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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
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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

Václav Klaus podepsal po rozhodnutí 
Ústavního soudu Lisabonskou smlou-
vu. Nejásám kvůli tomu a neslavím 
další rozvoj Evropské unie. Smlouvu 
beru jako záruku, že česká zahranič-
ní politika půjde směrem stejným jako 
uplynulých dvacet let.

Lisabonská smlouva nepřináší dob-
ro na zemi a kdybychom o ní jednali 
znovu, jistě bychom vyjednali spous-
tu věcí jinak. Chtěli bychom větší roli 
v Radě, méně oblastí hlasovaných kva-
lifikovanou většinou nebo zachování 
národního veta v justici a bezpečnosti. 
I přesto je dobře, že současný doku-
ment začne v České republice platit.

Znamená totiž spoustu věcí – uvnitř 
samotné smlouvy posílení role národ-
ních parlamentů, v politické rovině 
otevírá prostor pro jednání o komisa-
ři, které právě tahanice kolem Lisabo-
nu brzdily (a v době, kdy toto číslo vy-

jde, zřejmě již osoba našeho zástupce 
v Evropské komisi bude známa), kon-
zistenci jednotlivých ústavních složek 
potvrzením podpisu premiéra Mirka 
Topolánka a obou komor Parlamentu. 
Avšak nejdůležitější z důsledku je ten 
mezinárodně-politický.

Volbou Lisabonské smlouvy jsme 
totiž řekli, že chceme dále stát po 
boku západoevropských partnerů 
a prohlubovat spolupráci na poli eko-
nomiky, politiky a bezpečnosti. Dali 
jsme najevo, že ze dvou variant ener-
getické politiky preferujeme tu jis-
tě ne stoprocentně správnou a zcela 
bezchybnou bruselskou cestu místo 
podřadné a pro naši zemi již jednou 
(a negativně) vyzkoušené spolupráce 
s Kremlem.

Rusko již jednou předvedlo, jak 
ústupky chápe – vstřícný krok USA 
v otázce radaru prostě přijalo a neu-

dělalo prakticky žádný vstřícný krok. 
Naproti tomu v naší zemi dále působí 
ruské podnikatelské špičky a dělají si 
zálusk na dostavbu Temelína. Tou by 
naše země došla do dalšího stadia zá-
vislosti na Ruské federaci a jejích ener-
getických zdrojích. To jistě není, nejen 
v době dvacátého výročí pádu komu-
nismu, v zájmu naší země, a i proto 
jsem rád, že o těchto i dalších otáz-
kách budeme v budoucnu diskutovat 
jako rovní partneři v Evropské unii.

Lisabon ratifikován. 
nEraduji sE, aLE rEsPEktuji

Desáté letošní číslo časopisu CEVRO 
Revue, které máte právě v rukou, vy-
chází s podporou nově založené frak-
ce Evropští konzervativci a reformisté 
v Evropském parlamentu. Vznik této 
frakce je důležitým přelomem pro 
českou i evropskou pravici. Vznik-
la totiž nová, nefederalistická a čistě 
pravicová frakce. Vzhledem k důle-
žitosti tohoto kroku jsme se rozhodli 
zvolit problematiku nové frakce jako 
ústřední téma tohoto čísla. V úvod-
ním redakčním článku představíme 
proces vzniku frakce a její místo v ev-
ropském politickém spektru. Následu-
jí vizitky sedmi stran, které se s ODS 
do frakce EKR zapojily. Tematickou 

část doplňuje rovněž rozsáhlý rozho-
vor s poslancem ODS a EKR v Ev-
ropském parlamentu Oldřichem Vla-
sákem.

Právě z iniciativy Oldřicha Vlasáka, 
a také díky jeho podpoře, toto speci-
ální číslo věnované pozici ODS v Ev-
ropském parlamentu a v nové frakci 
EKR vychází.

K tématu EKR směřuje také gra-
fická příloha tohoto vydání, která zná-
zorňuje, odkud jednotlivé strany EKR 
v rámci EU pochází.

K problematice EKR se ovšem vra-
címe i v dalších rubrikách. Zahraniční 
inspirace se věnuje rozboru poslední 
výroční konference britské Konzer-

vativní strany, která finišuje přípravy 
před parlamentními volbami. Parla-
mentní volby se ve Velké Británii musí 
uskutečnit nejpozději příští rok na jaře 
a konzervativci mají velkou šanci vrá-
tit se po třinácti letech do vlády.

Také v rubrice galerie osobností se 
zaměřujeme na spojence ODS v nové 
frakci, a proto jsme pro vás připravi-
li portrét bývalého polského premié-
ra a zakladatele polské strany Právo 
a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kac-
zyńského.

Tyto tematické stránky doplňují 
další tradiční rubriky, na které jste již 
zvyklí.

Přejeme Vám příjemné čtení!

cEvro je na facebooku

Připojte se k nám.
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Po našich prvních volbách do Evrop-
ského parlamentu v roce 2004 se ještě 
britští konzervativci rozhodli setrvat 
v rámci širokého bloku pravostředo-
vých stran – ve spojenectví s Evrop-
skou lidovou stranou. Během pěti ná-
sledujících let se ovšem stále častěji 
projevovaly hlasy podporující vznik 
samostatné konzervativní frakce.

Proti evropskému superstátu

Jádrem nové frakce se stal trojúhel-
ník silných stran z Velké Británie, Pol-
ska a České republiky. ODS, Konzer-
vativce a Právo a spravedlnost spojuje 
zejména vyvážený postoj k Evropské 
unii a odmítání evropského superstá-
tu. Strany se shodují také v názoru na 
komunismus a jeho dědictví. V ob-
dobí kolem letošních evropských vo-
leb začali reprezentanti tří hlavních 
stran hledat další potenciální spojen-

ce. Podařilo se pro spolupráci získat 
pět politických stran, které se doma 
těší patřičné prestiži a patří k hlavní-
mu proudu umírněné pravice. Nově 
vytvářená frakce díky tomu nemusela 
sahat po stranách, které se sice hlásí 
k demokratické pravici, ale evropská 
levice je nejrůznějším způsobem po-
mlouvá. Nebylo třeba oslovovat ani 
žádné populistické strany. Přes neú-
spěch při dvojitém pokusu o zisk fin-
ského člena má frakce o jednoho zá-
stupce členské země více, než je třeba. 
Jednací řád EP totiž požaduje k usta-
vení nové frakce spojení poslanců ze 
čtvrtiny členských států – aktuálně 
sedmi. Frakce EKR v sobě spojila os-
mičku členských států.

Pozice v evropském spektru

V Evropském parlamentu EKR usilu-
je o vytvoření pravicového spojenectví 

s Evropskou lidovou stranou a liberál-
ní Aliancí liberálů a demokratů pro 
Evropu. Početně má toto spojenectví 
sice ve štrasburském sněmu většinu, 
ale jak evropští lidovci, tak evropští li-
berálové často dávají přednost evrop-
ské velké koalici s evropskými socia-
listy. První statistiky hlasování z pěti 
prvních schůzí EP ukazují, že EKR 
hlasuje nejčastěji společně s lidov-
ci a na druhém místě s frakcí vyhra-
něných euroskeptiků. To je důkazem, 
že se EKR podařilo najít skutečnou 
„díru“ na evropském politickém trhu 
– prostor mezi federalistickou pravicí 
a euroskeptiky odmítajícími vše spoje-
né s evropskou integrací.

Přes ústrky ze strany větších frak-
cí, které vedly například k tomu, že 
EKR nemá zastoupení ve vedení par-
lamentu – předsednictvu – obsadila 
EKR několik důležitých pozic v rám-
ci struktur EP. Poslanci EKR předse-
dají jednomu výboru a třem mezipar-
lamentním delegacím (poslanec ODS 
Milan Cabrnoch delegaci pro vztahy 
se zakavkazskými republikami).

EKR nyní usiluje o stabilizaci své po-
zice na evropské politické scéně. Plánuje 
další rozšíření členské základny v rámci 
EP, vytváří alianci členských stran, kte-
rá bude mít na starost spolupráci stran 
mimo EP, a ustavila také vlastní politic-
kou nadaci. Další roky ukážou, jak pev-
ně již samostatná konzervativní frakce 
v EP zapustila kořeny.

OBČaNSKá dEMOKRaTICKá STRaNa OPuSTILa LETOS V ČERVNu PO PěTI 
LETECh Na Půdě EVROPSKéhO PaRLaMENTu FRaKCI EVROPSKé LIdOVé 
STRaNy – EVROPSKýCh dEMOKRaTů (ELS–Ed) a VSTOuPILa dO NOVé 
SKuPINy POSLaNCů, KTERá NESE NáZEV EVROPšTí KONZERVaTIVCI 
a REFORMISTé (EKR). OdS ByLa dOKONCE JEdNíM Z INICIáTORů VZNIKu 
NOVé FRaKCE, Když JIž V ROCE 2003 POdEPSaLa SPOLEČNě S BRITSKOu 
KONZERVaTIVNí STRaNOu a POLSKýM uSKuPENíM PRáVO a SPRaVEdLNOST 
TZV. PRažSKOu dEKLaRaCI.

Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

co znamEná Ekr?

toto číslo cEvro revue 
vyšlo s podporou frakce 

Evropských konzervativců 
a reformistů  

v Evropském parlamentu
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Listina dedecker (Ldd)

Listina Dedecker (Lijst Dedecker) 
vznikla jako liberálně-konzervativní 
formace na belgické politické scéně 
v lednu 2007. Podnětem k jejímu vzni-
ku byly aktivity senátora za liberální 
stranu Vlámští liberálové a demokraté 
(VLD) Jeana-Marii Dedeckera. Tento 
vlámský politik se s VLD začal názoro-
vě rozcházet a kritizoval její směřování 
jako málo pravicové. Dedecker nejpr-
ve založil v roce 2006 liberálně-konzer-
vativní think tank Cassandra, na jehož 
základě byla v roce 2007 zaregistrová-
na strana s názvem Listina Dedecker.

Programově se LDD přihlásila k li-
berálně-konzervativnímu programu. 
Navrhovala například rovnou daň či 
snížení státní byrokracie. LDD zastá-
vá názor, že pro řešení belgického stá-
toprávního problému by nejlépe vyho-
vovalo konfederativní řešení.

Strana rovněž podporuje tvrdší po-
stoj v boji proti kriminalitě a v otázce 
imigrace.

Při premiérovém startu ve volbách 
do EP získala jedno křeslo. Obsadil ho 
nizozemský občan Derk Jan Eppink, 
který se proslavil jako novinář a autor 
knihy o životě evropských úředníků 
s názvem Život evropského mandarí-
na. V knize mohl čerpat z vlastních 
zkušeností, protože byl v minulosti 
členem kabinetu evropských komisa-
řů Bolkesteina a Kallase.

volební akce Poláků na 
Litvě (aWPL–LLra)

Volební akce Poláků na Litvě (Akc-
ja Wyborcza Polaków na Litwie – Lie-
tuvos lenku rinkimu akcija) tvoří hlav-
ní politickou reprezentantku polské 
menšiny v Litvě. Volební akce Polá-
ků na Litvě vznikla v září 1994 během 
5. mimořádného sjezdu Svazu Polá-
ků na Litvě (ZPL), kde Svaz reago-
val na změnu volebního zákona, kte-
rý nadále umožnil stavět kandidáty do 
voleb pouze politickým stranám. Svaz 
Poláků na Litvě ovšem fungoval jako 
společenská organizace a díky změ-

ně volebního zákona by se již nemohl 
účastnit voleb.

AWPL v žádných volbách nedo-
sáhla na pětiprocentní práh potřebný 
k zisku mandátů z celostátní, poměr-
né listiny a získávala mandáty pouze 
pomocí vítězství v jednomandátových, 
většinových obvodech.

AWPL má v oblasti kolem Vilniusu 
velmi silné pozice v komunální a regi-
onální politice. Tradičně ovládá dva 
okresy – Vilnius (zázemí města mimo 
samotnou metropoli) a Šalčininkai. 
Polská menšinová strana neuspěla 
v prvních evropských volbách na Lit-
vě v roce 2004, kdy sice v koalici se 
Svazem Rusů na Litvě získala 5,74 % 
hlasů, čímž překročila hranici 5 % 
nutnou pro vstup do EP, ale kvůli níz-
kému počtu litevských mandátů v EP 
na ni žádný nezbyl.

V evropských volbách 2009 za-
znamenala AWPL premiérový vstup 
do štrasburského parlamentu. Stranu 
volilo 8,46 % hlasů a lídr kandidátky 
Valdemar Tomaszewski tentokrát již 
mandát v EP získal. Po volbách mu 
členství v jejich frakcích nabídly obě 
velké polské strany v EP. Občanská 
platforma ho zvala do frakce ELS, PiS 
do nové konzervativní formace EKR. 
AWPL dala přednost nabídce PiS, což 
ovlivnilo také členství litevských kon-
zervativců, s kterými nemá AWPL 
nyní nejlepší vztahy, v ELS.

za vlast a svobodu – Lotyšské národní 
hnutí nezávislosti (tub–Lnnk)

Za vlast a svobodu – Lotyšské národní 
hnutí nezávislosti (TuB–LNNK) patří 

mezi nejstabilnější prvky jinak velmi 
nestálé lotyšské politické scény. TuB–
LNNK se považuje za konzervativní 
stranu se silnou národní orientací.

Strana oficiálně vznikla 21. červen-
ce 1997, kdy se spojily do té doby sa-
mostatné parlamentní formace Za 
vlast a svobodu (Tevzemei un Brivib-
ai) a Lotyšské národní hnutí nezávis-
losti (Latvijas Nacionalas Neatkaribas 
Kustiba). Kořeny obou sjednocených 
složek ale sahaly až do doby sovětské 
okupace a do tehdejších disidentských 
kruhů.

Politický program konzervativní-
ho subjektu je postaven na národních 
hodnotách, neporušitelnosti zásad-
ních částí ústavy, tvrdém zákoně o lo-
tyšském občanství, podpoře vyhoštění 
osob bez občanství a ochraně čistoty 
lotyšského jazyka.

Od srpna 1997 do listopadu 1998 
stál v čele koaliční vlády premiér z řad 
TuB–LNNK Guntars Krasts.

Vrcholem volebních vystoupení 
TuB–LNNK byly první evropské volby 
v roce 2004. TuB–LNNK volby z opo-
zičních lavic vyhrálo s podporou té-
měř třetiny hlasů, což mu přineslo čty-
ři z celkového počtu devíti lotyšských 
mandátů. TuB–LNNK se v EP zařa-
dila do ne-federalistické frakce Unie 
pro Evropu národů (UEN).

TuB–LNNK patří po lotyšských 
parlamentních volbách v roce 2006 je-
den primát v lotyšské politice: strana 
jako jediná od roku 1993 zasedá ne-
přetržitě v Saeimě.

