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úvodník

Víte co má Česká republika spo-
lečného s Namibií? Je společně s ní na
50. místě v korupčním žebříčku zemí
podle Transparency International.
A přitom v roce 1996 byla na nepo-
měrně lichotivějším 25. místě. Hle-
dáme-li největší zločin, jakého se čes-
ká sociální demokracie a její vlády do-
pustily na naší zemi, těžko můžeme
najít větší. Česká korupční demokra-
cie – tak nějak by měl znít předvoleb-
ní název české strany sociálně demo-
kratické. A zcela zaslouženě. Právě za
její vlády se korupce stala společen-
skou normou a úplatek běžnou sou-
částí našich životů.

Nedávno jsem zjistil číslo, které mi
vyrazilo dech. V roce 2004 bylo vydá-
no ve Sbírce zákonů 700 právních
předpisů (te� se opravdu raději po-
sa�te), a to na 12 372 stránkách. V po-
lovině tohoto roku počet právních

předpisů dosáhl čísla 421, a to na
7 899 stranách. V roce 2003 to bylo
498 a v roce 2002 celkem 590 právních
předpisů. Stránky raději nepočítám.

Možná se někdo z vás zeptá – a jak
to souvisí s tou korupcí? Tato čísla
jsou pupeční šňůrou spojena s naším
umístěním s Namibií na žebříčku
Transparency International. Boje
proti korupci mají sociální demokraté
plná ústa. Každodenními činy ji ale
podporují. Dá se odhadnout, že za
4 roky vlády sociální demokracie spat-
řilo a spatří světlo světa asi tak 2000
právních předpisů. To je více než je-
den denně, včetně sobot, nedělí
a svátků.

Den za dnem, zákon za zákonem
se rozšiřuje korupční prostor. Roste
počet regulací a posiluje se moc byro-
kracie. Připočteme-li k tomu namát-
kou Zgarbovský klientelismus a Pala-

sovskou neprůhlednost rozhodování
o státním majetku a o státních zakáz-
kách, musí být každému jasné, proč
jsme tam, kde s Namibií jsme.

Odpově� na otázku – co s tím, je
zjevná. Čím méně bude úředníků, čím
méně bude razítek, tím méně bude
korupce. Ještě přesnější odpově� zní:
stop novým regulacím a legislativní
čistka! Spolu s tím důsledný zákon
o střetu zájmů, kvalitní zákon o zadá-
vání veřejných zakázek. Dále pak zá-
kon o zrovnoprávnění elektronického
a písemného dokumentu, moderní
zákon o státní službě a projekt Czech
Point.

Zaměření se na příčinu a ne jen na
vnější projevy, to odlišuje přístup
ODS od „České korupční demokra-
cie“. To je to, co naši zem může posu-
nout od Namibie mezi kultivované ev-
ropské demokracie.

ČESKÁ KORUPČNÍ DEMOKRACIE

IVAN LANGER

místopředseda PS PČR,

předseda CEVRO

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Právě se Vám dostává do ruky další,
tentokrát listopadové číslo časopisu
CEVROREVUE.

Stěžejním tématem tohoto vydání
naší revue se stala problematika přes-
hraniční spolupráce. Právě tato spolu-
práce v rámci zemí Evropské unie se
stala také tématem mezinárodní konfe-
rence, kterou CEVRO – LKA uspořá-
dalo za podpory frakce Evropské lidové
strany-Evropských demokratů v Evrop-
ském parlamentu. V rámci konference
zaznělo mnoho zajímavých postřehů
a i proto otvíráme tematickou část toho-
to čísla reportáží z konference.

Další klíčový text tematické části,
který přibližuje přeshraniční spolupráci
Libereckého kraje, připojil jeho hej-

tman Petr Skokan. Projektová mana-
žerka Centra evropského projektování
Lada Nevečeřalová představuje proble-
matiku evropských dopravních kori-
dorů.

O spolupráci regionů se dočtete
mnoho zajímavého také v rozhovoru,
který jsme připravili s poslancem Ev-
ropského parlamentu a předsedou Sva-
zu měst a obcí Oldřichem Vlasákem.

V Galerii osobností světové pravice
věnujeme tentokrát pozornost nedávné
historii Velké Británie a představujeme
politickou dráhu bývalé britské premi-
érky a šéfky Konzervativní strany Mar-
garet Thatcherové. V zahraniční inspi-
raci jsme pro změnu vybrali jihoevrop-
ské Portugalsko. V něm se nedávno

uskutečnily komunální volby a zdá se, že
portugalská pravice zažívá renesanci.
O výsledcích portugalských voleb infor-
muje diplomat Radomír Jungbauer.

Ve vědomostním testu si můžete
tentokrát vyzkoušet své znalosti o Ev-
ropské unii.

Činnost CEVRO – LKA stále nabírá
na obrátkách. Výrazem toho je jistě
i fakt, že rozpínající se rubrika „O CEV-
RO“ v tomto čísle dokonce „vytlačila“
některé již tradiční rubriky. Ale nebojte
se, všechny se na stránky naší revue vrátí
již za měsíc.

Měsíc české pravice se v tomto za-
měřil výhradně na první známé výsledky
primárek v ODS.

Příjemné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně
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Konference byla rozdělena na dvě
části – v jedné se diskutovaly více
obecné a „evropské“ záležitosti, druhá
část pak přinesla pohled na praktické
fungování evropské regionální politi-
ky v některých českých či polských ob-
lastech.

Jako první vystoupil primátor Pra-
hy a čerstvý viceprezident Výboru re-
gionů Pavel Bém. Ten ve svém vystou-

pení popsal současnou evropskou po-
litiku regionální podpory jako období
reflexe – zejména reflexe politické
role jednotlivých regionů v budoucí
Evropě a dále zamyšlení nad stanove-
ním evropského finančního rámce pro
léta 2007–2013. Základní otázkou re-
gionální politiky, do které jde skrz ko-
hezní a strukturální fondy cca třetina
evropských peněz, je stoupající polari-
zace vize soudržnosti a solidarity se
slabšími regiony a politiky podpory sil-
ných a prosperujících oblastí, které se
zpětně projeví na situaci celé národní
ekonomiky. V závěru zdůraznil důle-

žitost regionů, zejména jejich roli
prostředníka mezi občanem a Evrop-
skou unií, vliv hledání koncepcí regio-
nální politiky na celkový ekonomický
chod EU a celkový růst významu regi-
onů.

Po zdravicích, které obstaraly ředi-
tel CEVRO Ladislav Mrklas a posla-
nec Evropského parlamentu za
EPP-ED Oldřich Vlasák, se dostal ke

slovu místopředseda Výboru regionů
v Evropském parlamentu Jan Ol-
brycht (EPP-ED). Ten rozdělil svoji
přednášku na tři části, v nichž se vě-
noval:
� perspektivám rozpočtu a financo-
vání regionální politiky,
� procedurám při dotování nové re-
gionální politiky a
� přeshraniční spolupráci.

Financování regionální politiky
podle poslance Olbrychta prochází
v současné době hledáním (či obhajo-
váním) finanční perspektivy, která by
měla stanovit výhled na následujících

sedm let v období 2007–2013. „Zazní-
vají sice hlasy, že bychom mohli dále
využívat frekvence ročních rozpočtů,
to by však poukazovalo na to, že regio-
nální politika má problémy,“ dodal
Olbrycht. Za druhý důležitý úkol
označil, stejně jako Pavel Bém, volbu
koncepce finanční podpory regionům
– tedy zda podporovat slabší regiony
a dorovnávat tak disproporce, či,
k čemuž se J.Olbrycht kloní, se zamě-
řit na regiony prosperující, které mo-
hou pozitivně ovlivnit vývoj celé ná-
rodní ekonomiky.

Ve druhé části svého vystoupení se
Jan Olbrycht věnoval evropským dota-
cím. Upozornil na několik zajímavých
novinek, kterými evropská dotační po-
litika v současnosti prochází. Jde zej-
ména o:
� redukci počtu fondů z pěti na tři
(Evropský fond regionálního rozvoje,
Evropský sociální fond a Fond sou-
držnosti),
� zásadu jednoho fondu, která zne-
možňuje kombinovat peníze z různých
fondů,
� možnost křížového financování,
umožňujícího využití společných prv-
ků dvou fondů do jednoho společné-
ho,
� zásadu N+2, nařizující vyčerpání
evropské dotace do dvou let po zpra-
cování plánu,
� příležitost příhraničních subjektů
zakládat právnické osoby k poskytová-
ní regionálních služeb.

Samotnému schválení dotace pak
předchází takřka roční proces vytvoře-
ní projektu a sestavení finanční per-
spektivy, vydání nařízení od Rady EU
a Evropského parlamentu (EP),
schválení obecných zásad společenství
v Radě a EP a nakonec prezentace ná-
rodních referenčních rámců. Kromě
vytvoření dobrého projektu je však
nutné přizpůsobit přijetí dotace i pra-
covní trh směrem k jeho zpružnění.

Doplněním těchto novinek pak
bylo vystoupení poslance Oldřicha
Vlasáka. Ten nejprve vyjmenoval
prioritní oblasti současné regionální
politiky, mezi něž patří:

téma

KONFERENCE
„REGIONY
V ROZŠÍŘENÉ EU: ...

V PONDĚLÍ 17.ŘÍJNA POŘÁDALO CEVRO, VE SPOLUPRÁCI S POSLANCEM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZA EVROPSKOU LIDOVOU STRANU-EVROPSKÉ
DEMOKRATY OLDŘICHEM VLASÁKEM, KONFERENCI „REGIONY V ROZŠÍŘENÉ
EU: EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE – LEPŠÍ PERSPEKTIVA“.

Úvodní slovo setkání obstaral primátor Prahy Pavel Bém z ODS (druhý zprava).

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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� ekonomická a sociální koheze,
� vyrovnaný a udržitelný rozvoj Ev-
ropských regionů,
� teritoriální integrace s kandidát-
skými a jinými sousedícími zeměmi.

Mezi obsahové priority regionální
politiky pak patří především podpora
venkova či drobného podnikání, kul-
tura, dopravní infrastruktura, životní
prostředí a další.

Jako poslední v dopoledním bloku
vystoupila náměstkyně ministerstva
pro místní rozvoj Věra Jourová, která
se zabývala jednak současnou situací
čerpání fondů v České republice, jed-
nak představila rovněž plány pro nové
finanční období. V jejím hodnocení
převažovala zejména upozornění a ná-
vhy na zlepšení současného stavu. Za
palčivé označila především problémy
s přípravou neinvestičních prostředků
do lidských zdrojů, které jsou stále po-
zadu za dotacemi do infrastruktury.
Mezi další problémové body zařadila
nedostatek pracovníků v řídích orgá-
nech, nový zákon o zadávání veřejných
zakázek, který klade větší nároky na
projekty, a nakonec upozornila na
možné problémy, týkající se čerpání
dotací v České republice. Jako příkla-
dy nutnosti nápravy zmínila napří-
klad zvýšení investic do vzdělávání či
přiblížení struktury celoevropského
rozpočtového rámce a národních roz-
počtů.

