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úvodník

Měl jsem v noci na dnešek špatný
sen. Bylo 30. června 2006, pár týdnů od
voleb do Poslanecké sněmovny. Čerstvě
jmenovaný premiér Paroubek oznamo-
val vládní program menšinového kabi-
netu ČSSD, doplněného o několik ne-
obyčejně zkušených, schopných, ba vše-
schopných expertů navržených KSČM.
Kabinet měl 27 členů, jako za starých
dobrých časů. Vždy� přece „zdroje tady
jsou a ne, že nejsou“. Na ministry, ná-
městky, členy dozorčích rad nejrůzněj-
ších státních fondů, agentur a samozřej-
mě národní správce do všech nestátních
podniků tedy určitě.

Nová vláda byla opravdu kabinetem
snů, tedy těch rudých. Co jméno – to
perla. Jiří Paroubek, Zdeněk Škromach,
Valtr Komárek, Jiřina Švorcová, Miro-
slav Šlouf, Pavel Přibyl, Stanislav Kře-
ček, Jan Kavan, David Rath, ba i ta Em-
merová se vrátila, a tak ministerstvo roz-

dělili na dvě. Rath dostal ministerstvo
pro národní správu nestátního zdravot-
nictví, Emmerová ministerstvo pro zdra-
ví lidu.

Na prvním místě vládního programu
rozšafný premiér jmenoval okamžité
zrušení lustračního zákona, a to v režimu
zkráceného čtení, aby nepromarnil jedi-
ný den, kdy by se další hordy expertů
mohly po téměř 17 letech vrátit na místo
činu. Zrušení tohoto diskriminačního
zákona premiér doplnil dalším klíčovým
bodem – zákonem o odškodnění všech
pozitivně lustrovaných spoluobčanů. To
vše za nadšeného potlesku Rady Evro-
py, Evropského soudu pro lidská práva
i desítek mezinárodních iniciativ za nad-
lidská práva bývalých diktátorů, aparát-
číků, fízlů a milicionářů.

Čestné třetí místo v projevu minister-
ského předsedy zaujímala – jak jinak –
milionářská daň. Z její působnosti však

byly vyňaty osoby, které svůj majetek zís-
kaly v období 25. února 1948–17. listopa-
du 1989, nebo později při dělení majet-
ku KSČ, SSM, Pionýra, ROH a dalších
organizací Národní fronty.

Z dalších bodů stojí za zaznamenání
zákon o dobrovolném souhlasu všech
občanů s odposlechy telefonů a mailů,
přičemž kontrolou byla pověřena veřej-
noprávní agentura Zifčák a spol. Za pří-
tomnosti samotného velvyslance Čínské
lidové republiky pak byl vyhlášen zákon
o vyvlastňování majetku pro potřeby
čínských investorů. A to všechno, to byl
teprve začátek …

Fuj, chápete, jak se mi ulevilo, když
jsem se celý zpocený probudil a zjistil, že
to vše byl jenom sen? Že je teprve 10.
ledna a je pořád ještě relativně čas po-
starat se o to, aby se náš letošní 30. čer-
ven tomu z mého snu nepodobal by� je-
diným okamžikem?

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Poprvé v novém roce se Vám do-
stává do rukou CEVROREVUE.
I letos budeme v měsíčním intervalu
přinášet aktuální informace o pravi-
cové politice a analýzy zajímavých
témat z politiky, ekonomiky a dal-
ších oblastí veřejné sféry.

Pokud patříte k našim pravidel-
ným čtenářům, určitě není nutné
Vám připomínat, že k CEVRORE-
VUE patří i méně vážné rubriky ja-
ko je křížovka či vědomostní test.
Tyto rubriky chceme zachovat i na-
dále.

Naší ambicí zůstává především
učinit CEVROREVUE ještě zajíma-
vější, čtivější a zábavnější. I v letoš-
ním roce se tak můžete těšit na dal-

ších deset čísel naší, a snad i Vaší,
revue.

V tomto čísle poprvé přicházíme
s rozšířením hlavního tématu. Vět-
šího rozsahu se dočká rovněž rubri-
ka zábava, v níž najdete nové druhy
testů a hádanek. Navíc nebude chy-
bět ani novinka v podobě kreslené-
ho vtipu.

V hlavním tématu Vám tentokrát
představíme politickou stranu, kte-
rá se již v minulosti stala vzorem
Občanské demokratické strany a ny-
ní patří k jejím nejbližším spojen-
cům. Sérii článků tak věnujeme brit-
ské Konzervativní straně, jejímu vý-
voji, jejímu novému lídrovi, podpůr-
ným organizacím konzervativců i je-

jich předvolebním kampaním. Brit-
ským konzervativcům je věnován ta-
ké exkluzivní rozhovor s publicistou
Benjaminem Kurasem.

Medailonkem o Ronaldu W. Re-
aganovi připomínáme významné vý-
ročí spojené s tímto americkým pre-
zidentem a v zahraniční inspiraci
Vám nabízíme slovenský pohled na
výsledky krajských voleb v zemi na-
šich východních sousedů.

Věřím, že každý z Vás najde v té-
to CEVROREVUE něco zajímavé-
ho a podnětného pro poučení a zá-
bavu.

Přeji Vám š�astné vykročení do
volebního roku!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

místopředseda PSP ČR,

předseda CEVRO MOJE DNEŠNÍ NOČNÍ MŮRA
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Po květnových volbách a další kon-
zervativní porážce odstoupil z čela
strany Michael Howard. Vzápětí sta-
novil dlouhý harmonogram pro volbu
nového vůdce a navrhl změnu pravidel

pro jeho výběr. Dosud se všichni čle-
nové strany v korespondenční volbě
rozhodovali mezi dvěma kandidáty
s největším počtem hlasů. Michael
Howard chtěl konečné rozhodnutí ne-
chat na stranickém sjezdu, ale s návr-
hem na reformu pravidel přijatých
v roce 1998 neuspěl.

Poslanci zúžili pole kandidátů

Do prvního kola výběru mezi pos-
lanci vstoupili 18. října čtyři uchaze-
čů. Favoritem voleb byl bývalý před-
seda strany (nikoli lídr) a aktuální stí-
nový ministr vnitra David Davis, kte-
rý se o post lídra ucházel už před čtyř-
mi lety. Jeho soupeři se stali úřadující
předseda strany a přesvědčený euros-
keptik Liam Fox, který byl považován
za černého koně souboje, mladý člen
stínové vlády a zastánce modernizace
strany David Cameron a zástupce
proevropského křídla Keneth Clarke,
který zasedal už ve vládách Margaret
Thatcherové a Johna Majora jako mi-
nistr vnitra a financí, ale od roku 1997

chyběl v důležitých funkcích ve stra-
ně.

V prvním kole parlamentní volby
vyhrál Davis s 62 hlasy, ale jen o 6 hla-
sů předstihl Camerona. Ještě třetí muž
v pořadí – Liam Fox – si zajistil postup
do dalšího kola. To naopak zůstalo
uzavřené pro Clarka.

Ve druhém kole se již do čela pele-
tonu dostal Cameron, který přesvědčil
90 poslanců. S velkým odstupem ho
následoval Davis s 57 hlasy a ze hry vy-
padl Fox s 51 hlasy.

Straníci vybrali Camerona

Výběru mezi dvěma nejúspěšnější-
mi kandidáty se mohli zúčastnit všich-
ni členové strany. Takovou možnost
využilo 77 procent z nich, tj. 198 tisíc
členů. Výsledek byl jasný – moderni-
zátor Cameron porazil Davise pomě-
rem 67 procent ku 33. Za klíčový mo-
ment celého výběru byla považována
stranická konference, na které Came-
ron strhl velkou část strany brilantním
projevem a apelem na potřebu „nové-
ho startu“ konzervativců.

David Cameron sám sebe popisuje
jako „moderního soucitného konzer-
vativce“ a často hovoří o nutnosti no-
vého stylu politiky. Oproti svým před-
chůdcům je v mnoha sociálních otáz-
kách mnohem liberálnější. Zdůrazňu-
je i takové oblasti, jako je životní pros-
tředí. Strana podle jeho názoru už ne-
může stavět na politice, kterou prová-
děla Margaret Thatcherová.

téma

KONZERVATIVCE
ZDVIHÁ D. CAMERON

BRITŠTÍ KONZERVATIVCI SE POKOUŠEJÍ PO TŘECH PROHRÁCH S TONY
BLAIREM A JEHO LABOURISTY NAJÍT NOVOU TVÁŘ A STÁT SE ZNOVU HLAVNÍ
SILOU OSTROVNÍ POLITIKY. NADĚJI NYNÍ UPÍNAJÍ K NOVÉMU LÍDROVI. TÍM SI
ZVOLILI TEPRVE DEVĚTATŘICETILETÉHO DAVIDA CAMERONA, KTERÝ
NAHRADIL PO PROSINCOVÝCH VNITROSTRANICKÝCH VOLBÁCH MICHAELA
HOWARDA. UŽ PRVNÍ TÝDNY S NOVÝM LÍDREM DOVEDLY KONZERVATIVCE
DO ČELA STRANICKÝCH PREFERENCÍ.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

KON LAB LIB
XII.90 41 45 9
III.91 40 40 16
X.91 39 45 12
III.92 43 35 18
X.92 35 45 15
III.93 32 47 17
X.93 29 45 23
III.94 27 49 20
X.94 25 57 14
III.95 25 57 13
X.95 27 56 13
III.96 28 57 13
X.96 28 56 12
III.97 29 50 14
V.97 31 44 17
X.97 24 60 12
III.98 28 53 14
X.98 26 53 16
III.99 27 54 13
X.99 28 56 11
III.00 29 50 14
X.00 32 45 17
III.01 31 50 14
X.01 25 57 13
III.02 28 47 19
X.02 25 57 13
III.03 27 46 20
X.03 35 38 21
III.04 32 40 22
X.04 27 40 22
III.05 33 39 21
V.05 33 36 22
XII.05 37 35 20

Poznámka: V tučně vytištěných
měsících se konaly volby.
Vysvětlivky: KON – Konzervativní
strana, LAB – Labour party, LIB –
Liberální demokraté. Údaje jsou
v procentech.
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téma

Ačkoli pozice uvnitř strany nebyla
pro Majora zdaleka pevná, rozhodl se
na květen roku 1992 vyhlásit volby,
které konzervativci poměrně překva-
pivě vyhráli (by� se ztenčením vládní
většiny). Majorovi se však začaly kupit
problémy – v roce 1992 postihla brit-
skou měnu obrovská krize, stejně tak
schvalování Maastrichtské smlouvy
prosadil jen díky tomu, že spojil zákon
s otázkou důvěry, a to navíc několik
vládních poslanců hlasovalo proti.
Rozdělení ve straně se projevilo ve
volbách do Evropské parlamentu v ro-
ce 1994. Rebelové i nadále narušovali
konzistenci poslaneckého klubu, při
hlasování o zvýšení příspěvků do roz-
počtu EU došlo vše tak daleko, že Ma-
jor odvolal i stranického whipa (lídra
parlamentní skupiny). Vyvrcholení re-
belie byly volby nového lídra, kdy se
proti Majorovi postavil euroskeptik
John Redwood, Major však pohodl-
nou většinou zvítězil. Množství pos-
lanců, přecházejících k opozici, a po-
rážka v doplňovacích volbách pak stá-
ly za drtivou porážkou konzervativců
ve sněmovních volbách v roce 1997.
Zisk 165 křesel byl velmi chabý oproti
vítězným labouristům a jejich 418
křeslům.

William Hague

Po porážce ve volbách Major složil
funkci stranického lídra a v následují-
cích volbách zvítězil po trojkolovém
klání mladý William Hague, nejmladší
vůdce konzervativců za posledních

200 let, v jehož pozadí stála i podpora
baronky Thatcherové. Svou pozici si
Hague upevnil vnitrostranickým refe-
rendem o vztahu strany k přijetí Eura,
které jasně dopadlo v neprospěch při-
jetí společné měny a umlčelo proev-

ropské hlasy uvnitř strany. Úspěchem
Hagueovy éry se staly jak místní volby,
kdy se Toryové stali druhou největší
stranou v místních zastupitelstvech,
ale zejména volby do Evropského par-
lamentu v roce 1999, ve kterých podle
nového poměrného volebního systé-
mu konzervativci zvítězili ziskem 36
z 87 britských křesel. Všeobecné volby
v roce 2001 ovšem nepřinesly žádnou
zásadnější změnu (166 hlasů pro kon-
zervativce oproti 412 vládním labou-
ristům) a konec dalšího lídra.