Aktuálně je TuB–LNNK součástí 
vládní koalice Valdise Dombrovskise.
Ve vládě ji ovšem zastupuje jediný 

kdo Patří k Ekr

LadISLav MrkLaS

prorektor VSCI, politolog

dO FRaKCE EVROPšTí KONZERVaTIVCI a REFORMISTé SE SPOJILO OSM 
POLITICKýCh STRaN. PěT Z NICh POCháZí Z NOVýCh ČLENSKýCh ZEMí VE 
STřEdNí a VýChOdNí EVROPě. dVě STRaNy JSOu aKTuáLNě SOuČáSTMI 

NáROdNí VLádNí KOaLICE, OSTaTNí ZaSEdaJí V OPOZICI. K JEdNé 
Z POLITICKýCh STRaN, ZaSTOuPENýCh V EKR, NáLEží hLaVa STáTu. 

PřEdSTaVME SI STRuČNě ČLENSKé STRaNy EKR S VýJIMKOu OdS, KTEROu 
aSI NENí NuTNé ČTENářůM Naší REVuE PřEdSTaVOVaT.
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ministr Kaspars Gerhards, který řídí 
resort dopravy.

V evropských volbách v roce 2009 
TuB–LNNK ztratila oproti roku 2004 
více než 22 procent hlasů. Se ziskem 
7,45 % hlasů obsadila jediný man-
dát, jehož držitel a předseda strany 
Roberts Zile vstoupil do nové frakce 
EKR.

maďarské demokratické fórum (mdf)

Maďarské demokratické fórum (Ma-
gyar Demokrata Fórum – MDF)

tvoří stabilní součást maďarské po-
litické scény. Konzervativní subjekt 
zažil své největší období slávy na po-
čátku 90. let, ale i později si vždy udr-
žel zastoupení v maďarském parla-
mentu.

V roce 1990 MDF s převahou vy-
hrálo volby do prvního svobodně vole-
ného maďarského parlamentu. V čele 
MDF i vlády tehdy stál József Antall 
– první nekomunistický premiér země 
po půlstoletí.

V následujících letech MDF pro-
dělalo oslabení. V roce 1998 a 2002 si 
udrželo zastoupení v parlamentu jen 
díky koalici s FiDeSz. Samostatně se 
do národního parlamentu vrátilo až 
v roce 2006. Výsledek pro MDF byl 
i tehdy velmi těsný, když jeho kandi-
dáty volilo 5,04 % voličů, čímž MDF 
získalo 11 křesel v parlamentu.

Při prvních volbách do EP – v roce 
2004 – vedla kandidátku sama před-
sedkyně strany a MDF překroči-

lo hranici 5 procent a získalo jeden 
mandát. Před evropskými volbami 
2009 postavilo MDF do čela kandi-
dátky dvojici Lájos Bokros a Gyorgy 
Habsburk. Kombinace bývalého ne-
stranického ministra financí a autora 
ekonomických reforem v socialistic-
ké Hornově vládě a vnuka posled-
ního rakouského císaře a uherského 
krále na voliče zabrala a MDF získa-
lo jeden mandát.

MDF již před volbami udržovalo 
čilé kontakty s britskými Konzervativ-
ci. Do voleb v roce 2009 ale náleželo 
jako plnoprávný člen k Evropské lido-
vé straně (ELS). Při povolebním jed-
nání se MDF připojilo k EKR. Ná-
sledně bylo pozastaveno jeho členství 
v ELS.

křesťanská unie (chu)

Křesťanská unie (Christenunie – CU) 
vychází z tradice menších ortodox-
ně protestantských stran v Nizozem-
sku. Strana vznikla v roce 2000, kdy 
se sloučily dvě její před tím samostat-
né předchůdkyně – Reformovaný po-
litický svaz (GPV), který byl založen 
v roce 1948, a Reformovaná politic-
ká federace (RPF), existující od roku 
1975.

GPV a RPV se v roce 2000 slouči-
ly do strany s názvem Křesťanská unie 
(CU). I ona za zdroj své politiky pova-
žuje zejména Bibli a křesťanské poli-
tické myšlení vytvořené během dlou-
hých staletí.

Křesťanská unie (Christenunie – 
CU) patří mezi strany, jejichž poli-
tický program pochází z křesťanské 
inspirace. V roce 2006 se CU ve vlád-
ní koalici spojila s CDA a sociálněde-
mokratickou Stranou práce (PvdA). 
Stranický šéf André Rouvoet se stal 
ministrem bez portfeje s odpovědnos-
tí za problematiku žen a mládeže a Ei-
mert van Middelkoop se stal minist-
rem obrany.

Na mezinárodní scéně je CU sou-
částí Evropského křesťanského poli-
tického hnutí (ECPM), které sice není 
subjektem typu eurostran, ale přesto 
sdružuje politické strany s křesťan-
skou orientací.

Program CU v sobě spojuje kon-
zervativní myšlenky v oblasti etiky 
a zahraniční politiky, se středovým či 
dokonce levostředovým pohledem na 
ekonomiku, sociální oblast a ekologii.

Právo a spravedlnost (Pis)

Polská strana Právo a spravedlnost 
(Prawo i Sprawiedliwość) vznikla jako 
národně-konzervativní strana v roce 
2001. Hlavními iniciátory založení 
strany se stali Lech a Jaroslaw Kac-
zyńští. Podnětem k založení nové for-
mace se stala zejména tehdejší ros-
toucí popularita Lecha Kaczyńského, 
který v tomto období vykonával funkci 
ministra spravedlnosti.

Nová strana svůj program stavěla 
zejména na boji s kriminalitou a ko-
rupcí, čemuž odpovídal i její ná-

téma

Jelikož jsme si vědomi naléhavé potřeby 
reformovat EU na základě eurorealistic-
kého přístupu, otevřenosti, odpovědnosti 
a demokracie, a způsobem, který respek-
tuje suverenitu našich národů a soustředí 
se na hospodářskou obnovu, růst a kon-
kurenceschopnost, evropská konzervativ-
ní a reformní skupina sdílí následující prin-
cipy:

svobodného podnikání, svobodného 1/ 
a férového obchodu a spravedlivé hospo-
dářské soutěže, minimální regulace, nižších 
daní a minimálního státního aparátu jako ko-

nečného prostředku k zajištění individuální svo-
body, osobní i národní prosperity;

svobody jednotlivce, větší osobní odpověd-2/ 
nost i demokratické transparentnosti;

důrazu na energetickou bezpečnost, udržitel-3/ 
nost energetických dodávek a rozvíjení tzv. čis-
tých technologií v tomto oboru;

důležitost rodiny jako základního prvku spo-4/ 
lečnosti;

suverénní integrity národního státu, nesou-5/ 
hlasu s unijním federalismem a obnoveného vý-
znamu skutečné subsidiarity;

prvořadé hodnoty transatlantických bezpeč-6/ 
nostních vazeb, které jsou realizovány prostřed-

nictvím reformované NATO a nutnosti pod-
pory mladých demokracií napříč Evropou;

efektivně kontrolované přistěhovalecké 7/ 
politiky a konce zneužívání azylového řízení;

efektivního a moderního rozvoje veřej-8/ 
ných služeb, které citlivě vyvažují a reagují na 
potřeby městských i venkovských obyvatel;

ukončení nadměrné byrokracie, větší 9/ 
transparentnosti a bezúhonnosti v institucích 
EU a při využívání evropských fondů člen-
skými státy;

respektu a rovnoprávného zacházení se 10/ 
všemi členskými státy EU – malými i velký-
mi, starými i novými.

Pražská deklarace principů a fungování Evropské konzervativní a reformní skupiny v Evropském parlamentu 
22. 6. 2009
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zev. Usilovala také o změnu ústavního 
systému a vypořádání se s pozůstatky 
komunistického režimu. V zahranič-
ní politice se vyslovovala pro vstup do 
EU, ale prosazovala koncepci Evro-
py národů. V ekonomické politice se 
její program projevoval jako sociálně 
konzervativní. Strana například odmí-
tala rovnou daň. V hodnotových otáz-
kách PiS vždy podporovala konzer-
vativní řešení, odmítala eutanázii či 
potraty, ale navrhovala znovuzavede-
ní trestu smrti.

Strana PiS triumfovala ve volbách 
2005. PiS po krátkém období menši-
nové vlády vstoupila do koalice s po-
pulistickými stranami Liga polských 
rodin a Sebeobrana, které již jako 
premiér předsedal předseda strany 
Jaroslaw Kaczyński. Jeho bratr Lech 
Kaczyński byl v druhém kole prezi-
dentských voleb 2005 zvolen a zemi 
nakrátko vládli v nejvyšších pozicích 
dva bratři.

Po rozpadu koalice PiS vyvolala 
předčasné volby, v nichž si sice udrže-
la podporu, ale díky propadu bývalých 
koaličních partnerů odešla do opozice.

Sedm poslanců PiS v EP po volbách 
2004 zamířilo do frakce Unie pro Ev-
ropu národů (UEN). PiS navíc vstou-
pila do eurostrany Aliance pro Evro-
pu národů (AEN), v níž se předsedou 
stal Michal Kamiński.

Po pěti letech posílila PiS na 27,4 % 
a 15 křesel, ale i tak zaostala za Ob-
čanskou platformou.

PiS jako signatář Pražské deklara-
ce s ODS a britskými Konzervativci 
spoluiniciovala vznik frakce EKR, do 
níž vstoupilo všech jejích 15 poslan-
ců a poslanec Michal Kamiński se stal 
dokonce předsedou frakce.

konzervativní strana ve 
spojeném království

Britská Konzervativní strana se pova-
žuje za nejdéle existující stranu svě-
ta. Je uznávaným vzorem evropského 
i světového konzervatismu. Její ofici-
ální název zní Konzervativní a unio-
nistická strana (Conservative and 
Unionist Party).

Často je označována jako strana to-
ryů (Tory party), a to podle historické 
předchůdkyně založené v roce 1678. 
V moderní době byla strana založena 
v roce 1912. K největším osobnostem 
její historie patřili premiéři Winston 
Churchill (1940–1945 a 1951–1955) 
a Margaret Thatcherová (1979–1990). 
Dalšími premiéry v poválečném ob-
dobí byli Edward Heath (1970–1974) 
a John Major (1990–1997).

Strana dlouhodobě tvoří jeden 
z hlavních pólů britského bipartis-
mu. Nejprve byli jejím soupeřem li-

berálové, které později nahradili la-
bouristé.

Konzervativci jsou od roku 1997, 
kdy premiér John Major prohrál vol-
by, nepřetržitě v opozici. Od té doby 
se v čele konzervativců vystřídalo 
kvarteto nových lídrů.

V čele strany stojí nyní jako lídr Da-
vid Cameron, předsedou strany je ak-
tuálně Eric Pickles. Lídr vede stranu 
v parlamentu a do voleb a je stranic-
kým kandidátem na premiéra, předse-
da odpovídá za chod strany. Lídra volí 
složitým systémem členská základna 
a parlamentní frakce (systém se navíc 
často mění).

Strana má podle aktuálních prů-
zkumů veřejného mínění velkou šan-
ci vyměnit po volbách na jaře příštího 
roku v čele britské vlády levicové la-
bouristy.

Součástí frakce je nepřímo i Uls-
terská unionistická strana (UUP) ze 
Severního Irska. Ta tradičně spolu-
pracuje s konzervativci a v posled-
ních volbách do EP dokonce vy-
tvořily předvolební alianci. Jejím 
zástupcem ve frakci je poslanec 
Jim Nicholson, člen UUP. Ulster-
ská unionistická strana je historicky 
hlavním reprezentantem protestant-
ské části obyvatelstva, která podpo-
ruje Unii Severního Irska se Spoje-
ným královstvím.

téma

INZERCE
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Jaké byly hlavní důvody přestupu ODS do 
frakce Evropských konzervativců a refor-
mistů (EKR)?

Odpověď je jednoduchá. Byla to 
především snaha prosazovat odlišné 
názory na žádoucí vývoj evropské in-
tegrace. Preference Evropské unie 
jako mezinárodní organizace přede-
vším hospodářské spolupráce jednot-
livých členských států. Odmítání fede-
ralistického pojetí Evropy, kde Brusel 
odebírá národním státům stále více 
moci. Odmítání těsnější politické inte-
grace členských států Evropské unie. 
Důvodem nesporně byla také snaha 
rozbít velkou koalici křesťanských de-
mokratů a socialistů.

Přeskupování politických sil v Ev-
ropském parlamentu přitom navíc 
není nic nového či převratného. Přes-
tože je EKR nově založenou skupi-
nou, její historický odkaz a tradice 
konzervativců v Evropském parla-
mentu jsou značné a v tomto kontextu 
se proto jedná o etablovaný evropský 
politický proud. Vždyť v 80. letech byli 
evropští konzervativci třetí nejsilnější 
frakcí v Evropském parlamentu! A to 
jsou tradice na které chceme navázat.

Některé hlasy vyčítají ODS, že přestoupila 
z velké frakce ELS–ED, kde měla možnost 
spoustu věcí prosadit, do menší frakce, kde 
budou šance menší. Jaké jsou hlavní cíle 
EKR v Evropském parlamentu?

Mezi naše hlavní priority patří pod-
pora volného trhu, konkurence, ome-
zování bariér v podnikání a snižování 
regulací. EKR chce také více rozvíjet 
transatlantické vztahy a posilovat spo-
lupráci se Spojenými státy.

V koalici s křesťanskými demokra-
ty měli evropští konzervativci mož-
nost více témat, byli však vázáni mno-
ha kompromisy a museli se tak často 
smířit i se středovými a někdy i levi-
covějšími názory, které v ELS–ED 
převládaly. To se týkalo jak ochra-
ny pracovního trhu a výdajů v sociál-
ní oblasti, tak hospodářské soutěže 
a vztahu k protekcionismu, veřejným 
výdajům do ekonomiky a sanaci kra-
chujících podniků apod.

Schopnost prosazovat naše myš-
lenky teď bude extrémně závislá na 
naší práci, na argumentaci, na nava-
zování kontaktů, na přátelství s kole-
gy z jiných frakcí. Přestože jsme v Ev-
ropském parlamentu pátou největší 
frakcí, máme v mnoha ohledech sil-
nější hlas než naši zelení kolegové, 
kteří mají o jeden hlas více a jsou tak 
formálně před námi. To se ukazuje 
například při jednáních Regionálního 
výboru, kde díky dlouholetým osob-
ním kontaktům máme stejné postave-
ní jako třetí nejsilnější liberálové.

ODS obsadila post místopředsedy EKR. Jak 
jste zatím s působením ODS uvnitř skupiny 
spokojeni?