V odpoledním bloku konference
přišly na řadu praktické zkušenosti
s přeshraniční spoluprací. Hosty byli
hejtman Jihočeského kraje Jan Za-
hradník, hejtman Libereckého kraje
Petr Skokan, ředitel úřadu spolkové
země Horní Rakousy Eduard Pesen-
dorfer a ředitelka královéhradec-
ké rozvojové agentury Centrum ev-
ropského projektování Klára Dostá-
lová.

Jan Zahradník ve své prezentaci
zmínil především spolupráci Jihoče-
ského kraje s rakouskou spolkovou
zemí Horní Rakousy i perspektivu
spolupráce s německou spolkovou
zemí Bavorsko. Mezi úspěšné projekty
spolupráce s rakouskou spolkovou

zemí patří například stavba silnice
Praha–České Budějovice–Linec.

Pro změnu s polským Dolnoslez-
ským vojvodstvím spolupracuje Libe-
recký kraj a dohromady s německou
spolkovou zemí Sasko tvoří Euroregi-
on Nisa, spolupracující na hospodář-
ském či kulturním rozvoji regionu
(text hejtmana Libereckého kraje Pet-
ra Skokana najdete na další straně).

Taktéž úzké partnerství s polskou
stranou udržuje Královéhradecký
kraj, který na konferenci reprezento-

vala Klára Dostálová. Agentura Cen-
trum evropského projektování, která
se zabývá přeshraniční spoluprací, při-
pravuje mj. projekty cyklistického Ma-
sarykova okruhu, či vybudování Stře-
doevropského dopravního koridoru,
spojujícího sever Evropy s jihem.

Ke konferenci „Regiony v rozšíře-
né EU: Efektivní spolupráce – lepší
perspektiva“ bude na začátku prosin-
ce k dispozici CD se všemi prezentace-
mi vystupujících, přepisy vystoupení
a dalších textů i fotogalerií.

V prvním bloku semináře vystoupil poslanec Evropské lidové strany-Evropských
demokratů (EPP-ED) Oldřich Vlasák.

... EFEKTIVNÍ
SPOLUPRÁCE – LEPŠÍ

PERSPEKTIVA“

Druhou část konference obstaraly praktické příklady přeshraniční spolupráce
z úst zástupců krajů.
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Liberecký kraj se proto bezpros-
tředně po svém vzniku, kdy byl usta-
ven jako územně samosprávný celek,
zapojil do přeshraniční spolupráce.
K té náš kraj předurčuje už jeho stra-
tegická poloha. V roce 2001 tak začalo
navazování prvních kontaktů v SRN.
Ačkoliv tam na tuto otázku nezazněla
jednoznačná odpově�, nebo� v Ně-
mecku neexistuje samosprávný celek,
který by svojí podstatou odpovídal
krajům v České republice, bylo zřej-
mé, že i Liberecký kraj by se měl
orientovat na partnerství se Svobod-
ným státem Sasko, což se také stalo.
Obdobnou genezi mají rovněž naše
kontakty s Dolnoslezským vojvod-
stvím, dohoda o spolupráci s tímto voj-
vodstvím byla podepsána v roce 2003.

Smyslem našeho partnerství s obě-
ma regiony pak není pouhá výměna
zkušeností na mnoha úrovních, ale
skutečná spolupráce na řadě meziná-
rodních projektů s příhraničním efek-
tem pro Čechy, Poláky a Němce. Za
všechny bych například jmenoval akti-
vity v oblasti krajina podstávkových
domů, projekt Regiotram Nisa či naši

vzájemnou součinnost při otevírání
nových hraničních přechodů. Přičemž
je nezbytné zdůraznit, že vstup České
republiky do Evropského společenství
dal našim příhraničním kontaktům
novou dimenzi a větší možnosti parti-
cipace.

Kromě toho cítíme, že je nutné
prosazovat také naše zájmy přímo
v centru dění EU. Liberecký kraj zřídil
v září své zastoupení v Bruselu a pro
výběr lokality zastoupení byla rozho-
dující právě blízkost zastoupení našich
partnerů, a tak zastoupení Svobodné-
ho státu Sasko, Zastoupení Dolno-
slezského vojvodství a zastoupení Li-
bereckého kraje sídlí v jedné ulici:
Avenue d'Auderghem.

Spolupráce v rámci Euroregionu Nisa

Jelikož mám několikaleté zkuše-
nosti z práce předsedy české části Eu-
roregionu, vidím rovněž velký přínos
v plném zapojení kraje do práce Euro-
regionu

Euroregion Nisa jako nejstarší eu-
roregion v České republice během
svého působení dokázal svými výsled-
ky přesvědčit o prospěšnosti své exis-
tence. Od roku 1994 bylo jen v české
části Euroregionu podpořeno z prog-
ramu Phare CBC 43 velkých projektů
s objemem dotace 37,75 mil EUR. Eu-
roregion Nisa také administruje Fond
malých projektů podporující neinves-
tiční akce typu people-to-people,

v rámci kterého bylo realizováno od
roku 1998 přes 600 projektů zaměře-
ných na kulturu, sport, vzdělávání atd.
s celkovým objemem dotace kolem 3,5
mil. EUR.

Dopady rozšíření na Euroregion Nisa

V letech předcházejících vstupu
ČR do EU se Euroregion již začal při-
pravovat na rozšíření EU. Společná
(tripartitní) Rada Euroregionu Nies-
se–Nisa–Nysa, která je jeho nejvyšším
orgánem a má za úkol určovat hlavní
směr jeho činnosti, rozhodla uzpůso-
bit struktury Euroregionu tak, aby
lépe odpovídaly novým výzvám.

Jako nový politický orgán byl usta-
noven E.KONVENT – což je konvent
špičkových euroregionálních politiků
k výměně názorů a informací a rozvíje-
ní politické spolupráce. Dalším novým
orgánem je Euroregionální bezpeč-
nostní fórum (FOR-BE-S), jehož
hlavním posláním je koordinace spo-
lupráce a výměny informací za účelem
zvýšení bezpečnosti a pořádku. Klíčo-
vou roli v řešení přeshraničních prob-
lémů pak budou mít i nadále tzv. Sku-
piny euroregionálních expertů (EU-
REX), které pracují v oblastech hos-
podářství a lidských zdrojů. Každou
oblast povede tzv. Euroregionální ko-
mise (E.KOM-E, E.KOM-H), která
bude mimo jiné rozhodovat o priori-
tách pro projekty v dané oblasti.

PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
LIBERECKÉHO KRAJE

PETR SKOKAN

hejtman Libereckého kraje

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A JEJÍ NOSITELÉ – EUROREGIONY A RESP.
KRAJE ZAPOJENÉ DO PRÁCE EUROREGIONŮ – PŘEDSTAVUJÍ ZÁKLADNÍ
PRVEK EVROPSKÉ INTEGRACE A JEJÍ ÚSPĚCH PŘÍMO PŘEDURČUJE ÚSPĚCH
CELÉHO EVROPSKÉHO PROJEKTU.

Smyslem našeho partnerství s oběma
regiony pak není pouhá výměna zku-
šeností na mnoha úrovních, ale sku-
tečná spolupráce na řadě mezinárod-
ních projektů s příhraničním efektem
pro Čechy, Poláky a Němce.

Euroregion Nisa dokázal svými vý-
sledky přesvědčit o prospěšnosti své
existence. Od roku 1994 bylo jen
v jeho české části podpořeno z progra-
mu Phare CBC 43 velkých projektů
s objemem dotace 37,75 mil EUR.
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LADA NEVEČEŘALOVÁ

projektová manažerka

Centra evropského

projektování

Cílem iniciativy je propojit sever
a jih Evropy multimodálním doprav-
ním koridorem, který zahrnuje do-
pravu, železniční, silniční a vodní
a podpořit tak ekonomický a regio-
nální rozvoj.

Dálniční tah Středoevropského do-
pravního koridoru kopíruje převáž-
ně trasu E-65. Na českém území
pak trasu D11 přes hraniční přechod
Králowec/Lubawka a dále pokračuje
do Hradce Králové a odtud směrem
do Řecka přes Brno a Bratislavu
s možným větvením na Itálii. Železnič-
ní koridor by měl vést po trase CE-59.
Vodní cesta by vedla po řece Odře.

Aktivity Královéhradeckého kraje
v rámci CETC

Hlavní aktivitou Královéhradecké-
ho kraje v rámci CETC je především
podpora o urychlení dostavby dálnice
D11, zajištění jejího pokračování silni-
cí R11 a napojení na silnici S-3 na pol-
ské straně.

Náměstek hejtmana Petr Kuřík
a Ing. Jiří Novák, vedoucí odboru do-
pravy se dne 24. března 2005 setkali ve
Wroclawi se svými protějšky při disku-
si nad aktuální situací ve věci dálniční-
ho propojení ČR a Polska. S výhledem
dostavby dálnice D11 se dá předpo-
kládat rapidní nárůst dopravy přes
území KHK směrem do Wroclawi –
DSV. Samosprávné celky KHK a DSV
mají společný zájem dosáhnout komu-
nikace co nejvyšší třídy po celém svém
území. Zástupci DSV přislíbili zapra-
covat tuto snahu do svých strategic-
kých dokumentů. V územním plánu
VÚC Náchodsko – Trutnovsko schvá-
leném zastupitelstvem kraje vloni v říj-
nu je tato trasa již zanesena.

Výsledkem setkání ve Wroclawi
bylo sepsání prohlášení o úzké spolu-
práci ve věci stavby silnice S-3 v úseku
Legnica–Lubawka a R11 v úseku Krá-
lovec–Jaroměř tak, aby vzniklo mo-
derní a rychlé silniční spojení mezi
Polskou a Českou republikou. Prohlá-
šení bylo podepsáno ve Wrocławi dne
30. března 2005 maršálkem Dolno-

slezského vojvodství, hejtmanem Krá-
lovéhradeckého kraje, prezidentem
města Wroclaw a primátorem Hradce
Králové. Obě strany považují toto sil-
niční spojení za příklad dobré evrop-
ské spolupráce na státní i regionální
úrovni a budou společně podporovat
aktivity směřující k realizaci této in-
vestice po obou stranách hranice, kte-
rá má pro obě strany strategický
a prioritní význam.

Tato iniciativa je také podpořena
v dohodě mezi vládou české a polské
republiky o propojení české R11 a pol-
ské S-3 na česko–polských státních
hranicích, podepsané dne 18. 3. 2005
v rámci setkání Višegrádské čtyřky.

Nejen Brusel ví o koridoru CETC

Během veřejné debaty se zástupci
DG Energy a Transport, která se ko-
nala 5. 4. 2005 v Bruselu, byla také

nadnesena členy iniciativy CETC
otázka zařazení CETC do sítě TEN
(Trans-European Network).

V rámci prezentace regionu sou-
držnosti NUTS II Severovýchod, která
se uskutečnila ve dnech 13. až 15. dub-
na 2005 v Pražském domě pro hosty
z institucí EU, českých organizací síd-
lících v Bruselu a partnerských regio-
nů krajů, byl také Královéhradeckým
krajem představen koncept Středoev-
ropského dopravnímu koridoru.

