větší právo 
se k tomuto odkazu hlásit. 
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Prosazování vlivu zájmových skupin 
především prostřednictvím takzvané-
ho lobbingu, tedy snahy ovlivnit tvor-
bu zákonných nebo podzákonných 
norem v intencích určitého dílčího zá-
jmu, je legitimní součástí demokratic-
ké společnosti, a pokud probíhá jako 
otevřená komunikace mezi soukro-
mým sektorem a politickou reprezen-
tací, jde o jev potřebný a užitečný.

U nás však pojem lobbing zatím 
vyvolává silně negativní konotace 
a je přijímán se značnou nedůvěrou. 
Pokud existují jen omezená pravidla 
nebo neexistují vůbec žádná, což je 
současný případ české politiky, roste 
riziko, že se lobbing zvrhne v nepří-
pustné a nekontrolované ovlivňování 
rozhodovacích procesů.

V květnu 2009 předložili poslan-
ci za ČSSD Bohuslav Sobotka a Je-
roným Tejc návrh zákona o lobbingu. 
Transparency International – Česká 
republika (TIC) tento návrh vítá a za 
účelem otevření prostoru pro expert-
ní diskuzi nad problematikou regula-
ce lobbingu v ČR představila v červnu 
několik zásad, které měly sloužit k za-
myšlení nad smyslem regulace lobbin-
gu a nad úpravou předloženého návr-

hu. Jedná se především o povinnost 
registrace, vymezení jasných definic 
a potřebu zveřejňovat informace.

Povinnost registrace

Základní podmínkou pro účinnost re-
gulace lobbingu je zavedení povinné 
registrace všech fyzických i právnic-
kých osob, které se lobbingu věnují. 
Zkušenosti z USA, Kanady, Němec-
ka a institucí EU ukazují, že podmín-
ka povinné registrace je klíčová pro 
efektivní uplatňování a vymáhání re-
gulace. Zmíněné čtyři politické systé-
my přijaly taková pravidla pro lobbis-
tické aktivity, která omezují i samotné 
chování lobbistů (například omezují 
finanční výdaje atd.) a nestanoví pou-
ze podmínky pro chování nositelů ve-
řejné moci a podmínky pro zveřejňo-
vání informací.

Pro účinné uplatnění regulace lob-
bingu je klíčové vymezení přesných 
a jasných definic. Z úpravy by mělo být 
jasné, kdo je považován za lobbistu, 
jaké chování je považováno za lobbis-
tický kontakt, co vše je považováno za 
lobbistickou aktivitu a kdo je povinnou 
osobou z řad nositelů veřejné moci.

zveřejňování informací

Jedním z cílů úpravy lobbingu je ve-
řejná kontrola „kdo, v čím zájmu, co 
a jak“. Proto má zásadní význam úpra-
va povinnosti zveřejňovat lobbistické 
kontakty a další informace o lobbování, 
a to jak ze strany lobbistů, tak ze strany 
lobbovaných. Lobbisté tak v některých 
úpravách mají povinnost uvádět napří-
klad seznamy klientů a dalších zainte-
resovaných osob, honoráře za činnost, 
seznamy inzercí, článků a publikací 
souvisejících s lobbovaným tématem, 
seznamy předpisů, které byly předmě-
tem ovlivňování, a četnost aktualizace 
zveřejňovaných informací. Ze strany 
nositelů veřejné moci je zaváděna ob-
dobná povinnost, a to především sezna-
my lobbistických kontaktů s uvedením, 
s jakým cílem byl kontakt navázán.

Sebelepší zákon bude vždy závislý na 
míře vymahatelnosti svých ustanovení 
a nezabrání snahám o prosazení zájmu 
netransparentním způsobem. Přesto je 
podle TIC důležité, aby byla přijata zá-
konná norma pro regulaci lobbingu, je-
jímž cílem bude zavedení mechanismu 
„brzd a rovnováh“ do vztahu nositelů 
veřejné moci a lobbistů.

eLIška cíSařová

projektová vedoucí 

Transparency International – 

Česká republikalobbinG: rEGulacE 
v čEské rEPublicE

INZERCE
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ČSSD přišla v uplynaulých dnech 
s návrhem na regulaci lobbingu 
jako činnosti, jejímž cílem je ovliv-
nit rozhodování orgánů veřejné moci 
nebo proces, který rozhodování před-
chází. Podle navrhovatele by lobbisté 
mohli svoji činnost vykonávat pouze 
na základě živnostenského oprávně-
ní pro nově stanovenou oblast – lob-
bing. Seznam registrovaných lobbis-
tů by spravovalo Ministerstvo vnitra 
a lobbované osoby by musely čtvrtlet-
ně předkládat zprávu o svých kontak-
tech s lobbisty.

Politologicky vzato, lobbing je fe-
nomén, který spojuje politiky a jejich 
mocenské výšiny se sférou reálného 
světa – tedy reálných (1) materiál-
ních zájmů, reálných (2) hodnotových 
zájmů. Prostřednictvím lobbingu se 
umožňuje politické sféře reflexe z po-
znatku o rozpoložení zájmů ve spo-
lečnosti, byť poznatku nedokonalého, 
jelikož platí, že takzvaná „silent majo-
rity“ (mlčící většina) se zpravidla ne-
vyjadřuje, neorganizuje a informace 
o jejích postojích a preferencích lze 
získávat až na základě sociologických 
průzkumů.

Ohledně regulace lobbingu se ve-
dou v České republice dlouhodo-
bé spory. Zastánci tvrdí, že dojde ke 
zpřesnění metod lobbingu jako pře-
svědčování veřejně činných osob a zá-
roveň k ochraně „slušných“ lobbistů 
a jejich jasné identifikaci. Odpůrci 
namítají, že přesvědčování poslanců 
nelze objektivně regulovat, protože 
není možné lobbing jednoznačně vy-
mezit a k regulaci dojde přirozeně, 
tudíž jí tedy taxativně stanovovat. Ar-
gumentem je také přílišný zásah do 
soukromí.

regulaci lze obejít

Lobbing je regulován v řadě zemí, na-
příklad v USA, ve Velké Británii či 
v Polsku a u nás si jej do programové-
ho prohlášení dala i Topolánkova vlá-
da. Je otázkou, zda takovouto normu 
přijímat a nesnažit se spíše lobbisty 
přesvědčit, aby zřídili samoregulační 
orgán, jako třeba Rada pro reklamu, 
který by sám určoval standardy lob-
bingu, sdružoval by „slušné“ lobbis-
tické formy apod. Na druhou stranu 
je zřejmé, že po Parlamentu se často 

pohybují pochybné osoby, které se do 
Sněmovny dostanou pod rozličnou zá-
minkou a regulace by těmto osobám 
ztížila přístup do státních orgánů. Je 
ovšem otázkou, zda tomu tento zákon 
dokáže zabránit (stejně jako jakou-
koliv regulaci ji lze obejít a zvyšuje se 
také riziko korupce).

Předloha dále uvádí, že lobbing 
bude ohlašovací živností, pamatuje 
však i na bezživnostenský výkon lob-
bingu. Návrh ČSSD sice předpokládá 
nějaké protiplnění za výkon lobbingu, 
přitom ale úplatou za lobbing není 
vysloveně platba členského příspěv-
ku. Na roli asistentů vyjmenovaných 
veřejných funkcionářů zákon nepa-
matuje.

Samotný veřejný činitel, bude-li 
mít povinnost odevzdávat svůj pra-
covní program za kalendářní čtvrtletí 
MV, vykáže rozsah svého pracovního 
programu nepřímo úměrně rozsahu 
neformálního (soukromého) progra-
mu. Sankce za neodevzdání progra-
mu neexistuje. Nadto je zjevné, že se 
řadě poslanců nebude líbit, aby měli 
tuto povinnost vůči orgánu exekutivy 
– obzvláště MV.

PaveL netoLIcký

politolog

lobbinG: rEGulacE 
nEdává smysl

WWW.stranyAvolby.CZ
Navštivte novou stránku CEVRO 
specializovanou na volby a politické strany.

Analýzy výsledků, komentáře k dění uvnitř 
stran, změny volebních systémů.

Stránku připravuje tým odborníků 
CEVRO pod vedením politologa 
Petra Sokola.
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Zvýšení maximální rychlosti na 160 
km/h (na dálnicích a silnicích pro mo-
torová vozidla) je součástí rozsáhlej-
ší změny silničních pravidel, kterou 
připravila skupina expertů. Součás-
tí navrhované úpravy je také zruše-
ní bodové sankce za některé drobné 
delikty, řešení problematiky takzva-
né osoby blízké ústavním způsobem 
a také další změny ve prospěch řidičů 
i celkové bezpečnosti silničního pro-
vozu.

Je překvapivé, jak často jsme v za-
jetí starých představ a pořádků. Ně-
kterým připadá zvýšení maximální 
rychlosti na 160 km/h vysoce nebez-
pečné. Přitom stačí srovnat stav vozo-
vek i automobilů se situací před čty-
řiceti lety, kdy dopravní předpisy pro 

provoz na našich komunikacích vzni-
kaly. Nově budované úseky dálnic 
odpovídající moderním standardům 
dopravní infrastruktury nepochybně 
umožňují bezpečně jet vyšší rychlos-
tí, než je oněch stávajících 130 km/h. 
Také současné automobily, jak kaž-
dý uzná, vysoce překračují možnos-
ti Škody 120, a to nejen v rychlosti, 
ale zejména v bezpečnostních prvcích 
či brzdných systémech (kupříkladu 
ABS). To vše dnes umožňuje přehod-
notit limity, které byly stanoveny dáv-
no v šedesátých a sedmdesátých le-
tech minulého století.

Prolomení rychlostního limitu 
130 km/h však nemá být výzvou k pi-
rátství na silnicích. Především má být 
doprovázeno proměnlivým doprav-

ním značením. To znamená, že stoše-
desátka představuje pouze absolut-
ní rychlostní maximum. Očekávám, 
že nákladně budované tabule mýt-
ného značení nejsou jen pro okrasu, 
případně pro popřání příjemné ces-
ty řidičům, ale mají být využívány do-
pravními experty pro efektivní regu-
laci dopravy.