Na férové zhodnocení našeho kro-
ku je ještě příliš brzy. ODS v čele s Ja-
nem Zahradilem stála v čele založení 
nové frakce a nižší pozice než místo-
předsednická tak ani nepřipadá v úva-
hu. Jsem rád, že se nám podařilo obsa-
dit také některé posty koordinátorů, 
kteří hrají významnou roli při ovlivňo-
vání Evropského parlamentu. Já tak 
mohu více ovlivnit regionální politiku 
a evropské fondy, můj kolega Milan 
Cabrnoch sociální věci a zdravotnic-
tví a Miroslav Ouzký oblast životního 
prostředí.

Pro mě osobně byla určitým pře-
kvapením také nejednotnost britské 
konzervativní delegace, což se ostat-
ně ukázalo i při volbě místopředsedy 
Evropského parlamentu a navazující 
volbě předsedy frakce, kdy Brit Scott 
MacMillan nerespektoval vůli většiny 
a nechal se protlačit do předsednic-
tva, přestože frakce měla jiného ofi-

ciálního kandidáta. Samozřejmě že se 
při pohledu na složení předsednictva 
může na první pohled zdát, že větší 
zastoupení ve vedení mají naši polští 
kolegové (předsedou frakce je Kamin-
ski, místopředsedou Bielan), je však 
potřeba si uvědomit, že polská strana 
Právo a spravedlnost zaznamenala ve 
volbách výborný výsledek a má o šest 
mandátů více než my. A v tomto ohle-
du si zase velmi cením britských kon-
zervativců, kteří se, přestože početně 
dominují v naší frakci a mají tolik po-
slanců jako my a Poláci dohromady, 
neženou za funkcemi a spíše se snaží 
prosazovat své pravicové myšlenky.

EKR deklarovala jako jeden ze svých cílů 
prolomit v EP dlouhou tradici spolupráce li-
dovců se socialisty. Jak reaguje ELS na za-
ložení nové frakce, resp. jak je zatím k nové 
strategii vstřícná?

Velká koalice evropských křesťan-
ských demokratů a socialistů je v Ev-
ropském parlamentu skutečně nevída-
ným jevem. V minulém parlamentním 
období tyto dvě frakce společně hla-
sovaly v téměř 70 %, v tomto období 
je to zatím necelých 56 % jmenovitých 
hlasování. Evropská politika tak po-
strádá tradiční pravolevý střet ideolo-
gií. Není tak pro voliče čitelná, proto-
že bez ohledu na to, pro kterou stranu 
lidé v evropských volbách hlasují, pra-
vice i levice se v Bruselu či Štrasbur-
ku většinou dohodne na společném 
postupu.

EKR proto chce navrátit evropské 
parlamentní politice tradiční ideové 
principy. Chce obnovit střet politic-
kých proudů v evropském zákonodár-
ství. Naším cílem je rozbít dlouhodobý 
blok evropských lidovců a socialistů. 
Pokud v jednadvaceti státech Evrop-
ské unie zvítězila ve volbách pravice, 
je třeba, aby se tato skutečnost odra-
zila také v rozhodování Evropského 
parlamentu.

Našim prvním úspěchem v tomto 
ohledu byla volba předsedy Evrop-
ské komise. V tomto případě se EKR 
společně s ELS a ALDE (liberálové) 
podařilo prosadit pravicového kandi-

Oldřich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu • 
(EKR/ODS)
předseda Svazu měst a obcí ČR• 

rozhovor
Oldřich Vlasák / Pozdní 
ratifikace Lisabonu nezhorší pozici 
ČR v Eu

redakce
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dáta Portugalce Josého Manuela Bar-
rosa i přes urputný odpor socialistů 
a komunistů. Je to však běh na dlou-
hou trať.

Kromě toho, že jste poslancem EP, působíte 
také jako předseda Svazu měst a obcí a ob-
hájce zájmů měst a obcí na evropské úrov-
ni. Jaký je program EKR v této oblasti?

EKR důsledně hájí uplatňová-
ní principu subsidiarity. Témata, kte-
rá je možná řešit na úrovni členských 
států, není nutné regulovat z Bruselu. 
To stejné platí i o místních samosprá-
vách, evropská politika a legislativa by 
neměla omezovat samosprávné roz-
hodování našich zastupitelstev.

Konkrétní programové teze naší 
frakce, a to i ve vztahu k samosprá-
vám, budeme teprve tvořit. Budeme 
například diskutovat naše priority ve 
vztahu k regionální politice, budeme 
debatovat o žádoucí roli měst při roz-
dělování evropských prostředků, bu-
deme formovat naši pozici k relaci 
veřejné zakázky a samosprávy. Prá-
vě k poslednímu tématu, které je pro 
řadu našich měst velmi citlivé, proto-
že se potýkají s vytýkacím řízením ze 
strany Evropské komise, budu jako 
zpravodaj za náš výbor brzy zpracová-
vat stanovisko.

Mělo vystoupení z ELS nějaký dopad na zá-
stupce ODS v dalších orgánech Unie (napří-
klad Výbor regionů) a jiných mezinárodních 
organizacích?

Tato otázka se týká nejen Výbo-
ru regionů, ale také například Parla-
mentního shromáždění Rady Evropy 
či Kongresu místních a regionálních 
orgánů (CLRAE) téže instituce. 
V Parlamentním shromáždění Rady 
Evropy již dnes moji kolegové, jako 

například Tomáš Jirsa nebo Tomáš 
Úlehla, zasedají nikoliv ve skupině 
Evropské lidové strany – křesťanských 
demokratů (ELS/CD), ale v Evrop-
ské demokratické skupině (EDG) po 
boku pravicových kolegů z Velké Bri-
tánie, Itálie, Řecka, Portugalska apod. 
V CLRAE zatím sedí naši Jana Fiše-
rová z Havlíčkova Brodu a Raduan 
Nwelati z Mladé Boleslavi společně 
s křesťanskými demokraty. Stejná si-
tuace je zatím ve Výboru regionů, kde 
Pavel Bém i Jana Červinková zaseda-
jí v ELS. Tyto věci, stejně jako vztah 
ODS k European Democrat Union 
(EDU), International Democrat Uni-
on (IDU) i ELS jako takové, musíme 
diskutovat na stranických fórech. Prv-
ní příležitostí je v tomto ohledu listo-
padový Kongres ODS.

Kde se dnes tvoří zahraniční politika ODS? 
Je to právě na půdě nové frakce EKR?

To je dobrá otázka. V ODS v ob-
lasti zahraniční politiky působí něko-
lik osobností, expertů i politiků evrop-
ského formátu, lidí, kterých si osobně 
velmi vážím a kteří odvedli nesmírný 
kus práce nejen pro naši stranu, ale 
i pro samotnou Českou republiku. 
Problémem však podle mého názo-
ru je, že jsou to individualisté, soli-
téři, kteří netáhnou za jeden provaz. 
Je potřeba, abychom my, poslanci Ev-
ropského parlamentu, členové EKR, 
více spolupracovali s kolegy ze Sně-
movny a z Výboru pro evropské zá-
ležitosti v Senátu, s našimi lidmi na 
ministerstvu pro evropské záležitosti 
a ministerstvu zahraničních věcí, s ko-
legy z Výboru regionů, s krajskými za-
stupiteli i starosty a komunálními po-
litiky, kteří často jezdí do zahraničí 
a mají možnost navazovat politická 

partnerství, i s mladými lidmi napří-
klad z Mladých konzervativců. O za-
hraniční politice ODS je třeba více 
diskutovat, je třeba prezentovat růz-
né i extrémní názory na žádoucí či ne-
žádoucí evropskou integraci (a to tře-
ba i na přistoupení Turecka či naše 
vystoupení z Evropské unie) a podro-
bit je diskusi. Jedině diskusí se totiž 
obohacují názory a vznikají nové stra-
tegie.

Řada českých politiků z řad eurooptimistů 
má obavu, že zdržováním ratifikace Lisa-
bonské smlouvy a pozdním výběrem euro-
komisaře se zhorší pozice ČR v EU. Sdílíte 
jejich názor?

Nesdílím. Lisabonská smlouva 
byla i přes všem známé obtíže nako-
nec v termínu schválena, takže jsme 
nezablokovali její vstup v platnost od 
počátku příštího roku. Eurokomisaře 
jsme také nominovali, teď je na čase 
diskutovat o portfoliu. Pozici Čes-
ké republiky v Evropské unii přispě-
lo i české předsednictví, které bylo po 
odborné stránce hodnoceno přes vý-
měnu vlády jako vysoce profesionální.

To, co však považuji za mnohem 
více závažnější, je změna politic-
ké nálady a nárůst nacionalistických 
dogmatických proudů. Urážky a silná 
slova, která zaznívala i na půdě Ev-
ropského parlamentu, jsou z mého 
pohledu neospravedlnitelná. V Bru-
selu jsem proto apeloval na své ko-
legy, abychom při debatách o budou-
cím směřování Evropské unie k sobě 
navzájem vystupovali s náležitou po-
korou, úctou k odlišným názorům 
a bez emocí respektovali suverén-
ní rozhodovací mechanismy jednot-
livých členských států a jejich ústav-
ních činitelů.

www.ecrgroup.eu
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Prezident podepsal Lisabonskou 
smlouvu. Kolem nového reformního 
dokumentu se v Evropské unii strhla 
bouřlivá diskuse na téma, jak nahlížet 
na nové smluvní uspořádání EU.

Každý dokument lze hodnotit 
z perspektivy právní či politické a pla-
tí, že kdo v něm chce najít negativa, 
najde je, stejně jako ten, kdo hledá 
jeho kladné stránky. Taková je i Lisa-
bonská smlouva – jejím přijetím do-
chází k omezení národního veta, sní-
žení hlasovací váhy v Radě či zvýšení 
počtu oblastí, kde se hlasuje kvalifiko-
vaně, nikoliv jednomyslně, na druhou 
stranu smlouva rozšiřuje pravomoci 
národních parlamentů prostřednic-
tvím oranžové karty, prodlužuje lhů-
ty pro podání námitek či zavádí obou-
směrnou flexibilitu, tedy přenášení 
pravomocí nejen z národních států na 
EU, ale i opačným směrem. Lisabon-
skou smlouvu je však dle mého názo-

ru třeba posuzovat zejména z politic-
kého hlediska a kontextu, ve kterém 
vznikala.

Z toho pohledu ji vnímám jako 
nutné zlo, které bylo nutno podstou-
pit, abychom završili desetiletou sna-
hu evropských státníků o reformu 
Evropské unie. Samozřejmě zazníva-
jí hlasy, že Česká republika Lisabon-
skou smlouvu neměla přijímat, nic-
méně bez ní by nám bylo ještě hůře 
než s ní. Velké země, které na přije-
tí smlouvy tlačily, by totiž našly řešení 
tak jako tak a je lepší, když jsme se na 
výsledném kompromisu podíleli. Zů-
staneme tak v hlavním proudu evrop-
ské integrace.

To je důležité z několika hledi-
sek. Lisabonská smlouva dokazuje 
schopnost dohodnout se na evrop-
ském projektu a potvrdit hodnoty, 
na kterých byla Evropská unie zalo-
žena – tedy zajištění celoevropského 

míru, volného pohybu osob, služeb či 
kapitálu a dalších. Podpis je důleži-
tý i z ekonomického hlediska – vždyť 
řada velkých českých podniků je dnes 
v cizích rukou a jako součásti evrop-
ského projektu k nim budeme mít 
lepší přístup a kontrolu, než kdyby-
chom stáli vně.

Evropská unie se dnes skládá ze se-
dmadvaceti států a je takřka nemož-
né, aby každý prosadil sto procent 
svých zájmů. Přesto se domnívám, že 
ty české jsou smlouvou dobře ochrá-
něny – dobrou práci odvedla Topo-
lánkova vláda a také vyjmutí z Lis-
tiny základních práv a svobod EU je 
pro Českou republiku přínosné v tom 
smyslu, že u nás nebudou uplatňována 
nadbytečná sociální práva. Přistupuj-
me tedy k Lisabonské smlouvě jako 
k maximálnímu možnému kompromi-
su a snažme se jej jako takový využít 
ve vlastní prospěch.

Během evropské integrace bylo v Ev-
ropském parlamentu a Radě přijato 
mnoho právních aktů. Acquis com-
munautaire při našem vstupu do Ev-
ropské unie čítalo přibližně 80 tisíc 
stránek textu, z toho polovina se týka-
la zemědělství.

Je proto chvályhodné, že se orgány 
Evropské unie v interinstitucionální 
dohodě shodly na tom, že právo Spo-
lečenství by mělo být aktualizováno 

a zestručněno. Právní předpisy, kte-
ré nemají trvající význam, by měly být 
z acquis communautaire odstraněny 
s cílem zlepšit transparentnost a jisto-
tu právních předpisů Unie.

Naposledy prohlásila Komise za 
zastaralé 250 zemědělských právních 
předpisů. Nyní se jedná o 28 aktů, kte-
ré jsou z praktického hlediska neúčin-
né, ale pořád formálně existují, a šest 
aktů, které jsou zastaralé. Přestože 

jsem na posledním říjnovém plenár-
ním zasedání Evropského parlamentu 
při hlasování návrh na zjednodušení 
právních předpisů v oblasti společné 
zemědělské politiky podpořil, jsem 
přesvědčen, že prostor pro další ze-
štíhlování evropského práva a snižo-
vání bruselské byrokracie zde ještě 
existuje. Požádal jsem proto Komi-
si, aby ve zjednodušování evropského 
práva pokračovala i nadále.

POSLANECKá SNĚMOVNA

Jan Bauer

místopředseda Výboru pro 

evropské záležitosti PSP ČR

Lisabonská smLouva PodEPsána 

– mámE mít radost?

EVROPSKá UNIE

oLdřIch vLaSák

poslanec EP

PokračujmE vE snižování 

brusELské byrokraciE
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Lesničtí odborníci, hejtmani i šuma-
vští starostové několik let varova-
li ministerstvo životního prostředí, 
že experiment s ponecháním rozsáh-
lých smrkových monokultur na Šu-
mavě v tzv. bezzásahovosti povede 
ke kůrovcové kalamitě. Ministerstvo 
i Správa Národního parku Šumava 
naše varování neustále bagatelizova-
ly a tvrdily, že mají kůrovce pod kon-
trolou.

Letošní těžby v NP Šumava ale 
předčily veškeré prognózy MŽP. Ještě 
nedávno mluvčí ministerstva Kašpar 
napsal, že letošní těžba kvůli kůrovci 
v NP Šumava bude maximálně 130 ti-
síc kubíků. Hluboce se mýlil. Nebo zá-
měrně nemluvil pravdu?

Je zřejmé, že v národním parku 
bude letos vytěženo 300 tis. kubíků. 

