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vitifex

Mae MandaM SuM

quitus bonfes Catque 

confex mactam audam 

temur pulis,

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

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

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

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

CONICuM quE ESTILLESIS hORuS LabEM, NES! IRIuM aNuM NOST? 
POS DEM, TIa VIS FaTIS, NOSuL TaM ObuS ENDIuM INEM aTRuM huM 

TaNTERFECEM ES PubLIbu SuLTORaE aDhuIDI uSSENa NOSTaM ES

Ex mantiaE 
aCtu VitifEx 

maximORtusus
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Oliis iusuliam demnirmis. Tericen-
dam inessenat, quam scrum optem 
num, quit. con ventebu ntessenis patis 
sillatis; elicaperem poritre befactante 
orivir ublicer ipiocul ibusque adhui-
dervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun 
testien tenicap erbit, nostelis 
nossiliquam vil hosulin aturei ceres 
verit, nosulibus hum inc terios 
bondam etis plingul vagil vessimis. 
Lus, sed mo et rescrestam intium 
ad conosus dum publin terit ferem 
esidem dem, ublibuteris, ce num 
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae, 
estrei inatius nocritus, que inaturemei 
era, sentum quidere sintem dite res! 
Upimis. Go hos aliu eti sum omno-
rum fui perrivit, morures ilicae con 
videffrest orum dicis, nonsimusula in 
tam horites simis es? At poris sum 
etelibusse consid morsum horei terio 
et L. Satus, nos, que parissenihil ce 
manum in tem dum incernum Patus 
culin inatat, sce dit publie

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

CONICuM quE ESTILLESIS hORuS LabEM, NES! IRIuM aNuM NOST? 
POS DEM, TIa VIS FaTIS, NOSuL TaM ObuS ENDIuM INEM aTRuM huM 

TaNTERFECEM ES PubLIbu SuLTORaE aDhuIDI uSSENa NOSTaM ES

Ex mantiaE 
aCtu VitifEx 

maximORtusus
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Radostné vánoční svátky, 
zdraví a pohodu  
do roku 2011 vám přejí

Petr Sokol
šéfredaktor  
CEVRO Revue

Zbyněk Klíč
výkonný redaktor  
CEVRO Revue

úvodník

VážEní čtEnáři
Petr Sokol

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

Připravili jsme pro Vás další vydání ča-
sopisu CEVRO Revue, které tentokrát 
dostalo podobu speciálního čísla zamě-
řeného na problematiku pravicového 
pohledu na politiku životního prostře-
dí. Vydání tohoto číslo našeho časopi-
su umožnila podpora poslance Evrop-
ského parlamentu a předsedy Klubu 
ODS v EP pana Miroslava Ouzkého 
a samozřejmě také podpora frakce Ev-
ropských konzervativců a reformistů 
(ECR) v Evropském parlamentu.

Pravicový pohled na problematiku 
ochrany životního prostředí je před-
mětem velmi aktuálních diskusí, kdy 
proti sobě stojí dva odlišné názory, 

z nichž oba si nárokují právo na to být 
správným pravicovým pohledem. Je-
den postoj staví na minimální regu-
laci, zatímco druhý zdůrazňuje kon-
zervativní zodpovědnost společnosti 
za stav přírody kolem nás a vyslovuje 
se pro určité zásahy státu. Oba posto-
je můžeme personifikovat třeba v oso-
bách prezidenta Václava Klause a brit-
ského premiéra Davida Camerona.

Jak se na tuto debatu dívá česká 
pravice, v našem časopise představu-
jí článek ministra životního prostředí 
Pavla Drobila.

Exkluzivní rozhovor pro toto vy-
dání poskytl „hlavní autor“ tohoto 

čísla Miroslav Ouzký, kterého jsme 
zeptali na to, jak probíhal další díl ve 
zdánlivě nekonečném seriálu klima-
tických summitů – setkání v mexic-
kém Cancúnu.

A závěrem ještě jedna redakč-
ní poznámka. Časopis CEVRO Re-
vue vychází již od června 2001 a v po-
sledních letech jsme měli s kolegou 
Zbyňkem Klíčem možnost ovlivňo-
vat jeho podobu, což pro nás bylo vel-
kou ctí. Časopis i redakci do budouc-
na čekají změny, proto bychom Vám 
oba chtěli poděkovat za to, že jste nás 
četli, a popřát Vám krásné Vánoce 
a mnoho štěstí v roce 2011!

PF
2011
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Na počátku prosince proběhl v mexic-
kém Cancúnu další klimatický summit, 
který byl již šestnáctý v řadě. Evropský 
parlament na jednání zastupoval také 
předseda Klubu poslanců ODS v EP 
a koordinátor konzervativní frakce ve 
výboru pro životní prostředí Evrop-
ského parlamentu Miroslav Ouzký. 
CEVRO Revue mu položila několik 
otázek k průběhu a výsledkům sum-
mitu.

Na úvod nezbytná otázka: Věříte v klimatic-
ké změny, jak jsou nyní téměř všemi po-
dávány?
Osobně věřím, že se klima skuteč-
ně mění a vždy se měnilo. Asi se nyní 
opravdu otepluje, přestože některé 
studie tvrdí, že posledních deset let je 
tomu spíše naopak.
Podle mého názoru nejde prokázat, že 
to vše způsobuje člověk, a i kdyby se 
to dokázalo, tak tomu bohužel podle 
mého přesvědčení neumíme zabránit. 
I kdybychom ve vyspělém světě sníži-
li emise třeba o 50 %, ve zbytku svě-
ta rozvoj hospodářství nezastavíme 
a ten nevyhnutelně přinese další ná-
růst emisí. Nikdo nemá sílu tomuto 
vývoji zabránit.

Vše má být ale založeno na vědeckých zá-
věrech mezinárodních vědeckých týmů…
Důvěryhodnost Klimatického panelu, 
na jehož tvrzeních je vše postaveno, je 
pro mne zásadně otřesena. Jeho šéf 
R. K. Pachauri si ze všeho udělal dob-
rý byznys. Prosakují informace o ma-

nipulaci s čísly nebo zadání výsled-
ků, které předchází výzkumům. I teď 
v rámci úniků informací zveřejněných 
serverem WikiLeaks se neobjektivita 
alespoň části závěrů potvrzuje.
Uvedu jednu historku. Nedávno byla 
zveřejněna studie, která tvrdila, že 
v roce 2035 roztají všechny himálajské 
ledovce. Pak se ale ukázalo, že stála 
na článku v obyčejném týdeníku a ješ-
tě se datum předpovězené v něm jed-
ním horolezcem na rok 2350 změnilo 
na rok 2035… a pak věřte všemu, co 
panel prosazuje. Zastánci panelu tvr-
dí, že tyto skandálky jsou jen okrajo-
vé a 99 % tvrzení panelu je potvrzeno, 
včetně toho, že k oteplování dochází 
a jistě ho způsobuje člověk.
Vadí mi, že třeba v evropských institu-
cích panuje atmosféra, že každý, kdo 
chce klimatické učení zpochybnit, je 
hned sám zpochybňován a dehonesto-
ván. O demokratické diskusi mám jed-
noduše jinou představu.

Svět už si zvykl na každoroční velké akce, 
ke kterým mnozí vzhlížejí s nadějí, že přine-
sou zásadní zlom v rámci řešení klimatic-
kých změn. Na vás jako na přímého účast-
níka se nabízí otázka, zda jsou to opravdu 
summity, kde se tato věc řeší?
Je tomu skutečně tak. Každý klimatic-
ký summit trvá dva týdny. V prvním 
jednají týmy úředníků a v pracovních 
skupinách tvoří pracovní dokumen-
ty, až pak nastupují politici. A v této 
fázi mezi sebou vyjednávají jednotlivé 
skupiny zemí se stejnými zájmy (jako 
jsou třeba evropské země, nejchudší 
země světa, rychle se rozvíjející země 
třetího světa nebo ostrovní ohrožené 
státy).

Jak probíhají samotná politická jednání?
Aktuálně běží dvě hlavní linky vyjed-
návání. V první se signatáři Kjótské-
ho protokolu snaží dospět k dohodě, 
co udělají, až za dva roky vyprší jejich 
závazek snížit do roku 2012 emise 
CO2 na úroveň z roku 1990. Řeší se, 
zda bude nějaké Kjóto II, když dru-
há linka k jasnému výsledku zatím ne-
spěje.

Druhá hlavní linka jednání se zabývá 
vytvořením celosvětové závazné do-
hody o snížení emisí.
Politická jednání v globálním měřítku 
mají samozřejmě problém také v tom, 
že tam jednají zcela odlišné politické 
režimy. Třeba u autoritativních reži-
mů to často vypadá, že parlamentní 
delegace je vstřícná ke zpřísnění zá-
vazku, ale pak přijede zástupce vládců 
a vše je najednou úplně jinak.

Jak se lišil letošní cancúnský summit od 
loňské Kodaně?
V Kodani byla obrovská očekávání, 
že se uzavře zlomová, celosvětově zá-
vazná dohoda. Z velkých očekávání 
byla ale po krachu hluboká frustrace. 
V Cancúnu byla atmosféra opačná: 
nikdo nic nečekal a závěr, že se bude 
za rok v Durbanu v Jižní Africe po-
kračovat v hledání celosvětové doho-
dy, byl proto z tohoto pohledu pova-
žován za úspěch.

Nejsou už klimatické summity jen nekoneč-
ným seriálem jednání v atraktivních desti-
nacích? Děje se také něco mezi summity?
Trochu to tak může vypadat. Ale jed-
nání skutečně stále běží, a to i mezi 
summity. Již šest měsíců před startem 
každého summitu začíná pořadatelská 
země organizovat prvotní vyjednávání. 
Pro pořadatele, který summitu před-
sedá, je prestiž něčeho dosáhnout, ale 
podle mého názoru se to z objektiv-
ních příčin zatím nedaří.
Mezi Kodaní a Cancúnem se dokon-
ce Angela Merkelová pokusila uspo-
řádat „mezisummit“, kde chtěla vše 
vyjednat mezi hlavními hráči a v Can-
cúnu pak nachystanou dohodu jen po-
depsat. Jenže nikdo se k ničemu ne-
chtěl zavázat, a tak byl i tady výsledek 
nulový.

Nechybí celému procesu lídr, když Spojené 
státy v této problematice nechtějí být hrá-
čem číslo jedna?
Pokud se vrátím k průběhu Kodaně, 
ukázalo se tam, že když přijede ame-
rický prezident Obama, dokáže kra-
chující summit dotlačit alespoň k ně-

Miroslav Ouzký (*1958)
1994–2004 zastupitel Kadaně• 
1998–2004 poslanec PS PČR• 
od roku 2004 poslanec EP, bývalý • 
místopředseda EP, dnes předseda 
politického klubu ODS v EP

ROzhOVOR
Miroslav Ouzký / Evropa si 
sama slepě škodí

redakce

CEVRO Revue
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jaké deklaraci, že budou jednání 
pokračovat. Na druhou stranu letos 
nepřiletěl a výsledek je vlastně stejný 
jako před rokem.
Od Bali Evropa vkládala do USA vel-
ké naděje, posílené ještě nástupem 
vstřícného Obamy. Jenže Obama již 
v USA klimatické změny, jako téměř 
všechno, co podporoval, stihl zdiskre-
ditovat.
Na druhou stranu USA v oblasti život-
ního prostředí méně mluví a v praxi 
více konají. Je to třeba vidět na vývoji 
více ekologických automobilů.
Evropská unie by tímto lídrem zajis-
té ráda byla, ale naše prestiž ve světě 
nám tuto roli zatím nedovoluje. Mož-
ná naštěstí.

Co bylo v Cancúnu hlavním tématem klima-
tické diskuse?
Od debaty o snižování emisí se sum-
mity stále více stávají vyjednáváním 
o tom, kolik bohatý sever zaplatí chud-
ším státům za to, že budou produkovat 
méně emisí. Ještě na Bali před čtyřmi 
lety byla přijalt tzv. cestovní mapa, 
jak dál pokračovat v jednání o globál-
ní dohodě o omezování emisí. Čekalo 
se, že o rok později v Poznani se vše 
doladí a v Kodani se závazná celosvě-
tová dohoda podepíše.
Jenže od Kodaně se už hlavně řeší, 
kolik máme platit rozvojovým státům 
třeba za to, že Čína nezvýší emise za 
deset let o 200 %, ale jen o 155 %. Pro 
připomenutí celá Evropa vyprodu-
kuje ročně ze 40 celosvětových mili-
ard tun emisí jen něco přes 4 miliardy 
tun. Sama Čína už teď „vyrobí“ roč-
ně sedm miliard tun a očekává za de-
set let nárůst na 23 miliard tun. Jako 
ústupek teď nabízí, že nárůst omezí 
jen na 17 miliard, pokud jí tedy ná-
ležitě zaplatíme za to, že omezí svůj 

hospodářský růst, na který má prý ne-
sporné právo.
V Cancúnu proto už téma tzv. trans-
ferů, tedy plateb rozvojovým státům, 
zcela dominovalo. Platit bychom měli 
za zavádění čistších technologií ve 
třetím světě nebo za to, že rozvojové 
země nebudou kácet deštné pralesy. 
Diskuse je tak teď hlavně o tom, ko-
lik zaplatíme a zda to rozvojové země 
uznají za dostatečné, když se budou 
„sebeomezovat“.

Je na celé diskusi o klimatických změnách 
podle vašeho názoru vůbec něco rozum-
ného?
Těžko něco najít, ale na druhou stra-
nu, pokud bude oteplování z jakého-
koli důvodu pokračovat, vzniknou glo-
bální výzvy jako problém hospodaření 
s vodou. Ty ale asi nebudou žádat ce-
losvětovou dohodu, protože to dopad-
ne na různé regiony světa odlišně. Je 
třeba to řešit mezinárodně a Evropa 
musí být aktivní. Bombastické summi-
ty jsou ale pro mne i u těchto problé-
mů spíše nadbytečné.
Naopak mne velmi zneklidňuje až se-
bevražedná politika Evropy. Bez glo-
bální dohody je totiž to, co teď Evropa 
dělá, jen sebepoškozování. Ženeme se 
vpřed bez ohledu na náklady a  na ce-
losvětovou situaci to nemá v podsta-
tě žádný dopad, nebo jen minimální. 
Poškozujeme svou ekonomiku i ener-
getiku a nevidíme, že zbytek světa na 
tom jen vydělává. Zelená legislativa 
zatím není impulzem pro průmysl, ale 
spíše pověstnou koulí na noze. Beze-
misní paliva asi v dohledné době rych-
le nevynalezneme a řešením nejsou 
ani biopaliva. U nich se totiž nakonec 
ukázalo, že jejich výroba může přinést 
více vyprodukovaného CO2 než spalo-
vání fosilních paliv.