Ian Duncan Smith

Volby nového lídra se konaly podle
jiných pravidel. Nejprve poslanecký
klub vybral dva kandidáty a o nich pak
na základě hlasování rozhodla členská
základna strany. Klub určil jako kandi-
dáty stranického matadora Kennetha
Clarka (podporovaného Johnem Ma-
jorem) a méně zkušeného Iaina Dun-
cana Smithe (jemuž dala podporu
Margaret Thatcherová). Při účasti
79 % oprávněných voličů zvítězil o pa-
desát tisíc hlasů I. D. Smith.

Smith razil stejně tvrdý kurz jako
jeho předchůdce Hague, u něhož os-
tatně získával zkušenosti ve stínové
vládě. Jeho manažerské schopnosti
však nebyly příliš na výši, ztratil pod-
poru svých protivníků ve straně, když
jim nenabídl křesla ve stínové vládě.
Nedokázal ani využít velkých problé-
mů vlády při obhajování tažení proti
Iráku, přestože tato problematika mu
jako bývalému vojáku seděla. Smith
byl kritizován zevnitř vlastní strany za
špatnou komunikaci i za špatné vystu-
pování v médiích. Vše vyvrcholilo na

podzim 2003, kdy byl odvolán posla-
neckým klubem z postu lídra strany
a jako jediný poválečný vůdce strany
nedostal šanci vést jí do voleb.

Michael Howard

Po odvolání Smithe nastalo jednání
o novém lídrovi a již po dvou dnech
bylo jasno – jediným, kdo zůstal na
kandidátní listině, byl Michael Ho-
ward, politik s významnými zkušenost-
mi z vládní praxe (1990–1997). 6. listo-
padu se stal novým lídrem strany.

Jako zkušený politik dokázal čás-
tečně zmenšit odstup na vládní labou-
risty, zavedl větší disciplínu v poslanec-
kém klubu a vyhýbal se chybám svých
předchůdců. Ve všeobecných volbách
v květnu 2005 dokonce konzervativci
téměř dostihli vítězné labouristy, ale
britský volební systém je opět odsunul
do opozičních lavic, na což Howard
reagoval odstoupením z funkce. No-
vým vůdcem konzervativců byl zvolen
David Cameron, kterého podporoval
bývalý vůdce Howard, pod nímž Ca-
meron pracoval jako poradce, když byl
Howard ministrem vnitra. Cameron je
vnímán jako mladý, progresivní a zej-
ména charismatický konzervativec,
pod jehož vedením by mohli konzerva-
tivci konečně po dlouhém čekání
uspět i v boji o Whitehall.

JIŘÍ MARTINŮ

student politologie, FSS MU

Brno

HLAVNÍM KAMENEM ÚRAZU KONZERVATIVNÍ STRANY PO ODCHODU
MARGARET THATCHEROVÉ V ROCE 1990 BYL POSTOJ K EVROPSKÉ POLITICE.

NOVÝ LÍDR JOHN MAJOR JI VEDL, NA ROZDÍL OD THATCHEROVÉ, POMĚRNĚ
PRAGMATICKY A NESTAVĚL SE K EVROPĚ TAK ODMÍTAVĚ. PŘESTO BYL

KABINET KRITIZOVÁN Z VLASTNÍCH ŘAD PRÁVĚ PROTIEVROPSKY
SMÝŠLEJÍCÍMI POSLANCI, KTEŘÍ OTEVŘENĚ REVOLTOVALI PROTI POLITICE

SVÉHO PREMIÉRA.

Majorovi prosadil schvalování Maas-
trichtské smlouvy jen díky tomu, že
spojil zákon s otázkou důvěry, a to na-
víc několik vládních poslanců hlaso-
valo proti.

Cameron je vnímán jako mladý, prog-
resivní a zejména charismatický kon-
zervativec, pod jehož vedením by moh-
li konzervativci konečně po dlouhém
čekání uspět i v boji o Whitehall.
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První z nich nás vrátí do roku 1979.
Vůbec první billboard z dílny reklamní
agentury Saatchi&Saatchi pro konzer-
vativce považují mnozí za dodnes ne-
překonaný. BBC ho dokonce zařadila
na svoji vzdělávací stránku pro děti
a mládež BBC Education. Na plakátu
je zobrazena nekonečná fronta na pří-

spěvky v nezaměstnanosti pod nadpi-
sem „Labour isn’t working“ – tedy „La-
bouristická vláda nefunguje (obr. 1).

Stejný sáček čaje se konzervativci
pokusili vyvařit ještě jednou, v roce
2000. U příležitosti 1000 dnů Labour
u moci se tehdejší předseda strany W.
Hague pokusil oživit téma fronty, ten-

tokrát ale zaměřené proti špatnému
fungování a čekacím dobám v britském
Národním zdravotním systému (NHS).
Plakát nese titulek „Britain’s still wai-
ting...“, což platí vlastně dodnes, pokud
to vztáhneme na čekání na návrat kon-
zervativců do vlády (obr. 2).

Další slavnou ukázkou je kampaň
„Demon eyes“ z roku 1997. Kampaň
měla být reakcí konzervativců na vzes-
tup Tonyho Blaira ve volební kampani
v roce 1997. Sama o sobě získala na-
příklad ocenění prestižního britského
odborného časopisu Campaign jako
kampaň roku. Jak nás poučila historie,
kampaň k vítězství nakonec nevedla.
Labouristé v té době přišli s využitím
metod moderního politického marke-
tingu, kterým tento, by� povedený apel
na strach, bez dalších návazností ne-
dokázal čelit (obr. 3).

Kampaně k volbám v roce 2005

V kampaních v roce 2005 se Kon-
zervativní strana představila jako mo-
derní, poučená a dobře technicky vy-
bavená politická strana. Po osmi le-
tech v opozici ale stále hledala onen
příslovečný „zlatý klíček“, který by ji
přivedl zpět k moci. K úspěchu jí měl
pomoci i nový poradce a šéf volebního
štábu, Australan Lynton Crosby, který
pomáhal australskému premiérovi
Johnu Howardovi k volebnímu vítěz-

téma

KAMPANĚ
BRITSKÉ …

ČLÁNEK O KAMPANÍCH BRITSKÝCH KONZERVATIVCŮ BUDE VĚNOVÁN HLAVNĚ
NEDÁVNO SKONČENÉ KAMPANI K BRITSKÝM PARLAMENTNÍM VOLBÁM
V ROCE 2005. DOVOLTE ALE NA ZAČÁTEK PŘIPOMENOUT ALESPOŇ NĚKOLIK
KAMPANÍ KONZERVATIVNÍ STRANY Z MINULOSTI, KTERÉ SE DNES ŘADÍ
K NĚČEMU, CO SE DÁ NAZVAT „ZLATÝM FONDEM POLITICKÉ REKLAMY“
(POKUD TEDY PŘIPUSTÍME, ŽE REKLAMA, A ZEJMÉNA TA POLITICKÁ, VŮBEC
MŮŽE NĚJAKÝ ZLATÝ FOND MÍT).

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Obr. 1: Labour isn’t working; 1979

Obr. 2: Britain’s still waiting, 2000 Obr. 3: Demon eyes; 1997
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ství nad australskou Labour v roce
1996 a ve dvou následujících volebních
vítězstvích.

„Klíčkem“ k úspěchu se měl stát
i databázový program VoterVault,
který si britští konzervativci přivezli od
spřátelených amerických republikánů.
Tento systém segmentuje populaci do
skupin a porovnává u každého jednot-
livce pravděpodobnost, že půjde volit,
s pravděpodobností, že bude volit prá-
vě konzervativce. Funkci VoterVault
si můžete zjednodušeně představit ja-
ko vytvoření jakéhosi „žebříčku“ voli-
čů podle pravděpodobnosti, že budou
volit tuto stranu v daném okrsku. Po-
mocí systému bylo identifikováno ne-
uvěřitelných pouhých 838 000 „key vo-
ters“ (tedy pouze asi 2 % z celkového
počtu) v 165 důležitých volebních
okrscích. Na ty byly potom zaměřeny
cílené speciální marketingové aktivity.

Below the radar – důraz na osobní
komunikaci a místní působení

Lynton Crosby z Austrálie přivezl
vojenský termín „Below the radar“ –
důraz na přímý marketing a osobní os-
lovení voličů – tedy formy, které ne-
jsou snadno zachytitelné monitorova-
cími středisky konkurence.

Osobní působení kandidátů a jejich
teamů přímo ve volebních okrscích má
ve Velké Británii velkou tradici.
V kampani 2005 bylo navíc podpořeno
výběrovým přístupem k voličům po-
mocí programu VoterVault a personi-
fikací jednotlivých sdělení. Konzerva-

tivci si zřídili vlastní komunikační cen-
trum (call centrum) v Coleshill u Co-
ventry. Toto centrum rozeslalo mi-
liony poštovních zásilek a uskutečnilo
miliony telefonátů. Nepohrdlo ani
u nás nepříliš pozitivně hodnocenou
metodou „robocall“ (předem nahra-
ných hovorů uskutečňovaných pomocí
automatu – robotu), ve kterém si po-
sluchači vyslechli naléhavý vzkaz před-
sedy strany Michaela Howarda.

Volební program

„Vypadá to spíše jako seznam přá-
ní účastníka skupinové diskuze“, pro-
hlásil o volebním manifestu konzerva-
tivců v komentáři jeden z britských de-
níků. Na titulní straně je rukou psa-
ných šest základních programových
tezí:
� More police – tedy více policistů
� Cleaner hospitals – čistější nemoc-
nice
� Lower taxes – nižší daně
� School discipline – disciplínu ve
školách
� Controlled immigration – kontro-
lované přistěhovalectví
� Accountability – tedy povinnost
skládat účty za svá rozhodnutí

Ruční písmo a jednoduché, místy
až populistické slogany využila Kon-
zervativní strana i v dalších částech
svojí kampaně. Jedná se o využití prin-
cipu resonance, jehož cílem je vzbudit
u voličů dojem, že se jedná o jejich
vlastní názory: „Ano, to je ono, to si
přece již dávno myslím také!“. Celý

princip je dále podtržen hlavním vo-
lebním sloganem „Are you thinking
what we‘re thinking ?“ – tedy zhruba
„Myslíte si to co my?“. Hesla na voleb-
ních materiálech říkají například:
� „It‘s not racist to impose limits on
immigration.“ – „Zavedení limitů pro
přistěhovalce, to přece není rasis-
mus.“ (obr. 4)
� Put more police on the streets and
they will catch more criminals. It’s not
rocket science, is it?“ – „Dejte více po-
licistů do ulic a oni pochytají více zlo-
činců. To snad není žádná složitá vě-
da.“
� „I mean, how hard is to keep a hos-
pital clean?“ – „Co je tak těžkého na
tom udržet nemocnici v čistotě?“
� „What’s wrong with a little discipli-
ne in schools?“ – „Co je tak špatného
na troše disciplíny ve školách?“

Samozřejmě ani v roce 2005 ne-
mohli konzervativci pominout v Bri-
tánii populární negativní kampaň.
Zaměřili se zejména na Tonyho Blai-
ra, oslabeného kontroverzní účastí
Británie ve válce v Iráku. U nás oblí-
benou billboardovou kompozici – vel-
ký obličej politika a slogan – obrátili
toryové zcela naruby. Základem kom-
pozice je dobrý výběr fotografie, sa-
mozřejmě takové, na které vypadá
atakovaná osoba pokud možno co
nejhůře a nejméně důvěryhodně. Slo-
gan by měl být krátký, trefný a apelo-
vat na nálady voličů: „Pokud byl
ochoten lhát, aby nás zatáhl do války,
bude ochoten lhát, aby vyhrál volby“
(obr. 5).

… KONZERVATIVNÍ
STRANY

téma

Obr. 4: It’s not racist to impose limits on immigration –
ukázka resonanční kampaně konzervativců, 2005

Obr. 5: Blair lies; 2005
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KONZERVATIVNÍ
STRANA A EPP-ED

Mezi evropskými křes�anskodemok-
ratickými a křes�anskými stranami
obecně existovala v poválečném období
pouta, což je způsobeno i tím, že v řadě
zemí obsadili křes�anští demokraté ne-
bo nekonfesní konzervativci pozici
v pravé části politického spektra. Nic-
méně programové rozdíly v sociál-
ně-ekonomických otázkách i v postojích
k evropské integraci vedly k tomu, že se
britští konzervativci nezapojili při jejím
vzniku v roce 1976 do Evropské lidové
strany.

Konzervativci na evropské scéně

Jako jistý volnější svazek mezi částí
křes�anské demokracie a skandinávský-
mi i britskými konzervativními stranami
byla v roce 1978 vytvořena Evropská de-
mokratická unie, jejímiž členy se stalo
několik členských stran ELS. V Evrop-
ském parlamentu však britští konzerva-
tivci působili od roku 1979 v samostatné
skupině Evropští demokraté.