To s sebou přinese i nežádoucí holi-
ny o celkové rozloze asi 800 hektarů. 
K tomu je nezbytné připočíst i další 
plochy mrtvého lesa, kde se stále ne-
zasahuje. Ty za letošní rok přibudou 
v rozsahu také přibližně 800 ha. Le-
tos tedy ubude zhruba 1600 ha staré-
ho a živého lesa.

Podle všech odhadů vznikají v Ná-
rodním parku Šumava největší plo-
chy holin v Evropě a v úbytku lesa má 
NPŠ také rekord. Ale Správa NPŠ je 
nepoučitelná: v bezzásahových zó-
nách si nadále kůrovce množí, aby 
k jeho potlačení o několik kilometrů 
dále masivně kácela a vytvářela ho-
liny.

Podle odborníků se dá odhadovat, 
že příští rok by na Šumavě mohly odu-
mřít až dva miliony stromů.

Kde jsou všechny zelené nevládní 
organizace a okrašlovací spolky, aby 
bily na poplach, že se v národním par-
ku kácí jako o život? Všichni už vědí, 
že se jejich „experiment“ s bezzása-
hovostí nepovedl. Aktéři „bezzásaho-
vosti“ cudně mlčí, protože by museli 
přiznat: současné masivní těžby a vy-
tváření holin jsou daní za nikým ne-
schválený a nelegálně prosazený ex-
periment.

Bývalého ředitele Žlábka zele-
né nevládní organizace hanlivě na-
zývaly „ředitel pařez“ a vyštípaly ho 
z vedení, když těžil zlomek současné-
ho množství! Dnes se naopak Správa 
NPŠ stává významným regionálním 
obchodníkem se dřevem. To je oprav-
du národní park? Takovou Šumavu 
chceme?

Vše má své dopady, na vše existu-
jí plány, na každé věci má někdo zá-
jem. Takže se pohybujeme v oblasti 
střetů různých zájmů, kde se dá pro-
sadit jen to, co jde, ne to, co chceme 
a považujeme za nejlepší. Politika je 
umění možného. V takovém prostře-
dí se věci mění pomalu, po krůčkách, 
už z principu.

V této situaci dopadne petice za 
lepší park, tržní vyhlášku, volný pohyb 
na zimním stadionu bez dalšího place-
ní při opuštění areálu, vyřešení psích 
exkrementů ve městě a další s razan-

cí dělostřeleckého granátu. Chce-
me všechno pro lepší život. Všechno 
a všem, od Aše až k Čiernej pri Čope. 
Neodpovídáte? Pošleme to někomu 
dalšímu, a jeho odpověď „s tím ne-
máme nic společného“ zveřejníme (!) 
a v plném znění, včetně hlaviček (!!). 
Co bude za měsíc? Vyhlásí organizá-
tor petice válku Kalifornii a Rusku? 
Tak se totiž adresátům petic mohou 
některá prohlášení v peticích jevit. 
Prohlásí se pak petice za neadekvátní 
a drzé, v horším případě za bezpřed-
mětné.

Dožadovat se však něčeho přece 
můžeme po státu, samosprávě, prostě 
po těch, co řídí věci veřejné, do kte-
rých lijeme své peníze ať chceme či ne-
chceme. V očích organizátorů petic je 
to někdy marný boj. Jsou to lidé, kteří 
mají zájem o věci kolem sebe a ještě 
jsou ochotni veřejně jednat. Petici pak 
mají jako jednu z posledních možnos-
tí, když se zhroutí dlouhotrvající jed-
nání a jen stálé ujišťování z řad vedení 
města, že již snad po dvou letech bude 
konečně tržní vyhláška a po dvanácti 
letech koše na psí výkaly.

SENáT

toMáš JIrSa

senátor PČR

takovou Šumavu  

chcEmE?

KRAJE/ObCE UNIE

rudoLf fIaLa

zastupitel 

Královéhradeckého kraje

Proč Lidé vE vrchLabí sEPisují 

PEticE častěji nEž v cELém kraji
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MonIka toMášů

Gymnázium dr. Josefa 

Pekaře, Mladá Boleslav

Klára se courá domů, jsou skoro čty-
ři hodiny odpoledne a ona jde teprve 
ze školy, vchází do rodinného domku, 
dveře jsou otevřené, máma bývá skoro 
vždy doma dříve než Klára. Klára, žá-
kyně deváté třídy, ví, co teď bude ná-
sledovat. Vejde do předsíně, zuje se, 
jde po schodech až do svého pokoje, 
odhodí tašku a jde do kuchyně.

„Ahoj.“
„Ahoj.“
Chvíli počká, jestli není něco důle-

žitého k rozhovoru, ale místo toho jí 
jde vstříc obvyklá otázka. „Tak co ve 
škole?“ Následuje obvyklá odpověď. 
„Ale dobrý, nic novýho.“ „Dobrý, dob-
rý, dobrý to je pořád, něco konkrét-
nějšího bys neměla?“ „Něco bylo, ale 
znáš to…“ „No a?“ „Měli jsme mati-
ku, češtinu, bižuli, děják,…“ „Fajn, to 
máte každý úterý, když se ptám, co ve 
škole, myslím tím, jaké jsi dneska do-
stala známky, co jste probírali a tak. 
Chápeš?“ „Dobře, dobře, tak už se 
nerozčiluj… dneska se nic zvláštního 
nedělo, nepsali jsme žádnou písemku, 
jen jsme o dějáku probírali komunis-
mus a o biologii jsme se dívali na do-
kument o krokodýlech… stačí?“

„Komunismus?“
„Jo, komunismus, co se tak divíš?“ 

„Nic, nic a co ses dozvěděla?“ Kláře se 
moc nechce mluvit o škole, ale raději 
bude mluvit o dějepisu, než by musela 
přiznat tu čtyřku z matematiky, a tak 
trochu neochotně vypráví a hrabe zá-
pisky v tašce. „O čem, o komunismu? 
Ani nevím, nejdřív Hamáčkys, to jako 
Hamáčková, říkala něco o tom, že to 
byla jedna z nejhorších dob naší histo-
rie, a pak četla nějaký definice, zdů-
razňovala různý data a říkala, jak byla 
potlačována svoboda slova, shromaž-
ďování… tak už to mám,“ mezitím vy-
hrabala pomačkaný sešit „poslouchej, 
tohle jsme si napsali do sešitu: Komu-
nismus je totalitní ideologie založená 
na společném vlastnictví. Typickým 
jevem komunismu je kolektivismus, 
a tak dále,“ Klára míhá očima po se-
šitě a vyslovuje podtrhané pojmy, „že-
lezná opona, rok 1948, perestrojka, 
pětiletka, perzekuce, 1968, beztříd-

ní společnost, 1989, ÚV KSČ.“ Když 
Klára skončí s výčtem pojmů, chys-
tá se uložit sešit a považuje celý roz-
hovor za ukončený. Její máma se ale 
hned tak nenechá, „A dál?“ ptá se. 
„Co dál? Příští hodinu si pustíme do-
kument o Stalinovi… nebo o Lenino-
vi? – Teď nevím, to je jedno. Napíšeme 
písemku a slohovku na příslušný téma 
– hotovo.“

„Hotovo? To ne, nejdůležitější je, 
jaký ty máš názor, jaký dojem na tebe 
komunismus udělal, proč bys nikdy 
nechtěla v podobném režimu žít?“ 
„Myslím, že to přeháníš, je to jen ško-
la. Na písemku se naučím těch pár 
pojmů a letopočtů a je to.“ „A co ta 
slohovka, kterou budeš o komunis-
mu muset napsat?“ „Tu stáhnu z in-
ternetu.“ „To se ti zdá dobrý?“ „Ne, 
ale nejjednodušší. Mimochodem, to, 
co dneska Hamáčková říkala, se mi 
nezdálo tak strašné. Sice člověk ne-
mohl říct úplně všechno, co si myslel, 
ale copak to může udělat dnes? I dnes 
si kvůli svýmu názoru můžeme pěk-
ně zavařit, i když to není tak očividné, 
jako to bylo dřív.“

„To je fakt, to jsou právě ty nedo-
statky demokracie, říká se, že demo-
kracie je nejlepší z nejhorších politic-
kých systémů, a tohle je právě jedna 
z jejích horších vlastností. Musíš to brát 
pozitivně, dnes už tě alespoň nezavřou 
do vězení. Třeba Milada Horáková, 
v roce 1950 byla oběšena jako zrádkyně 
ČSSR za svoji politickou činnost, která 
se neslučovala s ideologií ÚV KSČ. Ta 
totiž byla jediná správná.“

„To jméno dneska Hamáčkys zmi-
ňovala a taky, jak skončila, to je smut-
ný, fakt smutný, taky říkala, jak byli 
vězněni spisovatelé a jiní umělci, to si 
moc nedokážu představit, to neexisto-
vala žádná kultura?“ „Existovala, ale 
vystupovat mohli jen ti, kteří měli vy-
hovující kádrový profil a většinou mu-
seli být členy KSČ, byla to prostě plá-
novaná kultura, stejně jako existovalo 
plánované hospodářství, plánované 
pracovní umístěnky…“

„To mě právě zaujalo, dnes se mlu-
ví o vzrůstající nezaměstnanosti, dřív 

práci dostal každý, nebylo aspoň tohle 
dobrý?“ Klářina máma je trochu pře-
kvapená, co všechno její dcera neví, 
považovala tyto vědomosti za samo-
zřejmost, ale trpělivě odpovídá. „Prá-
ci možná měl každý, ale to byla umělá 
zaměstnanost, počet pracovních míst 
se uměle doplňoval, aby bylo na první 
pohled co nejméně nezaměstnaných.“

„To všechno může být pravda, 
ale pokud byl komunismus tak špat-
ný, proč se stále najde více než deset 
procent občanů, kteří je volí? Co je 
k tomu vede?“

„Za prvé podle slov současné 
KSČM jsou současní komunisté mo-
derní politickou stranou, která nemá, 
kromě jména, nic společného s před-
listopadovými praktikami… to se těž-
ko hodnotí, dokud se KSČM nedo-
stane k moci. Otázka je, jestli nám 
možné riziko stojí za test pravdivosti 
jejich slov.

Ale zpátky, pravda je ta, že komu-
nistický režim je výhodný pro lidi, kte-
ří se orientují na snadné zabezpečení 
materiálních potřeb člověka a nehle-
dají morální hodnoty svobody pro-
jevu, víry, politického přesvědčení. 
Pokud je postel, voda a chleba tvou 
nejvyšší hodnotou, potom si v komu-
nismu nemáš na co stěžovat.“

„A když by mi to nestačilo?“
„Čeká tě trest.“
„Proč?“
„V tom je právě podstata totality, 

jen jeden názor je správný. Myslíš si 
něco jiného? Přizpůsob se a mlč, jiná 
možnost neexistuje.“

Kláře už jde z toho všeho hlava ko-
lem, ještě si chce na facebooku potvr-
dit nové přátele. „Dobře, dík za vysvět-
lení.“ „Doufám, že ti svědomí nedá 
a tu esej napíšeš sama.“ „Jo. Jo, jasně,“ 
říká s předstíranou přesvědčivostí Klá-
ra, i když už teď ví, že to není pravda.

A co na to svědomí? „Svědomí – to 
je jen nějaká výsada politických vězňů,“ 
myslí si Klára. Nic nepochopila.
Vítězná práce literární soutěže CEVRO 
Institutu a Mezinárodního politologic-
kého ústavu na téma Dvacet let svobody 
aneb Demokracie není samozřejmost.

mami, co jE to 
komunismus?
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kareL křIvan

manažer komunikační 

agentury

Jiná otázka je, zda vynaložené usilí 
věnované na získání takové skupiny se 
může efektivně vrátit v podobě nárůs-
tu hlasů. Jedno je jisté: kamsi zmize-
li z průzkumů veřejného mínění voliči 
Unie svobody. Někteří přešli k ODS, 
část se jich roztrousila po menších ne-
parlamentních stranách, větší část vy-
čkává.

Potenciál získat bývalé voliče i sym-
patizanty „liberální“ strany mají noví 
Zelení vedení Martinem Bursíkem. 
Zejména ve městech a mezi mladší-
mi lidmi je dost takových, kteří uví-
tají „nové tváře“ a zdůraznění jiných 
témat než jsou ekonomická a sociál-
ní. Zvláště, když obě témata se jich za-
tím přímo nedotýkají. Také atmosféra 
„není koho volit“ může správně vede-
né kampani Zelených napomoci. Pro 
zjednodušení mů že me říci, že exis-
tuje v Česku skupina voličů, kteří by 
uvítali méně „řádu a pořádku“ a více 
„svobody a individualismu“. Současně 
Paroubkův typ politiky je odpuzuje, 
o lidovcích nemluvě.

Velká „lidová, neelitní“ strana, ja-
kou je ODS, musí vždy akcentovat 
většinová témata ve společnosti. Tak 
automaticky vzniká prostor pro ty, 
kteří se soustředí na užší, skupino-
vý zájem. Na jednotlivosti zaměře-
ná politická skupina může důsledněji 
bránit konkrétní témata a současně si 
může dovolit ignorovat velké skupiny 
voličů, jejichž získání je pro vítězství 
ve volbách nezbytné. Je-li vaší ambicí 
získat více než 5 %, vedete jinou kam-
paň, než potřebujete-li získat více než 
30 %.

kultivace hodnotové tváře

Chce-li ODS vyhrát volby dominant-
ním způsobem, musí kromě své stra-
nické, organizační tváře nabídnout 
účinněji i svoji „hodnotovou“ tvář. 
Kromě propočtů (které jsou pro vítěz-
ství nezbytné a klíčové), musí předsta-
vit i celkovou myšlenkovou vizi spo-
lečnosti. Ucelený propojený názor na 
základní otázky individuální i národ-
ní existence, bezpečnosti a prosperi-

ty. Chce-li ODS, aby ji volilo více než 
30 % účastníků voleb, je nezbytné na-
bídnout lidem „pestrých názorů“, aby 
si našli důvod, proč dát přednost cestě 
po modré.

Nejde tedy o to, aby ODS byla více 
liberální, ale aby „liberály“ neodrazo-
vala. Jsou to lidé nestálí, nevěrní, ale 
i oni mohou rozhodnout, jak velká 
bude mezera mezi volebním výsled-
kem ODS a ČSSD. A současně jejich 
vliv v médiích je nesrovnatelně větší, 
než je jejich počet ve společnosti. Sa-
mozřejmě že pro ODS by bylo příjem-
nější, existovala-li by relevantní menší 
strana, která by byla méně všehoschop-
nou stranou moci (Unie svobody) 
a více stranou hodnot. Za dané situace 
ale nezbývá než se zamyslet, jak získat 
dosud bezprizorní „unijní“  hlasy.

