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úvodník

Neříká se mi to lehce, protože po
celá devadesátá léta jsem věřil, že
trend menšinových a tzv. většinových
vlád („101“) zvrátíme. Doufal jsem,
že v důsledku osvícených, by� třeba
nepopulárních volebních reforem,
dosáhneme vládní stability a akce-
schopnosti. Věřil jsem, že vítěz voleb
bude mít možnost opravdu prosadit
to, co voličům slíbil. A tak se ukáže,
jestli to myslel vážně nebo jenom pla-
ně sliboval, jestli byla jeho řešení dob-
rá nebo problémy jen prohloubila.
Nic z toho se nenaplnilo. Naše země
dnes stabilitou a akceschopností vlád
nápadně připomíná poválečnou první
italskou a čtvrtou francouzskou re-
publiku či tzv. výmarskou republiku
v meziválečném Německu.

Všechny tyto režimy jsou synony-
my nefunkčních demokratických sys-
témů. Systémů, kde se dlouhodobě

nevládlo, a to zejména v důsledku
chronické nestability vládních koalic.
Všechny tři zmíněné režimy se nako-
nec pod tíží těchto problémů roz-
ložily. Francie a Itálie z tohoto roz-
kladu jakžtakž vyšly, pád výmarského
Německa však znamenal katastrofu
v podobě Hitlerova nástupu. Společ-
né jim byly nestabilní vlády, které se
často střídaly po méně než jednom
roce. Vlády se sice měnily, vládní koa-
lice ale zůstávaly. A stejně tak pře-
žívali stále stejní, málo schopní minis-
tři. Důsledkem byla degradace politi-
ky na dělení moci, nevládnutí s bující
korupcí, klientelismem, prorůstáním
ekonomiky a politiky, extremismem
všech barev a odstínů a nakonec i po-
litickým násilím.

Naše dnešní realita běží v téměř
stejných intencích. Máme třetí vládu
za necelé tři roky. Životnost vlád tak

klesla pod jeden rok! I třetí vláda má
stejné politické složení jako dvě před-
chozí. Stále stejné strany drží stále
stejná ministerstva. Řada z nich už
dnes platí za synonymum neschop-
nosti, rozkladu a klientelismu. Zabý-
vat se programem vlády nemá smysl.
Žádný totiž není, stejně jako nebyl
u vlád předchozích.

Nikdy jsem nebyl nadšen z politiky
jednoduchých řešení. S lidoveckým
principem třikrát a dost v trestní poli-
tice jsem nikdy nesouhlasil. Co se
však vlády týče, je třeba být podstatně
nekompromisnější. Pakliže jedna
vládní garnitura nedokáže ani napo-
druhé poskládat sestavu, která pře-
žije aspoň dva roky a dokáže něco
zrealizovat, není na místě jakákoli to-
lerance. Je třeba jasně říci, dvakrát a
dost! I kdyby měl stejný princip jed-
nou platit i pro naši vládu.

DVAKRÁT A DOST!
IVAN LANGER

místopředseda PS PČR,

předseda CEVRO

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Časopis, který jste až dosud znali
pod jménem CEVRO, vstupuje do
nové etapy. Ještě než jste došli k to-
muto úvodníku, určitě jste si všimli
několika výrazných změn. Tou první
je změna názvu. Dosavadní CEVRO
nahrazuje CEVROREVUE. Tento
nový název souvisí zejména s obsaho-
vým rozšířením našeho časopisu.
Každý měsíc Vám budeme přinášet
vícestránkový časopis a zejména ně-
kolik nových rubrik. V rámci CEV-
ROREVUE budou pravidelně při-
pravovány i tematické přílohy. A to
vše chceme navíc zabalit do nové gra-
fické podoby našeho měsíčníku.

Květnová CEVROREVUE se ve
stěžejním tématu zaměřila na vzrůs-

tající roli komunismu a jeho politické
nositelky – Komunistické strany
Čech a Moravy – v naší společnosti.
Nejenom v České republice máme
tendenci považovat komunismus za
přece jenom méně odporný než je
nacismus. Komparací obou totalit-
ních režimů, které prošly naší histo-
rií, se zabývá článek Ivana Langera.
Místopředseda Senátu Jiří Liška se
ve svém příspěvku zaměřil na proces
vypořádání se s komunistickou minu-
lostí.

V dalších částech časopisu najde-
te například rekapitulaci výsledků
britských parlamentních voleb dopl-
něnou pohledem na povolební situa-
ci v britské Konzervativní straně.

V seriálu o ekonomických refor-
mách tentokrát překračujeme rámec
Evropy a prezident Liberálního insti-
tutu Jiří Schwarz představuje základy
reforem, které byly provedeny na
Novém Zélandu.

To vše doplňují nové rubriky. Pra-
videlně budete v CEVROREVUE
nalézat aktuální anketu, vizitku poli-
tika či rozhovor.

Politiku nedělají jen volební prog-
ramy, ale i jejich „balení“. Z tohoto
důvodu přicházíme s rubrikou Poli-
tická reklama, kde najdete dobré ná-
pady z volebních a politických kam-
paní.

Příjemné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně
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Komunismus a nacismus mají pří-
liš mnoho společného, než abychom
je mohli stavět do vzájemného proti-
kladu. Podobnosti, které nejsou z ka-
tegorie čistě náhodných, vykazují jak
základní principy, na kterých oba po-
litické směry stavějí, tak i politická
praxe Stalinova Sovětského Svazu,
Maovy Číny, Pol Potovy Kambodži
nebo Hitlerova Německa.

Námitka o absolutním nepřátelství
komunismu a nacionálního socia-
lismu neobstojí. Za prvé proto, že nej-
větším deklarovaným nepřítelem
nemůže být logicky nikdo jiný než ten,
kdo usiluje o tytéž cíle – tedy absolut-
ní, nekontrolovatelnou a věčnou moc.
A za druhé, stačí připomenout pakt
Molotov-Ribbentrop. Tedy dohodu
dvou na oko nesmiřitelných totalit-
ních režimů, kterým toto „nepřátel-
ství” nebránilo spojit se při prosazo-
vání jejich skutečných světovládných
cílů. O blízkosti obou režimů, a to
ideologické, včetně levicovosti, svědčí
také výroky jejich vrcholných předsta-
vitelů. Vrchní nacistický propagandis-
ta Goebbels tak neváhal o své straně
prohlásit, že představuje „německou
národní levici“. V odpovědi na Roo-
seveltovu otázku po totožnosti šéfa
NKVD Beriji zase velký Josef Vissari-
onovič neváhal bezelstně prohlásit:
„Myslíte tenhle? To je můj Himmler.“

Tím, co však komunismus a nacis-
mus spojuje na prvním místě, je pře-
svědčení, že lze předělat lidskou při-
rozenost. Víra v to, že lze politickými
prostředky vytvořit dokonalého jedin-
ce, splývajícího s dokonalou masou
a dokonalou společností. Jinými slo-
vy, podle komunistů a nacionálních
socialistů je možné vytvořit ideální
společnost – v prvním případě ideově
a třídně čistou (rozuměj proletář-
skou), v případě nacismu rasově čis-
tou. Onen pověstný ráj na zemi.

V prvním případě podmíněný tím, že
nebude existovat žádné soukromé
vlastnictví, všechno bude patřit všem,
nebude třeba ani státu, nebo� nade
vším bude bdít vyvolený revoluční
předvoj dělnické třídy. Ve druhém
pak postavený na vládě vyvolené silné
árijské rasy.

Komunisté i nacionální socialisté
vytvořili všeobjímající ideologie, které
znaly odpovědi na jakékoli otázky po-
litického, ekonomického i ryze lidské-
ho typu. Tyto ideologie pak povýšily
na státní náboženství, kterým byla
podřízena veškerá kultura a vzdělává-
ní. Za důležitou součást své politiky
pak oba režimy považovaly export
svých ideologií, misi totalitarismů.
V případě nacismu se tato „mise” pro-
jevovala válkou za dobytí Lebensrau-
mu pro árijskou rasu. Komunisté zase
se zbraní v ruce vyváželi své revoluce
do všech světových kontinentů a za
nezměrného utrpení domácího i cizí-
ho obyvatelstva.

Komunistické režimy i nacistický
režim byly postaveny na vedoucí úloze
masových státostran, které si vytvořily
převodové páky, pomocí kterých ovlá-
daly celé společnosti. Všichni lidé pak
byli nejen nuceni k bezpodmínečné-
mu podrobení se, ale také k aktivní
účasti na stranické práci nebo alespoň
na činnosti různých společenských or-
ganizací – odborů, tělovýchovných
a mládežnických organizací, branných
spolků, milicí aj. Nikoli náhodou se
příslušníci nacistické NSDAP (mimo-
chodem plný název „Národně socia-
listická německá dělnická strana” se
hodně blíží oficiálním názvům někte-
rých komunistických stran před ro-
kem 1989) oslovovali stejně jako ko-
munisté „soudruzi”.

Komunismus a nacionální socia-
lismus dále spojuje rasismus a segre-
gace. Stejně jako nacisté třídili lidi dle

jejich rasového původu, komunisté
dělili jedince podle třídního původu.
Vyvolené oba režimy upřednos�nova-
ly, nevyvolené tolerovaly, ale zneuží-
valy, a zavržené pak bez milosti likvi-
dovaly (Židy a Romy stejně jako kula-
ky a buržousty). Bylo-li navíc třeba
i komunisté rádi využili antisemitis-
mus (viz proces proti Slánskému
a spol.) a naopak nacisté třídní rétori-
ky, o čemž svědčí např. dochované
řeči Hitlera, Goebbelse a dalších na-
cistických pohlavárů. Termíny jako
„židozednářská plutokracie“ nebo
„mezinárodní sionistické centrum“
byly užívány oběma režimy.

V praxi obou hnutí najdeme bez-
precedentní násilí, a to už před pře-
vzetím moci, např. v podobě ozbroje-
ných milicí. Najdeme tam i koncen-
trační tábory, a� už se nazývaly Osvě-
tim, Dachau, Terezín nebo Gulag
a Jáchymov. A v nich milióny lidí kru-
tě mučených, zbavených jakýchkoli
náznaků práv a doslova vyhlazených.
Komunismus i nacismus ruku v ruce
rozpoutaly nejstrašnější a nejkrutější
válku v dějinách lidstva.

Společným hlavním nepřítelem ko-
munismu a nacionálního socialismu
byly nepochybně kapitalismus a libe-
ralismus, které představovaly pravý
opak jejich kolektivismu.

Nechci předělávat základy polito-
logie nebo přepisovat historii. Byl
bych jen rád, kdyby se mnozí majitelé
jediných pravd trochu zamysleli nad
skutečnou podstatou komunismu a
nacionálního socialismu. Možná by
došli k podobným závěrům o společné
– a to krajně levicové – podstatě obou
totalitarismů, na niž už dříve upozor-
nili např. Friedrich August von Hay-
ek, Ludwig von Mises, Eric Voegelin,
Paul Johnson, Rio Preissner či Han-
nah Arendtová.

V době, kdy si připomínáme konec
nejhoršího válečného konfliktu, který
obě hnutí společně rozpoutala, a kdy
v mnoha evropských zemích sílí ko-
munistické i neonacistické formace,
by taková reflexe byla nepochybně na
místě.

téma

PODOBNOST
KOMUNISMU A
NACISMU

JE NEONACISMUS JINOU FORMOU LEVICOVÉHO EXTREMISMU ČI NIKOLIV?
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE JE! VÍM, ŽE TENTO POSTOJ NENÍ VŠEOBECNĚ SDÍLEN.
A NEPŘEKVAPUJE MĚ TO.

IVAN LANGER

místopředseda PS PČR,

předseda CEVRO
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Za další: bezprecedentním kro-
kem v postkomunistickém světě zpřís-
tupnila originální evidence komunis-
tické tajné policie na internetu
a umožnila tak veřejnosti téměř abso-
lutní kontrolu nad její svazkovou
agendou. Celá akce vyvolala blaho-
dárnou diskusi o totalitní minulosti,
která české veřejnosti tolik chybí. Slo-
venská strana postupuje systematicky
krok za krokem zejména díky faktu,
že se její politická reprezentace shod-
la na potřebě instituce výhradně za-
měřené na překonávání naší neslavné
minulosti. Poslední slovenské zkuše-
nosti a především přesvědčení, že
naše česká společnost je velmi dlužna
všem, kteří byli postiženi roky komu-
nistického režimu, nás vede k přípra-
vě podobné české instituce. Ta má
i velký symbolický význam. Přes tento
ústav s badatelskou a osvětovou čin-
ností chceme jasně říci, že na komu-
nismus a jeho oběti nesmíme zapome-
nout, a že komunismus, i třeba v jiné
podobě, je stejným nebezpečím dnes
jako před léty. A kdo jiný než ODS by
na sebe měl vzít takovýto úkol.