Nicméně v roce 1992 poslanci Kon-
zervativní strany individuálně vstoupili
do skupiny Evropské lidové strany, aniž
by se ovšem strana jako celek stala čle-
nem ELS. Tento stav byl charakteristic-
ký i pro volební období 1994–1999. Po
volbách v roce 1999 došlo ke vzniku pos-
lanecké skupiny Evropské lidové strany

– Evropských demokratů a stejná situa-
ce se opakovala i po volbách v roce
2004. Postupně rovněž dochází ke
sbližování ELS a EDU.

Konzervativci a Evropští demokraté

Dominantní konzervativní stranou
ve zmíněné skupině v EP jsou právě
britští konzervativci, přičemž předseda
Michael Howard rozhodl o setrvání ve
skupině přinejmenším do roku 2009.
Britové svým přístupem inspirovali i ně-
které strany z nových členských zemí
EU, a to včetně Občanské demokratic-
ké strany.

Pozice podskupiny Evropských de-
mokratů, v níž hrají dominantní roli prá-
vě britští konzervativci, však není zcela
bezproblémová. Spolupráce konzerva-
tivních stran kritických k EU a prosazu-
jících hodnoty volného trhu vedla k na-
pětí ve skupině a k nesouhlasným reak-
cím některých eurooptimistických cen-
tristických křes�anskodemokratických
stran, např. ze zemí Beneluxu.

Rovněž pro britské konzervativce je
vzhledem k jejich členské a voličské zá-
kladně mnohdy obtížné odůvodnit, proč
jsou v jedné skupině např. s německými
křes�anskodemokratickými stranami,
proti jejichž evropské a ekonomic-
ko-sociální politice leckdy vystupují.

Kritiku mohou sklidit i od svých euros-
keptických konkurentů ze Strany nezá-
vislosti Spojeného království.

Současný poslanec EP za Konzerva-
tivní stranu James Elles odůvodňuje tu-
to pozici v zásadě následujícími argu-
menty:
� 1. Schopnost splnit sliby z volebního
programu;
� 2. Neztratit vliv;
� 3. Nebýt v izolaci;
� 4. Využívat mezinárodních kontaktů.

Je skutečností, že skupina EPP-ED
je nejpočetnější formací v EP. Sdružuje
267 poslanců z 45 stran z 24 zemí. Při
společném postupu je schopna prosadit
řadu požadavků, což posiluje vůli řady
stran participovat na její činnosti a zapo-
menout na vzájemné (a mnohdy zásad-
ní) rozdíly mezi členskými subjekty.

Na druhou stranu existence takřka
permanentního napětí ve skupině vede
k tomu, že se stále objevují úvahy o od-
chodu britských konzervativců a jejich
ideových souputníků ze společné sku-
piny s ELS. Velký zájem by o ně měla
malá eurostrana Aliance pro Evropu
národů a jí blízká skupina Unie pro Ev-
ropu národů, které sdružuje některé
konzervativní a pravicově populistické
strany.

Jaká je budoucnost konzervativců?

Je však otázkou, zda by tyto formace
byly pro britské konzervativce dostateč-
ně prestižní. Ti by mohli usilovat i o vy-
budování vlastní eurostrany a politické
skupiny v EP, v níž by Konzervativní
strana tvořila integrační jádro. Nicméně
zatímní situace aktuálnímu vzniku tako-
vého subjektu nenasvědčuje, i když jej
v dohledné době nelze zcela vyloučit.
Důležitou roli při rozhodování britských
konzervativců zřejmě sehrají debaty
o znovuoživení tzv. Evropské ústavy.

MIROSLAV MAREŠ

politolog, FSS MU Brno

BRITSKÁ KONZERVATIVNÍ STRANA JE ZNÁMA SVÝMI POSTOJI KRITICKÝMI
K SOUČASNÉ EVROPSKÉ UNII. PŘESTO V EVROPSKÉM PARLAMENTU ZASEDÁ
V JEDNÉ POLITICKÉ SKUPINĚ EVROPSKÉ LIDOVÉ STRANY (ELS) –
EVROPSKÝCH DEMOKRATŮ SE SUBJEKTY, KTERÉ JSOU NAOPAK VELKÝMI
PŘÍZNIVCI PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE. TENTO STAV JE
VÝSLEDKEM DLOUHODOBĚJŠÍHO VÝVOJE, PROTOŽE VZTAHY MEZI BRITSKÝMI
KONZERVATIVCI A ELS PROŠLY NĚKOLIKA ZVRATY A ANI STÁVAJÍCÍ SITUACE
NEMUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ.

téma
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Existuje řada think tanků, které
jsou ideově zřetelně vymezené, žádný
z nich ale není stranickým think tan-
kem (s výjimkou minoritní Masaryko-
vy dělnické akademie v rámci ČSSD,
resp. Klubu levicových sociologů
a Teoreticko-analytického pracoviště
KSČM). Česká republika je tak na pů-
li cesty mezi americkým modelem,
preferujícím nezávislé myšlenkové or-
ganizace, a německým, stavějícím spí-
še na stranických think tancích.

Velmi zajímavý případ představuje
situace think tanků ve Velké Británii, ja-
ko evropské, ale na Spojené státy vázané
zemi. Lídr britské pravicové politiky –
Konzervativní strana (Conservative par-
ty, CP) – není v této souvislosti výjimkou.

Stranické think tanky konzervativců

S ostrovní pravicovou politikou jsou
spojeny desítky think tanků – a to a� již
stranických, tak nezávislých. Britská
Konzervativní strana se spoléhá na ce-
lou řadu organizací rozličného charak-
teru. V našich podmínkách teprve rodí-
cím se fenoménem (v britských však již
rozvinutým), jsou sektorové think tan-
ky, charakteristické zaměřením pouze
na jednu oblast veřejné politiky. Kon-
zervativci tak například využívají služeb
Conservative Medical Society v oblasti
zdravotnictví, Conservative Rural Acti-
on Group v oblasti zemědělství nebo
Conservative Transport Group pro ob-
last dopravy. Všechny tyto think tanky
jsou organizované jako součást strany.

Kromě toho v rámci stranické
struktury fungují organizace, které
mají poskytnout zázemí pro určitou
skupiny členů – v rámci Konzervativní
strany je tak činná především platfor-
ma Women2Win, která propaguje šir-
ší zastoupení žen v v britském parla-
mentu, stejně jako Toryové pro senio-
ry, hájící práva členů starších 60 let.
Specifickým sdružením, částečně ana-
logickým našim Mladým konzervativ-
cům, je mládežnická organizace Con-
servative Future (Budoucnost Kon-
zervativců), která sdružuje zhruba
15 000 členů strany mladších 30 let.
Přivést do strany větší počet mladších
lidí je i cílem internetového projektu
Bluelist.org, jenž poskytuje zázemí pě-
ti desítkám konzervativních organiza-
cí a umožňuje jim propagovat na svých
stránkách vlastní činnost.

Dalším z kritérií, dle nichž se mo-
hou členové ve straně sdružovat, je ná-
boženské smýšlení – součástí Konzer-
vativní strany je tak například Konzer-
vativní muslimské fórum, resp. Křes-
�anské konzervativní společenství.

Nezávislé pravicové think tanky

Jako širší zásobárna myšlenek ve Vel-
ké Británii jsou činné i druhé typy think
tanků – nezávislé pravicové organizace,
snažící se pracovat mimo přímý vliv poli-
tické strany – z významných lze zmínit
především na propagaci idejí zaměřený
Adam Smith Institute, či praktičtěji
orientované Institut pro fiskální studia
nebo Politeia (zaměřená na diskusi o roli
státu v každodenním životě).

Specifická sdružení konzervativců

Ojedinělou roli ve struktuře pravico-
vého myšlenkového světa ve Velké Bri-
tánii hraje Asociace konzervativních klu-
bů. Ta sdružuje více než tisíc lokálních
sdružení po celé Británii, která, by� nezá-
visle na Konzervativní straně, se snaží
propagovat konzervativní myšlenky a ja-
ko jeden ze svých cílů definuje právě
podporu Konzervativní straně. Hraje tak
důležitou roli na lokální úrovni, zejména
co se přesvědčovacích metod a doved-
ností týče.

MYŠLENKOVÝ
BACKGROUND

KONZERVATIVCŮ

téma

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

THINK TANKY, MOZKOVÉ TRUSTY ČI VÝZKUMNÉ ORGANIZACE HRAJÍ
V SOUČASNÉM SVĚTĚ STÁLE DŮLEŽITĚJŠÍ ROLI. JEJICH ROLE V POLITICKÉM

ROZHODOVÁNÍ JE STÁLE ZNATELNĚJŠÍ A EXISTENCE THINK TANKU
ORGANIZAČNĚ PŘIMKNUTÉHO, ALE OBSAHOVĚ NEZÁVISLÉHO, JE JEDNÍM

Z INDIKÁTORŮ KULTIVACE CHOVÁNÍ POLITICKÉ STRANY. V ČESKÉ REPUBLICE
ZATÍM NEDOŠLO K ETABLOVÁNÍ PODOBNÉ ORGANIZACE, KTERÁ BY BYLA

PŘÍMO SOUČÁSTÍ STRANICKÉ STRUKTURY.
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aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Nevím, kolik našich spoluobčanů si
je vědomo toho, že formálně existuje
jedna Čína, ale prakticky jsou dvě.
Jedna (ta větší rozlohou i lidnatostí)
je Čínská lidová republika. Také se
někdy hovoří o takzvané kontinentál-
ní Číně. V této části Číny vládne ko-
munistická diktatura, ale kapitalis-
mus je nezadržitelný a začíná se uplat-
ňovat i zde. Místní komunisté se mají
kde učit. Hongkong byl dlouhou dobu
pod britskou kontrolou a po celou do-
bu se zde rozvíjel kapitalistický systém
podnikání. Hongkong je dnes součástí
kontinentální Číny, ale kapitalismus
byl zachován. Druhým místem, kde se
mohou tamější prominenti poučit, je
Tchaj-wan, kde vládne demokratický
systém s tržní ekonomikou. Žijí zde
Číňané, kteří opustili kontinentální
stát v době občanské války na sklonku
čtyřicátých let minulého století.

Českou republiku navštívil v mi-
nulých dnech čínský premiér. Při ta-
kové příležitosti se vždy otevře otáz-
ka dodržování lidských práv. Apelo-
vat na komunistické režimy, aby do-
držovaly lidská práva, je marné. Pro-
tože tyto systémy se neosvědčily, do-
chází k postupnému úpadku jejich
diktatury. Volný obchod a pohyb ka-
pitálu, zboží a osob je základem vol-
ného trhu. Odtud je jen krok ke změ-
ně správy věcí veřejných, a to k demo-
kracii.

Zaráží mě však servilita premiéra
Paroubka vůči představitelům Čín-
ské lidové republiky a naprostá igno-
rance faktu, že významné investice
v Česku v oblasti hi-tech technologií
jsou z Tchaj-wanu. Jde o investice do
dvanácti projektů v celkové výši 211
milionů amerických dolarů a práci
získalo více než osm tisíc lidí. Máme

si to snad vykládat tak, že Paroubek
má raději komunisty než demokratic-
ké představitele?

Na čínský trh naše firmy pronikají
velmi složitě, investice jsou nejisté
a ochrana autorských a patentových
práv je téměř nulová. Premiér Parou-
bek podepsal s čínským premiérem
dvoustrannou hospodářskou smlou-
vu, která není v souladu s pravidly
Evropské unie ( je zřejmé, že jednou
to naší vládě vadí a jindy ne). Ani tato
smlouva nevyřeší dramatický deficit
obchodní bilance mezi Českem a
Čínskou lidovou republikou, kdy do
naší země je dováženo především
textilní zboží s vysokým podílem dět-
ské práce. Nejsem proti komunikaci
a vytváření podmínek pro podnikání,
ale musíme vytvářet rovné podmínky,
a to pro všechny partnery a obchodní
subjekty!

Stojí za to dát si dohromady tři
novoroční zprávy. Rusko uzavřelo
plynové kohoutky Ukrajině. Expre-
zident Havel prohlásil, jak nesmysl-
né je dobývat další uhlí. A rakouští
odpůrci jaderné energetiky znovu
zablokovali hraniční přechod Dolní
Dvořiště.

První zpráva informuje o racio-
nálním chování. A� se nám to líbí,
nebo ne. Není třeba absolvovat lek-
ce z geopolitiky, aby bylo každému
jasné, že Moskva se s rozpadem své-
ho impéria nevzdala své staleté po-
litiky. Pouze vyměnila tankové divi-
ze za sofistikovanější a jakoby civi-
lizovanější suroviny.

Ty dvě další zprávy vypovídají
o myšlení zcela iracionálním. Jedna
odmítá jako energetický zdroj uhlí,

druhá jádro. Čím jiným je středoev-
ropský prostor schopen dispono-
vat? Ničím. Pouze zvyšující se zá-
vislostí na dovozu ropy a plynu.