ODS se na svém listopadovém kon-
gresu viditelně otevřela názorům, kte-
ré nejsou přímo „stranické“, ale které 
se pohybují ve stejném myšlenkovém 
prostoru, do jakého by po vítězných 
volbách směřovala ODS českou spo-
lečnost. ODS potřebuje tuto vůli po 
pohybu, otevřenosti a změně lépe 
prodávat svým spoluobčanům. ODS 
se může více představovat jako pro-
stor, ke kterému je možné se příblížit, 
v kterém je možné se svobodně pohy-
bovat, který uvítá, bude-li rozšiřován, 
zu šlech ťován. Bude-li ODS více „myš-
lenkou, příležitostí“ může vyniknout 
její sexapeal oproti zatím funkcionář-
skému a striktně účelovému stylu so-
cialistů.)

nutná je pestrost

Voliči menších stran mají rádi „pes-
trost“. Obávají se, že u velké strany 

tuto „pestrost“, smysl pro jednotlivos-
ti, detail, není možné prosadit. Uvi-
dí-li u ODS, že v případě myšlenko-
vé potence se velikosti není třeba bát 
a současně větší prostor umožňuje na-
opak smysluplnější, kvalifikovanější 
diskusi a tím i rozumější řešení, mo-
hou ztratit důvod podporovat „malé“ 
jen proto, že jsou jiní než „velcí“. Od-
lehčení, schopnost seberionie, myš-
lenková různorodost, ucelený koncept 
a svoboda jako priorita může přivést 
na modrou ty, kteří se zatím této ces-
tě vyhýbali.

Mezi nerozhodnutými voliči by-
chom našli jistě i jiné skupiny, než jsou 
„sirotci“ po malých „liberálních“ stra-
nách. Ale „sirotci“ jsou zajímaví mimo 
jiné tím, že svoje zastoupení v parla-
mentu v podobě ODA nebo US vždy 
měli. Jsou tedy minimálně zvyklí o své 
volební účasti přemýšlet. A Občanská 
demokratická strana je jim svým pro-
gramem rozhodně nejblíže ze zbylých 
parlamentních politických stran. Těch 
jejich pět až šest procent může roz-
hodnout volby.
Vyšlo v CEVRO Revue 1/2006.

ExISTuJE MEZI NEROZhOdNuTýMI VOLIČI SKuPINa, KTEROu By ByLO 
MOžNé OSLOVIT JaKO CELEK, aNIž By OdS OhROZILa TíMTO „ZáJMEM“ 

SVOJE POSTaVENí u ROZhOdNuTýCh SyMPaTIZaNTů? uRČITě aNO. 
ZVLášTě PRažSKá MédIa Ráda PřETřáSaJí MyšLENKu, žE JSOu „VOLNí“ 
LIBERáLOVé. MéNě SE PaK JIž ZaBýVaJí TíM, KdO TITO LIBERáLOVé JSOu 

a Zda JE VůBEC MOžNé JE OSLOVIT JaKO CELEK.

můžE být ods sExy 
Pro „LibEráLy“?

Četli jsme v CEVROREVUE před 3 lety
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EvroPŠtí konzErvativci a rEformisté

cons.–uuP
konzervativní 
a unionistická strana (Conservative and 
Unionist Party)
počet poslanců v EP: 25
šéf národní delegace: 
Timothy Kirkhope
původní frakce: ELS–ED
ideologie: konzervativní

cu
křesťanská unie  
(Christen Unie)
počet poslanců v EP: 1

šéf národní delegace: 

Peter van Dalen
původní frakce: IndDem

ideologie: křesťansko-demokratická/

protestantská

Ldd
Listina dedecker  
(Lijst Dedecker)
počet poslanců v EP: 1
šéf národní delegace: 
Derk Jan Eppink
původní frakce: –
ideologie: konzervativní

ods
občanská demokratická 

strana
počet poslanců v EP: 9

šéf národní delegace: 

Miroslav Ouzký
původní frakce: ELS–ED

ideologie: konzervativní
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EvroPŠtí konzErvativci a rEformisté

téma

mdf
maďarské demokratické fórum  
(Magyar Demokrata Fórum)
počet poslanců v EP: 1
šéf národní delegace: Lajos Bokros
původní frakce: ELS–ED
ideologie: konzervativní

Pis
Právo a spravedlnost  

(Prawo i Sprawiedliwość)
počet poslanců v EP: 15

šéf národní delegace: 

Ryszard Antoni Legutko

původní frakce: UEN
ideologie: konzervativní

aWPL
volební akce Poláků 
v Litvě (Akcja Wyborcza 
Polaków na Litwie)
počet poslanců v EP: 1
šéf národní delegace: 
Valdemar Tomaševski
původní frakce: –
ideologie: strana menšiny

tb/Lnnk
za vlast a svobodu – 

Lotyšské národní hnutí 

nezávislosti  
(Tevzemei un Brivibai/LNNK)
počet poslanců v EP: 15

šéf národní delegace: Roberts Zile

původní frakce: UEN
ideologie: konzervativní
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MatěJ trávníček

spolupracovník redakce
hazard: rEguLacE – 
PříkLad sociáLního 
inžEnýrství
V poslední době se objevila celá řada 
návrhů a prohlášení stran nutnosti po-
sílit regulaci jednoho z odvětví ekono-
miky – hazardu. Omezení hazardu si 
dokonce vzali jako své hlavní téma Li-
dovci. Pozornost si toto téma získalo 
i díky Mladé frontě DNES a jí vypro-
vokované korupční kauze.

Hazard je tradičně vnímán jako 
cosi „špinavého“, odpudivého či ne-
morálního. Podobně jako například 
prostituce či v minulosti úročené půj-
čování peněz. Přitom se jedná o pod-
nikání jako kterékoli jiné. Ano, při 
hazardu nedochází k vytváření stat-
ků, ale to se neděje ani při obchodu, či 
chcete-li směně. Ten však na rozdíl od 
hazardu se již z pozice opovrhované-
ho odvětví ekonomiky dávno vymanil.

Hazard je však stále pokládán 
za něco „specifického“, co vyžaduje 
zvláštní způsob zacházení, jako něco 
a priori podezřelého z napojení na 
kriminální struktury, neřkuli přímo 
na organizovaný zločin. V tomto du-
chu je na něj i dle současně platné le-
gislativy uvalena speciální regulace. 
A firmy podnikající v této branži jsou 
nuceny odvádět 6–20 % svého výtěž-
ku na věc zvanou „veřejně prospěšné 
účely“, což může být prakticky cokoli. 
Dalším omezením je například strikt-
ně vyžadovaná právnická forma firmy, 
která je limitována na akciovou spo-
lečnost. Zkrátka pokud nemáte akci-
ovku, můžete na podnikání v hazardu 
zapomenout. Nemístná diskriminace, 
která ve svých důsledcích vede k ome-
zení konkurence a tím i ke zhoršení 
prostředí pro zákazníky.

Krom těchto omezení se již dnes 
musí podnikatel v této oblasti potýkat 
s celou řadou dalších regulací a stát-

ní šikany. A v této situaci přichází dal-
ší pokusy (MF ČR, KDU–ČSL, Senát 
PČR) o zpřísnění regulace. Tyto návr-
hy zejména znemožňují internetové 
sázky, zavádějí nové poplatky (zejmé-
na lidovecký návrh), či stanovují stro-
py na součet výher v televizních sou-
těžích (návrh MF ČR; podrobnosti ve 
Čtrnáctideníku CEVRO č. 18/2009).

ideový rozměr

Podstatný je však morální aspekt celé 
záležitosti. Proč by měl někdo (stát) 
právo mi říkat, kde a za co mám utrá-
cet svoje peníze? Případně diskrimino-
vat určité sféry ekonomiky (hazard), 
a tím de facto pro mě tyto služby zdra-
žovat? Je přece záležitostí elementár-
ní lidské svobody nakládat se svým 
majetkem. Nikdo nikoho nenutí, aby 
hrál hazardní hry. Navrhovatelé, po-
tažmo stát, se staví do pozice (polo)
bohů, kteří jediní ví, co je pro lidi dob-
ré, správné, užitečné. Jako by lidi byli 
nesvéprávné bytosti bez schopnosti 
byť jen minimálního úsudku, jako by 
byli tvory bez svobodné vůle.

Je překvapivé, že tento přístup je 
často zastáván i lidmi, kteří se pova-
žují za konzervativce. Tito tak v této 
věci rezignují na koncept svobodné 
vůle a základní konzervativní doktrí-
nu svobody a odpovědnosti. Nesmíme 
však zapomínat, že bez svobody není 
morálky. Čili nepřiznáme-li lidem pl-
nou svobodu nakládat s jejich živo-
ty a s jejich majetkem, a přeneseme-
li toto rozhodování na někoho nebo 
něco (stát) jiného, zbavíme sami sebe 
možnosti posuzovat morálnost jed-
nání těchto lidí. Toto morální vaku-
um však nezaplníme, protože institu-

ce z povahy své konstrukce nemohou 
morálním kritériím podléhat.

Ale zpět ke svobodě, protože to je 
věc, o kterou tu běží. Svoboda jednot-
livce končí tam, kde začíná svoboda 
jiného jednotlivce. Budu-li hrát ha-
zardní hry, čí svobodu omezím? Ničí! 
Budu-li majitelem kasina, čí svobo-
dy se dotknu? Ničí. Chápu, že někdo 
nemá rád hazard. Já zase nemám rád 
rap. Budu snad lobbovat za speciální 
daň na rapové CD či na oblečení spo-
jené s tímto stylem? Ne, nebudu, pro-
tože svoboda je pro mě nejcennější 
hodnotou a netrpím socialistickou ob-
sesí „inženýrovat“ životy druhých.

dobrý den je, když zreguluju hazard, 
aneb proč to dělají lidovci?

Jak již bylo řečeno výše, regulace ha-
zardu se stala jednou z vlajkových lodí 
programu KDU–ČSL po opětovném 
nástupu Cyrila Svobody do funkce 
předsedy strany. Jsem schopen při-
znat některým zastáncům větší míry 
regulace (i některým členům KDU–
ČSL) upřímnou snahu touto regula-
cí pomoci gamblerům vymanit se ze 
zhoubné závislosti. Nicméně regula-
ce hazardu jejich situaci nevyřeší, na-
opak jim může ještě přitížit, protože 
jimi poptávanou službu zdraží, ale bu-
diž. Nejsem však schopen tuto upřím-
nou snahu přiznat člověku, který se 
soudí s charitou o dům.

Jsem přesvědčen, že ze strany sou-
časného vedení KDU–ČSL se jed-
ná o chladnokrevný kalkul, jak získat 
voliče. Nicméně nevěřím, že by vyšel, 
téma regulace hazardu totiž prakticky 
nikoho nezajímá.

jediné pozitivum

Snad jediným pozitivem výše zmíně-
ných návrhů je, že všechny počíta-
jí s posílením role obcí, protože větší 
míra decentralizace a přenesení kom-
petencí z centrální úrovně na úroveň 
obcí či krajů, považuji za nesmírně 
přínosnou věc, ale to už je na jinou 
diskusi.

toto číslo  
cEvro revue 

vyšlo s podporou 
Ekr
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Dnes se stalo zvykem směšovat ideo-
logie liberalismu a konzervatismu do 
jednoho obojetného vyjádření „libe-
rálně-konzervativní“. Ne vždy tomu 
tak bylo a existuje řada oblastí, kde 
se zástupci obou těchto ideologií ne-
shodnou. Jednou z nich je regulace 
hazardu.

Klasický liberál by při obhajobě 
minimálního zásahu státu zřejmě řekl 
– spontánní řád vytvořený volným tr-
hem negativa plynoucí z provozová-
ní hazardních her sám minimalizuje. 
V čím zájmu jsou totiž rodinné hád-
ky, alkoholismus, závislost na drogách 
a vysoká kriminalita? Pochopitelně 
v ničím, a proto společnost tyto nešva-
ry sama od sebe odstraní.

Dnešní stát není liberální a už vů-
bec ne konzervativní. Regulací vše-
možných oblastí lidského života totiž 
vytváří únikové cesty, jak se zodpo-
vědnosti vyhnout a jak zabránit, aby 
nešvarům společnost zabránila. Proč 
by to měla dělat, když to za ni vyře-
ší stát?

Otázkou tak dnes je, zda jít cestou 
zpět a odstraňováním regulací dosáh-
nout maximálně možného liberálního 
stavu, nebo současný stav společen-
ských vztahů vzít jako fakt a maxi-
málně bránit jeho dalšímu zhoršení. 
Jako správnou považuji druhou cestu, 
mj. proto, že dobrat se ideální liberál-
ní společnosti je už vzhledem k času, 
který bychom na to potřebovali, znač-
ně nepraktické.

Cesta proto spočívá v maximálním 
omezování nešvarů, které dnešní spo-
lečnost zaplevelují. Nejde jen o ha-
zard, ale i další, například legalizaci 

homosexuálních svazků, interrupci či 
eutanazii. V ideální liberální společ-
nosti by se ani jedna z těchto praktik 
neuplatnila, protože dobrovolné sni-
žování populace by pro ni bylo nevý-
hodné, protože by snižovalo její bla-
hobyt. Ale zpět k hazardu.

Proč je hazard vlastně zlo?

Položme si na misku vah klady a zá-
pory provozování sázkových her. Pár 
lidí na něm jistě zbohatne, a nejen 
provozovatelů. Statistika však hovo-
ří i o druhé stránce věci. Podle úda-
jů z loňského roku totiž třeba vyplý-
vá, že:

– závislost na hráčství přivedla 5894  ®

osob do výkonu trestu,
– gamblerství také přispělo ke 112  ®

infarktům, 108 zpronevěrám a zneuží-
vání či zanedbávání 1140 dětí a zapří-
činilo rozpad 9316 manželství

– navíc, každý patologický hráč způ- ®

sobí problémy a utrpení dalším 15 li-
dem, ať již v rodině, či zaměstnání

Co tedy stát a potažmo společnost 
z provozování hazardních her má? 
Regulace je dnes vyřešena složením 
jistiny a odvody na veřejně prospěš-
né účely, které však nenahradí pro-
blémy, způsobené provozováním 
heren. Následná regulace by také 
mohla spočívat v odvodu podstatné 
části příjmů na léčbu závislosti, zde 
ale vyvstává otázka, zda preventiv-
ní regulace a omezení počtu heren 
nejsou přeci jen úspornější než ře-
šení „vyrobených“ problémů ve for-
mě léčby závislých a vyšších výdajů 
na policii.

