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úvodník

Hospodaření státu by mělo fun-
govat na stejném principu jako hos-
podaření rodiny. Stejně jako tam
musí platit, že dobrý hospodář ví, co
si může dovolit a přesně ví, co už ne-
smí.

„Moje milá ženo, koupil jsem led-
ničku, koupil jsem pračku a navrch
jsem ještě koupil nové auto“, říká ra-
dostně muž své manželce. Ta mu
opáčí: „To je skvělé! A kdo to všech-
no zaplatí?“. Muž jen mávne rukou
a odvětí: „Nestarej se, bylo to na
dluh a zaplatí to za nás naše děti.“
....... Tušíte správně, že odpově�
manželky je ve slušné společnosti ne-
publikovatelná. A názory jejich dětí
jakbysmet. Po právu. Jen málokdo si
dovolí takovým nehorázným způso-
bem zadlužovat svoje vlastní děti.

Ne tak naše vláda. Můj dvoumě-
síční syn hned, jak se narodil, hned

jak se napoprvé nadechl a zamžou-
ral na svět kolem sebe, dostal od mi-
nistra financí do postýlky dárek –
dluh ve výši 50 tisíc korun! A to urči-
tě nebyl dárek poslední. Až mu
bude jeden rok, tedy dříve, než se
naučí chodit a mluvit, přibude nový
dárek v podobě dalších deseti tisíc
korun dluhu! A zdaleka v tom není
sám, protože takový dárek dostává-
me ke svým narozeninám a svátkům
od naší socialistické vlády všich7ni.
Každý rok dostáváme nové a nové
tisíce dluhu. Příští rok jich bude
hezkých 60! Ano, za rok budeme
všichni, včetně novorozenců a stole-
tých babiček, dlužit 60 tisíc korun.
Drahá ČSSD, drahá vládo, drahý
premiére a drazí ministři, děkuje-
me!

Kéž by si každý ministr financí,
každá vláda hospodařili s našimi pe-

nězi, jako by byly jejich vlastní. Kéž
by principy rodinných financí plati-
ly i pro finance státní.

Nevěřím, že by si Paroubek, So-
botka a Škromach půjčovali peníze
pro sebe a své rodiny bez ohledu na
to, jestli je dokáží vrátit. Ale z cizí-
ho krev neteče. Těžko se pak může-
me radovat z růstu domácího pro-
duktu a ze slibných ekonomických
ukazatelů, kterými se socialistická
vláda čím dál tím více holedbá. Na-
bízí se totiž otázky: Za jakou cenu?
Kolik to stojí? A hlavně, kdo to
všechno zaplatí?

Zodpovědí rodiče po sobě svým
dětem dluhy nenechávají. Zodpo-
vědní politici by se měli chovat stej-
ně. Naši socialisté se tak nechovají.
Spoléhají na to, že jim to už dvakrát
prošlo. Spoléhají na to, že jim to
projde potřetí. Projde jim to?

KOUPIL JSEM LEDNIČKU…
IVAN LANGER

místopředseda PS PČR,

předseda CEVRO

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

CEVROREVUE pravidelně vychá-
zí v letních měsících v podobě dvojčís-
la. Stejně tak tomu bude i letos. Jako
klíčové téma jsme pro Vás vybrali
problematiku tzv. evropské ústavy.
V několika textech se zamýšlí renomo-
vaní autoři nad otázkou, co z ústavy
zůstalo po dvojím odmítnutí v Nizo-
zemsku a Francii. Úvodní článek pro
nás exkluzivně napsala jedna z nejvý-
znamnějších českých odbornic na
problematiku Evropské unie Markéta
Pitrová z brněnské univerzity. Vedle
názoru odbornice připojujeme příspě-
vek politický, tentokrát od evropského
poslance Hynka Fajmona.

Stěžejní téma pravidelně oživuje
rozhovor – v letním dvojčísle najdete

hned dva. CEVROREVUE vyzpoví-
dala politologa Petra Robejška a stí-
nového ministra zahraničí Jana Za-
hradila.

Téma tzv. evropské ústavy se navíc
promítlo i do dalších dvou rubrik. Ma-
rek Buchta představuje předreferen-
dové plakáty francouzských politic-
kých strana a poslanec Jan Bauer ana-
lyzuje situaci v Evropské unii v rubrice
„Evropa“.

S nástupem Jiřího Paroubka do
funkce českého premiéra se u nás
oprašuje myšlenka velké koalice. To,
že tato varianta je pro pravici velmi
nevýhodná, ukazuje na příkladu z Ně-
mecka Martin Kupec v rubrice „zahra-
niční inspirace“.

V galerii osobností světové pravice
tentokrát představujeme bývalého
prezidenta Spojených států americ-
kých Dwighta Davida Eisenhowera.
Jeho politickou kariéru popisuje re-
daktorka Jana Jelínková. Jeden z jeho
známých výroků navíc můžete najít
v tajence křížovky.

CEVRO – Liberálně-konzervativ-
ní akademie strhlo všechny své dosa-
vadní rekordy a za poslední měsíc
uspořádalo desítku akcí. Na nich za-
znělo mnoho zajímavého a ani Vy o to
nebudete díky CEVROREVUE ochu-
zeni. Vše podstatné totiž najdete v re-
kordně rozsáhlé rubrice „o cevro“.

Příjemné čtení a hezké léto!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně
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Veřejnost čelí tvrzením, že nerati-
fikace ústavy zastaví ekonomický růst,
rozloží eurozónu a ohrozí zahraničně
politickou sílu EU. Původní politický
marketing se tak mění v nátlak. Na-
vzdory tomuto stavu bychom se nemě-
li přestat ptát co se stane v případě
přijetí ústavy. Jakkoliv se tato varian-
ta zdá po neúspěšném referendu ve
Francii a Nizozemí a konečně také po
výzvě k reflexi ze strany Evropské
rady na červnovém summitu neprav-
děpodobná, má hledání odpovědi
smysl. Co Evropská unie touto refor-
mou sleduje? Jaký to bude na ni sa-
motnou mít dopad? Posílí to stabilitu
institucí?

Ústava nepřinesla zjednodušení

Řada příkladů dokládá, že ústavní
smlouva nečiní unijní soustavu pře-
hlednější. Spíše to vypadá naopak.
Dokument například odstraňuje do-

savadní mechanismus předsednictví
a nabízí tři samostatné předsedy: vo-
leného předsedu Evropské rady, mi-
nistra zahraničí předsedajícího stej-
nojmenné Radě ministrů a konečně
také tým tří předsedů zvolených na 1,5
roku. Tímto krokem brání ustálené
zvyklosti že ten, kdo formuluje kon-

cepci na úrovni Evropské rady, je
schopen ji také prosadit v legislativ-
ním procesu. Podle ústavy ale někdo
jiný (volený předseda) ovlivňuje agen-
du a jiný ji realizuje (tým předsedů).
Bez problémů není ani kompatibilita
postů ministra zahraničí a voleného
předsedy Evropské unie. Státy tak
mají méně možností prosazovat své
zájmy.Předsednictví je méně přehled-
né, roztříštěné a mění svůj význam
v soustavě.

Podobně sporné, nebo dokonce
negativní důsledky mohou mít pro
Evropskou unii navrhované zásahy do
Evropské komise. Ústava požaduje
rotaci komisařů a odebírá tím člen-
ským zemím možnost jejich reprezen-
tace a tím i ničí jejich informační ka-
nál. Spor tedy není ani tak v odstraně-
ní historického principu rovnosti stá-
tů, jako spíše ve zpřetrhání vazeb
v rámci eurolobbystické sítě. Závažné
jsou také vnitřní změny na půdě Ko-
mise. Ústava vytváří vazbu mezi nomi-
nací Komise a výsledky voleb do Ev-

ropského parlamentu. Tím ovšem
Komise přestává být nezávislým mo-
torem institucionální soustavy, ale so-
cialistickou, nebo křestansko- emok-
ratickou názorovou skupinou. Před-
seda Komise má také nově právo od-
volávat členy kolegia zcela nezávisle
na stanovisku ostatních komisařů. Lze
předpokládat, že následkem obavy ze
ztráty postu vznikne rivalita mezi ko-
misaři, jejichž primárním cílem bude
udržovat dobrý vztah s předsedou Ko-
mise. Kolegialita týmu tím ustupuje
do pozadí.

Změna způsobu hlasování

Pravděpodobně nejvíce diskutova-
nou novinkou je úprava hlasovacího
mechanismu. Aktuálně funkční tři
většiny (počet států, hlasů a populační
minimum), které svou vhodnou kom-
binací poskytují pojistku velkým i ma-
lým zemím, jsou ústavou redukovány
na dvě. Do budoucna se má hlasovat
pouze většinou populace s tím, že
musí být tvořena většinou zemí. Práh
65 % populace a 55 % států určený
ústavou jednoznačně favorizuje velké
členské státy a komplikuje vytváření
blokačních koalic. Zásadním sníže-
ním vlivu malých zemí, které přišly
o možnost být nadhodnoceny jak to-
mu prozatím je, totiž roste nezbytný
počet opozičních států.

Ohrožení stability Unie

Změn obsažených v textu je celá
řada a je zřejmé, že se v případě ústa-
vy nejedná pouze o „přepsání“ starých
smluv. Ústavní smlouva mění poměr
sil a transformuje institucionální sou-
stavu způsobem, který není možné
označit za zjednodušení. Dokonce
v konkrétních případech navrhované
zásahy ohrožují samotný legislativní
proces a hrozí změnou parametrů
unijních institucí směrem, který na-
značuje rozklad původních pravidel.
Výměnou za nově stanovený poměr
sil v EU je ohrožena stabilita unijních
institucí.

téma

ÚSTAVNÍ SMLOUVA:
ZJEDNODUŠENÁ UNIE
NEBO POSTUPNÁ EROZE?

NAVZDORY SKUTEČNOSTI, ŽE ÚSTAVNÍ SMLOUVA JE VÝZNAMNÝ DOKUMENT
S NEOBYČEJNÝM DOPADEM NA EU SAMOTNOU A I NA JEJÍ ČLENSKÉ STÁTY,
OBSAH TOHOTO TEXTU UPADÁ DO POZADÍ. BĚHEM RATIFIKACE JSME SE
STALI SVĚDKY SITUACE, KDY JE V PODSTATĚ JEDNO CO JE UVNITŘ,
PROTOŽE ZÁSADNÍ JE SAMOTNÝ PROCES PŘIJÍMÁNÍ.

MARKÉTA PITROVÁ

politolog

Je Evropská unie v krizi?

Ústavní smlouva mění poměr sil
a transformuje institucionální sou-
stavu způsobem, který není možné
označit za zjednodušení. Dokonce
v konkrétních případech navrhované
zásahy ohrožují samotný legislativní
proces a hrozí změnou parametrů
unijních institucí směrem, který na-
značuje rozklad původních pravidel.
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Důsledky těchto hlasování zásad-
ním způsobem ovlivní další osud těch-
to tří největších západoevropských
států a tím také osud celé Evropské
unie včetně nás.

Podívejme se k čemu tedy vlastně
došlo. Jako první se konaly začátkem
května v Británii parlamentní volby.
Zde došlo k očekávanému třetímu vo-
lebnímu vítězství labouristů pod vede-
ním Tonyho Blaira. Přes toto vítězství
utrpěl britský premiér značné ztráty
v počtech získaných poslaneckých
mandátů a komentátoři se shodovali
v tom, že bude pravděpodobně v prů-
běhu volebního období donucen k re-
zignaci a předání moci svému „korun-
nímu princi“ Gordonu Brownovi.

Druhé hlasování v pořadí se konalo
v Německu v jedné z nejdůležitějších
spolkových zemí – v Severním
Porýní-Vestfálsku. Zde držela SPD
vládu nepřetržitě desítky let. Pro
kancléře Gerharda Schrödera (SPD)
byl tedy výsledek těchto voleb klíčový.
A voliči zde dali jasně najevo svou ne-
spokojenost. CDU výrazně zvítězila
a SPD naopak u voličů propadla.
V šoku z této volební porážky se kanc-
léř odhodlal k mimořádnému kroku,
když oznámil, že Němci musí mít v co
nejkratší době možnost rozhodnout
o tom, kdo má v Německu vládnout.
Spustil tak proces, který má vést k
předčasným parlamentním volbám
v Německu již na podzim tohoto roku.
Křes	anští demokraté CDU-CSU ten-
to záměr přivítali a nominovali do
funkce svého kancléřského kandidáta
předsedkyni CDU Angelu Merkelo-
vou. Vzhledem ke stavu veřejného mí-
nění se má za to, že dny Gerharda
Schrödera ve funkci kancléře jsou té-
měř sečteny.

Konečně posledním důležitým
květnovým hlasováním bylo francouz-
ské referendum o Evropské ústavě.
Verdikt francouzských voličů byl jas-
ný. Proti textu hlasovalo více než 54%
občanů při účasti dosahující téměř
70%. Tento výsledek byl jasným vý-
praskem francouzské politické elity
v čele s prezidentem Jacquesem Chi-

racem. Paradoxem je, že referendum
se ve Francii vůbec konat nemuselo.
Euroústava mohla být bez problémů
odhlasována v Národním shromáždě-
ní stejně jako v Bundestagu. Prezident
Chirac však zopakoval stejnou chybu
jako v roce 1997, kdy předčasně roz-
pustil Národní shromáždění v domně-
ní, že lid podpoří jeho stranické kolegy
ve větší míře než předtím. Výsledkem
tehdy byla ztráta většiny pravice a pě-
tiletá vláda socialisty Jospina. Nyní
Chirac doufal v manifestační podporu
Evropské ústavy dohodnuté jeho
předchůdcem Valérym Giscardem
d'Estaign. Dočkal se ale přesného
opaku.