Na posledním zasedání řídícího vý-
boru CETC, který se konal v rámci za-
sedání Višegrádské čtyřky dne 25. 9.
2005 byla nabídnuta možnost zapojení
do iniciativy Středovevropského do-
pravního koridoru dalším regionům,
které projeví zájem.

Na konferenci o přeshraniční spo-
lupráci, která se konala v Praze dne
18. 10. 2005 seznámila ing. Klára Dos-
tálová účastníky s vizí CETC.

téma

STŘEDOEVROPSKÝ
DOPRAVNÍ KORIDOR

„STŘEDOEVROPSKÝ DOPRAVNÍ KORIDOR“ (CENTRAL EUROPEAN TRANSPORT
CORRIDOR – CETC) JE NÁZEV MEZINÁRODNÍ INICIATIVY, JEJÍŽ MYŠLENKA
VZNIKLA JIŽ V ROCE 2001. PARTNERSKOU SMLOUVU PODEPSALI VE ŠTĚTÍNĚ
6. 4. 2004: REGION SKANE – ŠVÉDSKO, DOLNOSLEZSKÉ, LUBUSKÉ,
ZÁPADOPOMOŘANSKÉ VOJVODSTVÍ – POLSKO, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
A BRATISLAVSKÝ KRAJ.

Část mapy Středoevropského dopravního koridoru
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

KRAJE / OBCE

Vypadá to, že kromě Estonska, kde
již v minulých volbách měli možnost
lidé volit elektronicky, se i Švýcarsko
rozhodlo podpořit a vlastně i rozšířit
o alternativní způsoby hlasování.

Na serveru Novinky.cz mě zaujala
následující zpráva: Ve švýcarském
městečku odvolili pomocí SMS zpráv.
„Šlo o vůbec první hlasování, při kte-
rém byly užity mobilní telefony a které
zároveň proběhlo bez velkých kompli-
kací,“ komentovaly švýcarské sdělova-
cí prostředky tento moderní způsob
voleb. Nedělní SMS hlasování bylo
součástí ucelené série testů, které mají
vyústit v ostrý start elektronických vo-
leb v celém Švýcarsku.

Hlasování pomocí SMS zpráv vy-
užilo 11,6 procenta oprávněných voli-
čů (445 osob), kteří se ve švýcarském
městečku Bülach nedaleko Zurichu
voleb zúčastnili.

Čtvrtina z nich využila při hlasování
webových formulářů. Většina, tedy
62,7 procent, pak přišla k urnám osob-
ně nebo volila prostřednictvím e-mai-
lových zpráv.

„Hlasování proběhlo hladce, šlapa-
lo jako švýcarské hodinky,“ pochvalo-
vali si místní úředníci. Podle nich jsou
elektronické volby ve Švýcarsku velice
populární a mají stále velký potenciál
růstu.

Avšak vše nebylo bez chyb, stěžo-
vali si voliči. Někteří z nich hlásili
problémy s identifikací PIN kódů, je-
jichž přijetí bylo nutné pro úspěšné
hlasování. V jeho průběhu rovněž za-
dávali speciální osobní kód a datum
narození.

Musím konstatovat, že můj postoj
k takovýmto aktivitám je velice vstříc-
ný. Myslím, že je velice dobrý nápad
odzkoušet systém alternativních způ-

sobů volení na nevýznamných volbách
a odlapit případné nedostatky.

Přiznám se, že u způsobu hlasování
pomocí SMS si nedovedu příliš před-
stavit zajištění bezpečnosti a jedno-
značné identifikace. Napadá mě
i otázka, jak řešit pokud se někdo po-
kusí hlasovat více cestami – například
e-mailem a textovou zprávou? Na
druhou stranu, i toto je naše budouc-
nost a rozhodně se nechci přiřadit
k těm, kteří vymýšlejí stále argumenty
proč to nepůjde.

Kdesi jsem četl, že při zavádění te-
lefonů mnoho hlasů říkalo, že půjde
o odosobnění komunikace a lidských
vztahů. Praxe nám potvrzuje opak,
lidé se spolu dokáží spojit i přes velké
vzdálenosti a komunikovat spolu.

Elektronickým volbám ZDAR!

Stojím si za tím, že za sedm let
vlády ČSSD nebyl uveden do provo-
zu ani kilometr rychlostní silnice
R7.

Silnice, kterou jsme s náměstkem
ministra dopravy uvedli do provozu,
onu budoucí, slibovanou rychlostní
a kapacitní komunikaci připomíná
jen vzdáleně, ruku na srdce, je to jen
obyčejná dvouproudovka, občas
rozšířená na čtyřpruh. Je „výjimeč-
ná“ snad jen tím, že je tu a tam rozší-
řena o stoupací pruh, normovaná na
rychlost 70 km/h. Takovou silnici za
rychlostní nepovažuji.

Přitom ji ale Ústecký kraj a hlav-
ně investoři potřebují – mezi Pra-
hou a státní hranicí musí být kapa-
citní čtyřpruh pro přepravu zboží
mezi průmyslovými zónami v Pod-

krušnohoří a přilehlým Německem.
Zatím máme jen hubený výsledek v
podobě průměrné silnice. Vládní
zmocněnec zamlčel, že v návrhu roz-
počtu Státního fondu dopravní in-
frastruktury zase nejsou, a to po ně-
kolik let opakovaně, peníze potře-
bné na zkapacitnění a modernizaci
výstavby R7. Příští rok dostaneme
334 milionů korun – to nestačí ani
na zprovoznění dva roky rozestavě-
né stoupací části obchvatu města
Chomutova. Potřebujeme ale mini-
málně 1 miliardu korun a na celou
stavbu R7 přibližně 11 miliard ko-
run. Nabízených 334 milionů pro
rok 2006 připomíná malinu pro slo-
na.

Dle usnesení vlády má být silnice
R7 hotová do roku 2010. Jak to chce

vláda stihnout, když pro náš kraj je v
návrhu rozpočtu SFD vyčleněno
740,3 milionů dohromady na všech-
ny akce? Je zajímavé, že pro podo-
bně strukturálně postižený Morav-
skoslezský kraj je vyčleněno 2,5 mi-
liardy korun.

Protože nemohu spoléhat jen na
vás, oslovil jsem dnes osobním dopi-
sem všechny poslance za náš kraj,
aby v poslanecké sněmovně přidali
pro příští rok ŘSD na R7 – a to pod-
trhuji, že jen na R7 – nejméně 1 mi-
liardu korun. Pak se snad už koneč-
ně dočkáme silnice, kterou ozdobí
přívlastky kapacitní a rychlostní.

ZBYNĚK NOVOTNÝ

poslanec PS PČR
VE ŠVÝCARSKÉM MĚSTEČKU
ODVOLILI POMOCÍ SMS ZPRÁV

O R7 ASI MLUVÍME KAŽDÝ JINÝM
JAZYKEM

JIŘÍ ŠULC

hejtman Ústeckého kraje
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EVROPSKÁ UNIE

SENÁT

Dovolte mi tentokrát začít tro-
chu odlehčeným tónem.

Cirkus jako součást evropské kul-
tury je skutečně název jedné ze
zpráv, která se projednává na tomto
plenárním zasedání ve Štrasburku,
i když hlasováno o ní bude až za dva
týdny na příštím plenárním zasedání
v Bruselu. Pojednání o nových vý-
zvách pro cirkus jako součást evrop-
ské kultury je jeden z typicky evrop-
ských produktů, který byl na začát-
ku jistě spuštěn bohulibou myšlen-
kou. Předkladatelé zprávy by jistě
zdůvodnili nutnost společného pří-
stupu k této formě zábavy či kultury.

Z pohledu prostého občana pro-
jednávání takové záležitosti vypadá
stejně absurdně, jako již v dřívějších
příspěvcích zmiňovaná ochrana ev-
ropské rezavé veverky před expanzí
veverky šedé, americké.

Kromě takové úsměvné materie
se Evropský parlament zabýval ten-
tokrát i vážnějšími věcmi. Jedna
z nich je zpráva o sjednocení společ-
né azylové politiky.

Téma vyvolává hned několik filo-
zofických otázek. Na jedné straně se
zdá být logické, aby „Pevnost Evro-
pa“ měla jednotná pravidla pro
„přelezení zdi a dostání se dovnitř“,
na druhou stranu víme, že existuje
Evropa dvojího řádu. Stále se totiž
dělíme na tzv. Schengenskou Evro-
pu, která hranice nevlastní, a na tu
druhou, kam patří i Česká republika
a z těch starších zemí např. Velká
Británie, kde jsou hranice stále fun-
gující bariérou nekontrolovaného
pohybu.

Najít za této situace jednotný ná-
zor může být poněkud složité. Po-
kud nejsme v Schengenském prosto-

ru a pro překročení hranic do Ně-
mecké spolkové republiky je
vyžadována identifikace cestující-
ho, pak je dost obtížně zdůvodnitel-
né, proč má naše imigrační politika
podléhat stejným pravidlům, jako je
ta německá nebo francouzská.

Můžeme to považovat za další
průlom do suverenity národního
státu a hlavně za obchvat či objíž�-
ku ke společné zahraniční politice
v situaci, kdy Evropská ústava neby-
la přijata.

Domnívám se, že Evropská unie
bude mít v budoucnu jednu společ-
nou imigrační politiku, pro mě
osobně je však nutnou podmínkou
vstup naší země do Schengenu.

V 90. letech se pozornost ochra-
ny ovzduší zaměřila především na
velké znečiš�ovatele jako jsou elek-
trárny, teplárny nebo továrny. Mno-
zí z nás si dobře pamatují na situaci
před rokem 1989, kdy v severních
Čechách bylo ovzduší přímo kata-
strofálně znečištěno z těchto vel-
kých zdrojů.

Naštěstí je znečištění ovzduší,
znásobené zvláště v zimním období
teplotními inverzemi, věcí minulos-
ti. Díky značným investicím se po-
dařilo zajistit téměř stoprocentní
plnění požadavku zákona na ochra-
nu ovzduší. „Velcí“ znečiš�ovatelé
jsou pod plnou kontrolou, což se
týká nejen vypouštění klasických
škodlivin, jako jsou oxidy síry a oxi-
dy dusíku, ale i toxických škodlivin.

Ty jsou vypouštěné sice v menším
množství, ale s potenciálně vyššími
účinky na lidské zdraví. V centru
pozornosti v severních Čechách
jsou zejména velké chemické to-
várny.

V současné době způsobují hlav-
ní podíl znečištění ovzduší dva typy
zdrojů. Především je to doprava,
jejíž intenzita prudce roste. Pro
nová auta platí přísné limity pro vy-
pouštění škodlivin z výfuků, které
výrobci dodržují (působí obrovský
konkurenční tlak), avšak to neplatí
pro starší vozy. Zde sice jistá ome-
zení rovněž platí, jsou však mírnější
a navíc jsou nedůsledně kontrolová-
na. Obecně platí, že 10 % nejstar-
ších aut působí asi 90 % celkového
znečištění.