Naše legislativa sice není úplně
špatná, ale exekutiva, které byly záko-
ny spíše vnuceny, si je vykládá po
svém, tím spíše, že neexistuje parla-
mentní kontrola. Seznamy nejsou
úplné, chybí na nich řádově desetitisí-
ce jmen, existuje zde tedy podezření
z manipulace s těmito jmény, zpřís-
tupňovači namísto tří měsíců zpřís-
tupňují rok i dva, naprosto brání poz-
nání kariérních postupů příslušníků
politické policie (včetně rozvědčíků
působících proti svobodnému světu)
apod. Příslušné pracoviště minister-
stev vnitra a obrany z různých – osob-
ních, personálních či politických – dů-
vodů porušují anebo přinejmenším
nenaplňují dikci platných zákonů.

Brání „svou“ minulost, minulost jak
osob, které již v policii, armádě, na
ministerstvech i jinde nepracují, tak
i těch, kteří dnes v rozporu se svými
přísahami komunistickému režimu
tzv. pracují pro demokracii. Za úče-
lem změny tohoto stavu jsme zahájili
diskusi o vzniku instituce, která bude
mít možnost spravovat archivy a záro-
veň bude mít vůli naplňovat zákony.

Pracovně tuto instituci po sloven-
ském vzoru nazýváme Ústav paměti
národa, ovšem jeho institucionální
podoba je ještě předmětem četných
diskusí. V současnosti pracuje tým
odborníků a legislativců na vzniku
věcného návrhu zákona, jímž by byla
taková instituce vytvořena. Tento věc-
ný záměr plánujeme zpracovat tak,
aby mohl být ještě začátkem léta po-
droben veřejné debatě politiků, od-
borníků, členů KPV apod. na senát-
ním semináři.

Jaká je naše představa o podobě
Ústavu? Výrazně se inspirujeme za-
hraničními vzory, zejména Sloven-
skem. Jeho hlavním účelem by mělo
být evidování, shromaž	ování, sprá-
va, zpřístupňování, zveřejňování,
hodnocení a využívání dokumentů
bezpečnostních orgánů, dále spolu-
práce s obdobnými institucemi v Čes-
ké republice i za hranicemi, hlavně
s archivy, muzei, knihovnami, památ-
níky odboje, památníky koncentrač-
ních a pracovních táborů, poskytování
jim informací, badatelských možností
a metodické pomoci a propagace je-
jich činnosti.

Zpřístupnění a zveřejňování doku-
mentů je již v podstatě formulováno
v zákoně č. 107/2002 Sb. Klíčové je,

aby byly stanoveny povinnosti stát-
ních orgánů, právnických a fyzických
osob a sankcí, především odevzdání
dokumentů o činnosti bezpečnost-

ních složek, držené ve vlastnictví nebo
správě ministerstvy vnitra, obrany,
spravedlnosti a dalších, do 6 měsíců
od nabytí účinnosti zákona, a to pod
sankcí. Významným posláním Ústavu
by měla být badatelská a osvětová čin-
nost.

Na rozdíl od Slovenska se zatím
přikláníme k jinému institučnímu
rámci než veřejnoprávnosti, nebude-
me se zabývat zločiny nacismu a sou-
částí Ústavu by neměla být vyšetřova-
cí složka. Ústav by měl mít formu stát-
ní či polostátní instituce, např. typu
Úřadu na ochranu osobních údajů.
Zabývat by se měl primárně obdobím
1948–1989. Vyšetřovací složka dnes
fungující na ÚDV by patrně byla
transformována do jednoho speciali-
zovaného týmu při státním zastupitel-
ství.

Samozřejmě předpokládáme os-
trou debatu, jak politickou, tak i od-
bornou. Věříme, že jestliže se s větši-
nou stávající či budoucí politické re-
prezentace shodneme na cíli, tedy na
pravdivém mapování minulosti a na
předávání jejího obrazu nastupujícím
generacím, konkrétní instituční rá-
mec a konkrétní kompetence takové-
ho pracoviště již doladíme.

téma

ZACHOVAT NÁRODNÍ
PAMĚŤ

KDYŽ V ROCE 2002 PŘIJAL SLOVENSKÝ PARLAMENT ZÁKON O ZŘÍZENÍ
ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA, BYLO ZŘEJMÉ, ŽE SE JEHO AUTOŘI INSPIROVALI

V NĚMECKU, POLSKU A MAĎARSKU. VEDENI SNAHOU V HISTORICKY KRÁTKÉ
DOBĚ DOHNAT OKOLNÍ STÁTY, VYUŽILI TO VYZKOUŠENÉ A KVALITNÍ

A VYTVOŘILI INSTITUCI, KTERÁ V PRVNÍ ŘADĚ ZAČALA ZPŘÍSTUPŇOVAT
SVAZKY SLOVENSKÝCH ÚTVARŮ STÁTNÍ BEZPEČNOSTI TEMPEM NA NAŠE

POMĚRY NEBÝVALÝM.

JIŘÍ LIŠKA

místopředseda Senátu

Naše legislativa sice není úplně špat-
ná, ale exekutiva, které byly zákony
spíše vnuceny, si je vykládá po svém,
tím spíše, že neexistuje parlamentní
kontrola.

Příslušné pracoviště ministerstev vni-
tra a obrany z různých – osobních,
personálních či politických – důvodů
porušují anebo přinejmenším nenapl-
ňují dikci platných zákonů.
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A že následná politika komunistů
nebyla ani tak důsledkem jejich prog-
ramu, jako spíše sovětského vlivu. Za-
stánci tohoto názoru argumentují vět-
šinou tím, že po válce měli přece ko-
munisté své vládní zastoupení i ve
Francii nebo Itálii, ale žádný totalitní
režim tam nevznikl.

Dovolím si s tímto názorem pole-
mizovat. Za prvé – vliv Sovětského
svazu zde byl už před rokem 1948. To
bylo nepochybně důležitým předpo-
kladem pro to, aby naši komunisté
mohli v tehdejším Československu
snadno převzít politickou a výkonnou
moc. Za druhé – politika komunistů
byla a je principiálně založena na
programových postulátech, které jsou
v rozporu s principy demokratické
společnosti. Tzv. odstranění vyko-
řis�ování dělníků kapitalisty samo-
zřejmě předpokládá likvidaci soukro-
mého vlastnictví. A ústřední motto
komunistického programu, kterým je
diktatura proletariátu, tedy vláda jed-
něch nad druhými, je samozřejmě
v příkrém rozporu se základním de-
mokratickým principem svobodných
voleb. To, že ve Francii nebo v Itálii se
po roce 1945 tento model neprosadil,
nebylo proto, že by tamní komunisté
měli jiné úmysly, jak se snaží dnes do-
kazovat tzv. eurokomunisté. Jen ne-
měli tu sílu a přímou ozbrojenou pod-
poru Sovětského svazu.

Nicméně, zpět k situaci po roce
1945 a k názoru, že už bezprostředně
po něm to bylo s naší demokracií
složité. V historii by bylo velice
obtížné najít případy náhlých změn
jen tak, bez příčinných souvislostí.
Jsem přesvědčen, že kostky byly
vrženy už v Livadijském paláci v úno-
ru 1945 na Jaltě. Už tehdy bylo roz-

hodnuto, že poválečné Českosloven-
sko bude spadat do tzv. sovětské
zájmové sféry. Dohoda z Jalty v roce
1945 byla rovněž příčinou toho, že od
počátku byl náš politický vývoj defor-
mován postupným násilným zavádě-
ním a posilováním nedemokratických
prvků.

Základem nového politického sys-
tému v Československu se stal model
tzv. Národní fronty, ve které byl sdru-
žen pouze určitý omezený počet poli-
tických stran. Mimo Národní frontu
už nemohl vzniknout žádný další poli-
tický subjekt. Tím byla zajištěna abso-
lutní kontrola nad dalším politickým
vývojem. Je evidentní, že tento model,
ve kterém komunisté záhy získali vý-
raznou převahu, byl v rozporu s tehdy
platným ústavním pořádkem. Ten
totiž zaručoval neomezenou ústavní
svobodu práva spolčovat se. Volby,
které proběhly v roce 1946, celkově
vyhráli komunisté, a to přesto, že na
Slovensku skončili s výraznou ztrátou
až druzí. Volebním vítězstvím si tak
komunistická strana upevnila své mo-
censké postavení jako základ budou-
cího totálního převzetí moci. Pro
dnešní dobu není nezajímavé vědět,
s čím tehdy komunisté do voleb šli a
co před volbami slibovali. Je typické,
že něco jiného prezentovali navenek,
ale něco zcela odlišného už tehdy
skrytě plánovali. Je známo, že prvním,
kdo prosazoval už v roce 1945 ve vládě
tzv. Národní fronty velké znárodnění,
nebyli komunisté ale sociální demo-
kraté. Ti, nikoli samotní komunisté,
tak paradoxně vytvořili prostor pro
realizaci komunistického programu.
Poněvadž venkov nebyl typickou baš-
tou rudé hvězdy, rozhodli se komunis-
té tuto skutečnost změnit. Aby získali

vliv i zde, nejprve personálně obsadili
Národní pozemkový fond a poté při-
dělovali půdu bezzemkům. Tedy
zdánlivá podpora soukromého vlast-
nictví a pomoc nejchudší vrstvě oby-
vatel. Něco podobného obsahoval
i volební program KSČ v roce 1946.
V tom se zase komunisté zavazovali
k podpoře živnostníků. Na první po-
hled se mohlo zdát, že komunisté ne-
berou až tak fundamentálně vážně
marxistické poučky o příčině zla vyko-
řis�ování, a také o striktní nutnosti
diktatury proletariátu. Mimochodem,
všimněme si, že podobně mluví i dneš-
ní komunisté. Také jejich navenek
prezentovaný program operuje s po-
jmy vlastnická pluralita a parlamentní
demokracie. Zdánlivě by tedy mělo jít
o respektování soukromého vlastnic-
tví a demokratických principů ve spo-
lečnosti. Jak to doopravdy bylo (a
mohlo by být i dnes) myšleno, se však
ukázalo bezprostředně po únorovém
puči v roce 1948.

Bezprostředně po válce, když vše
nasvědčovalo tomu, že v sovětské záj-
mové sféře komunisté totálně převez-
mou moc, vystoupil Winston Chur-
chill ve Fultonu s projevem nazvaným
Opora míru. V něm označil za největší
nebezpečí pro lidstvo válku a tyranii.
Právě v souvislosti s druhým nebezpe-
čím v tomto projevu zaznělo: „Nesmí-
me zůstat slepí ke skutečnosti, že svo-
body, kterým se těší jednotliví občané
v celém Britském impériu, neplatí ve
značném množství zemí, z nichž ně-
které disponují velkou mocí. V těchto
státech je prostým lidem vnucována
kontrola, uskutečňovaná nejrůznější-
mi formami policejního státu. Státní
moc je bez jakýchkoliv zábran uplat-
ňována diktátory nebo jednotlivými
oligarchiemi, působícími prostřednic-
tvím privilegované strany a politické
policie.“

Právě Churchillova výzva, aby-
chom nezůstali slepí, je výzvou v době,
kdy lidé jakoby už zapomněli, kdy
znovu narůstají komunistické prefe-
rence a kdy jsou slušní lidé šikanováni
na Letné.

ODKAZ FULTONU JE
STÁLE ŽIVÝ

WALTER BARTOŠ

poslanec PS PČR a stínový

ministr školství

ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY JE DOBROU PŘÍLEŽITOSTÍ
ZAMYSLET SE I NAD TÍM, CO NÁSLEDOVALO POTÉ. PŘI RŮZNÝCH
HISTORICKÝCH SEMINÁŘÍCH A DISKUSÍCH JSEM ZAZNAMENAL NÁZOR,
KTERÝ NENÍ ÚPLNĚ OJEDINĚLÝ, A TO, ŽE DEMOKRACIE U NÁS BYLA
PORAŽENA AŽ V ÚNORU 1948.
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Jak hodnotíte průběh vládní krize, která se,
zdá se, chýlí ke konci?

Průběh vládní krize na jaře 2005 byl
na české poměry poměrně rychlý, přes-
to vyvolal dojem nekonečnosti, přede-
vším kvůli postojům bývalého premié-
ra Grosse. Zpětně vzato, vládní krize
trvá v podstatě již tři roky od samotné-
ho vzniku nestabilních stojedničkových
koalic Vladimíra Špidly, Stanislava
Grosse či naposledy Jiřího Paroubka.
Jarní události byly jen jedním z vrcholů
periodicky se opakujících vládních ze-
mětřesení, vycházejících z tektonicky
velmi nestabilního koaličního jádra.

Důsledkem těchto „přírodních
úkazů“ je bohužel to, že občané ČR
i zahraniční pozorovatelé vnímají čes-
kou politickou scénu jako nestabilní
a pomalu nás přestávají brát vážně.
Využilo toho k posílení svých pozic na-
příklad Slovensko a další země v rámci
EU. Trpká jablíčka vykvetlá letos na
jaře bude především ČSSD, ale spolu
s ní chtě nechtě i všichni ostatní, sklí-
zet na domácí i zahraniční scéně ještě
na podzim a příští jaro.