Námitky, že řešením jsou úspory
a tzv. alternativní zdroje, jsou v lep-
ším případě neznalostí, v horším
vědomým nasazováním chomoutu
závislosti na Rusku a nevypočita-
telném světě arabské ropy. Pohle-
dem do minulosti lze zjistit, že
i když se energetická účinnost trva-
le zvyšuje, tedy snižuje se spotřeba
zdroje na jednotku výkonu, spotře-
ba celková trvale roste. Dnešní spa-
lovací motory dosahují násobně
vyšší účinnosti než jejich předchůd-
ci, přesto žízeň po ropě a jejích de-
rivátech neklesá. Naopak. Totéž
platí pro elektřinu – Kaliforňané by

mohli vyprávět! Bush už vozí z Rus-
ka zkapalněný plyn a oživuje jader-
ný program.

V Německu zase svého času vsa-
dili na ony alternativní zdroje. Ve
větrných elektrárnách je v této ze-
mi instalován výkon šesti Temelí-
nů! Jenže vítr někdy fouká, někdy
ne. Ale svítit chtějí i Němci kdyko-
liv otočí vypínačem. V kombinaci
s rozhodnutím Schröderovy vlády
zastavit jaderný program, máme
před sebou jednoho z hlavních viní-
ků současného růstu cen elektřiny.
Německo je ovšem velmoc a pro
Rusko spojenec …

Sečteno a podtrženo: Rezigno-
vat v našem regionu na uhlí a jádro
znamená vzdávat se své nezávi-
slosti.

OLDŘICH VOJÍŘ

poslanec PSP ČR
PAROUBEK ZAPOMNĚL,
ŽE EXISTUJÍ DVĚ ČÍNY

UHLÍ, JÁDRO A NOVOROČNÍ
UKRAJINSKÁ LEKCE

MARTIN ŘÍMAN

poslanec PSP ČR
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Uzákonit u nás registrované partner-
ství osob stejného pohlaví jsme se snažili
od počátku 90. let. Přestože české obyva-
telstvo je v této záležitosti spíše liberální
a gayům a lesbičkám jejich registrované
svazky přeje, politici takový zákon opako-
vaně odmítli. Není myslím sporu, že zby-
tečně. Kdyby bylo bývalo takové ustano-
vení schváleno včas, tedy v polovině deva-
desátých let, ušetřili bychom si mnoho
emocí a vzrušených diskusí, které nikam
nevedou.

Ta zákonná úprava, která již prošla
Sněmovnou, nikomu neubližuje a není
způsobilá negativně ovlivnit většinovou
heterosexuální společnost. Ostatně zku-
šenosti s podobným právním institutem
v zahraničí jsou sociálně i politicky neu-
trální. A to v některých zemích platí již
desítky let.

Motivace negativních postojů politiků
jsou různé. Dominantní je samozřejmě

strach z homosexuality jako z čehosi ne-
známého a nebezpečného. Také v cel-
kem liberálním Česku si dnes asi čtvrtina
lidí ještě myslí, že homosexualita je ne-
moc, kterou by bylo třeba léčit. Malé pro-
cento se dokonce domnívá, že jde o trest-
ný čin, který je třeba trestat. Politici, zej-
ména ti, kteří se berou za „právo a pořá-
dek“, nacházejí v těchto menšinových po-
stojích argumenty pro své výpady vůči ho-
mosexuální menšině. Ty výpady mají bo-
hužel občas podobu hodně nedůstojnou.

Druhá část motivačních zdrojů odpo-
ru vůči registrovanému partnerství je ná-
boženská a ideologická. Všichni dobře ví-
me, jaké problémy má ve vztahu k homo-
sexualitě největší křes�anská církev. Po-
dobně ovšem se v té otázce chová většina
dalších křes�anských církví. Vidí v homo-
sexuální orientaci chorobné puzení, které
jsou jeho nositelé povinni potlačovat
a nenávidět. Výsledky takové pokrytecké

restriktivní politiky jsou dobře patrné na
občasné homosexuální delikvenci du-
chovních.

Křes�anskou konfesí svázaní politici
pak konstruují všelijaké „racionální“ dů-
vody proti registrovanému partnerství.
Protože potlačovaná a skrývaná homose-
xualita činí problémy katolickým duchov-
ním, domnívají se, že homosexualita jako
taková může ohrožovat „základy rodiny“
a jiné vznešené hodnoty. Nemají pravdu.

Jak finální hlasování v Parlamentu do-
padne, si netroufám odhadovat. Nicméně
všichni politici by si měli uvědomit, že ho-
mosexuálních lidí je v populaci několik
procent. Jejich známých a příbuzných ješ-
tě více. Jde tedy o poměrně významnou
voličskou skupinu, která jistě nepůjde vo-
lit politiky, kteří ji zesměšňují nebo napa-
dají. Cvičit si svaly a ideologickou „čisto-
tu“ na této kauze je proti zdravému ro-
zumu.

Stát staví domy bez oken a český
novinář se diví, že se jeho obyvate-
lé snaží uvnitř trochu si posvítit.
Jak jinak si lze vysvětlovat pohor-
šení redaktorů Respektu nad cho-
váním radních ve městě Jihlava.

V půli prosince loňského roku
oznámil primátor hlavního města
Vysočiny Vladimír Hink, že každý,
kdo se přihlásí do Jihlavy k trvalé-
mu pobytu, dostane od radnice tři
tisíce korun. Důvod byl jediný,
městu chybělo 965 lidí k metě pa-
desáti tisíc obyvatel, což je hrani-
ce, za kterou zásadně narůstají
státní finance do obecní kasy.

Smutné je, že v našem Kocour-
kově nikomu nepřijde divné, proč
má mít město s padesáti tisíci oby-
vateli o 26 milionů korun vyšší příj-

my, než město, kde žije o jednoho
obyvatele méně. Nikdo se neza-
myslí nad tím, že to, co je v nepo-
řádku, je zákon, který stanovuje ta-
to absurdní pravidla. Pohoršení
však vzbudí, když se vedení města
snaží řešit situaci způsobenou tím-
to nesmyslným ustanovením, aby
zabránilo zhoršení kvality života
obyvatel, kteří ve městě žijí.

V celé kauze je zcela pomíjena
zoufalá snaha starostů (naposledy
na 8. celostátní finanční konferen-
ci Svazu měst a obcí České republi-
ky v listopadu loňského roku v Pra-
ze) tento neúnosný systém, který
vážně narušuje schopnost obcí
a měst řádně plnit své povinnosti
vůči občanům, změnit. Starostové
neustále žádají odstranění jednot-

livých velikostních kategorií v zá-
koně o rozpočtovém určení daní
a jejich nahrazení křivkou tak, aby
nedocházelo k zásadním výkyvům
v příjmech v důsledku změny v poč-
tu obyvatel obce.

Velmi si vážím odvahy jihlav-
ských zastupitelů zajistit pro obča-
ny města dostatek finančních pros-
tředků do městského rozpočtu.

NEDŮSTOJNÉ VÝPADY
NA HOMOSEXUÁLY

ABSURDITY ROZPOČTOVÉHO
URČENÍ DANÍ

OLDŘICH VLASÁK

poslanec EP a předseda

Svazu měst a obcí ČR

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec EP
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Jakou proměnou prošla Konzervativní stra-
na po nástupu nového lídra konzervativců
Davida Camerona?

S Davidem Cameronem přichází do
čela konzervativců nová generace. Ná-
pad Michaela Howarda předat štafetu
těm nejmladším se vyplatil okamžitou
explozí popularity, která vyšvihla kon-
zervativce před labouristy ve všech son-
dážích, a to až o devět procent.

I ze složení stínového kabinetu je vi-
dět, že nastává opravdová výměna ge-
nerací – na post stínového ministra fi-
nancí např. nastupuje třicetiletý Geor-
ge Osborne, který si už dokonce stihl
několikrát úspěšně vystřelil z labouris-

tického ministra financí Browna. Kro-
mě něj se do stínového kabinetu vrací
bývalý šéf strany a stále ještě čtyřicátník
William Hague. Vzděláním se bude za-
bývat šéfredaktor týdeníku The Spec-
tator, ještě ne čtyřicetiletý břitký tele-
vizní debatér a humorista Boris Joh-
nson, poradcem pro životní prostředí je
šéfredaktor měsíčníku The Ecologist,
třicetiletý milionář a antiglobalista Zac
Goldsmith, který má do příštích voleb
kandidovat do parlamentu.

Projevil se nástup Camerona na ideovém
profilu strany?

Ano, Cameron např. začlenil do
konzervativní politiky ekologii, kterou
si příliš dlouho ve všech zemích při-
vlastňují levičáci, vesměs k její škodě.
Omezení imigrace, které Cameron za-
řadil do Howardova volebního progra-
mu, naopak nezískalo takovou podpo-
ru, jakou tehdejší lídr čekal, tak jej Ca-
meron ze svého nynějšího programu
vyňal, alespoň do té doby, než poradní
tým vypracuje imigrační politiku kon-
krétnější a populárnější. To umožní ur-
čitému procentu centristů dezertovat
od liberálů zpět ke konzervativcům.
Dalším odklonem od posledního vo-
lebního programu je projev shovíva-
vosti vůči veřejnému sektoru, v němž
Blair za osm let vytvořil tři čtvrtě mi-
lionu neproduktivních pracovních
míst. Jednou z nejpopulárnějších mo-
dernizací bude i nábor žen na posla-
necké kandidatury, kde Cameron dou-
fá rozšířit jejich počet až na padesát
procent, v roce 2005 totiž poprvé prů-

zkumy ukazovaly pokles ženských voli-
ček pod polovinu.

Jak se podle Vás musí Konzervativní strana
změnit ve vztahu k voličům, chce-li dosaho-
vat lepších výsledků?

Musí se opět proměnit v politickou
sílu, která bude nabízet něco prospěš-
ného všem sociálním vrstvám národa.
V posledním desetiletí totiž konzerva-
tivní strana znatelně ztratila kontakt
s myšlením a cítěním většiny Britů a za-
bředla v neschopnosti formulovat sro-
zumitelný program filozofický, politic-
ký či ekonomický, který by voličům dá-
val důvody ji volit. Strana se například
dlouho zmítala v šarvátkách mezi euro-
optimisty a euroskeptiky, až jí jednu
dobu hrozil rozpad. S příchodem Ca-
merona a následným vyčleněním kon-
zervativních europoslanců z Evropské
lidové strany ovšem dochází k profilaci
a jednoznačnému posunu na euroskep-
tické pozice.

Kam by se měli v budoucnu konzervativci
orientovat, chtějí-li být úspěšní?

Chce-li být strana úspěšná, měla by
se snažit udržet rovnováhu mezi mo-
dernizací a získáváním „středové“ po-
pularity na jedné straně a uchováním
konzervativních principů na straně
druhé. Konzervatismus se tím stane
opět vzrušujícím dramatickým dobro-
družstvím, které bude stát za sledování
– a možná i následování.

(Rozhovor je upravenou verzí článku, který vyšel
v týdeníku EURO 16. 1. 2006.)

ROZHOVOR
Benjamin Kuras

publicista a dramatik

Benjamin Kuras
(*1944)
• britsko-český spisovatel, novinář

a dramatik
• někdejší redaktor anglického vysí-

lání Československého rozhlasu
v Praze a české redakce BBC
v Londýně

• autor třinácti anglicky psaných
her

• držitel ceny Wald Press Award
(2004)

• člen redakční rady měsíčníku
51pro

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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Jakou jinou prioritu by mohla mít
vláda ČR než zdraví občanů? O co jiné-
ho by se měla snažit, než o to, aby byl
systém zdravotní péče dlouhodobě
v rovnováze. Naše vláda se však
o udržitelný systém zdravotnictví příliš
nezajímá. Fakta hovoří jasně. Na zdra-
votní péči je v České republice ročně vy-
nakládáno kolem 165 mld. korun z ve-
řejných zdrojů. Naší největší pojiš�ovně
– Všeobecné zdravotní pojiš�ovně –
však budou v letošním roce chybět při-
bližně čtyři miliardy korun. To předsta-
vuje zhruba 2,5 % roční deficit systému
zdravotní péče. Nový ministr Rath se
namísto systémového řešení daného
problému rozhodl svalovat vinu za tento
stav na všechny okolo. Na jediného sku-
tečného viníka zadluženého zdravotnic-
tví však při svých nevybíravých a nesluš-
ných výpadech zcela zapomněl. Napros-
to opomíjí fakt, že viníkem je právě jeho
ministerstvo a koaliční vláda sociální
demokracie, kteří ignorovali možnost
pomoci českému zdravotnictví z evrop-
ských peněz.