Je vše, co se kolem klimatických změn 
v posledních letech rozpoutalo, novodobým 
náboženstvím, nebo jen cynickou zástěrkou 
pro ty, kdo si spočítali, že mohou hodně vy-
dělat na klimatickém, „zeleném“ byznysu?
Platí obojí. Pro část politiků je envi-
ronmentalistika náhražkou za sen 
o sociální rovnosti, který byl v Evro-
pě hlavním lákadlem levice po celé 
20. století. Snaha o blahobyt v podo-
bě sociálně-tržního hospodářství už 
ani v dnešní době ekonomické krize 
nepřebije politické náboženství, kte-
rým se teorie klimatických změn stala. 
Proti tomuto politickému náboženství 
už ani není radno se v Evropě vyme-
zovat. Nesdílet toto náboženství je to-
tiž již bohužel považováno za politicky 
nekorektní…
Samozřejmě jako u každého populár-
ního náboženství brzo přijde pružný 
byznys a využije příležitosti, ať už to je 
zde v podobě obchodu s povolenkami, 
nebo v rámci vytváření nového „zele-
ného“ průmyslu.

S čím vlastně jezdí odpůrce klimatických 
změn jako vy na klimatické summity?
Delegace EP není na summitech pří-
mým vyjednavačem. Jsme tam spíše 
v roli pozorovatele. Zajímá mne, 
kam se debata posouvá, a tiše dou-
fám, že nebude pokračovat sebepo-
škozování Evropy. Zatím se mi tato 
naděje naštěstí naplňuje, protože je 
čím dál víc jasné, že svět ke globální 
dohodě v oblasti klimatických změn 
nedojde. Na rozdíl od ostatních vy-
jednavačů na summity nejezdím 
v bláhovém očekávání, že zažije-
me spásný obrat v dějinách plane-
ty. Na summity proto jezdím s kli-
dem a vzhledem k absenci zásadních 
„úspěchů“ na nich se i s klidem pra-
videlně vracím domů.

Vysoká škola CEVRO 
Institut vydala publikaci 
Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ 
v Německu a Česku, jež navazuje na stejnojmennou 
konferenci z listopadu loňského roku. Jádrem 
sborníku jsou příspěvky vystupujících, kteří se 
zaměřují mj. na hodnocení stavu dnešní společnosti 
v Čechách a bývalém východním Německu, shrnují 
sociologická šetření na téma Češi a komunismus 
nebo hodnotí reflexi období před rokem 1989 
v dnešním školství či literatuře.

Obsah: M. Franc: Ostalgie v České 
republice a SRN • L. Novotný: 
hodnocení sjednocení Německa 
v postojích východoněmecké 
společnosti • D. Kunštát: Češi 
a komunismus po dvaceti letech: 
o čem vypovídají sociologická šetření 
• S. Neumann: Vyrovnávání se 
s minulostí a ostalgie ve východním 
Německu • J. Pinkas: Rok 1989 ve 
školním dějepisu – problémy a možná 
řešení • a. Fialová: Reflexe totalitní 
minulosti v současné české próze

Knihu si můžete objednat na www.cevro.cz  
nebo tel. 224 237 769.

Kniha je zdarma, platí se pouze poštovné a balné 39,– Kč.

histORiCká REflExE minulOsti
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Odráží se v ní naše filosofie, že příro-
du nestačí chránit, ale měli bychom 
o ni i pečovat. A zároveň i naše snaha 
obnovit v národním parku přirozenou 
rovnováhu, která byla narušena poté, 
co ministerstvo životního prostředí 
ovládli fundamentalisté, zideologizo-
vali jej a z nestranného úřadu vybudo-
vali přední lobbistickou agenturu.

zásadní změna přístupu

To se přímo promítlo do arogantního 
přístupu, který „zelené ministerstvo“ 
razilo ve vztahu k obcím. Nesmíme 
totiž zapomínat na to, že mluvíme-
li o národním praku, mluvíme také 
o obcích, které se na jeho území nebo 
v jeho bezprostředním okolí nacháze-
jí. Horní Kvilda, Modrava, Čachrov 
nebo Kašperské hory, to nejsou jen 
prázdné pojmy nebo názvy zaniklých 
obcí, to jsou některé z obcí národního 
parku Šumava, ve kterých žijí lidé.

To, že se nacházejí na území národ-
ního parku, by pro ně mělo být výho-
dou a ne trestem. Občané by měli cí-
tit hrdost a pýchu, nikoli hořký zmar 
nad tím, že jim existence národního 
parku zásadním způsobem kompliku-
je život. Proto jsme se rozhodli jedno-
značně odmítnout dosavadní politiku, 
která ve svých důsledcích znamena-
la pro mnohé z obcí a jejích obyvatel 
přímou existenciální hrozbu. Odmítá-
me odsoudit obce k pomalému zániku 
a jejich obyvatele k živoření. Naopak, 
chceme jim poskytnout příznivou per-
spektivu do budoucna.

zákon o národním parku Šumava

Nová a hlavně jednoznačná pravidla 
hry přinese nový zákon o Národním 

parku Šumava, který v současné době 
vzniká. Při jeho přípravě ministerstvo 
spolupracuje nejenom s odborníky, 
ale právě i s představiteli samospráv, 

jednáme tak se starosty a zastupite-
li dotčených obcí i s reprezentanty 
Jihočeského a Plzeňského kraje, na 
jejichž území se národní park rozpro-
stírá. Jsem totiž přesvědčen, že obyva-
telé Šumavy mají mít právo ovlivňovat 
dění okolo národního parku. A to ne-
jen při tvorbě zákona, ale i při běžném 
provozu parku.

Mám velikou radost z toho, že se 
nám podařilo dosavadní atmosféru 
nedůvěry nahradit duchem spoluprá-
ce, a věřím, že nová legislativa bude ve 
své snaze zajistit další rozvoj národní-
ho parku i celého dotčeného regionu 
úspěšná. V tuto chvíli můžu prozradit, 
že se s nejvyšší pravděpodobností vy-
dáme cestou scelování a snižování po-
čtu I. zón ochrany a budeme chtít na-
stavit jasná a transparentní pravidla 
pro fungování národního parku.

Rád bych, aby nový zákon vstou-
pil v platnost již od 1. ledna 2012. Le-
gislativní proces může být pořádně 
zdlouhavý, ale věřím, že si zákonodár-
ci uvědomí důležitost této legislativy 

pro další rozvoj Šumavy a neučiní z je-
jího projednávání záležitost malicher-
ných stranických půtek.

Co s kůrovcem?

Mluvíme-li o Šumavě, nelze nezmí-
nit neveselý symbol Šumavy posled-
ních let, kůrovce. Pravda je, že ten-
to poměrně drobný brouček, který 
ovšem dokáže vytvořit obrovskou pa-
seku, je běžnou součástí přírody. Nic-
méně v posledních letech se výrazně 
přemnožil a to i vlivem absence a ne-
dostatku svých přirozených nepřátel. 
Jsem proto přesvědčen, že chceme-
li skutečně přírodu chránit a pečovat 
o ni, musíme se kůrovcové kalamitě 
postavit čelem. Nemůžeme a nebude-
me nečinně přihlížet, jak nám Šumava 
mizí před očima.

S ohledem na kůrovcovou hrozbu 
i připravovaný zákon o Národním par-
ku Šumava tak vznikne i nová koncep-
ce národního parku. Ta je předmětem 
výběrového řízení na nového ředite-
le, který by měl v čele parku stanout 
k 1. lednu 2011.

závěr

Příroda patří nám všem. Starost 
a péče o ni není nedotknutelnou do-
ménou Strany zelených a její ekolo-
gistické ideologie. Naopak ukazuje se, 

že cestou k nejúčinnější ochraně ži-
votního prostředí nejsou ideologické 
předsudky ani „vždy pravdivé“ zelené 
doktríny, je to tvrdá a poctivá práce 
založená na dialogu, vzájemném po-
rozumění a upřímné snaze pochopit 
problémy lidí, jichž se daný problém 
týká. Věřím, že pozitivní výsledky no-
vého přístupu ministerstva životní-
ho prostředí budou zřetelně vidět již 
v nejbližších letech.

NáRODNí PaRK ŠuMaVa JaKO JEDNO Z NEJKRáSNěJŠíCh MíST ČESKé 
REPubLIKy, JaKO MíSTO S PRVOTříDNí KVaLITOu OChRaNy PříRODy, aLE 
ZáROVEň I MíSTO, KTERé JE hOJNě NaVŠTěVOVaNé a ObDIVOVaNé TuRISTy 
a KDE žIJí LIDé. TaK by SE DaLa VE STRuČNOSTI POPSaT NOVá POLITIKa 
MINISTERSTVa žIVOTNíhO PROSTřEDí.

Pavel drobil

ministr životního prostředí

ŠumaVa musí žít

téma

Kůrovcová kalamita na Šumavě

Jsem totiž přesvědčen, že obyvate-
lé Šumavy mají mít právo ovlivňovat 
dění okolo národního parku. A to ne-
jen při tvorbě zákona, ale i při běž-
ném provozu parku.
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Klasický liberalismus považuje za nej-
větší politickou hodnotu svobodu. 
Za cíl politické společnosti považuje 
ochranu svobody jednotlivce a jeho 
přirozených práv, mezi nimiž těmi 
hlavními jsou právo na život, osobní 
volnost a soukromé vlastnictví.

Klasický liberalismus tudíž nelibě 
hledí na státní regulace, které svazu-
jí či porušují svobodu jednotlivce na-
kládat se svým majetkem. Odpor proti 
jaderné energii či jaderným elektrár-
nám, odpor proti lovu velryb, odpor 
proti kácení pralesů a zúrodňování 
půdy či zvýšená ochrana zvířat před 
právy lidí upravovat své pozemky jsou 
tedy fenomény, na které klasický libe-
ralismus hledí nelibě.

Znamená to, že klasický liberalis-
mus stojí na straně „práva“ a „svobo-
dy“ znečišťovat životní prostředí růz-
nými exhaláty a emisemi?

Nikoli. Klasický liberalismus stojí na 
straně vlastnických práv, tudíž jakékoli 
poškozování života, zdraví či vlastnictví 
někým jiným je pro něj nesprávné. Zne-
čišťuje továrna majetek, pozemek či 
zdraví někoho v jejím okolí? Pak onen 
člověk má mít právo a možnost chránit 
sebe a svůj majetek soudní cestou a vy-
žadovat od oné továrny kompenzaci za 
zničení svého majetku a zdraví, případ-
ně až zastavení jejího provozu.

klasičtí liberálové chrání majetek

Jinými slovy, klasicky liberální ochra-
na životního prostředí je přes lepší 
a dokonalejší vynucování vlastnických 
práv. Cestou k ochraně životního pro-
středí je privatizace onoho prostředí, 
aby každý les, louka, pole, vodní plo-
cha měly svého vlastníka, který bude 
mít vlastní zájem na tom, aby jeho ma-
jetek nebyl poškozován.

Konzervatismus lze definovat 
mnohem obtížněji; není ideologií, ný-
brž spíše postojem ke člověku a spo-
lečnosti, způsobem přemýšlení o nich. 
Konzervatismus preferuje známé, tra-
diční a vyzkoušené před neznámým, 
nejistým a nevyzkoušeným. Domnívá 
se, že člověk není dokonalý, nýbrž je 

bytostí morálně nedokonalou a inte-
lektuálně omezenou. Civilizace a spo-
lečnost jsou křehkými útvary, neustále 
ohrožovanými impulsy ke zlému v člo-
věku a lidech. Zlo z člověka a tudíž ani 
ze společnosti nikdy nelze definitivně 
vymýtit, a proto jakákoli lidská společ-
nost bude vždy víceméně nedokonalá. 
Přitom, samozřejmě, politickými pro-
středky nelze na zemi vybudovat ráj, 
lze ale způsobit peklo. Státní moc by 
měla být tudíž omezena; stát by měl 
být v rámci svých pravomocí silný, ale 
množství těch pravomocí by mělo být 
omezeno. Stát by se měl omezit na ga-
rantování práva a pořádku, ale neměl 
by mít ambici společnost nějak formo-
vat. Měl by chránit to, co je a co spon-
tánně vzniká, nikoli politickými expe-
rimenty tvořit novou společnost.

Ochrana životního prostředí 
jako konzervativní projekt

Praktické postoje konzervativců jsou 
různé. Jsou konzervativci více pater-
nalističtí, požadující energičtěji jed-
nající stát na ochranu konkrétních ko-
munit, a pak jsou konzervativci více 
liberální, kteří méně důvěřují státu 
a mají z něho a jeho experimentů oba-
vu. Proto i na ochranu životního pro-
středí mají konzervativci různé názo-
ry. Obecně, jsou méně liberální a více 
paternalističtší než klasičtí liberálo-
vé, ale zároveň jsou méně etatističtí 
a globalističtí než socialisté a environ-
mentalisté.

Především je však nutno říci, že 
ochrana – tj. konzervace – životního 
prostředí konkrétních lidí je navýsost 
konzervativním projektem. Ochrana 
životního prostředí je stejně konzer-
vativní jako ochrana všeho ostatního, 
co je konzervativcům drahé – rodiny, 
vlastnictví, kultury, morálky, tradice –, 
tj. všeho toho, co dělá naši společnost 
naší společností.

Konzervativci mohou požadovat 
více zákazů a místních regulací, než 
by si přáli klasičtí liberálové. Ve svých 
cílech jsou tudíž blíže environmenta-
listům než klasickým liberálům. Co se 
však týká motivace a prostředků, jsou 
blíže liberálům. Od levicových envi-
ronmentalistů je oddělují dva rozdíly.

Za prvé, konzervativci chrání životní 
prostředí pro člověka. Na prvním místě 
jsou konkrétní lidé, ne abstrakce jako 
ekosystém. Na druhou stranu environ-
mentalisté chtějí chránit životní pro-
středí pro životní prostředí, ekosystém 
pro ekosystém. V pohledu mnohých ra-
dikálních environmentalistů je člověk 
škodnou, před kterou má být příroda 
chráněna. V pohledu konzervativců má 
být příroda chráněna pro lidi.

Druhý rozdíl mezi konzervativci 
a levicovými environmentalisty je ten, 
že ti první myslí a jednají lokálně, za-
tímco ti druzí myslí a chtěli by jednat 
globálně. Konzervativci jsou stoupen-
ci decentralizace a globální regulace 
odmítají. Na druhou stranu levicoví 
environmentalisté milují globální zá-
kazy a příkazy, jakož i vytvoření glo-
bálních nadnárodních institucí.