Dnešní zákon o provozování heren 
má dvě podstatné vady – nechává pra-
vomoc povolování videoterminálů na 
ministerstvu financí a velmi liberál-
ně stanovuje odvod zisku na veřejně 
prospěšné účely. Ministerstvo posu-
zuje žádosti především z pohledu stát-
ní pokladny a přirozeně nemá zájem jí 
dobrovolně ochuzovat. Sociální dopa-
dy v dané lokalitě ji nemusejí zajímat 
(to je ostatně v kompetenci minister-
stva práce a sociálních věcí….) Obce 
by k této otázce přistupovaly razant-
něji, zejména s ohledem právě na ne-
gativní důsledky, které v jejich městě 
zařízení způsobí. Povinnost odvodu 
loterijních společností části svého zis-
ku (nikoliv z celého příjmu, jako na-
příklad ve Velké Británii) na veřejně 
prospěšné účely pak firmám vyměřuje 
zanedbatelné částky, jejichž adresáta 
si navíc dotyčné firmy volí samy. Pod-
le údajů největší loterijní společnosti 
Sazky odvádí tato společnost na veřej-
ně prospěšné účely 90 % svého zisku, 
nicméně například právě ve srovná-
ní s Velkou Británií to znamená stále 
dvaapůlkrát méně než na ostrovech. 
Zákon by měl tedy stanovit mnohem 
vyšší odvody a ty směřovat na léčbu 
závislosti.

Hazard nepřináší prakticky žád-
né pozitivní důsledky. Nevede k vyš-
ší vzdělanosti, neznamená harmonii 
v mezilidských vztazích a nepřispívá 
ke společensky odpovědnému chová-
ní. Právě naopak – znamená růst kri-
minality, problémy v rodinách a zdra-
votní potíže. Stát nemá jakýkoliv 
důvod tento druh podnikání podpo-
rovat.

ZByněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE hazard: zLo má 
být rEguLováno

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

Analýzy výsledků, komentáře k dění uvnitř stran, změny volebních systémů.
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Začátkem října se v CEVRO hovoři-
lo o politice „dlouhověkosti“. „Dlou-
hověkost jako politická priorita ODS“ 
byla totiž tématem odborného semi-
náře pořádaného z iniciativy poslan-
ce Evropského parlamentu Milana 
Cabrnocha. U kulatého stolu se sešli 
politici ODS zabývající se zdravotní 
a sociální politikou, odborníci věnující 
se politice zaměřené na stáří a zástup-
ci organizací, které se péči o seniory 
věnují v praxi.

Hovořilo se o změnách, které s se-
bou přináší demografický vývoj. Sna-
hou všech účastníků však bylo dívat 
se na tyto změny jako na výzvy, ni-
koli problémy. Mezi probíraná téma-
ta patřila např. kvalita a dostupnost 
sociálních služeb nebo podpora laic-
kých poskytovatelů péče a dobrovol-
níků. Mluvilo se také o možných způ-

sobech financování sociálních služeb 
(např. zapojením soukromého sekto-
ru) nebo o podpoře zaměstnanosti se-
niorů a možnostech jejich vzdělávání.

Dokument, který vznikne na zákla-
dě toho semináře, bude sloužit jako 
podklad pro tvorbu dlouhodobého 
programu ODS.

LucIe LItoMISká

koordinátorka LKa
dLouhověkost 
jako PoLitická 
Priorita ods

Vysoká škola CEVRO Institut ve spo-
lupráci s Mezinárodním politologickým 
ústavem Masarykovy univerzity a za 
podpory Nadace Konrada Adenauera 
pořádaly Česko-německý den na Ma-
sarykově univerzitě. Jednalo se o ce-
lodenní setkání mladých lidí z Česka 
a Německa, během kterého prezento-
valy svou činnost organizace, které se 
zaměřují na kulturu, jazykovou výměnu 
a vzdělávání. Studenti měli jedinečnou 
možnost seznámit se nejen s těmito or-
ganizacemi a spolky, ale i s možnostmi, 
které jim nabízejí v oblasti jazykového 
vzdělávání, stáží a pracovních příleži-
tostí v Německu.

V rámci akce proběhla i meziná-
rodní konference o ekonomických 

reformách v Česku a Německu, kde 
vystoupili mj. bývalí premiéři Česka 
a Slovenska Mirek Topolánek a Miku-
láš Dzurinda. Oba se zamysleli nad re-
formami ve svých státech a politických 
důsledcích, které reformy měly. Shod-
li se, že zodpovědné reformy se dělají 
velmi těžko tváří v tvář populistickým 
proklamacím opozice.

V odpoledním bloku vystoupili zá-
stupci obchodu, konkrétně ředitel pro 
vnější vztahy Škody Auto Radek Špicar 
a vedoucí oddělení firemní komunika-
ce Česko-německé obchodní a prů-
myslové komory Sebastian Holt grewe.

Radek Špicar vzpomněl, jak složi-
tou pozici mají i čeští průmyslníci na 
evropském fóru s ohledem na těžko 

pochopitelné kroky českých politiků, 
jakými byl pád vlády uprostřed před-
sednictví EU, ústavní krize po zrušení 
voleb nebo průtahy kolem Lisabonu. 
Spolu se Sebastianem Holtgrewem se 
pak shodli, že českému průmyslu by 
pomohlo brzké zavedení eura.

Akce proběhla na Fakultě soci-
álních studií MU, Joštova 10, Brno. 
Kromě konference a prezentace čes-
ko-německých spolků během dne 
probíhaly další doprovodné akce – 
mj. promítání filmu Životy těch dru-
hých či ochutnávky specialit české 
a německé kuchyně.

čEsko-němEcký dEn v brně

Seminář zahájil poslanec EP Milan Cabrnoch, vlevo od něj Petr Nečas 
a Miroslava Němcová

JakuB čerMák

analytik CEVRO
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Katedra politologie a mezinárodních 
vztahů vysoké školy CEVRO Insti-
tut uspořádala 22. října 2009 seminář 
s názvem Historická reflexe minulos-
ti aneb ostalgie v Německu a Česku. 
Partnerem semináře bylo zastoupení 
Konrad Adenauer Stiftung v Praze.

Seminář se věnoval různým aspek-
tům kulturního, společenského a po-
litického života 20 let po pádu želez-
né opony ve dvou sousedních zemích. 
Na semináři promluvili přední domácí 
odborníci, kteří se dlouhodobě věnují 
reflexi komunistických režimů v Čes-
ku a východních spolkových zemí Ně-
mecka.
Lukáš novotný: Historik Filosofické 
fakulty UK představil rozsáhlý vý-
zkum, který proběhl ve východoně-
meckých zemích. Poukázal na sku-
tečnost, že ačkoliv se materiální život 

starých a nových zemí sbližuje, pocit 
odstrčenosti u bývalých východních 
Němců stále přetrvává. Podle jeho 
zjištění by si návrat do doby komunis-
mu přála desetina občanů na východ 
od Berlína. Upozornil také, že zatím-

co u nás jsme si za problémy „vždyc-
ky mohli tak trochu sami“, východní 
Němci měli berličku u svých západ-
ních sousedů. Tento pocit podle něj 
přetrvává.
daniel kunštát: Vedoucí katedry poli-
tologie a mezinárodních vztahů CE-
VRO Institutu hovořil o vztahu Če-
chů ke komunistické straně a dalším 
nedemokratickým aktérům. Jeho vý-
zkum prokázal, že roste počet ob-
čanů, kteří nechtějí připustit KSČM 
k jednání o zásadních celospolečen-
ských otázkách. Zároveň však připo-
mněl, že jako extremistické jsou v naší 
zemi vnímány zejména krajně pravi-
cové strany.
steffen neumann: Korespondent Säch-
sische Zeitung mluvil o reflexi komu-
nistické minulosti v německých médi-
ích. Ve své přednášce si všiml změny 
trendu v německé společnosti, kdy 
podle něj již „ostalgie“ není tak pří-
tomná v německých médiích, jako spí-
še v oblasti turismu, resp. cestování za 
komunistickou minulostí.
jaroslav Pinkas: Středoškolský učitel 
a výzkumník Ústavu pro studium to-
talitních režimů zhodnotil vysoce ak-
tuální téma výuky komunistické éry 
na dnešních školách. Upozornil na 
známý problém zanedbávání obdo-
bí po roce 1945 ve školních osnovách, 
zároveň ale dodal, že záleží na každé 
škole, jak bude historii vyučovat. Ne-

bránil by se ani myšlence, aby kromě 
dějepisu školy vyučovaly předmět mo-
derní dějiny.
alena fialová: Badatelka Ústavu pro 
český jazyk a literaturu AV ČR zmíni-
la témata postkomunismu v soudobé 

literatuře. Dokázala, že autoři se ne-
vyhýbají ani kontroverzním tématům, 
kterými však pouze potvrzují obecný 
trend přístupu k minulosti.
martin franc: Výzkumný pracovník 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 
předestřel pohled Čechů a Němců na 
komunistickou minulost především 
v oblasti kinematografie a populární-
ho průmyslu, kde stále existuje pří-
klon k oblíbeným značkám z minulých 
let. Svá tvrzení doložil celou řadou 
konkrétních příkladů.
Pavel klvaňa: Pavel Klvaňa z Akade-
mie výtvarných umění narychlo za-
skočil za svoji kolegyni Petru Domi-
nikovou. Ve své přednášce představil 
posluchačům reflexi komunismu ve 
výtvarném umění nejen v Čechách 
a Německu, ale také například Pol-
sku. Zde je podle něj dnes velmi aktu-
ální téma katyňského masakru.

® 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



ostaLgiE v němEcku 
a čEsku

ZByněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

Jaroslav Pinkas upozornil na známý 
problém zanedbávání období po roce 
1945 ve školních osnovách, zároveň 
ale dodal, že záleží na každé škole, jak 
bude historii vyučovat.

Výzkum Daniela Kunštáta prokázal, 
že roste počet občanů, kteří nechtějí 
připustit KSČM k jednání o zásad-
ních celospolečenských otázkách.



20

C
E
V
R
O

R
E

V
U

E

Očekávaná ztráta společnosti v letoš-
ním roce je závratných 3,2 mld. Chceme 
zabránit vstupu společnosti do konkur-
zu. Ten by ve výsledku znamenal ještě 
větší ztráty pro stát. Přikláníme se pro-
to k tomu, aby teď privatizace nepokra-
čovala, ale do budoucna je na místě. Na 
prvním místě stojí zájem ČSA zachovat. 
Užší propojení s Letištěm Praha může 
vést k řešení situace, ale samo o sobě 
celým řešením není a být nemůže.

Rozhodnutí vlády o neprivatizování 
ČSA v této době je jednoznačně správ-
né. České sdružení dopravních pilotů 
sice privatizaci dlouhodobě podporu-
je, ale nikoli v době ekonomické recese 
a za nevýhodných podmínek subjektu, 
který chce firmu spíše rozřezat na čás-
ti. Je proto nutné najít opravdu strate-
gického partnera, který bude ČSA dále 
rozvíjet a který dokáže využít dlouhou 
tradici a dobré jméno ČSA.

Cena je pro vládu důležitá a není dů-
vod pospíchat s prodejem. Důleži-
tější je restrukturalizace, pak bude 
snadné prodat firmu s jasnou bu-
doucností.

Petr BendL

místopředseda OdS

fILIP gaSPar

prezident Českého 

sdružení dopravních 

pilotů

neIL gLynn

analytik společnosti 

NCB

uděLaLa vLáda dobřE, žE nEPrivatizovaLa čsa?

anketa pro 3

V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Jsem šestatřicetiletý Blíženec, dle čín-
ské astrologie Buvol.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 2002 jsem byl jedno volební 
období místostarostou MČ Praha 3, od 
r. 2006 poslancem PSP ČR. Tedy sedm 
let, do ODS jsem vstoupil v roce 1997.

Jaké máte koníčky?
Hlavně sport. V roce 2001 jsem se za-
čal věnovat tai-či, což mě úžasně udr-
žuje v pohodě. V posledním roce se 
snažím naučit tenis, když už ho hrají 
všichni v mém okolí.

Máte rodinu?
Ženatý jsem už dvanáct let a mám 
dvě úžasné děti – prvňáčka Matyáše 
a čtyřletou Lucinku.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Televizi poslední dobou sleduji jen ze zá-
znamu (úžasná výhoda HDD rekordé-
rů) – většinou maximálně zprávy, poté 

co děti usnou. Nedělní večery občas rád 
trávím sledováním českých filmů.

Jakou posloucháte muziku?
V muzice mám dost široký záběr. 
Hodně poslouchám rockovou hudbu 
– Rammstein, Kabát, Daniela Landu 
– ta mně dobře dobíjí baterky. Ale ne-
pohrdnu ani Čechomorem nebo No-
havicou. Hezkou hudbu hrají Support 
Lesbiens a LP Ocean od Gaia Mesi-
ah je naprosto úžasné. Od mládí mám 
v sobě zakořeněný Elán a ze sloven-
ských skupin mám rád i No Name.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Kdekoliv v přírodě, daleko od lidí, 
pouze se svými nejbližšími. Neláka-
jí mě ohromné, přeplněné pláže. Teď 
v zimě se už těším na hory. Snad bude-
me mít víc štěstí než v předchozích le-
tech, kdy se nám třikrát po sobě stalo, 
že v naplánovaném týdnu nebyl sníh.

Kterou barvu máte rád?
Modrou. Jak jinak. Ale samozřejmě 
záleží jak na čem. V oblečení hodně 
využívám tmavě šedou. Na druhou 
stranu neznám hezčí pohled než na 
podzimní listnatý les.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Mám dlouholetého, o deset let star-
šího kamaráda. S ním jsem se vždyc-
ky radil, i své rozhodnutí jít na radnici 
a následně do sněmovny jsem nejdří-
ve probral s ním. Jeho nadhled i to, 
jak prochází životem, mě inspiruje od 
doby, kdy jsem ho poznal.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči a úsměv.

Jaké přání byste si rád splnil?
Rád bych byl aspoň týden se svou ro-
dinou úplně odříznutý od každoden-
ních starostí – žádné e-maily, žádný 
mobil. Kdybych mohl vypnout mobil, 
bylo by mi jedno, jestli jsme v Thajsku 
nebo v Beskydech.

Co vám v poslední době udělalo největší 
 radost?
Můj syn začal chodit do první třídy, 
a přestože už ho škola moc nebere, 
je strašně zodpovědný. Maminku sám 
honí, aby už šli dělat úkoly, aby pak 
měl klid na hraní a nemusel už na ško-
lu myslet. Ze svých dětí mám pocho-
pitelně nesrovnatelně větší radost než 
z aktuální politické situace.

