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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVRO,

politolog

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

místopředseda PS PČR,

předseda CEVRO

Čím častěji se premiér Gross schází
s politiky jiných stran a čím déle jedná,
tím více si člověk musí klást otázku,
o čem to vlastně jedná? Jakou vládu si
přeje? Je to ta, o níž hovoří a přitom si ji
nepřeje, tedy tzv. proevropská nekomu-
nistická? Anebo ta o níž nehovoří, ale
přeje si jí, tedy menšinová s podporou
komunistů? Čí to bude vláda? A co
bude jejím programem?

Také vlastně není jasné, co se stalo
se starou vládou? Padla, či nepadla,
měla, či neměla důvěru parlamentu?
Kdo v ní ještě vůbec sedí, takříkajíc obě-
ma půlkami, tedy sedí v ní a chce v ní se-
dět, když nejméně sedm ministrů již po-
dalo demisi? A máme tedy vůbec vládu,
nebo nemáme?

Je také třeba připomenout, že proti
Grossově vládě (a te� sám váhám, jestli
říci té současné nebo minulé?) hlasovali
i ti, kteří v ní sedí. Protože však o vládě

nehlasovali (a tím hlasovali pro) ti, kteří
v ní nesedí, vláda sice důvěru nezískala,
ale nedůvěra jí nebyla vyslovena. Vládu
tedy máme i nemáme, důvěru má
i nemá a z toho plyne závěr, že padla
i nepadla.

Jakkoli toho moc nevíme, resp.
možná toho víme tolik, že se až nechce
věřit, že je něco takového vůbec možné,
už te� můžeme konstatovat jedno. Vlá-
da nová (staronová, stará, čert ví?) se
sestavuje proto, že premiér té staré má
problém. Zásadní problém. Dobře ví,
že je nedůvěryhodný, ví, že jakékoli čis-
té, srozumitelné a rychlé řešení by zna-
menalo jeho konec. A na to se má příliš
rád. Svoji funkci, která je výrazem sebe-
lásky, si pak cení víc, než je chlapské,
státnické a odpovědné. Než aby uznal
svoji prohru, raději obětuje důvěryhod-
nost celého politického systému, raději
obětuje důvěru občanů v politiku jako

takovou. Raději si znesváří prezidenta,
politiky všech standardních stran a na-
konec i ty rozumnější ve své vlastní stra-
ně. Jelikož tuší, že je to naposledy, je
třeba to ještě pořádně roztočit a doufat,
že je možné lavírovat až do řádných
voleb.

Stanislav Gross ze všeho nejvíce při-
pomíná jednoho předlistopadového po-
litika, který sám sebe trefně označil sou-
slovím „kůl v plotě“. Jmenoval se Mi-
louš Jakeš a zůstane v našich moderních
dějinách zapsán jako nejsměšnější a zá-
roveň nejtragičtější figurka. Ještě pár-
krát premiér otočí svoje názory během
několika hodin o 180 stupňů nebo vy-
myslí pár Rodů, Viků a Simkaničů a
Milouš Jakeš přijde o svůj primát. Ko-
munisty stál Jakeš pád celého systému.
Jak dlouho ještě bude ČSSD podporo-
vat člověka, který jí prokazatelně kope
hrob?

Čtvrté číslo časopisu CEVRO, který
pro Vás vydává naše sdružení, přináší
v první řadě rozšířené stěžejní téma. Tím
se stala Finanční perspektiva 2007–2013.
Dokument tohoto jména hýbe v těchto
měsících Evropskou unií podobně jako
tzv. evropská ústava.

Zatímco tzv. evropská ústava stanoví
rozdělení kompetencí mezi členské státy
a Evropskou unii, Finanční perspektiva
reguluje druhý klíčový moment evropské
integrace, a to sice rozdělování a toky fi-
nancí mezi členskými státy a unijní kasou.

U nás je každoroční schvalování ná-
rodního rozpočtu vnímáno velmi pozor-
ně, avšak současné projednávání rozpoč-
tu Unie, a to hned na dobu celých šesti let,

je zatím trochu stranou zájmu občanů,
politiků i médií. A právě to se snaží na-
pravit časopis CEVRO.

Dubnové CEVRO přináší k tématu
finanční perspektivy hned několik mate-
riálů. V redakčním článku Jana Jelínková
přibližuje průběh stejnojmenné konfe-
rence. Svůj pohled na finanční perspekti-
vu a hospodářskou politiku Evropské
unie nabízí v dalším článku tematické čás-
ti poslanec Evropského pralamentu Petr
Duchoň. Psané slovo vždy velmi dobře
doplňují grafické příklady. A právě ty pro
náš časopis v souvislosti s tématem „ev-
ropského rozpočtu“ připravil další z pos-
lanců Evropského parlamenu Oldřich
Vlasák. Blok článků o finanční perspekti-

vě doplňuje rozhovor s členem rozpočto-
vého výboru EP Hynkem Fajmonem.

Na dalších stránkách pokračují pravi-
delné rubriky. Galerie velikánů světové
pravicové politiky tentokrát po třech poli-
ticích „z praxe“ představuje jednoho
z největších klasiků pravicového politic-
kého myšlení Friedricha Augusta Haye-
ka. Jeho výrok najdete i v populární
křížovce.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

KŮL V PLOTĚ
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Konferenci, která proběhla v prosto-
rách CEVRO, zahájil jeho ředitel, jenž
účastníky seznámil s motivací pro uspořá-
dání konference i jejím programem. Do-
polední blok konference se zabýval fi-
nanční perspektivou a reformou rozpočtu
EU. Řečníky tohoto bloku byli poslanci
EP Oldřich Vlasák a Hynek Fajmon a ve-
doucí Zastoupení Evropské komise v ČR
Christian Bourgin.

Jako první se ujal slova poslanec EP a
člen výboru pro regionální rozvoj Oldřich
Vlasák. V úvodu svého vystoupení upo-
zornil na fakt, že základním úkolem roz-
počtu je určení výše jeho jednotlivých ka-
pitol, a že rozpočet by měl být vždycky vy-
rovnaný. Dále se zmínil o původu peněz,
které přicházejí do rozpočtu EU z dávek
uvalených na zemědělské produkty
dovážené do EU (clo na zboží vstupující
do Evropské unie, příspěvek založený na
příjmech z DPH ve všech členských stá-
tech atd.) a také o tom, že maximální část-

ka, kterou mohou země přispívat do roz-
počtu EU, činí 1,24 % hrubého národní-
ho produktu. Naopak, výdajové položky
se vztahují na společnou zemědělskou
politiku, politiku hospodářské a sociální
soudržnosti – strukturální operace a os-
tatní politiky, jako je např. zaměstnanost
atd. V další části svého vystoupení se za-
měřil na finanční perspektivu. Zmínil se,
že finanční perspektivou se rozumí vícele-
tý rámcový finanční plán, finanční výhled,
který stanovuje mantinely pro budoucí
každoroční rozpočty EU, vymezuje roz-
sah rozpočtových příjmů, tedy celkovou
vymezenou částku pro platby, stanovuje
celkový strop rozpočtových výdajů ve for-
mě celkové vymezené částky závazků a
také vytyčuje maximální částky pro jed-
notlivé kategorie výdajů (kapitoly). Fi-
nanční perspektiva EU je vázána na poli-
tické priority. V poslední části svého vy-
stoupení se poslanec EP Vlasák zaměřil
na vazby a inspirace pro Českou republi-

ku a ještě jednou připomněl tři důležitá
fakta týkající se rozpočtu EU: a) dlouho-
době vyrovnaný rozpočet, b) nežití EU na
dluh (narozdíl od národních států), c) in-
stitut rozpočtového výhledu a programo-
vě orientovaného rozpočtování může být
inspirací pro Českou republiku.

Jako další vystoupil na konferenci Fi-
nanční perspektiva EU 2007–2013 zá-
stupce EK Christian Bourgin. Prezento-
val stanovisko této instituce, které se příliš
nelišilo od stanoviska zúčastněných pos-
lanců EP. Připomněl politický kontext fi-
nančních perspektiv. Pokud chce EU do-
sáhnout svých cílů, tzn. stát se nejkonku-
renceschopnější ekonomikou, zajistit bez-
pečnost svých občanů a stát se vůdčím ak-
térem v celosvětovém měřítku, a zároveň
chce zajistit úspěch dalšího rozšiřování, je
zapotřebí k tomu mít dostatečné zdroje.
Christian Bourgin také poznamenal, že
finanční perspektiva je něco jiného než
rozpočet EU. Jde o určení rámce rozpoč-
tů, včetně posilování rozpočtové kázně.
Upozornil, že důležité je to, aby finanční
rámce odpovídaly politickým prioritám,
jak tomu bylo i v předchozích obdobích.
V současném období je hlavní prioritou
využití rozpočtu. Podotknul, že první
priorita finančního rámce se velmi úzce
odvíjí od lisabonské agendy a spočívá ve
snaze o transformaci EU do dynamické
ekonomiky založené na znalostech. Dru-
hou prioritou je posilování hospodářské a
sociální soudržnosti. Třetí prioritou je ří-
zení přírodních zdrojů, což zahrnuje i ze-
mědělství. Čtvrtá priorita se týká oblastí
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a
pátá priorita pak úlohy EU na celosvěto-
vé scéně. První dvě priority představují
největší podíl v rozpočtu. Dále seznámil
účastníky konference s podrobnou analý-
zou jednotlivých priorit.

Posledním vystupujícím v dopoledním
bloku byl další poslanec EP Hynek Faj-
mon, zástupce ODS v rozpočtovém výbo-
ru. Ten účastníky dopodrobna seznámil
s rozdělením rozpočtu EU. Vysvětlil po-
jem finanční perspektiva a zdůraznil zej-
ména to, že jde o právně nezávazný rá-
mec pro stanovování stropů příjmů a vý-
dajů pro jednotlivé rozpočtové roky, který
nemá oporu v primárním právu jednotli-

téma

KONFERENCE „FINANČNÍ
PERSPEKTIVA EU
2007–2013“

JANA JELÍNKOVÁ

redaktorka

PRVNÍ DEN V MĚSÍCI DUBNU USPOŘÁDALO CEVRO VE
SPOLUPRÁCI S POSLANCEM EVROPSKÉHO PARLAMENTU
OLDŘICHEM VLASÁKEM A ZA PODPORY FRAKCE EVROPSKÉ
LIDOVÉ STRANY-EVROPSKÝCH DEMOKRATŮ V EP KONFERENCI
NA TÉMA „FINANČNÍ PERSPEKTIVA EU 2007–2013“.