V závislosti na aktuálním počasí, 
stavu vozovky a hustotě dopravy by se 
na jednotlivých úsecích dálnic a rych-
lostních silnic mohla měnit maximál-
ní rychlost podle těchto podmínek. 
Právě prolomení zastaralých pravidel 
a využívání flexibilního systému regu-
lace rychlosti umožní zachovat bez-
pečnost na českých silnicích i při zvý-
šení rychlostního limitu.

V červnových volbách jsme si zvoli-
li své zástupce do Evropského parla-
mentu pro příštích pět let. Zástupce, 
kteří budou mít možnost na evrop-
ském poli hájit nejen zájmy našeho 
státu, ale také prosazovat oprávněné 
potřeby obcí a měst. Otázkou však je, 
zda tak budou činit.

V tomto kontextu je více než zají-
mavé podívat se na výsledky průzku-
mu Svazu měst a obcí České republi-
ky, který byl realizován před volbami 
a který se zaměřil na postoje kandidá-
tů k roli místních samospráv na evrop-
ské úrovni a k evropským politikám 
ovlivňujícím samosprávy. Z nově zvo-
lených zástupců kromě mé osoby rea-

govali z ODS dále Evžen Tošenovský, 
Milan Cabrnoch a Andrea Češková, 
z ČSSD pak Jiří Havel, Richard Falbr 
a Libor Rouček a z KDU–ČSL Zuza-
na Roithová. Ze zvolených poslanců 
za KSČM nereagoval nikdo.

Je potřeba si uvědomit, že poslan-
ci Evropského parlamentu mají nejen 
možnost pozměňovat evropskou legis-
lativu, ale mohou také interpelovat na 
Evropské komisi, připravit písemné 
prohlášení, které upozorní na problé-
my měst a obcí a vyzve příslušné ev-
ropské instituce k přijetí nápravných 
opatření, a zejména pak neformál-
ně lobovat ve věci evropských fondů 
a iniciativ. Jejich možnosti ovlivňovat 

prostředí v evropských obcích a měs-
tech jsou proto poměrně značné.

Je zřejmé, že různé politické subjekty 
a jejich poslanci vykazují různou ocho-
tu spolupráce a informovanost o zá-
jmech a potřebách místních samospráv. 
Politika a legislativa EU se na první po-
hled může zdát vzdálená každodenním 
problémům, které musíme řešit; naše 
zkušenosti však jasně ukazují, že prá-
vě některé problémy naopak způsobuje 
a pro mnohé nabízí řešení. Diskutujme 
proto s našimi zástupci o problémech, 
které nás trápí. Jedině společným tla-
kem se nám podaří, že nově zvolení po-
slanci budou v Evropském parlamentu 
prosazovat i naše zájmy.

POSLANECKá SNĚMOVNA

davId šeIch

poslanec PS PČR

dálnicE umožňují 

vyšší rychlost

EVROPSKá UNIE

oLdřIch vLaSák

poslanec Evropského 

parlamentu, předseda Svazu 

měst a obcí ČR

budou EuroPoslanci hájit 

PotřEby našich obcí a měst?
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Poslanecká sněmovna schválila v těch-
to dnech takzvaný protikuřácký zákon. 
Kromě dalších ustanovení se předmě-
tem největší diskuze stala úprava bu-
doucího režimu v restauracích.

O co se vlastně v této úpravě jed-
ná? Předně byla v původním návrhu 
zákona pro provozovatele nová pev-
ně stanovená povinnost vybudovat 
,,stavební příčky“, které by oddělova-
ly nekuřáky od kuřáků. Na první po-
hled je zřejmé, že pro mnoho majitelů 
restaurací by to bylo již jen po tech-
nické stránce těžko proveditelné a pro 
spoustu z nich by to mohlo mít až lik-
vidační účinky. Jako východisko, k ně-
muž se s plnou odpovědností hlásím, 
se stal návrh, který počítá s povinností 
označit restaurační zařízení, a to tak, 

aby bylo zřejmé, zda se jedná o zaříze-
ní kuřácké, nekuřácké či pro obě sku-
piny. Tento návrh byl nakonec jasnou 
převahou schválen. Na majiteli tedy 
bude volba, jaké zařízení se rozhodne 
provozovat. Zákazník by pak měl být 
dopředu a dostatečně zřejmým způso-
bem informován o tom, jestli se jed-
ná o kuřácké či nekuřácké prostředí. 
Sám se pak může rozhodnout, jestli 
takové zařízení navštíví či nikoliv.

Po schválení novely vyvstala mezi 
poslanci diskuze, co tento návrh při-
nese a zda nejde proti trendům Ev-
ropské unie. Je třeba zdůraznit, že 
zde především zvítězil zdravý selský 
rozum. Vzpomeňme si například na 
„také unijní“ povinnost zavádění bez-
dotykových baterií! Kolika podnika-

telům byl tímto „výmyslem“ způso-
ben neřešitelný problém, a to v takové 
míře, že bylo nezbytné od tohoto ná-
padu nakonec upustit.

Jistě postačí viditelné označení na-
příklad kuřáckého baru, které bude 
varovat, že kouření škodí zdraví. Kdo 
se pak vydává cestou zdravějšího způ-
sobu života, určitě upřednostní re-
stauraci bez kouření, kterých bude ne-
pochybně přibývat.

Je dobré si připomenout, že na-
místo zákazů a vnucování „kolektivní 
vůle“ existují i jiné nástroje k dosažení 
cíle – jsou to pozitivní motivace… Ře-
šit všechno jenom zákazy a systémem 
státních direktiv není možné a již vů-
bec nejsou všelékem na nejrůznější 
neduhy naší společnosti.

Druhý pokus o instalaci pohledné 
blondýny do významné pozice v ČSSD 
zkrachoval.

V polovině června odstoupila z pri-
márek v Ústeckém kraji atraktivní he-
rečka a zpěvačka Kateřina Brožová. 
Paroubkův tah ke zkrášlení kandidát-
ní listiny ČSSD v severních Čechách 
nevyšel. Investoval do tohoto projektu 
hodně, musel čelit vzdoru zasloužilých 
členů, kteří se vypracovali k šancím na 
nominaci lety stranické práce, mu-
sel čelit vzedmutí přirozené sebeúcty 
severočeských sociálních demokratů 
a jejich požadavku na svrchované po-
stavení krajské organizace, ale nako-
nec to nevydržela sama kandidátka.

Po pár týdnech vnitrostranických 
nepokojů a veřejných mediálních vý-
stupů, v nichž Kateřina Brožová před 
národem obnažovala své sociálně de-
mokratické kořeny a celoživotní sklon 
k solidaritě s potřebnými, nakonec 
sama usoudila, že by výkon mandátu 
poslankyně nebyl slučitelný s jejím ex-
ponovaným pracovním životem.

Aniž bych chtěl hlouběji analyzo-
vat společné znaky a rozdíly, nemohu 
se ubránit jisté paralele s kandidatu-
rou Jany Bobošíkové na úřad pre-
zidentky republiky. I její průběh byl 
efektní, ale jepičí.

Čerstvá zpráva o neúspěchu 
Ústředního výboru ČSSD při volbě 

místopředsedkyně strany Aleny Bo-
růvkové vede k otázce, co má sociální 
demokracie proti pohledným blondý-
nám? Anebo spíše k otázce co má Jiří 
Paroubek s nimi?

Snaha předsedy ČSSD učinit stra-
nu sexy je jistě pochopitelnou sou-
částí jeho úsilí o modernizaci sociál-
ní demokracie. Machistické prostředí 
české politické scény tomu zatím ne-
přeje, řekne si jistě každá feministka.

Já si ale říkám, že by se Jiří Parou-
bek měl více soustředit na moderniza-
ci ideového obsahu politiky ČSSD než 
na modernizaci jejího vnějšího vzhle-
du. Nezapomeňme, že nejen tělo, ale 
především mozek je sexy.

POSLANECKá SNĚMOVNA

Zdeněk Lhota

poslanec PS PČR

zEď nás již nErozdělí  

anEb Protikuřácký zákon

SENáT

JIří oberfaLZer

senátor PČR

Paroubkovi to s blondýnami 

vE straně nEvychází
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„Rok 1989, jenž znamenal vítěz- ®

ství Polska nad jeho krutým osudem.“ 
(…) „Lidé, kteří měli do té chvíle za-
cpaná ústa roubíkem a byli bezmocní, 
mohli konečně promluvit, a celý svět 
je poslouchal.“ „Poláci ukázali světu 
svou nejlepší tvář – statečnou a tole-
rantní.“ „Měli bychom teď zapome-
nout na trpkou chuť z minulosti a s ní 
spojené problémy, vlastní hříchy si vy-

čítejme jindy.“ (Adam Michnik, Gaze-
ta Wyborcza)

„Ti, kteří byli odpovědní za komunis- ®

tické zločiny, nebyli potrestáni a kritéria 
dobra a zla ve veřejném životě jako by se 
rozmazala. Šéfredaktor listu Rzeczpo-
spolita lituje toho, že místo národní hr-
dosti byli Poláci vychováni k tomu, aby 
se styděli a měli nedůvěru v silnou ná-
rodní identitu. Jedním z možných vy-

světlení je, že polská nezávislost nebyla 
plodem vítězství nad komunismem, ale 
smlouvou s bývalým režimem.“ (Pawel 
Lisicki, Rzeczpospolita)

„Nejvíc bilo do očí, jak se změnil ja- ®

zyk protestů. Říkalo se, že dobro zví-
tězí nad zlem. Lidé užívali taková slo-
va, kterým všichni rozuměli, ale dřív 
se je třeba styděli užít. Byl to černo-
bílý popis světa. Až později mi došlo, 
že to byl mýtus, že my jsme nebyli jen 
ti dobří a oni ti zlí. Jenže komunismus 
byl také mýtus. A ten šlo překonat je-
dině mýtem.“ (Jadwiga Staniszkis, so-
cioložka, Varšavská univerzita)