Snad ještě významnějším zdro-
jem znečištění jsou malá topeniště,
která nepodléhají žádným přímým
limitům, které by byly vymáhány zá-
konem. Jde o topeniště v bytech
a v rodinných domcích, kde lidé
v poslední době spalují velmi nekva-
litní paliva i domácí odpad.

Důležitým faktorem je růst ceny
plynu. Zde je řešení ve spolupráci
s vedením obcí a v sousedské solida-
ritě.

Lidé by si měli uvědomit, že jak
kouřící nákla�áky, tak zapáchající
dým i z těch nejmenších komínů ne-
znamená jenom obtěžování, ale vel-
mi nebezpečné zdravotní riziko.
Tyto spaliny mají v Česku na svědo-
mí desítky tisíc úmrtí ročně navíc.

ÚLOHA CIRKUSU V EVROPSKÉ
KULTUŘE

OVZDUŠÍ TU DNES ZNEČIŠŤUJÍ
HLAVNĚ AUTA A KOUŘ Z DOMŮ

BEDŘICH MOLDAN

senátor

MIROSLAV OUZKÝ

místopředseda EP
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ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Jakým problémům regiony v Evropské unii
v současnosti nejvíce čelí?

Regiony v Evropské unii čelí po-
dobným problémům jako národní stá-
ty. Právě v konkrétních krajích a ob-
cích jsou však tyto problémy ještě více
viditelné, protože je v místě musí řešit.
Osobně považuji za největší problém
vysokou míru nezaměstnanosti, způ-
sobenou mimo jiné také těžkopádným
evropským sociálním modelem. Evro-
pa by se už konečně měla vydat cestou
konkurenceschopnosti, podpory pod-
nikání, vzdělávání, vědy a výzkumu.
Předpokladem konkurenceschopnosti

je však současně dobudování infra-
struktury v nově přistoupivších ze-
mích.

Jakou roli sehrává v přeshraniční spoluprá-
ci Evropský parlament?

Evropský parlament se podílí na
vytváření pravidel pro čerpání evrop-
ských prostředků na přeshraniční spo-
lupráci. O těchto pravidlech Evropský
parlament spolurozhoduje s Radou
ministrů sdružující zástupce národ-
ních vlád. Součástí pravidel jsou také
prioritní oblasti, na které by se projek-
ty přeshraniční spolupráce měly sou-
středit. Pro příští období Parlament za
hlavní priority prosazuje podporu
podnikání, životního prostředí, měst-
ského a venkovského rozvoje, společ-
né využívání infrastruktury a integrace
přeshraničních trhů práce. Řada pos-
lanců Evropského parlamentu se na-
víc snaží usnadňovat přeshraniční spo-
lupráci a podporovat své země a regio-
ny aktivní účastí a podporou různých
konferencí, seminářů i jednotlivých
jednání ke konkrétním projektům.

Pan poslanec Olbrycht na konferenci nastí-
nil několik významných změn v evropské re-
gionální politice. Jaké budou největší výho-
dy, či nevýhody těchto reforem?

Především je nutno zdůraznit, že se
veškeré změny budou odvíjet od přije-
tí víceletého rozpočtu tzv. finanční
perspektivy na budoucí programovací
období pro léta 2007–2013. V první
řadě je totiž nutné vědět, kolik peněz
bude na regionální politiku v evrop-
ském rozpočtu skutečně k dispozici.
V návaznosti na rozhodnutí o finan-
cích proběhne finální schválení pravi-

del pro jejich čerpání. V Evropském
parlamentu již tato pravidla v prvním
čtení diskutována byla.

V rámci pozměňovacích návrhů se
nám kupříkladu podařilo umožnit čer-
pat evropské peníze na regeneraci pa-
nelových sídliš�, prosadili jsme někte-
rá zjednodušení administrativy. Pů-
vodní členské státy se však s námi o ev-
ropské peníze moc dělit nechtějí a růz-
nými způsoby zpřísňují podmínky tak,
aby to pro nás bylo méně dostupné.

Nechtějí, aby bylo možné financovat
nevratné DPH, znevýhodňují soukro-
mé zdroje při kofinancování projektů,
omezují dobu čerpání prostředků
(univerzální aplikace pravidla N+2)
apod. Boj však zdaleka není dobojo-
ván, velmi také záleží na stávající so-
cialistické vládě, jak bude neústupná
při jednáních v Radě ministrů. V tom-
to případě je proto více než jindy nut-
né, abychom bedlivě sledovali její kro-
ky a neváhali ji podrobit ostré kritice.

Podíváme-li se do České republiky –
využívají české regiony regionálních fondů
EU v dostatečné míře, nebo vidíte v jejich
počínání nějaké významnější rezervy?

Troufám si tvrdit, že naše obce
a kraje dělají co mohou. Obce jedno-
značně ukázaly, že jsou na čerpání ev-
ropských peněz připravené a připravi-
ly celou řadu dobrých projektů. Kraje
se vypořádaly se špatnou reformou ve-
řejné správy a tam, kde jim to bylo
umožněno, se aktivně přihlásily k rea-
lizaci programů. Rezervy však vidím
na straně státu, hlavně v neochotě Mi-
nisterstva financí modernizovat rigid-
ní systém veřejných financí. Hlavní
problémy vidím v paralelních proce-
sech financování projektů z národních
a evropských peněz. Další chybu vidím
v přebujelé a za pochodu se měnící
administrativě. Socialistickou vládou
špatně nastavená implementační
struktura je proto primárním důvo-
dem našeho nízkého čerpání.

ROZHOVOR
Oldřich Vlasák

poslanec EP

Oldřich Vlasák
(* 1955)
Oldřich Vlasák vstoupil do politiky
v roce 1994, kdy byl za ODS zvolen do
Zastupitelstva v Hradci Králové a stal
se členem Rady města. O čtyři roky
později usedl na místo královéhra-
deckého primátora (kde působil do r.
2004). Oldřich Vlasák se v roce 1999
stal prvním předsedou NUTS II. – Se-
verovýchod, města a obce zastupo-
val rovněž v Radě Evropy či ve Výbo-
ru regionů EU. V současnosti je vý-
konný prezidentem Rady evropských
municipalit a regionů.V roce 2000 byl
zvolen místopředsedou Svazu měst
a obcí zodpovědným za zahraniční
spolupráci, od roku 2001 je předse-
dou tohoto sdružení. V minulém roce
se stal Oldřich Vlasák poslancem Ev-
ropského parlamentu. Je členem re-
gionálního výboru a náhradníkem vý-
boru pro dopravu a cestovní ruch.
Působí rovněž jako člen meziparla-
mentní delegace Evropského parla-
mentu pro spolupráci s Andským
společenstvím.

Troufám si tvrdit, že naše obce a kraje
dělají co mohou. Obce jednoznačně
ukázaly, že jsou na čerpání evrop-
ských peněz připravené a připravily
celou řadu dobrých projektů.

EP se podílí na vytváření pravidel pro
čerpání evropských prostředků na pře-
shraniční spolupráci. O těchto pravid-
lech spolurozhoduje s Radou ministrů.
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Jednou z příčin stále se prohlubují-
cí propasti mezi jednotlivými stranami
současné vládní koalice je i chystaný
zákoník práce. Už to, že největší vlád-
ní strana jeho podobu prosazuje stůj
co stůj, bez ohledu na koaliční partne-
ry, je pozoruhodné. Co je tedy tak
skvělého na této novele, že ji ČSSD
potřebuje schválit zrovna v této podo-
bě bez ohledu napravo, spíše s ohle-
dem nalevo?

Logický postup by měl jasně defi-
novat, na základě jakých událostí,
nebo na jaké popudy, je nutné zákoník
práce novelizovat. Taktéž je nutné
ujasnit, jaký cíl má nový zákoník práce
naplnit.

Výchozí stav je jasný. Pracovní prá-
vo je zastaralé a nemoderní, neodpo-
vídá současnému trhu práce a vyvíjejí-
cím se pracovním vztahům. Současný
zákoník práce pochází z roku 1965
a od té doby byl celkem 46krát noveli-
zován, což zapříčiňuje i jeho možnou
nepřehlednost a komplikovanost.
Česká republika je také naplno začle-
něna do konkurence v rámci Evropské
unie a není jiná možnost, než mít
schopnost a prostředky k tomu pružně
reagovat na konkurenci ostatních stá-
tů, a to ve všech ekonomických ohle-
dech. Z toho by tedy měly vyplývat zá-
klady pro zásadní přeměnu a kom-
plexní úpravu.

Současné pracovní právo a zákoník
práce je v mnoha ohledech kompliko-
vaný a svazuje ruce těm, kteří by pot-
řebovali pružně a pohotově reagovat
dle momentálního stavu práce a vytí-
ženosti zaměstnanců. Postrádá výraz-
nější flexibilitu v pracovněprávním
vztahu. Poskytuje vyšší ochranu za-
městnanců než požadují mezinárodní
dokumenty. K tomu žádá nemalé od-
vody na sociální či zdravotní pojištění,
daň z příjmu a další různé platby. To
všechno jsou příčiny různých švarcsys-
témů, zaměstnávání načerno a dalších
obcházení a hledání skulinek ve změti
předpisů, nařízení, zákazů a výjimek.

Jakou podobu nového zákoníku
práce tedy zvolit, aby se co nejvíce ne-
duhů odstranilo? Základní filosofií by
měla být jasná, stručná, srozumitelná
a jednoznačná právní norma, kterou
pochopí doslova každý zaměstnanec.
Nosné prvky této novely by se měly
nést v takové rovině, která by umožňo-
vala přenesení maxima možných vzta-
hů na dohodu zaměstnance se zaměst-
navatelem. A to by se mělo týkat všech
nařízených omezení – limitovaný počet
hodin pro práci přesčas, časové ome-
zení zkušební doby, příplatky za pra-
covní pohotovost atd. Druhou
důležitou prioritou pro nový zákoník
práce by mělo být podstatné zjednodu-
šení a omezení povinností při přijímání

a propouštění zaměstnanců, a to tak,
aby byly firmy schopné plynule se při-
způsobovat momentálnímu vytížení.

A nyní nezbývá, než se podívat na
novelu, kterou prosazuje ČSSD.
Nemá smysl se zde rozepisovat o no-
vinkách, které mají být podle ní sou-
částí pracovního práva, nebo� koho se
to týká, ten to určitě pozorně sleduje.
Stručně řečeno, dle výše uvedené filo-
zofie a na výše popsaných pilířích
bohužel nestojí. I nadále zachovává
vliv odborů, se kterými musí projedná-
vat např. výpově� či okamžité zrušení
pracovního poměru. Ponechává ome-
zení o výši práce přesčas, zamezuje vý-
pově� v ochranné lhůtě, i nadále sta-
noví časový limit práce na dohodu atd.
A nyní: skutečně dokáže novela z dílny
současné vlády odstranit výše popsané
neduhy, vyřešit příčiny, které volají po
novém zákoníku práce a nasměrovat
vztahy dle současných trendů s výhle-
dem do budoucna?

Domnívám se, že nikoli. Sociální
demokracie asi nemá tolik síly, aby
odolala tlaku odborů a zaměstnanec-
kých skupin a podívala se trochu dál,
než jen na špičku nosu. A nebo jen po-
hodlně a možná ráda vyšla vstříc své-
mu jedinému spolupracovníkovi na
této novele, odborům, nebo� zaměst-
navatelé s takovým stylem právní
úpravy nesouhlasili.

