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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Právě jste otevřeli poslední letoš-
ní číslo CEVROREVUE.

Hlavním tématem prosincového
vydání se stala svoboda a její prosa-
zování v konkrétních oblastech živo-
ta občanů. V úvodní stati tematické
části redaktor CEVROREVUE Zby-
něk Klíč hodnotí z tohoto pohledu
návrhy, se kterými v předvolebním
období přicházejí občanští demo-
kraté. Další tematický článek při-
chází ze zahraničí. Dosavadní brit-
ský stínový ministr školství Konzer-
vativní strany Mark Hoban pro naši
revue popsal návrhy své strany v ob-
lasti vzdělávání. Poslední tematický
příspěvek připojila Eva Veselá a je
o svobodě volby v České republice.

Pravidelný rozhovor jsme tento-
krát vedli se stínovým ministrem
zdravotnictví a senátorem Tomášem
Julínkem. Tématem rozhovoru se
nemohlo stát nic jiného než aktuální
nástup ministra Ratha a jeho útok
na české zdravotnictví.

Jako vždy mají velmi zajímavý ob-
sah i další rubriky. Představení poli-
tické reklamy tentokrát míří do Pol-
ska a Marek Buchta v něm ukazu-
je, že i pravicová strana může na
své konkurenty ve volbách zaútočit
zleva.

V reformním koutku se právník
a ekonom Martin Kupec zamýšlí nad
fungováním Nejvyššího kontrolního
úřadu.

Dvanáct otázek na nepolitické
téma tentokrát představuje poslan-
ce a stínového ministra zemědělství
Jiřího Papeže.

Bohatá je i rubrika „O CEVRO“,
protože naše sdružení bylo v uplynu-
lém měsíci opět velmi aktivní, a to
doma i za hranicemi.

Zahraniční pohled obstaral René
Šifta, který se zaměřil na americký
Federální rezervní systém. V galerii
velkých osobností pravice předsta-
vujeme významného ideologa svo-
body a demokracie Alexise de Toc-
queville.

Závěrem mi dovolte popřát všem
čtenářům krásné vánoce a mnoho
štěstí do nového roku 2006!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
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Vlastimil Tlustý představil na kon-
gresu ODS v Brně návrh reformy da-
ňové, důchodové a mzdové oblasti,
který počítá se zavedením rovné daně
ve výši 15 procent (s odečitatelnými
položkami na dítě), rovného důchodu
ve výši 20–25 % a rovného státem za-
jištěného příjmu ve výši 6000,– hru-
bého.

Principy reforem

Základním principem reformy
zdravotnictví z pera stínového minis-
tra zdravotnictví Tomáše Julínka bude
rozdělení financování zdravotnictví do
čtyř zdrojů – ke stávajícím odvodům ze
mzdy přibude především zavedení in-
dividuálního osobního účtu, na který

bude dílem přispívat stát, dílem povin-
ně občan. Poslední položka bude dob-
rovolná.

Školská politika Waltera Bartoše
především zajistí rovný přístup ke
všem žákům prostřednictvím rovných
dotací na žáka, nikoliv na školu a jed-
notnou studentskou dávku. Umožní
rodičům vybrat si školu, která bude
pro jejich dítě nejvhodnější.

Sociální politika stínové ministryně
práce a sociálních věcí Aleny Páralové
přináší snížení platby na důchodové
pojištění o 8 procent a přichází s ojedi-
nělou novinkou mezigenerační solida-

rity, která bude zajiš�ována převodem
dvou procent z hrubé mzdy dítěte na
důchod rodiče.

Reforma posiluje postavení
a důstojnost občana

Co tyto návrhy znamenají a čím se
odlišují od socialistické praxe? Přede-
vším posílením svobody a zodpověd-
nosti občana – jednotícím znakem
všech reforem ve veřejných službách
je přenesení řady kompetencí z insti-
tuce či státu na občana. Stát již nebude
rozhodovat, na jakou školu pošlete své
dítě či jakou částkou se zabezpečíte
pro případ úrazu. Prostřednictvím
osobních zdravotnických účtů bude
znát občan částku, kterou může použít
na své pojištění a zároveň se mu tím
sníží odvody.

Sociální služby, vzdělávání, finance
či důchody budou podrobeny změně,
významně posilující postavení občana,
jeho zodpovědnost a samostatnost.
Zároveň však nebudou znamenat, jak
se často snaží argumentovat levice,
zhoršení situace pro sociálně slabší.
Ve všech návrzích ODS je uplatněn
princip rovnosti, nikoliv ve smys-
lu výsledků, ale startu, kombinovaný
s možností všech si tuto situaci vylep-
šit. Nebude tak docházet k absurditám
socialistické vlády, kdy se podpory do-
stávalo paradoxně spíše těm, kteří ji
nepotřebovali.

Rovný přístup ke všem

Za vlády ČSSD bylo přistupováno
ke každému člověku odlišně, a to bez
jakéhokoliv racionálního zdůvodnění.
Návrhy ODS naopak počítají s rovným

přístupem ke všem občanům v oblasti
daňové (rovná daň), mzdové (státem
zajištěný příjem), důchodové (rovný
důchod), školské (příspěvek na žáka,
nikoliv na školu) i zdravotnické (rovný
příspěvek státu na osobní zdravotnic-
ký účet).

Nikdo tedy nebude vystaven exis-
tenčním problémům a všichni budou
mít zajištěny minimální služby. Záro-
veň však nebude popřen druhý prin-
cip, kdy ten, komu se státní podpora
zdá malá, může navýšit finanční pros-
tředky pro daný účel ze své vlastní
kapsy. Pomineme-li samozřejmou
možnost živit se vlastní prací, existuje
samozřejmě možnost individuálního

přilepšení jak ve školské politice pros-
třednictvím studentského spoření
podpořeného státem, tak individuál-
ním navýšením konečného důchodu
(tj. nad 20–25 % zajištěných státem) či
možnost přilepšit si, co se zdravotní
péče týče, dobrovolnými příspěvky do
osobního účtu.

Základem je občan

Jak bylo zmíněno výše, všechny tyto
návrhy ODS mají jedno společné –
přistupují ke každému člověku s vědo-
mím jeho hodnoty, tedy rovně ke
všem, snaží se dát občanovi do rukou
po právu mu přináležející moc rozho-
dovat o vlastních záležitostech a vý-
znamně zjednodušují např. zdravot-
nický, daňový či sociální systém. Její
podpora nesměřuje pouze do nejbo-
hatších vrstev a řadou opatření pone-
chává či přisuzuje minimum všem. Vý-
sledkem jejích návrhů by měl být pře-
devším jednodušší systém, zvýšení
efektivity a významné rozrůznění na-
bídky.

téma

HLAVNÍ ROLI
VE VOLBÁCH BUDE
HRÁT SVOBODA

S PŘICHÁZEJÍCÍMI VOLBAMI ZAČÍNAJÍ POLITICKÉ STRANY PREZENTOVAT SVÉ
NÁVRHY, JAK BY CHTĚLY ZMĚNIT TU KTEROU OBLAST SPOLEČNOSTI. ODS SE
ZAMĚŘILA PRIMÁRNĚ NA OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB. NÁVRHY STÍNOVÝCH
MINISTRŮ ŠKOLSTVÍ, FINANCÍ ČI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ DÁVAJÍ TUŠIT,
ŽE LETOŠNÍ VOLBY BUDOU ZEJMÉNA O INDIVIDUÁLNÍ SVOBODĚ VOLBY VE
VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Co návrhy ODS znamenají a čím se
odlišují od socialistické praxe? Přede-
vším posílením svobody a zodpověd-
nosti občana – jednotícím znakem
všech reforem ve veřejných službách
je přenesení řady kompetencí z insti-
tuce či státu na občana.

Návrhy ODS přistupují ke každému
člověku s vědomím jeho hodnoty, tedy
rovně ke všem, snaží se dát občanovi
do rukou po právu mu přináležející
moc rozhodovat o vlastních záležitos-
tech. Podpora nesměřuje pouze do
nejbohatších vrstev.
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Přílišná centralizovanost labouristů

Častým problémem financování
školství je poměr soukromého a veřej-
ného sektoru. Britský školní systém je
ovládán státem. Přes 90 % dětí je
vzděláváno ve školách provozovaných
a placených státem. Stát v minulosti
nechal školy, aby se staraly samy o se-
be. To se ale v posledních 25 letech
změnilo, lidé se více zajímají o stan-
dardy ve školách. Poslední konzerva-
tivní vláda zavedla reformy, které pos-
kytly rodičům větší přehled o úrovni
vzdělávání. Byly stanoveny testy v 7, 11
a 14 letech, byly zavedeny pravidelné
nezávislé inspekce a standardizovány
požadavky. Ale současně školy dostaly
větší volnost nad rozpočtem a kontro-
lu nad aktivy. Naopak vláda labouristů
školství centralizovala vydáním přes-
ných pravidel vzdělávání a uložila ško-
lám, za co mají peníze utrácet. Zatím-
co konzervativní reformy zlepšily stan-
dard, vývoj se te� zabrzdil. Mnoho
učitelů si na přílišnou centralizaci
vzdělávání za vlády labouristů stěžuje
a považuje to za překážku dalšího
zlepšování školského systému.

Program britské Konzervativní strany
na změnu v oblasti vzdělání

Tři hlavní principy, které tvoří náš
program, jsou:
� svoboda školám, vysokým školám
a univerzitám, která jim umožní uspo-
kojovat potřeby studentů,

� žákům a studentům větší možnost
výběru,
� přísnost a vysoké standardy zkou-
šek.

Budeme například podněcovat
školy, aby přijímaly více žáků a také
umožníme otevírání nových škol, aby
se zvětšil výběr. Pokud školy budou
mít svobodu, budou lépe schopny na-
bídnout žákům vzdělání, které bude
potřebné pro jejich budoucí uplatně-
ní. Panuje všeobecné znepokojení ze
zvyšujícího se počtu studentů s nej-
lepšími známkami při závěrečných
testech, zatímco zaměstnavatelé
a další si stěžují na úroveň matema-
tické i písemné gramotnosti. Chce-
me, aby testy byly přísné, aby výsled-
ky dobrých studentů byly patřičně
oceňovány a aby absolventi byly
schopni číst, psát a počítat na kvalitní
úrovni.