V prvním bloku konference vystoupili poslanci EP O. Vlasák a
H. Fajmon a vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Ch. Bourgin.
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téma

vých členských států EU. Jeho dodržová-
ní garantuje meziinstitucionální dohoda
(IIA) z roku 1999. V případě přijetí ústav-
ní smlouvy by se finanční perspektiva sta-
la součástí primárního práva. Také se
zmínil o výdajích a příjmech ČR z EU
v letech 2004–2006 a nastínil finanční per-
spektivu v letech 2007–2013. Poté hovořil
o politických prioritách a na závěr do po-
drobností rozvedl plány EK v oblasti spo-
lečné zemědělské politiky.

Odpoledne následoval blok věnovaný
Lisabonské strategii a finančnímu výhle-
du v roce 2007–2013. Pozvání CEVRO
přijali Eva Klvačová, ředitelka Institutu
pro integraci ČR do evropské a světové
ekonomiky při VŠE Praha, Petr Mach –
ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a
poslanec EP Petr Duchoň (zkrácenou
verzi vystoupení přináší jeho článek v to-
mot čísle).

Jako první se ujala slova Doc. Eva Kl-
vačová, která se věnovala tématu Lisa-
bonské strategie. Zmínila se o vzniku této
strategie v roce 2000, v době kdy si EU vy-
tkla za cíl stát se do roku 2010 nejkonku-
renceschopnějším regionem světa, s tím
že tato konkurenceschopnost bude zalo-
žena na znalostech. Připomněla triádu je-
jích cílů tj. konkurenceschopnost, sociální
soudržnost a udržitelnost rozvoje. Podot-
kla, že ze vniku této strategie měla ambi-
valentní pocity, protože na jedné straně
chápala užitečnost i smysluplnost pokusu
o zachování evropského sociálního mo-
delu, ale na druhé straně bylo zcela zřej-
mé, že jde o cíle navzájem jen těžko usku-
tečnitelné. Připomněla také další dílčí cíle
strategie: zvýšení průměrného ekonomic-
kého růstu, vytvoření 20 milionů pracov-
ních míst, zvýšení míry zaměstnanosti na
70 % atd. Připomněla, že první pochyb-
nosti o naplnění Lisabonské strategie
vznikaly již velmi brzy. Například v roce
2003 vznikla studie zpracovaná Světovým
ekonomickým fórem, která se opírala
o multikriteriální hodnocení konkurence-
schopnosti a poukazovala na nemožnost
splnění zmíněných dílčích cílů.

Dalším přednášejícím v řadě byl eko-
nom Petr Mach. Ten ve svém vystoupe-
ním zmínil fakt, že boj o peníze EU je
hrou s nulovým součtem. Nové členské

země totiž chtějí udržet co nejvíce peněz
v balíku „strukturální fondy“, staré chudé
země chtějí udržet své pozice čistých pří-
jemců, zatímco bohaté země nechtějí pla-
tit více a Britové si chtějí zachovat svůj
„rabat“. Zmínil se, že celý systém financí
EU je v rozporu s tzv. principem subsidia-
rity. Podle jeho názoru by pro ČR bylo
lepší, kdyby do EU nemusela žádné pení-
ze posílat a o žádné peníze žádat. Pak by
měla možnost stát na straně bohatších
zemí a prosazovat co nejnižší příspěvek.

V diskusích obou panelů padla celá
řada otázek, které se týkaly jak vysloveně
ekonomických problémů, tak také evrop-
ské integrace jako problému politického.
Účastníci konference přišli také s řadou
nových námětů, z nichž některé se staly
předmětem dlouhých polemik. Konfe-
rence „Finanční perspektiva EU
2007–2013“ tak splnila svůj cíl seznámit
účastníky s touto problematikou.

Otázky spojené s financováním EU vyvolaly bouřlivou diskusi.

Druhý blok obsahoval vystoupení Evy Klvačové z VŠE, Petra Macha
z CEP a poslance EP Petra Duchoně.
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Připomeňme si její podstatu. Lisabon-
ská strategie, přijatá v březnu 2000, defi-
nuje strategický cíl EU a cestu k jeho na-
plnění pro období do roku 2010. Cílem je
„stát se nejvíce konkurenceschopnou a
nejvíce dynamickou znalostní ekonomi-
kou světa, která bude schopná dosáh-
nout udržitelného ekonomického rozvoje
s vyšším počtem a lepší kvalitou pracov-
ních míst a zároveň vyšší sociální sou-
držností“.

J. M. Barroso, předseda evropské Ko-
mise, nazval nedávno tuto strategii „epi-
centrem reformy EU“. Chápe ji jako pru-
bířský kámen, podle kterého budou oby-
vatelé zemí EU posuzovat úspěšnost EU
jako celku. O významu Lisabonské strate-
gie se přesto začíná pochybovat i mezi lid-
mi, kteří evropskou integraci dosud téměř
bez výhrad podporovali.

Od schválení dokumentu uplynulo pět
let. Strategie se nachází takříkajíc v polo-
čase. Proto se EU již od počátku roku
2004 ohlíží zpět a snaží se přitom bilanco-
vat dosažené výsledky. Není to bilancová-
ní radostné. Tempo ekonomického růstu
v EU je hluboce pod prognózovanými
3% HDP. S konkurenceschopností to vy-
padá neméně černě. Například podle vy-
jádření jednoho kapitána automobilové-
ho průmyslu by se nemusela za padesát
let v EU auta již vůbec vyrábět, protože
evropské automobilky nevydrží konku-
renční tlak asijských výrobců. Nezaměst-
nanost je v EU zhruba dvakrát vyšší než

v USA. Ve srovnání s nimi se zde investu-
je podstatně méně do vědy a výzkumu.
Chybí také dostatečně silná vůle po ne-
zbytných sociálních reformách, které jsou
stále naléhavější. Elementární zjištění, že
na sociální vymoženosti a na péči o život-
ní prostředí se musí nejprve vytvořit fi-
nanční zdroje, není většinou unijních po-
litiků respektováno.

Bývalý nizozemský premiér Wim Kok,
kterému připadla nepříjemná úloha ana-
lyzovat Lisabonskou strategii, o ní nedáv-
no prohlásil: „Lisabon je o všem, a proto
o ničem.“ Škoda, že se před začátkem
analytických prací, které zabraly bezmála
rok a vyžádaly si jistě značné náklady, ne-
poradil s naším prezidentem. V. Klaus,
domnívám se, by mu stejný závěr sdělil
okamžitě, a na rozdíl od analytiků i zdar-
ma.

Kokova zpráva vyvolala diskusi a vzá-
pětí také návrh na revizi Lisabonské stra-
tegie. Napříště má být akcentován ekono-
mický, nikoliv sociální, či ekologický pilíř
strategie. Ústředním heslem se má stát
ekonomický růst a pracovní příležitosti.
Většina unijních politiků spatřuje cestu
k cíli pouze v opatřeních, která nejsou ve-
řejností považována za bolestivá a kon-
troverzní. V revidované strategii tedy or-
dinují především investice do vzdělávání,
vědy, výzkumu a inovací. Zdůrazňují rov-
něž odpovědnost jednotlivých států za
realizaci Lisabonské strategie a nezbyt-
nost masové politické podpory tomuto

dokumentu. Skutečnost, že konkurences-
chopnost závisí velmi silně na nákladech
na práci, na daňové zátěži a dalších para-
metrech ekonomického prostředí, zůstá-
vá stranou jejich pozornosti.

ODS je přesvědčena, že oživení eko-
nomiky v zemích EU vyžaduje mnohem
více, než investovat do vědy a vzdělávání.
Je zapotřebí více motivovat k práci, ome-
zit všemožné regulace, usnadnit volný po-
hyb pracovních sil, služeb, firem, investic a
kapitálu, rychle provést nepopulární re-
formy a vyhnout se přitom politickému
úskalí, které nedávno popsal lucembur-
ský premiér J. C. Junker následujícími vě-
tami. „Není problém provést reformy.
Problémem je, jak po provedených refor-
mách opět vyhrát volby.“

O tom, že je možné vydat se tímto
odvážným směrem, svědčí reformní kro-
ky podniknuté např. na Slovensku. Dou-
fejme, že se slovenským politikům podaří
překonat Junckerovo dilema.

Ani revidovaná Lisabonská strategie
nepřináší řešení problému. Domnívám
se, že probíhající diskuse o nových lákavě
znějících formulacích záhy utichne. Lisa-
bonská strategie pak v tichosti skončí jako
dokument, který chtěl prosperitu zemí
EU významně pozvednout, nicméně ve
skutečnosti ji nikterak neovlivnil.

Dokud si vedoucí politici EU neuvě-
domí zásadní rozpor mezi ambicemi EU
a jejími schopnostmi je naplňovat, bude
dál pokračovat nynější období čekání na
Godota, který nepřijde.

Slabou útěchou nám může být, že ča-
sem se problémy EU vyhrotí a politická
průchodnost radikálních reforem se zvýší.
Cenou za čekání však bude větší bolesti-
vost reforem, v horším případě i ohrožení
politické stability.

téma

NAD LISABONSKOU STRATEGIÍ, KTERÁ JE V POLITICKÉM
PROSTŘEDÍ EU POVAŽOVÁNA ZA KLÍČOVÝ DOKUMENT, SE
ZAČÍNAJÍ VZNÁŠET POCHYBNOSTI I V EVROPSKÉM
PARLAMENTU.

PETR DUCHOŇ

poslanec EP

LISABONSKÁ STRATEGIE
– ČEKÁNÍ NA GODOTA
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téma

STRUKTURA ROZPOČTU
EVROPSKÉ UNIE

OLDŘICH VLASÁK

poslanec EP, předseda

SMO ČR

NA KONFERENCI FINANČNÍ PERSPEKTIVA 2007 AŽ 2013 VYSTOUPIL S PŘÍSPĚVKEM
POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU OLDŘICH VLASÁK. SVOJI PŘEDNÁŠKU DOPROVODIL

PREZENTACÍ NĚKOLIKA ZAJÍMAVÝCH GRAFŮ. NĚKTERÉ Z NICH JSME PRO VÁS VYBRALI A
SE SVOLENÍM PANA POSLANCE JE PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH NAŠEHO ČASOPISU.