„Má velké zásluhy. Byl jsem v 80.  ®

letech na stávce v loděnicích. Viděl 
jsem pozitivní roli Wałęsy. Měl chariz-
ma. Byl trochu v začátku nejistý, viděl 
jsem na vlastní oči, jak z masy dělníků 
udělal jednu sílu. On ještě nebyl líd-
rem, ale přirozeně se jím stal… To, že 
podepsal spolupráci (s polskou tajnou 
polici – pozn. red.), tehdy nebylo tak 
vážné, to se stalo vážnou věcí až poz-
ději. Fakta nikdo nepopírá. Asi s nimi 
nějakou hru hrál. Jeho role byla po-
zitivní, ale to neznamená, že nemáme 
vědět o jeho minulosti. On chce být 
naší historií, ale zároveň rozhoduje, že 
nějakou část znát budeme a nějakou 
ne. Nemluvě o tom, že, jak víme, zni-
čil své spisy…“ (Bronislaw Wildstein, 
Rzeczpospolita o Lechu Wałęsovi)

„Poláci přijali změny jako přiroze- ®

nou cestu, historie je příliš nezajímá. 
Vlažní jsou především mladí lidé, pro 
ně je historie kulatého stolu nejasná.“ 
(Lena Kolarska-Bobinska, Institut pro 
veřejné otázky)

POLSKO SI Na ZaČáTKu ČERVNa PřIPOMNěLO VýROČí DVaCETI LET OD 
PáDu KOMuNISMu. Na NáSLEDuJíCíCH řáDCíCH VáM PřINáŠíME CITáTy 
ZNáMýCH OSOBNOSTí DNEŠNíHO POLSKa, KTERé uKaZuJí, žE aNI ZDE NENí 
NáZOR Na TEHDEJŠí DOBu I DVaCET uPLyNuLýCH LET JEDNOZNaČNý.

Polsko  
si PřiPomíná  
dvacEt lEt svobody

události v Polsku roku 1989

Stávky v roce 1988 přiměly Polskou sjednocenou děl-
nickou stranu (PSDS) k zahájení rozhovorů s opozicí, 
reprezentovanou zejména ilegálně fungujícím odboro-
vým svazem Solidarita. Jednání u kulatého stolu zača-
la v únoru 1989 a vyvrcholila 4. dubna téhož roku do-
hodou o polosvobodných volbách. Ty se konaly v červnu 
1989 a opozice v nich jasně zvítězila (dle dohody bylo 
65 % mandátů v Sejmu vyhrazeno stávající komunistic-

ké moci, o zbylé se soupeřilo ve svobodných volbách. Do 
Senátu se volilo zcela svobodně. Solidarita ve volbách 
drtivě zvítězila – získala všechna křesla ve svobodné čás-
ti voleb do Sejmu a 99 ze 100 mandátů v Senátu). V srp-
nu téhož roku stanul v čele vlády nekomunista Tadeusz 
Mazowiecki. V prosinci 1989 byl zrušen ústavní článek 
o vedoucí úloze PSDS. První zcela svobodné volby se ko-
naly v říjnu 1991.

Jednání u Kulatého stolu (1989)
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MartIn kocourek

ekonomický exper t ODS

Společné má měnová a fiskální poli-
tika to, že obě patří mezi oblasti, ve 
kterých nelze podle Arrowova teoré-
mu nemožnosti (škola veřejné volby) 
dosáhnout společenského preferenč-
ního uspořádání. Jinými slovy pro obě 
oblasti nelze stanovit jednomyslné 
(objektivní) společenské preferenční 
cíle. Cíle u obou politik lze tedy sta-
novit pouze na základě individuálního 
uspořádání preferencí, jejichž stano-
vení může učinit – předpokládáme-li, 
že žijeme v demokratickém společen-
ském uspořádání – pouze politická re-
prezentace, a to prostřednictvím po-
litického trhu a svobodných voleb. 
Zjednodušeně řečeno, cíle u obou 
politik musí být formulovány politic-
ky, jakkoliv mají výsostně ekonomic-
ké důsledky. Jiný postup v demokracii 
díky existenci Arrowova teorému není 
možný. To je tedy to, co mají měnová 
a fiskální politika společné.

Rozdíl mezi oběma politikami spo-
čívá v tom, že v oblasti měnové poli-
tiky se postupem času a zkušeností 
(a teprve v 70. letech 20. století) po-
dařilo dosáhnout tak vysoké politické 
shody v jejich základních cílech a spo-
lečenské prospěšnosti těchto cílů (sta-
bilita měny, resp. stabilita cen), že na-
plňování těchto cílů bylo pro jistotu 
svěřeno do rukou „nezávislých (resp. 
nevládních) institucí“, resp. do rukou 
jejich „nezávislých (nevládních) re-
prezentantů“. V tomto kontextu je ale 
velmi naivní si myslet, že jak tyto nezá-
vislé instituce, tak jejich reprezentan-
ti jsou „nezávislí“ na politické situaci 
či politické reprezentaci, neboť jejich 
„nezávislost“ je vymezena v politic-
kých dokumentech a ujednáních (nej-
častěji v ústavách) té či oné země. Ne-
závislost tak nespočívá v nemožnosti 
politické změny cílů a charakteru in-
stitucí v oblasti měnové politiky, ale 
v obtížnosti provedení těchto změn ze 
strany politické reprezentace.

U fiskální politiky je tomu na roz-
díl od měnové politiky tak, že se do-
posud nepodařilo politicky uspořádat 
individuální preference v oblasti cílů 
fiskální politiky tak, aby politická sho-

da byla taková a tak podrobná, aby ji 
bylo možné promítnout jak do ústav-
ních zákonů, tak aby bylo možné je-
jich realizaci svěřit do rukou nezávislé 
instituce. Hlavním důvodem této ne-
shody je zejména to, že už ústavní for-
mulování základních cílů fiskální poli-

tiky a jejich nástrojů je velmi obtížné, 
ne-li nemožné. Tento hlavní důvod je 
důsledkem faktu, že fiskální politika 
je implicitně hlavním tématem všeo-
becných voleb, neboť pouze fiskální 
politika umožňuje politické reprezen-
taci formulovat a realizovat voleb-
ní programy, na jejichž základě vzni-
kl její mandát. A vzhledem k tomuto 
faktu, a vzhledem k tomu, že voliči se 
chovají podle schématu racionální ig-
norance a podléhají tak efektu krát-
kozrakosti, nelze vůbec předpokládat, 
že by se jedna či druhá strana politic-
kého trhu (politici, resp. voliči) vzdala 
možnosti ovlivňovat zejména krátko-
době – střednědobou fiskální politiku 
(tj. tvorby volebních programů, resp. 
rozhodování o jejich realizaci).

Co je ale možné a reálné, je usilo-
vání o formulování dlouhodobých cílů 
fiskální politiky, stejně jako nástrojů 
k jejich dodržování a vynucování. Pří-
kladem tohoto přístupu je např. návrh 
ústavního zákona o rozpočtové káz-
ni České republiky, který ODS – bo-

hužel – neúspěšně předložila v Posla-
necké sněmovně před rokem, dalším 
příkladem také jsou návrhy ústavních 
zákonů o vyrovnaných státních roz-
počtech.

Závěrem je nutné říci, že vše, co 
jsem se snažil v této stati popsat a zdů-
vodnit, je obsahem uznávané ekono-
mické školy a teorie, již výše zmíně-
né školy veřejné volby (public choice), 
reprezentované nositelem Nobelovy 
ceny za ekonomii Jamesem Buchana-
nem. Tedy „nic nového pod sluncem“. 
Zjednodušeně řečeno, pokud nás ne-
blahý vliv politiků na fiskální politiku 
opravdu trápí, je zbytečné vést disku-
zi o chování politiků, neboť to je jen 
důsledek současných fiskálních pra-
videl. Veďme ale vážnou diskuzi o co 
nejširších společenských cílech fiskál-
ní politiky a maximální možnou shodu 
promítněme do ústavních fiskálních 
zákonů, neboť jen tak dáme politikům 
pevné fiskální mantinely, a pouze tak 
odstraníme příčiny současného – a to-
lik kritizovaného.
Článek vyšel v CEVRO Revue 2/2004

TaTO STať REaguJE Na ČLáNEK PáNů aLESINa a gIaVaZZIHO, PROFESORů 
EKONOMIE Z HaRVaRDSKé a MILáNSKé uNIVERZITy (VIZ ČaSOPIS EKONOM 

Č. 1 Z 8. 1. 2004), „O NEBLaHéM VLIVu POLITIKů Na FISKáLNí POLITIKu“. 
K ELIMINaCI TěCHTO VLIVů ZaSTáVaJí aLTERNaTIVNí NáZOR, žE By FISKáLNí 

POLITIKu MOHLI FORMuLOVaT „NEZáVISLí ODBORNíCI“ a STaNOVOVaT 
PRaVIDLa By MOHLa „NEZáVISLá ByROKRaCIE“ (PODOBNě JaKO TOMu 

JE u MěNOVé POLITIKy). JINýMI SLOVy FISKáLNí (NEBOLI ROZPOČTOVá) 
POLITIKa By ByLa „NEZáVISLá“.

můžE být 
fiskální Politika 

„nEzávislá“?

Četli jsme v CEVROREVUE před 5 lety

CEVRO je na  
FACEBOOKU

Připojte se k nám.