Výsledek těchto tří hlasování se zá-
sadním způsobem dotýká osudu Ev-
ropské ústavy. Zatímco Němci doku-
ment ratifikovali velkou většinou
v Bundestagu a Francouzi jej odmítli
v referendu, tak Britové takticky vyč-
kávali na to, jak věc dopadne jinde.
Toto čekání se jim nakonec vyplatilo a
nejvíce premiérovi Blairovi. Ten vyšel
oslaben z výsledků parlamentních vo-
leb a očekávalo se, že po předpokláda-
ném negativním výsledku britského
referenda k Evropské ústavě bude
muset rezignovat a předat moc Gor-
donu Brownovi.

Nyní se ale objevila možnost zá-
chrany. Britské referendum s předem
jasným NO se prostě vypisovat nebu-
de, přestože bylo již před řadou měsí-
ců ohlášeno. Tím se Blair vyhne jisté
porážce a s potěšením bude moci sle-
dovat odchod svých dlouholetých riva-
lů Chiraca a Schrödera do politického
důchodu. Německému kancléři zbývá
do řádných voleb pouze rok a čtvrt (a
do mimořádných voleb pouze několik
měsíců) a francouzskému prezidento-

vi do prezidentských voleb dva roky.
O tom, že by tyto volby mohli oba
přežít, je možné již nyní velmi silně po-
chybovat.

A aby tomu všemu nebyl konec, tak
Británie nyní přebírá předsednictví
Evropské unie. Bude tedy moci kor-
midlovat daleko více než ostatní člen-
ské státy Unii směrem, který potřebu-
je. Již nyní je možné odhadnout také
to, jak se projeví neúspěch Evropské
ústavy v hospodaření Evropské unie
a konkrétně v diskusi o tzv. finanční
perspektivě EU 2007–2013. Němci,
Francouzi a Britové se v mnoha vě-
cech neshodnou, ale v jedné určitě
ano, a to v tom, že není v jejich zájmu
posílat přes evropský rozpočet do
chudších států EU více peněz. Tento
penězovod proto bude s téměř 100%
jistotou omezen na minimum. První
známkou toho je již Evropskou komisí
předložený návrh rozpočtu na EU na
rok 2006.

Dopady květnových hlasování ve
Francii, Británii a Německu budeme
velmi intenzivně cítit i v České repub-
lice. Především francouzské NON
a následné holandské NEE euroústa-
vě zásadně zasáhlo i českou debatu
o tomto dokumentu a změnilo posta-
vení jednotlivých hráčů v této diskusi.
Odmítači euroústavy posílili své pozi-
ce, zatímco „proevropská vláda“ ztra-
tila poslední zbytky své legitimity. Pos-
lední průzkum veřejného mínění na
téma euroústava v ČR dokonce uka-
zuje, že poprvé převládlo NE i mezi
veřejností.

Celkově vzato můžeme tedy kon-
statovat, že v evropské politice v květ-
nu 2005 zvítězil Tony Blair. V České
republice v tomtéž období zvítězil
Václav Klaus a ODS.

téma

PŘEVRATNÝ KVĚTEN
2005

KVĚTEN LETOŠNÍHO ROKU PŘINESL NA EVROPSKÉ POLITICKÉ MAPĚ TŘI
ZÁSADNÍ ZMĚNY. BYL TO NEJPRVE VÝSLEDEK BRITSKÝCH PARLAMENTNÍCH

VOLEB, VÝSLEDKY VOLEB V NĚMECKÉ SPOLKOVÉ ZEMI SEVERNÍ
PORÝNÍ-VESTFÁLSKO A NAKONEC VÝSLEDEK FRANCOUZSKÉHO REFERENDA

O EVROPSKÉ ÚSTAVĚ.

HYNEK FAJMON

poslanec EP za ODS
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JANA JELÍNKOVÁ

redaktorka CEVROREVUEROZHOVOR
Petr Robejšek

Co považujete za větší problém pro evrop-
skou integraci: těžkosti, které provázejí tzv.
evropskou ústavu, nebo krach jednání o ev-
ropské finanční perspektivě na posledním
zasedání Rady?

Hlavní problém je rozpočet. Ev-
ropská ústava je dokument s příliš
mnoha slovy a s příliš malým dopa-
dem; a to i kdyby byla přijata. V pos-
ledních dvaceti letech byla v politice
Evropské unie stále důrazněji kladena
otázka po penězích. Povrchním pozo-
rovatelům to uniklo, protože Němec-
ko bylo ochotné pokrok integrace fi-
nancovat. Dnes již Německo platit
nemůže a snílci o technokraticky pro-
regulované velmoci EU musí zharmo-
nizovat přání s finančními možnostmi.

Čelní evropští politici hovoří o krizi či do-
konce o hluboké krizi Evropské unie. Jsou

tyto katastrofické scénáře oprávněné? Ne-
bylo už podobných „krizí“ v historii evrop-
ské integrace velmi mnoho a dnes už o nich
ani nevíme?

Jedná se o hlubokou krizi. V pos-
ledních pěti letech jsem opakovaně
poukazoval na to, že Evropská unie je
za zenitem a své další cíle, společnou
bezpečnostní a zahraniční politiku,
které to jméno zaslouží, nedosáhne.
Evropská integrace je tu pro Evropany

a nikoliv naopak. Evropané právě zjis-
tili, že si další pokrok integrace nemo-
hou a mnozí ani nechtějí dovolit.
Zažíváme redukci Evropské unie na
společný hospodářský prostor.

Kam by se nyní měla postavit Česká repub-
lika? Co má udělat naše diplomacie? Sou-
sední Slovensko už ústy premiéra deklaro-
valo, že stojí za Velkou Británií ve snaze re-
formovat Unii.

Je zajímavé, že tak zřejmý pozna-
tek, jako je předpotopní struktura ev-
ropského rozpočtu, zůstal politikům
„utajen“ až do té doby, kdy to Velká

Británie a Holandsko vyslovily. Česká
diplomacie je povinna pracovat v záj-
mu naší země. Z této perspektivy již
Evropská unie překročila hranici rov-
nováhy výhod a nákladů integrace.
Reforma Unie v britském smyslu je
v našem zájmu.

Ale především bychom si pomalu
měli zvykat na myšlenku, že vnitřní
vazby EU se budou dále uvolňovat,
a že se naše zahraniční politika nevy-

hne nutnosti samostatně myslet a jed-
nat, operovat mimo spolek a hledat
(dočasné) formy bilaterální spoluprá-
ce v rámci a mimo náš kontinent.

Může Tony Blair něco prosadit během brit-
ského předsednictví? Nenarazí na kontinen-
tální lásku k regulaci?

Tony Blair není odsouzený k úspě-
chu. Většina britského obyvatelstva je
schopná střízlivě a pragmaticky myslet
a proto jej nebude nutit k ústupkům za
každou cenu. Na druhé straně bez
Velké Britanie nepůjde v Evropě nic.
V defenzivě je „stará Evropa“.

politolog, ředitel Haus Rissen

Doc. Petr Robejšek dnes působí jako
ředitel Institutu pro hospodářství
a politiku Haus Rissen (Internationa-
les Institut für Politik und Wirtschaft
Haus Rissen) v Hamburku.
Petr Robejšek se narodil v roce 1948
v Praze. Na Karlově univerzitě vystu-
doval sociologii a sociální psycholo-
gii, na univerzitě v Hamburku národní
hospodářství. Následně byl habilito-
ván v oboru politická věda.
Jeho texty se objevují například v Li-
dových novinách, Týdnu či Respektu.
Je odborným garantem kurzu Mezi-
národní vztahy na Liberálně-konzer-
vativní akademi.

Předseda Evropské komise José Barosso a předseda Evropské rady Tony Blair
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Co považujete za významnější pro evrop-
skou integraci: odmítnutí tzv. evropské
ústavy, nebo krach jednání o evropské fi-
nanční perspektivě na posledním zasedání
Rady?

Obě tyto události jsou zásadní, pro-
tože prozrazují, že EU narazila na své
vlastní hranice – řečeno ekologickým
termínem, překročila meze „trvalé
udržitelnosti“. Další její fungování je
tedy možné pouze na jiném smluvním
základě než na základě „ústavní“
smlouvy, která jen prohlubovala fede-
ralistické tendence. Také je třeba, aby
EU hluboce reformovala svůj finanční
rámec a zbavila se reziduí minulosti
jako je třeba CAP (společná zeměděl-
ská politika).

Čelní evropští politici hovoří o krizi či do-
konce o hluboké krizi Evropské unie. Jsou
tyto katastrofické scénáře oprávněné? Ne-
bylo už podobných „krizí“ v historii evrop-
ské integrace velmi mnoho a dnes už o nich
ani nevíme?

Tito politici vydávají svou vlastní
osobní a politickou krizi i krizi svých
eurokoncepcí, za krizi celé EU a celé
integrace. Tak to ovšem není. Je zkrát-
ka třeba pokračovat jinými cestami
než doposud.Toho však bude zřejmě
schopna až nová generace politiků,
kteří přijdou po těch, kdo svůj osud až
příliš spojili s federalizací EU a s euro-
ústavou a nejsou doposud schopni
uznat, že prohráli.

K čemu podle Vás povede odklad termínu
pro ratifikaci tzv. evropské ústavy? Je to
podle Vašeho názoru jen trik pro odvedení
pozornosti nebo snaha nějak obejít fran-
couzské a nizozemské ne?

Je to bezesporu pokus o trik, o vy-
tvoření atmosféry, v níž se na ústavu
pozapomene a pak bude možné se k ní
za pár let vrátit a (snad) v opakova-
ném hlasování donutit nějak Francou-
ze a Holan�any, aby hlasovali jinak,
pokud všichni ostatní do té doby ústa-
vu ratifikují. To je nejen nedůstojné,
ale i nebezpečné a krátkozraké. Doka-
zuje to nepochopení signálu z obou re-
ferend i to, že propast mezi euroelita-

mi a jejich voliči se nijak nezužuje. Je
to vlastně politický podvod a lidé, kteří
si s tímto zahrávají, dokazují, že nic
nepochopili a podrývají důvěryhod-
nost celého integračního procesu.

Kde by měla stát nyní Česká republika? Co
by měla dělat česká diplomacie? Sousední
Slovensko už ústy premiéra deklarovalo, že
stojí za Velkou Británií ve snaze reformovat
Unii.

ČR by měla přestat papouškovat
cizí názory. Měla by se přihlásit k ne-
zbytným reformám EU. Měla by jasně
konstatovat, že ústava je mrtvá a žádat
vypracování nové, základní smlouvy
EU bez pokusu o konstitucionalizaci
EU. Měla by se přestat bezdůvodně
obávat „vícerychlostní EU“, naopak
by se k této koncepci měla přihlásit.
Jak ovšem chtít něco takového po vlá-
dě, která není schopna provést refor-

my ani u nás doma a jejíž vnitropolitic-
ky slabý ministr zahraničí je naprosto
k smíchu pro svá dlouhodobá nekon-
krétní a bezzásadová stanoviska.

Muže Tony Blair něco prosadit během brit-
ského předsednictví? Nenarazí na kontinen-
tální lásku k regulaci a „silné“ Evropě?

Blair je jediný státník, který přišel
alespoň s nějakou vizí budoucnosti
EU. Ostatně mu po krachu jednání
o rozpočtovém výhledu a na začátku
britského předsednictví EU nezbývalo
nic jiného, než být aktivní. V mnoha

věcech – ne ve všem – má naprostou
pravdu. Navíc má tu výhodu, že – na
rozdíl od Schrödera, který nejspíš
skončí letos na podzim a Chiraca, kte-
rého to čeká za 2 roky – je jediným vý-
razným evropským politikem, který tu
může být až do roku 2009 a má tedy
čas na uskutečňování svých koncepcí.
Obávám se ale, že ostatní mu právě
proto nebudou chtít popřát palmu ví-
tězství a budou jeho snahy všemožně
torpédovat. Tím ale EU jen hlouběji
zabředne do svých vlastních problémů
a do vnitřního soupeření.

ROZHOVOR
Jan Zahradil

poslanec EP

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Jan Zahradil se narodil 20. 3. 1963
v Praze, kde žije dodnes. Absolvoval
Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou v Praze. V letech 1990–1992
byl zvolen poslancem FS. Od roku
1998 byl poslancem Parlamentu ČR.
V roce 2001 byl zvolen místopředse-
dou ODS a v roce 2002 1. místopřed-
sedou ODS. Je stínovým ministrem
zahraničí ODS. Po zvolení do Evrop-
ského parlamentu v červnu 2004 se
stal předsedou české národní dele-
gace v parlamentní frakci ELS-ED
a předsedou klubu ODS v EP.