PRVNÍ DVA GRAFY UKAZUJÍ STRUKTURU VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ROZPOČTU EU, POSLEDNÍ PAK
STRUKTURU BUDOUCÍCH ROZPOČTŮ V SOULADU S NÁVRHEM FINANČNÍ PERSPEKTIVY, JAK

HO PŘEDLOŽILA KOMISE. PRO ZÁJEMCE JE KOMPLETNÍ VERZE PREZENTACE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH HTTP://WWW.VLASAK.NET.
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rozhovor

HYNEK FAJMON

člen rozpočtového výboru EP

FINANČNÍ PERSPEKTIVA
EU A ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice stále ještě není infor-
movanost o Evropské unii příliš vysoká.
Použijme proto přirovnání. K čemu by-
ste přirovnal právě připravovanou Fi-
nanční perspektivu na národní úrovni?

Finanční perspektiva je vlastně roz-
počtem Unie. Na rozdíl od národního
rozpočtu je ale sestavována na několik let.

Co si myslíte, že je nejdůležitější věc, kte-
rou by ČR měla ve svém zájmu při vytvá-
ření finanční perspektivy činit? Domní-
váte se, že takový hlavní zájem je dosta-
tečně prosazován zástupci ČR v EU?

My jsme si zkalkulovali jednotlivé va-
rianty a prohovořili jsme, co by znamena-
ly ve finančním vztahu mezi Českou re-
publikou a Unií. Zdá se nám, že pro nás
není nejvýhodnější variantou být součástí
ani skupiny, která tlačí na nejnižší výdaje,
ani skupiny, která tlačí na co nejvyšší vý-
daje. Pro nás je výhodné být spíše někde
uprostřed. Někde v té pozici, které se říká
zlatá střední cesta, protože stále ještě
jsme relativně chudou zemí, která může
částečně vylepšit svoji pozici čerpáním pe-
něz ze strukturálních fondů. Na druhé
straně jsme diskriminováni v zemědělství.
Do budoucnosti se po vstupu ještě chud-
ších států naše pozice nebude vylepšovat.
Rozhodně bychom neměli tlačit na to,
aby se výdaje Evropské unie zvyšovali.

Pro tři roky po přistoupení byla vyjed-
nána v Kodani finanční perspektiva.
V rámci této perspektivy jsme teoreticky
příjemci. Dá se již dnes odhadnout, jestli
v novém období, až bude platná nová fi-
nanční perspektiva, budeme už čistým
plátcem do rozpočtu Evropské unie?

My vlastně nyní žijeme v rámci finanč-
ní perspektivy, která se nazývá Agenda

2000. Ta začala v roce 2000 a končí rokem
2006. Když přistupovaly nové členské stá-
ty, „desítka“ dostala specifický balík z fi-
nanční perspektivy a bylo garantováno
všem těm novým státům, že budou mír-
nými, čistými příjemci prostředků pro to
období 2004 až 2006. Čísla, jak to dopadlo
za minulý rok, nejsou ještě definitivní
i když některá už byla publikována a bude
zajímavé se na to podívat i za rok 2005 a
2006. Pro nadcházející období roku 2007
až 2013 bude ČR již v pozici, kdy se účast-
ní aktivně sestavování celého toho plánu
výdajů a příjmů. V takové pozici jsme
u stávající perspektivy nebyli, takže se
naše pozice při rozhodování zlepšuje.
Ovšem, finančně vzato, bych varoval před
tím považovat to za nějaké radikální vy-
lepšení, to si myslím, že rozhodně nena-
stane.

Je nějaká šance, nebo možnost, že se do
budoucna změní ten způsob jak je roz-
počet EU konstruován?

Nová perspektiva, přestože se o ní ho-
voří jako o přelomové, vlastně zásadním
způsobem strukturu výdajů nemění. Na-
dále největší výdajovou položkou bude
zemědělská politika, i když jinak struktu-
rovaná než dosud. Výdaje do zemědělství
a venkova budou nadále prioritou číslo
jedna a druhou nejvyšší prioritou budou
strukturální operace jako dosud. Takže
z tohoto hlediska budou peníze směřová-
ny do stejné výdajové oblasti, na tom se
nemění vůbec nic. Ale tím, že se Unie
rozšířila, dojde k přesunu finančních toků
v Evropském prostoru do jiných států.
Nová perspektiva je proto určitou konso-
lidací rozšíření Unie na 25 států. V rámci
této perspektivy pravděpodobně dojde
i k rozšíření nejméně o Rumunsko, Bul-

harko a pravděpodobně i o Chorvatsko.
V roce 2013 podstatné parametry budou:
Unie bude mít 28 států a Česká republika
i dalších devět nových států budou mít
stejné podmínky pro zemědělsfftví jako
stará „patnáctka“. Zemědělství se celkově
omezí na výdajích, i když poměrně málo,
a strukturální politika zůstane zhruba ve
stejných objemech jako doposud. Trochu
více se začne financovat společná zahra-
niční a bezpečnostní politika. I u toho, co
se označuje jako justice a vnitro, tedy
u společného prostoru spravedlnosti a
práva, budou trošku navýšené prostředky.

Na straně výdajů ale není tak velký
spor jako na straně příjmů. U příjmů pro-
to vlastně v tuto chvěli ještě nevíme, jak
jednání dopadnou. Ještě nějakou dobu se
budou „prát“ dva tábory. Na jedné straně
stojí ti bohatí, kteří chtějí, aby se méně
přerozdělovalo a méně posílalo do chud-
ších států. Tato skupina je označována
jako „gang“ 6 bohatých států. Na druhé
straně jsou ti, kteří chtějí více čerpat, a
Komise, která chce samozřejmě vše ad-
ministrovat. Proto Komise také tlačí na
větší rozpočet.

Není vyloučené, a může to dokonce
nastat, že by perspektiva nebyla přijata a
že by se finance řešily jednotlivými roční-
mi rozpočty. Situace ale spíše směřuje
k tomu, že se závěrečný kompromis bude
klonit na stranu bohatých než chudých.

Je lepší, když existuje perspektiva na ně-
kolik let než kdyby byl každý rok schva-
lován rozpočet?

Já si myslím, že to nezbytně nutné
není, aby víceletá perspektiva existovala.
Ono je to vlastně nejvíce potřebné k to-
mu, aby v České republice dobře probíha-
lo financování projektů v rámci struktu-
rální politiky. To jsou projekty, kde se sta-
ví silnice, čističky a podobné věci, které se
většinou nepodaří dodělat během jedné
sezóny a vstupuje to do více rozpočtových
období. Pokud v takové situaci nemáte
jistotu, že i druhý rok na projekt budete
mít peníze, je to jistě komplikace. Takže
to je důvod, proč se to zavedlo, aby bylo
možné víceleté financování. V tom má
perspektiva určitý smysl a určitý význam.

V RÁMCI KONFERENCE O FINANČNÍ PERSPEKTIVĚ 2007 AŽ
2013 POSKYTL ČASOPISU CEVRO ROZHOVOR HYNEK
FAJMON – POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÝ ZDE
PŮSOBÍ JAKO ČLEN ROZPOČTOVÉHO VÝBORU. TATO AKTIVITA
HO PŘEDURČUJE K POZICI ZASVĚCENÉHO KOMENTÁTORA
TOHO, CO SE SKRÝVÁ POD PRO NÁS TROCHU NEZVYKLÝM
POJMENOVÁNÍM FINANČNÍ PERSPEKTIVA.
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reformy

CO CHTĚJÍ
REFORMOVAT

KONZERVATIVCI?

Na počátku května se britská Konzer-
vativní strana potřetí pokusí sesadit z pre-
miérského postu šéfa labouristů Blaira.
Co nabízí voličům? Co chtějí konzervativ-
ci změnit ve Velké Británii za své případ-
né vlády?

Konzervativci chtějí podle předvoleb-
ních hesel: více policie, čistší nemocnice
jako symbol efektivnějšího zdravotnické-
ho systému, nižší daně, disciplínu ve ško-
lách, kontrolovanou emigraci a odpověd-
nost politiků.

Britští konzervativci slibují například,
že ušetří 12 miliard liber. Toho chtějí do-
sáhnout stop-stavem ve veřejné správě,
zrušením 235 tisíc úřednických míst a

omezením nebo zrušením 168 veřejných
institucí. Z ušetřených peněž chtějí kon-
zervativci 8 miliard použít na snížení ve-
řejného dluhu, což podle jejich názoru za-
brání nutnosti zvyšovat daně.

Zbylé čtyři miliardy by pak měly kom-
penzovat připravované daňové škrty.

Do roku 2011 chtějí konzervativci zvy-
šovat vládní náklady každoročně o 4 pro-
centa. To je odlišuje od vládních labouris-
tů, kteří chtějí rozpočet každoročně zvy-
šovat o pět procent.

V oblasti zdravotnictví chtějí politici
největší opoziční strany více personalizo-
vat celý systém, přidat do něho ještě více
peněz než plánují labouristé a hlavně

snížit byrokracii v nemocnicích.
Podobným směrem se chtějí ubírat ta-

ké v oblasti policie. Konzervativci slibují
každý rok pět tisíc nových policistů, méně
papírování, větší věznice a omezení la-
bouristické „politické korektnosti“ v boji
s kriminalitou.

Hodně důrazu kladou konzervativci
na problematiku přistěhovalectví. Strana
chce stanovit každoroční limit pro počet
imigrantů, stanovit možnost žádat o azyl
za hranicemi Británie a posílit hraniční
kontroly.

Už pátého května uvidíme, zda tento
program přinese konzervativcům vytou-
žené volební vítězství.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVRO,

politolog
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JITKA KRČMÁŘOVÁ

asistentka poslance EP

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

VOLNÝ TRH SE SLUŽBAMI
V NEDOHLEDNU

Volný trh se službami je jednou ze
čtyř proklamovaných základních svobod
v rámci Evropské unie. Je však tato svo-
boda skutečností? Krokem správným
směrem v této věci se zdála být takzvaná
Bolkesteinova směrnice, tedy směrnice
o službách. Tento legislativní počin, prvně
prezentovaný ještě za fungování Prodiho
komise v lednu 2004, má z právního hle-
diska za cíl zpřehlednění a především
sjednocení legislativy týkající se trhu se
službami, s výjimkou oblasti bankovnictví
a zdravotnictví. Tato odvětví služeb již
mají svou liberalizační právní úpravu, kte-
rá nebude novou legislativní normou mě-
něna.