V některých situacích tak mohou 
konzervativci více souhlasit s environ-
mentalisty než s liberály, ale v otázce, 
zda restrikce lidské svobody za úče-
lem ochrany životního prostředí mají 
být spíše na nižší než vyšší úrovni, zda 
spíše na lokální než globální, budou 
konzervativci a klasičtí liberálové sou-
hlasit spolu více a společně budou od-
mítat sen levice, kterým je vytvoření 
globální, celosvětové autority regulu-
jící naše životy pro naše dobro.
Článek vyšel v CEVRO Revue 12/2008

PRaViCOVý PřístuP 
k OChRaně žiVOtníhO 

PROstřEdí

roMan Joch

ředitel Občanského institutu

DNEŠNí PRaVICE Má DVa hLaVNí PROuDy – KLaSICKý LIbERaLISMuS 
a KONZERVaTISMuS. JaKý JE JEJICh POhLED Na OChRaNu PříRODy?

Především je však nutno říci, že 
ochrana – tj. konzervace – životního 
prostředí konkrétních lidí je navýsost 
konzervativním projektem.
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Úvodní slova v nadpisu jsou zároveň 
názvem kapitoly manifestu Konzer-
vativní strany pro letošní parlament-
ní volby. V jejím úvodním prohlášení 
stojí, že všichni konzervativci jsou si 
vědomi globálních změn klimatu a po-
važují je za jednu z největších výzev 
současnosti. Považují tedy za morál-
ní povinnost v této věci jednat. Kon-
zervativní strana se ve svém manifestu 
před volbami zavázala snížit uhlíkové 
emise o 30 procent do roku 2020 a pro 
rok 2050 počítá dokonce s osmdesáti-
procentním snížením uhlíkových emi-
sí. Konzervativní strana si samozřejmě 
uvědomuje složitost a komplexnost 
globální změny klimatu a hodlá v boji 
proti této změně postupovat v koope-
raci s ostatními globálními ekonomic-
kými hráči, jako jsou například Spoje-
né státy, Čína, Indie, Brazílie, Rusko 
či Evropská unie.

Jaká jsou konkrétní opatření, 
která Konzervativní strana navrhu-
je? V rámci tvorby nízkoemisní eko-
nomiky, kterou považuje za jednu ze 
základních podmínek ke zlepšení ži-
votního prostředí ve Velké Británii, 
chce Konzervativní strana investo-
vat prostředky do nových „zelených 
technologií“ či zavádět speciální 
ekologické daně. Dále chce diver-
zifikovat energetické zdroje Vel-
ké Británie tak, aby došlo k co nej-
většímu odklonu od fosilních paliv. 
Konkrétně počítá s výstavbou dvou 
velkých mořských energetických 
parků, tj. větrných elektráren umís-
těných v pobřežních vodách Severní-
ho moře, či s novým využitím účin-
nějších jaderných technologií. Dále 
hodlá podporovat místní samosprá-
vy ve využívání biopaliv pro vytápění 
měst a obcí.

železnice a autobusy, žádné letiště!

Dalším velice důležitým bodem 
v ekologickém programu Konzerva-
tivců je podpora veřejné a ekologič-
tější dopravy. Zde kladou „toryové“ 
důraz zejména na rozvoj a výstavbu 
vysokorychlostních železnic, zákaz 
rozšíření počtu ranvejí na londýn-
ských letištích, pomoc místní samo-
správě při vytváření partnerství s au-
tobusovými dopravci či vytváření 
lepších podmínek pro rozvoj cyklis-
tiky.

Posledním a neméně důležitým bo-
dem „modrozelené“ konzervativní po-
litiky je zlepšení přírodního prostředí 
ve Velké Británii, tj. vytvoření nových 
biokoridorů pro divokou zvěř, vysa-
zení milionů nových stromů, reforma 
rozpočtu EU směrem k zastavení od-
lesňování rozvojových zemí atd.

Současná vláda pod vedením pre-
miéra Davida Camerona pevně věří 
nejen v důležitost ochrany životního 
prostředí pro budoucí generace, ale 
také v lepší a více environmentálně 
udržitelnou ekonomiku. Jako zají-
mavost na závěr bych zmínil mož-
nost podívat se na reálnou ener-
getickou spotřebu sídla premiéra 
na Downing Street číslo 10 na jeho 
webu (www.number10.gov.uk), pro-
tože, když už nic jiného, je důležité 
jít příkladem.

bRITSKá KONZERVaTIVNí STRaNa SE V POSLEDNíCh LETECh ZNaČNě 
MODERNIZOVaLa a DLOuhODObě SE SNaží ZMěNIT SVOu IMagE 
KLaSICKé KONZERVaTIVNí STRaNy, KTERá JE a PRIORI PROTI 
MEZINáRODNí ROZVOJOVé POMOCI ČI ŠETRNéMu „ZELENéMu“ 
PříSTuPu K žIVOTNíMu PROSTřEDí. O TOM SVěDČí MNOhO PROJEKTů, 
KTERé MěLy a MaJí TaTO ZažITá KLIŠé O KONZERVaTIVNí STRaNě 
ODSTRaNIT. JaKá JE ONa NOVá, NIKOLIV VŠaK TřETí CESTa, KTEROu SE 
KONZERVaTIVCI VyDaLI?

Jakub ČerMák

analytik CEVRO

VOltE mOdROu, 
běžtE PO zElEné

téma

 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 2010 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
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hydepark

Palčivá šumavská kauza se dostává do 
nové fáze vývoje. Po rezignaci Františ-
ka Krejčího, který z Národního parku 
Šumava udělal továrnu na dříví, by se 
měl vývoj vrátit před rok 2005. Tehdy 
byla totiž udělána rozhodnutí, která 
zadělala na dnešní historickou kala-
mitu v lesích NP Šumava. Škrtání nul 
v zonaci, schválení managementů lesa 
bez projednání s obcemi atd., k tomu 
bude potřeba udělat mnoho nepopu-
lárních personálních i koncepčních 
opatření.

Šumava díky experimentu ekolo-
gistů letos dále usychá na dalších stov-
kách hektarů, horské smrčiny jsou na 
mnohých místech mrtvé nebo vyká-
cené. Tvář šumavské krajiny se zce-
la mění. Nyní s napětím očekáváme, 
kdo vyjde z prosincového výběrového 
řízení vítězně jako nový ředitel Sprá-
vy NP a CHKO Šumava. Nový ředitel 
bude muset začít tvrdě pracovat. Ná-
rodnímu parku Šumava je třeba vtisk-
nout konečně vizi, koncepci a strate-

gii, které zůstaly v průběhu několika 
let za „ekologického“ vedení buď ne-
dodělány, nebo byly dokonce zruše-
ny. Neexistují zásadní materiály, jako 
je Plán péče či Návštěvní řád, o které 
by se region mohl opřít. NP Šumava 

potřebuje ředitele s vizí a schopností 
řídit, nikoli improvizátora, který bude 
jen konejšit veřejnost nereálnými sli-
by, které nakonec nesplní.

Po nástupu nového ředitele může 
nastat několik variant vývoje. Dou-
fám, že bude zrušen princip bezzása-
hových a nekontrolovatelně se rozši-
řujících prvních zón a zón se zákazem 
vstupu a začne se pracovat na nové zo-
naci, jak si přeje ministr Pavel Drobil. 
Nebo se bude prioritně pracovat na 
přijetí zákona o Národním parku Šu-
mava a dojde k oddělení NP Šumava 
a CHKO Šumava. V nově koncipova-
né CHKO se budou rovným dílem po-
dílet obce a kraje po vzoru Přírodní-
ho parku Bavorský les. Je potřeba ale 
mít na paměti, že minulý týden se mi-
nistr Pavel Drobil setkal se svým ba-
vorským protějškem Markusem Sö-
derem. Oba se dohodli, že dosavadní 
smlouvy a dohody platí. Může tedy 
nastat i varianta, že dojde k rozporu 
mezi přáním českého ministra, obcí 
a hejtmanů a některé lobbistické sku-
piny začnou znovu protlačovat třice-
tiprocentní bezzásahovost, vyplýva-
jící z Memoranda o spolupráci mezi 
oběma parky. Je tu i nejčernější vari-
anta: třicetiprocentní bezzásahovost 
bude platit i nadále a navíc bude na-
plněna dohoda ředitelů obou parků 
z roku 2008 o zrušení 40 km turistic-
kých cest.

Věřím, že po dlouhých letech, kdy 
obce na Šumavě byly zatlačeny do 
kouta a musely mlčet k tomu, co děla-
la správa parku, bude šumavská kau-

za vyřešena s rozumem. Národní park 
Šumava potřebuje stabilitu, zrovna 
tak jako obce. Myšlenky na vyhubení 
smrku jako nepůvodní dřeviny tu ne-
mají co dělat. Je třeba vytvořit kon-
senzuálně s obcemi novou koncepci 
zonace i návštěvního řádu. Je třeba 

začít pracovat na tom, aby šumavský 
smrk neodumíral na obrovských plo-
chách a nebyly v důsledku nezvládnu-
té kalamity vytvářeny obrovské holiny. 
Kůrovce je potřeba dostat do základ-
ního stavu. Je třeba začít pracovat na 
lepším turistickém propojení Bavor-
ska a Česka, a to jak mezi oběma ná-
rodními parky, tak mezi Přírodním 
parkem Bavorský les a Chráněnou 
krajinnou oblastí Šumava. Je třeba 
dosáhnout dohody o splouvání hor-
ní Vltavy, o dosažitelnosti rakouské-
ho lyžařského areálu Hochficht z čes-
ké strany, o možnosti rozšířit lyžařský 
areál Špičák u Železné Rudy. Je třeba 
začít urychleně pracovat na tom, aby 
byl příští rok kromě znovu uzavřené-
ho Modrého sloupu otevřen i tradič-
ní turistický přechod Střelecký průsek 
– Hochschachten. Je nutné postavit se 
i na české straně proti plíživému uza-
vírání dalších území a cest ve jménu 
uměle vytvářené „divočiny“.
Článek vyšel v MF Dnes, 7. 12. 2010

s naPětím 
OčEkáVámE, kdO 
POVEdE ŠumaVu

toMáš JirSa

senátor PČR

Doufám, že bude zrušen princip bez-
zásahových a nekontrolovatelně se 
rozšiřujících prvních zón a zón se zá-
kazem vstupu a začne se pracovat na 
nové zonaci, jak si přeje ministr Pa-
vel Drobil. 

Věřím, že po dlouhých letech, kdy 
obce na Šumavě byly zatlačeny do 
kouta a musely mlčet k tomu, co děla-
la správa parku, bude šumavská kau-
za vyřešena s rozumem.

Toto číslo CEVRO Revue 
vyšlo s podporou poslance 
Evropského parlamentu 
Miroslava Ouzkého.
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roMan Joch

ředitel Občanského institutu

Barack Obama a klíčoví lidé v jeho ad-
ministrativě dospívali v 60.–70. letech 
20. století, kdy, pokud jde o bezpeč-
nostní otázky, hlavní causou americké 
(a západní) levice bylo úsilí o odzbro-
jování, především jaderné.

Samozřejmě, tato politika byla myl-
ná; nikoli odzbrojování, nýbrž naopak 
americké Reaganovo vyzbrojování, 
včetně jaderného, vedlo nakonec ke 
krachu sovětské ekonomiky, perestroj-
ce a nakonec i k rozpadu SSSR a pádu 
komunismu. Tedy ke světu mnohem 
bezpečnějšímu. Za určitých okolností 
je totiž nezbytné zbraně, včetně jader-
ných, rozmístit – nikoli proto, aby byly 
použity, nýbrž proto, aby použity ne-
byly, nýbrž naznačily protivníkovi, že 
agrese se mu nevyplatí.

Obama a jeho administrativa men-
tálně stále žijí ve studené válce a chtějí 
zpětně vybojovat kauzu, kterou tehdy 
prohráli – kauzu jaderného odzbroje-
ní USA a Ruska.

Což o to, smlouva USA s Ruskem 
o snížení počtu jejich jaderných zbraní 
podepsaná v Praze 8. 4. 2010 není nijak 
nebezpečná či škodlivá. Naši a světovou 
bezpečnost však ani nijak nezvýší. Ani, 
samozřejmě, nesníží. Je pro bezpečnost 
prostě irelevantní. Je jedno, zda Rus-
ko a Amerika mají patnáct set nebo 
patnáct tisíc jaderných hlavic – stejně 
je proti sobě nepoužijí, neboť mají ra-
cionální typy režimů (v případě Ruska 
neříkám, že svobodymilovný režim, ale 
pokud jde o jaderné zbraně, racionál-
ní). Samozřejmě, udržovat patnáct set 
hlavic je levnější než jich udržovat pat-
náct tisíc, takže toto snížení je pro USA 

i Rusko vzájemně výhodné. Na jejich 
bezpečnost – či bezpečnost jiných zemí, 
včetně ČR – však vliv nemá.

Je írán hrozbou?

Pokud jde o bezpečnost nás i světa, je 
sice jedno, zda Rusko a Amerika mají 
1500 nebo 15000 hlavic, ale vůbec už 
jedno není, zda nějaká země s fanatic-
kým či iracionálním či mesianistickým 
režimem získá byť jen patnáct jader-
ných hlavic! Je Írán takovou zemí s fa-
natickým, či racionálním, či mesianis-
tickým režimem?

Jediná pravdivá odpověď je: „Neví-
me.“ Íránský prezident Ahmedínežád 
tak někdy působí. Ale íránský prezi-
dent nemusí mít v Íránu to hlavní – či 
poslední – slovo. To má zřejmě ajatol-
láh Chameneí. Každopádně, my ne-
víme, jak by Írán nakládal s jadernou 
bombou poté, co by ji získal.

Chceme to však zkusit? Chceme se 
o tom přesvědčit?

Pro bezpečnost nás i světa by dáva-
lo mnohem větší smysl budovat – a to 
budovat urychleně – protiraketovou 
obranu; klidně společnou americko-
evropsko-ruskou –, než snižovat ame-
rické a ruské jaderné arzenály.

K tomu však u Obamy vůle není.
Bývalá Bushova vláda chtěla nebez-

pečí jaderného Íránu a dalšího šíření 
jaderných zbraní čelit komplexním sys-
témem protiraketové obrany. Její tře-
tí pilíř měl být původně instalován ve 
střední Evropě. Rusko tento systém 
protiraketové obrany odmítalo; nikoli 
proto, že by mohl ohrozit Rusko, nýbrž 

proto, že Rusko chtělo testovat hrani-
ce svého vlivu ve svých bývalých sateli-
tech. Teď s uspokojením může konsta-
tovat, že určitý vliv stále má a že má nad 
některými bezpečnostními politikami 
svých bývalých satelitů stále právo veta.

slabý Obama

Sedmnáctého září 2009 oznámil Oba-
ma konec plánů na třetí pilíř proti-
raketové obrany v Polsku a Česku. 
A zdá se, že pokud jde o zastavení 
íránského jaderného programu sank-
cemi, Obamova vláda v tomto úspěš-
ná vůbec není; je jen stěží možné, aby 
Čína, hlavní konzument íránské ropy, 
v Radě bezpečnosti OSN souhlasila 
s tak tvrdými sankcemi, které by Írán 
jeho jaderný program zastavit přinu-
tily. Jinými slovy, ať už Obamova vlá-
da rétoricky prohlašuje, že atomová 
bomba v rukou Íránu je „neakcepto-
vatelná“, zdá se, že tento fakt hodlá 
akceptovat. Neboť času je málo a Írán 
je k vyvinutí jaderné bomby již blízko.