Pouze fiskální politika umožňuje po-
litické reprezentaci formulovat a re-
alizovat volební programy, na jejichž 
základě vznikl její mandát.
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výslEdky volEb do EvroPského ParlamEntu 2009

ODS ČSSD

Žďár n. Sázavou

Znojmo

ZlínVyškov

Vsetín

Ústí n. Orlicí

    Ústí 
n. Labem

Uherské 
Hradiště

Třebíč

TrutnovTeplice

Tábor

Tachov

Šumperk

Svitavy

Strakonice

Sokolov

Semily

Rychnov 
n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram

Přerov

Prostějov

Prachatice

Praha

Praha-západ

Praha-východ

Plzeň

Plzeň-sever

Plzeň-jih

Písek
Pelhřimov

Pardubice

Ostrava

Opava

Olomouc

Nymburk

Nový 
Jičín

Náchod

Most

Mladá 
BoleslavMělníkLouny

Litoměřice

Liberec

Kutná 
Hora

Kroměříž

Kolín

Klatovy

Kladno

Karviná

Karlovy 
Vary

Jindřichův 
Hradec

Jihlava

Jičín

Jeseník

Jablonec 
    n. Nisou

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec Králové

Hodonín

Havlíčkův Brod Frýdek-Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České 
Budějovice

Česká 
Lípa

Břeclav

Bruntál

Brno

Brno-venkov

Blansko

Beroun

Benešov

< 15 %
15–20 %
20–25 %
25–30 %
> 30 %

< 10 %
10–15 %
15–20 %
> 20 %

vítězové volEb v okrEsEch

výslEdky  

ksčm

výslEdky  

čssd
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výslEdky volEb do EvroPského ParlamEntu 2009

téma

ODS ČSSD

Žďár n. Sázavou

Znojmo

ZlínVyškov

Vsetín

Ústí n. Orlicí

    Ústí 
n. Labem

Uherské 
Hradiště

Třebíč

TrutnovTeplice

Tábor

Tachov

Šumperk

Svitavy

Strakonice

Sokolov

Semily

Rychnov 
n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram

Přerov

Prostějov

Prachatice

Praha

Praha-západ

Praha-východ

Plzeň

Plzeň-sever

Plzeň-jih

Písek
Pelhřimov

Pardubice

Ostrava

Opava

Olomouc

Nymburk

Nový 
Jičín

Náchod

Most

Mladá 
BoleslavMělníkLouny

Litoměřice

Liberec

Kutná 
Hora

Kroměříž

Kolín

Klatovy

Kladno

Karviná

Karlovy 
Vary

Jindřichův 
Hradec

Jihlava

Jičín

Jeseník

Jablonec 
    n. Nisou

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec Králové

Hodonín

Havlíčkův Brod Frýdek-Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České 
Budějovice

Česká 
Lípa

Břeclav

Bruntál

Brno

Brno-venkov

Blansko

Beroun

Benešov

< 25 %
25–30 %
30–35 %
35–40 %
40–45 %
> 45 %

< 5 %
5–10 %

10–15 %
15–20 %
> 20 %

vítězové volEb v okrEsEch

výslEdky  

kdu-čsl

výslEdky  

ods
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V sobotu 30. května absolvovali stu-
denti Liberálně-konzervativní akade-
mie závěrečné testy a obhajoby svých 
prací.

Test se skládal z dvaceti otázek 
z látky probrané během akademic-
kého roku. Obhajoba měla dvě části. 
Jednak se hodnotila samotná obhajo-
ba práce a pak také samotné podání, 
které měli studenti možnost natréno-
vat v hodinách komunikace a veřejné 
prezentace.

kaMILa hubáčková

koordinátorka LKa

akadEmiE uzavřEla 
šEstý ročník

Absloventi Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009

Součásí zkoušek byly i obhajoby závěrečných prací Studenti při závěrečném testu

Seznam absolventů Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009:

Eva Kročková

Roman Málek

Věra Rubáková

Luboš Rudišar

Vít Ruprich

Jana Rytnauerová

Milena Barnášková

Petr Býma

Dagmar Dabrowská

Stanislava Fišerová

Martina Janečková

Petr Jindřich

David Říha

Josef Tomšovský

Tatiana Wartuschová

Michal Zunt
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Ve čtvrtek 21. května se konala na 
půdě vysoké školy CEVRO Institut 
vysoce aktuální debata. Tématem od-
borného semináře byla problematika 
života Romů a jejich soužití s většino-
vou společností. Pozvání na setkání 
přijala řada významných hostů z řad 
policie, státní správy či samosprávy.

Úvod setkání obstarala krátkým 
shrnutí historie života Romů na území 
České republiky odbornice na historii 
romského etnika Marie Najmanová. 
Uvedla, že holocaust přežilo pouze 
10 % romského obyvatelstva, což na 
konci války znamenalo 500–600 osob, 
během éry komunismu však jejich po-
čet narostl na 150–180 tisíc. Minulý 
režim také zpřetrhal přirozené vazby 
mezi Romy a jejich životní styl.

Gabriela Románková z Odbo-
ru bezpečnostní politiky Minister-
stva vnitra uvedla, že policie postup-
ně přechází v otázce romské otázky od 
represe k prevenci. Ta se týká zejmé-
na řešení bytové situace, dostatečných 
podnětů na trhu práce a vzdělávání.

Po ní vystoupil por. Jan Novák ze 
Služby kriminální policie a vyšetřo-
vání Policie ČR v Mostě, který se za-
měřil na práci police. Ta je rozčleněna 
na dvou fází – v té první, probíhají-
cí v letech 2006–2007, byli policis-
té vzděláváni v tom, jak s Romy pra-
covat, a vznikaly také pilotní studie. 
V druhém období let 2008–2012 jsou 

policisté prakticky zdokonalováni, 
byly zřízeny týmy na regionální úrov-
ni a započata spolupráce s občanský-
mi sdruženími. Zároveň byli Romové 
vzděláváni například v otázce právní-
ho vědomí. Za největší problém své 
lokality označil Jan Novák drogovou 
závislost, prostituci a lichvu.

lex chomutov?

Samosprávu reprezentovala na kon-
ferenci známá primátorka Ivana Řáp-
ková z Chomutova, která se s rom-
ským problémem často potýkala. Jak 
však sama uvedla, problém v Chomu-
tově není s Romy jako takovými, jako 
spíše s nepřizpůsobivými občany. Pri-
mátorka v úvodu připomněla základ-
ní problémové vlastnosti Chomutova 
– je zde vysoká nezaměstnanost (oko-
lo 13 %), vysoká kriminalita a nízký 
stav vzdělanosti. Proto zde žijí sociál-
ně slabší lidé.

Její město přistoupilo k mediálně 
atraktivnímu odebírání dávek dluž-
níkům, málo se však ví, že paralelně 
s represí funguje v severočeském měs-
tě i preventivní program Záchranný 
kruh, který sociálně slabým pomáhá 
vylepšit společenský status. „Toho do-
sahujeme prostřednictvím terénních 
pracovníků, kteří například lidi učí 
psát životopisy či získávat základní hy-
gienické návyky,“ uvedla Řápková.

Posledním vystupujícím byla Jana 
Kosová z občanského sdružení Čes-
ký západ, které působí v obci Dobrá 
Voda na Toužimsku v Karlovarském 
kraji, kde se s romskou problematikou 
také potýkají. Zástupkyně neziskové 
sféry představila konkrétní komunitní 
projekty, které pomohly Romům řešit 
zmíněné nešvary – tedy nezaměstna-
nost, vzdělání či kriminalitu.

Poté následovala diskuze, která se 
zaměřila na řešení praktických pro-
blémů soužití s romskou menšinou. 
Řada dotazů směřovala na primátor-
ku Řápkovou, která musela odpovídat 
na řadu konkrétních dotazů na situaci 
v Chomutově. Nutno dodat, že obstá-
la se ctí a její případ budiž inspirací, 
jak je také možné problematiku sou-
žití s Romy, respektive sociálně nepři-
způsobivými, řešit. Tím tak do puntí-
ku splnila cíl konference.

Konferenci pořádala Katedra apli-
kovaných disciplín vysoké školy CEV-
RO Institut. Téma „Život s Romy“ si 
vybrala nikoliv proto, že se opět sta-
lo na čas horkým politickým téma-
tem, ale proto, že problematika mul-
tikulturního soužití je aktuální stále, 
bez ohledu na současné způsoby ře-
šení. Cyklus odborných seminářů za-
čala právě soužitím s romskou menši-
nou a cílem bylo zjistit, jaký vliv má na 
dnešní situaci romská historie, tradice, 
životní styl, vztah ke vzdělání apod.

® 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



jak sE žijE  
s romy?

LadISLav MrkLaS

ředitel CEVRO
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Politologové CEVRO k evropským volbám, 
5. 6. 2009, Ladislav Mrklas, Petr Sokol, 
Zbyněk Klíč, www.aktualne.cz, www.eurac-
tiv.cz, TV Barrandov

Pravice výrazně posílila, 11. 6. 2009, Petr 
Sokol, Reflex, téma: analýza výsledků voleb 
do EP

Výkonný redaktor CEVRO Revue na TV Bar-
randov k aktuálním politickým událostem, 
11.–12. 6. 2009, Zbyněk Klíč, témata: TOP 
09, nárůst extremismu, sestavování kandidá-
tek ČSSD, kniha Petra Hájka

Výkonný redaktor CEVRO Revue komento-
val vojenské mise a krach olympiády, 17. 6. 

2009, Zbyněk Klíč, TV Barrandov, témata: 
vojenské mise, krach olympiády

Geert Wilders – tvrdý kritik islámu, 18. 6. 
2009, Petr Sokol, Reflex, téma: portrét kon-
troverzního holandského politika

Politické nadace sdílející pravicové 
hodnoty sdružené v European Ne-
twork of Political Foundations (ENoP, 
www.enop.eu) se již třetím rokem se-
šly k pracovnímu setkání na jihu Fran-
cie. Cílem jednání byla spolupráce 
na projektech propagace demokra-
cie a vzdělávání (democracy promoti-
on, capacity building) po celém světě. 
Evropská komise vypisuje pravidelně 
výzvy na podporu rozvojových států 
a méně rozvinutých demokracií a to-
talitních režimů. A právě politické na-
dace z rozvinutých států jsou důleži-
tým aktérem při rozšiřování myšlenek 
demokracie.