Překvapila Vás obnova staré koalice?
Svým kličkováním a chaotickým

manévrováním nasměroval novopeče-
ný předseda ČSSD svou vratkou ko-
cábku ke dvěma posledním možnos-
tem. Odmyslím-li předčasné volby,
kterých se dnešní koalice bojí jako čert
kříže, zbývá menšinová vláda ČSSD
s víceméně otevřenou podporou ko-
munistů nebo účelový slepenec s mrt-
vou US-DEU a s lidovci. Ve chvíli, kdy
odpovídám na tuto otázku, ještě není
jisté, zda znovuslepená vláda získá
opět podporu potřebných nejméně
101 poslanců ve sněmovně, ale už se
objevují náznaky, že bude snaha jistit
nevyzpytatelný postoj vzpurných koa-
ličních poslanců pomocí podpory ko-
munistů. Tím by se „úspěšně“ sloučily
obě varianty v jednu. Doufám, že se na
to český volič pozorně dívá a zatímco
v zimě jen tak trochu tušil, tak te	 už
má zcela jasno.

Nový premiér Paroubek již dnes
straší národ vznikem jakési „státostra-

ny“, pokud by ODS výrazně uspěla ve
volbách. To je typický pohled českého
rovnostářství, které nechce vidět
úspěšné zahraniční modely a demo-
kratické systémy (např. Británie). Co
na tom, že volič vystaví svému senáto-
rovi, poslanci, hejtmanovi nebo míst-
nímu zastupiteli účet v nejbližších vol-
bách? Levice tím na sebe prozrazuje,
že stále pracuje s typicky komunistic-
kým uvažováním: získat moc, třeba
i demokraticky, ale už ji nikdy nepus-
tit. Proto se i dnes drží vlády jako
klíš�ata. Skutečný princip demokracie
je totiž sociálním inženýrům cizí.

V čem se liší Paroubek od Grosse a Špidly?
Jiří Paroubek je starý pragmatik,

v tomto se mu Špidla ani Gross nemo-
hou rovnat. Osm let uměl „vládnout“
v Praze společně s ODS. Hodně publi-
kuje, umí prodat svou práci nebo se ši-
kovně přihlásit k práci druhých, je me-
diálně zdatný. Na pražské radnici však
zatím nemusel čelit takovému tlaku
a takové mediální vichřici, jaká jej
a každého jiného čeká na vrcholu nej-
vyšším. Může jej to semlít stejně jako
jeho dva předchůdce na premiérském
postu. Varuji však všechny před jeho
podceněním nebo zesměšňováním. Ve
strukturách ČSSD patřil Jiří Paroubek
vždy k významným „špílmachrům“ a to
i v dobách, kdy ani v rámci pražské or-
ganizace strany netahal za delší konec
provazu. Pro ODS je tak větším soupe-
řem než například ministr Sobotka.
Jeho čas právě přichází, můžeme čekat
sociálně populistickou kampaň s plný-
mi hrstmi rovnostářství pro všechny.

Posílily poslední tři měsíce KSČM?
KSČM určitě posilovala za celé tři

roky koaličního ne-vládnutí. Pozvolný
přesun levicových voličů od ČSSD ke
KSČM se nyní změnil v masivní úprk.
Není to však jediný zdroj posilování
komunistů. Vnitřní nesourodost
ČSSD je zdrojem pnutí a konfliktů,
které se přenášejí i do vládní koalice
a následně na celou politickou scénu.
Zatím poslední krize a chování jejích
hlavních protagonistů dost otřásly již

tak klesající důvěrou občanů v politiku
jako takovou. To bohužel bude mít
dopad na volební účast.

Jak proti KSČM nyní postupovat, aby její
vliv byl omezen?

Naštěstí se ukazuje, že ani KSČM
není zcela jednotná. Existují v ní různé
soupeřící proudy. Poslední vládní kri-
ze také rozparádila některé lídry
KSČM k silným výrokům, které pood-
halily dříve umně maskované záměry
komunistů. Už se viděli u moci a začali
si diktovat. To vše pomáhá voličům,
alespoň těm nezaslepeným, v orienta-
ci a částečně zmírňuje škody, které de-
mokratické strany v zápalu boje způ-
sobují samy sobě. Také nedávné
pražské setkání komunistických a to-
talitních stran, často z otevřeně diktá-
torských zemí, které k nám sezvala
z celého světa právě KSČM, dobře
obnažilo, s kým skutečně máme ještě
15 let po revoluci tu čest. Mohu sou-
hlasit s Jiřím Paroubkem, že je zcela
jiná mezinárodní situace, neexistuje
Sovětský svaz, ale to neznamená, že
můžeme jen tak přihlížet tomu, jak se
komunistická nákaza začíná znovu ší-
řit do světa zrovna ze své pražské me-
tastázy. Až budeme mít u hranic armá-
du některého komunisticko-totalitní-
ho státu nadšeně vítanou našimi sou-
druhy, tak už může být zase pozdě.

Souhlasil byste s jejím zákazem?
V zásadě ano, ale je třeba k tomu

využít výhradně demokratické pros-
tředky podobně jako se jinde vypořá-
dali s nacismem. Upozorňovat na to-
talitní prvky komunistického progra-
mu, jejich praktiky a propagaci. Vyu-
žívat důsledně zákon o protiprávnosti
komunistického režimu, podávat stále
trestní oznámení, která si už někteří
soudci, částečně odovaní minulým
režimem, nebudou moci dovolit igno-
rovat nebo bagatelizovat.

JANA JELÍNKOVÁ

redaktorka

Petr Bratský / poslanec PS PČR
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V souvislosti s diskusí o Evropské
ústavě a evropské sounáležitosti se
často hovoří také o prohlubování vzá-
jemných vztahů, a to nejen mezi růz-
nými nevládními organizacemi, ale
i mezi municipalitami. Evropská unie
svým novým členům sice formálně
otevřela náruč, ale běžní občané pů-
vodních členských zemí poci�ují z no-
vých spoluobčanů spíše strach než
nadšení. Tyto negativní pocity vznikají
především z neznalosti národní histo-
rie, kultury, zvyklostí a jazyka. Dob-
rou zkušenost s odbouráváním mýtů a
předsudků má středočeské město Sla-
ný a bavorské město Pegnitz.

Myšlenka oslovit své evropské sou-
sedy, bez ohledu na jazykové a politic-

ké bariéry, se zrodila již poměrně dáv-
no. Spolupráce mezi pegnitzkým
gymnáziem a Gymnáziem V. B. Tře-
bízského ve Slaném započala paradox-
ně v roce 1988, tedy ještě před pádem
železné opony, která rozdělovala úze-
mí Evropu na zájmová území vítěz-
ných mocností 2. světové války. Již
šestnáct let probíhá mezi těmito škola-
mi řada sportovních soutěží a setkání
studentů, a to včetně výměnných stu-
dijních pobytů. Rozšíření Evropské
unie o nové členské země v tomto kon-
textu s sebou přineslo mnohem více,
než jen pocit evropské sounáležitosti,
vyplývající z některých historických
paralel obou měst. V současnosti
představují města Slaný i Pegnitz vý-

znamná správní a kulturní centra ve
svých regionech. Díky dlouholetým
neformálním stykům v oblasti školství
se v posledních letech podařilo navá-
zat dobré kontakty i představite-
lům samosprávy. Nedávné podepsání
smlouvy o partnerství mezi Králov-
ským městem Slaný a městem Pegnitz
tak není jen pouhou formalitou. Set-
kání představitelů samospráv obou
měst a zástupců řady organizací, ke
kterému došlo při příležitosti jejího
podpisu v německém Pegnitz, je prv-
ním krokem k prohloubení již existují-
cích vztahů a k rozšíření možností vzá-
jemné spolupráce v oblasti kultury,
sportu, spolkové činnosti či turistické-
ho ruchu.

Něco je shnilého ve státě dánském,
řekl klasik. Dnes se to z Dánska rozšíři-
lo na EU. Ta chtěla ještě nedávno pře-
dehnat Spojené státy v jejich ekono-
mickém rozmachu. Te	 se snaží ne-
ztratit krok. K tomu míní využít dvou
hlavních nástrojů – Lisabonské strate-
gie a také Finančního rámce EU.

Zatímco původní Lisabonská stra-
tegie stanovila nerealistické cíle, zej-
ména ten nejvíc ideově zabarvený –
předstihnutí USA, pak po několika le-
tech po zhodnocení reality a „očekáva-
ných úspěchů“ musela Evropská rada
na základě zprávy Kokovy komise kon-
statovat, že pokrok je zanedbatelný.
Eurospeak pak přinesl „nový impuls
Lisabonské strategii“ a v rámci toho
hned „Lisabonský akční program“.
Aby se zakrylo, že o „akčnosti“ nemoh-
lo být dosud ani řeči. Zatím můžeme
spočítat hlavně sérii neúspěchů. Nasta-
la tedy redukce původních cílů. Konec-
konců rozumná. Nouze naučila Dali-
bora housti. Ale také hned přišel podle
Parkinsona rozvinutější organizační
systém. Každá země nyní bude mít do-

konce svůj vlastní implementační „Ná-
rodní lisabonský program“. A nejen
země (eurospeakem „národní státy“),
dokonce i regiony, kraje, provincie,
města, obce… A každý bude mít svého
„pana Lisabona“, který bude daný plán
organizovat. Hezké. Koho ale takto
předstihneme, nevím. Místopředseda
vlády Martin Jahn obhajoval ve Sně-
movně nejen Lisabonský program, ale
v této souvislosti také jeho budoucí roz-
počtový základ, Finanční rámec EU na
léta 2007 až 2013. Ten má na výdajové
straně zahrnovat tuto strukturu kapi-
tol: 1. podpora udržitelného rozvoje, 2.
zachování a řízení přírodních zdrojů, 3.
občanství, svoboda, bezpečnost a spra-
vedlnost, 4. EU jako globální partner.

Lisabonské strategie se fakticky
týká jen první kapitola finančního rám-
ce a zejména podkapitola a – konku-
renceschopnost pro růst a zaměstna-
nost. Má být kromě jiného především
zaveden systém podpory vědy, výzku-
mu a vzdělávání. Nic proti tomu, ale je
to administrativní systém s jeho nákla-
dy a vlastními rozpočty. Bude mít

v sobě vestavěnou z logiky věci danou
neefektivnost. Desítky, stovky jednání
na všech úrovních. Akční programy,
směrnice, doporučení. Koordinátoři,
kontroloři, revizoři. To má být lék na
ekonomické zaostávání EU.

Nebylo by jednodušší a efektivnější
odstranit zbývající bariéry vnitřního
trhu? Podpořit ekonomický rozvoj níz-
kou daňovou zátěží a tím i aplikovaný
výzkum?

Evropská unie se zdá nepoučitelná.
Její komplikovaný a rozsáhlý systém
není v praxi efektivní, funguje špatně.
Po tomto zkonstatování však přichází
místo jeho zjednodušení a komplexní
redukce iniciativa na jeho další rozšíře-
ní systémem, který, jak se nakonec
ukáže, rovněž funguje špatně. A proto
se tento systém rozpracuje až do detai-
lů a zajistí jeho prostředky ve Finanč-
ním rámci. Je-li toto myšlením znakem
„pravého evropanství“, pak náš čeká
ještě dlouhá a trnitá cesta.

MAREK ZOUZALÍK

člen zastupitelstva města

Slaný

FORMÁLNÍ EVROPANSTVÍ ČI
SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ EVROPOU?

LISABONSKÁ STRATEGIE A FINANČNÍ
RÁMEC EU

TOMÁŠ DUB

poslanec PS PČR
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aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

SENÁT

Původním motivem zavedení dota-
cí (např. při založení EHS) byl legi-
timní zájem odstranit poválečný nedo-
statek potravin a zajistit si v rozděle-
ném světě potravinovou nezávislost.
Později se mění klíčové motivace
v Evropské unii na pokušení obejít
prostřednictvím dotací hroutící se so-
ciální a důchodový model. Ještě poz-
ději vystupují ekologické důrazy a prů-
běžně jsou prostřednictvím dotací
také řešeny politické spory kolem li-
beralizace světového obchodu v rámci
WTO.

Dnes jsou dotace jen nejviditelněj-
ší součástí rozporuplné agrární strate-
gie bývalé EU-15 a často nemají (prio-
ritní) úkol řešit agrární oblast. Navíc
jejich součástí jsou stovky podmínek
a omezení, z nichž některé samy
o sobě jsou uzavřenými komoditními
politikami (například trvalé travní po-

rosty – TTP, cukr, biolíh) a v nejlepším
případě mohou vyhovovat jen hlavním
cílovým skupinám v Evropské unii.