A co izraelský preventivní úder vůči 
íránským jaderným zařízením? Možný 
je, ale je otázkou, zda se pro něj Izrael 
odhodlá proti vůli USA. A za Obamy 
jsou izraelsko-americké vztahy nej-
horší za posledních pětatřicet let…

Podepsání americko-ruské smlou-
vy o jaderném odzbrojování v Praze 
bylo hezké. Ale ten největší současný 
bezpečnostní problém vůbec neřeší.

A ještě něco: když už k podepisová-
ní rusko-americké smlouvy o odzbro-
jování došlo u nás v Praze, měli jsme 
za to od USA – a Ruska – něco žádat. 
Takovéto smlouvy se v minulosti tra-
dičně podepisovaly na neutrální půdě 
– Ženeva, Helsinky, Vídeň. My však 
nejsme neutrální půda mezi Západem 
a Ruskem, my jsme Západ. Podepiso-
vání této smlouvy u nás však sugeruje, 
že my, ČR, jsme neutrální půdou mezi 
Západem a Ruskem, mezi NATO 
a RF. A to pro nás výhodné není.

Proto jsme jako ČR měli za to od 
Obamy a Medveděva něco žádat. Naše 
vláda však jaksi při vší té slávě trošku 
„zaspala“ české národní zájmy…

duel

OdzbROJEní: 
amERiCkO-Ruská 
OdzbROJOVaCí smlOuVa

Ronald Reagan, jeden z nejvýznamnějších politiků 20. sto-
letí a velký bojovník za svobodu a demokracii, by v roce 
2011 oslavil sto let od svého narození. Zároveň je tomu tři-
cet let od okamžiku, kdy se stal prezidentem USA.

CEVRO si připomíná výročí tohoto konzervativního politika kalen-
dářem, který je celý věnovaný jeho osobě, myšlenkám a citátům.

 Kalendář formátu a3 s kroužkovou vazbou k připevnění na zeď
 Cena kalendáře (vč. poštovného a balného): 140,– Kč
 Objednávejte na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769
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otakar J. Mika

Ústav chemie a technologie 

ochrany životního prostředí 

VuT brno

Jaderné zbraně mají v současném 
světě zcela výsadní postavení. Není 
pochyb o tom, že současné jaderné 
odzbrojení pak silně pokulhává za 
skutečnými potřebami lidstva – tím 
je bezesporu úplné jaderné odzbrojení 
pod přísnou mezinárodní kontrolou.

V první řadě je třeba zdůraznit, 
že jaderné zbraně jsou nejúčinnější 
a nejničivější zbraně hromadného ni-
čení z triády jaderné – chemické – bi-
ologické zbraně. Přesto právě jejich 
použití není zakázáno žádnou mezi-
národní dohodou. Tento smutný sou-
časný stav je ve velkém kontrastu k bi-
ologickým (toxinovým) a chemickým 
zbraním. Již v roce 1972 s platností 
od roku 1975 jsou biologické (toxino-
vé) zbraně komplexně zakázány, a to 
nejen jejich použití, ale také vývoj, 
výroba, skladování, a dokonce mezi-
národní smlouva myslela na úplnou 
likvidaci všech zásob těchto nebez-
pečných zbraní. Po dlouhých letech 
složitých jednání se podařilo v roce 
1993 přijmout mezinárodní dohodu 
o chemických zbraních. Ta vstoupila 
v platnost v roce 1997 a taktéž zaka-
zuje použití, vývoj, výrobu a skladová-
ní chemických zbraní, nařizuje úplné 
chemické odzbrojení (likvidaci všech 
zásob chemických zbraní a bojových 
chemických látek), ale navíc i likvida-
ci všech výrobních kapacit na výrobu 
chemických zbraní.

Používání jaderných zbraní 
není zakázáno

Jaderné zbraně jsou na tom jinak. Je-
jích použití není zakázáno žádnou me-
zinárodní dohodou, a to i přesto, že 
jsou známy úděsné následky jaderné-
ho bombardování v Hirošimě 6. srpna 

a v Nagasaki 9. srpna 1945. V 50. a 60. 
letech minulého století se sice poda-
řilo přijmout několik mezinárodních 
smluv (určitý zákaz testování jader-
ných zbraní, nešíření jaderných zbra-
ní), ale to je málo. Naopak. Stude-
ná válka znamenala ohromné závody 
hlavně v jaderném zbrojení a přede-
vším mezi Sovětským svazem a USA.

Ačkoliv se podařilo v roce 1968 při-
jmout mezinárodní dohodu o nešíření 
jaderných zbraní a v roce 1995 plat-
nost této mezinárodní smlouvy pro-
dloužit bez časového omezení, vlastní 
smlouva je problematická (diskrimi-
nační). Uznává totiž jen pět jaderných 
mocností – USA, Sovětský svaz, Vel-
kou Británii, Francii a Čínu – za mož-
né vlastníky jaderných zbraní. Přitom 
dnes vlastní jaderné zbraně i dal-
ší země jako Izrael (ten má dokonce 
větší jaderný arzenál než Velká Britá-
nie), Indie, Pákistán a Severní Korea. 
Přitom samotná mezinárodní smlou-
va o nešíření jaderných zbraní z roku 
1968 uvádí, že oficiální jaderné moc-
nosti budou usilovat o úplné jaderné 
odzbrojení.

usa a Rusko nad dalšími mocnostmi

Je také třeba vidět „kvantitu“ jader-
ných zbraní současnosti. Zcela evi-
dentní je skutečnost, že jaderné arze-
nály USA a nyní Ruské federace (po 
bývalém Sovětském svazu) jsou znač-
ně předimenzované a mnohonásobně 
převyšují jaderné arzenály dalších ja-
derných mocností. Je také pravdou to, 
že ještě na konci studené války se po-
dařilo USA a Sovětskému svazu na zá-
kladě vzájemné dvoustranné dohody 
zlikvidovat své jaderné zbraně s dole-
tem 500 až 5500 kilometrů, ale uvá-

dí se, že se likvidace dotkla pouze asi 
3 % jejich jaderného potenciálu.

Každé jaderné odzbrojení je vel-
mi důležité a snižuje možnost nejen 
vzniku jaderné války, ale také možné 
technické selhání, případně loupež 
jaderných zbraní. V posledním ob-
dobí však vyvstává nepříjemná sku-
tečnost, že se o jaderné zbraně zají-
mají teroristé. Již v květnu 2002 to 
zcela jasně řekl v americké televi-
zi tehdejší ministr obrany USA Do-
nald H. Rumsfeld: „Máme jasné dů-
kazy o tom, že se teroristé snaží získat 
zbraně hromadného ničení.“ Jaderná 
ruleta se tak stává těžko přehlednou 
a riskantní.

Není pochyb o tom, že jaderná od-
zbrojovací smlouva START (podepsa-
ná v Praze 8. dubna 2010) je velmi vý-
znamná a napomůže dalšímu velkému 
snižování těch největších jaderných 
arzenálů USA a Ruské federace. Na 
druhé straně je jasné, že to je jen je-
den další krok (nebo krůček) na ces-
tě k úplnému jadernému odzbrojení. 
Aniž bychom snižovali význam této 
dvoustranné jaderné smlouvy, může-
me se oprávněně ptát: Proč nebyla ta-
kováto smlouva podepsána již před de-
seti nebo patnácti lety? Jak pracovaly 
vyjednávací týmy USA a Ruské federa-
ce? A právě na tomto místě je možno 
konstatovat, že USA a Ruská federa-
ce promarnily šanci na razantní jader-
né odzbrojení již v 90. letech minulé-
ho století.

Lidstvo potřebuje úplné jaderné 
odzbrojení a to je ještě dlouhá a složi-
tá cesta. Současný jaderný arzenál (pří-
padně jen jeho jistá část) je schopen 
zničit život na planetě Zemi, a tím zů-
stává lidstvo i ve 21. století v jaderném 
šachu ničivých jaderných zbraní.

OdzbROJEní: JadERné 
zbRaně – bEzPEčnOstní 

hROzba lidstVa

nOVá stRatEgiCká kOnCEPCE natOKoncem září 2010 vydalo Centrum transatlantických vzta-
hů (PCTR) vysoké školy CEVRO Institut svou první publi-
kaci. Vydaný sborník je finálním produktem více než půlročního projektu Nová strategická koncepce NATO: zájmy 
a priority České republiky, jehož bylo PCTR koordinátorem. Jednotlivé policy papery se zabývají strategickým pro-
středním a identifikací relevantních hrozeb, vztahy NATO s externími aktéry (především Ruskem), nástroji a schop-
nostmi NATO a problémy ve vztazích mezi NATO a EU.

Knihu si můžete objednat na pctr@vsci.cz nebo zdarma stáhnout na www.cevro.cz 
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Odbory svolaly na 8. prosinec stávku, 
kterou chtěly protestovat proti úspor-
ným krokům vlády. Jsem rád, že ze-
mědělci se k těmto akcím nepřipoji-
li. Zástupci Agrární komory a dalších 
organizací však oznámili, že pokud 
vláda nenalezne v rozpočtu prostřed-
ky na doplnění přímých plateb EU do 
18. února, mohou podniknout nátla-
kové akce taktéž. Chápu postoj země-
dělských organizací, přesto si dovolím 
uvést několik faktů.

Za prvé, celková výše veřejných 
prostředků včetně evropských fon-

dů plynoucích do oblasti zemědělství 
a venkova se v roce 2011 zvýší více než 
o třetinu (přibližně o 13 miliard ko-
run). Za druhé, v drtivé většině jiných 
položek státního rozpočtu se bude vý-
razně šetřit. Za třetí, požadavky na za-
pojení prostředků ze státních podniků 
v gesci ministerstva zemědělství jsou 
oprávněné. Chci, aby část prostřed-
ků zůstala v sektoru zemědělství, část 
bude moci být využita na důchodovou 
reformu.

Soustřeďme se na to, aby se v příš-
tím rozpočtovém období Evropské 

unie stanovily nediskriminační pod-
mínky. Zde přivítám podněty Agrár-
ní komory a dalších organizací. Ze-
mědělce chápu, přál bych jim více 
peněz. Musejí si však uvědomit, že 
úspory se dotýkají všech oblastí, za-
tímco prostředky na zemědělství 
a venkov se zvyšují. Nikdy jsem se ne-
bránil jednání a zástupci zemědělců 
to dobře vědí. Nátlak v jakékoli for-
mě však nepředstavuje žádné řešení 
a dodatečné prostředky nepřinese. 
To by měli vědět i stávkující 8. pro-
since.

Radnice v Novém Bydžově na Krá-
lovéhradecku vyhlásila po několika 
přepadeních a znásilnění boj problé-
movým Romům. Město založilo spe-
ciální komisi pro bezpečnost a chce 
posílit městskou policii. Starosta Pa-
vel Louda bude usilovat o zavedení 
kamerového systému a omezení vy-
plácení sociálních dávek lidem, kteří 
budou přistiženi u hracích automatů. 
Podle zdejších občanů je přepadává-
ní za bílého dne doslova na denním 
pořádku. Lidé v Novém Bydžově za-
čali kvůli častým incidentům také po-
depisovat petici, ovšem plno z nich se 
ji podepsat bojí, protože mají z Romů 
strach.

Opatření bydžovské radnice roz-
poutalo mezi lidmi diskusi, která větši-
nou souhlasí s názory starosty. Ovšem 
najdou se i opačné hlasy, které jeho 
kroky proti Romům odsuzují. Tyto ná-

zory já však odmítám, ledaže by někdo 
dokázal nepravdivost jeho vyjádření 
k případům, které se v poslední době 
v Bydžově odehrávají. Ve veřejné dis-
kusi odmítám rovněž reakci paní Šik-
lové, která přirovnává chystaná opat-
ření k fašizujícím tendencím. Právě ji 
jsem považoval za osobnost, která sto-
jí na straně práva, proto je zarážející, 
že zcela pomíjí (ostatně není sama) si-
tuaci postižených, zejména znásilněné 
dívky.

Vyřešit situaci s tzv. nepřizpůsobi-
vými (a nejedná se nutně jen o cikány, 
ale též například o bezdomovce) není 
jednoduché a nese to s sebou stopu 
přístupu let minulých. Nyní už nezná-
me pojem příživnictví nebo pracovní 
povinnost, to ale neznamená, že nut-
ně musí nastat doba, kdy se řádní ob-
čané majoritní společnosti budou bát 
rasismu naruby.

Oceňuji práci všech občanských 
sdružení a jednotlivců, kteří se sna-
ží o pozitivní vývoj, ale všem, kdo se 
coby dobře placení úředníci na tom-
to problému jen dobře živí, bych do-
poručil jít osobním příkladem a pří-
mo uvnitř těchto společenství udělat 
něco konkrétního. A až se po měsíci 
vrátí zpět do svých pohodlných byteč-
ků plni dojmů z konkrétních životních 
situací a oproštěni od teoretických ná-
vodů řešení, nechť se s veřejností po-
dělí o své zkušenosti. Třeba to pomůže 
posunout problém správným směrem. 
Mohlo by se totiž stát, že vzniknou 
organizace, které vezmou zákon do 
svých rukou a proti nimž ty současné 
či nedávno minulé jsou jenom slabým 
odvarem.

Nechci se dožít toho, že budeme 
potkávat osoby v bílých kápích s hoří-
cími kříži a pochodněmi.

POSLANECKá SNĚMOVNA

ivan FukSa

ministr zemědělství

zEmědělCE CháPu, alE 

nátlak niC nEVyřEŠí

KRAJE/ObCE

Petr kuřík

zastupitel 

Královéhradeckého kraje

ROzhOdnutí ministRa 

s dalEkOsáhlým dOPadEm!
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Eurokomisař Michel Barnier pokra-
čoval návštěvou České republiky ve 
své evropské „tour“ na obhajobu své-
ho Aktu o jednotném trhu Evropské 
unie. Ten představuje padesát nových 
konkrétních opatření, která mají do-
končit sjednocení evropského vnitřní-
ho trhu. Jsou to ale právě tato opat-
ření, jež polarizují Evropskou unii na 
dva tábory.