O CO JDE V NOVÉM
ZÁKONÍKU PRÁCE

MICHAL KADLEC

místopředseda regionálního

sdružení
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BOHUMIL PEČINKA

komentátor týdeníku

Reflex

JIŘÍ LIŠKA

senátor za ODS

ANTONÍN NECHVÁTAL

lékař

Jeho prohlášení k novelizace tisko-
vého zákona může výrazně omezit
svobodu slova, nyní jde o to, zda si to
vloží do volebního programu, zda to
chce prohlasovat až po příštích vol-
bách s komunisty či jak to bude vypa-
dat. Jmenování vlastního poradce do
Rady ČT je pokračováním trendu,
který začal na jaře 2003, kdy byla pro-
vedena násilná, drastická změna ve
všech radách, která porušila princip
tajné volby a o kandidátech se pouze
hlasovalo. Vidím to tedy jako zesílení
trendu, který tu je už několik let.

Myslím si, že nikoliv, bál bych se,
kdyby to tak bylo. Mám pocit, že tisk
a média obecně se nenechají zatlačit
do kouta. Jmenování vlastního porad-
ce do Rady je ČT je pokračováním kli-
entelismu, který zavedla sociální de-
mokracie: snaha prosazovat na vytipo-
vaná místa své přátele, své známé, kte-
ří se odvděčí protislužbami a v tako-
vém důležitém orgánu jako Rada ČT
ta protislužba samozřejmě může fun-
govat také.

Dá se říci, že určitý zájem ovlivnit
média tu je a vyvěrá zejména z Pa-
roubkovy nespokojenosti s anketami
v médiích. Tato tendence sociální de-
mokracie ovlivňovat média byla
ovšem patrná již v minulosti.

MYSLÍTE SI, ŽE NEDÁVNÉ VÝPADY JIŘÍHO PAROUBKA VŮČI MÉDIÍM MOHOU
OHROZIT SVOBODU SLOVA V ČESKÉ REPUBLICE?

anketa pro 3
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PŘEČETLI JSME

Vlastimil Podracký

Návrat k domovu

V roce 2004 vyšla v nakladatelství Votobia
pozoruhodná kniha s mnoha podtituly. Kniha Ná-
vrat k domovu je prezentována jako Manifest tra-
dicionalizmu, jako program Návratu k rodině,
k občanské společnosti, k obci, k národu a ke
státu založený na idejích Nadčasového humaniz-
mu a angažovaného konzervatismu. Mnohem
více je však jednoduchou, a proto okouzlující
analýzou soudobé společnosti.

Ústředním motivem knihy, jak titul napovídá,
je domov. Domov nejen jako teplý rodinný krb a
bezpečné zázemí, ale domov jako příslušnost
k národu, ke komunitě, která dává člověku bezpe-
čí. Člověk totiž, podle autora, je bytostí nedoko-
nalou a ponechat ho individuálnímu, ke společ-
nosti se nevztahujícímu jednání, je hrozbou, kte-
rou je současný svět z podstatné míry ovlivněn.
Podracký vidí v dnešním světe nebezpečí přede-
vším v pýše rozumu, v utilitarizmu a konzumeris-
mu, ve zindividualizování světa, nezodpovědné
svobodě a nebezpečné toleranci. Tyto tendence

pak mají pro svět dalekosáhlé důsledky – ztráta
morální zodpovědnosti, mobilita osvobozená od
kořenů domova, devitalizace a denatalizace lid-
ského života. Projevuje se v omezenosti přírod-
ních zdrojů a neuvážené víře v neustálý pokrok,
důsledky má též pro politickou oblast – vede
k unifikaci světového řádu, nadvládě nadnárod-
ních korporací nad našim domovem – státem,
před kterou uhýbáme volbou nemenšího zla – to-
talitarismu.

Lékem na tyto hrozby je podle autora nadča-
sový humanizmus – humanizmus prostřednic-
tvím návratu k domovu, založený na kontinuitě,
společenské angažovanosti a komplexnosti při
řešení společenských problémů. Politickým vy-
jádřením nadčasového humanizmu je angažova-
ný konzervatismus. Tento typ konzervatizmu
považuje autor za „základní filosofickou bázi kon-
zervatizmu, která považuje lidskou podstatu za
nezměnitelnou a nedokonalou, předpokládá
existenci objektivního řádu, postaveného na kon-

tinuitě a rovnováze… odmítá pýchu rozumu, ab-
solutní moralizmus, naopak uznává syntézu mo-
rálky a prospěchu, jejichž optimální poměr určuje
tradiční řád.“ Autor aplikuje tyto principy přede-
vším na oblast politiky – politiky postavené na
zastupitelské demokracii, podporované zdola
občanskou společností, na přirozených daních,
odrážejících opravdové služby státu, na nutnosti
existence střední třídy či trvale udržitelném roz-
voji. To vše je prodchnuto idejí návratu k domo-
vu.

Kniha Vlastimila Podrackého je neocenitel-
ným příspěvkem všem tradicionalistům a kon-
zervativcům, kteří se nepřizpůsobili současným
trendům, ale kteří mají na mysli objektivně a tr-
vale platné normy. Pro ně se tato kniha stane tím
pravým průvodcem dnešním světem.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

medailónek

Jaké jste znamení a kolik Vám je let?
Je mi 36 let a narodil jsem se ve znamení Býka.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Mám krásné vztahy ve vlastní rodině a proto ne-
musím chodit nikam daleko. Hodně mi dali a stá-
le dávají vlastní rodiče.

Jaké přání byste si rád splnil?
Rád bych navštívil Austrálii a Nový Zéland.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Na místní kabelovou televizi, kde často vystupu-
ji… Pravdivá odpově� je ČT2, cestopisné a poz-
návací pořady.

Jakou posloucháte muziku?
Obě Lucie, Kabáty, co letí na Evropě2 a co domů
přinesou naše děti.

Kterou barvu máte rád?
Modrou ale fakt to není kvůli ODS

Jaké máte koníčky?
Celý život sportuji. Čím jsem starší tím mě baví
snad všechny druhy sportů. Ještě loni jsem hrál
II.ligu ve stolním tenise. Dále tenis, squash, fot-
bal, lyžování. Úplná bomba je in-line bruslení.
Také se občas věnuji úpadkovému právu a kvalit-
nímu vínu.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Nevím jestli jsem již zmoudřel, ale spíše než kde
preferuji s kým dovolenou trávím.Určitě s rodi-
nou, ale manželka mi nesmí zakazovat číst novi-
ny. Jinak nikam nejedu.

Máte rodinu?
Mám skvělou ženu a děti Honzíka a Ivanku.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Nohy, oči, usměv, prsa, přirozená inteligence…
už toho moc nezbývá???

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Do ODS jsem vstoupil v roce 1994.

Co Vám v poslední době udělalo největší ra-
dost?
Naši fotbalisté v Norsku. Jsem až nekritický vlas-
tenec.

Jan Bauer / starosta, poslanec



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

14

o cevro

V polovině října uspořádalo CEV-
RO druhý díl z cyklu besed s poslan-
cem Evropského parlamentu za Ev-
ropskou lidovou stranu – Evropské
demokraty Milanem Cabrnochem
k tématu sociální a zdravotnické poli-
tiky. Beseda, jíž se tentokrát kromě
Milana Cabrnocha účastnili ještě stí-
nový ministr zdravotnictví za ODS To-
máš Julínek a Lucie Antošová z Insti-
tutu ekonomických studií se tentokrát
konala v Kutné Hoře.

Jako první vystoupil Milan Cabr-
noch se svým příspěvkem k roli Evrop-
ského parlamentu při řízení zdravot-
nické politiky. Upozornil na několik
norem, které EP přijal v letech
2004–2005. Jedná se zejména o naří-
zení o léčivých přípravcích pro pediat-
rické léčení, novelu směrnice o někte-
rých aspektech pracovní doby, směrni-
ci k ochraně před optickou radiací
a službám na vnitřním trhu či zprávu
k modernizaci zdravotnických systé-
mů a mobilitě pacientů.

Milan Cabrnoch upozornil zejmé-
na na rozlišení mezi nemocniční a mi-
monemocniční péčí, které je důležité
při určování sazeb či nutnosti autori-
zace domácí zdravotní pojiš�ovnou.
V průběhu své přednášky se vyslovil
pro fungování mezinárodní spoluprá-
ce, která je pro kvalitní zdravotnictví
EU důležitá. Podle jeho názoru není

žádný zdravotnický systém dokonalý,
nelze tedy předpokládat, že by se ide-
ální model podařil vytvořit v Evropské
unii. Z toho důvodu je tedy nutné za-
chovat svébytnost národních systémů.

Druhá vystupující, Lenka Antošo-
vá, se věnovala tvorbě hrubého domá-
cího produktu ve zdravotnickém sek-
toru. Jako první zmínila více než pěti-
procentní příspěvek zdravotnictví
HDP v zemi a vysoký podíl vysoko-
školsky vzdělaných pracovníků, kte-
réžto prvky jsou ovšem brzděny níz-

kou efektivitou práce a přílišnou regu-
lací zdravotnictví. Jako lék pro české
zdravotnictví doporučila aplikaci prin-
cipu nabídky a poptávky, které přispějí
k většímu tlaku na kvalitu a efektiv-
nost zdravotní péče, stejně jako je nut-
ný konkurenční tlak okolních zdravot-
nických systémů.

Stínový ministr Tomáš Julínek na
závěr představil možné reformy lékař-
ské péče v České republice. Na začá-
tek představil současný stav zdravot-
nictví v České republice, který je nega-
tivně ovlivněn zrychlujícím stárnutím
populace, vysokým zadlužením a záro-
veň nemožností tento stav dále řešit
prostřednictvím veřejných prostřed-
ků. K zabrzdění růstu zadluženosti
zdravotnictví je dle T. Julínka nutné
vytvoření jasných pravidel, posílení
konkurenčního prvku a kontrolované
zvýšení spoluúčasti občanů. Cílem
jeho reformy má být možnost občanů
vybírat si zdravotní péči, zefektivnění
trhu zdravotnických služeb a zajištění
dlouhodobé rovnováhy mezi příjmy
a výdaji.

Posledním tématem besedy s Mila-
nem Cabrnochem byla v polovině lis-
topadu, po uzávěrce tohoto čísla, so-
ciální politika Evropské unie, k níž,
stejně jako k předcházejícím dvěma,
byl vydán sborník, který shrnuje pří-
spěvky všech přednášejících.