Je zřejmé, že čím vzdálenější bu-
dou motivy a cíle zemědělských dotací
vlastnímu obsahu zemědělství, tím
méně účinné nakonec budou, a tím
méně budou sloužit zemědělství. Ni-
kdo v EU už dnes neočekává, že polo-
vina všech peněz unijního rozpočtu
bude sloužit čtyřem procentům země-
dělců. Řeší se jimi shora naznačené (a
se zemědělstvím jen okrajově souvise-
jící) problémy.

Pozice Československa a ČR se ve
vztahu k dotování třikrát radikálně
změnila. Gulášový socialismus řešil
bezúspěšně celkový nedostatek všeho
(včetně potravin), dotována byla výro-
ba bez ohledu na náklady, záporná
daň z obratu ve výši téměř 50 mld. Kčs
( při cca 400 mld. Kčs státního rozpoč-

tu) strašila jako dědictví těsně po roce
1989. Odtud také skupina příznivců
dotací. Liberalizace v letech 1991 až
1997 umožnila transformační fázi, do-
tace byly výrazně sníženy, raketově
rostla produktivita práce, poptávka
a nabídka se dostaly do rovnováhy.
V přípravné fázi vstupu ČR do EU
(zhruba od roku 2002) i nyní dotace
rostou a budou růst.

Považuji za žádoucí postupnou, vý-
raznou a celkovou redukci stávajících
dotací a za ještě žádoucnější jejich re-
strukturalizaci. Opustit dotování pro-
dukce (a zároveň kvotaci řady komo-
dit), posílit šance výzkumu, vědy
a vzdělávání na bázi příspěvku od stá-
tu podle výše investic od soukromé
sféry, zvýšit rychlost provádění poze-
mkových úprav, začít vážně počítat se
zpracovatelským průmyslem jako pl-
nohodnotnou součástí cesty na trh.

Počátkem tohoto roku se podařilo
poslancům za ODS prosadit v PS zákon
řešící odškodnění obětí okupačních
vojsk pěti států tehdejší Varšavské
smlouvy z let 1968–1989. Skutečnost,
že k tomu dochází až v roce 2005, jistě
není dobrou vizitkou polistopadové po-
litické reprezentace a vedle rozpačité-
ho postoje společnosti k situaci politic-
kých vězňů minulého režimu se jedná
o velmi váhavý krok vyrovnání se
s vlastní minulostí. Přes značné částky,
které stát dodnes vyplácí formou vý-
služného některým oporám tehdejšího
režimu, odmítali pro tento zákon zved-
nout ruku poslanci z řad vládní koalice
s poukazem na neúnosnou finanční
zátěž státní pokladny při schválení pů-
vodního návrhu ODS. A tak se z pů-
vodního velmi seriozního návrhu ODS

stalo symbolické gesto sněmovny, smě-
rované správným směrem, avšak s vel-
mi omezeným dopadem na důstojnost
vlastního odškodnění po dlouhých le-
tech očekávání. Vedeni snahou o ná-
pravu tohoto stavu jsme při projedná-
vání uvedeného zákona v Senátu na-
vrhli ztrojnásobení výše odškodnění
oproti poslaneckému návrhu, které má
náležet pozůstalým po zabitých, dále
pak osobám, které utrpěly zranění s tr-
valými následky nebo byly znásilněny.
Výsledný návrh byl také finančně mno-
hem méně náročný oproti původnímu
poslaneckému návrhu ODS. I když
s tímto pozměňovacím návrhem větši-
na senátorů souhlasila, ozývaly se hlasy,
že by tato varianta nemusela projít no-
vým projednáním v poslanecké sně-
movně a oběti by se odškodnění opět
nedočkaly. Domnívám se jednak, že za-
mítnutí této senátní změny by vyvolalo
velmi ostrou politickou diskusi nad po-

stojem koaličních stran s ohledem na
blížící se parlamentní volby a krom
toho by netrvalo dlouho, kdy by se par-
lament mohl k projednání této proble-
matiky vrátit v pozměněném poměru
mandátů navrhovatelů a oponentů. PS
bohužel ale v květnu, při opětovném
projednávání tohoto návrhu, setrvala
na své původní verzi zákona bez navý-
šení částek odškodného. Naše senátní
změny nebyly přijaty především díky
hlasům sociálních demokratů, komu-
nistů a dokonce 3 členů poslaneckého
klubu US-DEU! Nicméně ale musím
uznat za pozitivní, že se stát tímto záko-
nem po 37 letech od počátku okupace
bude moci alespoň částečně vyrovnat
s těmi, které v době napadení cizími
vojsky nedokázal ochránit před násled-
ky násilí. Přesto považuji za nutné se
k oblasti odškodnění obětí totalitních
režimů vrátit a vytvořit komplexní práv-
ní rámec pro tuto problematiku.

JAROSLAV PEŠÁN

poslanec a místopředseda

zemědělského výboru

PS PČR

MAJÍ ZEMĚDĚLCI DOSTÁVAT
DOTACE?

DOČKAJÍ SE OBĚTI OKUPACE Z LET
1968–89 DŮSTOJNÉHO ODŠKODNĚNÍ?

JIŘÍ NEDOMA

senátor
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Při podrobnějším sledování obsa-
hu rozběhlého sporu však narazíme
na zajímavou skutečnost. Prezident
Václav Klaus se totiž, na rozdíl od
skalních příznivců Evropské ústavy,
ve svých argumentech opírá o skuteč-
nou analýzu obsahu tohoto dokumen-
tu. A právě na této skutečnosti by-
chom mohli sledovat jádro celé deba-
ty o Smlouvě o Ústavě pro Evropu.

Už více jak jeden rok je známa zá-
kladní verze Evropské ústavy, které se
na mezivládní konferenci v průběhu
první poloviny roku 2004 dostalo jen
minimálních změn. Od té doby probí-
hající debata, ale především osvětová
kampaň ze strany představitelů EU, je
vedena v duchu přínosu Evropské
ústavy k dalšímu rozvoji demokracie,
tržního hospodářství, volného pohybu
osob a zlepšení mnohých dalších ob-
lastí společenského života, které má
Evropská ústava přinést. Všem ale za-
číná být pomalu jasné, že tento doku-
ment nic takového nezajistí. Současné
problémy evropského sociálního státu
krizi společné zemědělské politiky
nebo neudržitelnost financování ev-
ropských fondů zřízením funkce ev-
ropského prezidenta nebo evropské-
ho ministra zahraničí rozhodně nevy-
řeší. Smlouva totiž spíše reformuje
Unii v její institucionální podobě, než
aby reformovala její hospodářsko-so-
ciální politiku.

Poslední vývoj v mnoha členských
státech Unie však ukazuje, že občané
EU si nepřejí dokumenty, které stavě-

jí evropské vzdušné zámky, které
s realitou vůbec nesouvisejí, ale chtějí
řešení svých každodenních problémů.
Snad málokdo dnes dokáže kladně
odpovědět na otázku, jestli vůbec Ev-
ropskou ústavu potřebujeme, aniž by
hovořil o rozvoji demokracie a svobo-
dy v Evropě. Takové výroky jsou však
pouhým politickým klišé. Jsou to na-
opak slova některých zastánců Evrop-
ské ústavy, která dosvědčují, že těmto
lidem jsou hodnoty demokracie a svo-
body naprosto cizí. Stačí, aby někdo
byl dobrým katolíkem nebo nebyl
příznivcem Evropské ústavy a už je
oheň na střeše. Takový člověk je pak
především socialistickými poslanci ev-
ropského parlamentu, kteří snad kaž-
dý měsíc přijímají rezoluce o nutnosti
podporu principu rovnosti a tolerance
ve společnosti, odsouzen za bludné
názory a vystaven inkvizičnímu řízení
před výbory EP a, jak nám ukazuje ne-
dávné dění v Unii, nepodpořen na
funkci evropského komisaře nebo vy-
zván k rezignaci. Takový je bohužel
výsledek tolerance v pojetí levicového
liberalismu, který je dnes základní
hnací ideologií pro mnoho evrop-
ských politiků.

Závěrem by si snad každý z nás měl
položit otázku, zda-li je opravdu Ev-
ropská ústava přínosem. Jak si na ni
odpoví je jeho věc. Svůj názor pak
může vyjádřit v případném referendu.
Měli bychom se ale vyvarovat takové-
ho pohledu na Evropskou ústavu, kte-
rý ji vnímá jako symbol nové fáze in-

tegrace. Ona ve své podstatě ani nic ji-
ného není. O jejím obsahu totiž vůbec
nikdo nemluví. Když se o to někdo po-
kusí, je okamžitě zavrhnut a odsou-
zen, jako náš prezident. Symbolika,
kterou má Evropská ústava přinášet,
je ale falešná. Svět s evropskou ústa-
vou nebude o nic barevnější, než je
dnes. Rizika spojená s její ratifikací
jsou však významná. Evropská ústava
významně posiluje pravomoci Unie
v oblastech, které nejsou demokratic-
ky kontrolovatelné a zbavuje členské
státy Unie primární svrchovanosti nad
Unií. Unie tak bude ve stejném posta-
vení jako její členské státy a dokonce
díky nadřazenosti práva Unie bude
v mnoha oblastech stát nad nimi.
Kontrola Evropské unie prováděná
občany prostřednictvím demokratic-
ky zvolených vlád členských států tak
bude znemožněna. Mýtus o tom, že
dostatečnou kontrolu orgánů Unie
zabezpečí Evropský parlament, je
možno vyvrátit poukazem na silnou
jazykovou bariéru mezi jednotlivými
evropskými národy, která jednoduše
vede k tomu, že lidé se nedokáží zmo-
bilizovat do tak silné většiny, která by,
zjednodušeně řečeno, mohla vyměnit
vládu zvolením její opozice, jak to
známe z každého demokratického
státu.

Debata o Evropské ústavní smlou-
vě je důležitá. O dalším směřování Ev-
ropské unie je totiž potřebné diskuto-
vat. Bu	me ale také realisty a nene-
chme se svést sliby o budování ráje na
zemi. Dvacáté století nám totiž ukáza-
lo, kam takový politický mesianismus
může zajít. Pro mnohé evropské poli-
tiky, díky jejich ideové prázdnotě, Ev-
ropská ústava jistý politický mesianis-
mus představuje. To už pak ale je
opravdu závažný problém, nad kte-
rým by měl přemýšlet každý z nás.

CO PŘINÁŠÍ DISKUSE
O EVROPSKÉ ÚSTAVĚ?

MICHAL ŠABATKA

politolog

DISKUSE O SMLOUVĚ O ÚSTAVĚ PRO EVROPU NABÝVÁ V ČESKÉ REPUBLICE
STÁLE OSTŘEJŠÍCH PODOB. PREZIDENT KLAUS BYL DOKONCE ZA SVÉ
ARGUMENTY, SMĚŘUJÍCÍ PROTI EVROPSKÉ ÚSTAVĚ, OSTŘE KRITIZOVÁN ZE
STRANY MÍSTOPŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU VIDAL-QUADRASE.
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Vysoká míra regulace, doprováze-
ná rozvrácenými veřejnými financemi,
dvoucifernou inflací a vnější ekono-
mickou nerovnováhou, přivodila těsně
před volbami v roce 1984 pád novozé-
landského dolaru.

Strukturální reforma

Pro nově jmenovanou labouristic-
kou vládu zásadní reforma hospodář-
ství neměla alternativu. Jejím hlavním
architektem se stal tehdejší ministr fi-
nancí Roger Douglas, jenž realizoval
svou vizi strukturální reformy. Z velmi
rozsáhlé, hluboké a konzistentní re-
formy vybíráme oblasti, které v nás
evokují komparace s reformou našeho
hospodářství.
� a) Deregulace trhů a cenová libera-
lizace

Během jediného roku byla odstra-
něna veškerá regulace cen, mezd, divi-
dend, úvěrů, devizových operací a za-
hraničních investic. Na počátku roku
1985 byl zaveden plovoucí kurz novo-
zélandského dolaru. Zavedení konku-
rence do bankovnictví odstranilo vý-
sadní postavení jedné domácí státní
a tří zahraničních bank. Byly zároveň
odstraněny kvantitativní limity úvěro-
vání, držení povinných minimálních
reserv u centrální banky, či licencová-
ní subjektů provádějících operace na
devizových trzích.

V oblasti zahraničního obchodu
zvítězilo přesvědčení, že svobodný ob-
chod je pro malou ekonomiku nezbyt-
ností vedoucí k prosperitě. To je samo
o sobě důvodem, aby liberalizační
opatření byla prosazena bez ohledu na
okolní prostředí. Proto došlo k výraz-
nému snižování celních sazeb s cílem
dosáhnout pětiprocentní clo na veške-
ré zboží do roku 2000 a ke zrušení do-
vozních kvót.