Na jedné straně stojí takzvané již-
ní křídlo Evropské unie, které v čele 
s Francií prosazuje sociální rozměr 
jednotného trhu. Na straně druhé to 
jsou liberální státy, kam patří i Čes-
ká republika. Pro nás je prioritou 
dokončit praktické projekty, které 
nebudou znamenat jenom společný 
evropský trh, ale hlavně trh svobod-
ný a otevřený.

Příkladem je směrnice o službách. 
Ta otevírá přístup na vnitřní trh unie 
podnikatelům ze všech členských 
zemí. Česká republika směrnici při-
jala jako jedna z prvních. A přestože 

už měla dávno platit ve všech státech, 
řada zemí s jejím praktickým naplně-
ním stále otálí. Myšlenka nepustit na 
vlastní trh konkurenci ze zahraničí 
tak někde převažuje nad tím, že pou-
ze pomocí této směrnice by EU jako 
celek mohla vydělat v přepočtu až 3,5 
bilionu korun, což je asi 1,5 procenta 
unijního HDP.

Podobně důležitým nástrojem je 
pro nás vytvoření co nejjednoduššího 
systému evropského patentu, na němž 
se Unie ve středu večer opět nedoká-
zala shodnout. Jednotný systém by byl 
snadno přístupný podnikatelům z celé 
Evropy, tedy včetně těch českých, 
a výrazně by tak pomohl inovačním 
aktivitám v celé EU.

Bez takovýchto opatření si nedo-
kážu představit, že by mohla evropská 
ekonomika v dlouhodobé perspektivě 
uspět v globálním měřítku.

Ke svému příjezdu si Michel Bar-
nier zvolil poměrně symbolické da-
tum. Jeho návštěva připadla na den 

výročí konce první světové války. Za-
tímco předchozí generace pokládaly 
své životy na frontě a státy bojovaly 
proti sobě navzájem, my dnes máme 
to štěstí, že už (společně) bojujeme 
„pouze“ proti překážkám na vnitřním 
trhu. I přes jednoznačný přínos Ev-
ropské unie nebyla původní ambice 
jednotného trhu zatím naplněna.

V současné době není možné pod-
porovat ekonomický růst fiskálními 
stimuly, a proto je fungující jednot-
ný trh jediným efektivním nástrojem 
k překonání následků hospodářské 
krize. Na trhu Unie stále existuje řada 
oblastí, kde spotřebitelé i podnikatelé 
narazí na překážky, které brání sku-
tečnému uplatňování čtyř deklarova-
ných svobod – volného pohybu zboží, 
služeb, osob a kapitálu.

Otevřením diskuse kolem pade-
sátky návrhů, jež komise předkládá 
široké veřejnosti, se tak otvírá Evro-
pě nová šance k posílení konkurence-
schopnosti.

Ekonomická výkonnost regionů, je-
jich tedy hrubý domácí produkt, zů-
stává hlavním kritériem pro rozdě-
lování prostředků ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Díky Občan-
ským demokratům v Evropském par-
lamentu Česká republika o evropské 
peníze nepřijde. Zeleným a levici se 
nepodařilo prosadit návrh na zavede-

ní dalších, například environmentál-
ních kritérií.

Tento návrh by celou politiku sou-
držnosti postavil na hlavu. Logika je 
dosud taková, že evropské peníze po-
máhají méně rozvinutým regionům, 
aby si pomohly samy. Jsem rád, že se 
nám většinu v Evropském parlamen-
tu podařilo přesvědčit, že hlavním kri-

tériem pro podporu musí zůstat eko-
nomický výkon jednotlivých regionů. 
Evropou spolufinancované investice 
musejí nadále mířit hlavně do infra-
struktury, která dále rozvíjí podniká-
ní a mobilitu vůbec. Se změnou kri-
térií by slabší regiony, včetně mnoha 
českých, o tento hlavní nástroj rozvo-
je přišly.

POSLANECKá SNĚMOVNA

Martin kocourek

ministr průmyslu a obchodu

PROblémy s nE tak zCEla 

JEdnOtným EuROtRhEm

EVROPSKá UNIE

oldřich vlaSák

poslanec EP za ODS, 

předseda Svazu měst a obcí

čEskO O EVROPské 

PEnízE nEPřiJdE
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kOnfEREnCE O klimatu

CEVROREVUECEVROREVUE

Ve dnech 7. až 18. prosince 2009 proběhla v dánské Kodani 15. konfe-
rence smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, na kte-
ré měl být podepsán závazný mezinárodní dokument, který by nahradil 
Kjótský protokol po roce 2012. byla však pouze vzata na vědomí ne-
závazná deklarace vyjadřují snahu bojovat se změnou klimatu a snížit 
emise skleníkových plynů. Právně závazný dokument měl být podepsán 
také v roce 2010 na 16. konferenci smluvních stran v Cancúnu (Mexi-
ko) na přelomu listopadu a prosince, účastnickým státům se však ani 
zde nepodařilo shodnout na prodloužení platnosti Kjótského protokolu, 
omezujícího emise skleníkových plynů. Průmyslově rozvinuté země na 
druhé straně přislíbily, že zřídí zvláštní „zelený fond“, s jehož pomocí 
mají být hrazeny dopady klimatických změn ve státech třetího světa. Do 
fondu přispějí stovkou miliard dolarů ročně.

Konečného textu Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách bylo dosaženo 9. květ-
na 1992, tj. necelý měsíc před uNCED, které proběhlo v brazilském Rio de Janeiru. 
Základní principy, na kterých je úmluva postavena, jsou proto následující: Princip před-
běžné opatrnosti, tedy vědomí, že s preventivní akcí nelze čekat až na výsledek defini-
tivní vědecké analýzy rizik. Princip mezigenerační odpovědnosti (základní podmínka tzv. 
trvale udržitelného rozvoje), který stanoví, že současný ekonomický rozvoj může pro-
bíhat jen za okolností, které neohrozí potřeby příštích generací. Princip společné, avšak 
diferencované odpovědnosti, který v případě Rámcové úmluvy říká, že „rozvinuté země“ 
nesou hlavní odpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.

V roce 1989 se změna klimatu stala tématem Valného shromáždě-
ní OSN v New Yorku, které na svém 45. zasedání rozhodlo o jeho 
zařazení na pořad Konference OSN o životním prostředí a rozvo-
ji (united Nations Conference on Environment and Development, 
uNCED, také označovaná jako Earth Summit) v Rio de Janeiru 
v roce 1992. V únoru 1991 zahájil činnost Mezivládní vyjednávací 
výbor (INC), který měl do začátku uNCED sestavit návrh meziná-
rodní úmluvy. Vyjednávání INC se účastnilo kolem 150 států.
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tématéma

Změna klimatu, na níž se zřejmě podílejí i antropo-
genní emise skleníkových plynů, se objevila nejprve 
jako téma vědecké diskuse na první Světové klimatic-
ké konferenci (Ženeva 1979), která vyzvala průmys-
lově vyspělé země, aby do roku 2005 snížily své emi-
se oxidu uhličitého vztažené k roku 1988 o 20 %.

Poslední den konference v japonském Kjótu, 
10. prosince 1997, byl přijat text protokolu, 
který umožňuje zemím Dodatku I (průmyslo-
vě rozvinuté země) jistou flexibilitu a jako prv-
ní krok této skupině ukládá povinnost zredu-
kovat emise o 5,2 %.

První konference smluvních stran Úmluvy (anglicky Conference of Parties, zkrat-
ka COP; jednotlivé konference se pak označovaly jako COP1, COP2 atd.) se kona-
la v roce 1995 v Berlíně. Do té doby ratifikovalo Úmluvu 127 zemí, které se kon-
ference účastnily jako strany Úmluvy. Nejdůležitějším bodem programu berlínské 
konference bylo zkoumání adekvátnosti závazků. Podle čl. 4.2 (d) úmluvy je první 
Konference stran úmluvy povinna takové zkoumání provést, aby bylo zřejmé, zda 
současné závazky dle čl. 4.2 (a) a (b) odpovídají cíli Úmluvy (čl. 2). Velkým úspě-
chem berlínské konference bylo přijetí takzvaného berlínského mandátu. Tento 
dokument říká, že současné závazky nejsou adekvátní a že je třeba přijmout cíle 
jdoucí za rok 2000, a to včetně příslušných emisních limitů.

Konečného textu Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách bylo dosaženo 9. květ-
na 1992, tj. necelý měsíc před uNCED, které proběhlo v brazilském Rio de Janeiru. 
Základní principy, na kterých je úmluva postavena, jsou proto následující: Princip před-
běžné opatrnosti, tedy vědomí, že s preventivní akcí nelze čekat až na výsledek defini-
tivní vědecké analýzy rizik. Princip mezigenerační odpovědnosti (základní podmínka tzv. 
trvale udržitelného rozvoje), který stanoví, že současný ekonomický rozvoj může pro-
bíhat jen za okolností, které neohrozí potřeby příštích generací. Princip společné, avšak 
diferencované odpovědnosti, který v případě Rámcové úmluvy říká, že „rozvinuté země“ 
nesou hlavní odpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.

zdroje: wikipedia.cz, aktualne.cz
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Zbyněk klíČ

výkonný redaktor CEVRO 

Revue

Vysoká škola CEVRO Institut, Chris-
tian College a Občanský institut 
uspořádaly 6. prosince 2010 pilotní 
seminář nového cyklu s názvem Křes-
ťanství jako zdroj liberálního myšlení. 
Po úvodním vystoupení zástupců obou 
institucí – prorektora vysoké školy 
CEVRO Institut Ladislava Mrklase 
a Tomáše Evana z Christian College 

– vystoupili odborní rektoři z něko-
lika institucí a vysokoškolských pra-
covišť, kteří přednesli svoje poznat-
ky o vztahu křesťanství a liberalismu. 
Prvním vystupujícím byl Daniel Krou-
pa z Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyněho, který pojednal o křesťanství 
jako náboženství svobody. Po něm se 
k mikrofonu postavil Roman Cardal 

z CEVRO Institutu, aby identifiko-
val antické a křesťanské zdroje libera-
lismu. Propojení Bible s hayekovskou 
politickou filozofií se následně věno-
val Tomáš Ježek z Vysoké školy eko-
nomické a Tomáš Evan z Christian 
College zakončil setkání hledáním 
křesťanských počátků liberálního 
myšlení.

křEsťanstVí JakO 
zdROJ libERálníhO 
myŠlEní

Daniel Kroupa Seminář přilákal do útrob CEVRO Institutu několik desítek 
zájemců

Ve středu 8. prosince od 15.00 do 
16.30 hod. se v místnosti 203 v budově 
vysoké školy CEVRO Institut usku-
tečnila diskuse s kulturním atašé vel-
vyslanectví USA v Praze Davidem Ga-
inerem, který se věnoval současnému 
stavu česko-amerických vztahů a vý-
hledům do budoucna.

Obamova administrativa je v polo-
vině svého funkčního období. Za uply-

nulé dva roky přijala řadu důležitých 
zahraničněpolitických rozhodnutí, tý-
kajících se Evropy a České republiky. 
Řada z nich způsobila kontroverze. 
Přílišné soustředění se na politicko-
strategické otázky by však nemělo za-
střít fakt, že intenzivní česko-americ-
ká spolupráce probíhá i v řadě dalších 
oblastí – ekonomice, kultuře či vzdě-
lávání.

Účastníci diskuse se mohli Davida 
Gainera zeptat na cokoli, co je zajímalo 
v souvislosti s politickým, bezpečnost-
ním, diplomatickým, hospodářským, 
kulturním i vzdělávacím rozměrem 
současných česko-amerických vztahů. 
Právě probíhající aféra WikiLeaks pak 
poskytla další náměty pro diskusi nad 
smyslem a cílem diplomatických vzta-
hů a nad prací diplomatů.

redakce

CEVRO Revue

čEskO-amERiCké Vztahy 
na Půdě CEVRO institutu
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Na programu dalšího veřejného pro-
mítání filmového semináře Evropské 
hodnoty ve filmu, pořádaného vyso-
kou školou CEVRO Institut ve spolu-
práci s Občanským institutem a Nada-
cí Konrada Adenauera, byl 8. listopadu 
český film režiséra Vladimíra Michál-
ka Zapomenuté světlo. Film líčí boj 
vesnického faráře o záchranu chátrají-
cího kostela. Děj filmu se odehrává na 
konci 80. let. Hlavní roli v něm ztvárnil 
Boleslav Polívka. Film byl oceněn řa-
dou domácích i zahraničních cen.

Mimořádným hostem projekce byl 
současný ředitel Ústavu pro studi-
um totalitních režimů a bývalý mluv-
čí České biskupské konference Daniel 
Herman, který hovořil o církvi za ko-
munismu.

Posledním filmem podzimní části 
filmového semináře (respektive jeho 
zimního semestru) je dokumentární 
film Jak se vaří dějiny, který se bude 
promítat středu 22. prosince 2010 od 
18.30 hodin opět na půdě CEVRO In-
stitutu.

Jakub ČerMák

analytik CEVRO
hOstEm filmOVéhO 

sEminářE daniEl 
hERman

Politický marketing bývá mezi naši-
mi posluchači oblíbený díky velkému 
množství ukázek zahraničních voleb-
ních kampaní. Ty nechyběly ani v le-
tošní přednášce Ing. Marka Buch-
ty, MBA, který tuto praktickou část 
přednášky doplnil i trochou marketin-
gové teorie.

Po obědě následovala přednáška 
doc. JUDr. Aleny Mackové, Dr., kte-
rá se věnovala systému ochrany práv 
ČR. Posluchače zaujalo její poutavé 
vyprávění i závěrečná diskuse.

liberálně-konzervativní 
akademie očima posluchačů

Krásná slunná sobota, kterou jsme strá-
vili v prostorách CEVRO Institutu, byla 
v dopoledním bloku věnována politic-
kému marketingu. Ten nám přiblížil 

Ing. Marek Buchta, MBA. Historie vzni-
ku a vývoje tohoto nového odvětví mar-
ketingu spolu s praktickým příkladem 
z blízké minulosti a z reálné součas-
nosti nás plně zaujal. Konkrétní příkla-
dy marketingových procesů jednotli-
vých politických stran z celého světa (ba 
i z domova) a vyhodnocení výsledků 

těchto procesů byly v dopoledním bloku 
komplexním pohledem na celkový vý-
voj tohoto nového odvětví. Budoucnost 
úspěchu politických stran je ve značné 
míře na této disciplíně závislá.

Odpolední část přednášky 
byla zaměřena na právo

V tomto uceleném bloku nám před-
nášející doc. JUDr. Alena Macková, 
Dr. předložila výklad od obecných poj-
mů, vzniku práva v lidské společnosti 
přes jednotlivé disciplíny práva a pro-
ces uplatňování práva ve společnosti od 
jeho prvního podnětu až ke konečnému 
rozhodnutí. Komplexnost celého odpo-
ledního bloku doplnil výklad justičního 
systému naší republiky včetně informací 
o vazbách na ostatní země, ne jen EU.