Kampaň před referendem k evropské ústavě ve Francii
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

KRAJE / OBCE

V únoru předložili poslanci ODS
sněmovně návrh novely zákona o dů-
chodovém pojištění, která má za cíl
umožnit lidem pobírajícím částečný
invalidní důchod souběžný neomeze-
ný výdělek. Jde o to, že osoba, které
byl přiznán částečný invalidní důchod
v konkrétní výši, si může přivydělat
omezenou částku. Současná právní
úprava však České správě sociálního
zabezpečení (dále jen ČSSZ) ukládá
povinnost vypočíst výši příjmu, který
smí být v souběhu s částečným invalid-
ním důchodem realizován. Tím vzni-
kají dva nežádoucí efekty, které je
vhodné odstranit. Za prvé je ČSSZ
vždy počátkem roku paralyzována
zcela neefektivním vypočítáváním ma-
ximální výše povoleného příjmu čás-
tečně invalidních důchodců a případ-
ným krácením či odebíráním důchodů
u těch, kteří se do limitu kupodivu ne-

vešli. Za druhé většina částečně inva-
lidních důchodců si bu� svůj příjem
upraví tak, aby nepřesahoval povolený
limit, nebo přesune převyšující část
příjmu do šedé zóny. Když oba tyto
efekty sečteme, je nabíledni, že máme
na jedné straně zbytečné náklady na
výkon administrativy ČSSZ, na straně
druhé pak ve své podstatě nutíme lidi
obcházet toto opatření, a to vše kvůli
několika odebraným či kráceným čás-
tečným invalidním důchodům.

Zákon má ještě jeden neblahý so-
ciální dopad, který musím zmínit.
Dnes je to totiž tak, že každý částečně
invalidní důchodce, jenž bude krácen
na důchodu nebo mu bude důchod
odebrán, jej může získat zpět až po
roce, kdy bude opět ČSSZ vyhodnoco-
vat jeho příjmy. Co se však stane, když
onen člověk přijde o práci? Zůstane
zcela bez příjmů! Pak to však stejně

zaplatí stát, který mu musí vyplácet
životní minimum a další dávky.

A tak si myslím, že bude ze všech
úhlů pohledu výhodnější povolit všem
částečně invalidním důchodcům vydě-
lat si tolik, kolik jim jejich zdravotní
stav a šance sehnat zaměstnání dovolí.
A stát na tom může nakonec i vydělat,
protože se mohou zvýšit odvody na da-
ních, sociálním zabezpečení a zdravot-
ním pojištění. Proto jsme navrhli uve-
denou novelu zákona a doufáme, že
tyto racionální argumenty pochopí
i naše vládní strany a návrh podpoří
i v druhém a třetím čtení. A na závěr si
neodpustím jednu podstatnou pozná-
mku. Právě v případě těchto spoluob-
čanů je na místě vysoká míra solidari-
ty, nebo	 jejich schopnost vydělávat je
omezena zdravotním stavem, na roz-
díl od těch, kteří pracovat mohou,
a přesto velice často nepracují.

I když volby do obecních zastupitel-
stev budou až více jak za rok, je vhod-
né se zamyslet již nyní nad výběrem
vhodných kandidátů. Mé zkušenosti
s minulými primárkami v Jihlavě jsou
víceméně tristní. Na jedné straně tvrdý
boj o přední místa na kandidátce, na
straně druhé personální vakuum a re-
akce typu „tak já to teda zkusím“.

Po úspěšných volbách potom musí-
me přesvědčovat zvolené kandidáty
aby byli tak hodní a laskavě se ujali po-
litické funkce, kterou mají podle kan-
didátky zastávat. No to snad ne, řekne
si nezasvěcený čtenář. Ale ono to tak
v regionech opravdu je.

Proto je důležité před začátkem,
pro ODS klíčového roku „dva šest“,
mít v místních sdruženích zcela jasno
o složení první desítky kandidátů do
obecních zastupitelstev. Koneckonců,
vždy	 z nich se většinou generují sta-
rostové, radní a kandidáti do posla-

necké sněmovny. Musíme si velmi roz-
myslet zda dáme větší šanci zdatnému
komunálnímu matadorovi – neříkám,
že mají všichni kostlivce ve skříni –
anebo politicky vyprofilovanému kan-
didátovi, který teprve začíná, nebo
zvolíme zlatou střední cestu.

Mýtus komunální politiky, že je to
jenom o silnicích a kanálech, a že se
v zastupitelstvu nějak domluvíme, je
podle mého názoru cesta do pekel.
Není možné, aby zastupitel za ODS na
tuto oblíbenou hru opozice a malých
stran přistoupil. Malý příklad z praxe:
na jihlavském zastupitelstvu byl před-
ložen návrh, aby se město podílelo fi-
nančně na projektu s vodárnami (ve
výsledné hodnotě přibližně padesát
milionů korun z městské pokladny).
Argumentem navrhujícího (KDU-
-ČSL) bylo zlepšení služeb občanům,
atd. Ten samý den vyšel článek v MF
DNES, že na Jihlavsku bude voda

o padesát haléřů na litr dražší. Většina
zastupitelů – napříč politickým spek-
trem – tento návrh i přesto podpořila.
Další příklady může jistě uvést každý
komunální politik ze své vlastní zkuše-
nosti.

Nevěřme tedy prosím dalšímu
mýtu komunální politiky, který tvrdí,
že zastupitelé – napříč politickými
stranami – jednají v zájmu jiných a ne-
sobecky. Poučme se od baronky That-
cherové: „Každý, kdo si osobuje
zvláštní pravomoci, práva či privilegia
na základě toho, že je na něho možné
spoléhat, že bude jednat altruisticky
a nesobecky, musí být brán s krajním
podezřením. Hluboká skepse o moti-
vech těch, kdo usilují o moc, je jedna
z nejzdravějších stránek britské demo-
kracie.“

LUBOMÍR SUK

poslanec PSP ČR
SNĚMOVNA PROJEDNÁVÁ NOVELU
ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ROK „DVA ŠEST“ A MÝTY KOMUNÁLNÍ
POLITIKY

ALEŠ KOUTNÝ

člen zastupitelstva

Statutárního města Jihlavy
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SENÁT

EVROPSKÁ UNIE

V poslední době se stále častěji
mluví o rodinné politice, pomoci rodi-
nám s dětmi, špatné demografické si-
tuaci u nás i v celé Evropě a rovných
příležitostech. I v Senátu už proběhlo
několik konferencí s mezinárodní
účastí.

Levice u nás, ale bohužel i evropské
instituce se snaží toto závažné a citlivé
téma řešit vytvářením nových úřadů,
komisí a ministerstev. Že to nemůže
přinést žádný výsledek, pokud se ne-
změní celkový pohled na tuto proble-
matiku, je nad slunce jasné. Sociální
inženýrství musí být vystřídáno vytvá-
řením podmínek pro naprosto indivi-
duální rozhodnutí každého člověka,
každé rodiny. Že to v praxi u nás zatím
nefunguje, se projevilo při projedná-
vání celkem malé poslanecké novely
zákona o státní sociální podpoře číslo
117/1995 Sb.

Doposud bylo rodiči, který pobíral
rodičovský příspěvek, umožněno
umístit dítě do mateřské školy nebo
jeslí na pět dní v měsíci, aniž by o tento
příspěvek přišel. Mělo to sloužit pře-
devším k vyřízení nutných záležitostí
na úřadech, u lékaře, prostě k ulehče-
ní života většiny žen, které jinak ne-
přetržitě pečovaly o své dítě. Skupina
poslankyň v čele s paní Orgoníkovou
podala poslanecký návrh, který tuto
dobu rozšířil na čtyři hodiny denně
a argumentovala tím, že pravidelná
docházka je důležitá pro socializaci dí-
těte.

Než zákon doputoval do Senátu,
ozvala se skupina žen, kterým lépe vy-
hovovalo předchozí uspořádání, pro-
tože využívaly tuto dobu k udržování
kontaktu se svou profesí. Například
lékařky jeden den v týdnu pracovaly
v ordinaci apod. Senátní výbor pro

zdravotnictví a sociální politiku a po-
tom i celý Senát se rozhodl pro liberál-
ní úpravu, ve které by našly své řešení
všechny rodiny, a to až osmdesát ho-
din pobytu v mateřské škole v měsíci
bez ztráty nároku na rodičovský pří-
spěvek.

Spatřovala jsem v tom jeden z ná-
strojů té pomoci rodinám a rovným
příležitostem, o které jsem se zmínila
na začátku. Možnost postupného ná-
vratu k profesi, zkrácených úvazků
a individuálního řešení pro každého
rodiče i dítě.

Bohužel v Poslanecké sněmovně se
hlasy České strany sociálně demokra-
tické a Komunistické strany Čech a
Moravy návrh vrátil do původní podo-
by – čtyři hodiny denně nebo nic.

Může se zdát, že je to okrajový
problém, ale pro mne velmi symbolic-
ký.

Zástupci delegace Evropského
parlamentu pro Japonsko byli vysláni
do Tokia na již 26. meziparlamentní
konferenci Japonsko – Evropská unie.
V čele delegace byl Georg Jarzem-
bowski, německý poslanec Evropské-
ho parmalentu (CDU).

Vlastní konference se konala ve
třech pracovních dnech v budově ja-
ponské Sněmovny reprezentantů (dol-
ní komora japonského parlamentu).
Vedoucím japonské delegace byl pan
Taro Nakayama, poslanec vládní
Liberálně-demokratické strany. Té-
maty našich diskusí byla mezinárodní
politická a bezpečnostní situace ve
světě, ekonomické vztahy, a samozřej-
mě vzájemná spolupráce mezi zeměmi
Evropské unie a Japonským císař-
stvím. Zástupci obou delegací navští-

vili tokijskou soukromou univerzitu
Keio, jednu z nejstarších v zemi. Toto
vysoké učení založil kdysi významný
japonský filozof a pedagog Yukichi
Fukuzawa. Hojně navštívené besedě
dominovalo téma ústavní smlouvy
EU. Studenty zajímalo, proč ústava,
a proč právě te�. Zajímali se o nejrůz-
nější konsekvence současného ratifi-
kačního procesu. Položili i zásadní
otázku, co bude, když nebude ústava.
Většina delegátů samozřejmě držela
většinovou „basu“ EU o tom, jak je
ústavní smlouva důležitá a pozitivní.
Jen já jsem si dovolil polemiku s ústa-
vou a poukázal jsem na rizika evrop-
ského politického konstruktivismu.
Upozornil jsem na to, že největších
dosavadních úspěchů a největšího roz-
machu dosáhla Evropská unie proka-
zatelně bez ústavní smlouvy. Ústava
zbytečně urychluje procesy, které
možná v budoucnosti opravdu nasta-

nou, zatím však nelze předvídat kdy.
Zrod evropského politického národa
není možné zkonstruovat geniálními
texty, musí se realizovat v hlavách
a v srdcích lidí, a do toho má EU ještě
daleko. Zdálo se mně, že rozhodně
nejsem publikem nepochopen.

Problémem japonského školství na
všech stupních se zdá být nedostatek
žáků a studentů. Týká se prý i škol vy-
sokých, které se proto snaží hledat stu-
denty i v zahraničí. Japonská vláda i ja-
ponské podniky vypisují poměrně
hodně studijních stipendií pro zahra-
niční studenty. Úroveň zdejších uni-
verzit je velmi vysoká, a proto mohou
být pro celý svět atraktivní. Nevýho-
dou je, že jen zcela vzácně se vyskytuje
možnost studovat v jiném jazyce než
v japonštině. Mladí lidé, kteří by se
rádi o japonské vysokoškolské stipen-
dium ucházeli, mají tedy jedinou
možnost, začít studovat japonštinu.

ALENA PALEČKOVÁ

senátroka
MYSLÍ TO LEVICE S POMOCÍ

RODINÁM UPŘÍMNĚ?

MEZIPARLAMENTNÍ DELEGACE EP
V JAPONSKU

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec EP
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V jejím textu se píše, že jednotlivé
státy mají samy právo rozhodnout zda
ji přijmou či ne. Pokud ji jeden jediný
stát odmítne, nemůže vstoupit v plat-
nost. Totéž říkají i základní smlouvy,
kterými se zatím Unie řídí.

Ústava prohrála

V tuto chvíli jsme v situaci, kdy
Francie a Nizozemsko řeklo ne Evrop-
ské ústavě. V obou státech to bylo jas-
né ne. Řekli ho přímo občané a výsle-
dek nebyl příliš těsný. Při vysoké vo-
lební účasti odpůrci nového základní-
ho dokumentu Evropské unie jasně
převážili. A základní kámen Evropské
unie by tedy měl být nyní minimálně
přepracován. Spíše by ale bylo vhodné
ho nahradit jiným dokumentem, nebo
myšlenku ústavy úplně smést ze stolu.

Není asi nezbytně nutné detailně
rozebírat, proč který stát řekl ano či ne
a jakým způsobem – zda mohli občané
vyjádřit svůj názor, nebo zda za ně roz-
hodl parlament. Ani nebudu rozebí-
rat, zda má vliv velikost státu, který

něco potvrdí nebo zamítne. Evrop-
skou unii přece tvoří společenství rov-
nocenných států. Stačí, aby se jedna
země vyslovila, že si nepřeje doku-

ment, který mění základní pravidla
Unie a ten nemůže vstoupit v platnost.
Každý stát a hlavně jeho občané mají
alespoň tímto způsobem právo ovliv-
ňovat to, jak bude Unie vypadat.

Chtějí politici kvůli ústavě obejít
občany?