Zástupci nadací z devíti evropských 
států jednali o potenciálním prostoru 
pro společný postup. CEVRO, jedi-

nou organizaci z ČR, reprezentoval 
projektový manažer Jiří Kozák. Bě-
hem tří dnů byly detailně představeny 
všechny zúčastněné organizace a je-
jich nejnovější aktivity. Dále byly defi-
novány priority ve společném postupu 
a domluveny kroky pro budoucí spo-
lupráci. Evropská komise prostřed-
nictvím EuropeAid na podzim uveřej-
ní výzvy v regionálních a tematických 
programech, na základě kterých se za-
čnou připravovat společné zahraniční 
projekty. Na závěr setkání proběhla 
krátká rekapitulace technické přípra-
vy projektů Evropské komise a regis-
trace v systému PADOR, který slouží 
jako administrativní nástroj pro orga-
nizace spolupracující s Komisí na pro-
jektech v rámci EuropeAid.

Hlavními iniciátory setkání jsou 
pravidelně německé nadace Konrad 
Adenauer Stiftung a Hanns Seidel 
Stiftung. Dvě organizace, které mají 
největší zkušenost s propagací demo-
kracie po celém světě (KAS má osm-
desát kanceláří po celém světě, HSS 
pracuje ve více než padesáti státech). 
Obě nadace jsou dlouholetými part-
nery CEVRO v Česku. A právě v roce, 
kdy CEVRO slaví desáté výročí vzni-
ku, se zintenzivňují jednání s našimi 
zahraničními partnery v Evropě o spo-
lečných projektech propagace demo-
kracie v třetích státech. Dvacet let po 
pádu komunistické diktatury nejlépe 
víme, že demokracie není zadarmo a je 
čas pomoci tam, kde stále ještě totalitní 
praktiky omezují lidskou svobodu.

JIří koZák

projektový manažer CEVRO 

InstitutuProjEkty zahraniční 
sPoluPrácE

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.
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Jsem ve znamení Býka a nedávno mi 
bylo čtyřicet let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Starostou Prachatic jsem již jedenáct 
let. Tehdy při zvolení mi bylo devěta-
dvacet a byl jsem asi nejmladším před-
stavitelem v rámci okresních měst. 
V poslanecké sněmovně mám tu čest 
působit již pátým rokem.

Jaké máte koníčky?
Celý život sportuji. Sport je jed-
na z věcí, kvůli kterým stojí za to žít. 
Dobře hraji stolní tenis, ještě před pár 
lety 2. a 3. ligu. Rád si zahraji tenis, 
fotbal, golf, jezdím na in-line bruslích 
a v zimě lyžuji. Také se projedu na mo-
torce, toulám se Šumavou. Pravidelně 
přechutnávám nějaké víno.

Máte rodinu?
Jsem ženatý. Manželka Ivana, syn 
Honzík, dcera Ivanka.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Neodsuzuji média, ale v poslední době 
jsem z toho virtuálního, mediálního 

světa trochu rozpačitý. Zaujal mě na-
příklad pořad o politických procesech 
v padesátých letech. To je neuvěřitelné.

Jakou posloucháte muziku?
Jak kdy. V poslední době hlavně pun-
k-rock. Třeba Rybičky 48 nebo Tři 
sestry.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Již jsem viděl mnoho krásných míst 
a proto raději než navštívit úžasnou 
lokalitu chci být v podstatě kdekoli 
s lidmi, které mám rád. Rád se vracím 
do rakouského Wachau – víno, kola, 
brusle, večer relaxovat…

Kterou barvu máte rád?
To záleží na dané situaci. Šumava je 
kouzelná pro své desítky odstínů zele-
né. Oceány hrají všemi odstíny modré. 
V oblečení mám rád bílé košile.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Snažím se spíše pozorovat, jak se cho-
vají ti nejlepší ve svém oboru. Funguje 
to ve sportu, v muzice i v politice. Chy-
bují všichni, ale profesionalizace třeba 
v politice je za posledních dvacet let 

přímo převratná. Vzorem pro chování 
a vystupování jsou pro mě moji rodiče.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Přirozené chování s jiskrou v očích…

Jaké přání byste si rád splnil?
Již několikrát jsem odložil cestu do 
Austrálie a na Nový Zéland, tak snad 
to někdy vyjde. Přál bych si mít vlast-
ní vinohrad, ale každý vinař má tolik 
hlav, kolik obdělá manželka, takže to 
doma ještě probereme.

Co vám v poslední době udělalo největší ra-
dost?
Dcera se dostala na gymnázium, žena 
úspěšně studuje, synovi jdou studium 
i sport lépe, než jsem očekával. Dě-
lám radost i sám sobě, mám motorku. 
Jsem pracovitý člen ODS, nic nepoža-
duji a starám se sám o sebe. Určitě to 
takhle daleko dotáhnu… /smích/

12 otázEk na nEPolitické téma
Jan Bauer / poslanec PSP ČR, lídr kandidátky ODS v Jihočeském kraji

Nedávné volby do EP, i přes vítězství 
ODS, ukázaly na reálné riziko převa-
hy levicových stran v podzimních vol-
bách – ČSSD a KSČM. Po dvaceti le-
tech od revoluce by vítězství těchto 
dvou politických sil v nadcházejících 
volbách znamenalo bezpochyby mno-
hem víc než jen jeden z mnoha voleb-
ních výsledků. To jsou důvody, které 
vedou ODS k výzvě ke spolupráci ne-
levicových subjektů.

Za stávajícího volebního systému 
ODS nic jiného nezbývá, pokud tedy 
nezíská nadpoloviční počet křesel ve 
svých barvách. Jen je třeba doufat, že 
s případnou malou demokratickou 
stranou od středu doprava nalezne 
ODS programové shody v zásadních 
tématech pro budoucnost ČR. Zákla-
dem celé spolupráce je kvalitní perso-
nální obsazení kandidátek lidmi, kteří 
umějí hledat cestu k řešení.

MIrek toPoLánek

předseda ODS

Samozřejmě, že spolupráci politic-
kých stran považuji za nutnou v ob-
lastech, kde se programově dotýkáme. 
Malé strany mohou přinést nové im-
pulzy pro politiku jako takovou, ale je 
nutné zvážit, zda v současném bipolár-
ním politickém světě mají malé strany 
kandidovat samostatně nebo podpořit 
svými hlasy velkou politickou stranu. 
Po volbách je samozřejmě možné ho-
vořit o další spolupráci.

MIchaL PoLanecký

místostarosta 

Milevska

PřeMySL Sobotka

předseda Senátu 

PČR

měla by sE ods Pokusit sPoluPracovat s mEnšími stranami?
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Marek buchta

spolupracovník 

CEVROREVuE

O kampaních do  Evropského par-
lamentu by se dalo popsat opravdu 
hodně papíru. Od vyhrocené a mar-
ketingově bohaté kampaně v České 
republice s vítězstvím ODS, přes po-
kus o sjednocení kampaní sociálně-
demokratických stran pod platformou 
PES, úspěchy Zelených v některých 
zemích až po strany, které na kampaň 
téměř resignovaly.

Jako šafránu je v evropském pro-
storu opravdu pan-evropských pro-
jektů. Jedním z těch zajímavějších 
se mohl stát Libertas, organizovaný 
bohatým irským podnikatelem Dec-
lanem Ganleym. O roli Liberta-
su v irském referendu o Lisabonské 
smlouvě jsem již psal v Cevro Revue 
č. 3/2008. Myslím si, že jeho význam 
byl zejména českými novináři vyso-
ce přeceněn (a naopak nedoceněno 
hnutí, které kritizovalo Lisabonskou 
smlouvu zleva – CEAUC). Tomu od-
povídá i hubený výsledek – strana zís-
kala jediného europoslance a do Ev-
ropského parlamentu se nedostal ani 
sám Ganley. A to přesto, že si strana 
najala jako poradce v kampani i u nás 
dobře známého Australana Lyntona 
Crosbyho (pracoval pro australské 
a britské konzervativce nebo Borise 
Johnsona).

Úspěchy národně laděných stran

To, že v některých evropských zemích 
již delší dobu bodují nacionalistic-
ky laděné strany není žádná novinka. 

Řada z nich si ve volbách do Evrop-
ského parlamentu posílila svoje pozi-
ce a do EP se dostaly i strany se znač-
ně kontroverzní rétorikou.

Příkladem posílení pozic je britská 
Strana za nezávislost (UK Indepen-
dence party – UKIP). Té se podařilo 
získat 16,5 % hlasů a stala se v těch-
to volbách druhou nejsilnější britskou 
stranou. Překonala i v krizi se zmítají-
cí vládnoucí Labour (nutno samozřej-
mě připomenout, že jasnými vítězi se 
v Británii stali konzervativci Davida 
Camerona). UKIP je pro vystoupení 
Británie z Evropské unie a jejich kam-
paň měla heslo „Say NO to European 
Union“ („Řekněte NE Evropské unii“). 
Do Europarlamentu se probojovala 
i konkurenční Britská národní strana 
(BNP), která získala 6,2 % a dva euro-
poslance. Jen pro připomenutí – v po-
sledních parlamentních volbách získa-
la tato strana 0,7 %. Její kampaň byla 
postavena na obdobných hodnotách. 
Dohromady je zde tedy téměř čtvrti-
na Britů, kteří volili do Evropského 
parlamentu jednu z nacionalistických 
stran.

Dalším z nováčků v europarlamen-
tu je maďarské Hnutí za lepší Maďar-
sko – JOBBIK. Jejich slogany „Nová 
síla“ a „Maďarsko Maďarům“ mluví za 
vše. Objevila se rétorika proti menši-
nám a homosexuálům. I nás se dotý-
kají snahy o revizi Trianonské smlou-
vy a zrušení Benešových dekretů. 
Strana získala téměř 15 % hlasů a tři 
poslance.