Z hlediska obsahu směrnice je význam
daleko zásadnější. Předložený dokument
komise pro vnitřní trh by měl přispět
k faktické liberalizaci trhu se službami.
Nejrůznější přetrvávající omezení ze stra-
ny jednotlivých členských států, respekti-
ve různé právní úpravy podmínek pro

poskytování služeb vedou k tomu, že sku-
tečný volný pohyb služeb je v nedohlednu.

I přes skutečnost, že je současný šéf
komise pro vnitřní trh, irský komisař
Charlie McCreevy, velkým stoupencem
liberalizační směrnice, návrh směrnice na
březnovém summitu nejvyšších předsta-
vitelů zemí Evropské unie dostatečně ne-
obhájil. Summit konstatoval, že směrnice
plně neodpovídá požadavkům a má být
přepracována v rámci probíhajícího legis-
lativního procesu.

Co je tím kamenem úrazu celé směr-
nice? Je jím tzv.“princip země původu“.
Tato formulka se stala strašákem mnoha
členských států EU-15 a především pak
Francie a Německa. Princip je založen na
možnosti poskytování služeb v kterémkoli
členském státu EU dle legislativy země
původu poskytovatele. V praxi to zname-
ná, že např. český kadeřník bude moci
poskytovat své služby ve Španělsku na zá-
kladě svého živnostenského listu vydané-

ho v České republice a to bez nutnosti
jakkoli dále prokazovat své oprávnění
k výkonu této služby. Obava shora zmiňo-
vaných států je obrovská. Již nyní se Ně-
mecko či Francie potýkají s velkou neza-
městnaností a liberalizace trhu se služ-
bami by již tak neutěšenou situaci ještě
zhoršila. Francouzský prezident Chirac
svou nesmiřitelnou pozici vůči směrnici
dokonce veřejně deklaroval při vyhlášení
termínu referenda o Smlouvě o Ústavě
pro Evropu a apeloval na nutnost její
úpravy.

Směrnice tedy bude přepracována a
upravena na nátlak Francie, Německa a
dalších států. Jen stěží lze očekávat, že po-
vede ke skutečné liberalizaci. Myslím, že
se zas utopíme ve změti výjimek, pře-
chodných opatření a ústupku, což je pro
unijní legislativu typické. Z původního
dobrého záměru nám tedy možná zůsta-
ne pouze název.

LUBOMÍR SUK

poslanec PČRJAK TO BUDE DÁL S VÝSTAVBOU
DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC?

V souvislosti s návrhem vlády na zru-
šení Fondu národního majetku bude nut-
né mimo jiné řešit také otázku financová-
ní Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry. Je naprosto zjevné, že končí všechny
mimořádné příjmy z privatizace státních
podílů ve významných podnicích a ty, kte-
ré jsou ještě k dispozici, je žádoucí vy-
členit pro potřeby reformy důchodové-
ho systému. Špidlovo volební zaklínadlo
o existujících zdrojích pro financování če-
hokoliv prokazatelně tvrdě narazilo na
realitu a tak každé budoucí odpovědné
vládě nezbude nic jiného než hledat zdro-
je pro financování dopravní infrastruktu-
ry v rámci skutečných příjmů státu.

Hovořím zcela záměrně o budoucí a
odpovědné vládě, protože ta současná, ve
všech svých možných i nemožných podo-
bách, to není schopna učinit, a to hned

z několika důvodů. Za prvé jsem čím dál
tím více přesvědčen, že si socialisté a ani
jejich koaliční souputníci vůbec neuvědo-
mují, jak důležitá je kvalitní dopravní in-
frastruktura pro další rozvoj území, která
protíná. Za druhé by musela vláda, která
slíbila všechno všem přiznat, že nemůže
své velkorysé předvolební sliby plnit a tím
přiznat, že pravdu měla ODS, která před
nerealistickými sliby socialistů varovala.
A za třetí vláda, která se utěšuje, že zave-
dením elektronického mýta vyřeší prob-
lém financování dálnic, asi neumí počítat.
Protože snad každý kromě vlády ví, že
mýto vynese příjmy v řádu miliard korun
ročně a potřebné investice se počítají na
desítky miliard korun, mám zato, že moje
úvaha na závěr předchozí věty je správná.
A tak raději rozhazuje miliardy korun na
různé jednorázové dávky (či spíše úplat-

ky), místo investic do dálnic – tedy ve
prospěch budoucnosti.

Nezbývá nám než doufat, že tato mi-
zerná vláda nás v krátké době opustí a
uvolní tak cestu k nástupu vlády pod ve-
dením ODS. Ta musí mít odvahu nalézat
vhodná řešení pro naši zem a jedním
z nich je i způsob financování dopravní in-
frastruktury. Jedno z možných řešení je
přerozdělení výnosů spotřební daně z uh-
lovodíkových paliv a maziv v neprospěch
okamžité spotřeby a jejich převedení ve
prospěch investic na rozvoj, tedy ve pros-
pěch budoucnosti. Takové, ale i jiné po-
dobné rozhodnutí nebude jednoduché,
avšak z pohledu dalšího ekonomického
rozvoje je velice žádoucí. Mějme tedy od-
vahu taková rozhodnutí činit a věřme, že
to naši spoluobčané ocení pod dojmem
výsledků, které se spolehlivě dostaví.

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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Novela zákona o střetu zájmů, která
vstoupila rozhodnutím Poslanecké sně-
movny v platnost začátkem března, je
v poslední době jedním z nejkontro-
verznějších legislativních návrhů, který
byl v dílně ČSSD kdy připraven. Před-
kladatelé této novely velmi ztížili komu-
nálním politikům výkon jejich funkce a
některé dokonce uvedli do právní nejis-
toty nad existencí jejich mandátu. Svým
návrhem zásadně omezili jedno ze zá-
kladních demokratických práv – právo
být volen.

Mnozí ředitelé základních škol, ne-
mocnic a dalších organizací zřízených
obcí nebo krajem, se dostali do těžké si-
tuace, kdy se podle znění zákona mají
rozhodnout, zda dají přednost své práci
v zastupitelstvu nebo v jím zřizované or-
ganizaci. Taková situace, která mění

daná pravidla uprostřed hry je pro sená-
tory ODS nepřijatelná. V řadě obcí se
již nyní můžeme setkat se situací, kdy
mnohdy velmi kvalitní zastupitelé rezig-
novali na svůj mandát. Voliči, kteří se
při své volbě rozhodovali právě podle
jejich činnosti ve školách nebo jiných
organizacích, te� ztratili jistotu usku-
tečnění své volby. Nejenže tak hrozí si-
tuace, kdy mnohé obce přijdou o erudo-
vané zastupitele, ale také že nebude ni-
kdo, kdo by do zastupitelstva kandido-
val. Mnozí členové zastupitelstev men-
ších, ale i větších obcí potvrdí, že práce
v zastupitelstvu obce není jednoduchá a
často ji člověk vykonává ve svém vol-
ném čase. S novelou zákona o střetu
zájmu tak mnoho z nich ztratí chu	 se
v zájmu své obce vůbec angažovat.
Z těchto důvodů podalo 53 senátorů

z řad ODS, Klubu otevřené demokra-
cie, klubu KDU-ČSL a klubu SNK
k Ústavnímu soudu stížnost na způsob
legislativního schválení novely, který byl
v rozporu s Ústavou ČR a také stížnost
na samotný obsah novely, který je také
možno hodnotit jako protiústavní, jeli-
kož, jak už bylo zmíněno, omezuje prá-
vo být volen.

I když Ústavní soud předkladatelům
stížnosti vyhoví, možná bude způsobená
škoda, v podobě vzdání se mandátu, ne-
vratná. Pro nás je to další výzva, aby-
chom v Senátu dnes již koalici sociál-
ních demokratů a komunistů co nejak-
tivněji vzdorovali. I když to nebude boj
jednoduchý, věřím, že naší další aktivi-
tou se nám podaří mnohým socialistic-
kým excesům zabránit.

JAN ZAHRADNÍK

hejtman Jihočeského kraje

aktuálně
KRAJE/OBCE

JIHOČESKÝ KRAJ SE NEVZDÁVÁ
MYŠLENKY NA VLASTNÍ LETIŠTĚ

TOMÁŠ JULÍNEK

předseda senátního klubu a

stínový ministr zdravotnictví

STŘET ZÁJMŮ K ÚSTAVNÍMU SOUDU

aktuálně
SENÁT

Nelze pochybovat o tom, že letecký
provoz je dopravou budoucnosti a že exis-
tence letiště se tak stává i významnou
podmínkou pro rozvoj regionů. To je dů-
vod, proč Jihočeský kraj spolu s městem
České Budějovice usilují o využití poten-
ciálu stávajícího vojenského letiště v Pla-
né u Českých Budějovic, které armáda
hodlá do konce roku opustit. Jedná se
totiž o zcela neopakovatelnou příležitost
pro budoucnost regionu. Jestliže se celist-
vost areálu letiště nezachová a jeho pro-
voz se nepřevede pro civilní účel, je téměř
jisté, že nové letiště se na jihu Čech nepo-
daří v dohledné době vybudovat.

O povolení smíšeného provozu na le-
tišti usilovalo město České Budějovice již
od roku 1992 a po vzniku krajských samo-
správných celků se do věci vložil i Jihoče-
ský kraj. Zájem o zachování leteckého
provozu stvrdily rady kraje a města ve
společné deklaraci, uzavřené v loňském
květnu. Při jednáních s ministry obrany

o možnostech převedení vojenského le-
tiště pod civilní správu jsme vyslechli i na-
dějné sliby, avšak střídání ministrů nás
pokaždé uvrhlo do bodu nula. S pocity
hodnými Sysifa jsme se však nehodlali
smířit. Rozhodli jsme se k aktivnímu kro-
ku, kterým je založení akciové společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice, jejíž
zakladatelskou smlouvu a stanovy již
schválila zastupitelstva kraje a města. Zá-
roveň jsme zažádali o bezúplatný převod
nepotřebného majetku letiště Planá
u Českých Budějovic z majetku ČR do
majetku kraje. Spravovala by jej nově
založená akciová společnost kraje a měs-
ta, a to s ambicí dostát všem normám pot-
řebným k provozování veřejného meziná-
rodního letiště a vytvořit podmínky pro
případný vstup dalších akcionářů.