Důsledně se reforma dotkla sí�o-
vých odvětví. Byl zrušen monopol jed-
né domácí letecké společnosti, byly
odstraněny restrikce v dálkové silniční
dopravě zavedené z důvodu ochrany
monopolu státní železnice, licencová-
ní taxislužby bylo nahrazeno volným

vstupem do odvětví, což se týkalo také
řady jiných profesí a oborů podnikání.
Bylo povoleno provozování kurýrních
služeb, čímž státní poště vyrostla kon-
kurence alespoň v omezeném seg-
mentu trhu, byly deregulovány teleko-
munikace, zrušen zákaz výroby elek-
trické energie v soukromém sektoru
apod.
� b) Daňová reforma

Před reformou byl daňový systém
na Novém Zélandu příliš složitý, ne-
transparentní, poskytující velký pros-
tor pro daňové úniky. V roce 1986 byly
zrušeny veškeré daně z obratu a na-
hrazeny jednotnou 10 % sazbou daně
z přidané hodnoty na všechno zboží
a služby, která byla v roce 1989 zvýše-
na na 12,5 %. Razantně byla snížena
progresivnost daně z příjmu fyzických
osob, která byla stanovena pouze pro
dvě příjmové skupiny se sazbami 24 %
a 33 %. Sazba daně z příjmu právnic-
kých osob klesla z 48 % na 33 %, tedy
na stejnou úroveň jako nižší sazba pro
fyzické osoby, aby byl zúžen prostor
pro daňové úniky. V roce 1992 byly
zrušeny daně z majetku. Po těchto
opatřeních je novozélandský daňový
systém považován za nejvíce tržně
konformní ze všech současných daňo-
vých systémů, čili má z nich nejmenší
deformujícími účinky na cenovou
tvorbu. Reformovaný daňový systém
působil pobídkově na motivace eko-
nomických subjektů po dosažení ma-
ximálních výkonů.
� c) Odstátnění (korporalizace) a
privatizace

Po přijetí Zákona o státem vlastně-
ných podnicích byly stávající státní
podniky transformovány na akciové
společnosti bez jakékoli státní záruky
na jejich závazky. V případě špatného
hospodaření jim hrozí bezprostředně

bankrot a likvidace. V následujícím
roce byly odstátněné společnosti pri-
vatizovány tomu, kdo nabídl nejvyšší
cenu. Toto privatizační kritérium bylo
zdůvodněno povinností vlády co nejlé-
pe prodat majetek daňových poplatní-
ků s cílem zvýšit kvalitu nabízeného
zboží a služeb při stejných, popř.
nižších cenách. Výsledky privatizace
jsou dodnes považovány za velice po-
zitivní a nejsou zpochybňovány poli-
tickými odpůrci.

Součástí reformy byly rovněž oblas-
ti školství, zdravotnictví, sociálního
a penzijního systému, národního účet-
nictví a vyšší státní správy. Celý proces
se uskutečnil v podmínkách striktní
fiskální a monetární disciplíny. Zásady
fiskální politiky nezakazují vládě roz-
počtový deficit, ten však musí být jasně
deklarován, včetně způsobu a termínu
splacení vypůjčených prostředků na
uhrazení deficitu. Zajištění cenové
stability, což bylo hlavním cílem mo-
netární politiky, měl napomoci nový
zákon o statutu centrální banky.

V důsledku liberálních ekonomic-
kých reforem v druhé polovině 80. let
se novozélandská ekonomika stala
jednou z nejsvobodnějších na světě.
V roce 1995 obsadil Nový Zéland 3.
místo podle indexu ekonomické svo-
body, jímž byly hodnoceny ekonomi-
ky zemí. Nový Zéland potvrzuje plat-
nost korelace mezi mírou ekonomic-
ké svobody a tempem hospodářského
růstu, které byly více než dvojnásobně
vyšší než v ostatních zemích OECD.
Roční míra inflace byla stlačena pod
2 % a míra nezaměstnanosti se v po-
lovině 90. let ustálila na 6 %. Nový
Zéland se výší vytvořeného hrubého
domácího produktu na 1 obyvatele
začal posouvat mezi nejvyspělejší svě-
tové ekonomiky.

REFORMA NA NOVÉM
ZÉLANDU: PŘÍKLAD

HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ

JIŘÍ SCHWARZ

prezident Liberálního

institutu

NA POČÁTKU 80. LET BYLA PRO NOVOZÉLANDSKÝ „STÁT BLAHOBYTU“
CHARAKTERISTICKÁ TAK TUHÁ REGULACE, ŽE Z NĚJ UČINILA EKONOMICKÝ

SYSTÉM V NĚKTERÝCH OBLASTECH PODOBNÝ SYSTÉMU CENTRÁLNĚ
ŘÍZENÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, JAK HO ZNÁME Z NAŠÍ NEDÁVNÉ MINULOSTI.
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POLITICKÁ REKLAMA

Před několika dny vyšel sborník z konference
„Sociální stát – sen, či noční můra?“, která se
konala v dubnu 2004. Konference si kladla za cíl
pomoci definovat základní pojmy sociálního stá-
tu a shrnout zkušenosti a praxi českých sociálně-
demokratických vlád. Konferenci pořádala Vyso-
ká škola Jana Amose Komenského, CEVRO –

Liberálně-konzervativní akademie s podporou
Nadace Konrada Adenauera.

Sborník kopíruje strukturu konference a je
tedy rozdělen do tří částí: ekonomické, politolo-
gické a mediální. V první části jsou příspěvky dě-
kana Národohospodářské fakulty Vysoké školy
ekonomické Jiřího Schwarze a analytika PPF
Pavla Kohouta. Politologická část se skládá z pří-
spěvků Janadd Holzera z Masarykovy univerzity
v Brně a Jana Outlého z VŠJAK. Do mediální části
přispěli Petr Žantovský z VŠJAK a Radim Hreha

z internetového serveru Česká média. Sborník
také obsahuje přepis nejzajímavějších názorů,
které padly v rámci diskuse ve všech třech blo-
cích. O úvodní slovo sborníku se postarali před-
seda správní rady CEVRO Ivan Langer a zástupce
Nadace Konrada Adenauera Irena Homolová. Zá-
věrem přispěl rektor Vysoké školy Jana Amose
Komenského Luboš Chaloupka.

Po přečtení sborníku vám mohu doporučit
jediné – přečtěte si ho, opravdu to za to stojí.

MICHAELA KUNCOVÁ

spolupracovnice CEVRO

MAREK BUCHTA

spolupracovník CEVRO

sborník

Sociální stát – sen, či noční můra?

Britské parlamentní volby I. / Negativní reklama

ZADAVATEL / Konzervativní strana
TEXT / Pokud byl ochoten lhát, aby nás zatáhl do
války, bude ochoten lhát, aby vyhrál volby.

ZADAVATEL / New Labour
TEXT / The day the Tory sums add up – tedy zhruba
Den, kdy toryům vyjdou jejich součty.

Komunikační kampaně politic-
kých stran ve Spojeném království
jsou považovány za jeden z nejlep-
ších inspiračních zdrojů v oblasti
politické reklamy vůbec. Nedávné
britské parlamentní volby přinesly
opět přehlídku moderních komuni-
kačních postupů. Přinesly i hojné
využití techniky, která je považová-
na za velmi diskutabilní – negativní
reklamy.

Negativní kampaň – tedy snaha
získat hlasy prostřednictvím atako-
vání politických konkurentů, namís-
to zdůrazňování vlastních předností
– byla dokonce jedním z hlavních
komunikačních prostředků letoš-
ních voleb. Ve veřejnosti i v médiích
se tato technika na jedné straně
vždy stává předmětem kritiky, ale
na druhé straně přináší i velký zá-
jem a druhotnou publicitu.

Jeden ze série proti-blairovských motivů
konzervativců. U nás oblíbenou billboardovou
kompozici – velký obličej politika a slogan –
obrátili toryové zcela naruby.
Základem je dobrý výběr fotografie, na které
vypadá atakovaná osoba pokud možno co nejhůře.
Slogan by měl být krátký, trefný a apelovat na
nálady voličů. Na dalších motivech se objevilo
například: Irák. Zlodějské daně. Imigranti. Je čas
mu říci, co si o tom myslíte, te� a nebo nikdy.

Vůdce konzervativců Michael Howard a stínový
ministr hospodářství Oliver Letwin jsou zobrazeni
jako prasata s křídly v narážce na nejasnosti
v hospodaření a v ekonomických návrzích toryů.
Tento inzerát se objevil pouze na internetové
stránce Labour party a vzbudil ohromnou publicitu.
Labour byla dokonce kritizována ze strany
židovských organizací a obviněna z antisemitismu
(Howard i Letwin jsou židé a židé považují prasata
za nečistá).
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10 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Kolik Vám je let a jaké jste znamení?
Narodil jsem se ve znamení kozoroha před 38 lety.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Mým životním vzorem byl můj táta. Obdivoval
jsem na něm jeho zásadovost a především sku-
tečnost, že ani v pohnuté české minulosti ne-
opustil své přesvědčení a nestal se komunistou.
Vážil jsem si také jeho pracovitosti a smyslu pro
rodinu.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Již deset let jsem členem Občanské demokratic-
ké strany, v poslanecké sněmovně jsem první vo-
lební období, tedy od roku 2002.

V jakých oblastech se na poslanecké půdě
etablujete?
Nejvíce se věnuji tématům, která jsou spoje-
na s informačními technologiemi, tzn. oblasti
informační gramotnosti, informační společnosti
a částečně se zaměřuji i na média, především na
problematiku digitálního vysílání.

Často jste v PSP kritizoval Českou televizi,
díváte se na její pořady?
Máte pravdu. I přesto, že jsem velkým kritikem
fungování a celé současné podstaty existence
České televize, musím konstatovat, že ČT 2 je
mým nejoblíbenějším televizním kanálem.

Jaké máte koníčky?
Můj největší koníček je spojen s bydlením
a stavbou. Před lety jsem se pustil „vlastníma ru-
kama“ do stavby rodinného domu. Proto se ve
volném čase nejčastěji věnuji dodělávkám
v domě a hodně času věnuji i práci na zahradě
a okolí. Co se týče sportu, pak mým největším fa-
voritem je jednoznačně potápění.

Jakou posloucháte muziku?
K mým oblíbeným zahraničním skupinám patří
AC/DC a z české scény rozhodně Kabát.

Kde by jste chtěl strávit dovolenou?
Pokud mluvíme o aktuální blížící se letní dovole-
né, pak doufám, že pojedeme kamkoliv na moře,

kde se budu moci kochat podvodním světem.
Ideální zimní dovolená je pak pro mne v Rakous-

kých Alpách. Pokud bychom mluvili o Čechách,
pak je pro mne nejpřitažlivější místem pro rela-
xaci Vysočina.

Kterou barvu máte rád?
Všechny odstíny modré barvy.

Co Vám v poslední době udělalo největší ra-
dost?
Mou největší radostí je již zmíněný dům. Nedáv-
no jsem si dostavěl svou pracovnu a nyní ji zbývá
ještě vybavit. Je příjemné vědět, že člověk
dokáže pracovat a tvořit vlastníma rukama.

Řekl bych, že to bylo úpěnlivé
držení se postů a že vláda prokazatelně
neobhájila svou funkci se všemi svými
povinnostmi a přesto setrvávala dále
ve funkci. To je jedna věc. Druhá věc
je, že neexistují v ČSSD ochranné me-
chanizmy, které by okamžitě zasáhly
a v podstatě tuto změnu nějakým způ-
sobem vyvolaly. Další věcí, která mě
velmi překvapila je, že „nejpravicověj-
ší“ subjekt trojkoalice nejvíce lpěl na
tom, aby zůstal co nejdéle u moci, včet-
ně jejího čelního představitele, který
tím vlastně prokázal, že mu nejde vů-
bec o ČR ani o její pozici, ale pouze
o posty a udržení se u moci.

Já mám možná výhodu, že jsem
prošel celou komunální a krajskou po-
litickou sférou a následně se dostal do
té parlamentní. Na základě toho si
myslím, že lidé mají přirozený instinkt,
aby rozeznali, dokonce i bez hlubší
znalosti problému, co je správné a co
ne. Jsou to sice nikde nedefinované,
ale všeobecně uznávané hranice, dané
i v rámci spravování věcí veřejných.
Přímo mě šokuje, že vláda, včetně bý-
valého premiéra, nebyla schopna tyto
hranice respektovat, že je překročila
tak nehorázným způsobem. Bezpo-
chyby to bude mít dopad i na danou
politickou stranu.

Překvapila mě tvrdohlavost, s ja-
kou vládnoucí strany přehlížely, ze
jsou pouze zaměstnanci voličů. Ve
skutečnosti jsou placeni za službu ná-
rodu a nikoliv za službu jejich vlastním
zájmům. Politik, který není schopen
tento fakt pochopit, se minul povolá-
ním.

CO VÁS NEJVÍCE PŘEKVAPILO BĚHEM VLÁDNÍ KRIZE?