Finanční podpora vlády studentům

Úkol, před kterým stojí každá vlá-
da, je zvýšit počet lidí, kteří se po
ukončení základní školní docházky
dále vzdělávají. Pomoci může systém
finanční podpory žáků z chudých ro-
din.

Ve Velké Británii mají nárok na fi-
nanční podporu žáci z chudých rodin
ve věku mezi 16 a 18 rokem. Zkuše-
nosti ukazují, že to více podněcuje
mladé lidi zůstat ve škole.

Na vysokých školách se za vzdělá-
vání platí a vláda poskytuje půjčky na
životní náklady. Poplatky se v sou-
časné době platí na začátku roku
a dosahují výše kolem Ł 1000. Podle
nového schématu, který začne platit
příští rok, budou moci školy účtovat
až Ł 3000, ale platba bude moci být
pozdržena až do ukončení školy.
Vláda pochopila, že nový systém
mladé lidi odrazuje a zavádí program
stipendií pro děti z chudých rodin.
Protože toto schéma teprve začne
platit, nedokážeme určit, jaký bude
mít dopad. Vláda nabízí nízko úroče-
né půjčky na životní náklady, které
jsou splatné až po dokončení univer-
zity.

V posledních volbách jsme vedli
kampaň za zrušení těchto poplatků,
které mohou odradit mladé lidi
z chudších rodin od studia. To proto,
že studenti v Británii jsou již te�
zatíženi velkými dluhy, když opouště-
jí univerzity. Další poplatky by situaci
ještě zhoršily.

MARK HOBAN

stínový ministr školství

Velké Británie

CEVRO USPOŘÁDALO NA ZAČÁTKU LISTOPADU KONFERENCI S NÁZVEM
SVOBODA VOLBY VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH. KONFERENCE SE ZÚČASTNIL
I STÍNOVÝ MINISTR ŠKOLSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE MARK HOBAN
Z KONZERVATIVNÍ STRANY. PŘINÁŠÍME VÁM NĚKOLIK JEHO PODNĚTŮ.

ŠKOLSKÁ POLITIKA
VE VELKÉ BRITÁNII
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Myslím, že to poslední v řadě vyřče-
né, je podstatou velmi pomalého zro-
du občansky kultivované společnosti.
V minulosti se většina lidí smířila (i vě-
řila) s ideály socialismu, kolektivismu
či dokonce komunismu. Následně pak
tvrdá praktická zkušenost je uvrhla
v jakousi beznaděj a zapomnění, že
každý z nás má svoji vnitřní osobní vol-
bu v sobě vždy! Společnost (i jednotli-
vec) jakoby onemocněla podobně jako
pacient, který už nevidí svoji možnost
volby, je dezorientován a někdo jiný
(psycholog, psychiatr, …) mu musí po-
moci najít správnou cestu pro jeho
osobní samostatné řešení. Mnozí z nás
proces „uvědomění si možnosti volby“
mají už dávno za sebou, jiní se s tím za-
tím „perou“, někdo možná ani netuší,
že tuhle možnost má. Tento můj názor
je ovlivněn především neustálým po-
zorováním venkovského prostředí ve
srovnání s prostředím větších aglome-
rací, kde častější působení tržních
vztahů ve všech oblastech života pod-
poruje uvědomění si důležitosti svo-
bodné volby (obchody, kultura, zdra-
votnictví, školství, …).

Odtud je již jen krůček k uvědomě-
ní si sebe sama a možnosti volby i v os-
tatních oblastech, především vlastních
ideálů a jejich realizací ve společnosti
druhých. Pomáhejme proto všem těm,
kdo cestu hledají, i těm, kdo ještě neo-
tevřeli oči. A … bu�me trpěliví, dů-
slední a hlavně optimističtí. Vyplatí se
nám to! Máme přeci svůj cíl.

Tento můj příspěvek byl vyprovo-
kován především účastí na meziná-
rodní konferenci s názvem „Kuba –
na cestě k demokracii? Dopady sou-
časné zahraniční politiky států EU“.
Požadovaná jednotnost zahraniční
politiky ze strany zúčastněných má
své opodstatnění především v zájmu
solidární podpory politických vězňů,
jejich rodin a všech, kteří ztrácejí na-
ději na osvobození, pokud některé
státy nevyjadřují svoje stanovisko
jasně, zřetelně a důrazně. Takoví
lidé svým citlivým osobním příkla-
dem dávají uzavřené společnosti na-
ději, že život je možné užívat i jinak,
v systému, který je k lidem spravedli-
vější, motivuje je ke zkvalitnění svojí
vlastní práce, svých vztahů k ostat-

ním lidem a jimi vytvořených hod-
not.

Sami kolem sebe vidíme stále hod-
ně nezájmu o věci veřejné. A není
divu. Zpřetrhané vazby vůči společ-
nosti (státu) se teprve obnovují. Být
hrdý na svoje společenství a mít o něj
zájem mimo jiné také znamená být
spokojený se zlepšováním podmínek
pro každého poctivého a pořádkumi-
lovného občana. Systém spolupráce
založený na soutěži je toho dnes a den-
ně důkazem i v mnoha prosperujících
firmách. A v tomto smyslu je i stát fir-
mou, občan jeho akcionářem, vláda
managementem. Ve výběrovém řízení
(volbách) se o svoje hlasy uchází jed-
notlivé politické strany. Obrovská vý-
běrová komise (voliči) se jednou za
čtyři roky sejde a posoudí, komu dá
šanci dosáhnout co nejlepšího výsled-
ku. Před tím by ale měla hodnotit
parametry stávajícího managementu,
chce-li, aby se akcionáři měli lépe a fir-
ma prosperovala.

Závěrečný účet toho bude dokla-
dem. Svobodně se můžeme rozhod-
nout komu hlas dáme, aniž by nám za
to hrozil jakýkoliv postih. Na Kubě ani
takovou, dnes už pro nás samozřej-
mou, možnost nemají(?). Za svá jasná
stanoviska jsou trestáni a postihováni.

Zkušenosti postsocialistických stá-
tů by měly být výstrahou a přesvědče-
ním pro jasný postoj představitelů Ev-
ropské Unie. Ještě dlouho se budeme
potýkat s důsledky systémů, které svo-
bodnou volbu ve všech oblastech dlou-
hodobě potlačovali či potlačují.

POTŘEBA SVOBODNÉ
VOLBY!

EVA VESELÁ

místopředsedkyně OS ODS

Písek

V MINULÝCH DNECH JSEM SE ZÚČASTNILA NĚKOLIKA MEZINÁRODNÍCH
KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ. MUSÍM ŘÍCI, ŽE VŠEMI SE PROLÍNALA SILNÁ
POTŘEBA PROSAZENÍ SVOBODNÉ VOLBY JAKO DŮSLEDEK PŘEDCHOZÍCH
A SOUČASNÝCH ŠPATNÝCH ZKUŠENOSTÍ. KLADU SI OTÁZKU, JAK JE MOŽNÉ,
ŽE 16 LET PO REVOLUCI, KDY U NAŠICH STÁTŮ DEMOKRATIZAČNÍ PROCES
ZAČAL, „ONU SVOBODU“ NEMÁME V SYSTÉMU, ZÁKONECH A … V SOBĚ
SAMÝCH?
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Jaký je Váš názor na nového ministra zdra-
votnictví Davida Ratha?

Myslím si, že premiér Paroubek vy-
bral osobu, která, stejně jako předcho-
zí ministři, nemá žádnou vizi, žádné
komplexní řešení. Rozdíl oproti před-
chozím ministrům je v tom, že to není
sociální demokrat, to si však musí Jiří
Paroubek zodpovědět u sebe a v so-
ciální demokracii. Druhá věc je, že je
to osoba velmi kontroverzní, takže
vzniká obava, že by spíš mohl do voleb

napáchat v systému škodu. Za šest mě-
síců reálně nemůže udělat nic pozitiv-
ního, zvláš� když nemá vizi a nemůže
tedy připravit projekt, začít jej realizo-
vat a oslovit tím voliče.

Jedná se o člověka s charakteristi-
kou chorobně ambiciózního, sebes-
tředného člověka, který touží ovlád-
nout resort, ví, že se to dělá prostřed-
nictvím peněz a vůbec mu nezáleží na
tom, jak vše dopadne. Jde mu přede-
vším o to, aby mediálně dobře vypadal
jako ten správný ministr. Já se však do-

mnívám, že přecenil svoje síly, protože
když chcete být ministrem, musíte od-
vést práci, zvláš� v situaci, když před
Vámi šest ministrů tu práci neodved-

lo. Je tu mnoho problémů: běžná
agenda, potřebujete, aby lidé pracova-
li, aby vládla v resortu stabilita a ne-
můžete dělat silná, dramatická roz-
hodnutí, navíc taková rozhodnutí, kte-
rá by byla destruktivní.

Jaký je Váš pohled na říjnovou stávku sou-
kromých lékařů? Myslíte si, že může přispět
ke zlepšení situace ve zdravotnictví?

Je třeba se podívat na požadavek,
který prosazují – chtějí, aby vláda stáh-
la zákony, které ona naopak pořád
prosazuje, ministr–neministr a lékaři
správně tuší, že v těch zákonech jsou
věci, které jdou proti soukromému
sektoru a které dělají z doktorů v am-
bulantní privátní sféře vazaly. Já před-
pokládám, že budou bojovat dál.

Podíváte-li se na zdravotnictví jako celek,
kde vidíte největší problémy?

Především v tom, že zdravotnictví
se pořád vylučuje jako něco zvláštního
a nenavozují se tu pravidla jako v nor-
málním sektoru ekonomiky. Je ne-
možné, aby nákladný klient, na kte-
rém může doktor provést náročné zá-
kroky, byl neatraktivní. To znamená
odmítání těžce nemocných pacientů,
neatraktivních starých a těžce nemoc-
ných lidí, což je koneckonců projevem
patologie toho systému. Lidé, ze setr-
vačnosti z postkomunismu, z toho jak
jim je zdravotnictví líčeno, ze strachu
z nemoci, akceptují to, že se k nim lé-
kaři chovají nepřátelsky, že stojí fronty
v čekárnách a nakonec se ani nedozvě-
dí, co jim je. To je přesně obraz zdra-
votnictví a toho, že tento sektor eko-
nomiky není v pořádku.