Krátce po referendech ve Francii
a Nizozemsku jsme přesto mohli
z Bruselu slyšet nový originální výklad
tohoto pravidla. Francie a Nizozemí,
které řekly ne v referendu, podle toho-
to výkladu neukončily ratifikační pro-
ces tzv. evropské ústavy. Dokud prý je-
jich představitelé, tedy Chirac a Bal-
kenende neprohlásí, že tento doku-
ment již neschválí, či ratifikační proces
zastavují. Tedy, že nemusí brát ohled
na své občany a výsledek referenda?
Někteří politici asi věří, že by se ve
Francii a Nizozemsku dala referenda
zopakovat. To asi ano, ale jak to zapů-
sobí na země, kde se ještě nerozhodlo.
Co povede občany k účasti k hlasování
v referendu, když jeho výsledek může
být relativizován.

Rada pro prodloužení procesu
ratifikace

Rada EU nyní rozhodla, že v ne-
rozhodnutých zemích, které mají pro-
ces ještě před sebou, se posunuje ter-
mín pro ratifikaci z 1. listopadu 2006
na dobu po Summitu Evropské unie
v červnu 2006, kde budou vyhodnoce-
ny dosavadní výsledky schvalování,
tedy bez limitu.

Je zajímavé, že z úst představitelů
zemí, kde již došlo k ratifikaci, zazní-
vají výroky typu „Nebudeme měnit
pravidla uprostřed hry“. Co jiného je
změna termínů pro schvalování? Čes-
ká republika má podle tohoto plánu
rozhodnout na přelomu let 2006
a 2007.

Má v této situaci smysl zaplatit sta
miliony za referendum v České repub-
lice, které bude rozhodovat o doku-
mentu, který nemůže vstoupit v plat-
nost? Já si myslím, že ne.

EVROPSKÁ ÚSTAVA –
JAK DÁL?

JAN BAUER

poslanec PS PČR

DISKUSE O TOM, KOMU PROSPĚJE EVROPSKÁ ÚSTAVA, ZDA VELKÝM
A MOCNÝM STÁTŮM, NEBO NAOPAK ZLEPŠÍ POSTAVENÍ MALÝCH ZEMÍ UNIE,
ZAČÍNÁ ZTRÁCET SMYSL. VYTRÁCÍ SE I JEJÍ VÝZNAM, KDY MĚLA TVOŘIT
NOVÝ ZÁKLADNÍ KÁMEN CELÉ EVROPSKÉ UNIE.

V tuto chvíli jsme v situaci, kdy Fran-
cie a Nizozemsko řeklo ne Evropské
ústavě. V obou státech to bylo jasné
ne. Řekli ho přímo občané a výsledek
nebyl příliš těsný. Při vysoké volební
účasti odpůrci nového základního do-
kumentu Evropské unie jasně pře-
vážili.

Evropský parlament ústavu na rozdíl od občanů Francie a Nizozemska podporuje.
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anketa pro 3

10 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

medailónek

Jaké jste znamení a kolik Vám je let?
Dost. Dvě čtyřky vedle sebe a narodil jsem se ve
znamení Býka.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Maxim Gorkij řekl: „musíš být sám sobě svým
vzorem, i kdyby to měl být vzor strašlivý“. Zní to
poněkud hrůzně, zvláš� ve spojitosti s ideologií,
které byl tento muž věrný, ale něco na tom je.
Člověk může mít ke spoustě lidí blíž než k jiným,
může si dokonce klást otázky, jak by se ten či
onen zachoval v mé situaci, ale nakonec mu to
moc nepomůže. Rozhodnout se musí sám. Já
obecně mám rád lidi, a� živé či mrtvé, kteří mají
nebo měli odvahu. Protože, jak praví zase jiná
moudrost, „ztratíš-li odvahu, ztratíš všechno“.

Jaké přání byste si rád splnil?
Vylézt na nějaký pořádný kopec.

Jaké máte koníčky?
No ty kopce. Taky si rád občas něco přečtu a ne-
jen hřbety knih.

Kterou barvu máte rád?
Tak to netuším. Ale povinně asi modrá, ne?

Jakou posloucháte muziku?
Te� mám v přehrávači v autě troj-CD Led Zeppe-
lin se záznamem koncertu z počátku 70.let. Jsem
ta generace, která vyrostla na zakázaném ovoci
rockové hudby právě v těch 70. letech. Takže to
mám v uchu a hlavě a už se nějak dál nevyvíjím.
Pro mne to, co se dá poslouchat, skončilo tak
zhruba s U2.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
V Norsku. Byl jsem tam už dvakrát. Je to podle
mne nejkrásnější země Evropy. Ale musí vyjít
počasí.

Co Vám v poslední době udělalo největší ra-
dost?
Francouzské referendum.

Co Vás nejvíce upoutá na muži/ženě?
No, na muži … Záleží, jak tu otázku myslíte. Po-
kud „upoutání“ má být vizuální dojem třeba při
míjení na ulici, tak na muži naštěstí absolutně
nic. Jinak samozřejmě jak se s ním dá vyjít a jak
drží dohody – to platí pro obě pohlaví.

U žen je důležité i to míjení na ulici. Proč by
jinak chodil člověk po ulicích, zvláště v létě.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od revoluce.

Máte rodinu?
Mám. Jednu manželku, dvě děti. Typický český
standard.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Na reklamy. Opravdu. Na rozdíl od většiny lidí,
kteří tvrdí, že při reklamách odcházejí nebo pře-
pínají na jiný kanál, já mám reklamy rád. Oproti
ostatním pořadům, kde je jeden chu�oučký ná-
pad obalený hodinovou vatou, v reklamě musí
být hotovo za dvacet vteřin. Když v ní nápad je
(třeba Bobika, Kofola), tak máte šanci se z toho
potěšit několikrát za večer. A když není, tak těch
20 vteřin přežijete.

Martin Říman / poslanec PS PČR

MIREK TOPOLÁNEK

předseda ODS

ADAM VÁŽANSKÝ

zastupitel MČ

Praha 9

PETR SKOKAN

hejtman

Libereckého kraje

Od staronové vlády pod vedením
premiéra Paroubka nic neočekávám.
K žádné faktické změně její politiky
nedochází. Osoby a soubor nesplnitel-
ných slibů – nazvaný programovým
prohlášením – zůstávají prakticky
totožné. Jedinou viditelnou změnou je
větší ochota předsedy vlády vtahovat
do hry komunisty. O schopnostech no-
vého premiéra nejlépe svědčí jeho
„dohoda“ se zdravotníky nad řešením
akutních problémů ve zdravotnictví,
kterou vzápětí část jejích účastníků
zpochybnila jako nerealistickou.

Na působení vlády se podle mého
názoru nic nezměnilo, ani s nástupem
nového předsedy vlády. Ovšem pře-
kvapila mě jeho razance, kterou bych
od politika s tak malou zkušeností na
celostátní úrovni v takové míře neče-
kal. Domnívám se však, že při útoku
na prezidenta republiky poněkud pře-
střelil, to bylo opravdu nepolitické
a netaktní. V každém případě bych se,
být na místě Stanislava Grosse začal
strachovat o post předsedy.

Znáte to přísloví „Starého psa no-
vým kouskům nenaučíte.“ Dodal bych
k tomu ještě větu, že ani s novým dre-
zérem, by	 se drezér velice usilovně
snaží v publiku vytvořit iluzi změny.
Pro mne však tyto snahy žádnou fak-
tickou a hlavně konstruktivní změnu
nepředstavují. Naopak mne pouze
utvrzují v dojmu, že ČSSD postavila
na volební guláš.

CO ŘÍKÁTE NA PŮSOBENÍ VLÁDY V ČELE S NOVÝM PREMIÉREM JIŘÍM PAROUBKEM?
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Při svých pravidelných cestách po
sněmech místních sdružení ODS na
Mělnicku jsem se několikrát setkal
s otázkou – proč je ODS pro rychlou
deregulaci nájmů?

Předtím, než se pustím do argu-
mentace pro deregulaci vztahu ná-
jemce – pronajímatel, uvedu základní
čísla vztahující se na bydlení v ČR.
Regulace nájemného se v tuzemsku
týká 747 tis. bytů, což představuje 1/6
bytového fondu. Na tisíc obyvatel při-
padá v ČR 424 bytových jednotek, což
je stejně jako v Norsku, USA a více
než např. ve Velké Británii. Z těchto
dvou základních čísel je patrné, že 1/6
lidí bydlí podle jiných podmínek než
zbytek populace, což vede k vyšším
nákladům na bydlení u 5/6 lidí.

Šest důvodů pro deregulaci
nájemného

Proč vidím nápravu v deregulaci
nájemného?
� 1) Regulace jsou nespravedlivé.
Stát, města a obce zvýhodňují určitou
část obyvatel žijících v bytech s regu-
lovaným nájemným a způsobují tak
nerovné podmínky na trhu s nájemní-
mi byty. To vede k černému obchodu
s byty s regulovaným nájemným (ná-
jemce platí obci 3.000,- Kč regulovaný

nájem, přitom byt pronajímá za
6.000,- Kč někomu jinému – u neregu-
lovaného nájmu by pronajímaný byt
uvolnil; případně černé platby za
„přenechání bytu“) a držení bytů nad-
standardní velikosti vzhledem k příj-
mům (dva důchodci či nezaměstnaní
ve stometrovém bytě nejsou výjim-
kou, jejich náklady na bydlení jsou

menší než pro rodinu s dětmi v nor-
málním nájmu v menším bytě). Stát
nereguluje například trh potravin,
přesto si nikdo nedovolí považovat
tento trh za nespravedlivý. Přišlo by
Vám spravedlivé, kdyby 1/6 lidí kupo-
vala potraviny za polovinu?
� 2) Stát není dobrý správce a inves-
tor. Podpora výstavby sociálních bytů,
novomanželské půjčky a další podpo-
ry státu jsou pro řadu lidí nedosažitel-
né. Stát nedává stejné šance bydlet
všem svým občanům. Výstavba sociál-
ních malometrážních bytů povede ča-
sem k vytváření problémových komu-
nit ve městech – bohatší se odstěhují
do lepšího bydlení, chudší a problé-
moví zůstanou. Z vybraného regulo-
vaného nájemného města a obce ne-
mají dostatek peněz na nutné opravy
nemovitostí, což vede k jejich chátrá-
ní.
� 3) Deregulace řeší „nedostatek“
bytů. Bytů v ČR není nedostatek. Ne-
dostatek je způsoben vysokou poptáv-
kou po levném regulovaném bydlení
a malým množství majitelů, kteří jsou
ochotni za regulované nájemné byty
pronajímat. Pokud dojde ke zrušení
regulace (narovnání tržního vztahu
nájemce – pronajímatel), sníží se po-

ptávka po nájemním bydlení a zvýší se
nabídka volných bytů na trhu (příkla-
dem může být bývalé východní Ně-
mecko – v Dráž�anech je podle na-
bídky realitních kanceláří srovnatelné
nájemní bydlení levnější než v Hradci
Králové!!!).
� 4) Deregulace vede k nárůstu vý-
stavby. Je-li na trhu nedostatek ná-
jemních bytů a zvedají se tak ceny
pronájmů, vyplatí se investorům vý-
stavba nájemního bydlení. To vede
k vyrovnání poptávky a nabídky, větší

konkurenci a většímu tlaku na
snižování cen nájemního bydlení. Ne-
regulované nájemné také vede k vý-
stavbě vlastního bydlení (a uvolnění
nájemního bytu).
� 5) Deregulace narovnává vztahy.
Deregulace vede k narovnání vztahů
nájemce – pronajímatel – vlastní byd-
lení. Deregulace pomáhá státu moti-
vovat občany k pořízení vlastního
bytu či domu. Pro vlastnické bydlení
má stát spravedlivé zvýhodňující ná-
stroje (stavební spoření, odpočet ná-
kladů na úrok hypotéky z daní apod.)
Vlastní bydlení není nedostupné. Při
nákupu nemovitosti v hodnotě
1.000.000,- Kč Vám dle současných
nabídek úvěrů na bydlení stačí na
splátky 5.000,- Kč měsíčně (tedy část-
ka mnohdy shodná s výší nájemného).
� 6) Bydlení je základní rodinná
hodnota. ODS je strana, která dle
svých stanov vychází z konzervativ-
ních, liberálních a křes	anských hod-
not. Chceme vést lidi k tomu, aby se
sami starali o svůj život a v něm měli
dostatek prostoru pro svobodná roz-
hodnutí. Proč má tedy stát regulovat
a tím omezovat svobodnou volbu lidí
v oblasti bydlení?

DEREGULACE
NÁJEMNÉHO

JAN MORAVA

manažer OS ODS Mělník

Podpora výstavby sociálních bytů, no-
vomanželské půjčky a další podpory
státu jsou pro řadu lidí nedosažitelné.
Stát nedává stejné šance bydlet všem
svým občanům. Výstavba sociálních
malometrážních bytů povede časem
k vytváření problémových komunit ve
městech

Pokud dojde ke zrušení regulace,
sníží se poptávka po nájemním bydle-
ní a zvýší se nabídka volných bytů na
trhu. V Dráž�anech je například nyní
podle nabídky realitních kanceláří
srovnatelné nájemní bydlení levnější
než v Hradci Králové!!!

Regulace nájmů jsou nespravedlivé.
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Na konci května se ve Francii usku-
tečnilo bedlivě očekávané referendum
o evropské ústavní smlouvě. V dneš-
ním dílu seriálu Politická reklama se
podíváme na komunikační kampaně
k tomuto referendu.