Ing. Helena Váňová

lucie litoMiSká

projektová manažerka 

CEVRO

listOPadOVá akadEmiE 
VE znamEní POlitiCkéhO 

maRkEtingu a PRáVa

doc. JUDr. Alena Macková, Dr.
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CEVRO Revue

ředitel Centra transatlantických 
vztahů na konferenci ve Washingtonu

Jan Jireš vystoupil na mezinárodní 
konferenci o české domácí a zahranič-
ní politice, pořádané americkým mi-
nisterstvem zahraničí 20. října 2010 ve 
Washingtonu.

Konference byla pořádána ame-
rickým State Department a v publiku 
byl po celý den přítomen i designo-
vaný americký velvyslanec v ČR Nor-
man Eisen. Ředitel Centra transatlan-
tických vztahů vysoké školy CEVRO 
Institut Jan Jireš na konferenci před-
nášel o významu změn v české domácí 
politice pro zahraničněpolitické smě-
řování naší země. Během svého poby-
tu ve Washingtonu se Jan Jireš dále 
sešel s několika zástupci nevládních 
organizací a akademických institucí, 
se kterými hovořil o možnostech spo-
lupráce s Centrem transatlantických 
vztahů vysoké školy CEVRO Institut. 
Byli mezi nimi Dan Hamilton (Johns 
Hopkins University), Wess Mitchell 
(Center for European Policy Analy-
sis) a Kurt Volker (bývalý americký 
velvyslanec při NATO).

Účast rektora CEVRO institutu na 
týdenním semináři v Jižní koreji

Rektor vysoké školy CEVRO Institut 
prof. Josef Šíma se jako jediný zástup-
ce českého vysokého školství účastnil 
týdenního programu sponzorovaného 
jihokorejskou vládou s názvem „Se-
minar for Educators of International 
Education“ (4.–11. 10).

Cílem programu, jehož se účastni-
li zástupci čtrnácti evropských a asij-

ských zemí, bylo zahájit spolupráci 
mezi vysokými školami a rozvíjet stu-
dentské výměny i spolupráci ve výzku-
mu. Součástí programu byla mimo jiné 
návštěva jihokorejského ministerstva 
zahraničí, předních univerzit a cen-
trály firmy Hyundai. Hmatatelným 
výsledkem programu by pro studen-
ty CEVRO Institutu mělo být v blíz-
ké budoucnosti navázání spolupráce 
s univerzitami v Jižní Koreji, Japon-
sku, Tchaj-wanu a dalších zemích.

Účast lEktORů Ci 
na mEzináROdníCh 
sEtkáníCh

Jan Jireš Josef Šíma

INZERCE
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Panna, 46 let (takhle napsané to nezní 
zrovna dobře!).

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od revoluce, takže jednadvacet let.

Jaké máte koníčky?
Lyžování běžky i sjezd, cyklistika – ze-
jména terénní, výlety – zejména vlako-
vé, studium jízdních řádů, zahraniční 
politika…

Jaké přání byste si rád splnil?
Ani nevím, zatím se mi průběžně všech-
na přání plní, takže žádné zvláštní neu-
spokojené touhy ve mně nedřímají.

Máte rodinu?
Báječnou – manželku a tři bezva děti 
(12, 7 a 5).

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Můj tatínek.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Skoro na žádný, mám radši rádio nebo 
pak kino.

Jakou posloucháte muziku?
Bere mě hudba pro starý a mrtvý lidi, 
co hrajou na rádiu Blaník.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Na horách se spoustou sněhu.

Kterou barvu máte rád?
Jsem barvoslepý, ale když si mám vy-
brat, tak žlutou.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Hodnotím celkový dojem poté, co 
promluví.

Co vám v poslední době udělalo největší 
radost?
Že se ve škole daří prvňáčkovi Pepovi 
i primánce Soničce.

12 OtázEk na nEPOlitiCké téma
Jan Kerner / starosta Loun

Před zákonem si máme být všichni 
rovni. S návrhem rozhodně nesou-
hlasím. Je to populistická hra na zá-
vist. Pokud to budou Věci veřejné 
prosazovat, šlo by podle mého názo-
ru o porušení koaliční dohody, kde 
deklarujeme rovný přístup vůči všem 
občanům. Kromě toho budou podni-
katelé víc „fixlovat“ ve svých daňo-
vých přiznáních; návrh také zvýší by-
rokracii a bude zdlouhavý. Cíl je však 
přece přesně opačný: rychlý a účinný 
trest.

Trestání řidičů podle jejich majetku je 
nesystémové a nesprávné, vázat po-
kuty striktně na výši příjmu pachatele 
by mohlo založit výraznou nerovnost. 
Mnozí „podnikatelé“ jezdící v luxus-
ních vozech nevykazují žádné příjmy 
a platili by jen symbolické pokuty, ne-
hledě na to, že by byla narušena ochra-
na soukromí; správní orgány by neměly 
mít možnost prolomit daňové tajemství, 
problémem by byla i ochrana soukromí 
jiných osob u společného jmění manže-
lů apod. Vhodnější by bylo hledat jiná, 
standardní řešení, jako například přís-
něji bodově „hodnotit“ závažné (nebez-
pečné) přestupky či uplatňovat sankce, 
které dopadnou stejně na bohaté i chu-
dé – například zákazy činnosti, propad-
nutí věci (chudému propadne levné vo-
zidlo, bohatému drahé) apod.

Trestání podle majetku řidiče považu-
ji za jednu z největších pitomostí, kte-
ré si na poli správního trestání dovedu 
představit.

Petr bendl

poslanec ODS

václav šPiČka

autoklub ČR

Petr PakoSta

senátor ODS

sOuhlasítE s tREstáním řidičů POdlE maJEtku řidičE, tak Jak naVRhuJE ministR Vít báRta?

anketa pro 3
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V předcházejícím čísle jsme nahléd-
li pod pokličku předvolební kampaně 
na Šrí Lance, a ve třetím světě zůsta-
neme i v tomto čísle. Jen se posuneme 
o jeden kontinent a představíme si vo-
lební kampaň v quasistátě, tedy státě, 
který další státy neuznávají, a to sice 
v tzv. Somalilandu na východě Afriky.

Tam se v červnu konaly prezident-
ské volby, kterých se zúčastnili kandi-
dáti všech tří povolených politických 
stran. Mandát obhajoval lídr stra-
ny UDUB (Sjednocená lidová de-
mokratická strana) Dahir Riyale Ka-
hin. Jeho strana sázela na kontinuitu 
a propagovala jako svůj hlavní úspěch 
stabilitu země.

V opozici stála strana veterána 
boje za somalilandskou samostatnost 

Ahmeda Mahamuda Silanya, která se 
jmenovala KULMIYE neboli Strana 
míru, jednoty a rozvoje. Ta propago-
vala boj proti korupci a změnu smě-
rem k další demokratizaci země.

Z politiků žijících dlouho v západo-
evropském exilu vznikla strana UCID 
(Pro spravedlnost a rozvoj). Ta začala 
s liberální rétorikou, ale během kam-
paně vsadila na nápad zavést v zemi 
islámské právo šaría.

Volíš nás, pomaluj si dům

Volební kampaň se odehrávala zají-
mavým způsobem, kdy strany pořáda-
ly předvolební mítinky zejména v po-
době kroužení aut, a to i nákladních, 
v koloně po městě. Auta byla ověše-

na vlajkami a příznivci strany, kteří 
při průjezdu městy skandovali stranic-
ká hesla. Strany se po dnech střídaly, 
přičemž určitý den mohla pořádat své 
mítinky jen jedna strana, zato v celém 
Somalilandu. Takže její lídři většinou 
létali letadly po celé zemi.

Billboardy najdete v Somalilandu 
jen v hlavním městě Hargeise, ale i ty 
byly využity k předvolební kampani.

Jinak se „outdoorová“ – venkovní 
– kampaň neodehrávala příliš pomo-
cí nám známého klasického plakáto-
vání, ale formou označení domů stra-
nickými symboly. Chudší voliči si svůj 
dům či chatrč označili vlajkou jedné 
ze stran. Bohatší si na zeď svého domu 
namalovali stranické symboly a větši-
nu zdí obarvili stranickou barvou.

redakce

CEVRO RevuePOlitiCká REklama
Volební kampaň v Somalilandu

Nejčastějším projevem volební 
kampaně je v Somalilandu pomalování 
svého příbytku stranickými barvami 
a symboly strany, kterou majitel 
domu podporuje. Na obrázku je 
dům ve městě Berbera, který patřil 
příznivci do voleb vládní strany UDUB 
prezidenta Kahineho.

Průhledná volební urna slouží 
k zamezení možných volebních 
podvodů.

Billboard liberálně-islamistické strany 
UCID, která si za svůj symbol zvolila 
somálské národní zvíře kozu a symbol 
spravedlnosti v podobě vah. To mělo 
odpovídat jejímu názvu pro rozvoj 
(symbol kozy jako hojnosti stád) 
a spravedlnost (váhy).

Volební místnost na somalilandském 
venkově.

V hlavním městě Hargeise nechyběly 
ani billboardy. Ten na snímku ukazuje 
zvoleného kandidáta Silanya ze strany 
KULIMIYE.

Předvolební plakát se symboly 
kandidujících stran.
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třetí svět

Petr Sokol

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

Jenže ani přesto nechce žádný stát 
tuto stabilní enklávu v regionu zva-
ném Africký roh oficiálně uznat. Úze-
mí větší než bývalé Československo, 
v němž ale žije méně lidí než na Mora-
vě (tři a půl milionu), je tak stále v di-
plomatickém vakuu.

Volíš kozu?

Poslední červnový víkend jsem se vy-
dal jako pozorovatel Mezinárodního 
republikánského institutu (IRI) sledo-
vat somalilandské prezidentské volby. 
Ty se sice konaly po více než dvoule-
tých odkladech, ale byly přesto dokla-
dem, že to v Somalilandu myslí s de-
mokracií docela vážně.

Volební proces měl svá specifika, 
která ale najdeme v řadě zemí třetí-
ho světa. Průhledné volební urny za-
ručovaly, že v nich před hlasováním 
nebyly žádné volební lístky. Voliči se 
do seznamů nepodpisují, protože to 
mnohdy neumí, ale otiskují své pal-
ce. Navíc volební komisař každému 
z nich po odvolení namočí malíček 
do inkoustu, aby nemohl volit znovu. 
Letos zavedli v Somalilandu občan-
ky a tak podobné manipulace téměř 
znemožnili. Přesto platil ve volební 
den zákaz jízdy autem, aby nemoh-
li být voliči přesouváni od místnosti 
k místnosti a volit vícekrát. V žádné 
volební místnosti nechyběla voleb-
ní plenta, i když občas tuto roli plni-
la jen obyčejná záclona pověšená ve 
dveřích na dvorek.

Kandidovat mohou podle ústavy 
země ve volbách jen tři strany, které 
ale v jedněch minulých volbách vybra-
li sami občané. Negramotným voli-
čům v orientaci pomáhají znaky stran. 
Takže mohli volit třeba stranu, která 
si vybrala za znak typické somálské 
domácí zvíře – kozu. Každý den před 
volbami měla předvolební kampaň jen 
jedna ze stran, což se odehrávalo prů-
jezdem kolon aut obsypaných přízniv-
ci stran s vlajkami a megafony. A zlí 
jazykové v hlavním městě Hargeisa 
tvrdili, že se akcí všech stran účastní 
stále stejní lidé.

Evropana mohou překvapit i od-
dělené fronty pro muže a ženy před 
každou z volebních místností, v nichž 
lidé dlouhé hodiny a v obrovském 
horku čekali, až budou moci odvo-
lit. Ovšem uvnitř jsme už jednoznač-
ně poznali, že v Somalilandu nehrají 
ženy ve společnosti vedlejší roli jako 
v některých jiných zemích regionu. 
Ve většině volebních komisí bylo vy-
soké zastoupení žen a místy zástup-
kyně něžného pohlaví tvořily i vět-
šinu volebních komisařů. Tradice 
ovšem přesto velí všem ženám (i ci-
zinkám) mít na veřejnosti zahalené 
vlasy.

žvýkání

Obyvatelé Somalilandu jako pra-
vověrní muslimové nepijí alkohol 
a v zemi ho ani na viditelných mís-
tech nekoupíte. Ale i tato země má 
drogu, která ji rozežírá. V Somalilan-
du totiž vysoké procento mužů hol-
duje pro nás exotickému khatu. Vět-
vičky tohoto keře se do Somalilandu 
dováží zejména z Etiopie a muži po 
obědě žvýkají jeho zelené lístky, což 
navozuje pocit „štěstí“ a životní ener-
gie. Stejně jako u dalších drog ovšem 
následuje fáze vyčerpání a dezilu-
ze. Zaujalo mne i to, že khat mohou 
v pouličních „kavárnách“ prodávat 
jen ženy, protože muž musí v somál-
ské kultuře poskytnout vše, co vlast-
ní, i všem svým mužským příbuzným 
a mužským prodejcům by se to tak 
moc nevyplatilo.

Žvýkání khatu odvádí mnoho mužů 
od práce, vyčerpává rodinné rozpočty 
a přináší další problémy, provázející 
u nás třeba gamblery. Existují ovšem 

i vědecké teorie, které tvrdí, že prá-
vě khat vedl k tomu, že Somaliland se 
stal klidným a relativně stabilním regi-
onem, protože mu během jednání hol-
dují i političtí vůdci země.

V odpoledních hodinách jsme ve 
volební den žvýkající muže stále čas-
těji potkávali i ve volebních komisích. 
Typické větévky pokrývaly podlahy 
v mnoha volebních okrscích.

čas na uznání?

Volby byly zorganizovány bez větších 
nedostatků a o jejich demokratičnosti 
svědčí i fakt, že v nich vyhrál šéf opo-
ziční strany Kulmiye a veterán boje za 
samostatnost Somalilandu Silanyo. 
Dokladem relativně dobré úrovně so-
malilandské demokracie se stal i v Af-
rice ne úplně obvyklý fakt, že poraže-
ný prezident svůj úřad bez problémů 
předal opozici.

Vážnější incidenty narušily volby 
jen na hranici se „zbytkovým“ Somál-
skem, kde somálské milice nabízejí za 
ukradenou volební urnu až 500 dola-
rů. My jsme viděli jen několik strkanic 
při pokusech o předbíhání v dlouhých 
frontách, i když jednu z nich řešila po-
licie dokonce střelbou do vzduchu.