Mohl byste na závěr nastínit základní tezi
reformy zdravotnictví dle ODS?

Cílem je navodit co nejstandard-
nější prostředí, tzn. poptávku a nabíd-
ku, aby fungovala cena jako vyjádření
těchto dvou proměnných, a to v koru-
nách, nikoliv v bodech. Pro CEVRO
připravíme materiál jako přílohu, kde
bude možné se dočíst veškeré podrob-
nosti.

ROZHOVOR
Tomáš Julínek

stínový ministr zdravotnictví

MUDr. Tomáš Julínek
(*1956)
Vystudoval Lékařskou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně. Po studiu
pracoval jako lékař v nemocnicích
v Jevíčku, Svitavách, či ve fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně. V le-
tech 1991–1994 vykonával funkci
primáře, resp. náměstka ředitele ne-
mocnice v Ivančicích. Do politiky
vstoupil v roce 1996 a o dva roky poz-
ději byl za ODS zvolen do Senátu. Od
počátku působil zejména ve Výboru
pro zdravotnictví a sociální politiku,
od března 2003 je rovněž stínovým
ministrem zdravotnictví. Po svém
opakovaném zvolení do Senátu v ro-
ce 2004 se stal předsedou senátního
klubu ODS. Kromě toho je členem
Meziparlamentní unie.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Zdravotnictví se pořád vylučuje jako
něco zvláštního a nenavozují se tu
pravidla jako v normálním sektoru
ekonomiky.

Odmítání těžce nemocných pacientů,
neatraktivních starých a těžce nemoc-
ných lidí je projevem patologie toho
systému.
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Když nedávno na sjezdu KDU-
-ČSL vystoupil prezident Klaus,
média tuto situaci přešla pouhým
konstatováním. Jinak se k ní posta-
vil premiér Paroubek, který opět
ukázal, že na světě neexistuje jedi-
ná věc, ke které by nedokázal vy-
jádřit nějaké pronikavé stanovis-
ko. Prezidentův projev podrobil
tvrdé kritice. Jak to, že prý nad-
stranický prezident na sjezdu poli-
tické strany vyslovuje své politické
názory? A byl tam jako prezident,
či jako čestný předseda ODS? Za
čí peníze? A vůbec, dovolil jsem
mu to?

Odpovědět by se dalo několika
způsoby. Paroubkovi předně podle
všeho vadí, že prezident vůbec ně-
jaké názory má, kterýmžto komfor-
tem pan premiér evidentně nedis-
ponuje. Všechny své výroky podři-

zuje účelovým zájmům a mění je
podle aktuální situace, co mu do-
poručí mediální poradci.

Druhým postřehem je už poně-
kolikáté opakovaný moment, kdy
panu premiérovi v jeho buldozero-
vitosti nedochází, že jeho snaha
stále někoho komandovat působí
ve spojení s osobností prezidenta
republiky úsměvně až komicky.

Na závěr by se dalo dodat, že
hostem sjezdu KDU-ČSL byl mj.
i ministr financí Bohuslav Sobot-
ka. Jeho přítomnost a projev láka-
jící křes�anské demokraty do další
koaliční vlády však premiéru Pa-
roubkovi nevadil …

A tak mne napadá otázka: Jako
co na lidoveckém sjezdu vystupo-
val tento mladý muž, o němž je
známo, že nikdy v životě nepraco-
val ani nepodnikal, zatímco nyní

vzhledem ke své funkci říká jiným,
jak mají pracovat a podnikat oni?
Byl tu jako ministr financí, v jeho
případě spíš ministr zadlužování?
Nebo jako místopředseda koaliční
vlády, na níž se lidovci podílejí? Či
jako úřadující předseda ČSSD?
A kdo platil benzín do limuzíny,
která ho do Plzně přivezla? Minis-
terstvo, úřad vlády, nebo Lidový
dům?

Tyto otázky si pan premiér jistě
neklade. Nemá totiž stejný metr na
všechny a na všechno. Dokládá to
i svým útěkem před volebním fias-
kem z Prahy k nám do Ústeckého
kraje. Pořád ale nepochopil podle
jakého metru jej budou měřit zdej-
ší voliči. A tak jen malé upozorně-
ní: Ten metr se bude jmenovat ne-
zaměstnanost, která se tu za dobu
vlády ČSSD zdvojnásobila.

Evropskou unii čeká složitý tý-
den jednání a rozhodování. Britský
návrh finanční perspektivy pro
roky 2007–2013 nepřinesl žádná
překvapení: šetřit se má na účet
nejchudších.

Bouří se proto nejen nové člen-
ské státy, ale i Evropská komise.
Její předseda José Manuel Barro-
so dokonce označil návrh za nepři-
jatelný.

Je zřejmé, že kvůli otázce roz-
počtu se britský premiér Tony Bla-
ir dostal do nesnadné situace. Nic-
méně není nutné, aby premiér Jiří
Paroubek otevřeně a vřele hájil
britskou pozici.

Na svém evropském turné z mi-
nulého týdne Blair totiž ukázal, že
svůj návrh dokáže obhájit sám. Do-
konce byl tak úspěšný, že dokázal

využít obav ze zpoždění financová-
ní v roce 2007 k tlaku na nové členy
a příslibem jednoduššího čerpání
některé z nich nalákat ke „kom-
promisu“.

Tím fakticky dosáhl svého tak-
tického cíle: definitivně rozbít jed-
notnou pozici nových členských
zemí vůči rozpočtu.

Přitom jediná možnost, jak vy-
jednat lepší podmínky pro nové
členské země v budoucím rozpoč-
tu, je společné a koordinované jed-
nání. Tvrdý postoj Polska a Ma-
�arska, ba dokonce i podpora Ev-
ropské komise, to vše může být
marné kvůli nedostatku podpory
a solidarity mezi novými státy Ev-
ropské unie.

Je nutné zaujmout jasný, jed-
notný a nekompromisní postoj vů-

či finanční perspektivě – jen tak je
možné dosáhnout přijatelného
ujednání.

Ministerský předseda Paroubek
se zdá být přemožen britským tla-
kem. Dokonce se ve svém včerej-
ším článku pro HN obává, že „další
prodlužování jednání o budoucím
financování EU nahrává zpochyb-
ňování rozšíření“ Evropské unie.
Ptám se tedy: chceme vůbec rozši-
řovat unii, která by nebyla schopná
se příslušně postarat o své nové
členy?

JIŘÍ ŠULC

předseda Regionálního

sdružení ODS Ústecký kraj,

hejtman

MALÁ POZNÁMKA O (NE)STEJNÉM
METRU

NAOPAK, NOVÁČCI AŤ SE SJEDNOTÍ
DAVID ŠEICH

poslanec PSP ČR
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SENÁT

K nepokojům ve Francii adminis-
trativa EU zatím mlčí. Je to pocho-
pitelné – musí být vyvedena z míry
tím, co se děje v jedné ze zemí
považovaných za tahouna evropské
integrace. My bychom však měli
umět analyzovat, co to bude zname-
nat pro budoucnost EU i pro nás.
Skutečností je, že německofran-
couzský motor EU se zadrhl. Ně-
mecko se tak dlouho nemohlo roz-
hodnout, kterým směrem se vydat,
až se ve volbách raději rozhodlo stát
na místě. Křehkost dnešní Francie
zase můžeme vidět denně v televizi,
přičemž interpretace řádění na
předměstích francouzských měst,
pouze jako výronu náboženských
pnutí, neobstojí. Jde i o krizi tzv. ev-
ropského modelu sociálního státu,
který na jedné straně korumpuje,
a tudíž demotivuje celé sociální či

etnické skupiny, na straně druhé je
izoluje a radikalizuje nepružnos-
tí a uzavřeností svého pracovního
trhu.

Ve Francii i v Německu vypluly
na povrch věci, které byly poměrně
dlouho skryty pod hladinou. Situace
v EU se zkrátka mění, ale česká poli-
tika vůči EU – ostatně jako vždy – to
nereflektuje a stále se pohybuje
v zajetí integrační mytologie z ne-
dávné minulosti. Jedním z takových
mýtů je tvrzení, že ČR musí být co
nejúžeji propojena s tzv. „tvrdým“
(německo-francouzským) jádrem
EU zejména pro případ, kdyby zača-
la vznikat tzv. „vícerychlostní“ EU.
Přitom je to právě tvrdé jádro EU,
které prochází největšími problémy.

Hlavním problémem dnešní EU
není spor o její finanční rámec na
léta 2007–2013, i když se nás socia-

lističtí milovníci přerozdělování
všeho druhu snaží přesvědčit o opa-
ku. Jde o to, jak si udržet ve vlast-
ních rukou dostatek ekonomických
nástrojů, kterými můžeme modelo-
vat naše ekonomické prostředí a po-
ložit tak základy zdravému a dlou-
hodobému ekonomickému růstu.
Ne, naše cesta do Evropy opravdu
nevede přes Německo, nevede ani
přes Francii. Nové členské země
včetně ČR se mohou stát zdrojem
nové hospodářské dynamiky uvnitř
EU, mohou se stát novým evrop-
ským motorem. Musí však mít odva-
hu formulovat vlastní evropskou po-
litiku, přijít s novým evropským pa-
radigmatem, které bude lépe vyho-
vovat 21. století. Budou-li jejich eli-
ty pouze poslušně papouškovat, za-
vedou své země postupně do stej-
ných problémů.

V roce 1998 padla tehdejší
Klausova vláda pro nikdy nepotvr-
zené podezření z 200 milionů ulo-
žených někde ve Švýcarsku. Situa-
ce se od té doby hodně změnila.