OLDŘICH VLASÁK

poslanec EP,

předseda SMO ČR

JAN BAUER

poslanec PS PČR

PETR ROBEJŠEK

politolog, ředitel

Haus Rissen

Zbyněk Novotný / poslanec PS PČRmedailónek
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Když jsem vstupoval před třemi
lety do politiky, měl jsem pocit, že to
nikam nevede… O socializaci společ-
nosti už nebylo možné mluvit jen jako
o „plíživé“, naopak její stoupenci při-
pravovali další silnou ofenzívu a ODS
se potřebovala vzpamatovat ze šrámů,
kteřé jí způsobili někteří „rádoby“ po-
litici. Cítil jsem potřebu něco změnit,
a když už něco změnit chci, dávám
přednost tomu, abych mohl sám při-
ložit ruku k dílu.

Vím, že nejvíce ze všeho záleží na
cílech, které si sami stanovíme, a na
naší vlastní touze těchto cílů dosáh-
nout. Důležité je, abychom byli k sobě
upřímní a rozhodnutí, ke kterým do-
spějeme, byla opravdová. Zrovna
v den, kdy ODS prohrála parlamentní
volby, jsem sedl a napsal tehdejšímu
předsedovi Václavu Klausovi. V dopi-
se, ve kterém jsem viděl přirozený a co
nepřímější způsob jak vyjádřit své roz-
čarování nad volebním neúspěchem,
jsem mu nabídl svou pomoc. Byl jsem
připraven investovat volný čas, pros-
tředky a podílet se, kdekoliv to bude
zapotřebí, na rehabilitaci pravicové
politiky u nás. Z hlavní kanceláře
ODS jsem brzy na to obdržel nabídku
ke členství v místě svého bydliště, tj.
v Praze 11, kam jsem také vstoupil
v říjnu 2002. Stihl jsem tu ještě finále
kampaně před komunálními volbami.
ODS byla to pro mě jediná alternati-
va. V experimentech, populistickém
alibismu, anebo, v některých přípa-
dech i extremismu druhých stran nevi-
dím žádný smysl. Nemluvě o tom, že

s následky působení levicových sil se
budeme všichni potýkat ještě hodně
dlouho.

Pak jsem byl v roce 2004 zvolen
předsedou ODS Praha 11 a věnoval
jsem veškerou svou energii přeorgani-
zování oblasti, volbám a v současnosti
i přípravě nové koncepce komunální
politiky Modrá šance pro Jižní Město.
Snažil jsem se oblast oživit novými ná-
pady, zavést princip osobní odpověd-
nosti a udržování přežitých zvyklostí
nahradit stylem, který by lépe odpoví-
dal dnešním nárokům na přístup k li-
dem a komunikaci s nimi. ODS Prahy
11 se podařilo změnit v aktivní oblast
s jasnými pravidly, konkrétním poli-
tickým zadáním a množstvím ochot-
ných a k práci motivovaných lidí.
Uspěli jsme i ve volbách do Evropské-
ho parlamentu a jako jediná pražská
oblast jsme zvítězili i v řádných vol-
bách do Senátu.

Funkci předsedy politické strany lze
přirovnat k povolání manažera

Osobně si myslím, že pro politika
je výhodou, když má zkušenosti z pod-
nikatelské sféry. Když zná, co je to za-
městnávat desítky lidí a co obnáší od-
povědnost za ně i k nim. Když ví jak
bývá někdy složité v začátcích postavit
firmu na nohy, co je to řádně a včas
splácet své finanční závazky, včetně
půjček. Takový člověk je vybaven, aby
mohl lépe s lidmi spolupracovat a po-
většinou si dokáže více vážit těch, co
odvádějí dobrou práci.

Přirozenou ctižádostí každého člověka
je dotáhnout to co nejdál, politiky
nevyjímaje

Já si přeji být co nejvíce užitečný
ODS. Nerad však po sobě nechávám
rozdělanou práci, pokud to tedy bude
možné a budu opětovně zvolen, rád
zůstanu ve funkci předsedy oblasti tak
dlouho, dokud ji budu mít co nabíd-
nout. Jižní Město je velké sídliště z řa-
dou specifických úkolů a práce je tu
víc než dost. Nicméně, myslím, že
dokáži slíbit, a� už budu v budoucnu
působit kdekoli, na svou domovskou
Prahu nezapomenu.

Komunální volby beru jako další výzvu

V příštím roce nás čekají nové ko-
munální volby a s tím spojena opět
spousta práce a plánování. Pevně vě-
řím, že nejen udržíme své dosavadní
pozice, ale že se nám podaří ještě pod-
statně zlepšit. To by přineslo posílení
postavení ODS v zastupitelstvu měst-
ské části a umožnilo by efektivnější
výkon zdejší samosprávy. Proto plá-
nujeme oslovit co možná nejširší vo-
ličskou základnu. Chceme před voli-
če předstoupit s detailně propracova-
ným programem „Modrá šance pro
Jižní Město“ a chceme v předstihu
představit i konkrétní lidi, aby volič
naprosto přesně věděl, pokud uspěje-
me, kdo a v jaké funkci bude zastupo-
vat jeho zájmy v radě městské části a
ponese plnou odpovědnost za přísluš-
ný resort.

JIŘÍ JANEČEK

zastupitel Prahy 11
JSEM TÍM, ČÍM
DOOPRAVDY CHCI
BÝT…
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Ve čtvrtém měsíci letošního roku
pokračovala Liberálně-konzervativní
akademie blokem, věnovaným otáz-
kám mezinárodních vztahů a ekono-
mickým tématům.

Dopolední blok Akademie se vě-
noval úloze národních států, definová-
ní národních zájmů a utváření zahra-

niční politiky. Přednášek se ujal ga-
rant kursu mezinárodní vztahy, ředitel
Mezinárodního institutu pro hospo-
dářství a politiku Haus Rissen v Ham-
burku, docent Petr Robejšek.

Odpolední blok se nesl ve znamení
přednášek Petra Macha, ředitele Cen-
tra pro ekonomiku a politiku. Petr

Mach přednášel o penězích, centrál-
ním bankovnictví a o daních.

Dopolední i odpolední blok byl
v Olomouci i v Praze provázen živou
debatou všech zúčastněných poslu-
chačů.

Ve dnech 22.–25. dubna uspořádalo
CEVRO sérii akcí, jejichž hostem byl
ředitel Mezinárodního institutu pro
ekonomiku a politiku v Hamburku a
dlouholetý spolupracovník CEVRO
Petr Robejšek. Společným jmenovate-
lem všech čtyř vystoupení doc. Robejš-
ka byl realistický přístup k zahraniční
politice a jeho konfrontace se zahranič-
ně-politickým počínáním současné čes-
ké reprezentace.

Turné Petra Robejška začalo v pá-
tek 22. dubna workshopem pro tvůrce
zahraniční politiky ODS. V průběhu
workshopu, kterého se zúčastnili pos-
lanci a senátoři národního i Evropské-
ho parlamentu v čele s Janem Zahradi-
lem, nejprve doc. Robejšek hovořil
o morálním a ideologickém pozadí po-
litiky. Charakterizoval základní princi-
py mezinárodních vztahů, národního
státu a definoval pojem „národní záj-
my“. Zdůraznil rozlišení na žádoucí a
proveditelné kroky. Poté zmapoval
akční prostor České republiky a pro-
měnné, které jej definují. Hovořil
o tom, kdo může České republice po-
moci a naopak uškodit. Účastníci wor-
kshopu absolvovali také několik prak-
tických cvičení.

Turné pokračovalo víkendovými vy-
stoupeními na Liberálně-konzervativní
akademii v Olomouci a Praze. Zde
Petr Robejšek hovořil o klíčové roli ná-
rodních států v mezinárodní politice.

V pondělí pak CEVRO uspořádalo
ve spolupráci s Institutem politologic-
kých studií Fakulty sociálních věd UK
přednášku doc. Robejška na akade-
mické půdě v Jinonicích. Doc. Robej-
šek se zde znovu zaměřil na tvorbu za-
hraniční politiky. Označil se za realistu,

což dokumentoval mj. tím, že nemá
cenu, aby si státy naší velikosti stanovo-
valy cíle, které jsou těžko dosažitelné a
navíc přinesou pro stát jen malý efekt.

Za příklad státníka, který měl před-
poklady pro úspěch v mezinárodní po-
litice, dával Winstona Churchilla. Zdů-
raznil přitom Churchillovy instinkty,
tvrdohlavost a sebejistotu, stejně jako
odvahu vzít na sebe v klíčové situaci
odpovědnost a jít proti většinovému
mínění. V této souvislosti připomněl
i současnou situaci v Iráku. Podle Petra
Robejška teprve čas docení, jak
důležitým krokem bylo svržení Saddá-
ma Husajna. I když tento čin, vedený
Spojenými státy, vzbudil řadu kontro-

verzí, výsledný efekt je pro svět zásadní.
Irák byl uváděn také jako demonstrace
toho, že opravdu velký státník – v tom-
to případě americký prezident George
W. Bush – musí ve jménu národních
zájmů občas dělat i kroky momentálně
velmi nepopulární. Role glosátora

přednášky se ujal ředitel IPS FSV UK
doc. Bořivoj Hnízdo, pod jehož patro-
nací se přednáška konala a kterému
také patří velký dík.

Záměrně kontroverzně pojaté
přednášky Petra Robejška vyvolaly
vždy bohatou diskusi. Diskusi, která
naší zemi a zejména pak tvůrcům její
zahraniční politiky velmi schází. Doc.
Robejšek tak do puntíku splnil očeká-
vání organizátorů, kteří tuto potřebu
cítí též. Jeho vystoupení navíc ukázala,
že odborná diskuse o mezinárodních
vztazích vůbec nemusí být suchopárná.
I v tomto ohledu může jít dobrým pří-
kladem mnoha domácím politikům,
komentátorům či akademikům.

DUBNOVÉ POKRAČOVÁNÍ AKADEMIE
PETRA VIKOTOROVÁ

tajemnice CEVRO

PETR ROBEJŠEK HOSTEM CEVRO

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

Petr Robejšek zaplnil posluchárnu na Fakultě sociálních věd v Praze.
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Již dlouho nevzbudila nějaká kon-
ference takový zájem široké odborné
i laické veřejnosti, jako Forum Populi-
ni v úterý 26. dubna 2005. Mezinárod-
ní konference pod záštitou předsedy
ODS nesla titul Rovná daň – základ
daňové reformy. O své zkušenosti se
přijeli podělit přední politici a ekono-
mové z devíti evropských zemí a USA.

Úvodního slova se ujal iniciátor
konference Mirek Topolánek. Z jeho
proslovu se účastníci dozvěděli hned
několik vážných důvodů, proč by rov-
ná daň měla být zavedena. Projekt
patnáctiprocentní rovné daně před-
stavila před lety v České republice
ODS a ihned, jak získá dostatečně sil-
ný mandát od voličů, chystá se jej za-
vést do praxe. I proto je pochopitelné,
že předseda Topolánek pozval do Pra-
hy hlavně představitele těch států, kte-
ré již rovnou daň mají a mohou proto
být naším vzorem.

Jako druhého uvedl moderátor
konference Ivan Langer bývalého es-
tonského premiéra Juhana Partse. Es-
tonsko zavedlo rovnou daň již v roce
1994. I když její úroveň dosahuje
v současné době 24 %, výsledky jsou
jasné. Stoupá produktivita firem, vý-

konnost ekonomiky se zvyšuje rychleji
než v ČR, snížila se administrativa da-
ňových přiznání a v neposlední řadě se
zlepšila disciplína v platbách.

Ma	arsko, které se k daňovým re-
formám teprve chystá, bylo zastoupe-
no představitelem strany FIDESZ, bý-
valým prvním náměstkem ministra fi-
nancí Andrasem Tallaim. Asi nemá

cenu vypočítávat problémy, se kterými
se ma	arská ekonomika potýká. Za
vše hovoří konstatování, že za posled-
ní tři roky se výrazně snížila konkuren-
ceschopnost ekonomiky a jediná cesta
ke zlepšení je přes výraznou daňovou
reformu.

Pohled Německa, ve kterém tržní
ekonomika funguje již několik desítek
let, nastínil Manfred Kolbe, člen roz-
počtového výboru Spolkového sněmu
za CDU. Popsal diskuse, které o refor-
mě daní probíhají na úrovni Německa
i v rámci partnerských stran CDU a
CSU.

Přednáška s poetickým názvem
„Jednoduché moudro rovné daně“ za-
zněla v Toskánském paláci z úst eko-
nomického odborníka britského The
Adam Smith Institut. Andrei Grecu
shrnul fakta o rovné dani ze států, kte-

ré již mají tu zkušenost, včetně všech
výhod. Představil daňové přiznání,
které může mít v systému rovné daně
velikost pohlednice. Ostatně přízni-
vcům ODS je toto jednoduché přizná-
ní známé již z volební kampaně před
volbami do Poslanecké sněmovny
v roce 2002.