Jak vůbec mohlo k tak vážnému opo-
menutí dojít? Představitelé ministerstva
zdravotnictví v rámci přístupových roz-
hovorů patrně nabyli dojmu, že se jich
problematika Evropské unie v zásadě
netýká a není třeba jí věnovat zvláštní

pozornost. Nikdo z nich si nevšiml, že
článek 152 Smlouvy o založení Evrop-
ského Společenství definuje jako jeden
z komunitárních cílů vysokou úroveň
zdravotní ochrany populace. Při přípra-
vě dokumentů pro využívání strukturál-
ních fondů tak ministerstvo zdravotnic-
tví a následně i celá vláda ČR nestanovi-
la oblast zdravotnictví jako jednu z prio-
rit pro čerpání finančních prostředků.
Přitom se úředníci, připravující některé
z dokumentů, museli potkávat na chod-
bě, význam kvalitní zdravotní péče však
evidentně necítili. Klasický byrokratický
resortismus naší vlády tak pohřbil jednu
z reálných výhod, které nám Evropská
unie nabízí – možnost zásadním způso-
bem spolufinancovat modernizaci naší
zdravotní péče z evropských zdrojů
a systém zdravotní péče tak přišel o ne-
malé peníze.

Portugalsko jako inspirace

O kolik miliard jsme přišli se dá do-
kumentovat na konkrétním příkladu.
Podobně veliké Portugalsko čerpá ze
strukturálních fondů na projekty ve
zdravotnictví již od roku 1986. V sou-
časném programovacím období tato ze-
mě vynakládá z evropských peněz na
oblast zdravotnictví více než 717 mi-

lionů Euro (přibližně 21,5 miliard ko-
run). Zhruba 3,7 % všech evropských
peněz tak tečou v Portugalsku do zdra-
votnictví. O tom, že se v Portugalsku
vláda o zdravotnictví skutečně stará,
svědčí i samostatný zdravotnický ope-
rační program. Z Evropského fondu
pro regionální rozvoj tak Portugalci
využívají peníze na výstavbu nemocnic,
sí�ování lokálních zdravotnických cen-
ter, nákup moderní zdravotnické tech-
niky, zavádění informačních technologií
do zdravotnictví či zvýšení kvality péče.
Prostředky Evropského sociálního fon-
du pak navíc umožňují další vzdělávání
lékařů a sester. Peníze z Bruselu před-
stavují v Portugalsku přibližně 5 % cel-
kových nákladů zdravotní péče. A to je
rozhodně více než jaký je deficit našeho
systému!

V současné době se připravuje klíčo-
vý dokument – Národní rozvojový plán,
jež určí oblasti, které by měly být zásad-
ním způsobem podpořeny z evropských
peněz v letech 2007–2013. Pan Rath by
si namísto hrubých výpadů a personál-
ních čistek měl zamést před vlastním
prahem. Doporučujeme mu, aby raději
důsledně dohlédl na to, že ministerstvo
zdravotnictví opět nezaspí a Česká re-
publika tak bude schopna oživit zdra-
votní péči i z evropských zdrojů.

evropa

ZDRAVOTNICTVÍ JIŽ
DNES MOHLY OŽIVIT

MILIARDY Z EU

OLDŘICH VLASÁK, MIROSLAV OUZKÝ

poslanci Evropského parlamentu za ODS
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reformy

SOCIÁLNÍ REFORMY –
DYNAMICKY VPŘED

MARTIN KUPEC

právník a konzultant

v personalistice, člen OR

ODS Praha 10

„My jsme ve volbách dostali třicet
procent hlasů. A tolik jsme z našeho
programu splnili určitě.“ Tento nedávný
citát ministra práce a sociální věcí Z.
Škromacha má kouzlo nechtěného, pro-
tože speciálně v jím řízeném rezortu bylo
skutečně splněno za poslední volební ob-
dobí poměrně málo daných slibů.

Je to do značné míry dáno tím, že
ČSSD nemá jasnou a ucelenou koncepci
sociálních reforem a za posledních 8 let
došlo do značné míry ke stagnaci vývoje
sociálního systému. V poslední době tu-
to absenci částečně řeší tím, že se vyme-
zuje, většinou negativně, ke konceptům
ODS v této oblasti. ODS tuto koncepci
má a představila ji na své kongresu v Br-
ně, kde byla prezentována stínovým mi-
nistrem financí V. Tlustým jako moderní
daňový, důchodový a sociální systém.

Hlavní body návrhu ODS

Obsahem konceptu jsou 3 základní
pilíře pro zvýšení příjmů občana a stabili-
zaci státních financí. Kromě daňové re-
formy, zastoupené rovnou daní ve výši
15 %, také rovný důchod a tzv. státem
zaručený příjem (SZP). Rovný důchod
je především koncipován jako státem ga-
rantovaný důchod ve výši 20 až 25 %
průměrného platu po celou dobu jeho
čerpání, počítá s bonusem za vychované
děti a dále se zvýšením státní podpory

dobrovolného penzijního připojištění.
SZP občana nahrazuje současné sociální
dávky pro práceschopné jednotlivce
a vytváří tak rámec pro existenční jistotu
všech obyvatel po celý život. SZP rodiny
je součtem všech Státem zaručených
příjmů členů rodiny nebo domácnosti
a stává se jejich hrubým příjmem, pokud
si sami nic nevydělávají. Je navrhováno,
aby SZP byla pravidelně zvyšována pod-
le růstu inflace.

Z čistě ekonomického hlediska je za-
jímavý negativní postoj levice po celém
světě ke koncepci rovné daně. Právě levi-
ce, která skloňuje slova „rovnost“ a „so-
ciální smír“ ve všech pádech, by měla tu-
to myšlenku podporovat. Opak je však
pravdou. Speciálně v ČR se ukazuje, že
momentálně vládnoucí sociální demo-
kracie chce jít spíše cestou různých mo-
difikací stávajícího sociálního systému.

Většina současných sociálních prog-
ramů neměla být nikdy zavedena. Kdyby
jich nebylo, mnoho lidí, kteří jsou dnes
na nich závislí, by se stalo samostatnými
jedinci, místo toho, aby byli závislí na stá-
tu. Přesto nemohou být stávající sociální
programy zrušeny přes noc. Musíme ně-
jakým způsobem ulehčit změnu součas-
né situace na situaci, ve které bychom
chtěli být, tím, že budeme podporovat
přechod co největšího počtu lidí pobíra-
jících dávky sociálního zabezpečení na
normální mzdy.

Takový přechodový program má
ODS, jak již bylo výše uvedeno, ve svých
základních tezích delší dobu připraven
a nyní byl více rozpracován. Program,
který zvýší osobní odpovědnost, omezí
státní výdaje a zároveň zajistí sociální zá-
chrannou sí� pro každou osobu v zemi
tak, že nikdo nebude muset být vystavěn
existenční nejistotě.

Limity sociální reformy

Doposud však existuje příliš mnoho
zájmů, a to jak ideologických a politic-
kých, tak i finančních. Potíž s novými
koncepty i v „zavedených“ zemích je
hlavně v tvrdém odporu mocné lobby
daňových poradců. Ti torpedují jaké-
koli zjednodušení, které by je připravi-
lo o významné příjmy a jejich nepostra-
datelnost.

Z hlediska ekonomických dopadů
se dá reálně předpokládat, že daňové
i sociální reformy budou mít negativní
krátkodobý dopad na státní rozpočet.
Podle propočtů ODS by se tento trend
měl již ve třetím roce po zavedení refo-
rem otočit do kladných čísel. V sociální
oblasti je to také hodně otázka politic-
ké vůle, to jak bude nastaven celý sys-
tém. Nyní se rýsuje reálná možnost
tento nepříznivý stagnační systém v so-
ciální oblasti po volbách dynamicky
změnit.



15

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

Předčasné volby se uskuteční v Ka-
nadě v nezvyklém zimním termínu – 23.
ledna letošního roku. Jednou ze soupe-
řících stran bude separatistická strana
Bloc Québécois (Quebecký blok), která
si ve svém programu dala za cíl samos-
tatnost této největší kanadské provincie.

Ponechme však prozatím tyto jistě
zajímavé volby i program Quebeckého
bloku stranou a podívejme se na kam-
paň, kterou Bloc napadl takzvaný
„sponzorský skandál“ vládnoucí Libe-
rální strany premiéra Paula Martina.
Tato kampaň se celým (francouzským –
Bloc v rámci své vyhraněné image
používá všechny materiály zásadně ve
francouzštině) názvem jmenuje „Je me
souviens le scandale des commandites“
a bez bílých rukaviček ukazuje na obvi-
nění z korupce a na finanční machinace
spojené s fondy, které kanadská fede-
rální vláda vyčlenila na posílení vztahu
Kanady a provincie Quebec.

Sponzorský program

Takzvaný „sponzorský program“ bě-
žel v Kanadě od roku 1996 do roku
2004. Program zavedl bývalý premiér
Jean Chrétien a finance na něj poskyto-
val tehdejší ministr financí, dnes premi-
ér Paul Martin. Program měl zahrnovat
různé reklamní aktivity, které měly „po-
sílit národní hrdost“ obyvatelů Quebecu
a potlačit separatistické tendence v ob-
lasti.

Vyšetřováním skandálu byla pověře-
na komise pod vedením Johna Gomery-
ho (Gomeryho komise). Ve své závě-
rečné zprávě podává komise nelichotivý
obraz vládních liberálů – od zneužívání
vládních fondů, předražování reklam-
ních prací, přidělování zakázek spřáte-
leným firmám, přes zpětné financování
strany z těchto fondů až po udržování
osob spojených s Liberální stranou na
výplatních páskách agentur.

Kampaň „Je me souviens“

Již samotný slogan kampaně je velmi
dobrým reklamním tahem. Je me souvi-
ens je totiž oficiálním sloganem provin-

cie Quebec na poznávacích značkách
automobilů. A tak se reklamním nosi-
čem stává vlastně každé auto (obr. 1).

Současně je i vtipným vyjádřením
odporu a znechucení z tradičního po-
stupu politiků před jakýmikoli vyšetřo-
vacími komisemi: „Nepamatuji se…“.

Kampaň využívá symboly zneužívání
státních peněz, na které poukázala Go-
meryho komise: vánoční ozdoby, za kte-
ré pánové Martin a Chrétien utratili

67 800 $; kravaty, které stály 55 000 $;
nejdražší golfové míčky na světě a draze
zaplacené tři kopie stejné zprávy za 1,6
milionu $.

Kampaň byla dále doplněna stejno-
jmennou písní a výborným videoklipem.
Posu�te sami úryvek textu: Martin,
Chrétien, Gagliano, liberálové, plné
kapsy, plné brašny. Přísahají, že nejsou
podvodníci. Je to snadné mít čisté svě-
domí – když si nic nepamatujete …

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

POLITICKÁ REKLAMA

Je me souviens (Pamatuji si) / Bloc Québécois (Kanada)

Kritika vládních skandálů a korupce ze strany opozice

ZADAVATEL / Bloc Québécois (Kanada)
KAMPAŇ / Je me souviens (Pamatuji si)
V obrazové příloze vidíte čtyři motivy kampaně:
vánoční dekorace, kravata, golfový míček a fotokopírka.
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hydepark

MŮŽE BÝT ODS SEXY
PRO „LIBERÁLY“?

KAREL KŘIVAN

manažer komunikační

agentury

Existuje mezi nerozhodnutými vo-
liči skupina, kterou by bylo možné os-
lovit jako celek, aniž by ODS ohrozila
tímto „zájmem“ svoje postavení u roz-
hodnutých sympatizantů? Určitě ano.
Zvláště pražská média ráda přetřásají
myšlenku, že jsou „volní“ liberálové.
Méně se pak již zabývají tím, kdo tito
liberálové jsou a zda je vůbec možné je
oslovit jako celek.

Jiná otázka je, zda vynaložené usílí
věnované na získání takové skupiny se
může efektivně vrátit v podobě nárůs-
tu hlasů. Jedno je jisté: kamsi zmizeli
z průzkumů veřejného mínění voliči
Unie svobody. Někteří přešli k ODS,
část se jich roztrousila po menších ne-
parlamentních stranách, větší část vyč-
kává.

Potenciál získat bývalé voliče i sym-
patizanty „liberální“ strany mají noví
Zelení vedení Martinem Bursíkem.
Zejména ve městech a mezi mladšími
lidmi je dost takových, kteří uvítají
„nové tváře“ a zdůraznění jiných té-
mat než jsou ekonomická a sociální.
Zvláště, když obě témata se jich zatím
přímo nedotýkají. Také atmosféra
„není koho volit“ může správně vede-
né kampani Zelených napomoci. Pro
zjednodušení můžeme říci, že existuje
v Česku skupina voličů, kteří by uvítali
méně „řádu a pořádku“ a více „svobo-
dy a individualismu“. Současně Pa-
roubkův typ politiky je odpuzuje, o li-
dovcích nemluvě.