Pro plynulý rozjezd smíšeného, popří-
padě čistě civilního provozu Jihočeského
letiště České Budějovice by pochopitelně
bylo výhodné, pokud by se nám podařilo

dohodnout se s armádou, aby své působe-
ní na letišti v Plané prodloužila ještě mini-
málně o jeden rok. Musíme být však při-
praveni i na alternativu, že stávající roz-
hodnutí armády opustit letiště s koncem
tohoto roku se nezmění. Proto už nyní
jednáme v zájmu zachování leteckého
provozu a statutu letiště s právním sub-
jektem, který dokončuje licenční řízení
k provozování veřejného, zatím vnitro-
státního letiště a mohl by být zapojen do
akciové společnosti Jihočeské letiště Čes-
ké Budějovice.

Samospráva kraje i města České Bu-
dějovice se nehodlají vzdát myšlenky na
letecké spojení jihu Čech s okolním svě-
tem. Máme dostatek argumentů pro to,
že je to myšlenka v danou chvíli prozíravá
a sledující budoucí potřeby regionu. To,
že doposud nenacházela dostatečnou
odezvu ve státních strukturách, nepo-
važujeme za důvod pro oslabení naší akti-
vity v zájmu jejího naplnění.
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MIROSLAV ŠKALOUD

senátor PČR

evropa

POTŘEBUJEME
EVROPSKÝ INSTITUT
ROVNOSTI POHLAVÍ?

Před relativně krátkou dobou pro-
běhla sdělovacími prostředky informace
o chystaném zřízení Evropského institu-
tu pro rovné postavení žen a mužů, jehož
sídlem by měla být Praha. Dne 31. břez-
na 2005 se návrhem na zřízení této nové
agentury Evropské unie zabýval na svém
plénu také Senát. Pro „demokratický“
způsob rozhodování v Evropské unii je
přitom charakteristické, že český parla-
ment předtím vůbec nebyl vtažen do dis-
kuse o potřebnosti zřízení takovéhoto
orgánu a také že příslušné ministerstvo
(MPSV) nebylo schopno sdělit parla-
mentu svou pozici s dostatečným před-
stihem. Přesto Senát dokázal s návrhem
nařízení adekvátním způsobem naložit.
Výsledkem jednání druhé parlamentní
komory se totiž stalo usnesení doporu-
čující vládě, aby vytváření nové byrokra-
tické instituce, která by poskytovala úto-
čiště českým feministkám, odmítla.

SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ NEBO
PŘIROZENÝ VÝVOJ

Samotná úvaha o zřízení Evropského
institutu pro rovné postavení žen a mužů
je dokladem stálých ústupků, které myš-
lenka evropské integrace v posledních
letech či desetiletích musela projevit si-
lám evropské levice. Z hlediska původ-
ních cílů Evropské unie se přitom po-
chopitelně jedná o druhořadou záleži-
tost, naprosto nepotřebnou (spíše kon-
traproduktivní) k dosažení opravdu fun-
gujícího vnitřního trhu a hospodářské
prosperity v Evropě. V době, kdy je zcela
zřejmé, že k udržení společenského bla-
hobytu je především potřeba snížit míru
administrativní zátěže a posílit důraz kla-
dený na ekonomický růst, tak levicové
strany ve svém zoufalství vytahují z ideo-
logického šatníku další projekt, který by
sloužil k vytváření nových omezení, jež
by bylo možno klást do cesty svobodné-

mu rozhodování občanů členských států
Unie.

Návrh na zřízení Evropského institu-
tu pro rovnost pohlaví naprosto opomí-
jel skutečnost, že otázka rovnosti mužů
a žen je záležitostí přirozeného vývoje,
který je v evropských zemích odlišný.
Švédská „genderová politika“ se liší od
italské či irské, a snaha je zglajchšaltovat
od rýsovacího prkna připomíná neblahé
zkušenosti se sociálním inženýrstvím dob
nedávno minulých. Takovýto pokus je
navíc v přímém rozporu se základním

stavebním pilířem EU, principem subsi-
diarity, který říká, že Evropské společen-
ství vyvíjí činnost jen tehdy a potud, když
„cíle navrhované činnosti nemohou být
uspokojivě dosaženy členskými státy a
mohou být z důvodu rozsahu či účinků
navrhované činnosti lépe dosaženy Spo-
lečenstvím.“ To skutečně není tento pří-
pad. Politika rovnosti je navíc vždy věcí
navýsost politickou – jak by ji mohla
utvářet Evropská unie, když ani nezná
standardní mechanismy soutěže politic-
kých stran a právní předpisy zde přijímá
orgán složený z ministrů vlád členských
států?

Otázka zajištění rovnosti občanů
před zákonem tak nadále musí být řeše-
na členskými státy – zatímco levice bude
vytvářet nové instituce a formulovat zá-
kazy a kvóty, pravice nikdy nebude pře-
depisovat, kolik procent žen musí chodit
do zaměstnání a kdo se bude starat
o děti. To je věcí svobodného rozhodnutí

každého jednotlivce, každé rodiny.
Vzhledem k demografickému úpadku,
který Evropě hrozí, je mnohem potře-
bnější uvažovat spíše o vhodných mecha-
nismech podpory rodin s dětmi než vy-
tvářet nové obskurní instituce, a to navíc
na evropské úrovni, vzdálené konkrét-
ním potřebám občanů.

PRUBÍŘSKÝ KÁMEN ČESKÉ
DEMOKRACIE

Otázka, která je na místě, zní: Zoh-
lední Vláda ČR při svém rozhodování
o zřízení Evropského institutu názor Se-
nátu? Je to totiž právě zástupce České
republiky – v daném případě ministr prá-
ce a sociálních věcí Škromach, kdo bude
o osudu Evropského institutu pro rov-
nost pohlaví rozhodovat. Poslanecká
sněmovna se k této věci nevyjádřila –
existuje tedy jen postoj Senátu. Je nutné
si uvědomit, že česká vláda může zřízení
Evropského institutu zablokovat, pro-
tože v Radě ministrů (tedy legislativním
orgánu Evrospké unie) se v daném pří-
padě rozhoduje jednomyslně. Bude tedy
na odpovědnosti exekutivy, zda podleh-
ne mánii zřizování nových institucí, nebo
bude respektovat názor voleného orgá-
nu. Sociální demokracie tak může „po-
držet“ svého komisaře Vladimíra Špidlu,
z jehož resortu v Evropské komisi návrh
vyšel, anebo rozhodnout v souladu s de-
mokratickými mechanismy obvyklými
v civilizovaném světe. Rozhodnutí vlády
bude mít silnou vypovídací hodnotu
o tom, zda se Grossovi socialisté upřím-
ně hlásí k parlamentní demokracii, nebo
zda pro ně názor volených zástupců ob-
čanů České republiky nic neznamená.
V současné situaci, kdy nastává povážli-
vé sblížení ČSSD s KSČM, může mít ta-
kové rozhodnutí více než jen symbolický
význam...

PARTNEŘI CEVRO INZERCE

Návrh na zřízení Evropského in-
stitutu pro rovnost pohlaví na-
prosto opomíjel skutečnost, že
otázka rovnosti mužů a žen je
záležitostí přirozeného vývoje,
který je v evropských zemích od-
lišný.
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FRIEDRICH AUGUST
HAYEK – POLITICKÝ
FILOZOF A EKONOM

V mládí byl formován proudem ví-
deňských intelektuálů v čele s jeho slav-
ným bratrancem Ludwigem Wittgenstei-
nem – zakladatelem myšlenek o „linguis-
tic turn“ – filozofickém obratu k jazyku.
Získal tři doktoráty, v roce 1921 obhájil
na vídeňské univerzitě doktorát práv,
v roce 1923 doktorát politických věd a
v roce 1925 přidal doktorát ze společen-
ských věd. Publikoval zásadní díla nejen
v ekonomii, ale i v politologii, právu, filo-
zofii, psychologii a metodologii vědy i
v oblasti historie teorií a doktrín. Ve všech
oborech zásadně uváděl v život pokroko-
vé myšlenky, a narušoval všeobecně přijí-
mané doktríny. Po celou dobu svého živo-
ta se věnoval intelektuální činnosti.
V roce 1947 se stal spoluzakladatelem vě-
hlasné Mont-Pelerinské společnosti, je-
jímž posláním byla obhajoba a rozvíjení
principů liberálního řádu.

TEORIE ROZPTÝLENÝCH
ZNALOSTÍ

Stoupenec laissez faire a kritik socia-
listických experimentů vytvořil v reakci na
teorii tržního socialismu vlastní teorii roz-
ptýlených znalostí. Dokázal, že každý své-
bytný jedinec disponuje vědomostmi a
znalostmi, které mohou být uplatňovány
jen v tržním hospodářství. Znalosti nemo-
hou být shromážděny u neidentifikovatel-
né centrálně řízené autority, protože exis-
tují a jsou schopny plného využití jen v ná-
vaznosti na své nositele. Povinností trhu je
tyto vědomosti patřičně transformovat do
prospěchu a zisku. Pouze tržní ceny mají
zprostředkující funkci mezi jednotlivcem
v dané struktuře a prospěchem.

Samotný Hayek pokládal za svůj nej-
větší přínos myšlenku, v níž centrální říze-
ní je možné jen v jednoduchých systé-
mech. Naproti tomu ve složitějších systé-
mech to možné není.

Hlavní představitelé rakouské školy
Ludwig von Mises a jeho žák Hayek vy-
slovili základní premisu pro pochopení
funkčního mechanismu tržního hospo-
dářství. Dokázali, že trh je procesem ne-
přetržitých změn. V žádném případě se
nenachází ve stavu klidu, za předpokladu,
že jsou splněny souběžně dvě podstatné

podmínky. Za prvé, neustále se vynořující
neočekávané změny a za druhé, doplněné
nesouladem lidských plánů a potřeb. Zá-
kladní podstata tržního hospodářství tkví
v tom, že dokáže zharmonizovat lidské
potřeby, které jsou v prapočátku v nesou-
ladu.

Jednání lidí vytváří řád. Stává se dru-
hotným, nikým neformovaným produk-
tem lidí, kde tito lidé upřednostňují dodr-
žování jistých pravidel chování.

NEMOŽNOST SOCIÁLNÍ
SPRAVEDLNOSTI

Nejvyšší abstraktní měřítko sociální a
distributivní spravedlnosti, k němuž by
měly veškeré instituce a veškeré úsilí
všech občanů směřovat, spočívá ve spo-
lečnosti, která by měla stejně dobře na-
kládat se všemi, kteří si to zaslouží.
Požadavek sociální spravedlnosti není ad-
resován jednotlivci, nýbrž společnosti.
Státní moc personifikuje a antropomorfi-
zuje – zbožš	uje společenský řád. Novým
božstvem, u něhož si můžeme stěžovat a
domáhat se nápravy, se stala společnost
ve formě státní moci transformované na
státní orgán. Zcela vynechala konkrétní
jedince a přesná pravidla chování se svý-
mi morálními zásadami, kam by se po-
škozený mohl obracet v případě nastalé

potřeby. Sociální spravedlnost, zastou-
pená pouze v direktivním hospodářství, se
stává „plnohodnotnou“ ve chvíli, kdy při-
kazuje a zakazuje jednotlivcům.