Na závěr musím vyřídit vzkaz mno-
ha voličů, kteří nás v místnostech 
bouřlivě vítali. Kladli nám na srdce, 
abychom ve svých zemích vyřídili, že 
volby byly férové a Somaliland by měl 
být uznán. V obojím měli asi pravdu. 
Země by se mohla stát ostrůvkem re-
lativní stability v problémech zmíta-
ném regionu Afrického rohu. Lpět na 
tom, že tato země je součástí chaosem 
a islamisty zmítaného Somálska pova-
žuji za trochu nepraktické.

SOMaLILaND SE ROZPROSTíRá V SEVERNí ČáSTI SOMáLSKa, OD NěhOž 
SE ROZhODL V ROCE 1991 ODTRhNOuT a PROKLaMOVaT SaMOSTaTNOST. 

OD ZbyTKu SOMáLSKa, KTERé už SKORO DVaCET LET SPaLuJE ObČaNSKá 
VáLKa VŠECh PROTI VŠEM, hLaDOMORy a V POSLEDNí DObě I ISLáMSKý 

FuNDaMENTaLISMuS, SE SOMaLILaND ODLIŠuJE STabILITOu a SNahOu 
O VyTVářENí DEMOKRaTICKéhO SySTéMu.

VOlby V zEmi, ktERá 
(zatím) nEExistuJE
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zahraniční inspirace

Petr Sokol

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

česko-slovenské dvojče

Už o čtrnáct dní později „český“ výsle-
dek okopírovali ve svých volbách Slo-
váci. A to téměř se všemi detaily. Do-
konce v obou zemích již „alternativní“ 
subjekty stihly krátce po volbách na-
vodit stav koaliční krize. U nás se Vě-
cem veřejným nelíbil způsob šetření 
a na Slovensku se čtyřem poslancům 
zvoleným na kandidátce nové populis-
tické strany Svoboda a solidarita Ri-
charda Sulíka, ale zastupujících v par-
lamentu hnutí Obyčejní lidé, nezdálo 
programové prohlášení. A už asi ne-
překvapí, že náznaky koaliční krize se 
v obou státech rychle rozptýlily.

anglosaský kopírák

Něco podobného se ovšem letos událo 
i v anglosaském světě. Výsledky květ-
nových voleb v Británii jsou známé: 
labouristé neobhájili většinu, před-
stihli je konzervativci, ale ani ti nema-
jí sami majoritu ve sněmovně. Brito-
vé popsanému stavu říkají „zavěšený“ 
(hung) parlament. Východiskem z re-

mízového stavu se v Británii stala ne-
tradiční koalice konzervativců s třetí 
nejsilnější stranou – středovými libe-
rálními demokraty.

Jako přes kopírák se výsledek 
z britských voleb 21. srpna zopako-
val v další anglosaské zemi – Aus-
trálii. Tamní předčasné volby vyvola-
la nová labouristická premiérka Julia 
Gillardová, která se svého úřadu ujala 
jako vůbec první žena v čele austral-
ské vlády až letos v červnu. Gillardo-
vá se k premiérskému křeslu dostala 
poté, co jako vicepremiérka provedla 
úspěšný vnitrostranický puč proti pre-
miéru Kevinu Ruddovi, který se stal 
prvním premiérem v historii sesaze-
ným vlastní stranou uprostřed funkč-
ního období.

Chvíli po vyhlášení voleb se zdálo, 
že rodilá Velšanka, se kterou se rodi-
če kdysi ze zdravotních důvodů pře-
stěhovali do teplejší Austrálie, volby 
pro labouristy vyhraje. Jenže její stra-
ně v závěru kampaně došel dech a do-
hnala ji pravicová Koalice liberálů 
a agrární Národní strany, která po de-
setiletí kandiduje společně jako pro-
tipól jednotné levice. Výsledek jako 
v Británii: nikdo z velkých hráčů ne-
měl většinu a o sestavení vlády roz-
hodla třetí síla, kterou ale není v aus-
tralském případě konkrétní strana, 
ale skupina čtyř nezávislých poslanců 
a jednoho zeleného politika. Tato pět-
ka rozhodla, kdo se stane premiérem. 
Labouristé i Koalice nakonec získali 
velmi podobný výsledek, kdy premi-
érčina levicová strana dostala 72 kře-
sel, a opoziční pravicová koalice o jed-
no křeslo více, když se k ní přihlásil 

i jeden volně přidružený regionální 
poslanec ze Západní Austrálie. La-
bouristka Gillardová ale zase mohla 
téměř jistě počítat s jediným zeleným, 
který se podobně jako v Británii pro-
bojoval premiérově do dolní sněmov-
ny parlamentu.

Mezi premiérkou Julií Gillardovou 
a šéfem dosavadní pravicové opozice 
Tonym Abbottem probíhaly několika-
týdenní dostihy, kdo první něco slíbí 
čtyřem zbývajícím nezávislým poslan-
cům a uzavře s nimi dohodu o podpo-
ře menšinové vlády. Tři z nich jsou bý-
valí členové pravicové Národní strany 
a měli by mít logicky blíže k pravico-
vé Koalici, ale jejich příklon k pravi-
ci není zdaleka jasný. Abbott proto 
dokonce podle spekulací médií chvíli 
přemýšlel o vyvolání rychlých předčas-
ných voleb, které by pat „rozsekly“.

Trio „venkovských“ nezávislých 
poslanců se snažilo hrát společně 
a vytvořit blok, který si bude moci 
klást podmínky. Vyjednávání s nimi 
se ovšem soustředilo hlavně na lokál-
ní požadavky pro jejich volební obvo-
dy, kdy vzduchem létaly obrovské do-
tace a rekonstrukce nemocnic v jejich 
volebních obvodech. Vítězem náku-
pu „nezávislých poslanců“ se nakonec 
stali labouristé, když Gilardová pora-
zila v jejich shánění konzervativce Ab-
botta tři ku jedné a získala v parla-
mentu většinu jediného hlasu.

náhoda, nebo pravidlo?

Ovšem nabízí se otázka, zda takto 
„okopírované“ výsledky jsou jen dí-
lem náhod, nebo tvoří odraz určitých 
podobností v politice sledovaných 
zemí. Platí asi trochu oboje. Třeba 
česko-slovenský případ dokazuje, že 
vliv krize a znechucení z tradičních 
stran v obou zemích oslabuje socia-
listy, ale pomáhá novým alternativ-
ním subjektům. A totéž se nyní ukáza-
lo i v obou anglosaských státech. Ale 
vzhledem k odlišnosti struktury poli-
tických stran v jednotlivých státech sa-
mozřejmě platí, že se jedná také tro-
chu o náhodu.

SVěTEM SE ZřEJMě Šíří NOVá EPIDEMIE. NEPřENáŠí OVŠEM žáDNOu 
NEbEZPEČNOu NEMOC, aLE VOLEbNí VýSLEDKy. PRVNí VýSKyT hLáSILI 
POZOROVaTELé ZE STřEDNí EVROPy. ZDE NEJPRVE ČEŠI „VyNaLEZLI“ 
SVýM hLaSOVáNíM Z 28. a 29. KVěTNa ROZDáNí VOLIČSKýCh KaRET 
VE FORMáTu, KDy NEJVíCE hLaSů SICE ZíSKá LEVICOVá SOCIáLNí 
DEMOKRaCIE, aLE DO VLáDy SE NEDOSTaNE. KOaLICI TOTIž SESTaVí 
„PORažENé“ PRaVICOVé STRaNy S NOVýM „aLTERNaTIVNíM“ SubJEKTEM.

VOlEbní EPidEmiE 
řádí u nás 
i u PROtinOžCů

CEVRO je na facebooku

Přidejte se k nám 
a buďte v obraze!
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galerie osobností

Klemens se narodil roku 1773 v Kob-
lenci. Mládí prožil v Trevíru, kde jeho 
otec sloužil jako diplomat tamního ar-
cibiskupského dvora. V roce 1794 však 
byla rodina nucena uprchnout poté, 
co celé Porýní obsadila francouzská 
republikánská armáda. Metternicho-
vé se uchýlili na své panství Kynžvart 
v západních Čechách. Finanční situace 
rodiny nebyla příliš dobrá, to se však 
změnilo v roce 1795 po sňatku tehdy 
dvaadvacetiletého Klemense s Eleo-
norou, vnučkou dlouholetého kanc-
léře a významného českého politika 
18. století Václava Antonína Kounice.

začátek velké kariéry

Styky Kouniců i nově nabytá finanční 
nezávislost umožnily mladému Met-
ternichovi zapojit se do nákladného 
vídeňského dvorského života. Přes 
své mládí navíc získával značné za-
hraničněpolitické zkušenosti, napří-
klad v letech 1797 až 1799 byl zástup-
cem vestfálských knížat na kongresu 
v Rastattu. V roce 1801 byl jmeno-
ván císařovým velvyslancem u dvora 
saského kurfiřta v Drážďanech, o dva 
roky později pak velvyslancem u prus-
kého dvora v Berlíně a konečně od 
roku 1806 v Paříži.

Roku 1809 po porážce monarchie 
v bitvě u Wagramu prakticky v bez-
prostředním sousedství Vídně je Met-
ternich, v té době šestatřicetiletý, po-
volán do funkce ministra zahraničních 
věcí. Vyjednávání o Schönbrunnské 
mírové smlouvě se však ještě neúčast-
ní, Rakousko v ní ztrácí Solnohrad-
sko, Západní Halič, Tarnopol, Terst 
a Chorvatsko na jih od Sávy, to se stá-
vá v podobě Ilyrských provincií inte-
grální součástí Francie.

Po této potupné porážce se Met-
ternich snaží zahraniční politiku 
mocnářství orientovat na spolupráci 
s napoleonskou Francií, prosazuje na-
příklad sňatek Marie Louisy s Napo-
leonem. Svou politiku však nevnímá 
ideologicky, ale prizmatem státního 
zájmu. Rakouské oddíly tak jsou sou-
částí Napoleonovy armády při tažení 

do Ruska, po jeho neúspěchu a Na-
poleonově porážce na Berezině v roce 
1812, které hrozilo přerůst v totální 
pád francouzského impéria, se však 
Metternich přimyká ke koalici vedené 
Ruskem, Británií a Pruskem, aby spo-
lečně dokonali Napoleonův pád v bi-
tvě u Lipska (1813).

Vídeňský kongres

Pád Napoleona byl patrně nejzářivěj-
ší chvílí habsburské monarchie v 19. 
století. Vídeň se stala centrem Evro-
py, když právě v ní probíhal kongres, 
který měl za cíl určit rozložení sil na 
dlouhá léta dopředu. A stejně tak byl 
vídeňský kongres i hvězdnou chvílí 
Klemense von Metternicha. Právě zde 
se totiž zrodil koncert velmocí, který 
zaručoval prakticky až do vypuknu-
tí Krymské války v roce 1853 velmo-
censký mír a stabilitu na kontinentu. 
Základem této konstalace bylo právě 
Metternichem prosazované postupné 
zapojení Francie do systému. Zažeh-
nána tak byla hrozba revizionistické-
ho chování Francie, které by kontinu-
álně přinášelo nestabilitu do systému 
mezinárodních vztahů. Tento přístup 
je tak v příkrém rozporu například 
s přístupem, který Francie razila při 
mírových vyjednáváních po I. světo-
vé válce a který ve svých důsledcích 
přivodil II. světovou válku. Poražená 
země neměla být dle Metternicha po-
nížena a zadupána do země, naopak 
mělo s ní být nakládáno jako s part-
nerem.

kancléřem a vnitřní politika

Ve funkci ministra zahraničí půso-
bí Metternich až do roku 1848, v roce 

1821 se navíc stává i kancléřem. Ve své 
funkci po celou tuto dobu působí jako 
lodivod mocnářství ve vodách meziná-
rodní politiky, kdežto v domácí politi-
ce si uchovává až do své smrti značný 
vliv císař František I. To se mění s ro-
kem 1835 a nástupem nového císaře 
Ferdinanda I., který je nucen na vlád-
nutí v podstatě rezignovat a plnit pou-
ze reprezentační úkoly. V domácí po-
litice Metternich neúspěšně usiluje 
potlačit nacionalismus, zejména ně-
mecký, a vnitřně posílit říši. Revoluční 
rok 1848 však pro něj znamená konec 
ve funkci kancléře a odchod do exilu 
v Anglii a posléze Bruselu. V roce 1851 
se vrací do Vídně, kde občasně radí no-
vému císaři Františku Josefovi I. a kde 
v roce 1959 ve věku 86 let umírá.

CELýM JMéNEM KLEMENT VáCLaV LOThaR NEPOMuK KNížE METTERNICh-
WINNEbuRg-OChSENhauSEN, VéVODa Z PORTELLy. ZáSaDNíM ZPůSObEM 

OVLIVNIL PODObu žIVOTa V NaŠEM TEhDEJŠíM STáTě, aLE I Na CELéM 
EVROPSKéM KONTINENTu. SPOLu S TaLLEyRaNDEM, PaLMERSTONEM 

a bISMaRCKEM TaK PaTří K VELIKáNůM ZahRaNIČNí POLITIKy 19. STOLETí.

mEttERniCh: 
aRChitEkt stability

MatěJ trávníČek

spolupracovník redakce

Klemens von Metternich 
(1773–1859)

1809–1848 – ministr zahraničí • 
Rakouského císařství
1821–1848 – kancléř Rakouského • 
císařství
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1/ Co znamená obnovitelný zdroj energie?
a) Zdroj energie, jehož rychlost 

spotřeby je vyšší než rychlost 
přirozené obnovy.

b) Zdroj energie, jehož 
využívání můžeme přerušit 
a po určitém časovém období 
opět obnovit.

c) Zdroj energie, jehož rychlost 
spotřeby je nižší nebo rovna 
rychlosti jejich přirozené 
obnovy.

2/ V 90. letech 20. století došlo 
u tepelných elektráren ke změnám, které 
vedly ke snížení kyselosti srážek. Věděli 
byste, o jaké změny šlo?
a) V elektrárnách se přestalo 

topit uhlím, topí se už výhradně 
rašelinou, při jejím spalování 
uniká do ovzduší méně 
nebezpečných látek.

b) Do komínů elektráren byly 
nainstalovány odsiřovací filtry 
spalin, takže do atmosféry uniká 
méně oxidu siřičitého.

c) Byly zcela zásadně změněny 
spalovací kotle, které nyní 
umožňují dokonalejší spalování 
s menší produkcí nebezpečných 
spalin.