Velká „lidová, neelitní“ strana ja-
kou je ODS, musí vždy akcentovat vět-
šinová témata ve společnosti. Tak au-
tomaticky vzniká prostor pro ty, kteří
se soustředí na užší, skupinový zájem.
Na jednotlivosti zaměřená politická
skupina může důsledněji bránit kon-
krétní témata a současně si může do-
volit ignorovat velké skupiny voličů,

jejichž získání je pro vítězství ve vol-
bách nezbytné. Je-li vaší ambicí získat
více než 5 %, vedete jinou kampaň,
než potřebujete-li získat více než
30 %.

Kultivace hodnotové tváře

Chce-li ODS vyhrát volby domi-
nantním způsobem, musí kromě své
stranické, organizační tváře nabíd-
nout účinněji i svoji „hodnotovou“
tvář. Kromě propočtů (které jsou pro
vítězství nezbytné a klíčové), musí
představit i celkovou myšlenkovou vizi

společnosti. Ucelený propojený názor
na základní otázky individuální i ná-
rodní existence, bezpečnosti a prospe-
rity. Chce-li ODS, aby ji volilo více než
30 % účastníků voleb, je nezbytné na-
bídnout lidem „pestrých názorů“, aby
si našli důvod, proč dát přednost cestě
po modré.

Nejde tedy o to, aby ODS byla více
liberální, ale aby „liberály“ neodrazo-
vala. Jsou to lidé nestálí, nevěrní, ale
i oni mohou rozhodnout, jak velká bu-
de mezera mezi volebním výsledkem
ODS a ČSSD. A současně jejich vliv
v médiích je nesrovnatelně větší, než je
jejich počet ve společnosti. Samozřej-
mě, že pro ODS by bylo příjemnější,
existovala-li by relevantní menší stra-
na, která by byla méně všehoschopnou
stranou moci (Unie svobody) a více
stranou hodnot. Za dané situace ale
nezbývá, než se zamyslet, jak získat
dosud bezprizorní „unijní“ hlasy.

ODS se na svém listopadovém kon-
gresu viditelně otevřela názorům, kte-
ré nejsou přímo „stranické“, ale které
se pohybují ve stejném myšlenkovém
prostoru, do jakého by po vítězných
volbách směřovala ODS českou spo-

lečnost. ODS potřebuje tuto vůli po
pohybu, otevřenosti a změně lépe pro-
dávat svým spoluobčanům. ODS se
může více představovat jako prostor,
ke kterému je možné se příblížit, v kte-
rém je možné se svobodně pohybovat,
který uvítá, bude-li rozšiřován, zu-
šlech�ován. Bude-li ODS více „myš-
lenkou, příležitostí“ může vyniknout
její sexapeal oproti zatím funkcionář-
skému a striktně účelovému stylu so-
cialistů.

Nutná je pestrost

Voliči menších stran mají rádi
„pestrost“. Obávají se, že u velké stra-
ny tuto „pestrost“, smysl pro jednotli-
vosti, detail, není možné prosadit.
Uvidí-li u ODS, že v případě myšlen-
kové potence se velikosti není třeba
bát a současně větší prostor umožňuje
naopak smysluplnější, kvalifikovanější
diskusi a tím i rozumější řešení, mo-
hou ztratit důvod podporovat „malé“,
jen proto, že jsou „jiní“ než „velcí“.
Odlehčení, schopnost seberionie,
myšlenková různorodost, ucelený
koncept a svoboda jako priorita může
přivést na modrou ty, kteří se zatím té-
to cestě vyhývali.

Mezi nerozhodnutými voliči by-
chom našli jistě i jiné skupiny, než jsou
„sirotci“ po malých „liberálních“ stra-
nách. Ale „sirotci“ jsou zajímaví mimo
jiné tím, že svoje zastoupení v parla-
mentu v podobě ODA nebo US vždy
měli. Jsou tedy minimálně zvyklí
o svojí volební účasti přemýšlet. A Ob-
čanská demokratická strana je jim
svým programem rozhodně nejblíže
ze zbylých parlamentních politických
stran. Těch jejich pět až šest procent
může rozhodnout volby.

Velká „lidová, neelitní“ strana jakou
je ODS, musí vždy akcentovat většino-
vá témata ve společnosti. Tak automa-
ticky vzniká prostor pro ty, kteří se
soustředí na užší, skupinový zájem.

Nejde tedy o to, aby ODS byla více li-
berální, ale aby „liberály“ neodrazo-
vala. Jsou to lidé nestálí, nevěrní, ale
i oni mohou rozhodnout, jak velká bu-
de mezera mezi volebním výsledkem
ODS a ČSSD.

Pro zjednodušení můžeme říci, že
existuje v Česku skupina voličů, kteří
by uvítali méně „řádu a pořádku“ a ví-
ce „svobody a individualismu“. Sou-
časně Paroubkův typ politiky je odpu-
zuje, o lidovcích nemluvě.
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Před třemi roky při mojí volební
kampani do Senátu mě trápila obecně
nízká voličská účast. Zajímal jsem se,
proč zejména mladí lidé k volbám ne-
chodí. Často jsem na chodníku slyšel
něco peprného o politicích, o zbyteč-
nosti Senátu, ale také o tom, že právě
nebudou doma, nebo že nemají čas jít
do volební místnosti. Moje profese
analytika-programátora mě vedla
k úvahám využití internetu a již tehdy
jsem byl přesvědčen o budoucnosti
elektronického způsobu volby. Ve víru
nových událostí jsem však na tuto myš-
lenku docela zapomněl. O to větším
překvapením pro mě byla novinová
zpráva, že v Estonsku budou o víken-
du probíhat komunální volby, při kte-
rých bude možno volit i přes Internet.
Zaujalo mě to natolik, že jsem přes na-
še velvyslanectví v Tallinnu získal vel-
mi cenné informace k průběhu uvede-
ných voleb, které bych rád využil pro
sestavení základních pravidel této
možnosti v České republice v rámci
projektu E-stát. Ve svém článku chci
popsat obecné předpoklady fungování
voleb po internetu a také shrnout prv-
ní zkušenosti z Estonska.

Mechanismus voleb přes internet

Jaké jsou tedy obecné právní a filo-
sofické předpoklady? Zásadní pod-
mínkou realizace je soulad s Listinou
základních práv a svobod a naší Ústa-
vou, kde je uvedeno, že volby do Par-
lamentu ČR se konají tajným hlasová-
ním, na základě všeobecného, rovné-

ho a přímého volebního práva. To jsou
velmi těžko splnitelné podmínky i přes
dnešní velmi vyspělou úroveň infor-
mačních technologií. Dovedu si před-
stavit, že hlava rodiny direktivně pře-
vezme identifikační klíče dalších voli-

čů své rodiny, zasedne k počítači a ve-
sele volí za ostatní. Rovněž by mohlo
dojít k vychytralému skupování hlasů.
Takové případy by mohly vést
k ohrožení základních principů demo-
kracie. V Estonsku tento problém mi-
nimalizovali možností opakované vol-
by po internetu, kdy pouze poslední
byla registrována jako platná, navíc
osobní volba ve volební místnosti vy-
mazala (přebila) volbu po internetu.
V této oblasti je velmi důležitá identi-
fikace voliče. Lze aplikovat různé me-
tody, elektronický podpis, identifikač-
ní karty s heslovacím klíčem, které by
zároveň sloužily jako osobní průkazy.
Estonští voliči byli vybaveni ID karta-
mi a dvěma klíči, ale vývoj IT jde do-
předu takovým tempem, že si dokážu
představit identifikaci voliče např. sej-
mutím otisku prstu či jiné biometrické
údaje. Poslední zprávy z Německa
a Velké Británie tento trend jenom
potvrzují.

Dalším nezbytným předpokladem
pro zavedení voleb po internetu je
uživatelská připravenost našich obča-
nů. Česká republika zaznamenala
v posledních letech velký rozvoj infor-
mačních technologií a zcela jistě patří
mezi státy s nejvyšší počítačovou gra-
motností. V tomto směru jsme podle
mého názoru připraveni již dnes.

Zbytek procesu voleb po internetu
je záležitostí technickou a programo-
vou. Z pohledu software je nutno klást
vysoké nároky na snadný a rychlý pří-
stup k volebním stránkám, přehledný
volební formulář, možnost opakování
a potvrzení přijetí volby. Po technické
stránce je samozřejmě nezbytný pří-
stup k internetu, dále jednoduchý
a levný snímač identifikace voliče a za-
jištění maximální bezpečnosti provozu
i dat. Riziko spojené s napadnutím ví-
rů, destrukcí hackerů nebo ztrátou dat
či únikem informací, které by ohrozilo
výsledky voleb, lze minimalizovat, ni-
koliv vyloučit. Zkušenosti s interneto-
vým bankovnictvím ukazují na vysoké
zabezpečení celého provozu a jsou
vzorem a příslibem řešení technické
bezpečnosti voleb po internetu. To se

potvrdilo i při volbách v Estonsku, kde
nebyl zaznamenán žádný incident
ohrožující bezpečnost a regulérnost
voleb, kterých se po internetu zúčast-
nilo asi 9000 občanů, což činilo necelé
1 % všech voličů. Není to mnoho,
avšak je to příslib do budoucna. Nejví-

ce občanů, víc než 1/3 volilo po inter-
netu v hlavním městě Tallinnu, zejmé-
na v bankách, státních institucích a
v telekomunikačních společnostech.
Volby po internetu neměly uzavírací
hodiny jako ve volebních místnostech
a diky elektronické formě byly rychle
a bezchybně vyhodnoceny.

Pozitiva e-volby

Závěrem snad pouze pro ty, které
zaujala myšlenka e-voleb a� už pozitiv-
ně či negativně, budu velmi rád za vaše
poznámky, připomínky, dotazy. Vývoj
informačních technologií se nezastaví
a zcela jistě přinese minimalizaci rizik,
která jsem uvedl. Přesto cesta k usku-
tečnění voleb po internetu v České re-
publice bude ještě dlouhá, zejména
v oblasti legislativy. Jsem přesvědčen,
že e-volby můžou zastavit klesající po-
čet voličů a umožnit i těm, kteří nema-
jí čas jít k volbám, nebo jsou mimo do-
mov a třeba na druhém konci světa,
vykonat své základní právo občana de-
mokratického státu. Myslím si, že me-
zi voliči, kteří by uvedenou možnost
využili, by byli zejména mladí a vzděla-
ní lidé, z nichž předpokládám kromě
extrémistů, kteří se neslavně prezen-
tují na webových chatech, by byla vět-
šina sympatizantů našich idejí. Proto
je nezbytné projekt e-voleb komplex-
ně vypracovat a připravit k realizaci
v horizontu několika let a to nejlépe
na odborné platformě projektu
e-státu.

hydepark

E-VOLBY

FRANTIŠEK KOPECKÝ

senátor

Majorovi prosadil schvalování Maas-
trichtské smlouvy jen díky tomu, že
spojil zákon s otázkou důvěry, a to na-
víc několik vládních poslanců hlaso-
valo proti.

Majorovi prosadil schvalování Maas-
trichtské smlouvy jen díky tomu, že
spojil zákon s otázkou důvěry, a to na-
víc několik vládních poslanců hlaso-
valo proti.



18

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

Přednáškami z politologie, práva,
ekonomie, politického marketingu
a komunikace pokračovala v prosin-
ci a lednu Liberálně-konzervativní
akademie, jednoroční mezioborové
studium pořádané sdružením CEV-
RO již třetím rokem.

Před Vánoci se studentům v Pra-
ze představily dvě kapacity ve svém
oboru – Miroslav Novák, který se vě-
noval základním otázkám politolo-
gie, a Petr Mach, který obstaral úvod
do ekonomie. V Olomouci pak byla
poslední předvánoční víkend na po-
řadu setkání věnovaná otázkám ev-

ropského práva v podání Petra Kolá-
ře, v druhé části pak seznámil účast-
níky kurzu s fungováním trhu a eko-
nomickým myšlením Josef Šíma z Li-
berálního institutu.

Po Novém roce se před uzávěr-
kou časopisu uskutečnil pouze blok
v Praze, u něhož však došlo na pos-
lední chvíli ke změně a z důvodu
onemocnění Jana Šafraty byl nako-
nec pouze jednodenní. I tak ale mělo
takřka třicet účastníků možnost vy-
slechnout zajímavý výklad bývalého
poradce prezidenta republiky To-
máše Klvani ke vztahu politiků a no-

vinářů, v odpoledním bloku pak na
ně čekala dvojice Jiří Frgal – Hana
Svobodová a komunikační trénink.
Olomoucká Akademie pokračovala
o týden později, a to svým druhým
dvoudenním programem, nemocné-
ho Jana Šafratu však nahradil Petr
Sokol s politologií. Na kurz Jana
Šafraty se obě skupiny mohou těšit
v březnu.