Zásadní rozdíl mezi socialistickým
společenským řádem a klasickým libera-
lismem spočívá v tom, že klasický libera-
lismus se řídí principy individuálního cho-
vání a požaduje, aby spravedlivě jednali
jednotlivci, zatímco v socialismu potřeby
uspokojuje sociální spravedlnost a přená-
šeí pocity odpovědnosti na instituce vyba-
vené mocí radit lidem jak se mají chovat.

Filozof Hayek se dále snažil ve svých
spisech rozvinout myšlenku o neopod-
statněnosti „hodnoty pro společnost“.
Názor, že různé služby mají zcela určitou
a zjistitelnou hodnotu pro celou společ-
nost, je naprosto mylný a zavádějící.
Služba může mít hodnotu jen pro kon-
krétní jednotlivé členy společnosti.

Podle Hayka existuje pouze jedna
nosná zásada, zásada rovnosti příležitostí.
Na počátku úsilí má každý jednotlivec
možnost dosáhnout cíle svého snažení při
stanovení základních podmínek a pravi-
del společenského řádu. Klasický libera-
lismus formuloval daný požadavek ve
větě „ la carriére ouverte aux talents“ (ka-
riéra otevřená pro talenty).

Na závěr svých statí o sociální sprave-
dlnosti nabádá Hayek odpovědné mysli-
tele, aby se zamysleli sami nad sebou a za-
styděli se, jestli používají slovíčka distribu-
tivní spravedlnost, protože jejich používá-
ní není čestné a pochází z oblasti demago-
gie a laciné žurnalistiky.

NOBELOVA CENA ZA
EKONOMII

V roce 1974 byla Hayekovi a Švédu
Gunnaru Myrdalovi udělena Nobelova
cena za ekonomii – za průkopnické práce
v teorii peněz a ekonomických výkyvů a
za pronikavou analýzu vzájemné závislos-
ti ekonomických, sociálních a institucio-
nálních jevů.

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník CEVRO

galerie světových
politických osobností

Friedrich August Hayek

HAYEK (1899–1992) POCHÁZEL Z VÍDEŇSKÉ AKADEMICKÉ
RODINY, JEHO OTEC BYL PROFESOREM BIOLOGIE.
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DUBNOVÉ DISKUSE
O EKONOMICKÝCH TÉMATECH

Duben se nesl ve znamení veřejných
financí. CEVRO uspořádalo sérii semi-
nářů, ve kterých se ze všech stran probraly
daňová, důchodová a zdravotní reforma.

První přednášku měl Ing. Marek
Loužek, analytik Centra pro ekonomiku
a politiku a poradce prezidenta, pro stu-

denty Gymnázia a Střední odborné školy
v Rokycanech. Studenti měli možnost vi-
dět, že to, co se učí v teorii ve škole, je
v praxi opravdu prováděno. Ing. Loužek
jim nastínil možnosti, které Česká repub-
lika má, včetně výhledu na to, co v bu-
doucnu čeká je, dnešní studenty. Druhá

jeho přednáška byla součástí tradičního
Konzervativního klubu v Plzni. Zde se se-
šli zástupci veřejnosti od studentů, přes
zastupitele až k podnikatelům. Účastníky
zajímaly hlavně praktické dopady refo-
rem a celkový stav ekonomického pros-
tředí u nás.

O týden později se konala série čtyř
přednášek v Ostravě. Po úspěchu únoro-
vých přednášek poradce slovenského mi-
nistra zdravotnictví Petera Pažitného
CEVRO do Ostravy přivezlo hned trojici
slovenských spoluautorů ekonomických
reforem. Ing. Pažitný přednášel pro deva-

desát krajských zastupitelů několika kra-
jů, ředitelů nemocnic a dalších odborníků
na zdravotnictví z úřadu Moravskoslez-
ského kraje. Jeho kolegové Ing. Karol
Morvay a Ing. Michal Gajdzica nejprve
na ekonomické fakultě Vysoké školy báň-
ské a pak na Hospodářské komoře osvět-
lovali daňovou a důchodovou reformu
provedenou na Slovensku. V pět hodin se
všichni tři odborníci sešli v Modrém
domě, kde se konalo pravidelné setkání.
Tentokrát šly přednášky stranou a rovnou
se diskutovalo. Účastníky zajímalo do
nejmenších detailů vše o slovenských re-
formách a slovenští ekonomové měli dvě
a půl hodiny co vysvětlovat.

Ekonomický maratón zakončila dis-
kuse ředitele Liberálního institutu ing.
Miroslava Ševčíka a poslance za ODS a
místopředsedy Rozpočtového výboru
PSP Ing. Martina Kocourka. Tématem
byla rovná daň a možné alternativy k ní.
Toto setkání bylo dalším ze série pravi-
delných fór CEVRO, která se konají pra-
videlně každý třetí čtvrtek v měsíci v sídle
CEVRO.

o cevro

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

LIBERECKÉ ČESKO-NĚMECKÉ
ROZHOVORY

První konzervativní setkání českých
a německých zákonodárců proběhlo 15.
dubna 2005 v liberecké Krajské vědec-
ké knihovně. Schůzku zástupců ODS,
KDU-ČSL, CDU a CSU zorganizova-
ly Nadace Konrada Adenauera, CEVRO
a Evropská akademie pro demokracii.

Záštitu nad akcí převzal předseda Se-
nátu Přemysl Sobotka, který rozhovory
zahájil. Moderátorem byl ředitel zastou-
pení Nadace Konrada Adenauer v Praze
Stefan Gehrold. Na programu setkání
byla diskuse o dvou důležitých a zároveň
kontroverzních tématech. První takovou
otázkou bylo přechodné období pro volný
pohyb pracovních sil. Své úvodní referáty
k tématu přednesli poslanci Petr Bratský
(ODS) a Michael Kretschmer (CDU).

Ve druhém diskusním bloku věnovaném
budoucí hranici EU a možnostem dalšího
rozšíření se úvodních slov ujali poslanci

Petr Nečas (ODS) a Thomas Silberstein
(CSU). V diskusích v obou blocích pak
zazněly názory většiny přítomných záko-
nodárců. Těmi byli, kromě již uvedených
poslanců a senátorů, poslanci David Še-
ich (ODS), Josef Janeček (KDU-ČSL) a
Vladimír Říha (KDU-ČSL). Německou
stranu dále reprezentovali poslankyně
Maria Michalk a Christa Reichard a pos-
lanec Marco Wanderwitz (všichni CDU).

Cílem rozhovorů bylo navázání bliž-
ších kontaktů mezi významnými předsta-
viteli ideově spřízněných stran z obou
sousedních zemi. Soudě dle ohlasů účast-
níků byl tento cíl splněn, nebo	 všichni
zúčastnění se shodli na tom, že Liberecké
rozhovory by měly probíhat i v dalších
letech.
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JIŘÍ SCHNEIDER

koordinátor Programu

atlantických bezpečnostních

studií

PŮSOBENÍ ARMÁDY ČR
V ZAHRANIČNÍCH

MISÍCH

Jaký význam z hlediska českých ná-
rodních zájmů má spoluúčast na zahra-
ničních vojenských operacích? Jakým
bezpečnostním hrozbám pomáhají čelit
operace mimo území ČR? Tyto a další
otázky si kladli představitelé parlament-
ních stran, armády, ministerstev obrany,
ministerstva zahraničí a nevládních hu-
manitárních organizací na konferenci po-
řádané CEVRO – Liberálně-konzerva-
tivní akademií a IS NATO dne 29. března
2005 v Praze. Konference byla rozdělena
do třech okruhů z hlediska perspektivy
politické, exekutivní (MZV, MO, AČR)
a nevládních organizací (Člověk v tísni,
Hnutí Stonožka, Červený kříž).

Na dopolední politický blok přijalo
pozvání několik předních představitelů
napříč parlamentními stranami. Poslanec
Radim Turek (ČSSD) podpořil působení
ČR v multilaterálním rámci. Zdůraznil
nedělitelnost bezpečnosti, ale odmítl pre-
ventivní válku. Zmínil, že ČR potřebuje
mobilní, flexibilní, specializované vojen-
ské síly, schopné použití v krizových situa-
cích pro operace NATO a EU s mandá-
tem OSN. Připomněl civilní kontrolu
ozbrojených sil. Podpořil transatlantickou
vazbu založenou na strategickém part-
nerství proti asymetrickým hrozbám.
Upozornil, že se rozšiřuje rozsah (akční
rádius) území, které připadá v úvahu pro
mírové operace. Teritoriálními prioritami
pro ČR jsou Balkán, východní Evropa,
Kavkaz, Blízký východ a severní Afrika.

Dále vystoupil pan poslanec Pavel Se-
vera (KDU-ČSL), který obhajoval potře-
bu použití síly jako krajního prostředku
v mezinárodních vztazích, když selže vy-
jednávání. Upozornil, že NATO potřebu-
je síly rychlé reakce a EU potřebuje kom-
plementární a kompatibilní prostředky,
jak převzít odpovědnost za transatlantic-
kou bezpečnost. Připomněl, že v ČR není
tradice zapojení do zahraničních vojen-
ských misí a široká veřejnost nechápe je-
jich užitečnost použití armády v zahraničí
ve srovnání např. s policií. Právním rám-
cem pro zahraniční působení je mandát
OSN, lidské či rozpočtové limity apriori
neexistují.

Další řečník, poslanec Vlastimil Dlab
(KSČM), kritizoval stav armády (nemá-

me starou armádu, nemáme ani novou) a
překvapivě mu vadilo neplnění našich
Aliančních závazků. V oblasti evropské
obrany kritizoval „tradiční geopolitický
půdorys“ připravovaných bojových usku-
pení (battle groups) a kritizoval údajný
pokles schopnosti Armády ČR poskyt-
nout ochranu obyvatelstvu. Zdůraznil, že
hlavními úkoly armády je obrana územní
celistvosti, koaliční operace s mandátem
OSN či OBSE a ochrana obyvatelstva.