Expremiér Stanislav Gross, kte-
rý neuměl vysvětlit své osobně
utracené miliony, odstoupil. Priva-
tizaci Unipetrolu vyšetřuje polská
prokuratura a vedoucí sekretariá-
tu českého premiéra chce mít na
stole „pět českých“. Je odejit. Mi-
nistr Zgarba a jeho podřízení
umožní obchod s pozemky za mi-
liardy korun. Pozemky pod letiš-
těm jsou přeci jen velké sousto.
Média to odhalí a ministr rezig-
nuje.

Nejnověji ministr zdravotnictví
se netají tím, že k ovládnutí mi-

liardových toků ve Všeobecné
zdravotní pojiš�ovně použije snad
jakýchkoliv prostředků. Pomocí
naprosto nestandardních kroků
chce odvolat ředitelku Všeobecné
zdravotní pojiš�ovny a dosadit na
její místo svého člověka.

A popularita Paroubkovy vlády
stále stoupá …

Tak jako řada z vás si to neumím
vysvětlit. Změnil se za těch sedm
let od pádu vlády tehdejšího pre-
miéra Klause pohled na politiku?
Nebo se změnilo vnímání korupce
a miliony politiků sobě či přátelům
nevadí?

Kvůli pouhému podezření se
před sedmi lety vláda rozpadla
a byly vypsány nové volby. Dnes
miliardové úniky „řeší“ odstoupe-

ní jednoho nebo několika úřední-
ků …

Jsem však optimista. Věřím, že
lidé politickou situaci pečlivě vní-
mají. Účet se politikům vystavuje
ve volbách a ty se kvapem blíží.

PŘES PAŘÍŽ A BERLÍN DO EVROPY
NEDOJDEME

NUCENOU SPRÁVU POTŘEBUJE
VLÁDA A NE VZP

TOMÁŠ JIRSA

senátor

JAN ZAHRADIL

poslanec EP, předseda

české národní delegace

v EPP-ED
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Volbou Františka Dohnala prezi-
dentem Nejvyššího kontrolního úřadu
(NKÚ) skončilo více jak dvouleté va-
kuum, které vzniklo po smrti všemi
respektovaného prvního prezidenta
NKÚ Lubomíra Voleníka v červnu
2003. NKÚ funguje jako nezávislý or-
gán, který tvoří tzv. „čtvrtý pilíř demo-
kracie“ – moc kontrolní. Tato kontrol-
ní moc se promítá především do fi-
nančního hospodaření státu. Pro srov-
nání, jak se obsazuje a jak funguje po-
dobná instituce v zahraničí, jsem vy-
bral SRN.

Účetní dvůr SRN

Zákonný rámec pro kontrolní čin-
nost v rámci rozpočtu je dán, stejně
jako v ČR, jednak samotnou Ústavou
a dále Zákonem o Spolkovém účetním
dvoře. Podle tohoto zákona je Spolko-
vý účetní dvůr centrálním spolkovým
orgánem, který je nezávislou institucí
finanční kontroly. Úkolem Spolkové-
ho účetního dvora je přezkoumávání
a kontrola účtů o všech příjmech a vý-
dajích, závazcích, stavu státního ma-
jetku a celkové hospodárnosti a řád-
ného vedení rozpočtu a hospodaření.
Kromě spolkové vlády podává o tom
každoročně zprávu také přímo Spol-
kovému sněmu a Spolkové radě.

Členy Spolkového účetního dvora
jsou prezident, viceprezident, vedoucí
kontrolních divizí a vedoucí kontrol-
ních sekcí. Prezident a viceprezident
jsou jmenováni jako státní úředníci na
období 12 let a nemohou být znovu
zvoleni. Na návrh spolkové vlády,
Spolkového sněmu a Spolkové rady
volí Spolkový sněm prezidenta a vice-
prezidenta Spolkového účetního dvo-
ra, a to většinou hlasů svých členů
v tajném hlasování. Takto zvoleného

prezidenta a viceprezidenta ustanoví
do jejich funkcí spolkový prezident.
Spolkový prezident dále ustanoví i os-
tatní členy Spolkového účetního dvo-
ra, a to na návrh jeho prezidenta. Ve
srovnání s NKÚ je Spolkový účetní
dvůr zajímavý tím, že jeho členové
mají ústavně zaručenou nezávislost
(soudní imunitu), u nás je nezávislá
NKÚ pouze jako instituce.

Ve výkonu statutárních funkcí
může prezidenta zastupovat viceprezi-
dent. Ostatní členové úřadu musí být
kvalifikovaní a musí splňovat kariérní
stupeň pro výkon této funkce, který

upravuje Zákon o spolkové státní
službě. Pro srovnání – v ČR byl
služební zákon sice nakonec přijat, ale
není zatím účinný. Pokud by výše zmí-
něný zákon byl již účinný, tak by byl
účinný také „Kariérní řád“, který by
měl jasná pravidla z hlediska hierar-
chických postupů, pravomocí a před-
pokladů pro dané pozice a zároveň by
usnadnil vyšší úroveň systematizova-
ného vzdělávaní zaměstnanců státní
správy, odkryl by slabá personální
a organizační místa, nadbytečnost,
duplicitní činnosti a částečně by od-
stranil korupci na některých typech
úřadů.

Posílení kontroly hospodaření
veřejných rozpočtů

NKÚ, jak už jsem uvedl, garantuje
kontrolu, a to tzv. kontrolu vnější. Pro-
vádí především kontrolu hospodaření
se státním majetkem, kontrolu Státní-
ho závěrečného účtu (SZÚ), plnění

státního rozpočtu a v neposlední řadě
kontrolu zadávání veřejných zakázek.

Rád bych se v této souvislosti zmí-
nil o navrhované centralizaci veřej-
ných rozpočtů a o schvalování SZÚ.
ODS navrhuje ve svém alternativním
finančním programu zavedení ele-
mentární rozpočtové disciplíny a cen-
tralizaci rozpočtů. Při tomto stabili-
začním procesu by měl NKÚ sehrát ve
své oblasti působnosti pozitivní roli,
a to jak v průběžné, tak v následné
kontrole (např. dodržování navrhova-
ných rámců pro celkové výdaje či zvý-
šenou kontrolu hospodárného naklá-
dání s prostředky).

Rozpočtová nedisciplína současné
vlády

V kontrole následné se jedná o pro-
ces sestavování a schvalování SZÚ,
který sestavuje MF ČR a jeho kontro-
lu provádí na základě ústavní pravo-
moci NKÚ. Pokud by došlo k raciona-
lizaci rozpočtové soustavy, byl by
i SZÚ transparentnější, a tím samotný
proces kontroly SZÚ jednodušší.
Problémem zůstává, že stávající úpra-
va nakládání se SZÚ v PSP není podle
mého názoru ideální, nebo� PSP bere
závěrečný účet pouze na vědomí a roz-
hoduje o způsobu použití přebytku či
úhrady schodku.

Zvláště v dnešní době stoupajících
rozpočtových deficitů socialistických
vlád mi přijde velmi formální se na
SZÚ pouze usnést. PSP by měla mít
možnost vynutit si následná opatření
v případě, že není s předloženým SZÚ
spokojena. Zůstává ale otázkou, jak ta-
kových změn legislativně docílit: klíčo-
vé zůstává především přijetí realistické-
ho Zákona o státním rozpočtu či prosa-
zení Zákona o rozpočtové kázni.

reformy

NKÚ A FINANČNÍ
HOSPODAŘENÍ STÁTU

MARTIN KUPEC

právník a konzultant

v personalistice, člen OR

ODS Praha 10

PSP by měla mít možnost vynutit si
následná opatření v případě, že není
s předloženým SZÚ spokojena.
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Polská politická scéna rozhodně
není stabilizovaná a dochází zde k vel-
kým pohybům stranických preferencí.
I proto zde mají volební kampaně re-
lativně velký význam a vhodně zvolená
strategie může rozhodnout o celko-
vém úspěchu. V letošních parlament-
ních, senátních i prezidentských vol-
bách jej nakonec slavila strana Prawo
i Sprawiedliwość (PiS) bratří Kac-
zyńských.

Architekty kampaně PiS byli euro-
poslanec Michael Kamiński a místo-
předseda strany Adam Lipinski.
V dnešní ukázce si prohlédneme tele-
vizní spot Mniej podatków (Méně
daní), kterým strana v závěrečné fázi
kampaně velmi razantně zaútočila na
program svého největšího konkurenta
a který výrazným způsobem přispěl
k jejímu konečnému vítězství. Konku-
rentem byla do té doby vedoucí Plat-
forma Obywatelska (PO) a napade-
nou částí programu i nám velmi dobře
známý návrh rovné daně ve výši 15 %.

PiS v rámci své kampaně zřídila in-
ternetovou daňovou kalkulačku. Na
stránce www.mniejpodatkow.pl bylo
možno porovnat daňové návrhy obou
konkurenčních stran. Televizní spot
PiS na toto téma navazuje a rozvíjí ho
velmi účinným způsobem.

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

POLITICKÁ REKLAMA

Mniej podatków (Méně daní) / Kampaň, která vyhrála volby

Polské volby

Takovýchto rodin jsou přece v Polsku miliony. Pro koho se rozhodnou? Přece pro PiS, volba je jasná!

ZADAVATEL / Prawo i Sprawiedliwość
KAMPAŇ / Mniej podatków
V obrazové příloze tentokrát vidíte takzvaný „storyboard“ televizního spotu Mniej podatków (Méně daní).
Spot má v originále 40 vteřin a byl vysílán v závěrečné části kampaně v září 2005.

Mladá, dobře vypadající rodina se rozhoduje koho volit. Dívají se na stránku www.mniejpodatkow.pl.

Návrh PO znamená zvýšení DPH na jídlo a léky ze 7 na 15 %: z plné lednice mizí jídlo … a z lékárničky léky …

PO navrhuje zrušení odečitatelné položky na děti … Ještě, že právě přichází z hřiště Lech Kaczyński.