12 otázEk na nEPoLitické téma
Daniel Reisiegel / poslanec PSP ČR
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PoLitická rEkLama
Krajské volby na Slovensku: Negativní kampaň se zaskvěla

BranISLav ondrášIk

Fakulta masmédií 

Bratislavské vysoké školy 

práva

Volby regionálních hejtmanů, na Slo-
vensku zvaných „župani“, nikdy netr-
haly rekordy volební účasti. V historic-
ky prvním kole v roce 2001 hlasovalo 
26 procent lidí. V roce 2005 to bylo 
v prvním kole jenom 18 procent a ve 
druhém 11 procent občanů. Navzdory 
tomu nebyla kampaň pro regionální
vlády až tak nudná, jak tvrdí někteří.

negativní kampaň

Negativní kampaň nejlépe vystihu-
je volby do regionů. Hodně si toho 
užili kandidáti po celém Slovensku, 
ale nejvíce snad v Bratislavském kra-
ji. Vladimír Bajan (podpořen stranou 
vládní koalice v čele se socialisty) asi 
nebyl nadšen webovými stránkami 
o „trúdovi Vladovi“, který celé dny 
nic nedělá. Pavol Frešo, kandidát opo-
ziční pravice, zase musel čelit obvině-
ním, že kampaní zneužil děti na podá-

vání alkoholu. Celé této antikampani 
však chybělo to podstatné – konkrét-
ní kritika, konkrétní rozhodnutí. To 
by mělo být v popředí. Nejhorší snad 
byl levný pokus o leták, který zaplavil 
Bratislavu. Varoval před rudým hlav-
ním městem, s tím, že Fico + Meči-
ar = Bajan. Obdobné obvinění před 
pěti lety zkoušel kandidát Ľubo Ro-
man – výsledkem bylo, že Bajan vy-
hrál. Negativní kampaň se naplno 
projevila i v Prešově, kde se na billbo-

ardech navzájem obviňovali dva kan-
didáti, jejich tématem se staly milenky 
i množství manželských či nemanžel-
ských dětí.

financování kampaně – 
účet za statisíce

Každá kampaň stojí peníze a v té žu-
panské jich mohlo padnout více než 
v prezidentské. Uchazeč o prezident-
ský úřad může v kampani utratit 133 
tisíc eur, krátký průzkum SME mezi 
kandidáty zjistil, že mnozí se již k této 
sumě v krajských volbách blíží. Nejví-
ce Pavol Frešo a bývalá televizní hvěz-
da Robo Beňo, kteří přiznali rozpočet 
sto tisíc eur. Jiná hvězda televizní ob-
razovky a tabloidu Branislav Zahrad-
ník, který chce prorazit i v národní 
politice, plánoval 65 tisíc eur. Ale de-
setitisíce eur přiznali i kandidáti v re-
gionech.

Pro transparentnost je nejhorší to, 
že nikdo neví, odkud kandidáti finance 
berou, a efektivnost kontroly je spor-
ná. Celkově byly do inzerce v předvo-
lební kampani nality statisíce eur.

válka billboardů,  
bez televize

Mnozí kandidáti se ani nerozběhli po 
obcích krajů, tak jak tomu třeba byla 
na jaře během prezidentských voleb. 
Ale i zde platí čest výjimkám: napří-
klad u pravicových kandidátů v Tren-
číně nebo v Banské Bystrici. Celá 
kampaň se tedy omezila na válku bill-
boardů a jak jsem uvedl, někdy i oso-
čujících. Lokální a regionální televize 
vyšly naprázdno.

Televizím a rozhlasu totiž hrozila 
pokuta až 166 tisíc eur, pokud by od-
vysílaly politickou reklamu. Ta je totiž 
na Slovensku obecně zakázaná, s vý-
jimkou kampaní vymezených záko-
nem, a zákon o krajských volbách na 
to poněkud zapomněl. Je to smutné, 
protože televize je klíčovým nástrojem 
efektivní kampaně, nemluvě o tom, že 
by to finančně pomohlo i podvyžive-
ným lokálním vysilatelům.

souboj o bratislavu

V Bratislavském kraji se souboj ode-
hrál mezi čtyřmi hlavními kandidáty: 
zejména současným županem Vla-
dimír Bajanem, pravicovým Pavlem 
Frešem a mediálními kandidáty Bra-
nislavem Zahradníkem a Robem Be-
něm. Frešo byl jasný favorit, „under-
doga“ Bajana však zejména při nízké 
účasti mohl vyšachovat i Zahradník 
nebo Beňo. Síla kandidátů na billbo-
ardech znát nebyla, vždyť všichni čtyři 
oblepili Bratislavu svými tvářemi.Zby-
lých sedm kandidátů jim pouze sekun-
dovalo.

Pro Bajana se klíčovým poselstvím 
stala plánovaná výstavba sportovní 
haly, kterou prosadil navzdory tomu, 
že vláda pro hokejové mistrovství 
podpořila jiný projekt. Jeho slogan 
však byl poněkud nešťastný: „Dnes 
jsme tu my, zítra hala.“ Zní to morbid-
ně a rezignovaně. Frešovy slogany ne-
byly o moc nápaditější: „Chci dobré 
školy, a vy?“ Kdo by odpověděl: „Ne, 
já je nechci“?

souboj na východě

Kandidáti v Košickém kraji zas 
v kampani vsadili na klasiku – vyko-
pali zakopané evergreeny a oprášili 
některé desítky let staré stálice slo-
venského šoubizu. Vládní a současný 
župan Zdenko Trebuľa lákal na ob-
dařenou zpěvačku Evu Mázikovou, 
lidového vypravěče Andera nebo 
folklórní bavičské skupiny. Kandi-
dát pravice Ján Süli, kterému hrozí 
porážka, vytáhl jiné hvězdy starých 
hitparád: Petra Stašáka a Marcelu 
Laiferovou. Zdenko Trebuľa bude 
zřejmě úspěšnější, ačkoliv kampaně 
vyšly stejně špatně.
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MatěJ trávníček

spolupracovník redakce

V současnosti je však strana favoritem 
nadcházejících parlamentních voleb, 
které se uskuteční nejpozději v červ-
nu příštího roku. Poslední průzkumy 
veřejného mínění přisuzují toryům 
volební podporu 44 % hlasů, vládní 
labouristé tak za nimi se svými 27 % 
zaostávají o plných 17 % hlasů, tře-
tí liberální demokraté se těší podpo-
ře 18 % voličů. Co stojí za takto silnou 
podporou? A s čím půjdou toryové do 
voleb?

David Cameron patří od svého ná-
stupu do čela strany v prosinci 2005 
k nejpopulárnějším britským politi-
kům. Pod jeho vedením strana prošla 
konzervativní revolucí, kdy tradičně 
liberálně-konzervativní strana začala 
akcentovat zejména environmentální 
témata – včetně tradičně levicového 
boje s globálním oteplováním –, ale 
i sociálně konzervativní problematiku 
chudoby třetího světa. Vlivem ekono-
mické krize se však do popředí zájmu 
strany opět vrací ekonomická agen-
da. Není divu, Británie patří k zemím, 
které finanční a ekonomické krize za-
sáhly nejsilněji v Evropě. A zatímco 
v dnešních dnech již ekonomiky vel-
kých evropských hráčů Francie a Ně-
mecka hlásí návrat do černých čísel, ta 
britská se stále potácí v recesi.

odpovědnost, to je to, oč tu běží

Ústředním a jednotícím motivem le-
tošní konference se tak vedle obli-
gátního volání po změně po dvanácti 
letech vlády labouristů stala odpověd-
nost, která se jako červená nit line to-
ryovským programem. Toryové viní 

labouristy z instalace velkého státu, 
plného nesmyslné byrokracie, neefek-
tivity, nemohoucnosti a neschopnosti. 
Do kontrapozice s ním pak staví sil-
nou společnost. Přesně tu společnost, 
o které někdejší dlouholetá vůdkyně 
konzervativní strany a premiérka, že-
lezná lady Thatcherová prohlásila, že 
prakticky neexistuje, respektive že je 
jen souborem jednotlivců. Dle Came-
rona se silné společnosti dosáhne po-
sílením rodiny, posílením společenství 
a země jako celku.

Svůj program pojali konzervativ-
ci „kontrastně“. Záměrně a zcela lo-
gicky tak staví zejména na oblastech, 
které se momentálně potýkají se sil-
nými problémy. Mluví o rozbití eko-
nomiky, společnosti a politiky. Cestu 
z ekonomické recese vidí ve snížení 

daní, eliminaci byrokracie a omezení 
regulace. Na druhou stranu Cameron 
oceňuje labouristy za zavedení mini-
mální mzdy. Dále požadují větší míru 
decentralizace přenesením většího 
množství pravomocí na místní samo-
správy a posílením prvků přímé demo-
kracie. Navrhují tak například zavést 
přímou volbu policejních komisařů či 
poskytnout rezidentům veto na nad-
měrné zvýšení místních daní. Třetím 
pilířem programu toryů pak je obnova 
společnosti, v kteréžto oblasti navrhu-
jí například daňové zvýhodnění man-
želů, výstavbu stovek nových státních 
škol či flexibilní systém mateřské/ot-
covské dovolené.

zahraniční politika

Nechybí ani tradiční důraz na atlan-
tismus, respektive transatlantickou 
vazbu. A ani Cameronova vlaková 
loď – environmentální politika. Kon-
zervativci tak navrhují masivní sníže-
ní emisí CO2 skrze výstavbu větrných 
a přílivových elektráren. V oblasti 
energetiky také přicházejí s bytostně 
levicovým konceptem regulace cen, 
kdy hodlají donutit prodejce elektřiny 
a plynu, aby zavedli speciální sociál-
ní tarif, tedy speciální ceny pro chudé 
odběratele/zákazníky.

Pro nás nemůže být bez zajíma-
vosti, s jakými návrhy přicházejí stran 
vztahu k Evropské unii. Požadují fle-
xibilnější EU a slibují předložení Lisa-
bonské smlouvy v referendu britským 

voličům. Tento bod však v posled-
ní době doznává trhlin, neboť se zdá, 
že Cameron v této věci začíná poma-
lu ustupovat tlaku svých evropských 
partnerů. Jeví se tak čím dál tím prav-
děpodobnější, že žádné referendum 
k Lisabonské smlouvě v Británii nebu-
de. Jak tomu bude s případnými nový-
mi smlouvami, pro něž toryové rovněž 
slibují referendum, je ve hvězdách.

VE dNECh 5.–8. říJNa SE V TRadIČNí BašTě BRITSKé 
LEVICE MaNChESTERu SEšLa KONFERENCE BRITSKýCh KONZERVaTIVCů. 
KONZERVaTIVNí a uNIONISTICKá STRaNa, JaK ZNí JEJí OFICIáLNí NáZEV, 
JE VEdLE VLádNOuCí LaBOuR PaRTy JEdNOu ZE dVOu hLaVNíCh SLOžEK 
BRITSKéhO BIPaRTISTICKéhO STRaNICKéhO SySTéMu. TORyOVé, JaK 
SE STRaNě NEFORMáLNě říKá, JSOu Od ROKu 1997, TEdy JIž CELýCh 
dVaNáCT LET, V OPOZICI.

toryové 
odstartovaLi svou 
cEstu k vítězství

David Cameron na konferenci 
v Manchesteru

Odpovědnost se toryovským progra-
mem lyne jako červená nit.
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galerie osobností

Jaroslaw Kaczyński zahájil svoji po-
litickou činnost v době komunistické 
diktatury, kdy byl členem Odborové-
ho svazu Solidarita a patřil mezi blíz-
ké spolupracovníka Lecha Walesy. 
Na počátku devadesátých let dokon-
ce působil jako šéf jeho prezidentské 
kanceláře a na počátku devadesátých 
let spolu se svým bratrem založil stra-
nu Dohoda středu (PC), jejímž cílem 
bylo prosadit Walesu na preziden-
ta. Zpočátku byla Kaczyńského stra-
na úspěšná a během prvních měsíců 
se k ní přihlásilo 60 tisíc členů. Stra-
tegie strany však spočívala na sna-
ze integrovat různé názorové prou-
dy a to se jí vzápětí vymstilo – ještě 
před ustavujícím kongresem vystou-
pila část členů a založila novou stra-
nu Liberálně demokratický kongres. 
Do voleb šla PC v koalici s několika 
menšími stranami a nakonec získa-
la 8,7 % hlasů a 44 poslanců. Pozdě-
ji se však poslanecká frakce rozpad-
la na několik skupin, např. Hnutí pro 
Polsko Nestranický blok na podporu 
reforem, zaměřený na podporu pre-
zidenta Walesy. Dezintegrace strany 
znamenala v roce 1993 zisk pouhých 
4,4 % hlasů.

Kaczyński se postupně Waleso-
vi vzdaloval, a to v otázce vyrovnání 
s komunistickou minulostí. Zatímco 
Walesa byl k představitelům tehdej-
šího establishmentu smířlivější, Kac-
zyński patřil k tvrdšímu jádru. Původ-
ní Kaczyńského strana Dohoda středu 
se nakonec s Walesou sešla v předvo-
lebním projektu Volební akce Solida-
rita, Kaczyński však už v té době pů-
sobil v Hnutí pro obnovu Polska. Obě 
skupiny se sešly až v roce 2001 ve stra-
ně Právo a spravedlnost (PiS).

Premiér čtvrté republiky

PiS vstoupil na polskou politickou scé-
nu s programem radikálního vyrovná-
ní s minulostí. Mezi jeho programové 
priority patřilo stíhání prominentů bý-
valého režimu a jejich odstraňování ze 
státní správy, boj s korupcí a obnovení 
důvěry občanů ve stát prostřednictvím 

lepší práce policie při trestání drob-
né kriminality a nastolování pořádku. 
Svůj program pak shrnuli do progra-
mu s názvem „Pro 4. polskou repub-
liku“, který měl symbolizovat novou 
budoucnost a nekompromisní vyrov-
nání s minulostí.

V roce 2001 strana získala zatím 
jen 9,5 % hlasů, o čtyři roky později 
však již volby vyhrála a získala privi-
legium sestavovat novou vládu. Vše-
obecně byla očekávána koalice s Ob-
čanskou platformou, která si však 
v koaličních vyjednáváním nárokova-
la pro Kaczyńské klíčová ministerstva 
(vnitro, spravedlnost), proto nakonec 
PiS sestavila vládu s menšinovou pod-
porou v Parlamentu. Vládu však neve-
dl lídr strany Jaroslaw Kaczyński, ale 
Kazimierz Marcinkiewicz, čímž chtěl 
Jaroslav ulehčit cestu svému bratro-
vi Lechovi do prezidentského úřadu. 
Vláda vedena Marcinkiewiczem však 
nevydržela dlouho a už v červenci 
2006 jí vystřídala koalice PiS s radikál-
ní Ligou polských rodin a Sebeobra-
nou pod taktovkou Jaroslawa Kac-
zyńského.