CEVRO POŘÁDALO
SEMINÁŘ KE ZDRAVOTNÍ
POLITICE EU

Milan Cabrnoch představil na
konferenci současné trendy
zdravotnické politiky v Evropské unii.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO
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V SENÁTU SE
DEBATOVALO

O EFEKTIVNÍM STÁTU

o cevro

Think-tank e-Stat, ve spolupráci
s CEVREM, uspořádal na začátku lis-
topadu v prostorách Senátu konferen-
ci Efektivní stát – partner samosprávy.
Mezi témata setkání, zašti�ovaného
předsedou Senátu Přemyslem Sobot-
kou a předsedou Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní pros-
tředí Jiřím Brýdlem, patřila přípust-
nost rozsahu státu, elektronizace ve-
řejné správy, hospodaření s prostřed-
ky a vztahu samostatné a přenesené
působnosti samosprávy. Konference
se zúčastnili mj. místopředseda Posla-
necké sněmovny Ivan Langer, místo-
předseda vlády Martin Jahn, poslanec
Martin Říman, hejtman Jihočeského

kraje Jan Zahradník či primátor Ústí
nad Labem Petr Gandalovič. Ve dru-
hém bloku pak vystoupili např. sená-
tor Jaroslav Kubera či senátor a bývalý
primátor Plzně Jiří Šneberger.

Účastníci konference se vesměs
shodli, že státu je v současné době pří-
liš. Ivan Langer kritizoval přesun
kompetencí na samosprávu bez patřič-
ného doplnění financemi a tento de
facto útok na samosprávu se dle něj
odráží v krizi důvěry občanů v kraje
a obce. Řešením je podle něj zastavit
příval regulací, provést procesní
a funkční audit či zvýšit konkurenci
v oblasti státní správy. Na něj navázal
Martin Říman, jenž státu přisoudil
pouze roli rozhodčího, nikoliv hospo-
dáře. S jejich názory, podpořenými
vlastní praxí, vyslovili souhlas i zástup-
ci samospráv, reprezentovaní hejtma-
nem Janem Zahradníkem a primáto-
rem Petrem Gandalovičem, který
např. upozornil na nejistotu samo-
správy v oblasti příjmů, z nichž značná

část navíc podléhá nejrůznějším lob-
byistickým zájmům.

Účastníci konference však vyslechli
i zcela nové návrhy na zlepšení součas-
ného stavu – mezi ně patří např. pro-
jekt partnerství soukromého a veřej-

ného sektoru, tzv. PPP (Public Private
Partnership), či Martinem Jahnem
prezentovaný projekt RIA (regulatory
impact assesment), který umožňuje
těm, kterých se zákon týká, na legisla-
tivní normě spolupracovat.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Konference se konala v prostorách hlavního sálu Senátu za hojné účasti odborné
veřejnosti.

Na konferenci Efektivní stát – partner samosprávy vystoupil mj. místopředseda
PSP ČR Ivan Langer.

Účastníci konference se vesměs shod-
li, že státu je v současné době příliš.
Ivan Langer kritizoval přesun kom-
petencí na samosprávu bez patřičné-
ho doplnění financemi a tento de fac-
to útok na samosprávu se dle něj
odráží v krizi důvěry občanů v kraje
a obce.
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o cevro

V poslední době čím dál tím častěji
slýcháme, že veřejné služby v České
republice nenaplňují potřeby těch,
kterým jsou určeny. Stát, potažmo sa-
mospráva rozhodují, kam budou smě-
řovat finance a tím ovlivňují škálu,
rozsah a vlastně i kvalitu služeb. Ko-

nečný uživatel má jen malou šanci
usměrnit tok financí. Nemluvě o faktu,
že složitý systém sám o sobě spotřebo-
vává velkou část prostředků, které by
našly efektivnější uplatnění přímo
o spotřebitele.

Výběr dělá uživatel, ne stát

CEVRO pozvalo do Prahy několik
odborníků ze zahraničí, aby bylo
možné diskutovat o systémech, které
se u nich uplatnily a případně by tedy
mohly být inspirací pro náš stát. Po za-
hajovací řeči, kterou přednesl místo-
předseda Poslanecké sněmovny Ivan
Langer, se ujal slova Andrew Halden-
by, ředitel britského think tanku Re-
form (www.reform.co.uk), který se za-
bývá liberalizací a zrušením monopolu
ve veřejných službách. Haldenby
ihned na začátku pojmenoval základní
problémy většiny současných systémů,
jako například monopolizace a ne-
efektivnost, ale také skrytý vliv politi-

ky a nerovnost. Řešení podle něj musí
být ve snížení byrokracie, orientované
na osobní potřeby, lehce inovovatelné
a hlavně laciné. Řešení přináší také
systém poukázek, které celý systém
zjednodušují, mohou být adresné, leh-
ce se administrují, snižují riziko

zneužití peněz pro jiné účely a hlavně
stimulují konkurenci. Výsledný efekt
se dá označit jednoduše: konečný vý-
běr služeb dělá ten, kdo je užívá a ne
centrum, které pouze uvolňuje platby.

Slova Andrew Haldenbyho na kon-
krétních příkladech z praxe potvrdili
zástupkyně regionální samosprávy
Marseille Corrine Tichit a ředitel fi-
nanční sekce pracovního úřadu v Aa-
chenu Christian Neuss.

Jaké jsou možnosti v České republi-
ce a jaký systém by byl podle ODS op-
timální, o tom informovala stínová mi-
nistryně práce a sociálních věcí Alena
Páralová. Na konkrétních číslech de-
monstrovala neudržitelnost současné-
ho systému. Východiskem je demono-
polizace veřejných služeb a mnohem
efektivnější nakládání s prostředky.

Peníze mají jít za žákem

Odpolední panel konference se
věnoval vzdělávání. Prvním řečníkem

byl poslanec Dolní komory britského
parlamentu a stínový ministr pro
vzdělání Konzervativní strany Mark
Hoban. Ten hned na začátku zdůraz-
nil, že reforma vzdělávacího systému
může dlouho stagnovat, pokud ne-
jsou zvoleny vhodné prostředky.
Konkurence poskytovatelů je v této
oblasti stejně důležitá, jako v jiných
službách.

Stínový ministr ODS byl se svým
britským protějškem ve shodě. Ad-
ministrativa dnes zasahuje do vzdělá-
vání více, než je potřebné. Dochází
i k situacím, kdy jsou úspěšné školy
nuceny omezovat své služby, nebo�
stát si s jejich aktivitou nedokáže po-
radit. Dnešní systém směřuje ke sma-
závání rozdílů mezi kvalitními a špat-
nými školami prostě tím, že platby
nejsou stanovovány podle počtu
žáků. Pokud by byla větší možnost
žáků a jejich rodičů určovat si, která
škola je pro ně nejvhodnější, tj. po-
kud by jejich rozhodnutí znamenalo
možnost ovlivnit směřování pros-
tředků ze státního rozpočtu, systém
by se narovnal a podporoval by kon-
kurenci. Ta nevyhnutelně vede ke
zlepšení nabídky.

Máme kde se inspirovat

Diskusi zahájil ředitel Prvního ob-
noveného reálného gymnázia v Praze
Václav Klaus ml. Zajímal se přede-
vším o návrhy, které má ODS pro vy-
lepšení současného stavu vzdělávání
u nás. Celá diskuse, kterou vedl Petr
Matějů z Anglo-americké vysoké ško-
ly se pak snažila nalézt nástroje, které
by ve veřejných službách pomohly.
Nejčastěji skloňovaným byl právě
výše zmíněný systém poukázek (vou-
cherů). Ten přenáší odpovědnost za
volbu zprostředkovatele služeb na
konečného uživatele. Poukázky jsou
využitelné v oblastech sociálních, pro
zdravotně postižené, nezaměstnané
a také ve školství. V bohaté diskusi
panovala shoda, že příklady existují,
jen je třeba jich využít a přenést je do
České republiky.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

SVOBODA VOLBY VE
VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH

Zleva: Václav Klaus ml., Walter Bartoš, Petr Matějů a Mark Hoban
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Stejně jako vloni i letos se
Liberálně-konzervativní akademie –
tedy jednoleté mezioborové studium
ekonomie, mezinárodních vztahů, po-
litologie, politického marketingu, prá-
va, komunikace a veřejné prezentace –
představila v Olomouci. Na pětatřicet
posluchačů se čtvrtý říjnový víkend vě-
novalo komunikaci a veřejné prezen-
taci v podání Jiřího Frgala a Hany Svo-
bodové, o den později pak politické-

mu marketingu přednášenému Mar-
kem Buchtou. Podobně jako kolegové
v Praze se dozvěděli, jak nejlépe zvlá-
dat komunikaci s druhým či jak zvlá-
dat veřejná vystoupení. V neděli
v rámci přednášek o politickém mar-
ketingu se pak dostalo na témata spja-
tá s volební kampaní, předvolebními
výzkumy a politickou reklamou obec-
ně. Stejně jako v Praze CEVRO při-
pravilo mezi oběma dny pro zájemce

na přivítanou neformální posezení.
Tento měsíc čeká na posluchače LKA
seminář k mezinárodním vztahům
a ekonomii. Ti, kdo nejen tyto, ale
i všechny další semináře a závěrečnou
zkoušku zvládnou, obdrží diplom ab-
solventa LKA a budou mít možnost jej
využít pro připravované tříleté akredi-
tované bakalářské studium, jehož
otevření CEVRO připravuje od příští-
ho akademického roku.

AKADEMIE LETOS
POPRVÉ ZAVÍTALA

DO OLOMOUCE

o cevro

Seminář CEVRO k německým
a polským volbám, který se konal na
začátku listopadu, byl druhou
možností politiků ODS nahlédnout do
kuchyně předvolební kampaně, analý-
zy výsledků i povolební situace politic-
kých stran při parlamentních volbách
v Německu a Polsku. První akce toho-
to typu se uskutečnila v říjnu v Pardu-
bicích, poslední možnost měli zájemci
v Ostravě v polovině listopadu.

Semináře, jenž navazoval na stáže
v předvolebním Německu a Polsku, si
kladl za cíl přiblížit přítomným průběh
volební kampaně, seznámit je s para-
lelami mezi německými resp. polský-
mi pravicovými stranami a ODS a uká-
zat možnosti předvolební kampaně.

Na semináři proto vystoupili účast-
níci stáží – ředitel organizační sekce
Hlavní kanceláře ODS Karel Coufal
prezentoval svoje dojmy z kampaně
v Německu, Viktor Najmon zastupitel
na Praze 5 a člen oblastní rady ODS
Praha 2 Filip Benda pak prezentovali
předvolební chování stran v Polsku.

Po nich se dostali k analýze politolo-
gové CEVRA – ředitel Ladislav Mrk-
las, jenž se zaměřil na samotné volební
výsledky a paralely pravicových stran
v Německu a Polsku s ODS, a šéfre-
daktor CEVRO Revue Petr Sokol,
který objasnil povolební situaci a vy-
jednávání o sestavení vlád v obou ze-
mích. Třetí část obstaral odborník na

politický marketing a spolupracovník
CEVRO Marek Buchta s analýzou
nejzajímavějších prvků volební kam-
paně v Polsku i Německu.

Příspěvky všech zúčastněných při-
nesly zajímavé podněty, které by moh-
ly přispět ke kvalitnějšímu vedení vo-
lební kampaně v podání ODS před
volbami 2006.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Politologickou analýzu obstaral mj. ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.