V Holandsku uspěl Geert Wilders 
a strana Svobodných (17 %, 4 křes-
la), již tradičně získali hlasy rakouš-
tí Svobodní (13 %, 2 křesla). Ty ale 
v Rakousku zastínil jiný velký úspěch 
– Hans-Peter Martin a jeho seznam 
s podtitulem „Pro demokracii, kont-
rolovatelnost a spravedlnost“. Na roz-
díl od nacionalistů je jeho rétorika 
je namířena proti zbytečnému plýt-
vání v Bruselu. Martin svůj post ne-
jen obhájil, ale zvýšil svoje zisky na 
téměř 18 % a tři křesla. Jeho heslem 
v kampani bylo „Nur er kontrolliert die 
Mächtigen“ – tedy „Jen on kontroluje 
mocné“.

švédská pirátská strana

Na závěr jsem si nechal stranu, kte-
rá se stala doslova šokem pro milov-
níky klasického pohledu na autorská 
práva. Švédská Pirátská strana (Pirat 
Partiet) získala 7,1 % hlasů a jedno-
ho europoslance. Kromě boje za re-
formu autorského práva si strana sna-
žila vybudovat širší politický rozměr, 
směřující ke znalostní společnosti, po-
silování osobnostních práv a využití 
Internetu.

Politická rEklama
Zajímavosti z kampaně do Europarlamentu

Kampaň Declana 
Ganleyho

Kampaň britské Strany 
za nezávislost

Kampaň Britské národní 
strany

Rakousko – Hans-Peter 
Martin

Pirátská strana: Budujeme 
znalostní společnost

Kampaň Hnutí za lepší Maďarsko
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třetí svět

PaveL MaškarInec

doktorand na Katedře 

politologie FSS Mu a člen 

asijského programu aMO

Následný vznik velké koalice dvou 
nejsilnějších mongolských politic-
kých stran – Mongolské lidové revo-
luční strany (MAChN) a Demokra-
tické strany (AN) – tak bylo možné 
interpretovat jako snahu vítěze voleb 
MAChN o uklidnění napjaté povo-
lební situace a udržení vnitřní stabi-
lity země, poté co demokraté protes-
tovali proti možným podvodům při 
sčítání hlasů v několika volebních ob-
vodech.

Do souboje o prezidentský mandát 
v roce 2009 se zapojili pouze kandidá-
ti MAChN a AN. Zbývající dvě parla-
mentní strany, disponující právem no-
minovat vlastního kandidáta, se této 
možnosti vzdaly a vyjádřily plnou pod-
poru kandidátovi demokratů poslanci 
Cachjagínu Elbegdordžovi (bývalému 
předsedovi AN a dvojnásobnému pre-
miérovi) ve snaze netříštit síly v sou-
boji s kandidátem postkomunistů, 
jímž se stal úřadující prezident Nam-
baryn Enchbajar.

Podle předvolebních průzkumů 
byl mírným favoritem voleb kandidát 
demokratů, jehož těsně před volba-
mi podporovalo 37 % voličů, oproti 
36,2 % stojícím za úřadujícím prezi-
dentem. Výsledek voleb potvrdil prů-
zkumy preferencí. Vítězem voleb se 
stal kandidát AN Cachjagín Elbeg-
dordž, který obdržel 51,21 % hlasů 
a těsně předstihl Enchbajara s pod-
porou 47,41 % voličů. Výsledek pre-
zidentských voleb tak znovu potvr-
dil nezbytnost spolupráce všech stran 
soupeřících s MAChN. Skutečnost, 
že Elbegdordž zvítězil v součtu pouze 

o 41 770 z celkově 1 098 875 odevzda-
ných hlasů, jasně ukázala, že případná 
kandidatura zástupců menších stran 
by i za situace minimálních zisků je-

jich kandidátů výrazně snížila Elbeg-
dordžovy vyhlídky na vítězství a vedla 
by k opakování situace z prezident-
ských voleb v roce 2005, v nichž kan-
didát MAChN a předseda parlamentu 
Nambaryn Enchbajar využil nejed-
noty dalších stran a již v prvním kole 
získal v souboji s kandidáty tří ze čtyř 
zbývajících parlamentních stran nad-
poloviční většinu hlasů a stal se mon-
golským prezidentem.

společnost je stále rozdělena

Těsné vítězství Elbegdordže a fakt, že 
Enchbajara podpořila téměř polovina 
elektorátu, nicméně svědčí o tom, že 
Elbegdordžův program „Změny“ na 
nejvyšším postu v zemi jako jediné-
ho nástroje k vyřešení největších pro-
blémů Mongolska, mezi něž Elbeg-
dordž zařadil korupci, oligarchizaci, 
nerovnost, chudobu, nezaměstnanost 
a potřebu reformy justičního systému, 
nebyl zdaleka přijat většinou společ-

nosti. Výsledek voleb tak dokládá pře-
trvávající rozdělení mongolské společ-
nosti na dva přibližně stejně početné 
tábory, v němž ten druhý hlasoval pro 
status quo reprezentovaný úřadujícím 
prezidentem.

Důležitým se výměna na nejvyšším 
postu ukazuje i v dalším směru. Mon-
golský prezident disponuje především 
reprezentativními funkcemi, nicméně 
možnost suspenzivního veta a záko-
nodárné iniciativy nabízí hlavě státu 
jistý potenciál k aktivnímu ovlivňová-
ní politiky vlády.

Pouze budoucnost ale ukáže, do 
jaké míry se nový prezident rozhod-
ne svých pravomocí využívat a jaký 
bude případný dopad jeho jednání na 
nesnadné sdílení moci mezi stranami 
vládní koalice. Postkomunisté ztratili 
po dvanácti letech prezidentský úřad, 
nicméně nadále disponují parlament-

ní většinou, umožňující MAChN po-
tenciálně vypovědět koaliční smlou-
vu a vytvořit vlastní většinový kabinet, 
tato většina ale současně není dosta-
tečná na případné přehlasování prezi-
dentského veta a i tento faktor může 
sehrát výraznou roli při snaze vyhnout 
se pádu vlády a případným budou-
cím sporům mezi jednobarevnou vlá-
dou MAChN a prezidentem Elbeg-
dordžem.
Článek je převzat z Newsletteru Asijské-
ho programu 4/2009

V NEDěLI 24. KVěTNa SE V MONgOLSKu KONaLy PREZIDENTSKé VOLBy. 
PáTé PříMé VOLBy MONgOLSKéHO PREZIDENTa SE uSKuTEČNILy TéMěř 

JEDENáCT MěSíCů POTé, CO MONgOLSKO PROžILO KRáTKé OBDOBí 
VýJIMEČNéHO STaVu, VyHLáŠENé K POTLaČENí NEPOKOJů, KTERé 

PROPuKLy PO PaRLaMENTNíCH VOLBáCH V ČERVNu 2008.

monGolské PrEzidEntské 
volby 2009: 

vítězství změny?

Vítěz voleb Cachjagín Elbegdordž

Mongolský prezident disponuje pře-
devším reprezentativními funkcemi, 
nicméně možnost suspenzivního veta 
a zákonodárné iniciativy nabízí hla-
vě státu jistý potenciál k aktivnímu 
ovlivňování politiky vlády.

Výsledek voleb dokládá přetrvávající 
rozdělení mongolské společnosti na 
dva přibližně stejně početné tábory, 
v němž ten druhý hlasoval pro status 
quo reprezentovaný úřadujícím prezi-
dentem.
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Zbyněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

Volby se konaly podle změněného vo-
lebního systému. Zatímco dosud se 
140 zástupců volilo smíšeným systé-
mem, kdy sto poslanců bylo voleno 
poměrně a čtyřicet dvoukolovým vět-
šinovým systémem, poslední volby se 
konaly podle zásad proporčního vo-
lebního systému kandidátních listin. 
Země byla pro tyto účely rozdělena 
na dvanáct volebních obvodů.

Volební kampaň se nesla ve zna-
mení boje proti nezaměstnanosti, 
korupci a integraci Albánie do ev-
ropských struktur (Albánie podala 
přihlášku do Evropské unie v dub-
nu v Praze). Předvolební soupeřní 
však bylo zastíněno třemi vraždami 
politických oponentů a také neúčas-
tí 250 tisíc Albánců, kterým nebyly 
včas vydány nové občanské průka-
zy, bez nichž se nemohli voleb zú-
častnit.

souboj koalic

Volební klání se neslo ve znamení sou-
boje dvou velkých koalic – jedné, ve-
dené vládní Demokratickou stranou, 
pod vedením Saliho Berishy s názvem 
Aliance pro změnu, a druhé pod tak-
tovkou starosty Tirany a vůdce levico-
vé PS Ediho Ramy s názvem Jednota 
pro změnu. Daleko za těmito koalice-
mi soupeřily o hlasy voličů i Socialis-

tická aliance a křesťansko-konzerva-
tivní Pól svobody.

Předvolební průzkumy slibovaly 
vyrovnaný souboj, poslední, provede-
ný společnosti IPR Marketing týden 
před volbami, sliboval vítězství PD 
v poměru 48:44. Podobně těsné byly 
i povolební exit-polly.

Vítězem voleb se nakonec sta-
la PD, která získala 46,83 % hlasů 
a 68 mandátů, těsně před PS, která 
obdržela 45,39 % hlasů a 65 mandá-
tů. Socialistická strana si připsala zby-
lé čtyři mandáty za 5,56 % hlasů. PD 
získala podporu především na seve-
ru země, hraničícím s Černou Horou 
a Kosovem, socialistická koalice pak 
dominovala na jih od hlavního města 
Tirany (viz mapa).