3/ Ve které z následujících odpovědí jsou 
obsaženy pouze národní parky České 
republiky?
a) Šumava, Krkonoše, Krušné hory, 

Beskydy
b) Šumava, Krkonoše, České 

Švýcarsko, Podyjí
c) Podyjí, Krkonoše, Šumava, 

Beskydy

4/ Které z chráněných území je zařazeno 
do sítě geoparků UNESCO?
a) Litovelské Pomoraví
b) Český ráj
c) Moravský kras

5/ Která země Evropské unie nejvíc 
využívá obnovitelné zdroje energie?
a) Švédsko
b) Dánsko
c) Rakousko

6/ Co znamená pojem „emise“?
a) Komise pro posuzování vlivů na 

životní prostředí.
b) Koncentrace znečisťujících látek 

vypouštěných do prostředí.
c) Nahromaděné škodlivé látky 

v půdě, vodě a organismech.

7/ Tipněte si, kolik litrů vody spotřebuje 
jeden obyvatel ČR za den.
a) asi 50 l
b) asi 130 l
c) asi 300 l

8/ Podle podmínek Kjótského protokolu 
musí průmyslově vyspělé země snížit 
emise skleníkových plynů v průměru o 5 % 
pod úroveň hodnot z roku 1990. Snížení se 
bude měřit v období mezi lety…
a) 2008 a 2012
b) 2003 a 2007
c) 2005 a 2009

9/ Která mezinárodní organizace má 
na starosti přípravu pravidelných 
zpráv o vědeckých poznatcích na poli 
klimatických změn?
a) Program OSN pro životní 

prostředí (UNEP)
b) Mezinárodní rada pro vědu 

(ICSU)
c) Mezivládní panel pro změny 

klimatu (IPCC)

10/ O čem pojednává Montrealský 
protokol?
a) O snížení produkce skleníkových 

plynů.
b) O snížení spotřeby 

neobnovitelných zdrojů surovin.
c) O snížení produkce freonů.

11/ Kdo v ČR provozuje měřicí stanice 
imisí v ovzduší?
a) ČHMÚ
b) ČEZ
c) ČSAV

12/ Rybníky byly u nás zakládány 
hlavně v:
a) 16. a 17. století
b) 13. a 14. století
c) 18. a 19. století

13/ Vyberte z uvedených vodních ploch tu, 
která vznikla přirozenou cestou:
a) Černé jezero
b) Orlík
c) Máchovo jezero

14/ Na který den v kalendáři připadá 
Světový den vody?
a) 22. duben
b) 22. březen
c) 22. září

15/ NATURA 2000 je název
a) časopisu vydávaného 

novozélandskými členy 
organizace Greenpeace od roku 
2000

b) ekologického pracího prostředku 
s rokem výroby 2000 (neobsahuje 
fosfáty – šetrný k prostředí)

c) programu na vytvoření sítě 
chráněných území a významných 
biotopů v členských zemích EU 
k ochraně ptáků a stanovišť

16/ Kde se na území ČR nachází největší 
fotovoltaická elektrárna ve střední 
a východní Evropě?
a) Prachatice, Prachaticko, Jižní 

Čechy
b) Bušanovice, Prachaticko, Jižní 

Čechy
c) Vimperk, Prachaticko, Jižní Čechy

17/ Kde a kdy vznikl první NP na světě?
a) Kanada (1812)
b) USA (1872)
c) Rakousko (1925)

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

Hodnocení:
0–6/ Měli byste zašátrat v knihovně 
a znovu si prolistovat učebnici 
přírodopisu.
7–12/ Vy se v přírodě neztratíte, ani 
v té praktické, ani teoretické.
13–17/ Z vás by měl ministr Drobil 
radost.

životní prostředí

zábaVa / VědOmOstní tEst
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V tajence najdete začátek citátu, týkajícího se životního prostředí.: (tajenka) … Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný 
či nepochopitelný smysl jejího konání.

zábaVa / křížOVka

Řešení: Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. …

ÚSTřEDNa

aLbuM IVy 
bITTOVé

hLaVNí 
MěSTO MaLI

STaRá SRb-
SKá MíRa

OžEhNuTí 
(ZaST.)

POMůCKy: 
aKOV, bIKILa, 
IMID, uCha

ČaSTOVaT PLaMENNý
začátEk 
taJEnky NEPRaVDa PTáCI (ZOOL.) PSí PLEMENO

INICIáLy 
PROZaIKa 

ECa

POLy-
FENyLEN-

EThER (ZKR.)

aNgL. 
„uCTíVaT“

ChEM. ZN. 
aRSENu

MíRNIT

PObíDKa 
KE SKOKu

OPaK 
SChLaZENí

REDuKCE

OZNaČENí 
KaMIONů

168 hODIN

KELTSKé 
MužSKé 
JMéNO

ZáPaSIT

ZPěVOhRa

PLaTIDLO 
JaR

ZMaTENý 
ČLOVěK

KONTuRa

CIZOPaSNá 
MOuCha

SEVERSKé 
ZVířE

KLEŠTěNEC

KaMENNý 
MaSIV 

MODEL 
VOZů VW

ÚTěK

KLENba
SNížENí

DaREba 
(Nář.)

DOLEJI

ČESKý MaLíř 
a gRaFIK 

(FRaNTIŠEK)

ZaDRhNuTí 
V řEČI 
(říDCE)

VERDIhO 
OPERa

aNgL. 
„PEČEŤ“

býVaLý 
ETIOPSKý 

aTLET

ČTVEREČNý 
NEROST

CETKa

SaLaMaNDR

PRVEK žLuTé 
baRVy

NEJLEPŠí 
VýKON 

CíRKEVNí 
ZPěV

ČESKá TV 
STaNICE

PřEDNí ČáST 
hLaVy

ZN. 
VOLTaMPéRu

SLOuČENINa 
JODu

CIZOKRaJNé 
DřEVO

uKaZaTEL 
SMěRu

CVIČNá VES-
Lař. LOĎ

uMěLECKý 
SMěR

ZáSObNíK 
ObILí

LOTyŠSKý 
ŠaChOVý 
VELMISTR

KObKa

ZKR. NaŠí 
baNKy

kOnEC 
taJEnky

NEODbORNíCI

VěTRáNí

PROKLETí

POLIbEK 
(Nář.)

KySELINa 
OLEJOVá

JM. ZPěVaČ-
Ky bRaXTON

DENíK PRůb. 
NEMOCI 

DRuh 
TKaNINy

KRáTKé 
KabáTy

CVIČEbNí 
ÚbOR

SEVERSKý 
MOř. PTáK

aNgL. FIRE 
MNí ZKR.

LEPIDLO

SPZ ÚSTí 
NaD LabEM

KLuS KONě

RuSKá Rybí 
POLéVKa

SNížENý TÓN

ŠuMIVé VíNO

VýPRaVNý 
báSNíK

ZN. ÚSTNí 
VODy

MužSKé 
JMéNO

ORgaNICKá 
SLOuČENINa

hOSPODář

STROMOřaDí

ŠICí VLáKNO

MPZ 
aRgENTINy

OKRaSNá 
KVěTINa

LIhOVINa 
Z RýžE

INICIáLy 
PILaROVé

ChEM. ZN. 
ThuLIa

aVŠaK
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Naše země po listopadu 1989 
prožila dynamický vývoj, který 

radikálně změnil její tvář. Kniha Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997 
nabízí ucelené zachycení této zajímavé doby, jejíž někteří aktéři mnohdy 
utvářejí i dnešek. Čtivě psaný text je vystavěn na důkladné analýze klíčo-
vých událostí a zlomových momentů od zhroucení komunistického režimu 
do takzvaného „sarajevského atentátu“. Čtenář má možnost nahlédnout do 

nitra Občanského fóra, hlavního aktéra přechodu k demokracii z přelomu 
osmdesátých a devadesátých let, sledovat zrod české pravice a levice, vý-
bušné spory kolem lustrací, ekonomické transformace, česko-slovenských 
vztahů, stejně jako zákulisí sestavování vlád nebo skandálů, které otřásly 
politickou scénou. Plastické zachycení tehdejší politiky dokreslují dobo-
vé fotografie zachycující specifickou atmosféru této unikátní etapy čes-
kých dějin.

Občanský průkaz se odehrává 
v Praze, mezi lety 1973–1977. 

Tedy v letech nejtužší normalizace, v období po okupaci Československé so-
cialistické republiky vojsky armád Varšavské smlouvy. V době, „kdy big beat 
a dlouhé vlasy byly rebelií proti husákovskému socialismu, občanský průkaz 
prostředkem k policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou svátostí“.

Sami tvůrci o svém filmu řekli: „Děj filmu obsáhne tři roky života čtyř 
spolužáků – Petra, který je zároveň vypravěčem příběhu, a jeho kamarádů 
Popelky, Aleše a Míti. Obsáhne období mezi jejich patnáctým a osmnáctým 
rokem; od okamžiku, kdy je jim patnáct let a oni dostanou občanský průkaz, 
až do chvíle, kdy se snaží uniknout vojně v komunistické armádě a pokou-
šejí se získat modrou knížku.“ www.palacecinemas.cz

redakce

CEVRO Revue

gRaf měsíCE názORy na důChOdOVý systém

Viděli JsmE
Občanský průkaz / Ondřej Trojan, ČR, 
2010
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25 % 37 % 34 % 4 %

Současná úprava 
je pro budoucnost zcela 

nevyhovující, je třeba zavést 
úplně jiný systém 

důchodového zapezpečení.

Do budoucna 
je třeba současnou 

podobu důchodového 
zapezpečení 

podstatně změnit.

S drobnými 
úpravami 

by současná 
podoba důchodového 

zabezpečení byla 
dobrá i do budoucna.

Na současné 
podobě důchodového 

zabezpečení 
není třeba 

do budoucna 
nic měnit.

S kterým z následujících tvrzení souhlasíte nejvíce?

redakce

CEVRO Revue

PřEčEtli JsmE
Éra nevinnosti. Česká politika 
1989–1997 / Lubomír Kopeček, barrister 
and Principal, 2010
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Petr Sokol

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

POtěŠilO nás zklamalO nás
I veřejný sektor musí dýchat s ekonomikou.

Petr Nečas k chystané stávce státních zaměstnanců a faktu, že zatím-
co v soukromém sektoru přišlo o práci 84 tisíc zaměstnanců, ve ve-
řejném jich 6 tisíc přibylo.

Stávkujeme proto, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování.

Jaroslav Zavadil ke stávce, přestože kvůli ní přijde státní rozpočet 
o 2,5 miliardy korun.

měsíC čEské PRaViCE

červenec–prosinec

Výkonná rada pro vytvoření trojkoalice
Výkonná rada schválila 12. července Koaliční smlouvu o vytvoření koalice 
rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřenou mezi 

ODS, TOP 09 a stranou Věci veřejné. Již prvního července dohody podpoři-
lo Grémium ODS a také Klub poslanců ODS ve Sněmovně.

zahájení podzimní volební kampaně
Představením volebního manifestu k senátním a komunálním volbám 3. září 
ODS na pražském Žofíně oficiálně odstartovala svou centrální kampaň. Na 
konferenci s názvem „I v těchto volbách rozhodujete o odpovědných re-
formách“ vystoupily špičky ODS a někteří senátní a komunální kandidáti. 
V průběhu zhruba hodinové konference vystoupili kromě předsedy ODS Pe-
tra Nečase také 1. místopředsedkyně strany Miroslava Němcová a místo-

předseda Senátu Jiří Liška. Svůj pohled na význam podzimních voleb před-
stavili také čtyři zástupci senátních a komunálních kandidátů – Veronika 
Vrecionová, Milan Pešák, Martin Baxa a Robert Kotzian. V závěru konferen-
ce představil volební manažer Richard Svoboda vizuální styl a hlavní prvky 
centrální senátní a komunální kampaně, jejímž jádrem je volební manifest 
s názvem „I v těchto volbách rozhodujete o odpovědných reformách“.

Vznikla evropská konzervativní nadace
Za účasti bývalé britské premiérky baronky Margaret Thatcherové se ve čtvr-
tek 30. září 2010 večer uskutečnilo v Londýně slavnostní setkání nové poli-
tické nadace New Direction – Foundation for European Reform. Tato nada-
ce je spojena s Aliancí evropských konzervativců a reformistů a Skupinou 
evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu, jejichž 
spoluzakladatelem je spolu s britskými konzervativci a dalšími stranami 

i Občanská demokratická strana. Během večera také vystoupil šéf nadace 
a poslanec EP Geoffrey Van Orden a britský ministr obrany Liam Fox. Jed-
nání se z české strany zúčastnil Ivan Langer, který se stal členem správní 
rady nové nadace. Ivan Langer v roce 1999 založil CEVRO – Liberálně-kon-
zervativní akademii, která patří k významným politickým nadacím a bude do 
budoucna jedním z hlavních partnerů evropské New Direction.

senátní a komunální volby
ODS zaznamenala ústup z pozic v letošních říjnových senátních a komunál-
ních volbách. Na komunální úrovni dokázala zvítězit jen v jediném krajském 
a třech dalších statutárních městech. I ve městech ji často předstihla ČSSD. 
Ta ve volbách zvítězila na počet hlasů, ale nikoli na počet mandátů, kde byla 
nakonec slabší než občanští demokraté. Občanští demokraté získali v letoš-
ních senátních volbách osm křesel. Oproti letošním volbám do zastupitel-
stev měst a obcí to není pro občanskou demokracii zdaleka historicky nej-

horší senátní výsledek. Ve srovnání s volbami do Senátu před dvěma lety se 
jedná dokonce o relativní zlepšení. Zatímco v roce 2008 ODS uspěla pouze 
ve třech pražských obvodech a všude jinde odešla poražena, tentokrát je vý-
čet jejích senátních úspěchů přece jenom o něco delší. Zisk osmi senátních 
obvodů se podobá rokům 1998 a 2002, kdy ODS vybojovala devět křesel, 
a je dokonce úplně shodný s bilancí občanských demokratů z roku 2000, 
kdy také uspěla osmička „modrých“ senátních kandidátů.

Richard svoboda předsedou klubu senátorů
Na svém zasedání 11. listopadu zvolil senátorský klub ODS nové devítičlen-
né předsednictvo. Předsedou klubu se stal nově brněnský senátor Richard 
Svoboda, který od roku 2006 působil jako 1. místopředseda klubu. V této 
funkci Svobodu vystřídal pražský senátor Tomáš Kladívko. Na pozici místo-
předsedů senátorského klubu byli zvoleni jeho dosavadní 2. místopředseda 
Miroslav Škaloud a Miloš Vystrčil. Na vedení klubu se bude podílet také pět 

řadových členů předsednictva: Daniela Filipiová, Jaroslav Kubera, Jiří Ober-
falzer, Petr Pakosta a Zdeněk Schwarz. V 8. funkčním období 2010–2012 
má senátorský klub ODS 25 členů. Na ustavující schůzi nově doplněného 
Senátu byl zvolen do funkce prvního místopředsedy Přemysl Sobotka. ODS 
současně v šestičlenném předsednictvu horní parlamentní komory získala 
i další místopředsednický post, který bude zastávat Alena Palečková.