ČLENOVÉ ODS MĚLI MOŽNOST
POUČIT SE Z VOLEB U SOUSEDŮ

PETRA VIKTROROVÁ

tajemnice CEVRO
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zahraniční inspirace

POVZBUZUJÍCÍ
VÝSLEDKY OBECNÍCH
VOLEB V PORTUGALSKU

RADOMÍR JUNGBAUER

zastupitel v Praze-Zbraslavi,

bývalý velvyslanec

Jméno PSD – sociálnědemokratic-
ká – může být z hlediska orientace
strany zavádějící. Ve svém programu
se PSD prezentuje jako „lidová a so-
ciálně demokratická strana“, přičemž
sama se charakterizuje jako „hlavní
reformní strana portugalského politic-
kého života“. Program, který explicit-
ně poukazuje na její „odlišnosti od ev-
ropských socialistických nebo sociálně
demokratických stran socialistické
orientace“, potvrzuje svým obsahem
středopravicové zaměření PSD.

Komunální volby 9. října předsta-
vovaly první měření politických sil po
šestiměsíční vládě Socialistické strany
(PS), vzešlé z parlamentních voleb
z února letošního roku. Portugalsko
volilo 308 starostů a na 40 tisíc obec-
ních zastupitelů.

PSD získala celkově 158 radnic,
přičemž ve dvaceti případech v koalici
s konzervativní Lidovou stranou
(CDS-PP), zatímco vládnoucí PS při-
padlo jen 109 obecních zastupitelstev.
Na třetím místě skončila koalice s pře-
vahou komunistů, která bude mít roz-
hodující vliv na 32 radnicích.

Pravice si tak udržela pozice, které
dosáhla před čtyřmi léty, a zvítězila ve
12 z 18 nejdůležitějších portugalských
měst včetně největších municipalit, ja-
kými jsou Lisabon, Porto, Coimbra,
Aveiro, Leiría, Jantarem, Cascais
a Sintra.

Šlo o důležitou politickou zkoušku
i pro Marquese Mendese, nového
předsedu PSD, který byl svými vnitro-
stranickými odpůrci od okamžiku své-
ho zvolení ostře sledovaným lídrem.
Ve svých prvních volbách se ocitl ve
složité situaci jako předseda strany,
jež měla od roku 2001 o 43 radnic více
než její hlavní protivník PS. Pro Men-
dese bylo velmi důležité, aby PSD ne-
ztratila dominující vliv v žádné z dosud
ovládaných radnic. Municipalitní vol-
by byly proto pro Mendese klíčovým
a úspěšným testem, třebaže nikoliv de-
finitivním. Rozhodující význam v rám-
ci PSD budou pro něho v tomto směru
mít až lednové volby prezidentské.

Konzervativci a socialisté
v komunálních volbách

Volby byly premiérou i pro nového
předsedu druhé pravicové strany
v zemi konzervativní Lidové strany
(CDS-PP) José Ribeiro e Castro, kte-
rý má ve straně silnou opozici. Komu-
nální volby jsou pro lidovce vždy velmi
nesnadné, nebo� CDS-PP má historic-
ky potíže právě s místními struktura-
mi. Nyní ztratila většinu ve třech rad-
nicích – Marco, Corvo a Oliveira do
Bairro a sama získala pouze jednu
v Ponte de Lima, třebaže v celostát-
ním měřítku má v koalici s PSD větši-
nu v dalších téměř 20 municipalitách.

Na druhé straně socialistický pre-
miér Sokrates byl nucen přiznat, že vý-
sledky obecních voleb „zůstaly za oče-
káváním“ jeho strany a že počítali
s lepším výsledkem. To mu však ne-
bránilo zdůraznit, že socialisté jsou
nadále „významnou komunální stra-
nou“ a zároveň slíbil spolupráci se vše-
mi novými starosty bez ohledu na stra-
nickou příslušnost. Navíc se utěšoval,
že Portugalci umějí rozlišovat munici-
pální volby od činnosti socialistické
vlády, která v zemi „nevládla po dvě
volební období“.

Závěrem lze říci, že předpovědi po-
litologů o potrestání socialistů elekto-
rátem za vládní politiku nepopulár-
ních regulačních opatření v podmín-
kách hospodářské krize se v munici-
pálních volbách také skutečně naplni-

ly. Na druhé straně nelze význam vo-
lebních výsledků přeceňovat. Ze sa-
motné povahy věci nemohou mít do-
pad na politickou stabilitu vlády a přes
zřejmý neúspěch Socialistické strany
za tragedii je z jejího hlediska považo-
vat rozhodně nelze.

ZATÍMCO V ÚNOROVÝCH PŘEDČASNÝCH PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH HLAVNÍ
PRAVICOVÁ POLITICKÁ STRANA V PORTUGALSKU – PSD (SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ STRANA) BYLA PORAŽENA, VÝSLEDKY ŘÍJNOVÝCH
KOMUNÁLNÍCH VOLEB JSOU PRO PRAVICI JAKO CELEK POZITIVNÍ.

Jeden z Mendesových předchůdců
v čele PSD – José Barosso

Pro Mendese bylo velmi důležité, aby
PSD neztratila dominující vliv
v žádné z dosud ovládaných radnic.
Municipalitní volby byly proto klíčo-
vým a úspěšným testem, třebaže niko-
liv definitivním. Rozhodující význam
budou pro něho v tomto směru mít až
lednové volby prezidentské.

Předpovědi politologů o potrestání so-
cialistů elektorátem za vládní politiku
nepopulárních regulačních opatření
v podmínkách hospodářské krize se
v municipálních volbách také skuteč-
ně naplnily. Na druhé straně nelze vý-
znam volebních výsledků přeceňovat.
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galerie osobností

V této době totiž na britských os-
trovech vládla Konzervativní strana
pod neomylným vedením „železné
lady“ Margaret Thactherové, která
nedávno oslavila osmdesáté narozeni-
ny. Jen těžko můžeme v evropské his-
torii, a tím méně kontinentální, hledat
vhodnější příklad aplikace moderní
konzervativní politiky na soudobé po-
měry.

Nešlo o utopický koncept, jak by
mohlo předchozí vyjádření evokovat –
Margaret Thactherové bytostně lpěla
na britských tradicích a tradicionalis-
mus v kombinaci s protestantskou eti-
kou a vlastenectvím se staly jejími
programovými pilíři.

Politika Konzervativní strany za
vlády Thatcherové nabídla prakticky
vše, co konzervativismuchtiví zájemce
může hledat: důraz na svobodu a záro-
veň odpovědnost jedince, podpora ro-
diny jako přirozeného lidského pros-
tředí a důsledné hájení britských ná-
rodních zájmů. Thatcherová byla od-
dána myšlence subsidiarity – až tam,
kde nestačí jedinec a soukromý sektor,
má zasahovat stát – a v intencích zá-
měrů Margaret Thatcherové to zna-
menalo omezit stát pouze na obranu
země a udržování společenského po-
řádku.

Thatcherová nastupovala do pre-
miérského úřadu v době výrazné eko-
nomické krize, která čekala na pravi-
covou ekonomickou smrš�. A ta přišla
a přinesla nad očekávání úspěšné vý-
sledky – inflace za Thatcherové klesla
v roce 1983 na historické minimum, do
přebytku se jí podařilo dostat státní
dluh. A nebude asi překvapivým tvrze-
ní, že těchto výsledků dosáhla Británie
masivní deregulací, privatizací a strikt-

ním omezováním vládních výdajů.
Krom toho provedla Thatcherová vý-
znamné daňové reformy, směřující
k nižšímu zatížení a zejména zjedno-
dušení berní soustavy.

Avšak k tomu, aby mohla tyto re-
formy provést, se musela Thatcherová
vypořádat s nepříjemným soupeřem –
odbory. Ty měly v předchozích labou-
ristických obdobích významné posta-
vení a první žena Británie musela vy-
naložit značné úsilí, aby jejich moc
omezila a navrátila tak politickou zod-
povědnost tam, kam patří – do parla-
mentních lavic. Thatcherová vyznáva-
la čistou parlamentní demokracii se
zastupitelským a exekutivním sborem,
v němž hrají zájmové skupiny mini-
mální roli, odmítla proto rovněž vyjed-
návat se členy IRA, za což málem za-
platila životem po atentátu v Brighto-
nu.

Samostatnou kapitolou konzerva-
tivní politiky rodačky z východoanglic-
kého Granthamu byla zahraniční poli-
tika. Thatcherová se zcela jednoznač-
ně postavila po bok Spojených států
a neopustila je ani při zásahu v Libyi.
Svoji rozhodnost v mezinárodních
otázkách však ukázala již dříve, když
bez váhání poslala vojska k ochraně
Falklandských ostrovů.

K radikálním, ale zcela přirozeným
krokům se britská ministerská před-
sedkyně odhodlala i na domácím poli.
V souladu s doktrínou pořádku v zemi
se tato vláda snažila zpřísnit tresty pro
veškeré zločiny, přenést více zodpo-

vědnosti za vzdělání dítěte na rodiče či
povzbudit významnými slevami vlast-
nické bydlení. Zřejmě nejvýznamněj-
ším krokem konzervativní thatcherov-
ské vlády se ovšem stalo radikální per-
sonální zúžení státní správy, a to až
o dvacet procent.

Margaret Thatcherová slaví v těch-
to dnech významné jubileum. By� její
koncepty jsou už více než dvacet let
minulostí, neměli bychom na toto dě-
dictví zapomínat. Dílo, jak jistě
můžeme patnáctileté působení That-
cherové v čele Velké Británie nazývat,
by mělo trvale sloužit jako inspirace
těm, kterým záleží na hodnotách jako
je svoboda, zodpovědnost či vlaste-
nectví.

MARGARET
THATCHEROVÁ – IDOL

KONZERVATIVCŮ
HLEDÁ-LI STUDENT POLITOLOGIE, POLITICKÝ KOMENTÁTOR ČI POUZE

ČLOVĚK SE ZÁJMEM O NEDÁVNOU HISTORII MAXIMÁLNĚ RYZÍ REALIZACI
LIBERÁLNĚ KONZERVATIVNÍCH DOKTRÍN, NEMŮŽE ŠLÁPNOUT VEDLE,

ZAMÍŘI-LI DO VELKÉ BRITÁNIE POSLEDNÍ ČTVRTINY MINULÉHO STOLETÍ.

Margaret Thatcherová
(*13. 10. 1925)
• britská premiérka (květen

1979–listopad 1990)
• předsedkyně Konzervativní strany

v letech 1975–1990
• ministryně školství (1970–1974)

Politika Konzervativní strany za vlá-
dy Thatcherové nabídla prakticky vše,
co konzervativismuchtiví zájemce
může hledat: důraz na svobodu a zá-
roveň odpovědnost jedince, podpora
rodiny jako přirozeného lidského
prostředí a důsledné hájení britských
národních zájmů.