Akademie bude v únoru v Praze
pokračovat přednáškami z práva
a ekonomie, v Olomouci se pak aka-
demici mohou těšit kromě ekono-
mie také na politologii.

PO NOVÉM ROCE OPĚT
POKRAČOVALA AKADEMIE

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO

o cevro

MICHAL DOKTOR

poslanec PSP ČR

JOSEF ŠÍMA

Liberální institut

LUDĚK SEFZIG

senátor

JAKÁ TŘI NEJVĚTŠÍ POLITICKÁ PŘÁNÍ SI DÁVÁTE DO ROKU 2006?

anketa pro 3

1) Volební úspěch středo-pra-
vých stran a politických subjektů
v parlamentních volbách s dostateč-
ným mandátem k sestavení vlády,
101 stačí!

2) Pro efektivní naplnění bodu
č.1 bude nezbytná povolební atmo-
sféra úcty k partnerům, vzájemného
respektu i schopnost pokory.

3) Přeji nám všem i našim přízni-
vcům pevné zdraví a dostatek pevné
vůle. To je velmi důležitá součást
„výzbroje a výstroje“ pro všední
život i politické bitvy roku 2006.

Mým největším přáním by bylo, aby
se politika a politici pletli lidem co nej-
méně do života. Přál bych si, aby politi-
ci nepřestřihovali pásky, neotevírali
nové dálnice, letištní terminály, školy
a průmyslové zóny a nevytvářeli tak do-
jem, že bez nich by nebyly silnice, vzdě-
lání ani podnikání. A když už na politi-
ku přijde, přál bych si, aby se politické
strany lišily v zásadních věcech, a ne
v nicotnostech. Aby například pravico-
vé politické strany chtěly snížit daně,
a ne je jen vybrat jinak; privatizovat,
a ne dostat svého člověka na místo ře-
ditele (polo)státního podniku či zdra-
votní pojiš�ovny; nebo usilovali o zru-
šení zákoníku práce případně úřadu na
ochranu hospodářské soutěže.

Přál bych si, aby z české politiky
ubylo vulgarity, která odrazuje obča-
ny od soudného uvažování o politic-
kých návrzích a od účasti na volbách.
To je ve volebním roce mimořádně
důležité. Dále bych rád, aby občané
prožívali pěkné a perspektivní dny
při probíhající skutečné reformě dů-
chodové, daňové a zdravotní politi-
ky. Tyto reformy je nutné provést
a to nejen proto, že nás na to již delší
dobu upozorňuje i Evropská komi-
se. A protože neznám lepší návrhy
na rozvoj naší země, než máme
v ODS, tak si přeji takový volební vý-
sledek, abychom sestavili většinovou
vládu. Doufám, že to jsou splnitelná
přání!
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CEVRO
V SUPERVOLEBNÍM

ROCE

o cevro

V roce 2005 uspořádalo CEVRO
více než 50 konferencí a seminářů, na
kterých vystoupilo na tři stovky osob-
ností veřejného života jak z domova,
tak ze zahraničí. Vydali jsme víc jak
desítku publikací a neuvěřitelný mi-
lion stránek měsíčníku CEVRO Re-
vue našlo b ěhem roku 2005 své čtená-
ře. Osmnáct předních odborníků růz-
ných oborů provedlo studiem Liberál-
ně-konzervativní akademie sedmde-
sátku dnes již úspěšných absolventů,
aby do nového ročníku nastoupilo
v říjnu dalších 85 studentů. Do desítky
evropských měst jsme na stáže vyslali
příznivce pravicové politiky z celé ČR.
Zkrátka rok 2005 byl rušný a zajímavý.

CEVRO v roce 2006 na domácí scéně

I letos bude práce spousta. Českou
republiku čekají volby a všechny na
pravici boj o návrat slušné a zodpověd-
né politiky. CEVRO se bude snažit
v tomto boji pomoci. Stalo se již, že
CEVRO před volbami organizuje se-
mináře pro kandidáty. Odborníci na
komunikační dovednosti a marketing
kandidáty zasvětí do zásad úspěšné
prezentace. Chybět znovu nebudou
ani tištění Průvodci kandidátů.

K podpoře rozumné politiky bude
sloužit i internetový portál Volební-
fakta.cz, který jsme spustili v polovině
ledna. Na jeho stránkách budeme ve-
řejnosti přinášet objektivní informace
a vysvětlení výroků a výkřiků, kterými
představitelé sociální demokracie kla-

mou občany naší země. Stalo se bo-
hužel smutným faktem, že představi-
telé současné vlády často falešně argu-
mentují s vědomím, že pro voliče je
těžké získat pravdivé informace. Ser-
ver Volebnifakta.cz bude vyhledávat
a uveřejňovat skutečný stav věcí.

CEVRO Revue bude i letos vychá-
zet tak, jak jste zvyklí. Ostatně, ledno-
vé číslo právě držíte v ruce. Za ta léta,
co náš časopis vychází, se stal platfor-
mou pro výměnu názorů. Nás těší zá-
jem přispěvatelů i čtenářů. V minulém
roce jsme přidali několik stran, letos
přidáváme další čtyři a pracovat bude-
me i na dalším zatraktivňování obsa-
hu.

Kromě publikací určených pro kan-
didáty chystáme i další studie, sborní-
ky a monografie. Právě te� probíhá
příprava dalších publikací z edičních
řad Analýzy a Víme o sobě.

I během volebního roku bude čas
na pokračování tradičních aktivit
CEVRO, jako jsou diskusní kluby
v Praze, Ostravě, Pardubicích, Plzni
a dalších městech po celé ČR. Kromě
tradičních míst navštěvujeme i střední
a vysoké školy. V minulém roce jsme
po republice i blízkém zahraničí najez-
dili více jak třicet tisíc kilometrů, letos
to nebude jiné.

Také konference budou mít své
místo v kalendáři CEVRO. Věříme,
že témata, která připravujeme, Vás
zaujmou. Jsme rádi, že můžeme spolu-
pracovat s množstvím osobností
z mnoha koutů planety a pokrýt tak

důležité otázky od čistě akademických
až po ryze praktické.

Zahraničí a CEVRO v roce 2006

V minulém roce jsme rozšířili za-
hraniční aktivity CEVRO. Uspořádali
jsme mnoho mezinárodních setkání,
z nich nejvýraznější byly rozhovory čes-
kých pravicových politiků s jejich part-
nery v okolních zemích. Setkání se zá-
stupci německých CDU/CSU, polské
Občanské platformy i Práva a sprave-
dlnost či rakouské ÖVP byla velmi pří-
nosná pro výměnu názorů a zúčastnění
se shodli na pravidelných setkáních. Již
te� spolu s Nadací Konrada Adenaue-
ra připravujeme druhé Liberecké roz-
hovory, setkání českých a německých
politiků. Další budou následovat.

I zahraniční stáže budou mít své
pokračování. Letos se kromě ČR ko-
nají volby i na Slovensku a v Ma�ar-
sku. CEVRO téma volebních kampaní
dlouhodobě pokrývá a naše další kroky
budou samozřejmě směřovat tam.

Při tom všem finalizujeme přípravu
stále akreditovaného bakalářského
studia na CEVRO Institutu. Pokud
vše dobře dopadne, a my pevně věří-
me, že ano, pak na podzim přivítáme
studenty prvníhoročníku.

Dostal jsem nelehký úkol na jedné
straně popsat aktivity CEVRO pro
rok 2006. Mohl bych psát dál, ale již
te� jsem přes limit. Proto rada na zá-
věr: sledujte pravidelně naše stránky
www.cevro.cz. Tam se dozvíte vše.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO
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zahraniční inspirace

SIGNÁLY
ZO SLOVENSKÝCH
REGIONÁLNYCH VOLIEB

Tri pravicovo-stredové strany, tvoria-
ce slovenskú vládnu koalíciu, získali spo-
lu polovicu zo všetkých krajských poslan-
cov. Kres�anskodemokratické hnutie
(KDH) sa čo do počtu získaných mandá-
tov (21 %) stalo najúspešnejšou kandi-
dujúcou stranou. Slovenská demokratic-
ká a kres�anská únia (SDKÚ) premiéra
Mikuláša Dzurindu skončila tretia
(15 %) a Strana ma�arskej koalície
(SMK) štvrtá (14 %). Najsilnejšia opo-
zičná strana Smer – sociálna demokra-
cia, ktorú už dlho favorizujú všetky výs-
kumy verejnej mienky, sa so 17 % získa-
ných mandátov musela uspokoji� s dru-
hým miestom. Kedysi dominujúce, ale
stále slabnúce Hnutie za demokratické
Slovensko (HZDS) expremiéra Vladi-
míra Mečiara skončilo s 12 % mandátov
až na piatom mieste a Komunistická
strana Slovenska (KSS) nezískala ani je-
diný mandát. Zastupite	stvá štyroch
z celkovo ôsmich slovenských krajov
ovládla pravica, opozícia získala prevahu
len v dvoch. Vo zvyšných dvoch krajoch
nemožno uplatni� túto optiku, lebo
v nich uspeli spojenectvá tvorené z časti
koalície a z časti opozície.

Vzh	adom na rekordne nízku účas�
voličov (18 % v prvom a 11 % v druhom
kole) a odlišný väčšinový volebný systém

v regionálnych vo	bách možno priamo
z ich výsledkov �ažko niečo zásadnejšie
odvodzova� smerom k blížiacim sa vo	-
bám do celoštátneho parlamentu.

Tři volební bloky

Viac naznačuje správanie sa politic-
kých strán pred vo	bami.

Sformovali sa tri hlavné bloky – vlád-
ne strany a dve opozičné zoskupenia –
okolo Smeru a okolo HZDS. A pomer
síl medzi týmito tromi zoskupeniami
pravdepodobne rozhodne o podobe bu-
dúcej slovenskej vlády, ktorá vzíde z je-
senných volieb. Je pritom takmer isté, že
ani jedno z nich nebude ma� dos� poslan-
cov na väčšinovú vládu.

Najslabším z tejto trojice je nielen
vzh	adom na výsledky regionálnych voli-
eb HZDS. A zároveň aj najizolovanej-
ším. Pred regionálnymi vo	bami sa
HZDS podarilo vytvori� volebné koalície
iba s marginálnymi nacionalistickými
zoskupeniami odštiepenými od SNS a
s komunistami. Neplatí to však absolútne
– spolupráca s HZDS už nie je tabu ani
pre vládne strany, ktoré v 90. rokoch zvá-
dzali tvrdý zápas s mečiarovským
režimom. Pred druhým kolom volieb si
HZDS a pravica vzájomne podporili via-

cero kandidátov na šéfov krajských sa-
mospráv.

Ako ukázali volebné koalície vo via-
cerých krajoch, Smer má na rozdiel od
HZDS aj politicky relevantných spojen-
cov – najmä Slobodné fórum, ktoré tvo-
ria odštiepenci z SDKÚ a nacionalistické
SNS, ktorej prieskumy verejnej mienky
dávajú nádej, že sa po štvorročnej pauze
na jeseň znovu vráti do parlamentu. Vo	-
by však zároveň potvrdili opakovanú
skúsenos�, že Smer má viac voličov vo
výskumoch verejnej mienky než v samot-
ných vo	bách. Kým jeho preferencie sa
pohybujú okolo 30 % a vládne strany zís-
kavajú v prieskumoch každá okolo 10 %,
reálne volebné výsledky tomu nezodpo-
vedajú.

Co ukázaly regionálné vo
by

Pre vládnu pravicu sú výsledky regio-
nálnych volieb, necelý rok pred termí-
nom parlamentných volieb, povzbude-
ním. Napriek celkovému úspechu je však
príznačné aj to, že vo viacerých krajoch
uprednostnili pravicové strany pred vzá-
jomnou spoluprácou účelové spojenec-
tvá s niektorým z opozičných blokov.
Existujúce pochybnosti o tom, či pravica
bude spoločne pokračova� aj po budú-
cich parlamentných vo	bách, sa tým ve	-
mi neoslabili. Skôr naopak.

Oh	adom budúceho vývoja sloven-
skej politiky tak až na pár výnimiek (na-
pr. typu spolupráce pravice s KSS) ostáva
otvorených až príliš ve	a možností a bu-
dúcu vládnu zostavu môže tvori� takmer
každý s každým. Na štandardný súboj
pravice s 	avicou si zrejme ešte Sloven-
sko bude musie� pár rokov počka�.