POSLEDNí ČERVNOVOu NEDěLI SE V aLBáNII uSKuTEČNILy VOLBy DO 
aLBáNSKéHO PaRLaMENTu, KTERé ByLy CELKOVě SEDMýM KLáNíM 
PO PřECHODu ZEMě K DEMOKRaCII. DOSuD SI PO TřECH VíTěZSTVíCH 
ROZDěLILy LEVICOVá SOCIaLISTICKá STRaNa (PS) a PRaVICOVá 
DEMOKRaTICKá STRaNa (PD), KTERá DOSáHLa VíTěZSTVí I V ZaTíM 
POSLEDNíM KLáNí V ROCE 2005 a ZíSKaLa POST PREMIéRa, KTERý PřIPaDL 
LEgENDáRNíMu SaLIMu BERISHOVI. ČERVNOVé VOLBy TEDy ROZHODOVaLy, 
KDO ZíSKá V POMySLNýCH VOLEBNíCH DOSTIZíCH NáSKOK.

albániE: těsné 
vítězství Pro 
Pravici

Volební geografie albánských voleb

1– Berat, 2 – Dibër, 3 – Durrës, 4 – 
Elbasan, 5 – Fier, 6 – gjirokastër, 7 
– Korcë, 8 – Kukës, 9 – Lezhë, 10 – 
Shkodër, 11 – Tirana, 12 – Vlorë

modrá – vítězství PD
oranžová – vítězství PS

Tabulka 1: Volební výsledky

Region
Aliance pro 
změnu (PD)

Jednota pro 
změnu (PS)

Socialistická 
aliance

Pól svobody

Berat 33,16 % 54,62 % 11,35 % 0,68 %
Dibër 57,72 % 32,38 % 5,72 % 4,08 %
Durrës 51,65 % 39,22 % 8,02 % 0,85 %
Elbasan 45,06 % 47,77 % 5,04 % 1,94 %
Fier 40,25 % 51,66 % 6,39 % 1,54 %
gjirokastër 40,10 % 55,90 % 3,27 % 0,59 %
Korcë 46,96 % 47,82 % 4,21 % 0,59 %
Kukës 65,00 % 31,31 % 2,97 % 0,67 %
Lezhë 53,77 % 35,09 % 5,66 % 3,31 %
Shkodër 58,03 % 32,25 % 2,91 % 3,46 %
Tirana 46,83 % 45,69 % 5,24 % 1,82 %
Vlorë 37,46 % 54,89 % 5,01 % 2,45 %

O hlasy albánských voličů se ucházeli 
Sali Berisha (vlevo) a Edi Rama
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galerie osobností

„Návrat náboženství do politiky –  ®

a do veřejného života obecně – je ho-
zenou rukavicí vládě demokraticky 
ustanoveného zákona a občanských 
svobod, které s ním jdou ruku v ruce. 
Reakce osvícených komunit je pro-
to důležitá. Možná je správné, že se 
používání náboženských symbolů sta-
lo předmětem veřejné debaty, ačkoliv 
já osobně si myslím, že nošení šátků, 
a dokonce i roušek patří ke svobodě 
jednotlivce úplně stejně jako nošení 
židovských jarmulek a křesťanských 
křížů.“

„Seznam populistů nám ovšem říká  ®

ještě něco jiného: většina z nich nevy-
drží. Pokud akceptují volby a volební 
výsledky, mohou zmizet téměř stejně 
rychle, jako se objevili. Voličům ne-
trvá dlouho, aby odhalili, že sliby po-
pulistů byly prázdné. Jakmile se to-
tiž populisté dostanou k moci, vytvoří 
prostě a jednoduše špatnou vládu. 
Vezmeme-li si dva evropské příklady 
z poslední doby, pak si Poláci i Slová-
ci pravděpodobně brzy uvědomí, že 
jejich nové populistické kabinety pá-
chají ve vztahu k lidem a jejich zemi 
víc škody než užitku.“

„Rozpolcenost demokratických  ®

společností je ve stále větší míře vý-
sledkem kombinace nerozhodnu-
tých voličů motivovaných pomíjivý-
mi sentimenty a zrodem politických 
aktivistů, kteří se často soustředí na 
úzká témata a využívají přelétavosti 
voličů k vlastním cílům.“

„Pod rouškou integrace do multi- ®

kulturního prostředí se mnozí – ze-
jména mladí lidé s přistěhovaleckými 
kořeny – ztrácejí ve světě rozporů ko-
lem sebe. Jejich spořádaný a všeobjí-
mající svět tradice je pryč, ale oni sami 
zároveň ještě nejsou sebevědomými 
občany moderního, individualistické-
ho světa. Nejde v první řadě o otáz-
ku zaměstnání, ba ani chudoby, nýbrž 
o otázku marginalizace a odcizení, 
o nedostatek pocitu sounáležitosti.“

„Evropany rozděluje Evropa sama,  ®

neboť v každém evropském státě vy-
vstává ‚národnostní otázka‘. Jde 
o otázku hodnot inspirovanou stra-

chem. Lidé chtějí vědět, kam nále-
žejí, a přitom se obracejí proti USA 
a směrem k Evropě, případně proti 
Evropě a směrem ke své zemi. Tak či 
tak, opouštějí říši politických strategií, 
a dokonce i politiky, a vstupují do kal-
né sféry symbolů a mýtu. To je každo-
pádně hlavní riziko, jemuž demokra-
tické země čelí, neboť politika hodnot 
představuje nebezpečný vývoj. Znovu 
totiž vnáší fundamentální rozpory do 
společností, jejichž největším demo-
kratickým úspěchem bylo právě vytěs-
nění fundamentalismu z politiky.“

„Musíme se smířit s tím, že tole- ®

rance má své hranice. Zříci se hod-
not a zvyklostí svobodné společnos-
ti je problematické, ale v konečném 
důsledku přijatelné. Neagresivní pro-
jevy odlišnosti – včetně islámských 
šátků nošených studentkami či učitel-
kami na převážně křesťanských ško-
lách – by měly být snesitelné. Násilí 
by však nemělo být tolerováno nikdy. 
Monopol na použití násilí, uplatňo-
vaný demokratickými státy, musí být 
zachován, což může zahrnovat i vy-
hošťování cizích státních příslušníků, 
kteří se rozhodnou pro násilí nebo je 
budou hlásat, a zadržování občanů, 
kteří se k tomuto násilí uchylují či jím 
vyhrožují.“

„Vláda zákona není totéž co de- ®

mokracie a jedno nezaručuje druhé. 
Vládou zákona se rozumí uznání, že 
se celá společnost – lidé u moci, lidé 
v opozici i lidé stojící mimo mocen-
skou hru – řídí zákony, které nese-
psala jakási nejvyšší autorita, nýbrž 
sami občané. … ‚Volby plus něco na-
víc‘ tudíž musí znamenat demokracii 

plus vládu zákona. I za cenu rizika, že 
urazím mnoho demokraticky smýš-
lejících lidí, jsem dospěl k závěru, že 
při nastolování ústavnosti v bývalých 
diktaturách by měla být vláda záko-
na na prvním místě a demokracie na 
druhém. Neúplatní a nezávislí soudci 
mají ještě větší vliv než politici zvole-
ní drtivou většinou hlasů. Šťastné jsou 
země, jež mají obojí a obojí si hýčkají 
a chrání!“
Citáty pocházejí z jeho článků pro Pro-
ject Syndicate z let 2004–2006, www.
project-syndicate.org

VE VěKu 80 LET ZEMřEL VE STřEDu 17. ČERVNa BRITSKý POLITOLOg, 
SOCIOLOg, FILOZOF a POLITIK NěMECKéHO PůVODu RaLF DaHRENDORF. 
DaHRENDORF ByL VýZNaMNOu POSTaVOu SPOLEČENSKýCH VěD, KTERý 

SE ZaBýVaL PřEDEVŠíM MODERNí POLITIKOu a SPOLEČNOSTí. PaTřIL 
K PřEDSTaVITELůM LIBERáLNíHO PROuDu a ByL VýZNaMNýM KRITIKEM 

MaRxISMu. PaMáTKu RaLFa DaHRENDORFa SI Na STRáNKáCH CEVRO 
REVuE PřIPOMENEME VýBěREM JEHO CITáTů Z NEDáVNé DOBy.

libErální myslitEl 
ralf dahrEndorf

redakce
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Ralf Dahrendorf (1929–2009)
profesor London School • 
of Economics a St. Antony’s 
College, člen Sněmovny lordů
autor děl: Od pádu Zdi • 
k válce v Iráku: nový začátek 
dějin, Pokoušení nesvobody, 
Intelektuálové v čase zkoušky
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1/ Jak se jmenovalo demokratizační hnutí 
Polska osmdesátých let?
a) Solidarita
b) Veřejnost proti násilí
c) Sajudis

2/ Kdo stál v čele tohoto hnutí?
a) Alexander Kwasniewski
b) Lech Kaczyński
c) Lech Wałęsa

3/ Které polské město bylo centrem tohoto 
hnutí?
a) Gdaňsk
b) Krakov
c) Vratislav

4/ Kdo byl první demokratickým polským 
premiérem?
a) Tadeusz Mazowiecki
b) Adam Michnik
c) Leszek Miller

5/ Kdo je považován za architekta polských 
ekonomických reforem?
a) Jerzy Buzek
b) Leszek Balcerovicz
c) Jan Rokita

6/ Kolikrát se v Polsku konaly prezidentské 
volby?
a) třikrát
b) čtyřikrát
c) pětkrát

7/ Jak se jmenuje horní polská komora?
a) Národní rada
b) Senát
c) Sejm

8/ Na jaké územně-správní celky se dělí 
Polsko?
a) župy
b) spolkové země
c) vojvodství

9/ Která strana je dnes v Polsku 
nejsilnější?
a) Občanská platforma
b) Právo a spravedlnost
c) Sociálnědemokratická strana

10/ Kdo je nejznámějším představitelem 
populistické strany Sebeobrana?
a) Andrzej Lepper
b) Leszek Miller
c) Jaroslaw Kaczyński

11/ Podle jakého volebního systému 
se volí do polské dolní komory?
a) poměrný
b) jednokolový většinový
c) dvoukolový většinový

12/ Co má ve znaku politická strana Právo 
a spravedlnost?
a) orlici s korunou
b) lva s korunou
c) čtyřlístek

13/ Kolik europoslanců volili na začátku 
června Poláci?
a) 22
b) 10
c) 50

14/ Jak se jmenuje vlivné polské rádio, 
blízké katolické církvi?
a) Radio Maryja
b) Radio Jadwiga
c) Radio Zyta