Napadenou částí programu byl i nám
velmi dobře známý návrh rovné daně
ve výši 15 %.
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ROBERT KOTZIAN

zastupitel města Brna

ROMAN JOCH

ředitel Občanského

institutu

TOMÁŠ JIRSA

senátor

CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ HŘÍCH ČTYŘLETÉ VLÁDY SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE?

anketa pro 3

Sociální demokracie nebyla schop-
na provést reformy daňového, důcho-
dového, sociálního ani zdravotního
systému. Je zodpovědná za zaplevelo-
vání právního řádu zbytečnými před-
pisy a za to, že se u nás píle, invence
a hospodárnost přestaly vyplácet.

Těžko říct, zda největším hříchem
uplynulých čtyř let vlády sociální de-
mokracie bylo, že si z nás dělala bláz-
ny, anebo to, že si z nás blázny neděla-
la – jen to myslela upřímně. Posu�te
to panoptikum premiérů: nejdřív mi-
mozemš�an Špidla, napůl Mar�an, na-
půl android; potom prolhaný fracíček
Gross, s žoviálností malého podvod-
níčka z rohu ulice, kde postávají pros-
titutky; a nakonec ranař Paroubek
s jemnocitem mlýnku na maso, jehož
představa politiky osciluje mezi dvě-
ma póly: jedním pólem je ministr zdra-
votnictví, jenž se z nějakého mysteri-
osního důvodu domnívá, že je Michael
Corleone – a jeho ošetřující lékař
v Bohnicích s tím nebyl schopen nic
udělat; a tím druhým pólem je vtažení
komunistů do vlády – tedy vytvoření
rudo-krvavé koalice. Dělají si z nás so-
cialisté blázny? To by bylo dosti špat-
né; ale horší je, pokud si z nás blázny
nedělají.

Největším hříchem ČSSD jsou zce-
la jistě rozpočtové schodky a z nich vy-
plývající zadlužování. Dluhy budeme
muset zaplatit my.
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PŘEČETLI JSME

Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv

Politické strany

V letošním roce vyšla v brněnské naklada-
telství Doplněk monumentální dvoudílná publi-
kace „Politické strany“, jejíž podtitul zní „Vývoj
politických stran a hnutí v českých zemích
a v Československu 1861–2004“. Sborník, na
kterém se autorsky podílely desítky historiků a
politologů, chronologicky představuje vývojo-
vé fáze českého, resp. československého stra-
nického systému i jednotlivých politických
stran.

První díl je věnován období od roku 1861 do
zániku první Československé republiky. Dále
člení na dvě období: 1861–1918 a 1918–38.
Druhý díl více než osmnácti set stránkové publi-
kace se zabývá stranami v období 1938–2004.
Členěn je do čtyř částí: 1938–45, 1945–48,
1948–89 a 1989–2004. Na úvod každé části
najdeme základní charakteristiku stranictví

v daném období. Poté následují medailónky re-
levantních politických formací. Rozsah i struk-
tura textů věnovaných stranám a hnutím, se od-
víjí od jejich významu. V některých případech
jednotlivé texty nepojednávají o jedné straně,
nýbrž o skupině stran, jež spojuje bu� společný
původ, obdobné ideové a programové zaměření
nebo podobné osudy. Každý text je také dopl-
něn o soupis literatury a dalších zdrojů. Sou-
částí dvoudílné publikace jsou i rejstříky poli-
tických stran a hnutí, jmenné rejstříky a kom-
plexní přehled tištěných pramenů a literatury.

Celá publikace svým významem přesahuje
všechno, co bylo v českých zemích dosud o po-
litických stranách publikováno. Jde o skvělý
faktografický zdroj pro každého, kdo se zabývá
politickou scénou naší země, a� už jako aktivní
politik, analytik nebo novinář.

Mnohé texty jsou navíc psány velmi čtivou
formou. Čtenář dokonce chvílemi získává pocit,
že nečte literaturu faktu, nýbrž spíše detektivku
a v případě jistých stran možná i sci-fi.

To, co je největší výhodou knihy, je její
komplexnost. Na její vrub však naopak jde i jistá
informační a kvalitativní nevyváženost, prame-
nící ze skutečnosti, že jednotlivé kapitoly zpra-
covávali různí autoři, různého vzdělání a erudi-
ce. V každém případě lze tuto publikaci doporu-
čit každému, kdo se jen trochu zajímá o feno-
mén českého a československého politické
stranictví.

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO, politolog

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je vám let?
Jsem narozen ve znamení Vah a je mi 40 let

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Nemám žádný osobní vzor. Na lidech si cením
slušnosti, pokory, schopnosti porozumět jiným
a ochoty pomoci. Podle těchto kritérií se také
snažím chovat já sám.

Jaké přání byste si rád splnil?
Jsem nenáročný a žádná vzletná přání nemám.
Snad jediné, rád bych někdy procestoval Nový
Zéland, je tam krásná příroda.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Spíše než fyzický vzhled sázím na povahu, inteli-
genci a bystrost.

Jakou posloucháte muziku?
Nejraději mám kytarový rock, vyrostl jsem na ka-
pelách typu Visací zámek či Jasná páka. Umím
ale poslouchat i vážnou hudbu, dávám přednost

české klasice. Díky svým dvěma dcerám se také
zběžně orientuji v moderní taneční muzice.

Jaké máte koníčky?
Nezbývá na ně mnoho času, ale rád chodím
zvláště po horách, občas jezdím na kole, ale ke
svému koníčku z dětství – sběru brouků – jsem
se za dobu působení v politice nedostal.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
TV příliš nesleduji, rád se ale pobavím u starších
klasických českých komedií s Vlastou Burianem
ale i novějších.

Kterou barvu máte rád?
Odjakživa modrou.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Nemusím k moři. Rád bych opět pár dní strávil na
Moravě, na jihu mezi vinohrady a v severní části
na horách. Dobře se mi odpočívá na mé rodné
Šumavě.

Máte rodinu?
Ano. Jsem š�astně ženat 16 let a mám dvě šikov-
né a milé dcery, patnáctiletou Michaelu a deseti-
letou Martinu.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
V té malé komunální politice se pohybuji od lis-
topadu 1989, ve sněmovně jsem od roku 1996.

Co vám v poslední době udělalo největší
radost?
K radosti mi stačí málo, jsem spokojený z hez-
kých školních známek dětí nebo z jejich úspěchů
v tanečních soutěžích. Také mi udělá radost,
když najdu v lese pěkného hříbka.

Jiří Papež / stínový ministr zemědělství
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Ve dnech 26. a 27. listopadu se
v brněnském Městském divadle ko-
nal XVI. kongres Občanské demo-
kratické strany. Mimo projevy před-
stavitelů ODS, koncepcí stínových
ministrů či návštěv zahraničních hos-
tů měli delegáti možnost navštěvovat
stánky českých pravicových think
tanků. Jedním z nejnavštěvovaněj-
ších stánků bylo i CEVRO.

Naše sdružení dostalo na kongre-
su k dispozici celkem tři stánky, které
využilo pro prezentaci vlastní činnos-
ti. Všem zájemcům tak byly k dispo-
zici nové publikace CEVRO – zej-
ména sborník textů, projevů a rozho-
vorů předsedy ODS Mirka Topolán-
ka z nové edice Víme o sobě s ná-
zvem Co si myslí Topolánek, dále
sborník textů pravicových osobností
s titulem Proč volím pravici, druhé
číslo edice Analýzy, věnující se parla-
mentním volbám ve Velké Británii,
publikace CEVRO a poslance EP
Milana Cabrnocha Sociální politika
společně s předchozími sborníky Po-
litika zaměstnanosti a Zdravotní po-
litika, a též kniha Venkov 2020 –
Šance pro všechny z pera stínového
ministra zemědělství Jiřího Papeže.
K dispozici bylo i speciální číslo časo-
pisu CEVRO Revue či sborník Rov-
ná daň.

Velkou pozornost vyvolala stejně
jako v loňském roce CEVROvice,
která byla pro účastníky kongresu
velkým lákadlem. Stejně tak řady zá-
jemců přitáhla ke stánku CEVRO
autogramiáda nové knihy Mirka To-
polánka, jež se uskutečnila v sobot-
ní části programu. Kromě toho se
CEVRO prezentovalo i televizní
projekcí, která shrnovala jeho letoš-
ní činnost.

CEVRO na kongresu reprezento-
val jeho ředitel Ladislav Mrklas, šéf-
redaktor CEVRO revue Petr Sokol,
tajemnice Petra Viktorová a výkonný
redaktor CEVRO revue Zbyněk
Klíč. Kromě nich se samozřejmě co-
by delegát kongresu zúčastnil před-
seda správní rady CEVRO a místo-
předseda ODS Ivan Langer.

CEVRO SE OPĚT
ZÚČASTNILO KONGRESU
ODS

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO, politolog

CEVRO se na kongresu ODS prezentovalo prostřednictvím tří stánků.

Jedním z největších lákadel kongresu byla autogramiáda knihy Co si myslí
Topolánek v podání předsedy ODS Mirka Topolánka.

Na kongresu se, stejně jako v loňském roce, stala populární CEVROvice.
Nepohrdl jí ani primátor Prahy Pavel Bém (uprostřed).
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ
PRAVICOVÝCH THINK

TANKŮ

o cevro

Partnerská organizace CEVRO ve
Španělsku FAES (Fundación para el
análisis y los estudios sociales) uspořá-
dala v listopadu čtrnáctidenní setkání
zástupců think tanků a stran ze střední
a východní Evropy. Cílem organizáto-
rů bylo navázat užší vztahy mezi zá-
stupci středu a pravice v nových člen-
ských státech EU a také představit po-
litiku španělské Lidové strany, se kte-
rou FAES úzce spolupracuje.

Program konference pokryl během
dvou týdnů od 21.11. do 2.12. téměř
všechna důležitá témata. Problemati-
kou hledání hodnot pro evropské státy
se kupříkladu věnovala poslankyně a
bývalá ministryně zahraničí Španělska
Ana Palacio. Další důležitou oblastí,
jíž se zástupci think tanků z třinácti
zemí světa věnovali, byl boj proti tero-
rismu, což je pochopitelné vzhledem
k faktu, že Španělsko je příkladem
země, kde terorismus významně za-
sáhnul do vnitřní politiky.