Vládní kampaň se snažila zachovat
neutrální charakter. Bylo distribuová-
no 46 mil. výtisků smlouvy. Televizní
spoty, billboardy i plakáty upozorňo-
valy na termín, infolinku, interneto-
vou stránku a citovaly odstavce z textu
ústavy. Tuto neutralitu již ale vůbec
nedokázali udržet přední představite-
lé státu ve svých projevech a vystoupe-
ních.

Vyhraněné postoje byly naopak do-
ménou kampaní politických stran. Na
ulicích dominovaly jednoduché pla-
kátky s prostými hesly. Četné argu-
menty pro a proti se pak staly námě-
tem leafletů, televizních a rozhlaso-
vých vystoupení, internetových strá-
nek i nekonečných diskuzí.

POLITICKÁ REKLAMA
Francouzské NE! / Kampaně k referendu o euroústavě

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

PŘEČETLI JSME

Kang Čchol-hwan, Pierre Rigoulot

Pchjongjangská akvária

V roce 2000 vyšla v nakladatelství Robert
Laffont v Paříži kniha Pchjongjangská akvária.
V českém překladu Anny a Erika Lukavských vy-
šla kniha Pchjongjangská akvária v nakladatelství
Fra v roce 2003. Jde o první osobní a literárzně
zpracované svědectví o životě v Severní Koreji,
které bylo na Západě publikováno. Zcela jasně
vykresluje absurdní a vylhané kulisy této posled-
ní bašty stalinismu. Autor knihy velmi sugestivně
vypráví vlastní životní příběh od návratu rodiny
z japonské emigrace v polovině šedesátých let,

několikaletého pobytu v prominentní pchjon-
gjangské čtvrti, přes desetileté vězení celé rodi-
ny v koncentračním táboře Jodok, až k propuště-
ní a úspěšnému útěku přes Čínu do Jižní Koreje.

Kang Čchol-hwan žije od roku 1992 v jihoko-
rejské metropoli Soulu. Pracuje jako redaktor
předního měsíčníku Čoson, aktivně bojuje za lid-
ská práva a organizuje pomoc Severní Koreji.
V roce 2002 navštívil Českou republiku na po-
zvání společnosti Člověk v tísni. Pierre Rigoulot,
který na knize spolupracoval, je významný fran-

couzský novinář a politolog, jehož hlavním téma-
tem je Severní Korea.

Šokující informace, na které jsem v knize
narazila, mě utvrdily v tom, že bychom měli vě-
dět o takových svědectvích. Rozhodně vám do-
poručuji přečíst Pchjongjangská akvária do pos-
lední stránky.

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO

ZADAVATEL / Vládní informační kampaň
TEXTY / Nahoře je informační billboard francouz-
ské vlády s textem: „Než budete volit v referendu
29.5., informujte se o evropské ústavě.“ Dole jeden
ze série pěti billboardů, citujících články smlouvy:
„Čl.91: Každý pracující má právo na pracovní pod-
mínky, které respektují jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost.“ Tyto billboardy byly vylepeny po celé
Francii v počtu 14 000 kusů.

ZADAVATELÉ / Plakáty politických stran
TEXTY / Nahoře Socialisté pro i proti („Sociální“
Evropa schvaluje ano; Tentokrát je to NE); dole vle-
vo UMP (Evropa si zaslouží ano) a vpravo Front Na-
tional (Turecko v Evropě, ústava…volím NE, chrá-
ním Francii!). Zajímavé je rozdělení francouzských
socialistů i apel na strach z Turků Le Penovy FN. Za-
sněná dívka na plakátu vládní UMP hledí patrně
k lepším zítřkům EU.
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Program s názvem „Politický ma-
nažer profesionál“ je stěžejní součástí
dlouhodobého projektu vzdělávání
členů a sympatizantů ODS s názvem
Strategie úspěchu, který předsedovi
CEVRO Ivanu Langerovi před více
než rokem schválilo vedení strany.
Program je určen profesionálnímu
aparátu strany na všech úrovních. Za
cíl si klade zkvalitnění odborné a ko-
munikační připravenosti manažerské
struktury ODS na vykonávání jejích
běžných funkcí i fungování v zátěžo-
vých situacích.

Pilotní část programu se uskutečni-
la na konci června v malebném pros-
tředí Špindlerova Mlýna, v areálu čer-
stvě zrekonstruovaného hotelu Horal.
Dvoudenní seminář, organizovaný

CEVRO, byl věnován především otáz-
kám komunikace a veřejné prezenta-
ce, a to v jejích nejrůznějších podo-
bách.

Na úvod semináře vystoupil hlavní
manažer ODS Jaroslav Jurečka, který
více než 90 účastníků seznámil se
smyslem a programem akce. Jako prv-
ní byla na programu přednáška ředite-
le CEVRO Ladislava Mrklase „ODS
na cestě ke catch-all party“. Šlo o poli-
tologickou analýzu postavení, poslání
a perspektiv ODS na české politické
scéně, včetně porovnání s obdobně

orientovanými stranami v celé Evro-
pě. Během odpoledního programu
byli účastníci rozděleni do dvou sku-
pin, které postupně absolvovaly úvod-
ní část kursu komunikace a veřejné
prezentace a Public Relations. První
kurs vedl ředitel Agentury Spektrum
a místopředseda CEVRO Jiří Frgal.
O vztazích médií a politiky, resp. novi-
nářů a politiků či politických mana-
žerů, přednášel novinář Tomáš Klva-
ňa. Po večeři byla na programu team-
-buildingová hra „Modré vejce“, která
prověřila schopnosti účastníků tvořit
tým a najít v něm odpovídající roli.
Hru, při které se všichni nejen náram-
ně pobavili, připravil tým Agentury
Spektrum, tedy Jiří Frgal, Hana Svo-
bodová a Markéta Piskorová. Násle-

dovalo večerní grilování na terase ho-
telu za doprovodu skupiny Jazz Ef-
terrätt.

Druhý den čekalo účastníky pokra-
čování komunikačního kursu pod ve-
dením Jiřího Frgala, zaměřené na ře-
šení složitých komunikačních situací.
Komunikační kurs bylo vystřídáno
přednáškou specialisty na marketing
a management Marka Buchty o použi-
tí marketingových metod a metod mo-
derního managementu v regionální
politice. Akce vyvrcholila závěrečným
shrnutím a vyhodnocením akce, které

učinili Jaroslav Jurečka, Ladislav
Mrklas a Jiří Frgal.

Program Politický manažer profe-
sionál bude pokračovat na podzim
dalšími specializovanými semináři.

Z ohlasů:

Jan Morava,
oblastní manažer ODS Mělník

Určitě byl vhodný výběr lektorů,
kteří nám jako manažerům mabjí co
říci. Určitě je dobré, že jsme měli
možnost vyměnit si zkušenosti a pře-
dat informace, které mohou být
užitečné pro naši práci.

Milena Kynclová,
oblastní manažerka ODS Praha 2

Tato akce byla velice dobrá, prog-
ram byl velice pestrý, zábavný a po-
učný. Myslím si, že podobným škole-
ním by měli projít i naši kandidáti ve
volbách a naši vrchní představitelé.

Dana Kostíková,
oblastní manažerka ODS Benešov

Dva dny, které jsem tu strávili, byly
velice přínosné. Mně osobně zaujala
přednáška pana Buchty a proto jsem
také přivítala informaci o plánovaném
sborníku.

Jaroslav Jurečka,
hlavní manažer ODS

Jsem nadmíru spokojen, částečně
jsem také byl tvůrcem tohoto seminá-
ře. CEVRO a jeho spolupracovníci
naplnili naše představy o vzdělávání
směrem k našim manažerům. Školení
probíhalo částečně formou zábavnou
a v týmech, čímž se podařilo umocnit
sdělení, které bylo určeno našim
manažerům a zapůsobilo to zároveň
jakožto stmelovací prvek.

Jaroslava Procházková,
oblastní manažerka ODS Česká Lípa

Toto školení bylo dle mého názoru
perfektně připravené a zaměřené pří-
mo pro nás manažery. Nejvíce si asi
odnesu z přednášek o komunikačních

POLITICKÝ MANAŽER
PROFESIONÁL

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO, politolog

Kolektivní úsilí při plnění zadaného úkolu



2. června 2005 uspořádalo CEVRO
seminář k výsledkům britských parla-
mentních voleb. V jeho rámci se tři
hosté pokusili najít odpovědi na násle-
dující otázky: Co spojuje britské kon-
zervativce a českou Občanskou demo-
kratickou stranu? V čem se jejich pos-
tavení naopak liší? Proč vyhráli labou-
risté třetí volby za sebou? Jaká vlastně
kampaň před britskými volbami byla?
A jaké ponaučení si z ní může odnést
česká pravice?

Úvodní slovo přednesl Daniel Rei-
siegel, zástupce starosty městské části
Praha 3, který se přímo účastnil kam-
paně britských konzervativců. Připo-
mněl především své zkušenosti s velmi

osobní kampaní, která pokračuje i bě-
hem samotného hlasování.

Paralely v postavení britských kon-
zervativců a české ODS hledal polito-
log a ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.
Nejprve připomněl výsledky voleb
a dotkl se několika zajímavých témat,
která nastolily – zejména dalšího oslab-
ení dvou největších stran. Konstatoval
také to, že britská konzervativní strana
ani po osmi letech v opozici nedosáhla
plné konsolidace, a to jak v oblasti
programu a politických vůdců, tak
z hlediska komunikačního přístupu
k veřejnosti.

Komunikační kampaně politických
stran ve Spojeném království jsou
považovány za jeden z nejlepších inspi-
račních zdrojů v oblasti politické rekla-
my vůbec. Nedávné britské parlament-

ní volby přinesly opět přehlídku
moderních komunikačních postupů.
Marek Buchta se ve svojí přednášce
podrobně věnoval managementu kam-
paní jednotlivých politických stran,
použití segmentačních technik, strate-
gii jednotlivých kampaní i využitým ko-
munikačním technikám. Součástí vý-
kladu bylo i zamyšlení nad rozdíly
v prostředí pro politickou komunikaci
u nás a ve Velké Británii. Přes tyto roz-
díly byla v britských kampaních naleze-
na řada inspirativních příkladů. Před-
náška byla doplněna četnými ukázkami
politických reklam, včetně audio-vizu-
álních spotů.

Semináře se zúčastnilo takřka čtyři-
cet osob, které po skončení úvodních
příspěvků velmi živě diskutovaly jak
o britské, tak také o domácí politice.

a prezentačních dovednostech a také
mě velice zaujala přednáška věnující
se komunikaci s médii.

Vladimír Kačírek,
oblastní manažer ODS Praha 1

Mně se tento seminář moc líbil.
Velmi mě obohatila přednáška, kterou
prezentoval pan doktor Klvaňa a vě-
novala se tématu spolupráce s médii.

Antonín Cekota,
regionální manažer ODS Zlínský kraj

Tento seminář byl podle mého ná-
zoru velice úspěšný, volali jsme po tom
jako manažeři velice dlouho. Takové-
to akce by se měly opakovat co nejčas-
těji, nejlépe třikrát až čtyřikrát do
roka.
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BRITSKÉ VOLBY – REALITA
A POUČENÍ

Prezentace výsledného produktu práce týmu

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO



Evropa si letos připomněla šedesá-
té výročí konce druhé světové války.
Porážka nacismu však byla v zemích
střední a východní Evropy rychle ná-
sledována nástupem jiného totalitaris-
mu, komunismu. A tak jsme na oprav-
dovou svobodu museli čekat další více

jak 40 let. Tím, kdo našemu opravdo-
vému osvobození od nedemokratic-
kých režimů napomohl, byl tehdejší
prezident USA Ronald Reagan.

CEVRO ve spolupráci s Regionál-
ním klubem Mladých konzervativců
v Plzni a s podporou Hanns Seidel

Stiftung uspořádalo koncem května
v Plzni mezinárodní konferenci, která
vzdala hold neúnavnému bojovníku za
porážku komunismu, skvělému re-
publikánskému politikovi, prezidentu
Reaganovi. Konference se konala po
ukončení květnových oslav 60. výročí
osvobození města Plzně americkou
armádou. Záměrem organizátorů
bylo symbolické propojení této udá-
losti s odkazem velkého amerického
prezidenta, který se stejně jako ame-
rická armáda za druhé světové války
obrovskou měrou zasloužil o pád tota-
lity.

Hlavním hostem konference byl
velvyslanec Spojených států americ-
kých v ČR William J. Cabaniss. Ten ve
své řeči připomněl, jak složitá byla
doba osmdesátých let ve Spojených
státech. Ronald Reagan dokázal obrá-
tit špatný vývoj ekonomiky USA a ne-
jen morálně, ale i ekonomicky podpo-
řit tehdejší západní svět v boji s komu-
nismem.

Prezident Euroatlantické rady Ale-
xandr Vondra vzpomněl výtečných
vlastností bývalého amerického prezi-
denta. Jeho osobnost byla podporou
pro disidenty v boji s komunismem
uvnitř států sovětského bloku.

Nižší daně – více svobody

Reagan se ve své zemi zasloužil
o radikální snížení daní. Menší odvody
státu a na to navazující potlačení role
státu pomohly k rozšiřování svobody.
Jak ve své řeči u;+vedl ředitel Občan-
ského institutu Roman Joch, Reagan
neustále posunoval hranice svobodné-
ho světa. Zdůrazňoval potřebu bránit
svobodný svět, bojovat za jeho ideál.
Každý člověk má zodpovědnost nejen
za sebe, ale i za budoucnost svých dětí.
I z toho pramení morální kredit, na
kterém může demokratický svět stavět
svůj boj s totalitní mocí.