Přestože argumentoval pro zachování
pravidelné vševojskové a branecké armá-
dy proti expedičnímu modelu, ČR – po-
dobně jako Portugalsko – může mít podle
něj ambice vyslat až 500 vojáků do nejvýše
3 misí.

Posledním vystupujícím v dopoledním
bloku byl poslanec Petr Nečas (ODS),
který mluvil o potřebě odpovědně stano-
vit priority možného působení v zahraničí
s vědomím, že to znamená závazek tako-
vé operaci přispívat po delší dobu (např.
působení v Iráku i po iráckých volbách).
Připomenul, že by armáda měla být bu-
dována primárně k působení v zahraničí a
to jako celek. Modulová struktura a stra-
tegická mobilita by měla umožnit vysílání
organických jednotek jako završení pravi-
delného přípravného a výcvikového cyk-
lu. Dle jeho názoru jsou maximální ambi-
cí 2 paralelní mise o celkovém počtu 1000
osob s výhledem na 2–3 roky. Pokud jde
o teritoriální priority, za nejméně pravdě-
podobnou oblast nasazení označil Afriku.
Upozornil, že operace v rámci EU by
měly být vždy po dohodě s NATO a ne-
měly by vyžadovat duplicitní struktury.

V reakci na dotaz označil mise za jedno-
značný příspěvek obranyschopnosti.

V odpoledním odborném bloku vy-
stoupil náměstek MZV Jan Winkler.
Hovořil o zahraničních misích jako ná-
stroji zahraniční politiky státu, který má
trojí význam: naplnit závazek solidarity,
zajištovat bezpečnost evropského prosto-
ru a posilovat zahraničněpolitický vliv.
Náčelník generálního štábu, genpor. Pa-
vel Štefka představil plány výstavby Ar-

mády ČR s ohledem na možné hrozby
(nejpravděpodobnější konflikty jsou níz-
ké intenzity mimo území ČR, zatímco
válka na území ČR je nejméně pravděpo-
dobná) včetně operační připravenosti a
udržitelnosti různých typů zahraničních
misí. Návazná diskuze se soustředila na
vyjasnění pojmů humanitární intervence.

V rámci posledního bloku věnované-
ho nevládním humanitárním organizacím
zástupci těchto organizací informovali
o již proběhlé a úspěšné spolupráci s Ar-
mádou ČR.

Všichni účastníci konference potvrdili,
že Armáda ČR má být v různé míře
schopna zapojit se do operací v zahraničí.
Jde o to, jak této schopnosti bude využito
v souladu s vůlí většiny občanů co nej-
efektivněji, k posílení bezpečnosti ČR.
Toho lze dosáhnout veřejnou diskuzí za
účasti dalších aktérů, jako jsou nevládní
humanitární organizace působící v zahra-
ničí. Bylo by napříště užitečné dát více
prostoru konfrontaci různých perspektiv
a možná do ní zapojit i přímé účastníky
misí.
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1. V roce 1937 se Velká Británie rozhod-
la, že bude prosazovat politiku usmiřo-
vání s agresivními fašistickými a nacis-
tickými velmocemi. Jak se tato metoda
politického boje nazývá?
a) empeachement
b) appeasement
c) patriotismus

2. Německá říše provedla připojení Ra-
kouska ke svému území formou lidového
plebiscitu v roce 1938. Jak se tento akt
jmenoval?
a) Anšlus
b) Vánoční dohoda
c) Sitzkrieg

3. Duce Mussolini svým pochodem na
Řím na počátku 20. let 20. století převzal
politickou moc nad Itálií. Jaký typ formy
státu vytvořil?
a) parlamentní demokracii
b) teokracii
c) korporativní stát

4. V průběhu druhé světové války prezi-
dent E. Beneš odešel do exilu do Paříže a
později do Londýna, kde vytvořil tzv.
státní radu. Jakou státní moc nahrazo-
vala v obsazeném Československu?
a) soudní
b) výkonnou
c) zákonodárnou

5. Adolf Hitler v roce 1933 sloučil dvě
státní a politické funkce. Které to byly?
a) oberleutnant a vrchní maršál
b) admirál a námořní kapitán
c) vůdce a říšský kancléř

6. Která osobnost ve funkci německého
prezidenta předcházela nástupu A. Hit-
lera?
a) Vilém I.
b) Hindenburg
c) Vilém II.

7. V předmnichovském Československu
existovala tři vlivná a mocenská centra.
Která z níže uvedených to byla?
a) Hrad
b) bankovní a průmyslový systém
c) zemědělské odvětví
d) vládní koalice

8. Jak se nazýval plán na přepadení a
dobytí Polska Německem?
a) Schwarz
b) Weis
c) Grün

9. Ve kterém z následujících měst se ne-
setkali vyjednavači Hitler a Chamberla-
in při uzavírání Mnichovské dohody?
a) Berchtesgaden
b) Londýn
c) Bad Godesberg

10. Německá vojska obsadila Českoslo-
vensko 15. března 1939. Německo vytvo-
řilo protektorát Böhmen und Mähren.
Jakým vzorem se nechalo inspirovat?
a) Itálie vůči Habeši
b) Španělsko vůči Gibraltaru
c) Francie vůči Tunisku

11. Než se E. Hácha stal v období protek-
torátu československým prezidentem,
působil dlouhá léta jako předseda:
a) Nejvyššího správního soudu
b) Nejvyššího soudu
c) Ústavního soudu

12. Autorská práva k dílu A. Hitlera
„Mein Kampf“ v současné době vlastní:
a) Bavorská vláda
b) dědici A. Hitlera
c) po 50 letech byla promlčena

13. Která z níže uvedených obraných li-
nií se neproslavila ve druhé světové vál-
ce?
a) Metaxova
b) Magenotova
c) Káhirská

14. V jakém pořadí následovala setkání
nejvyšších představitelů tří mocností
v průběhu a po skončení druhé světové
války?
a) Teherán – Paříž – Londýn
b) Teherán – Jalta – Postupim
c) Jalta – Teherán – Moskva

15. S kterým z nejvyšších představitelů
Třetí říše byla spojována přední česká
herečka Lída Baarová?
a) Heidrich
b) Frank
c) Goebbels

16. Spojeneckým vojskům v roce 1945
při dobývání Německa velmi usnadnil a
také zkrátil cestu přes Rýn, legendární
most s názvem:
a) most u Remagenu
b) norimberský
c) most u Stuttgartu

17. Za německou stranu podepsal
v květnu 1945 kapitulaci:
a) osobní sekretář Hitlera Borman
b) Eichmann
c) admirál Dönitz

18. Pod kterou částí těla měli příslušníci
speciálních jednotek SS vytetovanou
krevní skupinu, jež sloužila spojenec-
kým jednotkám po skončení války k je-
jich identifikaci?
a) ucho
b) koleno
c) paže

19. Kolik států celkem se v konečném
účtování zúčastnilo II. světové války ?
a) 25
b) 48
c) 10

20. Po Norimberském procesu, kde byl
za zločince číslo jedna označen Herman
Göring, následoval další proces z váleč-
nými zločinci s názvem:
a) Tokijský proces
b) Varšavský proces
c) Pražský proces

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

Stupnice správných odpovědí:
1–7: Okamžiky II. světové války jste na-
prosto nedotčeni. U příležitosti 60. výročí
konce války můžete vše napravit.
8–14: K válečným událostem nemáte vře-
lý vztah, ale vaše snaha se cení.
15–20: Váš test dopadl výborně. Připrave-
né a odhodlané obránce naše vlast potře-
buje.

VĚDOMOSTNÍ TEST:
II. SVĚTOVÁ VÁLKA

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník CEVRO
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Autorem výroku v tajence je Friedrich August Hayek (1899–1992), politický filozof a ekonom. Tajenka
z minulého čísla zní: „Nejprve se staňte neoblíbeným, teprve potom vás také budou brát vážně.“

KŘÍŽOVKA
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JAN PAVEL II. – PAPEŽ,
KTERÝ ZMĚNIL SVĚT

Papež, který zemřel po 26 letech svého
pontifikátu po sobě zanechal odkaz, který
se dotýká celého světa. Jeho smrt pak
sjednotila lidi všech vyznání a národností
v názoru, že řečeno slovy Henryho Kissin-
gera, odešel člověk, který „patřil mezi nej-
větší muže minulého století a možná byl
i největší“.

Jan Pavel II. započal svůj pontifikát
v roce 1978, tedy v době, kdy svět byl roz-
dělen na dva nesmiřitelné bloky a téměř
celá jeho polovina byla ovládána ideologií
ke křes	anství nepřátelskou. Avšak ani
v západním světě nebyla ke katolické víře
přátelská atmosféra. Již rozběhnutý život
konzumismu a stále sílící role zaopatřova-
cího státu jakoby naznačovaly, že pro víru
již není v moderním světě místo. Kon-
frontován s touto situací však Jan Pavel II.
započal dílo, které se na konci jeho života
odhalilo v celé své velikosti. Život tohoto
papeže tak dokázal, jak láska ke každé-
mu, i tomu poslednímu člověku, může
naprosto zvrátit předpokládaný běh dějin
lidstva. V roce 1978 by byl jistě každý, kdo
by předpokládal zhroucení komunistické-
ho bloku mírovou cestou, pokládán za
blouznivce. Jan Pavel II. však této cestě
pevně věřil. Odsouzení komunismu v en-

cyklice Sollicitudo rei socialis v roce 1987
sice nebylo prvním církevním vyjádřením
k této ideologii, prvním papežem, který
varoval před nebezpečím komunismu byl
již v roce 1846 Pius IX., ale znamenalo
jasnou podporu všem, kteří po 40 a více
letech komunismu stále v nějakou změnu
doufali. Slova o tom, že „žádná společen-

ská skupina, jako například politická stra-
na, si nemůže osobovat nárok na výluč-
nou vedoucí úlohu“, byla jasným posel-
stvím, že s komunismem se smířit nejde,
ale musí se proti němu vždy aktivně vystu-
povat. V oblasti boje proti komunismu
nezůstal Jan Pavel II. pouze u vydávání
okružních listů, ale sám aktivně svou fy-
zickou přítomností podpořil vždy ty, kteří
stáli na straně pravdy. Návštěva rodného
Polska v roce 1987 toho byla důkazem.
Vždy	 je již staletým církevním učením, že
„svoboda musí být podřízena pravdě. Ob-
sahem lidské svobody, která se vymanila
z poslušnosti vůči pravdě, se pak stává se-
beláska, která nezná mezí při sledování
vlastních cílů a nebere ohled na požadav-
ky spravedlnosti.“

Dílo, které nám papež po sobě zane-
chal, je obrovské. Jan Pavel II. vytvořil to-
lik církevních dokumentů, co doposud

žádný předchozí papež v historii. Vedle
teologických a čistě církevních textů se
však Jan Pavel II. často obracel na „všech-
ny lidi dobré vůle“, jak definoval své po-
selství v encyklice o míru Pacem in Terris
již papež Jan XXIII. v roce 1963. Nejen
tedy na katolíky, potažmo všechny křes	a-
ny, ale na každého, komu nejsou cizí hod-
noty pravdy, spravedlnosti a lásky. Ve své
poslední sociální encyklice Centesimus
annus z roku 1991 jako první představitel
katolické církve ocenil Jan Pavel II. de-
mokracii, „protože zajiš	uje účast občanů
na politickém rozhodování, zaručuje
ovládaným možnost volit a kontrolovat
své vlády a v případě nutnosti je pokojnou
cestou vyměnit“. V duchu pastýřského
varování však dále pokračuje, že „jak do-
kazuje historie, demokracie bez hodnot
se snadno mění v otevřenou nebo skrytou
diktaturu“.