S terorismem souvisel i další prob-
lém, kterému Evropa čelí a který ne-
unikl pozornosti FAES, a tím je imig-
race. Jak uvedl analytik Strategic Stu-
dies Group GEES Florentino Poltero,
mnoho vlád se snaží problém imigran-
tů řešit peněžními dávkami namísto
koncepční integrace. Státy se pak do-

stávají do složité situace, ve které rodi-
ny imigrantů nedokáží vychovat své
děti, kterých mají většinou více, než je
běžné u domestikovaných imigrantů.

Redukce administrativy je lékem na
nezaměstnanost

Významná část setkání byla věno-
vána ekonomickým tématům. Jedním
z vystupujících byl ministr práce regio-
nu Madrid Juan José Güemes, který
ve svém příspěvku uvedl, že Španělsku
se podařilo zvýšit zaměstnanost hlav-
ně díky redukci administrativy, která

dala drobným podnikatelům prostor
pro vlastní produktivní práci namísto
papírování.

Poslední významnou oblastí, jíž se
zástupci organizací zabývali, byla pod-

pora demokracie na Kubě, téma zno-
vu bytostně spjaté se Španělskem. Na
této besedě vystoupila řada zástupců
organizací, jež se zabývají podporou
demokracie na Kubě, včetně disidenta
a na jaře propuštěného politického
vězně Raúla Rivery. Všichni zúčastně-
ní vyzdvihli přínos zemí jako Česká re-
publika v boji proti Castrově režimu.

Návštěva Bruselu

V polovině celého setkání se prog-
ram přenesl do Bruselu, kde jsme se
setkali s poslanci ELS-ED. Naše dis-
kuse byly na témata, jako je spoluprá-
ce v rámci European Ideas Network,
jejímž členem je i CEVRO, spoluprá-
ce stran uvnitř frakce ELS-ED, Lisa-
bonská agenda či bezpečnostní politi-
ka. Právě zde mj. prezentoval někdejší
španělský ministerský předseda José
Maria Aznar program reformy NATO
s názvem „NATO: Aliance pro svobo-
du“. V tomto textu se objevil např. ná-
vrh na připojení Austrálie a Japonska
do NATO nebo zavedení úzké spolu-

práce se státy jako je Indie či Kolum-
bie. Jak mi později Aznar potvrdil,
text je záměrně napsán provokativně,
aby podnítil diskusi o budoucnosti
NATO.

Zpět v Madridu jsme měli možnost
pohovořit i s předsedou Evropské ko-
mise José Manuelem Barrosou, jenž
na konferenci k ukončení programu
přednesl řeč na téma Hrozby a pří-
ležitosti v rozšířené Evropě.

Pozitivní přínos setkání FAES

Bohatý program, který pro nás
FAES připravil a jehož součástí byly
prohlídky španělských ústavních insti-
tucí, potvrdil zejména fakt, že Španěl-
sko a státy střední a východní Evropy,
tedy státy s podobným posttotalitním
vývojem, mají uvnitř EU mnoho podo-
bných zájmů. Spolupráce stran a think
tanků z našich zemí tak může být dů-
ležitou platformou pro uskutečňová-
ní nesocialistické politiky a posílení
transatlantické spolupráce. Kromě to-
ho pobyt ve Španělsku sblížil organi-
zace podobné CEVRO a nastolil nové
oblasti spolupráce. V zemích, kde pra-
vicové strany podobné organizace za-
tím nemají, zřejmě budou našeho pří-
kladu brzy následovat.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Prezident FAES a bývalý premiér Španělska José María Aznar

Spolupráce stran a think tanků může
být důležitou platformou pro uskuteč-
ňování nesocialistické politiky a posí-
lení transatlantické spolupráce.
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Letos, od 21. do 25. listopadu, jsem
dostal opět příležitost zúčastnit se se-
mináře v Institutu pro politiku a hos-
podářství Hauss Rissen v Hamburku,
pořádaném CEVRO již pošesté.

Byl jsem te� v Hamburku podruhé,
poprvé jsem se semináře zúčastnil
v roce 2000 při jeho úplně prvním roč-
níku. Témata tehdejšího semináře se
týkala výzev světové globalizace a otá-

zek, zda-li je trendem spíše německá
Evropa nebo evropské Německo.

Tématem toho letošního byly po
dechberoucích událostech posledních
pěti let „Ekonomické a bezpečnostně
politické výzvy pro Německo a Česko

v rámci Evropy.“ Tomu byl přizpůso-
ben výběr přednášejících i témat jejich
vystoupení. Měli jsme možnost porov-
nat hlavní myšlenkové směry, které se
v současném Německu vyskytují
v souvislosti s globalizací, bojem proti
terorismu a zejména se vztahem ke
Spojeným státům. Tato tři témata

spolu úzce souvisejí a bylo vidět na
přednášejících, jak lze ze stejného
problému vyvodit různé interpretace
a závěry.

Semináři dominoval vztah k zahraniční
politice USA

Otázky okolo vztahu k zahraniční
politice USA jednoznačně dominova-

ly. Dr. Mielke nám vysvětloval svůj od-
por k válce v Iráku problematickou le-
gitimností této války z hlediska mezi-
národního práva. Pro ospravedlnění
nebo odmítnutí faktu, že umírají iráčtí
civilisté i koaliční vojáci, je pro něj klí-
čový souhlas ostatních států a rezoluce
OSN. Naproti tomu Ricarda Stein-
bach byla schopna svůj souhlas s touto
politikou podložit argumenty jako
ochrana euroatlantické civilizace před
islámským terorismem z pohledu opti-
mální strategie do budoucna.

Dalším velkým okruhem byla poli-
tická situace v Německu po posled-
ních parlamentních volbách. Jejich pa-
tový výsledek bude pro zemi velkým
problémem, zejména co se týče schop-
nosti řešit ekonomické problémy.

Vyvrcholením celého semináře
bylo vystoupení Dr. Petra Robejška,
ředitele institutu. Formou diskuze
shrnul témata, která během celého se-

mináře zazněla. Dr. Robejšek mne
vždy fascinoval svou schopností něko-
lika větami zcela přesně formulovat
své myšlenky. I nyní vyjádřil svůj zře-
telně euroskeptický názor, který do-
provázel jasnými, konkrétními a logic-
kými argumenty.

Pro mne znamenal seminář úžasné
osobní povzbuzení. Několikadenní
pobyt ve společnosti podobně smýšle-
jících lidí mne nabil energií a optimis-
mem. Opět jsem se přesvědčil, jak ve-
de rozmanitost názorů a postojů, se
kterými se člověk setká a na které mu-
sí reagovat, ke stimulaci vlastního my-
šlení.

Seminář byl organizačně skvěle při-
pravený, jak ze strany našich organizá-
torů, tak ze strany Hauss Rissen. Po
celou dobu se o nás výborně starala ta-
jemnice CEVRO Petra Viktorová.

Dva náměty na zlepšení mne ale
napadly.

Do místa konání se jelo autobusem
z Olomouce přes Brno a Prahu non
stop přes noc a hned ráno po příjezdu
začal seminář, což znamenalo pro ces-
tovatele zvýšený nárok na schopnost
soustředit se. Osobně bych dal před-
nost nějaké organizační úpravě
s možností jednodenní regenerace po
cestě.

Dalším nevyhnutelným úskalím je
tlumočení. Nemám samozřejmě na
mysli výkon tlumočnice, který vzbuzo-
val obdiv. Každá myšlenka ale zazní
nejprve německy a poté česky, je jich
tedy možno vyjádřit v daném čase je-
nom polovinu. Možná by stálo za to,
pro zájemce znalé cizích jazyků, semi-
nář, třeba občas, uspořádat v cizím ja-
zyce bez tlumočníka.

Ohlasy:

Doubravka Koš�álová
Na semináři mě zaujala zejména

překvapivá levicová orientace řady
přednášejících, což jsem nečekala, stej-
ně tak jako poměrně široké názorové
rozvrstvení v řadách členů ODS. To
však samozřejmě není na škodu, člově-
ka to nutí přemýšlet a vhodně argu-

JAN SVÁTEK

místopředseda OR ODS

Praha 15CEVRO LETOS OPĚT
USPOŘÁDALO …

Několikadenní pobyt ve společnosti
podobně smýšlejících lidí mne nabil
energií a optimismem. Opět jsem se
přesvědčil, jak vede rozmanitost ná-
zorů a postojů, se kterými se člověk
setká a na které musí reagovat, ke sti-
mulaci vlastního myšlení.

Frank Leptien, asistent Doc. Petra Robejška, přednáší o situaci po volbách v SRN.
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mentovat. Na semináři CEVRO oce-
ňuji i velmi dobrý překladatelský servis.

Martina Kulhánková:
Nejvíce jsem ocenila přednášku

doc. Robejška. Někteří němečtí lekto-
ři však postrádali celkový přehled a
byli pouze úzce specializovaní na svoji
problematiku. Z tohoto důvodu neby-
ly v rámci diskuze zodpovězeny někte-
ré dotazy účastníků.

Jan Stínka:
Přednášky měly velmi dobrou úro-

veň, zejména pak v podání doc. Ro-
bejška. Nesmím zapomenout na exce-
lentní tlumočnici Martinu Bockovou.
Abych řekl pravdu, čekal jsem sice ob-
sahově zajímavý, ale jinak nudný tý-
den. Opak byl pravdou, protože se
tam sešli skvělí lidé, a tím bylo o zába-
vu postaráno.

o cevro

Společné foto účastníků semináře v Haus Rissenu

… SEMINÁŘ
V HAMBURKU
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zahraniční inspirace

FEDERÁLNÍ REZERVNÍ
SYSTÉM USA A ALAN
GREENSPAN

Během Greenspanova předsed-
nictví stoupla výkonnost světové
ekonomiky z konce osmdesátých let
do současné doby dva a půl krát.
V letech 1987 a 2000 provedl USA
úspěšně dvěma krachy na burze, stej-
ně tak v devadesátých letech hospo-
dářskými recesemi. Greenspan ve
své pozici bývá často oprávněně po-
važován za nejmocnějšího muže
hned po prezidentu Bushovi. Fi-
nanční trhy pozorně sledují jeho pro-
slovy v Kongresu a ukazatelé burzov-
ních indexů následně reagují pokle-
sem či vzestupem své hodnoty.