Reagan ve svém boji s komunis-
mem nebyl sám. Obrovskou podporou
mu byla tehdejší ministerská předsed-
kyně Velké Británie Margaret That-
cherová. O jejich výjimečném vztahu
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POCTA RONALDU
REAGANOVI

Alexandr Vondra, prezident Euroatlantické rady a William J. Cabaniss,
velvyslanec USA v ČR

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu, Jan Erik Surotchak,
Mezinárodní republikánský institut a Roman Joch, ředitel Občanského institutu



Po setkání českých zákonodárců
s německými a polskými protějšky se
uskutečnilo koncem dubna jednání
i s našimi jižními sousedy. V pátek 24.
června se Brně uskutečnily Česko-ra-
kouské rozhovory, na kterých českou
delegaci vedl Mirek Topolánek a ra-
kouskou předseda poslaneckého klu-
bu ÖVP Wilhelm Molterer.

Českou stranu dále reprezentovali
poslanec EP Petr Duchoň, poslanci
Helena Mallotová a Václav Mencl, se-
nátor Jiří Pospíšil a zahraniční tajem-
ník ODS Petr Víšek. Z Rakouska dále
přijeli vedoucí delegace ÖVP v Evrop-
ském parlamentu Ursula Stenzel, pos-
lanci Ingrid Turkovic-Wendl, Heri-
bert Donnerbauer, Erwin Hornek,
Norbert Kapeller, mezinárodní tajem-
ník ÖVP Erik Kroiher a tajemník pro
evropské a zahraniční záležitosti par-
lamentního klubu ÖVP Philipp Har-
tig.

Po krátkém představení aktivit
CEVRO tajemnicí Petrou Viktorovou
se slova ujal Mirek Topolánek. Uvedl,
že témata, která musí česká a rakous-
ká strana řešit, mohou být nepříjemná,
nicméně není možné se jim vyhnout.

Takovými tématy jsou například volný
pohyb osob či smlouva o euroústavě.
Topolánek vyzval k užší spolupráci
pravicových stran ve střední Evropě.
Wilhelm Molterer potvrdil, že koope-
race je třeba, obzvláště v době, kdy
Rakousko bude od ledna 2006 předse-
dat Evropské komisi.

Obě strany zdůraznily svojí podpo-
ru vstupu Chorvatska do EU. Shoda
také panovala v potřebě reforem insti-
tucí EU tak, aby jejich práce byla efek-
tivní. Evropská unie by měla spolupra-
covat s NATO a USA v bezpečnost-
ních otázkách. Jak uvedl Wilhelm
Molterer, EU potřebuje dobrý vztah
se Spojenými státy.

Jednání se neslo ve velmi přátel-
ském duchu. Obě delegace se shodli
na potřebě vytvoření odborných komi-
sí, které budou řešit specifické problé-
my na základě konkrétních zadání.
Česko-rakouské rozhovory se budou
opakovat minimálně dvakrát do roka,
pozvání do Rakouska na podzim pad-

lo ústy Wilhelma Molterera přímo na
místě.

Na podzim budou společné rozho-
vory se zástupci středopravicových
stran ze sousedních zemí pokračovat.
Jejich konání je důležité pro navázání
bližších kontaktů a pojmenování prob-
lémů, které před námi ve vzájemných
vztazích stojí.
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mluvil poslanec Evropského parla-
mentu Hynek Fajmon. Thatcherová
byla Reaganovým spojencem v Evro-
pě. Starý kontinent byl pro USA
důležitý i z hlediska vojenského.
Umístění raket středního doletu zdů-
raznilo převahu Západu a ještě více
oslabilo sovětský blok.

Reagan ovlivnil mladou generaci

Velký vliv měla politika na tehdejší
mladou generaci Spojených států.
O svojí osobní zkušenost se do Plzně
přijel podělit ředitel International Re-

publican Institute pro střední a vý-
chodní Evropu Jan Erik Surotchak.
Začal nelehkým postavením tehdej-
ších středoškoláků na začátku osmde-
sátých let. Drahý benzín, vysoká infla-
ce znemožňující získat vlastní bydlení
a velká nezaměstnanost podtrhovaly
celkovou existenční nejistotu mladých
Američanů. A „zatím, co Jimmy Car-
ter hovořil o ‚blbé náladě‘, Reagan
nám říkal, cituji: ‚Nejlepší dny Ameri-
ky jsou stále před námi!“. Říkal nám,
že když budeme tvrdě doma pracovat
a postavíme se svým nepřátelům ven-
ku, dostaneme se z bordelu, v kterém

jsme, a že je ochotný nás v tom vést.“
Jan Surotchak mluvil o nadšení, které
Reagan dokázal v lidech probudit.
Republikánská strana díky jeho osobě
získala směr a Spojené státy pochopi-
ly, v čem je jejich síla a přednost.

Konference byla důstojnou vzpo-
mínkou na jednu z nejvýraznějších
osobností politiky 20. století. Osobní
zážitky přednášejících, citáty Reaga-
nových výroků a konkrétní příklady
jeho kroků ukázaly účastníkům konfe-
rence, jak výraznou osobností Reagan
byl a jak důležitou úlohu v boji s ko-
munismem sehrál.

ODS A ÖVP SPOLEČNĚ V BRNĚ

Mirek Topolánek, Wilhelm Molterer a Ursula Stenzel před začátkem jednání

JANA JELÍNKOVÁ

redaktorka CEVROREVUE
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Maturitní zkouška prochází již ně-
kolik let odbornou diskusí a v minu-
lém roce byla její nová podoba ustave-
na zákonem č. 561/2004 Sb. Bohužel,
místo toho, aby se vyjasnila její podo-
ba, vypadá to, že nový zákon nadělá

více škody než užitku. Červnové
CEVRO Fórum se problémy‚ zkoušky
dospělosti‘ zabývalo, když pozvání
k diskusi přijal předseda školského vý-
boru Poslanecké sněmovny a stínový

ministr školství ODS Walter Bartoš
a zástupce Unie školských asociací –
CZESHA Ing. Petr Klínský.

Změna pravidel za pochodu

Nová maturita by měla proběhnout
poprvé ve školním roce 2007/2008.
Dotkne se tedy i těch, kteří již mají za

sebou první ročník a znamená to tedy,
že těmto studentům se mění pravidla
tak říkajíc za pochodu. O tom, že to
není vůči nim fér, se shodli účastníci
diskuse s přítomnými řediteli škol
i s poslankyní Šojdrovou, která jinak

novou podobu maturit obhajovala.
Poslanec Bartoš pojmenoval prob-

lémy, které nová maturita přináší.
Svou řeč začal konstatováním, že není
vyjasněn pojem maturita a funkce této
zkoušky vzhledem k podmínkám
a očekáváním. Existují velké pochyb-
nosti o organizační připravenosti
komplikovaného systému zajištění
společné části maturitní zkoušky, včet-
ně vyhodnocování výsledků a distribu-
ce výstupů školám a žákům. Rámcové
vzdělávací programy, které by mimo
jiné měly vymezit i společný průnik
požadavků na absolventa středního
vzdělávání zakončovaného maturitní
zkouškou, a které jsou zapracované ve
zmíněném zákoně, nejsou připraveny.

V závěru svého vystoupení posla-
nec Bartoš vyslovil názor, že sice
z řady dobrých důvodů podporuje
myšlenku společné části maturity, nic-
méně za dané situace a z důvodu trva-

jících vážných rozporů a nepřiprave-
nosti systému na změnu, doporučuje
společnou část maturit odložit do
doby, kdy rámcové vzdělávací progra-
my budou zavedeny do praxe a žáci
podle nich budou od prvního ročníku
vzděláváni.

Nikdo neví, co se stane

Ředitel Obchodní akademie He-
roldovy sady v Praze a odborník na
maturity Petr Klinský, zastupující
sdružení CZESHA, doplnil další
problémy, které nový systém prováze-
jí. Za velký nedostatek považuje fakt,
že ministerstvo nerespektovalo větši-
nu připomínek školských asociací.
Nový způsob zkoušek není řádně otes-
tovaný a může znamenat neúměrné
prodloužení doby konání maturit.

Obhajoby zákona o maturitách
se ujala paní poslankyně Šojdrová.

Uvedla, že některé obavy jsou liché,
nový systém v mnohém navazuje na
dosavadní zkušenosti. Nicméně i ona
uvedla, že pokud se potvrdí nepřipra-
venost orgánů na přechod na nový sys-
tém, bylo by lepší jej odložit.

Podstatnou část večera zabrala dis-
kuse. Nikdo z přítomných v podstatě
nezpochybnil obecné důvody pro za-
vedení společné části maturit. Jedno-
značně však všichni diskutující vyslo-
vovali vážné výhrady jak ke způsobu,
kterým zákon předepisuje změnu rea-
lizovat tak i k předpokládanému ter-
mínu zavedení. Dalo by se shrnout, že
za stávajících podmínek a stavu při-
pravenosti reformy maturit je realiza-
ce v zákonem předpokládaném termí-
nu velkým rizikem, hrozícím vážnými
negativními dopady.

o cevro

KDO VÍ, CO ČEKÁ
PŘÍŠTÍ MATURANTY

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO

Stínový ministr školství Walter Bartoš přednášel o podobě maturity.

Existují velké pochybnosti o organi-
zační připravenosti komplikovaného
systému zajištění společné části ma-
turitní zkoušky, včetně vyhodnocová-
ní výsledků a distribuce výstupů ško-
lám a žákům.

Nikdo z přítomných v podstatě nezpo-
chybnil obecné důvody pro zavedení
společné části maturit. Jednoznačně
však diskutující vyslovovali výhrady
jak ke způsobu, kterým zákon přede-
pisuje změnu realizovat tak i k před-
pokládanému termínu zavedení.
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JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

CEVRO navázalo na úspěšné dub-
nové setkání ODS, KDU-ČSL a ně-
meckých CDU a CSU při libereckých
rozhovorech uspořádáním podobné-
ho jednání s partnery z Polska. Ve spo-
lupráci s poslancem Petrem a zahra-
ničním oddělením ODS zorganizovalo
CEVRO Česko-polské rozhovory,
které proběhly v pátek a sobotu 3.–4.
dubna v Peci pod Sněžkou.

Záměrem bylo připravit setkání
středopravicových stran, které mají
šanci po příštích volbách utvořit
v obou zemích vládu, tedy ODS
a KDU-ČSL v Česku a Občanské plat-
formy (PO) a Práva a spravedlnosti
(PiS) v Polsku.

Za ODS se rozhovorů zúčastnili
předseda Topolánek, poslanci Talma-
nová, Páralová, Horníková, Bratský,
Benda, Šeich, Kučera, Kochan, sená-
tor Oberfalzer a poslanec EP Vlasák.
KDU-ČSL kvůli Celostátnímu výboru

strany svojí účast na poslední chvíli
odřekla.

PO reprezentovali poslanci Sejmu
Slawomir Nowak, Tadeusz Jarmuzie-
wicz a Sebastian Lorenc, PiS její mís-
topředseda Adam Lipiński, poslanec
Pawel Gras‘ a zástupce maršálka Dol-
noslezského vojvodství Andrzej Paw-
luszek.

Politici projevili zájem o vedení dis-
kuse na téma programů stran, společ-
ného postupu v EU, konzultací ohled-
ně reforem. Kritizovali přechodná ob-
dobí na volný pohyb pracovních sil,
nepřijetí Bolkesteinovy směrnice o li-
beralizaci trhu služeb, uvítali, že revi-
dovaná Lisabonská strategie je i přes
množství výhrad posunem správným
směrem. Strany podporují rozšiřování
EU na základě plnění Kodaňských
kritérií.

Čeští i polští zástupci se shodli na
tom, že setkání se budou konat pravi-
delně 2x do roka. Příští by se tak mělo
uskutečnit v říjnu ve Wroclavi. Účast-
níci též projevili zájem o organizaci
společných odborných seminářů, kde
by se řešili konkrétní politiky jednotli-
vých resortů.

Na rozhovory navazuje setkání
ODS s rakouskou stranou ÖVP, které
CEVRO zařadilo na konec června.

ČESKO-POLSKÉ
STŘEDOPRAVICOVÉ

ROZHOVORY

Dne 24. května 2005 se v hote-
lu Zlatá Štika v Pardubicích uskuteč-
nilo diskusní fórum spolupořádané
CEVRO. Bylo prvním z pravidelných
setkání, jejichž cílem je umožnit ve-
řejnou diskusi o tématech, která lidi
zajímají a dotýkají se jejich běžného
života. Fórum je zahájeno přednáš-
kou na dané téma, přednášejícím
bývá politik či akademik, který se spe-
cializuje na diskutovanou problemati-
ku a který je následně k dispozici po-
sluchačům. Pardubice se tak po Os-

travě, Plzni a Praze stávají čtvrtým
městem, kde se budou konat pravidel-
né diskuse.