V oblasti problémů moderní společ-
nosti je možné Jana Pavla II. vyzdvihnout
za výbornou analýzu současného sociální-
ho státu. Dle jeho názoru „vycházejí
funkční poruchy a nedostatky v sociálním
státě z nesprávného pochopení úkolů stá-
tu“. V této oblasti musí totiž platit princip
subsidiarity, který definoval Pius XI. ve
své encyklice Qudragesimo anno v roce
1931. „Sociální stát, který přímo zasahuje
a olupuje společnost o její odpovědnost,
způsobuje ztrátu lidské energie a přebuje-
lost státních aparátů, které více ovládá by-
rokratická logika než snaha sloužit obča-
nům, jde ruku v ruce s nezměrným zvyšo-
váním výdajů“.

Závěrem je ale důležité zdůraznit, že
všechny tyto názory, pocházející z pera
Jana Pavla II., pramení především z pod-
staty papežské funkce duchovního pastý-
ře. Vše je pak jen důsledkem přesvědčení,
že „církev nesmí člověka opustit a tento
člověk je jakoby první cestou, kterou musí
církev kráčet při plnění svého úkolu …
cestou, kterou vytyčil sám Kristus a která
neměnně vede tajemstvím vtělení a vy-
koupení“. Pokud si tuto jedinou zásadu,
o kterou se celé sociální učení církve opí-
rá, neuvědomíme, nikdy správně nebude-
me moci odkazu Jana Pavla II porozu-
mět.

MICHAL ŠABATKA

politolog

zahraniční inspirace

Jan Pavel II.

„ … JE JEN MALÁ POCHYBNOST, ŽE JAN PAVEL II. JE
POVAŽOVÁN ZA JEDNU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSTAV
POSLEDNÍCH 100 LET.“ VĚTA KOMENTÁTORA TELEVIZNÍ
STANICE CNN JE ASI NEJVÝSTIŽNĚJŠÍM VYJÁDŘENÍM
PODSTATY UDÁLOSTÍ DRUHÉHO DUBNOVÉHO TÝDNE.
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SPOLUPRÁCE S BĚLORUSY

Ve čtvrtek 24. března, v předvečer
dne vyhlášení samostatnosti Běloruska
v roce 1918, národního svátku, který
není uznáván Lukašenkovým totalitním
režimem, předseda Občanské demo-
kratické strany Mirek Topolánek pode-
psal dohodu o spolupráci mezi ODS a
nejsilnější opoziční středopravicovou
Běloruskou lidovou frontou (BNF), za-
stoupenou předsedou strany Vincukem
Viačorkou.

ODS dlouhodobě podporuje demo-
kratizaci Běloruska a spolupráci se stra-
nami, které vyznávají podobné ideové
zásady, jako jsou demokracie, vláda
práva, tržní ekonomika, zachování lid-
ských práv a ochrana kultury a historic-
kých tradic národa. ODS je přesvědče-
na, že svobodné a solidární národy,
mezi nimi i ty, které se mnoho let na-
cházely v totalitním systému, se musí
vzájemně podporovat. ODS proto hod-
lá aktivně podporovat Běloruskou lido-
vou frontu v posilování a prosazování
hodnot, které příznivě působí na budo-
vání demokracie a statní nezávislosti
Běloruska.

Obě strany se též shodují na společ-
ném zájmu na širší spolupráci na stra-
nické úrovni a vzájemné výměně infor-
mací prostřednictvím společných kon-
ferencí, seminářů a vzdělávacích prog-
ramů, zejména výměně poznatků z ob-
lasti politických a ekonomických refo-
rem.

KOMUNISTÉ PODPOŘILI
VLÁDU

Občanská demokratická strana os-
tře reagovala na fakt, že hlasy KSČM
umožnily 1. dubna přežít vládě Stanisla-
va Grosse v PS hlasování o vyslovení ne-
důvěry.

ODS povazuje výsledky hlasování
o nedůvěře vládě za nejzávažnější poli-
tickou krizi od roku 1989. Ukazuje se,
kdo je kdo, a kdo za kým stojí.

Stanislav Gross se navždy zapíše do
dějin jako politik, který patnáct let po
pádu totality otevřel dveře komunistům

k moci. Každý člen jeho vlády bude
držet svá křesla díky komunistickým
poslancům.

ODS zdůrazňuje, ze KSČM je nere-
formovaná strana, která se nikdy nedis-
tancovala od svojí totalitní minulosti.
Dříve nebo později si za tuto podporu
Grossově vládě nechá bohatě zaplatit.

ODS vyzvala všechny demokratické
politiky, aby se distancovali od kolabo-
race sociální demokracie s komunisty.
Zároveň vyzvala všechny demokraticky
smýšlející občany, aby se s touto situací
nesmířili a dali Grossově vládě nejpoz-
ději ve volbách důrazně najevo, že nelze
takto hazardovat s lidskou pamětí a
není možné zcela diskreditovat celý po-
listopadový vývoj.

Grossova vláda ztratila hlasováním
o nedůvěře svoji legitimitu a v této situ-
aci musí sama požádat o důvěru.

ODS NAVRHLA GENERÁLNÍ
DOHODU

ODS přišla 13. dubna a návrhem na
řešení vládní krize. Takzvaná generální
dohoda měla spočívat podle předsedy
strany Mirka Topolánka ve vytvoření
„technokratické“ vlády bez účasti
KSČM. Tento kabinet by vznikl na zá-
kladě dohody stran bývalé vládní koali-
ce a ODS. Jeho hlavním úkolem by bylo
připravit na počátek listopadu předčas-
né volby do Poslanecké sněmovny spo-
lečně s referendem o evropské ústavě.

O návrhu Topolánek informoval
prezidentova kancléře Jiřího Weigla a
premiéra a předsedu ČSSD Stanislava
Grosse, se šéfem lidovců Miroslavem
Kalouskem jednal o návrhu osobně.

Text dopisu s návrhem generální do-
hody Topolánek zaslal prezidentovi a
předsedům stran bývalé koalice ještě
před jednáním ČSSD, KDU-ČSL a
US-DEU o možnosti vzniku nové vlády.

Dohoda nepočítala s vytvořením du-
hové koalice. Strany by spíš tolerovaly
technokratickou vládu, která by měla
jasně stanovenou agendu a hlavní úkol
– připravit zemi na referendum a na
předčasné volby v listopadu tohoto
roku.

Návrhem ODS souhlasila s ústupem
od svého požadavku oddělit referen-
dum o evropské ústavě a parlamentní
volby.

KRACH INTEGRACE MALÝCH
STRAN

Dubnové sjezdy Sdružení nezávis-
lých kandidátů (SNK) a Evropských de-
mokratů (ED) přinesly nejenom volbu
vedení obou těchto nesocialistických
stran, ale také krach jejich integračního
úsilí před blížícími se volbami do PS.

SNK dlouhé měsíce jednalo s Evrop-
skými demokraty o integraci v jeden
subjekt. Nakonec ale dlouhá jednání
přece ztroskotala. 2. dubna na volebním
sněmu Evropských demokratů v Praze
došlo navíc k vážnému rozkolu ve vede-
ní ED a diskuse se nesla ve znamení tvr-
dých útoků proti zástupcům SNK.

Sněm ED odmítl dohodu o sloučení,
kterou navrhlo SNK, i kompromisní ná-
vrh místopředsedy ED Witzanyho. Na
protest z ED vystoupila jeho první mís-
topředsedkyně a další členové starého
vedení odmítli kandidovat do nového.
Jde např. o tři zastupitele ED v Praze.

Překvapivě může znít i informace, že
v rámci sněmu ED byl Jan Kasl zvolen
předsedou aklamací. Naopak povědo-
mě může znít informace, že někteří za-
stánci spojení se SNK v rámci ED
založili tzv. integrační platformu. Po
vzniku Pravé frakce v ODA a Pravicové
platformy v US-DEU se historie znovu
opakuje.

OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ
NECHTĚJÍ OBNOVENÍ STARÉ
KOALICE

ODS se vyslovila proti pokusu obno-
vit koalici ČSSD, KDU-ČSL a US-
-DEU pod vedením Jana Kohouta i Ji-
řího Paroubka.

ODS tvrdí, že všechny pokusy, které
nyní strany bývalé koalice činí, mají cha-
rakter pokračování vlády Stanislava
Grosse, a to je pro nejsilnější opoziční
stranu nepřijatelné.

DUBEN

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVRO,

politolog
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Možnost objednat předplatné časo-
pisu CEVRO za zvýhodněných podmí-
nek – časopis bude chodit na Vá-
mi¨určenou adresu, přímo do Vaší 
schránky.

Dále Vám nabízíme možnost ob-
jednat „Balíček CEVRO“, jehož sou-
částí jsou všechna čísla časopisu a pub-
likace vydané v roce 2005 a jako bonus 
na závěr roku malé překvapení.

Také máte možnost objednat starší 
publikace a to vše pomocí tohoto ku-
pónu.

Stačí si vybrat a zaškrtnout Vámi 
zvolenou objednávku, doplnit veškeré 
kontaktní údaje a zaslat kupón na naši 
adresu nebo fax:

Předplatitelé časopisu CEVRO mají přednostní právo účasti na konferencích 
a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně konzervativní akademie.