Za zásluhy o udržení ekonomické
stability byl Greenspan obdařen titu-
lem Knight Commander of British
Empire samotnou Alžbětou II. (jeli-
kož není přímým poddaným anglické
královny nemůže používat před jmé-
nem šlechtický titul sir). Královské
ocenění obdrželi mimo jiné také Ro-
nald Reagan, Georg Bush st. nebo
hrdina 11. září bývalý starosta Ru-
dolph Giuliani.

Federální rezervní systém

FED – Federální rezervní systém
vznikl v roce 1913 po nepříjemných
finančních událostech v průběhu
a na konci 19. století. FED je vytvo-
řen na bázi veřejné instituce. Zá-
kladní kameny tvoří 12 nezávislých

bank provozovaných soukromými
subjekty. Banky jsou rovnoměrně
rozloženy v hlavních městech po ce-
lých Spojených státech počínaje zá-
padním pobřežím v San Franciscu až
po východní pobřeží tvořené kupří-
kladu New Yorkem, Chicagem a ji-
nými.

Federální rezervní systém se sklá-
dá ze dvou hlavních orgánů – Rady
guvernérů a Federálního výboru pro
otevřený trh. Obě instituce jsou pro-
pojeny v osobě předsedy Rady guver-
nérů. Největší díl zodpovědnosti za
monetární politiku nese Rada guver-
nérů sídlící ve Washingtonu. Radu
tvoří šest členů, které jmenuje prezi-
dent po potvrzení horní komorou
Kongresu na dobu čtrnácti let.

Potenciální kandidáti by měli dis-
ponovat adekvátním ekonomickým
vzděláním a dlouholetou praxí v hos-
podářské oblasti. Druhým podstat-
ným orgánem je Federální výbor pro
otevřený trh (FOMC) tvořený dva-
nácti členy. Šest členů je z Rady gu-
vernérů a zbylý počet představují zá-
stupci obchodních bank tvořících zá-
kladní strukturu FEDu.

Banka bank

Federální rezervní systém jako
centrální banka Spojených států ur-
čuje základní principy a cíle mone-
tární politiky. Primární funkcí je
kontrola bankovních rezerv a tím re-

gulace nabídky peněz a ovlivňování
výše úrokových sazeb. Konečným cí-
lem je minimální nezaměstnanost
a stabilní, ničím nerušený, růst HDP.

Respektovaný vůdce

Georg Bush navrhl Senátu jako
nového nástupce kandidáta předse-
dy FEDu dosavadního šéfa prezi-
dentových ekonomických poradců
Bena Bernanka. Sympatický a res-
pektovaný člen Rady FEDu oplývá
stejně dobrými schopnostmi jako je-
ho předchůdce. Zástupci finančních
trhů reagují na jeho názory pozorně.
Označují jej jako „buřiče“, protože
mění zaběhnuté konvence. Na jeho
adresu se pochvalně vyjádřil i vý-
znamný ekonom a nositel Nobelovy
ceny za ekonomii z roku 1976 Milton
Friedman. Spojené státy musí dou-
fat, že Ben Bernank po zvolení pro-
káže své schopnosti a potvrdí pozici
jednoho z nejmocnějších a nejschop-
nějších mužů planety.

AMERICKÝ PREZIDENT JIŽ DVA ROKY PŘEMÝŠLÍ KOHO OBSADIT DO FUNKCE
PŘEDSEDY FEDERÁLNÍHO REZERVNÍHO FONDU JAKO NÁSTUPCE PO ALANU
GREENSPANOVI, KTERÝ ODCHÁZÍ K 1. 2. 2006 PO OSMNÁCTI LETECH NA
ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK. ÚKOL TO JE NAD MÍRU OBTÍŽNÝ, PROTOŽE
GREENSPAN SE STAL JIŽ ZA SVÉHO ŽIVOTA LEGENDOU A NAHRADIT JEJ
BUDE VELMI SLOŽITÉ.

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Alan Greenspan

Greenspan ve své pozici bývá často
oprávněně považován za nejmocnější-
ho muže hned po prezidentu Bushovi.
Finanční trhy pozorně sledují jeho
proslovy v Kongresu a ukazatelé bur-
zovních indexů následně reagují po-
klesem či vzestupem své hodnoty.

Federální rezervní systém jako cen-
trální banka Spojených států určuje
základní principy a cíle monetární po-
litiky. Primární funkcí je kontrola
bankovních rezerv a tím regulace na-
bídky peněz a ovlivňování výše úroko-
vých sazeb.
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galerie osobností

Dílo Alexise de Tocqueville Demo-
kracie v Americe může být právem po-
važováno za bibli liberálního konzer-
vatismu. Na počátku této dvousvazko-
vé knihy Tocqueville říká, že aplikovat
abstraktní zákony na konkrétní lidské
společenství je nebezpečné – tvrdí, že
manners and more (zákony a zvyky)
jsou důležitější než zákony. Pokud na
to přijde, má se člověk řídit především
zvyky.

Demokracie jako rovnost
společenských podmínek

Tocqueville chápe demokracii jako
vládu lidu. Určitý problém však podle
něj nastává v okamžiku, kdy se snaží-
me vládu lidu definovat. Pokud by-
chom ji porovnávali s athénskou de-
mokracií, v níž byli takřka všichni pl-
noprávní občané politicky angažovaní,
pak v zásadě žádná zastupitelská de-
mokracie demokracií není. Z hlediska
monarchií či autoritářství je naopak

demokracií téměř vše. Tocqueville po-
važuje za základní rys demokracie ni-
koliv svobodu, ani rovnost před záko-
nem, a dokonce ani rovnost příležitos-
tí, ale rovnost společenských podmí-
nek, která stojí za všemi prapodivnými
rysy, které sám zaznamenal. Tocque-
ville tvrdí, že prvotní vášní, podněco-
vanou takovými rovnými společenský-
mi podmínkami, je láska k rovnosti sa-
motné.

Nebezpečí tyranie většiny

S logickou ztrátou uznání uroze-
nosti a rozmanité kvality pak přichází
něco, čemu Tocqueville říká demo-
kratický despotismus, charakteristický
ztrátou rozdílů a autority a přesunem

moci do rukou davu, příp. ekonomic-
kým a kulturním rovnostářstvím. V té-
to společnosti, kde chybí ctnosti, do-
minují demokratické choutky a žádos-
tivost člověka a nastupuje kolektivis-
tická disciplína, standardizující myšle-
ní ducha, vnucující diktát průměrnosti
a v posledku zabíjející pestrost a roz-
manitost života.

Následuje tak tyranie veřejného mí-
nění, v níž člověk, neschopen se opřít
o cokoliv jiného (protože přirozené
autority s nástupem vlády lidu a po-
žadavky na lidskou přirozenost zmize-
ly) než o názor většiny, této většině dů-
věřuje a konformizuje se.

Další nezbytnosti pro svobodu

Mezi další Tocquevillovy požadav-
ky, které mají chránit jím milovanou
svobodu, patří např. vyzdvihování role
náboženství, ctností a také ochrana
práv aristokracie a hierarchie. Hierar-
chie podle Tocquevilla tvoří pověstný
mezičlánek mezi člověkem a mocí.
Tocqueville proto chrání institut aris-
tokracie pro potřeby skutečné svobo-
dy (rozmanitosti), přičemž tvrdí, že
aristokracie musí být dostatečně po-
četná, aby nepodlehla vášním masy, na
druhou stranu však nesmí být příliš
velká, aby podlehla vlatním vášním.

Alexis de Tocqueville říká, že mo-
derní (levicový) liberalismus je svobo-
dou pro nesvobodu. Jinými slovy –
v tomto liberalismu chybí jakýkoliv zá-

chytný bod, který by lidi odděloval (ve
smyslu činil je rozmanitými) a jakáko-
liv mravní hodnota. Tu mohou lidem
dodat pouze konzervativní elementy
jako dobrovolná sdružení občanů či
hodnoty a ctnosti.

ALEXIS DE
TOCQUEVILLE

ALEXIS DE TOCQUEVILLE, FRANCOUZSKÝ POLITIK A MYSLITEL, SE NARODIL
29. ČERVENCE 1805 VE FRANCOUZSKÉM VERNEUIL, POTÉ STUDOVAL PRÁVA

V PAŘÍŽI. SE SVÝM SPOLUŽÁKEM GUSTAVEM DE LA BONNIEREM
VYCESTOVAL V ROCE 1831 DO SPOJENÝCH STÁTŮ STUDOVAT VĚZEŇSKÝ

SYSTÉM. TITO DVA MUŽI UŽILI SVÉ POZNATKY V KNIZE KÁZEŇSKÝ SYSTÉM
V USA A JEHO APLIKACE VE FRANCII. PO NÁVRATU DO PAŘÍŽE V ROCE 1832

PAK NAPSAL TOCQUEVILLE SVOJI NEJSLAVNĚJŠÍ KNIHU – DEMOKRACIE

V AMERICE. TVRDÍ V NÍ, ŽE PLNÝ VÝVOJ DEMOKRACIE SE UDÁL PRÁVĚ
V AMERICE, PROTOŽE ZDEJŠÍ PODMÍNKY JSOU NEJLÉPE ODOLNÉ

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM IDEJÍM.