První pardubické setkání mělo ná-
zev „Aby právo nebylo k smíchu“
a přednášejícím byl JUDr. Jiří Pospí-
šil, poslanec PČR a stínový ministr
spravedlnosti ODS. Obsahem před-
nášky byla reforma justice, příprava
nového občanského a obchodního zá-
koníku, řízení před obchodními rej-
stříky, konkurzy, kvalita soudů. JUDr.
Pospíšil nastínil svoji představu refo-
rem justice, kterým se věnuje teoretic-
ky i prakticky. Snahou jeho týmu také
je odstranit některé protichůdné zá-

konné normy a především zabránit
nadbytečné tvorbě zákonů. I k tomu
sloužila návštěva soudů v Pardubi-
cích, kterou pan poslanec před diskusí
absolvoval a na níž rovněž přišla řeč.

Během diskuse posluchače přede-
vším zajímalo, jak dosáhnout rychleji
soudního rozhodnutí a jak se bránit
špatné práci soudců. Dále se dotazo-
vali JUDr. Pospíšila na konkrétní
kauzy.

Večer byl příjemný a každý dostal
prostor bez zábran vyjádřit svůj názor.
Věříme, že se v Pardubicích od podzi-
mu stanou tyto večery pravidelnou
součástí veřejného života.

PARDUBICE NA MAPĚ CEVRO
DANIEL PETRUŠKA

podnikatel

o cevro

Představitelé české a polské pravice
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o cevro

První dvě červnové soboty se nesly
ve znamení závěrečných zkoušek.
Všichni zúčastnění posluchači nejprve
úspěšně absolvovali písemný test,
skládající se ze 20 otázek z oblasti eko-

nomie, mezinárodních vztahů, polito-
logie, politického marketingu a práva.
Následovaly obhajoby závěrečných

esejí. Obhajoby vedli vybraní lektoři
akademie. Všichni zúčastnění poslu-
chači odevzdali velmi kvalitní eseje.
Některé z esejí byly hodnoceny jako
vynikající a budou publikovány v při-

pravovaném sborníku.
Po obhajobách následovala slav-

nostní předávání diplomů. V Olo-

mouci diplomy společně předávali
předseda ODS Mirek Topolánek
a místopředseda ODS a předseda
CEVRO Ivan Langer. Ten spolu s ře-
ditelem CEVRO Ladislavem Mrkla-
sem pak předal diplomy v Praze. Přes-
tože na obou místech byli absolventi
z nejrůznějších koutů naší země, oba
slavností večery se protáhly do noč-
ních hodin.

Absolventi 2004/2005

Letošní akademii zdárně ukončilo
celkem 50 posluchačů.

Pět dalších posluchačů se ze zdra-
votních či pracovních důvodů nemoh-
lo zúčastnit závěrečných testů, nicmé-
ně počítají s tím, že studium ukončí
v náhradním termínu.

Hodnocení akademie jejími absolventy

Na závěr akademie proběhla ano-
nymní anketa mapující spokojenost
absolventů s úrovní studia, jednotlivý-
mi kursy, programy a lektory.

Celková průměrná známka všech
hodnocených parametrů dosáhla hod-
noty 1,43. Úplně nejlépe dopadli lek-

o cevro

LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ
AKADEMIE 2004/2005

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO, politolog

Absolventi Liberálně-konzervativní akademie v Praze.

Seznam absolventů Liberálně-konzervativní akademie 2004/2005

Bartoň Jan
Bednář Martin Vladimír
Benedikt Jaromír
Bernkopf Jaroslav
Černý Karel
Fifka Petr
Fuksa Bronislav
Hamza Pavel
Hanačík Radomír
Horáková Libuše
Hrindová Eva
Husa Martin
Janák Antonín
Jarolímková Jana
Jaroš Emil
Klíč Zbyněk
Korešová Tamara

Koš�álová Doubravka
Králíková Djamila
Krmášek David
Kulhánková Martina
Kypetová Jaroslava
Lébl Miroslav
Malý Martin
Matějek Jan
Mencl Vojtěch
Morava Jan
Moravec Lukáš
Nepeřená Dagmar
Nevlud Vladimír
Novák Jiří
Olšovský Vít
Piskoř Jan
Plachá Helena

Pošíková Markéta
Prášil Milan
Raad Ahmad
Ráb Miloš
Reisiegel Daniel
Rozehnalová Gabriela
Sokolová Milada
Stodulka Tomáš
Svoboda Jan
Šifta René
Šrámek Petr
Šveda Harry
Tůma Daniel
Veselý Zdeněk
Vitha Jiří
Vondrys Pavel
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toři Komunikace a veřejné prezenta-
ce, kteří získali průměrnou známku
1,1! Graf č. 1 ukazuje celkové hodno-
cení kurzů. Graf č. 2 ukazuje struktu-
ru odpovědí na otázku, zda by poslu-
chači doporučili akademii svým kole-
gům, přátelům a rodinným příslušní-
kům.

A zde jsou některé pochvalné i kri-
tické výroky:
� Byl jsem překvapen kvalitou lekto-
rů, zejména po srovnání s jinými ško-
leními.
� Vysoká spokojenost! Někdy až
nadšení (v mém věku už málo četný
úkaz)
� Všichni byli velmi kvalitní. Prefe-
rovala bych více příkladů z praxe.
� Velmi užitečné. Chtělo by to vydat
skripta.
� Představoval bych si větší zastou-
pení kursu ekonomie. Hýbe světem
a volebními preferencemi.
� Vysoká úroveň – snad až příliš!

Absolventi mají zájem o bakalářské
studium

Anketa také mapovala zájem ab-
solventů o připravované bakalářské

studium, které by CEVRO –
Liberálně-konzervativní akademie
chtělo zahájit v akademickém roce
2005/2006. Drtivá většina z nich odpo-
věděla kladně. Jenom deset procent
respondentů takový zájem nemá.

Akademie 2005/6

Liberálně-konzervativní akademie
bude dále pokračovat již od září. Nyní
probíhá výběr posluchačů z více než
300 přihlášených uchazečů.

o cevro

Absolventi prvního olomouckého běhu Liberálně-konzervativní akademie
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zahraniční inspirace

V této době se v SRN vytvořila pra-
volevá velká koalice křes	anských
a sociálních demokratů pod vedením
kancléře Kiesingera. Bylo toto politic-
ké uspořádání i kancléř sám vhodným
řešením pro toto období? A jaké nám
to dnes může přinést historicko – poli-
tické zkušenosti?

Kurt Georg Kiesinger se narodil
v roce 1904 v Ebingenu. Po studiích
práv v Berlíně pracoval jako právník
a v roce 1933 vstoupil do NSDAP. Bě-
hem 2. světové války působil na minis-
terstvu zahraničních věcí v propagan-
distickém oddělení, což mu bylo bě-
hem jeho pozdější politické kariéry ze
strany jeho odpůrců i části veřejnosti
několikrát pochopitelně připomíná-
no. I přes tuto svou minulost se po vál-
ce začíná politicky angažovat a stává
se členem pravicové Křes	anské de-
mokratické unie (CDU) a v prvních
svobodných poválečných celostátních
volbách v roce 1949 kandiduje úspěš-
ně do Spolkového sněmu v Bonnu.
Začíná úzce spolupracovat s tehdej-
ším kancléřem a předsedou CDU
Konradem Adenauerem a v roce 1951
se stává členem výkonné rady CDU.

V parlamentu vystupuje jako ex-
pert na zahraniční politiku. Je respek-
tován jako výborný řečník a znalec za-
hraničně politických problémů té
doby. Nadále spolupracuje s Adenau-
erem a ten ho s sebou bere na význam-
nou zahraniční státní návštěvu do
Moskvy v roce 1955. Je to gesto uznání
Kiesingerovy politické práce, nicméně
na vysoký státní úřad s ním kancléř za-
tím nepočítá a ponechává si ho v zálo-
ze do budoucnosti. To je pro tohoto

ambiciózního a vzdělaného muže do
určité míry zklamáním.

Východiskem z této situace se stává
jeho jmenování předsedou zemské
vlády v Bádensku – Württembergsku
roku 1958. Zde má možnost vládnout
podle svých představ a prokázat své
schopnosti. V roce 1963 odchází
z funkce kancléře Konrad Adenauer
a nastupuje Ludwig Erhard a jeho
koaliční vláda CDU a Svobodných de-
mokratů (FDP).

V roce 1966 se ukazuje pro Kiesin-
gera nová příležitost. Koaliční vláda
s FDP se rozpadá a kancléř Erhard
odstupuje. Východiskem z krize je
zvolení Kiesingera kancléřem i před-
sedou CDU a vytvoření tzv. velké koa-
lice se sociálními demokraty (SPD)
Willyho Brandta, který se v nové vládě
stává spolkovým vicekancléřem a mi-
nistrem zahraničí. Je to velký experi-
ment, protože SPD ve spolkové vládě
dosud nebyla zastoupena. Je to záro-

veň do značné míry také osobní ústu-
pek tlaku veřejnosti, protože v tento
okamžik dohání Kiesingera opět jeho
válečná minulost. Tím, že vstoupil do
velké koalice s válečným emigrantem
Willym Brandtem, dokázal celkově si-
tuaci i nálady ve veřejnosti zklidnit.
Velká koalice mohla začít vládnout.

V nově ustanovené spolkové vládě
se sešlo několik silných osobností do-
sud soupeřících stran. Kancléř sám
pracoval metodou předjednání klíčo-
vých problémů s předsedy obou frakcí
ve Spolkovém sněmu a celkově dával
přednost vytváření politických kon-
cepcí v úzkém kruhu nejbližších spolu-
pracovníků. Byl to první kancléř, který
dobře pochopil moc médií a naučil se
s nimi efektivně komunikovat, což
prezentaci výsledků práce koalice vel-
mi pomáhalo.

Vláda převzala zemi ve stavu rece-
se, který nastal po letech poválečného
hospodářského rozvoje. Zvláště ně-
která odvětví, jako například těžební
průmysl, byl ve vleklé krizi, což s sebou
přinášelo vlnu nezaměstnanosti. Vel-
ká koalice dala hospodářství nový roz-
mach. Za 3 roky byly státní dluhy spla-
ceny a nezaměstnanost výrazně
snížena.

V zahraniční politice se orientuje
na zlepšení vztahů s Francií a USA,
v čemž je úspěšný. V otázce sbližování
se s východem zastává opatrné stano-
visko, přesto se snaží o porozumění
a navazuje oficiální vztahy s Rumun-
skem, Jugoslávií a Československem.
Doufá také v posun v otázce sbližování
obou německých států. Po sovětské in-
tervenci do Československa v roce
1968 přichází však z hlediska jakých-
koliv integračních úvah deziluze.
V této souvislosti pronesl kancléř
v jednom ze svých projevů následující
výrok: „Nedělám si nejmenší iluze.
Pro tuto chvíli není Sovětský svaz při-
praven k takovému porozumění“. Ná-
sledný vývoj, který na dlouhou dobu
vedl ke zhoršení vtahů mezi východem
a západem, mu dal zapravdu.

pokračování příště

KURT GEORG KIESINGER
A PROJEKT VELKÉ
KOALICE

MNOZÍ LIDÉ VE SPOLKOVÉ REPUBLICE POVAŽUJÍ DODNES ÉRU KANCLÉŘE
KIESINGERA KONCEM ŠEDESÁTÝCH LET ZA JEDNO Z NEJPOZITIVNĚJŠÍCH
OBDOBÍ V HISTORII ZEMĚ. BYLA TO DOBA VELKÝCH ZMĚN, NĚMCŮM SE
HOSPODÁŘSKY DAŘILO TAK DOBŘE, JAKO NIKDY PŘEDTÍM. SPOLEČENSKY
TO VŠAK BYLA TAKÉ DOBA, KDY PŘEDEVŠÍM MLADÁ GENERACE
PROTESTOVALA PROTI ZAVEDENÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, VČETNĚ JEHO
SYMBOLŮ I POLITICKÝM PŘEDSTAVITELŮM.

MARTIN KUPEC

právník a konzultant

Kurt Georg Kiesinger (1904–1988)
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galerie osobností

V mládí studoval na vojenské aka-
demii ve West pointu, což také nastar-
tovalo jeho vojenskou kariéru. Studi-
um ukončil v roce 1915 a byl po abso-
lutoriu zařazen k pěchotě. Ve svém
prvním vojenském působišti získal re-
putaci jako zdatný vojenský odborník
a přestože se neúčastnil bojů v první
světové válce, dostává o pět let později
hodnost majora americké armády. Jím
také zůstává po další dvě desetiletí
a delší dobu míru využívá pro studium
Velitelské akademie generálního štá-
bu v Kansasu.

V předválečné době je pak Eisen-
hower povýšen a stává se podplukov-
níkem americké armády a krátce po
přepadení Pearl Harboru postupuje
na pozici náčelníka štábu pozemního
vojka. G. C. Marshall jej jmenuje ná-
čelníkem operačního pozemního voj-
ska. Eisenhower poté připravuje stra-
tegický plán spojenců, plán, jenž
požaduje utlumení akcí v Tichomoří a
poražení nacistů v Evropě. V roce
1942 je opět povýšen, tentokrát již do
hodnosti generálporučíka a v roce
1943 pak Eisenhower, již jako generál,
přebírá velení při invazi na Sicílii. Stá-
vá se také náčelníkem vrchního veli-
telství spojeneckých expedičních sil.
Po skončení války pak v roce 1948 na-
stupuje na Marshallovo místo a stává
se náčelníkem generálního štábu ar-
mády Spojených států amerických.

Prezidentem republikánů

Po odchodu Dwighta Davida Ei-
senhowera z armády začíná „boj“ mezi
republikány a demokraty, kteří jej
chtějí za kandidáta do následujících
prezidentských voleb. Eisenhower se
nakonec rozhodl pro republikány.
Ovšem v té době ani mezi nimi nena-
šel stoprocentní podporu. V roce 1953
se tedy po složení inauguračního slibu
ocitá mezi oběma křídly republikánů.