Samostatnou kapitolou konzervativní
politiky rodačky z východoanglického
Granthamu byla zahraniční politika.
Thatcherová se zcela jednoznačně
postavila po bok Spojených států.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Evropská unie

1/ Tři základní smlouvy daly na počátku
50. let 20. století podnět ke vzniku
evropských struktur. Která ze smluv mezi
ně nepatří?
a) Pařížská
b) Římská
c) Amsterdamská

2/ Evropská společenství jsou vybudována
na principu:
a) supranacionality (nadstátnosti)
b) svrchované rovnosti států

3/ Kterou smlouvou v roce 1992 bylo ES
částečně transformováno v EU?
a) z Nice
b) z Maastrichtu
c) z Lugana

4/ Evropská unie není z právního pohledu
mezinárodní organizací, nebo�
nedisponuje:
a) právní subjektivitou
b) společenskou potřebností
c) politickou poptávkou

5/ Právní systém Evropského společenství
nepatří jako celek ani do práva
mezinárodního, ani do vnitrostátního práva
členských států. Z důvodu své vlastní
svébytnosti je označován souslovím:
a) Community law
b) Equity
c) jurisprudence

6/ Zakládající smlouvy Společenství
vytvářejí právo:
a) terciární
b) sekundární
c) primární

7/ Akty Společenství (Community acts)
jsou definovány jako legislativní akty
orgánů Společenství vydávaných na
základě zřizovacích smluv. Jakým
druhotným názvem bývají označovány?
a) primární
b) sekundární

8/ Základní koncepci vedení a řízení
Společenství tvoří tandem Komise – Rada.
Přiřa
te k těmto orgánům zájmy, které
zastupují?

a) Komise I) Společenství
b) Rada II)členských států

9/ V druhé polovině roku 2005 je
předsedající zemí EU:
a) Itálie
b) Rakousko
c) Velká Británie

10/ Z kolika komor se skládá Evropský
parlament sídlící ve Štrasburku?
a) jedné
b) dvou
c) v určitém období tří

11/ Jaké množství zástupců politických
stran volí voliči České republiky při
volbách do Evropského parlamentu?
a) 22
b) 24
c) 26

12/ Poslanci Evropského parlamentu
věnují jeden týden v měsíci voličům své
mateřské země. Jakou barvu tento týden
má ve svém pojmenování?
a) žlutý (yellow)
b) modrý (blue)
c) červený (red)

13/ Které dílo jednoho z největších
klasicistních skladatelů všech dob,
Ludwiga van Beethovena, zašti�uje po
hudební stránce Evropské společenství?
a) „devátá“
b) Óda na radost
c) „desátá“

14/ Který den je slaven jako den EU?
a) 11. 11.
b) 22. 11.
c) 9. 5.

15/ Jeden z níže uvedených států není
součástí „Eurozóny“. Který?
a) Velká Británie
b) Španělsko
c) Portugalsko

16/ Kolik žlutých hvězdiček v modrém poli
obsahuje původní vlajka Evropského
společenství?
a) 6

b) 10
c) 12

17/ Dva státy tzv. „členské 25“ EU
nepřijaly vnitrozemským referendem
„Ústavu EU“. Které to byly?
a) Francie a Holandsko
b) Řecko a Malta
c) Belgie a Lucembursko

18/ Zúčtovací jednotkou EU, vytvořenou
košem podílů národních měn členských
států, bylo:
a) euro
b) eurodolar
c) ecu

19/ Občanství občanů Evropského
společenství zavedla smlouva:
a) Londýnská
b) Maastrichtská
c) Kodaňská

20/ V jakém dokumentu EU najdeme
platné a účinné právní předpisy EU?
a) úřední věstník
b) sbírka mezinárodních smluv
c) úřední listy

21/ Ve kterém tzv. „kandidátském státě“
EU převládá islámské náboženství?
a) Turecko
b) Írán
c) Irák

Správné odpovědi:
1/c, 2/a, 3/b, 4/a, 5/a, 6/c, 7/b, 8/a-I, b-II,
9/c, 10/a, 11/b, 12/a, 13/b, 14/c, 15/a,
16/c, 17/a, 18/c, 19/b, 20/a, 21/a

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Váš euroskepticismus, týkající
se samotných struktur EU, se promítl
i do vašich znalostí.
8–14/ Měkké NE znamená býti na
půli cesty. Příležitostí k poznání
evropských reálií budete mít
dostatek.
15–21/ Blahopřeji.Vaše vědomosti
vás mohou vynést na přední pozice
Evropské unie.
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

Autorem výroku v křížovce je Margaret Thatcherová, o níž se dočtete v rubrice Galerie osobností.
Tajenky z minulého čísla zní: „Musím říci, že zásoba slov na světovém trhu je bohatá, poptávka po ní však
klesá.“ a „Základ, na němž spočívá pozitivní změna, vidím ve službě bližnímu.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

listopad
V pondělí 24. října 2005 se v hotelu Zlatá štika sešel Regionální sněm Ob-
čanské demokratické strany Pardubického kraje. Jeho hlavním úkolem bylo
po oblastních primárkách na Chrudimsku, Ústeckoorlicku, Svitavsku a Par-
dubicku zvolit krajskou kandidátku pro volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Hostem sněmu byl i první místopředseda ODS
Petr Nečas. Více než stovka volících delegátů, kteří na sněmu zastupovali je-
denáct set členů ODS v Pardubickém kraji, zvolila pořadí kandidátů. V demo-

kratické volbě, která se protáhla do pozdních večerních hodin, rozhodli dele-
gáti o tom, že na prvním místě kandidátky bude starosta Chrudimi Ladislav
Libý. Jako dvojka byl zvolen starosta Ústí nad Orlicí Jiří Čepelka, na třetím
místě skončil stavební podnikatel Daniel Petruška a ze čtvrtého místa bude
do sněmovny kandidovat současný poslanec Václav Nájemník. Na páté mís-
to zvolili delegáti poslankyni Alenu Páralovou, šestá je Magda Lukášová,
sedmý Milan Stejný a osmý Oldřich Ž�árský.

Starosta Chrudimi v čele kandidátky v Pardubickém kraji

Lídrem občanských demokratů ve Zlínském kraji byl podle očekávání na re-
gionálním sněmu v Luhačovicích 22. října zvolen Petr Nečas z Rožnova pod
Radhoštěm, poslanec a první místopředseda ODS. Dvojkou na kandidátce
bude poslanec Jaroslav Plachý z Uherského Hradiště, trojkou auditor Pavel
Svoboda z kroměřížského okresu. Čtvrté místo obsadil zlínský primátor To-
máš Úlehla, přestože oblastní sněm doporučil jako favoritku zlínského okre-
su náměstkyni primátora a bývalou senátorku Irenu Ondrovou. Ta měla v so-

botních primárkách nakonec šanci až na šesté místo na kandidátce a před
touto volbou se kandidatury vzdala. Irena Ondrová zdůvodnila své odstoupe-
ní konfliktem kandidatury do sněmovny se svým současným členstvím
v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kterého by se musela ještě před
volbami vzdát. Volba do sněmovny z šestého místa krajské kandidátní listiny
ODS je přitom velmi málo pravděpodobná.

Petr Nečas zlínským lídrem

Občanská demokratická strana vybrala své kandidáty do červnových parla-
mentních voleb také v Olomouckém kraji. V pondělí 31. října proběhl regio-
nální sněm, na němž byl zvolen lídrem kandidátky Ivan Langer z Olomouce,
z druhého místa se o přízeň voličů bude ucházet stávající poslanec Petr Krill

ze Šumperka. Trojkou kandidátky je Radim Fiala z Prostějova, který je měst-
ským radním. Čtvrtou pozici na kandidátce v Olomouckém kraji vybojoval
místostarosta Přerova Zdeněk Boháč.

ODS na Olomoucku povede I. Langer

Předseda občanských demokratů Mirek Topolánek bude podle očekávání
bojovat o přízeň voličů v blížících se parlamentních volbách v Praze. Do po-
zice takzvaného superlídra ho zvolila pražská ODS. Druhým mužem v pořadí
bude staronový předseda pražské ODS Jan Bürgermeister. Za ním následuje

poslankyně Lucie Talmanová, předseda ODS v Praze 5 František Laudát,
poslanci Tomáš Dub, Vladimír Doležal, Petr Bratský, Tomáš Kladívko, Marek
Benda, podnikatel Boris Štastný a stávající poslanec Zbyněk Novotný.

Topolánek bude kandidovat v Praze

Lídrem kandidátky Občanské demokratické strany ve Středočeském kraji pro
volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 bude Vlastimil Tlustý. Rozhodli
o tom účastníci listopadového regionálního sněmu v Nymburce. Tlustý sta-
nul v čele kandidátky jednoznačně, když pro něj hlasovalo 140 ze 159 účast-

níků sněmu. I na dalších čelných místech kandidátky byli schváleni současní
poslanci – Eva Dundáčková, Jan Vidím, Jan Klas, Petr Tluchoř a Jan Schwip-
pel. Z dosavadních poslanců neuspěl jen Tomáš Teplík, který se propadl až
na 25. místo na kandidátce.

Tlustý obhájil pozici středočeského lídra

Lídrem ODS v Moravskoslezském kraji pro volby do sněmovny se dnes stal
poslanec a bývalý ministr dopravy a spojů Martin Říman z Frýdku-Místku.
Rozhodli o tom členové regionálního výboru ostravských občanských demo-
kratů. Říman získal 90 ze 101 odevzdaných hlasů. Říman vedl kandidátku
ODS také v minulých volbách. Na druhém místě kandidátní listiny se umístil

poslanec Radim Chytka z Ostravy a třetí je Miroslav Krajíček z Opavy. Novou
tváří na špičce kandidátky je čtvrtý Jaroslav Krupka, který je manažerem fir-
my podnikající v telekomunikacích. Za ním následují dosavadní poslanci
Hrnčíř a Sehoř.

Moravskoslezským lídrem M. Říman

V barvách ODS kandiduje v kraji Vysočina z prvního místa místopředsedkyně
strany Miroslava Němcová, kterou delegáti regionálního sněmu v Pelhřimo-
vě potvrdili v roli lídra, kam ji navrhla výkonná rada. Za ní jsou na kandidátce
z hlediska centrální pražské politiky nové tváře. Druhý je primátor Jihlavy

Vladimír Hink, třetí pak starosta Žirovnice Milan Šmíd, čtvrtá tajemnice ČLK
Simona Kafoňková a pátá ředitelka soukromé ZUŠ Lenka Šoposká. Dosud
měla pravicová strana na Vysočině dva poslance.

Němcová povede kandidátku na Vysočině
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www.cevro.cz

Další informace, včetně přihlášek na akce
a objednávkových formulářů, najdete na

15 let poté | Sociální stát – sen, nebo noční můra? | Krajské volby 2004
Mozaika komunikace | Edice „Víme o sobě“ | Edice „Analýzy“

Publikace

– Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
– 2005/2006: studijní skupiny v Praze a Olomouci; kurzy ekonomie, 
   komunikace a veřejné prezentace, mezinárodních vztahů, 
   politického marketingu, politologie, práva

Liberálně-konzervativní akademie

– Hamburk, Madrid, Lisabon, Vídeň, Krakov
– Forum Populini – Rovná daň, V4+Ukrajina
– Diskusní fóra v Ostravě, Plzni, Pardubicích a Praze

Konference a semináře

– Informace, které musíte mít!
CEVROREVUE – časopis pro příznivce pravicové politiky
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