Stavem evropské daňové legislativy
se zabýval poslanec Evropského parla-
mentu Ivo Strejček. Věnoval se i tzv.
prvnímu opatření boje proti škodlivé
daňové konkurenci, direktivě o fúzích
či problematice zdanění energií. Je
pochopitelné, že podobné aktivity
jdou proti smyslu jednoduchých sys-
témů, jako je rovná daň.

V odpoledním bloku vystoupil jako
první stínový ministr financí za ODS
Vlastimil Tlustý. Jeho tým na rovné
dani pro Českou republiku pracuje již
několik let. Ostatně každý má
možnost se seznámit se systémem po-
psaným v Modré šanci a nejpodstat-
nější je pro něj číselný údaj 15 %.

Snad nejvíce pozornosti budilo vy-
stoupení slovenského ministra financí
Ivana Mikloše. Slovensko předběhlo
Českou republiku a již dnes tam platí
rovná daň na úrovni 19 %. Ministr
Mikloš se věnoval popisu soustavy ve-
řejných financí, včetně výhod, které
rozsáhlá reforma Slovensku přinesla
a přináší. Slovensko má dnes třetí nej-
nižší daňové zatížení mezi státy EU,
pokles zatížení zde byl za posledních
osm let největší a tak může náš vý-
chodní soused těžit ze své nynější at-
raktivnosti pro investory.

Dalším státem, který zavedl rovnou
daň, je Lotyšsko. Náměstek ministra
financí Eriks Zunda uvedl parametry,
které daňový systém jeho státu má.
Lotyšsko je dalším ze států s nejnižším
daňovým zatížením v EU. A i zde se
potvrdilo, že zavedení rovné daně ne-
znamená nutně propad v příjmech
státního rozpočtu.

Zcela prakticky pojal své vystoupe-
ní stínový ministr obchodu a průmyslu
Martin Říman, když rozváděl systém
odpisů. Začal sice smutným pohledem
na současný stav, ale většinu svého

FORUM POPULINI

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Jednací sál konference v Toskánském paláci
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času věnoval návrhu reformy systému
odepisování majetku, který podnika-
telům usnadní fungování a bude im-
pulsem pro jejich ekonomickou čin-
nost.

Své čerstvé zkušenosti se zavádě-
ním rovné daně přijel představit první
náměstek ministra financí Rumunska
Dragos Neacsu. V jeho zemi platí rov-
ná daň od začátku tohoto roku. Již čís-
la z prvního čtvrtletí tohoto toku dáva-
jí Rumunům naději na zdárný vývoj je-
jich ekonomiky, kterou čeká nelehký
úkol přípravy na trh Evropské unie.

Náš severní soused, Polsko, byl re-
prezentován ekonomickým poradcem
poslaneckého klubu Platformy Oby-
watelske. Rafal Antczak se stejně,
jako jeho čeští kolegové, nejprve vě-
noval neradostnému rozboru součas-
ného stavu. Poté přednesl návrh jeho
strany na zavedení rovné patnáctipro-
centní daně, včetně dalších rozborů
ekonomické reformy. Polsko, stejně
jako my, čeká na změnu vlády, kterou
přinesou nadcházející volby. Na rozdíl
od České republiky se však v Polsku
konají již tento rok.

Posledním řečníkem byl zástupce
americké The Heritage Foundation
Daniel Mitchell. Ten se ve svém pří-
spěvku věnoval úloze státu ve veřej-
ném životě. Ta by měla být minimální,
což pak samo o sobě vede k tomu, že
není třeba vysokých daní pro zbytečně
přebujelý aparát. Zmínil rovněž
užitečnost daňové konkurence mezi
státy, nebo� ta urychluje ekonomický
růst. Mitchell apeloval na mladé eko-
nomiky východní a střední Evropy,
aby nenechaly své reformy ohrozit ná-
tlakem na daňové přibližování, po kte-
rém volají západní státy.

Konference Rovná daň – základ
daňové reformy splnila svůj účel. Byla
pokračováním debaty nad reformou
veřejných financí v ČR, veřejnosti na
konkrétních příkladech států demon-
strovala úspěchy, které rovná daň při-
náší. V neposlední řadě byla také dob-
rou příležitostí k prohloubení kontak-
tů s partnerskými stranami ODS v Ev-
ropě.

Vliv zavedení rovné daně na Slovensku na daňového poplatníka s nepracující
manželkou a dvěma dětmi

Ministr financí Slovenska Ivan Mikloš a předseda ODS Mirek Topolánek

Juhan Parts, expremiér Estonska, země, která zavedla rovnou daň jako první
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U opozičních konzervativců na-
opak zavládlo zklamání. Jejich vůdce
Michael Howard krátce po zveřejnění
volebních výsledků překvapivě ozná-
mil, že rezignuje na svou funkci. Své
rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že
v době příštích parlamentních voleb
bude již příliš starý. Navíc určitě zoh-
lednil i fakt, že ve svém stínovém kabi-
netu vždy prosazoval zásadu, že kdo
nesplní předem vytýčený cíl bude mu-
set ze své funkce odejít. Cílem v letoš-
ních parlamentních volbách bylo po-
razit labouristy. K tomu však potřebo-
vali konzervativci odčerpat svým levi-
covým rivalům 11,2 procenta hlasů
a 162 mandátů. Zisk konzervativců
v tomto ohledu ale zůstal daleko od
vytyčeného cíle. Blairovi „přebrali“
jen 3,2 procenta, což se projevilo v zis-
ku 37 nových poslaneckých křesel.
Zisky konzervativcům přinesly zejmé-
na obvody na jihu Anglie, kde labou-
risty porazili. Svou parlamentní pří-
tomnost konzervativci zachránili i ve
Skotsku a opět budou zastoupeni
i mezi poslanci zvolenými ve Walesu.
To vše ale na vítězství nestačilo. Připo-
menout je nutné i skutečnost, že la-
bouristům k celkovému vítězství stači-
lo předstihnout konzervativce v celo-
státním zisku hlasů jen o tři procenta
(36 % ku 33 %). Voliči jsou totiž v ob-
vodech nyní rozloženi tak, že to pros-
pívá labouristům.

Howard odchází

Howard ve své funkci nekončí
okamžitě, ale chce vydržet, dokud ne-
bude schválen nový způsob volby kon-
zervativního lídra. Od roku 1999 totiž
britští konzervativci vybírají svého
předsedu dosti komplikovaně. Do

zmíněného roku volebního lídra vybí-
rala parlamentní frakce konzervativní
strany. V roce 1999 ale tehdejší před-
seda William Hague prosadil, že pos-
lanci vyberou v několika kolech dva
kandidáty a mezi nimi následně roz-
hodnou všichni členové strany.

Změnit konzervativní stanovy není
totiž vůbec lehké. Pro změnu se musí
vyslovit nejenom celostátní sjezd, ale
také dvě třetiny členů frakce v dolní
sněmovně a dvě třetiny předsedů stra-
nických organizací na úrovni voleb-
ních obvodů a regionů. Zvláště ti pos-
lední asi budou váhat s tím, aby ztratili
vliv na volbu stranického lídra.

Není zatím jisté, kdy Howard svou
funkci skutečně opustí. Pokud chce
odejít po změně stanov, musí odejít
nejdříve po stranickém sjezdu v říjnu.
Otázkou také je, zda by strana měla
vstoupit s novým vůdcem do kampaně
před referendem o evropské ústavě.
Kdyby totiž volba lídra stranu vnitřně

rozdělila, nebyl by to ideální start pro
další střet s blairovými labouristy.

Kdo přijde?

Ohlášený odchod Michaela Ho-
warda oživil názorové rozdíly uvnitř
konzervativní strany. Současný vůdce
byl vybrán teprve před 18 měsíci jako
jediný kandidát a strana se za ním
semkla. Nyní může být situace jiná a
potenciální kandidáti půjdou do voleb
stranického lídra s odlišnými předsta-
vami o obsahu i stylu konzervativní
politika. Opět se diskutuje o tom, zda
strana neuspěla, protože stála příliš
vpravo nebo neuspěla, protože na-
opak stála málo vpravo.

Kandidátů se již hlásí celá řada.
Největší šance se dávají Davidu Davi-
sovi, který kandidoval již v roce 2001.
Neprošel ale tehdy prvotním výběrem
v parlamentní frakci. Davis již zastával
funkci předsedy strany, která není
totožná s vůdcem strany, tedy voleb-
ním lídrem. Davis patří k pravému
křídlu strany a šance mu dává značná
popularita mezi stranickými členy.

Davisovi by se ve volbách mohli
postavit například bývalý ministr obra-
ny a zahraničí Malcolm Rifkind nebo
současný stínový ministr zahraničí
Liam Fox, kterého posiluje i fakt, že
vedl Howardovu kampaň za zisk funk-
ce stranického vůdce.

Kandidovat by mohli i mladí pos-
lanci David Cameron a George Os-
born, které média občas označují za
Tonyho Blaira a Gordona Browna
konzervativní strany. Názor, že strana
musí svou politiku posunout více do
středu, by mohl v bitvě o pozici stra-
nické jedničky zastávat stínový ministr
zdravotnictví Andrew Lansley. Na-
opak libertariánské křídlo by mohl za-
stupovat Tim Yeo.

Část konzervativců k návratu pře-
mlouvá muže, který prohrál minulé
parlamentní volby. Tím je William
Hague, který ale zatím svou kandida-
turu odmítá.

Konzervativní stranu každopádně
nečeká lehký výběr.

KONZERVATIVCI
ZÍSKALI, ALE PROHRÁLI

BRITSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY PŘINESLY OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK. LEVICOVÍ
LABOURISTÉ DOSAVADNÍHO PREMIÉRA TONYHO BLAIRA ZVÍTĚZILI POTŘETÍ
V ŘADĚ A ZAPSALI SE TÍM DO HISTORICKÝCH ANÁLŮ. LABOURISTÉ SICE
ZTRATILI ŘADU MANDÁTŮ, POHODLNÁ VĚTŠINA JIM ALE V DOLNÍ KOMOŘE
BRITSKÉHO PARLAMENTU ZŮSTÁVÁ.

Michael Howard

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog
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V mládí byl Adam dobrým studen-
tem, což jej předurčilo ke dráze vědec-
kého odborníka. Úspěšnost jeho před-
nášek v rétorice a krásné literatuře
vedla ke jmenování profesorem logi-
ky na univerzitě v Glasgow. Smithovo
učení o etice, právní vědě a politice se
stalo rámcem obou jeho hlavních děl –
Teorie morálních citů z roku 1759 a
především Bohatství národů z roku
1776.

Kritika merkantilismu

Odvětví lidské činnosti procházejí
podobným vývojem a vždy dosahují
určitého maxima, aby z něj v budouc-
nosti mohly těžit. Tak je tomu kupří-
kladu ve filozofii, která se dělí na filo-
zofii před Kantem a po Kantovi. Není
tomu jinak ani ve vědní disciplíně s ná-
zvem ekonomie. Na příkladu Adama
Smithe, kdy začíná se v posledních 250
letech označovat titulem moderní
ekonomie.

Poslední málo významnou etapou
ekonomického myšlení byli merkanti-
listé. Východiskem merkantilismu se
stalo nové pojetí bohatství. Blahobyt
byl zosobňován penězi a drahými
kovy. Růst společenského bohatství se
ztotožňuje s hromaděním drahého
kovu. Smith teorii merkantilismu os-
tře kritizoval. Za prvé – nebylo podle
něj možné bohatství měřit v podobě
peněz a drahých kovů, ale muselo být
hodnoceno podle životní úrovně oby-
vatelstva. Za druhé – na bohatství
mělo být pohlíženo očima spotřebitelů
dané země. Za třetí – hnací síla úspě-
chu a bohatství národů spočívala v in-
dividuálním přístupu jednotlivce a
v jeho invenci.

Smithova kritika za neodpovědné
merkantilistické chování jednotlivých
vlád dala zrodu moderní ekonomie.

Klasická politická ekonomie

Původ odvozuje od protireakce na
merkantilistická dogmata centrálního
plánování. Za hlavního představitele a
vůdčí osobnost je považován Adam

Smith se svým dílem „Bohatství náro-
dů“. Mezi další tvůrce bývají zařazová-
ni Malthus, Ricardo, Mill nebo fran-
couzský ekonom Say.

Adam Smith objevil řád trhu, který
je výsledkem lidského chování a niko-
liv cíleného záměru jeho aktérů.

Bohatství národů

Stěžejním dílem politické ekono-
mie, které se stalo zdrojem inspirací
do dnešní doby, je kniha „Pojednání
o podstatě a původu bohatství náro-
dů“ (An inquiry into the Natural and
Causes of the Wealth of Nations)
z roku 1776. Bohatství národů zosob-
ňuje také systém přirozené smlouvy
v deklaraci nezávislosti ekonomie.