Sám sebe v té době označuje jako
„dynamického konzervativce.“ Ve
vnitřní politice si počíná opravdu kon-
zervativně, staví se tvrdě proti veške-
rým regulacím, proti kontrole cen

i mezd a jako představitel liberálních
ekonomických principů prosazuje vy-
rovnaný rozpočet a snižování daní.
Jeho politika tedy spočívá v „moder-
ním republikanismu“.

Za jeho vlády je ukončena také ko-
rejská válka a v roce 1956 vyslovuje
jménem USA podporu OSN proti
Francii a Velké Británii. Snaží se také
o překonání bariér studené války,
například návštěvou představitelů
SSSR, bohužel to však nepřináší žád-
nou změnu ve světové politice.

První volební období vyhrál do té
doby největším rozdílem hlasů a i ve
svém druhém volebním období opět
poráží svého soupeře Stevensona. V té
době se ovšem začínají ve Spojených
státech amerických objevovat vážnější
ekonomické problémy, růst hospodář-
ství stagnuje a roste nezaměstnanost.

Zahraniční politik

V roce 1956 se prohlubuje krize na
Blízkém východě. Egypt znárodňuje
Suezský průplav a Velká Británie spo-
lečně s Francií a Izraelem podniká
útok. Prezident Eisenhower se k této
akci odmítá připojit a společně se
SSSR hlasuje proti NATO a OSN.
Tímto jasným stanoviskem dává naje-
vo nesouhlas o pokus vehnat arabské
národy do náruče SSSR.

Po skončení suezské krize prezi-
dent přislíbil hospodářskou a vojen-
skou pomoc všem blízkovýchodním
národům. Tento krok vstupuje do his-
torie jako „Eisenhowerova doktrína“.
Einsenhower se také snaží o posílení

vojenské aliance, zejména pak NATO,
ke kterému je díky jeho aktivitám
v roce 1955 přijata SRN.

I přesto se však chtěl Eisenhower
prezentovat více jako mírotvůrce.
Kromě úspěšného ukončení konfliktu
v Koreji a odmítnutí podílet se na kon-
fliktu v Indočíně i suezské krizi, před-
ložil také svůj program „Atomů pro
mír“, který usiloval o značné omezení
jaderných zbraní.

Po dvou funkčních obdobích ve
fukci prezidenta Spojených států ame-
rických se D. D. Eisenhower odebírá
na odpočinek na svou farmu v Gettys-
burgu v Pensylvánii. Umírá roku 1969
ve Washingtonu.

DWIGHT DAVID
EISENHOWER

„PREZIDENT IKE“

JANA JELÍNKOVÁ

redaktorka CEVROREVUE

DWIGHT DAVID EISENHOWER, KTERÉHO MŮŽETE ZNÁT TAKÉ POD
PŘEZDÍVKOU „PREZIDENT IKE“ SE NARODIL ROKU 1890 V DENISONU

V TEXASU. KRÁTCE POTÉ SE PŘESTĚHOVAL DO ABILENE VE STÁTĚ KANSAS,
KDE TAKÉ VYRŮSTAL. GENERÁL A PREZIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ

AMERICKÝCH BYL JEDNOU Z VÝZNAMNÝCH POSTAV DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,
KDE SE UKÁZAL BÝT SPÍŠE DIPLOMATEM NEŽ VOJÁKEM. SVÉ PŮSOBENÍ

V ZAHRANIČNÍ POLITICE VŽDY STAVĚL NA AMERICKÉ ANGAŽOVANOSTI PŘI
ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍCH PROBLÉMŮ.

Dwight David Eisenhower
• narozen 1890, zemřel 1969
• prezident USA v letech 1953–1961
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1/ Vlajku jednoho ze států světa tvoří
pouze jednobarevný obdélník. O který stát
se jedná?:
a) Libérie
b) Litva
c) Libye

2/ Smlouva Velké Británie a Francie
z roku 1904 o rozdělení sfér vlivu v Africe
a Asii, která se později stala základem
Trojdohody v I. světové válce, se nazývala:
a) Mírová dohoda
b) Vánoční dohoda
c) Srdeční dohoda

3/ Bermudské ostrovy jsou zámořským
územím:
a) Velké Británie
b) USA
c) Austrálie

4/ Grónsko spadá pod státní moc:
a) Norska
b) Dánska
c) Velké Británie

5/ Který z následujících států neleží na
dvou kontentech?
a) Indie
b) Turecko
c) Ruská federace

6/ Přiřa
te ke jménům současných států
jejich dřívější názvy:
a) Etiopie i) Barma
b) Írán ii) Habeše
c) Myanmar iii) Persie

7/ Stát Kuba se rozprostírá v souostroví:
a) Malé Antily
b) Cookovy ostrovy
c) Velké Antily

8/ Který z následujících států není členem
NATO?:
a) Irsko
b) Norsko
c) Turecko

9/ V kterém z níže uvedených států Jižní
Ameriky se nemluví španělsky?
a) Venezuela
b) Brazílie

c) Argentina

10/ Před rokem 1948, kdy byl založen
Izraelský stát, formuloval vůdce sionistů
Theodor Herzl myšlenku vytvořit Židovský
stát v jednom z afrických států?
Ve kterém?
a) Madagaskar
b) Uganda
c) Laos

11/ Ke kterému náboženství se hlásí na
světě nejvíce lidí?
a) křes	anství
b) islám
c) judaismus

12/ Nezávislý a svrchovaný stát Panama
byl v dřívějších letech součástí kterého
státu?
a) Kongo
b) Kolumbie
c) Kanada

13/ Pojem „Západní civilizace“
nezahrnuje který z níže uvedených názvů?
a) Evropa
b) Amerika
c) Kanada
d) Grónsko
e) Austrálie
f) Nový Zéland
g) Japonsko

14/ Jaké státní zřízení je v Lucembursku?
a) knížetsví
b) království
c) velkovévodství

15/ Severní Korea a její forma státního
zřízení bývá označována jako:
a) parlamentní monarchie
b) monarchistický komunismus
c) prezidentská republika

16/ „Rok Afriky“ označuje období kdy
Afrika v masovém měřítku obdržela od
svých bývalých kolonizátorů možnost
přístupu k vlastní svobodě a prosperitě.
V kterém roce se tak událo?
a) 1948
b) 1973
c) 1960

17/ Název Čínská republika označuje?:
a) pevninskou Čínu
b) Tchaj-wan
c) Singapur

18/ V roce 1991 z tehdejšího
rozpadajícího se sovětského impéria
vzniklo SNS (Společenství nezávislých
států). Jak se příslušná zakládající dohoda
označuje?
a) Kyjevská
b) Brestská
c) Brestlitevská

19/ Skutečnost nebo situaci, kterou stát
považuje za důvod svého vstupu do
válečného konfliktu, se nazývá:
a) casus belli
b) status quo
c) princip cizího prvku

20/ Jaké je státní uspořádání má
Švýcarsko?
a) konfederace
b) federace
c) unitární stát

Správné odpovědi:

1/c, 2/c, 3/a, 4/b, 5/a, 6/a-ii b-iii c-i,
7/c, 8/a, 9/b, 10/b, 11/a, 12/b, 13/g,
14/c, 15/b, 16/c, 17/b, 18/b, 19/a,
20/b

Stupnice správných odpovědí:

0–7/ Ještě dnes si vyvěste na
viditelném místě mapu světa
a studujte.

8–14/ Zlatý střední standard. Pro
základní přehled o mezinárodní
politické situaci stačí.

14–19/ Vášeň pro cestování
a objevování poznatků o nových
zemích je Vaší silnou stránkou.
Gratuluji. Nacházíte se na počátku
léta kdy je nejlepší možnost dále si
rozšířit obzor.

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Politická geografie
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

V křížovce je výrok amerického prezidenta Dwight D. Eisenhowera, o němž se dočtete v rubrice Galerie
osobností. Tajenka z minulého čísla zní: „Tím, že jednotlivec sleduje vlastní cíle, často podporuje cíle
společnosti efektivněji, než kdyby chtěl sledovat cíle společnosti.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

červen

Výkonná rada o tzv. evropské ústavě

ODS žádá odstoupení ministra Zgarby

Deklarace o nepokračování v procesu ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu

ODS s lidovci o důchodech

ODS a KDU-ČSL podepsaly 23. června společnou deklaraci o důchodovém
systému. KDU-ČSL a ODS se shodly, že stávající systém průběžného finan-
cování důchodů není dlouhodobě finančně udržitelný, není schopen zabez-
pečit občanům naší země přiměřenou úroveň důchodů a potřebuje systémo-
vou změnu – důchodovou reformu.
KDU-ČSL a ODS se ve všech podstatných rysech shodují na dvou ze tří pilířů
důchodového zabezpečení – na prvním (státním) a třetím (soukromém).
První pilíř by měl být solidární, financovaný průběžným způsobem, zabezpe-

čující všem občanům důstojný příjem pro období důchodového věku (v pří-
padě ODS rovným důchodem, v případě KDU-ČSL velmi silnou solidaritou).
Třetí pilíř by měl být podle názoru obou stran dobrovolný, plně zásluhový pi-
líř, kde si občané mohou dobrovolně spořit na období důchodového věku.
Oba dva návrhy v zásadě snižují jak celkovou daňovou kvótu, tak povinné od-
vody na tzv. sociální pojištění a měly by tak podpořit ekonomický růst v Čes-
ké republice.

Předsedové středopravicových politických stran z České republiky a Polska
– české ODS a polských stran Právo a spravedlnost (PiS) a Občanská plat-
forma (PO) – vyjádřili 16. června společnou vůli politických stran nepokra-
čovat v ratifikačním procesu Smlouvy o Ústavě pro Evropu.
K tomu, aby tato smlouva vstoupila v platnost, je podle jejich názoru v soula-
du s primárním evropským právem nezbytná její ratifikace ve všech člen-
ských státech Evropské unie. Tato podmínka již nemůže být splněna, protože
občané Francie a Nizozemska se v referendech vyslovili proti ratifikaci
smlouvy. Z tohoto důvodu již neexistuje schůdná cesta, kterou by bylo

možné ratifikační proces za stávajících okolností úspěšně dokončit. Instituce
Evropské unie by měly přijmout odpovídající rozhodnutí, která by umožnila
zahájení diskuse o dalším fungování Evropské unie.
Pokračování ratifikačního procesu by start zmíněné diskuse jen zbytečně od-
dálilo. Zmíněné strany se spíše chtějí věnovat hledání cesty k efektivnější
a lépe fungující Evropě. Požádaly proto instituce Evropské unie v čele s Ra-
dou, aby rozhodly o nepokračování ratifikačního procesu Smlouvy o Ústavě
pro Evropu. Za nejlepší řešení by považovaly, kdyby takové rozhodnutí padlo
již na červnovém zasedání Rady v Bruselu.

Výkonná rada ODS na stejném zasedání 13. června vyslovila vážné podezře-
ní, že ministr zemědělství Petr Zgarba manipuloval se státními prostředky ve
svůj prospěch, a jeho evidentní střet zájmů při nákupu státní půdy považuje
za pokračování neprůhledných majetkových transakcí v řadách socialistické
vlády.

Obhajoba a zlehčování ministrových pochybení premiérem Paroubkem
svědčí podle výkonné rady o naprosté ztrátě soudnosti a nahrávání atmosféře
korupce a klientelismu.
ODS se proto od takovéto praxe důrazně distancovala a požadovala ministro-
vo odstoupení.

Výkonná rada ODS se 13. června zabývala situací kolem tzv. evropské ústavy.
S ohledem na výsledek referenda ve Francii a Nizozemsku považuje VR ODS
návrh evropské ústavy za politicky překonaný.
Občanská demokratická strana nepovažuje odmítnutí evropské ústavy obča-
ny dvou členských států Evropské unie za krizi evropské integrace, ale na-
opak za novou příležitost a šanci pro Evropu a pro naši zemi. Výkonná rada
ODS vidí budoucnost Evropy v co nejširším prosazování konceptu svobodné
ekonomické spolupráce členských států, založeném na volném pohybu
osob, zboží, služeb a kapitálu.

VR ODS vyzvala vládu, aby upustila od záměru pokračovat v ratifikačním pro-
cesu, aby upustila od příprav referenda i propagační kampaně a využila pros-
tředky ve výši více než 1 miliardy na potřebnější účely, aby předložila Parla-
mentu bod „Pozice ČR po odmítnutí evropské ústavy“ a aby začala důsledně
prosazovat zájmy ČR včetně odstranění ochranářských opatření znevýhod-
ňujících české občany v zemích EU.
Výkonná rada ODS rovněž požádala předsedu vlády Jiřího Paroubka, aby při
svých zahraničních cestách začal zastupovat zájmy občanů ČR a nepoškozo-
val ČR zasahováním do vnitropolitických záležitostí zemí EU.



27

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E



15 let poté | Sociální stát – sen, nebo noční můra?
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– Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
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   a veřejné prezentace, mezinárodních vztahů, politického marketingu, 
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Liberálně-konzervativní akademie

– Hamburk 2005
– Forum Populini – Rovná daň
– Diskusní fóra v Ostravě, Plzni, Pardubicích a Praze

Konference a semináře

– Informace, které musíte mít!
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