Alexis de Tocqueville
(1805–1859)
• francouzský historik, politik

a myslitel
• ministr zahraničních věcí, člen

Poslanecké sněmovny, Ústavo-
dárného shromáždění a Zákono-
dárného shromáždění

• dílo: Demokracie v Americe
(2 svazky: 1835 a 1840), Starý
režim a revoluce (1856)

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Určitý problém nastává v okamžiku,
kdy se snažíme vládu lidu definovat.
Pokud bychom ji porovnávali s athén-
skou demokracií, v níž byli takřka
všichni plnoprávní občané politicky
angažovaní, pak v zásadě žádná zastu-
pitelská demokracie demokracií není.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Makroekonomie

1/ Makroekonomie studuje chování:
a) ekonomie jako celku
b) mezilidských vztahů
c) politických protivníků

2/ Který z uvedených názvů nepatří mezi
makroekonomické veličiny?
a) zaměstnanost
b) inflace
c) hrubý domácí produkt
d) nekalá soutěž
e) vyrovnaná bilance se zahraničím

3/ Ve kterém evropském městě sídlí
Evropská centrální banka?
a) Norimberk
b) Stuttgart
c) Frankfurt

4/ Špatně vedená ekonomika je nejčastěji
znakem špatně prováděné:
a) politiky
b) managementu
c) marketingu

5/ Prezident Václav Klaus je předním
českým liberálním ekonomem s orientací
na ekonomický směr:
a) Friedman a Hayek
b) Montchrestien a Colbert
c) Scotus a Buridanus

6/ „Právo, zákonodárství a svoboda“ je
dílem autora:
a) Keynes
b) Mill
c) Hayek

7/ Srdcem každé ekonomiky je přeměna
úspor:
a) ve spotřebu
b) v investice

8/ Za předpokladu že česká měna je silná
vůči americkému dolaru, tak dovoz do
České republiky se:
a) snižuje
b) zvyšuje

9/ Významné ekonomické dílo s názvem
„Bohatství národů“ (The Wealth of
nations) napsal:
a) Sismondi

b) Smith
c) Mun

10/ Argument, že snížením daní si stát
vybere daleko více peněz, a tyto uvolněné
peníze lidé efektivněji využijí a podpoří tak
ekonomiku daného státu dokazuje tzv.
Lafferova křivka. Od roku 1691 je vzorem
pro toto tvrzení věta:
a) Rolleova
b) Archimédova
c) Euklidova

11/ Významným profesorem ekonomie,
který v letech 1992–1997 působil jako
ekonomický poradce předsedy vlády ČR,
je:
a) Robert Holman
b) Pavel Mertlík
c) Alois Rašín

12/ Centrální banka Spojených států,
jejímž hlavním úkolem je péče o měnu, se
označuje:
a) FED (Federální rezervní systém)
b) OPEC
c) GATT
d) NAFTA
e) AESAN

13/ Která ze současných bank v České
republice podle čl. 98 Ústavy pečuje
o cenovou stabilitu?
a) KB
b) ČNB
c) ČSOB

14/ Za tvůrce hospodářského úspěchu
na Novém Zélandě je považován bývalý
ministr financí:
a) John Mc Donald
b) Arthur Andersen
c) Roger Souhlas

15/ Vztah mezi centrální bankou
a obchodními bankami a jejich vztah vůči
třetím subjektům se nazývá:
a) bankovní systém
b) diskontní sazby
c) rezervní zdroje

16/ Který z následujících pojmů nespadá
mezi nástroje centrálního bankovnictví?

a) produkt
b) nezaměstnanost
c) umělý monopol

17/ ODS již delší dobu velmi hlasitě
prosazuje tzv. daň:
a) rovnou
b) dědickou
c) darovací
d) z nemovitosti

18/ Souhrn veškeré finální produkce zboží
a služeb vyrobené v určité zemi během
jednoho roku se označuje jako:
a) hrubý domácí produkt (HDP)
b) hrubý národní produkt (HNP)

19/ Měna „dolar“ uložená mimo bankovní
účty USA se nazývá:
a) euroměna
b) eurozóna
c) eurodolar
d) dolar

20/ Státy EU, které se chtějí stát členy
eurozóny musí vykazovat rozpočtový
deficit pod:
a) 3 % HDP
b) 8 % HDP
c) 9 % HDP

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

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Musíte přidat. Ekonomie není
jen věda o přesných číslech, ale
především se denně dotýká každého
z nás.
8–14/ Znalosti nemáte špatné, ale
rozhodně vám doporučuji věnovat se
ekonomii i nadále. Prosím, zůstaňte
trpělivý.
15–20/ Gratuluji. V brzké době se
jistě uplatníte ve vrcholných mana-
žerských nebo ekonomických po-
stech.
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Géniové demokracie se nepoznají podle toho, kolik nových slov zavedou, ale podle …“ Dokončení výroku
Alexise de Tocqueville, o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností, najdete v tajence.
Tajenka z minulého čísla zní: „Ekonomika je metoda, cílem je změna ducha.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,
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ODS považuje podporu předsedy vlády Jiřího Paroubka návrhu komunistů
zrušit lustrační zákon za jasný signál k rehabilitaci estébáků, milicionářů
a vysokých komunistických představitelů. Lustrační zákon, by� nedokonalý,
považuje ODS za zřetelný symbol polistopadových změn. Prohlášení před-
sedy vlády je o to více šokující, že přišlo několik dní po šestnáctém výročí

událostí 17. listopadu. Podobný styl uvažování považuje ODS za mimořádně
nebezpečný. Ukazuje, kam směřuje připravovaná povolební spolupráce so-
ciální demokracie s komunisty. Je zjevné, že mimo jiné hrozí masivní infil-
trace exponentů minulého režimu do státní správy pod taktovkou obou poli-
tických stran, a to v mnohem větší míře než dosud.

ODS proti snaze zrušit lustrační zákon

Občanští demokraté zveřejnili 22. listopadu Černou knihu hříchů ČSSD, kte-
rá má shrnout chyby socialistického vládnutí. Všechny vlády ČSSD v tomto
volebním období mají podle této knihy mnoho společného. Především ne-
zvládají vysokou nezaměstnanost a uvrhly tuto zemi do gigantických dluhů.
Vlády ČSSD povýšily korupci a klientelismus na standardní součást své prá-
ce, zhoršovaly podmínky pro podnikání a zvyšovaly byrokratické zatížení

všech občanů a firem. Dosazovaly na významná místa ve veřejné správě své
stranické kádry nebo kamarády, používaly část bezpečnostních složek k poli-
tickému boji a umožňovaly komunistům stále více se podílet na moci. Ne-
měly odvahu ani zájem provádět potřebné reformy a v neposlední řadě za-
metaly veškeré vlastní závažné kauzy pod koberec (Unipetrol, „pět na stole
v českých“, policejní tým Mlýn, D47).

ODS navrhla tři Z k zákonu o střetu zájmů: Zpřísnění, Zpřehlednění a Zefektiv-
nění. To jsou tři směry, kterými se chce ODS vydat při návrhu na změnu vlád-
ního návrhu zákona o střetu zájmů. Výkon veřejné služby musí být transpa-
rentní a osoby, které vykonávají veřejné funkce musí počítat s tím, že budou
pod drobnohledem veřejnosti. Je třeba učinit veškeré kroky k tomu, aby naše
republika nebyla na žebříčku korupce na 50. místě. ODS proto navrhla napří-
klad rozšíření okruhu osob – veřejných funkcionářů, na které se zákon vzta-

huje, o státní zástupce, příslušníky Policie České republiky, členy statutár-
ních, řídících, dozorčích, kontrolních orgánů a vedoucí zaměstnance práv-
nických osob vzniklých ze zákona a dále o vedoucí státní zaměstnance a ve-
doucí zaměstnance krajů, měst a obcí. Dalším návrhem ODS je například
snížení limitu pro oznámení o příjmech a darech z 300.000,- Kč na
100.000,- Kč za rok nebo přenesení řízení o porušení zákona a sankcích před
senáty správních soudů místo volených „rad“.

3 Z k zákonu o střetu zájmů

XVI. kongres ODS se uskutečnil v sobotu a v neděli 26. a 27. listopadu 2005
v prostorách Nové scény Městského divadla v Brně. Nevolební kongres se
nesl ve znamení startu předvolební kampaně. ODS představila nové heslo
„Společně k vítězství pro lepší život“ i novou grafiku. Symbolem se stala
modrá turistická šipka. Hitem kongresu se stal i klip natočený režisérem Fili-
pem Renčem.

V programu vystoupili kromě zástupců vedení strany i četní zahraniční hosté,
mezi nimiž nechyběli slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, předseda pol-
ského Sejmu M. Jurek, předseda Evropské lidové strany Wilfried Martens
nebo vůdce britských konzervativců Michael Howard. Kongres netradičně
pozdravila i řada zástupců české občanské společnosti: jednotlivců i repre-
zentantů pravicově orientovaných organizací a sdružení.

XVI. kongres ODS

Kancléřka německé spolkové vlády Angela Merkelová se 2. prosince telefo-
nicky spojila s předsedou ODS Mirkem Topolánkem. Předseda ODS jí po-
gratuloval k vítězství ve volbách a k sestavení vlády a popřál jí hodně úspě-
chů v realizaci jejího volebního programu. Vítězství německé křes�ans-
ko-demokratické pravice podle Mirka Topolánka obdobně jako v Polsku po-
siluje možnost prosazení ekonomických reforem v rámci Evropské unie.
Koaliční program je přesto podle předsedy ODS ústupkem z rozsahu pláno-
vaných reforem, které CDU původně zamýšlela prosadit. Neumožňuje napří-
klad uvolnění pohybu osob a služeb v EU. Topolánek s Merkelovou se dotkli

i nedávného výroku českého premiéra Jiřího Paroubka o budoucím uspořá-
dání Kosova. Mirek Topolánek v této otázce vyjádřil podporu společné pozici
členských států EU a Evropské komise, která jakékoliv územní dělení na zá-
kladě etnické příslušnosti obyvatelstva odmítá. Mirek Topolánek a Angela
Merkelová se také dohodli na osobním setkání, které se uskuteční 15. pro-
since 2005 v Bruselu v době zasedání Evropské rady. Předseda ODS dále
pozval Angelu Merkelovou k návštěvě České republiky, která by se měla
uskutečnit na jaře příštího roku. Angela Merkelová toto pozvání předběžně
přijala.

Topolánek jednal s Merkelovou

ODS zveřejnila „Černou knihu hříchů ČSSD“
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Publikace
– 15 let poté
– Sociální stát – sen, nebo noční můra?
– Co si myslí Topolánek
– Proč volím pravici
– Britské volby
– Politika zaměstnanosti
– Sociální politika
– Zdravotní politika

Liberálně-konzervativní akademie
– 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

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

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