V knize, která je druhým nejcitova-
nějším dílem hned po Bibli, Smith
pronesl výrok o neviditelné ruce trhu
(invisible hand). Jednotlivec se stále
snaží, aby jeho produkt na trhu uspěl
při největší dosažené hodnotě. Potvr-
zuje svým chováním jen své vlastní cíle
a na prosazování veřejných zájmů ne-
pomýšlí ani neví do jaké míry jej pro-
sazovat. Při tomto jednání jej vede ne-
viditelná ruka – vnitřní hlas, aby for-
muloval cíl, o který mu v počátku
vůbec nešlo. Prosazováním svých
osobních zájmů podporuje zájmy celé
společnosti. Neviditelná ruka vede je-
dince k cíli v podobě tržního řádu.
Smyslem tržního řádu, nazývaném
Velká nebo Otevřená společnost, není
stanovit stupnici cílů. Tržní společnost
nedefinuje cíle, ale naproti tomu malé
uzavřené komunity si základní cíle sta-
novují. Ekonomické cíle neexistují,
avšak mimoekonomické cíle jednotliv-

ců jsou hnacím motivačním motorem
tržního hospodářství.

Teorie „absolutní výhody“

Dělba práce se stala druhým pod-
statným článkem, na kterém stavěl
svou ekonomickou vizi. Stanovil tři
způsoby zvýšení výkonu. Za prvé –
každý dělník je nucen zvyšovat svou
zručnost právě na jednom úkonu. Za
druhé – dělníci nesmějí ztrácet čas
přechody na jiné operace a za třetí –
kvalifikovaní dělníci vyvinou nástroje
nejlépe odpovídající dané operaci.
Smith vždy spojoval dělbu práce s fun-
gováním svobodného trhu. Teorie
„absolutní výhody“ podle Smithe do-
dává jednotlivým zemím na významu.
Každá země obsahuje svůj genius loci
pro tu kterou výrobu a produkt. Smith
tvrdil, že Anglie bude profitovat zisk
z obchodu, jestliže dokáže nakupovat
zboží v cizině za cenu levnější než jsou
výrobní náklady v samotné Anglii.

ADAM SMITH
– MORÁLNÍ FILOZOF

A POLITICKÝ EKONOM

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník CEVRO

ADAM SMITH SE NARODIL ROKU 1723 VE SKOTSKÉM MĚSTĚ KIRCKLADY
POBLÍŽ EDINBURGU. BYL VYCHOVÁVÁN POUZE MATKOU. NIKDY SE NEOŽENIL.

SMITH BYL ZNAČNĚ SVÉRÁZNÝ SKOT, NA PRVNÍ POHLED VYČNÍVAL V JEHO
TVÁŘI OBROVSKÝ NOS, VYSTOUPLÉ OČI, MASITÝ DOLNÍ RET, BYL STIŽEN

VADOU ŘEČI A NERVOVÝM TIKEM. SVOJI FYZICKOU NEDOKONALOST
VYJÁDŘIL VE VÝROKU „KRÁSNÝ JSEM POUZE VE SVÉM DÍLE“.
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1/ Konzervativní strana Velké Británie ve
volbách do House of Commons a House of
Lords 5. května 2005 zastávala tradiční
stranickou barvu. Kterou?
a) modrou
b) červenou
c) zelenou

2/ Představitelem Konzervativní strany
v současné době je:
a) Michal Howard
b) Robert Dean
c) Georg Fosset

3/ Původně se Konzervativní strana
nazývala:
a) strana Toryů
b) strana Whigů
c) unionisté

4/ Volby do Parlamentu Velké Británie
jsou v současné době založeny na
systému:
a) proporcionální
b) poměrný
c) většinový

5/ Velká většina britských občanů zvolila
v soutěži televize BBC„NEJVĚTŠÍ BRIT“ :
a) Winstona Churchilla
b) Williama Shakespeara
c) Davida Beckhama

6/ Který z ministerských předsedů stál ve
20. století nejdelší dobu v čele britské
vlády?
a) Margaret Thatcherová
b) Tony Blair
c) Clement Attlee

7/ Poslední místodržitel Velké Británie
v Indii v roce 1947 byl:
a) lord Runciman
b) lord Mountbatten
c) Chamberlain

8/ V roce 1904 byla podepsána dohoda
o rozdělení vlivu v Africe a Asii mezi
Velkou Británií a Francií, která tvořila
smluvní základ budoucího válečného
uskupení Dohoda. Jak se dohoda
nazývala?
a) Trojspolek

b) Červená sedma
c) Entente Cordiale

9/ Na počátku 30. let 20. století byla
vytvořena organizace, která měla za úkol
reprezentovat jednotlivé državy Velké
Británie. Jak se jmenovala?
a) Union
b) Commonwealth
c) Východoindická společnost

10/ Centrální banku Velké Británie založil
v roce 1694:
a) Angličan
b) Ir
c) Skot

11/ Anglikánskou církev a její centrum
v chrámu sv. Petra v Londýně založil:
a) Jindřich VIII.
b) Jakub I.
c) Markéta Tudorovna

12/ Ostrov Velká Británie býval dříve
nazýván:
a) Morea
b) Albion
c) Latinium

13/ Římská říše vystavěla na severu
Anglie hraniční opevnění s názvem
Hadriánův val. V blízkosti kterého
významného města leží?
a) Liverpool
b) Glasgow
c) Newcastle

14/ S kterou politickou stranou bylo
v polovině 90. let 20. století spojováno
členství v britských odborech?
a) Labour party
b) Liberální demokraté
c) Strana zelených

15/ Jeden z předchůdců současné
panovnice prohlásil na adresu královské
rodiny: „My jsme firma“. Který panovník
daný výrok přednesl?
a) princ František Albert
b) Jiří VI.
c) Filip II.

16/ Která osoba na vrcholu politické
hierarchie vyhlašuje termín voleb?
a) ministerský předseda
b) panovnice
c) lord komoří

17/ V systému politického života Velké
Británie platí heslo:
a) „Hanba tomu, kdo o tom špatně

smýšlí.“
b) „Carpe diem.“
c) „Panovník panuje, ale nevládne.“

18/ Posledním guvernérem Velké Británie
v Hongkongu v roce 1996 byl:
a) Kenneth Clarke
b) Mao Ce-tung
c) Georg Stepleton

19/ České země a ostrovní Anglie
vykazovaly vždy čilé přátelské vztahy.
Který český panovník vstoupil na půdu
Anglie první?
a) Karel IV.
b) Jan Lucemburský
c) Zikmund Lucemburský

20/ Eduard VIII. byl přinucen opustit trůn
v roce 1936 z důvodů pochybností o jeho
vztahu k rozvedené manželce amerického
původu Wallis Simpsonové. V jaké zemi
našel útočiště ve funkci guvernéra?
a) Austrálie
b) Bahamské ostrovy
c) Kanada

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

Stupnice správných odpovědí:
1–7/ Britské imigrační úřady by Vám
neudělily státní občanství.
8–14/ Odborných knih a průvodců
o Velké Británii existuje spousta. Tak
do toho, není nic ztraceno.
15–20/ Vaše vědomosti napovídají
o dokonalých znalostech dějin
hrdého Albionu. Můžete být na sebe
pyšní.

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST RENÉ ŠIFTA

spolupracovník CEVRO

Velká Británie
a parlamentní volby
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

V křížovce je výrok ekonoma a filozofa Adama Smithe, o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností.
Tajenka z minulého čísla zní: „Kdekoli byla zničena svoboda, jak jí rozumíme my, stalo se to téměř vždy
ve jménu nějaké nové svobody, která se lidem slibovala.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

květen

ODS proti Paroubkově vládě

ODS navrhla možnost rozpuštění sněmovny při vládní krizi

Evropští poslanci ODS si stěžují

Další kontakty ODS ve Střední Evropě

Hlasování o důvěře vládě
Paroubkova vláda získala 13. května většinou jednoho hlasu důvěru PS.
ODS není překvapena výsledky hlasování o důvěře vládě. Tento kabinet však
důvěru veřejnosti nemá a tímto hlasováním ji nezískal. ODS považuje hlaso-
vání o důvěře vládě pouze za formální akt. Poslední vývoj v Poslanecké sně-
movně jen opět potvrzuje, že ve skutečnosti v zemi vládne a bude vládnout
koalice ČSSD a KSČM. ODS konstatuje, že malé koaliční strany tuto stále
otevřenější spolupráci demokratické a nedemokratické levice nadále dobro-
volně tolerují a přehlížejí. Jejich skutečný vliv na dění v zemi se stále více
bude blížit nule. ODS i z tohoto důvodu nepovažuje za důležité, co je napsá-

no v programovém prohlášení staronové vlády. Stále stejní lidé, stále stejná
programová prázdnota, stále stejná nechu� k nutným reformám, stále stejné
populistické a nesplnitelné sliby všeho všem.
ODS přesto ve zbytku volebního období podpoří takové návrhy, které budou
v souladu s naším programem. Mohou jimi být například: zákon o konkurzu a
vyrovnání, uvolnění podmínek pro podnikání, zjednodušení daňového systé-
mu a snížení daní všem, snížení administrativní zátěže občanů a firem, záko-
ník práce, umožňující větší smluvní volnost, zákon o střetu zájmů, neparaly-
zující fungování obcí nebo skutečná důchodová reforma.

V sobotu 14. května navštívil předseda ODS Mirek Topolánek Slovinsko. Na
pozvání předsedy Slovinské demokratické strany a předsedy vlády Slovinska
Janeze Janši se zúčastnil dvoudenního kongresu SDS, v jehož úvodu vystou-
pil před delegáty se svým projevem věnovaném u evropské budoucnosti.
Slovinská demokratická strana je největší parlamentní stranou ve Slovinsku
a společně s ODS zasedá v Evropském parlamentu ve frakci EPP-ED.

Mirek Topolánek během své návštěvy hovořil se slovinským premiérem
J. Janšou o spolupráci středopravicových stran nových členských zemí při
prosazování společných zájmů a cílů v Evropské unii. Dalšími tématy setkání
byla evropská integrace, rozšiřování EU a výměna zkušeností v oblasti eko-
nomických reforem.

Celá zaslala 28. dubna ve které poukazuje na nerovné jazykové podmínky při
zasedáních orgánů Evropského parlamentu.
Právo hovořit v Evropském parlamentu úředním jazykem dle svého výběru je
zakotveno v jednacím řádu této instituce. Ani po roce působení českých pos-
lanců v EP není jejich právo touto institucí zajištěno. Porušování nelze
omlouvat nedostatečným počtem tlumočníků. Poslance za Českou republi-

ku kontaktují úspěšní absolventi náročných konkurzů, kteří dosud nedostali
možnost v EP pracovat.
Obdobné porušování pravidel se děje i ze strany Evropské komise, která opa-
kovaně nedodržuje termíny pro zodpovězení otázek předložených českými
poslanci.
Poslanci požádali předsedu frakce o zjednání nápravy v těchto věcech.

Zjednodušit možnost vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmov-
ny v dobách vládní krize má za cíl návrh novela ústavy, jejíž návrh předložili
senátoři ODS. Změna má umožnit poslancům na návrh prezidenta předčasně
ukončit funkční období v případě, že by vláda podala demisi a nový kabinet
by kvůli patovému rozložení sil ve sněmovně těžko získával její důvěru.

Nyní Ústava umožňuje prezidentovi vyhlásit mimořádné volby pouze v přípa-
dě, že vláda třikrát po sobě nezíská důvěru sněmovny. Umožňuje to také na-
příklad při dlouhodobé nečinnosti sněmovny, nebo když poslanci do tří mě-
síců nerozhodnou o vládní předloze, s jejímž projednáváním kabinet spojil
otázku důvěry.

Výkonná rada ODS 2. května konstatovala, že jmenování třetího premiéra
v průběhu necelých tří let jen potvrzuje slabost, nestabilitu a neúspěšnost
koaliční vlády socialistů, lidovců a unionistů. ODS podle usnesení výkonné
rady není překvapena výroky předsedy vlády Jiřího Paroubka, podle kterých
jsou mu komunisté bližší než ODS. Za výsměch celému polistopadovému
vývoji považuje jeho tvrzení, že si umí představit s KSČM za několik let spo-
lečnou vládu.
ODS je přesvědčena, že Paroubkova vláda bude stejně nesvěrohodná, jako ty
předešlé. Tuto koalici drží pohromadě už jen strach z volební porážky a do-

končení některých lukrativních privatizací a veřejných zakázek. ODS proto ta-
kovou vládu nepodpoří a nadále považuje předčasné volby za lepší řešení,
než dalších 14 měsíců nevládnutí a politické nestability.
Výkonná rada ODS se zabývala také jmenováním Dany Bérové ministryní in-
formatiky. Tato politička je manželkou významného lobbisty a ODS její no-
minaci považuje za krajní příklad tolerování, ne-li přímo podpory klientelis-
mu. Čím dál otevřenější napojení některých členů vlády na lobbistické a fi-
nanční skupiny jen potvrzuje, že citelný pokles naší země v žebříčku vnímání
korupce za vlády socialistů není náhodný.
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