15/ Kdo je dnes polským eurokomisařem?
a) Benita Ferrero-Waldnerová
b) Danuta Hübnerová
c) Mariann Fischer Boellová

16/ Kdo z uvedených politiků nebyl 
členem Polské sjednocené dělnické 
strany?
a) Aleksander Kwasniewski
b) Leszek Miller
c) Jerzy Buzek

17/ Kdy se v Polsku konaly poslední 
parlamentní volby?
a) 2005
b) 2006
c) 2007

18/ Kdo z bratrů Kaczyńských je starší?
a) Jaroslaw
b) Lech
c) ani jeden, jsou dvojčata

19/ Který z polských politiků proslul 
svými návrhy na absolutní zákaz 
potratů nebo povinnost nošení školních 
uniforem?
a) Andrzej Lepper
b) Roman Giertych
c) Radek Sikorski

20/ Ve kterém roce se Polsko stalo členem 
Evropské unie?
a) 2004
b) 2005
c) 2007

www.cevro.cz

> on-line čísla CEVRO 
Revue a pdf archiv

> reportáže z konferencí 
a seminářů

> nabídka publikací, 
pravidelný 
Čtrnáctideník

> komentáře k aktuálním 
událostem

> anketa, diskuse 
k článkům

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

0–7/ Polsko patří k našim blízkým 
spojencům, měli byste si nastudovat 
alespoň základní politické reálie.
8–14/ Víte, jak to v Polsku chodí 
a máte povědomí o důležitých 
osobách a událostech posledních let.
15–20/ Polským politickým dějepisem 
jste proplul(a) bez zaváhání. 
Gratulujeme!

moderní polská politika

zábava / vědomostní tEst
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ralf dahrendorf: Ti, kdo tvrdí, že sebevražední atentátníci vyjadřují pochopitelnou nevoli, … (dokončení v tajence). Portrét autora 
výroku najdete v rubrice galerie osobností.

Řešení: … se sami zpronevěřují vlastní svobodě.

zábava / křížovka
citát pravicové osobnosti
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Mimořádně úspěšná publikace 
Evropská unie a bez nadsázky 

bible Evropské unie v českém jazyce z pera Petra Fialy a Markéty Pitrové vy-
chází nyní ve druhém, doplněném a aktualizovaném vydání.

Publikace, která je využívána jako učební pomůcka na vysokých ško-
lách, obsahuje vše podstatné, co se dotýká Evropské unie. První část je vě-
nována vývoji evropské integrace a autoři se v ní zabývají obdobím od po-
čátku evropské ideje až po aktuální vývoj vrcholící Lisabonskou smlouvu.

Další část je věnována institucionální stavbě Evropské unie a popisu-
je vše, co se týká Evropské rady, Rady EU, Komise, Evropského parlamen-

tu, Evropského soudního dvora, a nevyhýbá se ani méně známým institu-
cím typu Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů či Účetního 
dvora.

Třetí část se zabývá evropskými politikami v jejich obsahovém smyslu. 
Rozebírá vývoj okolo ustavování jednotného trhu a hospodářské a měnové 
unie (tzv. první pilíř), samostatnou část věnuje společné zahraniční a bez-
pečnostní politice (tzv. druhý pilíř) a spolupráci v oblastech vnitra, justice 
a policie (tzv. třetí pilíř). V závěru analyzuje financování politik a rozpočet 
EU. Kniha by rozhodně neměla chybět v knihovně každého, koho zajímá vý-
voj v Evropská unii.

Film Mattea Garroneho nás za-
vádí do prostředí italské mafie. 

Děj se odehrává v Neapoli, kde proti sobě gangy útočí, obchodují s droga-
mi, lidmi a zbraněmi, nelegálně vyvážejí odpad a kšeftují s oblečením.

Film není bombastickým, akčním trhákem, kde by se střídaly přestřelky 
s honičkami. Je syrovým popisem každodenního života italské mafie, jejích 
zvyků a zákonitostí, které potrestají kohokoliv, kdo se proti nim prohřeší. Do-

káže tak roztrhnout přátelství i poštvat známé proti sobě. Svět mafií je svě-
tem dvou odlišných světů, kde jakákoliv zrada je trestána smrtí. Výmluvný je 
fakt, že autor předlohy Roberto Saviano je od publikování svého bestselleru 
kvůli opakovaným výhrůžkám pod neustálou policejní ochranou.

Film Gommora je kritiky hodnocen jako „nejpravdivější film o mafii, 
jaký byl kdy natočen“ a ocenili jej i porotci filmového festivalu v Cannes, 
kde získal Velkou cenu festivalu.

redakce

CEVROREVuE

Graf měsícE výslEdky volEb do EP 2009

redakce
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viděli jsmE
Gomorra / Matteo garrone, Itálie, 2008

KDU–ČSLKSČMČSSDODS

7,64 %

14,18 %

22,38 %

31,45 %

PřEčEtli jsmE
Evropská unie / Petr Fiala, 
Markéta Pitrová
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Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

Potěšilo nás zklamalo nás
Dle mínění expertů jde pouze o předvolební trik a mocen-
ské hrátky, manipulaci s občany a zneužívání veřejných 
prostředků, které prohlubují mýtus o tom, že zdravotní péče 
je zadarmo a zvyšuje náš dluh vůči dalším generacím.

Vedoucí projektu Hodnocení ekonomických a sociál-
ních opatření ve zdravotnictví Michael Vích, novinky.
cz, 16. 6. 2009, k rušení zdravotnických poplatků.

To, co jsem včera shlédl v televizi, to skutečně v pořádku 
není, to principiálně nacistické napadání, nacistické roz-
hánění mítinků legitimní politické strany.

Ministr vnitra Martin Pecina, Česká televize, 28. 5. 
2009, k vajíčkovým útokům na mítincích sociální de-
mokracie.

měsíc čEské PravicE

květen–červenec
volební kampaň ods bude řídit ivan langer

Na svém zasedání se 18. května výkonná rada ODS zabývala přípravou před-
časných podzimních voleb. Vedením volebního štábu a přípravou kampaně 
pověřila místopředsedu ODS Ivana Langera a přípravou volebního programu 

pro podzimní předčasné volby do PS PČR 1. místopředsedu ODS Davida 
Vodrážku. VR ODS dále podpořila návrh na intenzivní spolupráci se zahra-
ničními konzultanty.

ods zvítězila v evropských volbách
ODS vyhrála ve dnech 5.–6. června volby do Evropského parlamentu. Cel-
kem ve volebním klání získala devět křesel za 31,45 % hlasů. Svůj mandát 
obhájili Milan Cabrnoch, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Hynek Fajmon, Ivo 

Strejček a Miroslav Ouzký, nově byli do europarlamentu zvoleni Evžen To-
šenovský, Edvard Kožušník a Andrea Češková. Evžen Tošenovský také získal 
absolutně nejvyšší počet preferenčních hlasů.

v EP vznikla nová konzervativní frakce
V Evropském parlamentu byla 24. června oficiálně ustavena nová politic-
ká frakce s názvem European Conservatives and Reformers Group (ECRG 
– Skupina evropských konzervativců a reformistů), jejíž součástí je i ODS. 

Frakci povede Polák Michal Kaminski ze strany Právo a spravedlnost, mís-
topředsedy jsou Jan Zahradil (ODS), Adam Bielan (PiS) a Timothy Kirkhope 
(CP). Frakce je pátou největší v Evropském parlamentu.

vr ods schválila volební kandidátky
Výkonná rada ODS na svém zasedání schválila 14. černence všech čtrnáct 
krajských kandidátních listin pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny 
PČR a bez výhrad tak podpořila nominace regionů. Seznam lídrů: Praha – 
David Vodrážka, Středočeský kraj – Petr Bendl, Jihočeský kraj – Jan Bauer, 
Plzeňský kraj – Jiří Pospíšil, Karlovarský kraj – Miloš Patera, Ústecký kraj – 

Petr Gandalovič, Liberecký kraj – Zdeněk Mach, Královéhradecký kraj – Jo-
zef Kochan, Pardubický kraj – Daniel Petruška, Vysočina – Miroslava Něm-
cová, Jihomoravský kraj – Mirek Topolánek, Olomoucký kraj – Ivan Langer, 
Zlínský kraj – Petr Nečas a Moravskoslezský kraj – Pavel Drobil. Celostátním 
lídrem bude stávající předseda ODS Mirek Topolánek.

nový předsedou eurposlaneckého klubu ods m. ouzký
Nově zvolení poslanci klubu ODS v EP na svém prvním zasedání zvolili 
16. července nové vedení klubu. Předsedou se stal Miroslav Ouzký, místo-
předsedou Evžen Tošenovský. Do funkce pokladníka poslanci zvolili Oldřicha 
Vlasáka a koordinátorem hlasování (Whip) se stal Milan Cabrnoch. Na prv-
ním zasedání EP také došlo k rozdělení poslanců do výborů: Evžen Tošenov-
ský zasedne ve Výboru pro průmysl, vědu a energetiku, kde je zároveň mís-
topředsedou, Milan Cabrnoch ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci; je 

zároveň koordinátorem výboru, Andrea Češková do Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu, Hynek Fajmon ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Edvard 
Kožušník ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Miroslav Ouzký ve 
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; je zároveň 
koordinátorem výboru, Ivo Strejček v Hospodářském a měnovém výboru, Ol-
dřich Vlasák ve Výboru pro regionální rozvoj; je zároveň koordinátorem tohoto 
výboru a Jan Zahradil ve Výboru pro mezinárodní obchod.

ods podpořila obce postižené povodněmi
ODS na konci června podpořila jedním milionem korun obce v Moravsko-
slezském, Zlínském a Olomouckém kraji nejvíce postižené letošními povod-

němi. Finanční prostředky jsou určeny na bezprostřední odstranění násled-
ků povodní a na pomoc lidem, které povodeň připravila o přístřeší.
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