Vláda PiS začala okamžitě zavá-
dět slibované reformy. V sítech nově 
zřízeného Centrálního protikorupční-
ho úřadu uvízly desítky úředníků po-
dezřelých z korupce, lustrační zákon 
odhalil představitele komunistického 
režimu nejen mezi politiky, ale také 
například ve sdělovacích prostředích. 
Politika PiS byla postavena na důraz-
ném hájení polských národních zájmů 
především na úrovni EU a energetic-
ké nezávislosti na Rusku. Na okraji 
zájmů byla naopak ekonomika a tro-
chu překvapivě také morálně-hodno-
tové otázky.

odchod do opozice

Skládání účtů za vládní politiku se PiS 
podrobila předčasně ve volbách roce 
2007, které však tentokrát vyhrála 
Občanská platforma a odsoudila Ja-
roslawa Kaczyńského do pozice lídra 
opozice.

Jaroslaw Kaczyński nepatří mezi 
liberálně-konzervativní politiky zápa-
doevropského střihu a je spíše zastán-
cem doktríny jednoho národa, spoje-
nou zejména se jménem Benjamina 
Disraeliho. Obhajuje roli státu v eko-
nomických otázkách a usiluje o posí-
lení jeho pozice v otázkách bezpeč-
nosti.

JaROSLaw KaCZyńSKI, PřEdSEda KONZERVaTIVNí POLSKé STRaNy 
PRáVO a SPRaVEdLNOST (PIS), SE NaROdIL 18. ČERVNa 1949. ZaSTáNCE 
VyROVNáNí S KOMuNISTICKOu MINuLOSTí, TVRdéhO POTíRáNí KORuPCE 

a NaSTOLENí POřádKu. OBČaS JE TěžKé JEJ OdLIšIT Od JEhO dVOJČETE 
LECha, dNEšNíhO PREZIdENTa, VšEOBECNě JE aLE POVažOVáN Za 

NEJVLIVNěJší POSTaVu dNEšNí POLSKé PRaVICE.

jarosLaW kaczyński 

ZByněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

Jaroslaw Kaczyński (*1949)
předseda strany Právo • 
a spravedlnost
premiér v letech 2006–2007• 
v letech 1990–1991 vedoucím • 
prezidentské kanceláře L. Walesy



24

C
E
V
R
O

R
E

V
U

E

1/ Kdo je současným předsedou 
Evropského parlamentu?
a) José Emanuel Barroso
b) Hans-Gert Pöttering
c) Jerzy Buzek

2/ Kolik má současný Evropský parlament 
politických frakcí?
a) 4
b) 7
c) 8

3/ Jak se jmenuje nová politická frakce 
v EP?
a) Unie pro Evropu národů
b) Evropští konzervativci 

a reformisté
c) Aliance pro sjednocenou Evropu

4/ Jak se jmenuje základní ideový 
dokument Evropských konzervativců 
a reformistů?
a) Lisabonské principy
b) Pražská deklarace
c) Ottawská konvence

5/ Podle jakých kritérií jsou poslanci 
rozsazeni v EP?
a) podle frakcí
b) podle národnosti
c) podle jmen

6/ Největší frakcí v EP je v současnosti?
a) Konfederace Evropské sjednocené 

levice a Severské zelené levice 
(GUE–NGL)

b) Evropská lidová strana a evropští 
demokraté (ELS–ED)

c) Aliance liberálů a demokratů pro 
Evropu (ALDE)

7/ Do jaké stranické rodiny byste zařadili 
frakci v EP Nezávislost/demokracie (ID)?
a) Etnické a regionální strany
b) Krajně pravicové strany
c) Anti-EU strany

8/ V jakém roce byla založena Evropská 
lidová strana a evropští demokraté 
(ELS–ED)?
a) 1985
b) 1925
c) 1945

9/ Do jaké frakce v Evropském parlamentu 
řadíme ČSSD?
a) Zelení/Evropská svobodná aliance 

(Greens/EFA)
b) Konfederace Evropské sjednocené 

levice a Severské zelené levice 
(GUE–NGL)

c) Evropští socialisté (PES)

10/ Který z českých europoslanců se stal 
místopředsedou nové frakce EKR?
a) Evžen Tošenovský
b) Jan Zahradil
c) Milan Cabrnoch

11/ V jakém orgánu jsou zastoupeni 
předsedové jednotlivých frakcí společně 
s předsedou EP?
a) Výbor regionů
b) Evropský hospodářský a sociální 

výbor
c) Konference předsedů

12/ Kolik europoslanců v současné době 
sdružuje frakce EKR?
a) 54
b) 105
c) 26

13/ Jaké jsou dvě nutné podmínky pro 
založení nové frakce v EP?
a) Frakci musí tvořit minimálně 

25 poslanců EP a alespoň 1/4 států 
EU.

b) Frakci musí tvořit minimálně 
50 poslanců EP a alespoň 1/3 států 
EU.

c) Frakci musí tvořit minimálně 
10 poslanců EP a alespoň 1/5 států 
EU.

14/ Novým předsedou klubu ODS v EP 
se#stal?
a) Evžen Tošenovský
b) Oldřich Vlasák
c) Miroslav Ouzký

15/ Třemi hlavními politickými stranami 
tvořícími frakci EKR jsou?
a) The Labour Party (GB), ČSSD 

a Občanská platforma (PL)
b) The Conservative Party (GB), 

ODS a PiS (PL)

c) The Conservative Party (GB), 
ODS a Občanská platforma (PL)

16/ Předseda frakce Evropští konzervativci 
a reformisté se jmenuje?
a) Adam Bielan
b) Michał Tomasz Kamiński
c) Timothy Kirkhope

17/ Kolik poslanců bude mít Evropský 
parlament po přijetí Lisabonské 
smlouvy?
a) 785
b) 751
c) 736

18/ Kdo je předsedou Komise pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů?
a) Malcolm Harbour (EKR)
b) Adam Bielan (EKR)
c) Hynek Fajmon (EKR)

19/ Jak se jmenovala společná 
platforma ODS a britských 
konzervativců předcházející vzniku 
EKR?
a) Konzervativní platforma
b) Hnutí pro změnu
c) Hnutí pro evropskou reformu

20/ Který stát není zastoupen ve frakci 
EKR?
a) Itálie
b) Nizozemí
c) Litva

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

Hodnocení:
0–7/ Pořádně se začtěte do 
aktuálního čísla CEVRO Revue, kde 
najdete spoustu informací o nové 
konzervativní frakci.
8–14/ Základy evropské politiky ODS 
vám nejsou cizí.
15–20/ Dění v EKR vás jen tak 
nezaskočí, máte o něm výborný 
přehled.

konzervativci a EP

zábava / vědomostní tEst
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vladimír klokočka: Myslím, že menší úcta k právu je až následek. Příčinou je spíše snaha prosazovat … (dokončení v tajence). 
V. Klokočka (1929–2009), byl soudcem Ústavního soudu a jednou z nejvýznamnějších osobností našich novodobých právních dějin.

Řešení: … vlastní zájmy bez jakýchkoli ohledů.

zábava / křížovka
citát pravicové osobnosti
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Kniha soudce německého Spol-
kového ústavního soudu a pro-

fesora veřejného práva na Univerzitě v Bonnu Uda Di Fabia hovoří o základ-
ních konstantách západního civilizačního okruhu – především o historicky 
nejúspěšnější kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty 
vitality. V současném „klimatu pluralizované libovůle“ jsou dle Di Fabia 
omezovány svobody a státy se stále více musejí spoléhat na sociálněinže-
nýrská opatření.

Publikace se podrobně zabývá také postavením a vztahem dvou klíčo-
vých prvků identity moderní doby – svobody a rovnosti. Zvláštní pozornost 
pak autor věnuje postavení náboženských organizací a národu jako politické-
mu společenství. Di Fabio hájí postoje vyplývající z přesvědčení, že Evropská 
unie není samoúčelnou institucí, ale útvarem, který musí být důkladně pro-
mýšlen a podroben účinné právní kontrole. Jeho postoj je proevropský, ale 
nikoli nekritický. Autor se podrobně věnuje také pojmu státní suverenita, a to 
i ve vztahu k mezinárodněprávním závazkům ochrany lidských práv.

V Římě, za svítání, když celé 
město spí, je vzhůru jediný muž. 

Božský Giulio Andreotti. Je vzhůru, protože musí pracovat, psát knihy, pohy-
bovat se v nejvyšších kruzích a v neposlední řadě – modlit se.

Klidný, lstivý a záhadný, Andreotti je synonymem moci Itálie posledních 
čtyřiceti let. Sedminásobný předseda vlády, tak mocný jako samotný Bůh, 
se nebojí nikoho a ničeho. Spokojenost je pro něho jeho moc, se kterou má 
symbiotický vztah. Moc taková, jakou ji má rad. Neoblomná a neměnná. Od 
počátku. Volební boje, teroristické útoky, pomlouvačná obvinění. Tím vším 
je Božský neposkvrněn. Až do chvíle, než mu vyhlásí válku nejsilnější pro-
timoc v Itálii – mafie.

Dějiny se začínají měnit. Pravděpodobně i pro tajemného, nesmrtelné-
ho Andreottiho. Mění se i on, nebo se jen tak tváří? Jednou věcí si může-
me být jisti: je obtížné pošpinit Andreottiho, muže, který zná běh světa lépe 
než kdokoliv z nás.

Brilantní portrét muže, který vstoupil na politickou scénu. Itálie v roce 
1946 a dodnes z ní zcela neodešel. Téměř devadesátiletý Giulio Andreot-
ti, křesťanský demokrat, který stál sedmkrát v čele vlády a na rozdíl od řady 
svých kolegů se nikdy neocitl v hledáčku mafie, v tvůrci budí odpor, ale 
i fascinaci. V podání skvělého Tonyho Servilla je „božský Giulio“ nevyzpy-
tatelnou bytostí, připomínající loutku, ochotnou obětovat vlastní svědomí 
své ctižádosti.

redakce

CEVROREVuE

graf měsícE zákaz ExtrEmistických stran

viděLi jsmE

PřEčEtLi jsmE

božský (Il Divo) / Paolo Sorrentino, 
Itálie/�Francie, 2009
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Kultura svobody / udo di Fabio
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Petr SokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

PotěŠiLo nás zkLamaLo nás
Pokud chcete chudým ve světě pomoci, aby si mohli zalo-
žit vlastní podnikání, jediná věc, která jim může opravdu 
pomoci, je kapitalismus.

Americký filosof Michael Novak v rozhovoru pro Hos-
podářské noviny, 16. 10. 2009

Česko má nadále jedny z nejhorších veřejných financí 
v EU. Evropská komise jej stále vede ve skupině nejvíce 
rizikových zemí.

Zpráva ČTK, 14. 10. 2009 

měsíc čEské PravicE

říjen

gandalovič kandidátem na předsedu ods
Místopředseda Občanské demokratické strany Petr Gandalovič se chce 
na listopadovém kongresu ucházet o post předsedy strany. Tento svůj 
záměr oznámil na jednání oblastní rady ODS v Ústí nad Labem. Petr 
Gandalovič řekl, že se o post bude ucházet v případě, že kongres bude 

svolán jako volební. To si ústečtí občanští demokraté, podobně jako ně-
které další regiony, přejí. Po předsedovi strany Mirkovi Topolánkovi po-
žadují, aby na kongresu požádal v tajném hlasování o potvrzení svého 
mandátu.

jihočeská ods pro volební kongres, plzeňská nerozhodla
S výzvou, aby byl kongres volební, se 20. října na výkonnou radu ODS ob-
rátila Jihočeská regionální rada ODS. Učinila tak potom, co požadavek vy-
slovilo několik jihočeských oblastních sněmů. Takové hlasy jsou ale zatím 
spíše ojedinělé a širší podporu ve straně zatím nemají. Kromě Plzně zazněly 
například z Mostu. Členové ODS na Klatovsku vyzvali Topolánka, aby zvážil 
rezignaci na funkci předsedy strany. Jako první žádalo změnit program kon-
gresu českobudějovické oblastní sdružení ODS. Podle něj Topolánek poško-

dil svou rezignací na poslanecký post zájmy strany a její pozici nejen v dolní 
komoře parlamentu. Jihočeští občanští demokraté mu vytýkají, že mandát 
složil bez diskuse na úrovni vedení ODS a především výkonné rady.

ODS v Plzeňském kraji se 26. října nerozhodla, zda volební sjezd poža-
duje, i když tento návrh zazněl z okresů Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany 
či Klatovy. Šéf ODS v Plzeňském kraji Jiří Pospíšil nevyloučil, že se kvůli 
tomu regionální sněm sejde ještě jednou.

grémium ods o Lisabonu
Grémium ODS 9. října reagovalo na požadavek prezidenta Klause na výjimku 
z Listiny práv a svobod. Podle prohlášení grémia se vládě Mirka Topolán-
ka již na jaře letošního roku podařilo vyjednat úpravu podmínek Lisabonské 
smlouvy tak, aby neměla retroaktivní účinnost a nemohla prolomit platnost 
zmiňovaných Benešových dekretů. Grémium ODS lituje, že prezident Vác-
lav Klaus svou výhradu k ratifikaci Lisabonské smlouvy nevyslovil už před 

dvěma lety v okamžiku, kdy pověřil premiéra podpisem tohoto dokumentu. 
Jeho současný pozdní krok staví Českou republiku do nepříznivého světla. 
Jedinou možnost vidí ODS v jednáních prezidenta Václava Klause s vlá-
dou ČR a v případných bezprostředních jednáních o uplatnění širší výjimky 
pro ČR v rámci přístupové smlouvy s Chorvatskem, podobně jako tomu je 
v případě Irska.

První výzva pro volební kongres
Předseda ODS Mirek Topolánek podle vedení českobudějovického oblast-
ního sdružení ODS poškodil svou rezignací na poslanecký post zájmy strany 
a její pozici nejen v dolní komoře parlamentu. Oblastní rada na svém za-

sedání 12. října vyzvala výkonnou radu ODS, aby navrhla kongres plánova-
ný ve dnech 21.–22. 11. v Praze jako volební. Řekl to předseda oblastního 
sdružení Břetislav Kábele, jenž stojí v čele sdružení, které má 1130 členů.

výkonná rada pro programový kongres
Výkonná rada ODS 19. října schválila návrh programu 20. kongresu Občan-
ské demokratické strany jako kongresu nevolebního, programového a ideo-
vého. Půjde o 20. kongres ODS přesně 20 let od listopadové revoluce 1989. 
Od svého založení byla a je ODS nejviditelnějším nositelem a zastáncem 
hodnot demokracie a svobody, které prosadila právě listopadová revolu-
ce. 20. kongres ODS se chce vrátit k těmto hodnotám. Na jejich kontinui-

tě hodláme představit vizi České republiky pro další desetiletí – Vizi 2020, 
která nabídne řešení pro Českou republiku v následujících oblastech: Obra-
na svobody, ČR v Evropě a ve světě, Vzdělaná a konkurenceschopná země, 
Nové civilizační výzvy – řešení pro budoucnost. Tomu bude také odpovídat 
členění kongresové diskuse. V samostatné části se bude Kongres také vě-
novat modernizaci ODS.
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