VO
BY, KTORÉ SA NA SLOVENSKU USKUTOČNILI NA PRELOME NOVEMBRA
A DECEMBRA 2005, SA SKONČILI VÍŤAZSTVOM VLÁDNYCH PRAVICOVÝCH
STRÁN PRI VO
BÁCH DO REGIONÁLNYCH ZASTUPITE
STIEV. PRI VO
BÁCH
PRIAMO VOLENÝCH ŠÉFOV KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV ZASA NAOPAK
BODOVALA 
AVICOVÁ A POPULISTICKÁ OPOZÍCIA, KTOREJ KANDIDÁTI
ZVÍŤAZILI VO VŠETKÝCH ÔSMICH KRAJOCH.

ONDREJ DOSTÁL

riadite� Konzervatívneho

inštitútu M. R. Štefánika,

Bratislava
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galerie osobností

Ronald Reagan byl konzervativcem.
Jako křes�an si byl vědom toho, co věděl
již Aristoteles a co učí křes�anství: aby
byl člověk plně svobodný, musí být
mravný. Reagan byl přesvědčen, že
ctnosti jsou nezbytné pro zachování, ale
i správné uplatňování lidské svobody.
Co však podle jeho názoru lidi učí
ctnostem, ale i utvrzuje ve ctnostech?
To samé, o čem byli přesvědčeni i Otco-
vé zakladatelé americké republiky:
křes�anská víra v Boha. Ronald Reagan
byl nejen velkým politikem svobody
a velkým konzervativním státníkem, ale
především hluboce a upřímně věřícím
křes�anem. Právě víra v Boha, víra v to,
že Bůh od nás chce, abychom činili, co je
správné, a nikoli, co je pouze pohodlné,
vede reaganovské konzervativce k ob-
hajobě těch politických postojů, které
zastávají: a� již postoje, že lidé mají žít
ve svobodě, že lidé svobodní mají svou
svobodu bránit a lidem nesvobodným
k ní i dopomoci, anebo postoje, že lidé
mají nést odpovědnost za život svůj i své
rodiny, a nečekat na stát, že bude o ně
pečovat a zaopatří je.

Reaganův antikomunismus

Po druhé světové válce v Americe
vzniklo aktivní politické a intelektuální
antikomunistické hnutí, jehož mnozí
představitelé byli předtím komunisty či
trockisty. Své exsoudruhy, jejich taktiku
a cíle, tedy znali dokonale. Proto byli
přesvědčeni, že poválečná americká po-
litika vůči Sovětům, založená na strategii
zadržování (containment), je nesprávná,
nebo� je pouze defenzivní a tedy dlou-
hodobě neúčinná. Z toho důvodu
požadovali přejít do protiútoku a apliko-
vat vůči SSSR strategii osvobozování (li-
beration), která by na Sověty vyvíjela
vnější tlak. Aktivním členem tohoto
amerického antikomunistického hnutí
byl i Ronald Reagan, první prezident,
který uplatnil tzv. strategii osvobozová-
ní. Ronald Reagan byl přesvědčen, že
společnost, v níž jsou lidé svobodí a vlád-
nou si sami, je neskonale nadřazena to-
talitarismu, a má být před ním nejen brá-
něna, nýbrž sama se má zasloužit o po-

sunutí hranic svobody ve světě. Snad ze
všeho nejdůležitějším byl Reaganův
program protiraketové Strategické
obranné iniciativy (SDI) – tzv. „hvězd-
ných válek“ – který byl započat v r. 1983.

Reagan a ekonomická svoboda

Reagan byl paradoxně ve svém mlá-
dí levicovým demokratem. Na přelomu
50. a 60. let však dospěl k přesvědčení,
že „skutečným nepřítelem (americké
ekonomiky) není big business , nýbrž
rozsáhlý stát“ s regulacemi a daněmi,
které dusí lidskou tvořivost, brzdí tak
hospodářský růst, a tím udržují chudé
v jejich chudobě.

V polovině 70. let se Amerika octla
v hospodářské stagflaci – tedy stagnaci
i inflaci zároveň. To stavělo na hlavu le-
vicové keynesiánské teorie, podle nichž
mezi stagnací a inflací měla být nepřímá
úměra. Proto si sympatie začaly získávat
teorie ekonomické školy supply-side,
která zdůrazňovala cestu k prosperitě
prostřednictvím lidské tvořivosti a čino-
rodosti. Tito ekonomové vnímali daně
jako nemotivující trest pro podnikatele,
v jehož důsledku klesá nabídka, a tedy
produkce, a tedy i hospodářský růst.

Reagan byl přesvědčen, že „stát není
řešením problému, nýbrž jeho součástí.“
Svými intervencemi do ekonomiky může
málo pomoct, ale hodně uškodit. Co je
tedy schopen stát pro ekonomiku udělat
pozitivního? Snížit daně. A právě to
Reagan jako prezident učinil: nejvyšší
sazbu daně z příjmu snížil ze 70 % na
28 %. Výsledkem byl vyšší hospodářský
růst a prosperita, která mimochodem tr-
vá (s menšími výkyvy) v Americe dodnes.

Máme-li charakterizovat Reaganovy
názory jeho vlastními slovy, musíme

zmínit především: za prvé, reflexívní an-
tietatismus. Přesvědčení, že stát je pro
občana více břemenem než pomocí. Za
druhé přesvědčení, že tzv. progresivita
daně z příjmu je něčím zásadně nespra-
vedlivým a nemravným. Za třetí, in-
stinktivní soucit s malým daňovým po-
platníkem, prostým, pracovitým člově-
kem, a nikoliv s vládními byrokratický-
mi elitami, které se chtějí nechat nést na
jeho zádech. A konečně, nesmírný opti-
mismus, víra v to, že pokud jsou lidé
svobodní, a je jim dopřáno uplatnit svou
tvořivost a činorodost, jsou schopni nes-
mírného zlepšení svého osudu a ulehče-
ní svého údělu.
(Článek je zkrácenou verzí textu autora z knihy
„Margaret Thatcherová a Ronald Reagan – politici
svobody“, kterou vydalo CEVRO v r. 2002.)

RONALD REAGAN
RONALD REAGAN BYL STÁTNÍKEM SVOBODY. POSÍLIL MOC AMERIKY

A VYVÍJEL TLAK NA SOVĚTY, ČÍMŽ AMERICKOU SVOBODU PŘED SOVĚTSKÝM
IMPERIALISMEM UBRÁNIL A HRANICE SVOBODY VE SVĚTĚ POSUNUL, NEBOŤ

ZPŮSOBIL ROZPAD SVĚTOVÉ KOMUNISTICKÉ SOUSTAVY. AMERIČANŮM
JEJICH SVOBODU NAVÍC ZVĚTŠIL, PROTOŽE JIM SNÍŽIL DANĚ A UMENŠIL

ROLI STÁTU V JEJICH ŽIVOTECH.

Ronald Reagan
(1911–2004)
• 1967–1974: guvernér Kalifornie
• 1981–1989: republikánský prezi-

dent USA

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu
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PŘEČETLI JSME

Hynek Fajmon, Kateřina Hloušková (eds.)

Konec soužití Čechů a Němců v Československu

V polovině dubna loňského roku uspořá-
dalo brněnské Centrum pro studium demokra-
cie a kultury (CDK) ve spolupráci s Ústavem
pro soudobé dějiny Akademie věd České re-
publiky konferenci pod názvem „60 let od
konce druhé světové války: konec soužití Če-
chů a Němců v Československu“. V závěru ro-
ku pak vydalo sborník s obdobným názvem,
který sumarizuje příspěvky z konference.

Historicko-politická publikace zahrnuje
celkem osm příspěvků předních českých his-
toriků, zejména Ústavu pro soudobé dějiny,
ale také Historického ústavu brněnské filoso-
fické fakulty, pražské právnické fakulty a rov-

něž příspěvek polského historika Piotra Ma-
jewského.

Sborník nabízí široké spektrum pohledů
na tolik citelnou problematiku česko-němec-
kých vztahů – čtenář tak má možnost jak na-
hlédnout vývoj vztahu obou etnik v 19.
a 20. století (s pohledem na situaci po vol-
bách do Frankfurtského sněmu, v době obno-
vení ústavního života v 60.letech 19. století či
za vrcholících konfliktů na přelomu 19. a 20.
století), tak postoj československých politic-
kých stran ve vztahu k Němcům a jejich pří-
padnému poválečnému vysídlení.

Za pozornost stojí rovněž kapitola věnující
se Benešovým dekretům, která nabízí jejich
kvalitní analýzu se zmíněním řady okolností,
které jejich vydávání provázely a jež nejsou
širší veřejnosti zcela známy. Zajímavým dopl-
něním pohledu na poválečný vývoj v Česko-

slovensku je pak text věnující se vysídlení
Němců při tzv. brněnském pochodu smrti
z května 1945, který se snaží zmírnit tvrzení
o jeho přílišné brutálnosti, prezentované ně-
meckou stranou.

Vztah Německa k Polsku je tématem pří-
spěvku polského spoluautora publikace, který
nabízí shrnující pohled na polsko-německý
diskurs k otázce poválečného vývoje v deva-
desátých let. Komparaci českého a polského
přístupu k problematice vztahu k Německu
pak nabízí závěrečný text Tomáše Dvořáka.

Celkově lze publikaci vnímat jako velmi
důležitý vklad do česko-německé diskuse
o vzájemném uspořádání vztahů, které začasté
dominují spíše emotivně laděné projevy než
střízlivý pohled. Právě za snahu přenést dis-
kusi na racionálnější úroveň stojí publikační
počin CDK za pozornost.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Jsem ve znamení býka, stihl jsem to ke konci. Je
mi 61 let. Věk mě však příliš nezajímá, dokud žiji,
dýchám a doufám.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
V politice působím od roku 1989. V letech
1990–1996 jsem byl radním města Liberce a od
roku 1996 jsem senátorem, nyní předsedou Se-
nátu.

Jaké přání byste si rád splnil?
Abych měl v životě štěstí a hodně fajn lidí okolo
sebe.

Máte rodinu?
Ano mám. Z prvního manželství mám dcery Věru
a Martinu, v druhém manželství nevlastního syna
Prokopa. Manželku Radmilu, která je pro mne
velikou oporou. Hodně ji obdivuji, že to se mnou
vydrží, nemá to snadné. Mé dcery mají vlastní
rodiny a jsem již trojnásobným dědečkem.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
V televizi, pokud na to mám čas, sleduji hlavně
sport, publicistické pořady a bohužel musím
i zprávy. S radostí se dívám na pohádky a kovboj-
ky. Tam je od začátku jasné, kde je dobro a kde
zlo a u těchto filmů nemusím vůbec přemýšlet.

Jakou posloucháte muziku?
Každou, která mi zní příjemně. Preferuji country
a klasický jazz.

Kterou barvu máte rád?
Modrou, již od mládí. Nemá to žádnou souvislost
s ODS.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
W. Churchill a můj otec.

Jaké máte koníčky?
Lyžování, horská turistika a tenis. Kdysi jsem hrál
závodně volejbal.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Na horách, v kruhu přátel, známých a samých
příjemných lidí.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Nejprve obličej a hlavně oči. Ty prozradí vše
o charakteru. Hned potom mne upoutá postava
a hlavně vnímám jak žena hovoří a jak myslí. Celý
tento komplet je potom středem mého zájmu.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Dobrá otázka, hůře se na ní odpovídá. Ale velkou
radost mám z toho, že stále ještě existují lidé, kte-
ří se umějí radovat ze života a jsou optimisté.

Přemysl Sobotka / předseda Senátu PČR

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE



23

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Soudy a soudní moc

1/ Teorii dělby moci, která se dělí na moc
zákonodárnou, výkonnou a soudní,
vypracoval v první polovině 18. století
francouzský filosof:
a) Charles Montesquieu
b) Jean-Jacques Rousseau
c) Francois Fourier

2/ Lid delegoval na státní orgány svou
suverenitu ve formě moci. Jednou z nich je
moc soudní. Jak jinak je také označována?
a) jurisdikce
b) jurisprudence
c) judikát

3/ Jedině soud v trestním řízení
rozhoduje:
a) pouze o vině
b) pouze o trestu
c) vině a trestu

4/ Předchůdcem dnešního státního
zastupitelství byl všudypřítomný
socialistický institut s názvem:
a) soudce z lidu
b) prokuratura

5/ Který soud pro hlavní město Prahu je
postaven na roveň krajským soudům?
a) obvodní soud
b) městský soud
c) soud pro mladistvé

6/ Soudce je jmenován do funkce
prezidentem republiky. Kterým časovým
okamžikem se ujímá své funkce?
a) složením slibu
b) převzetím pověřovacích listin
c) rautem na Pražském hradě

7/ Soudce je do své funkce jmenován bez
časového omezení, přesto je tato doba
ohraničena biologickým věkem. V kolika
letech tedy opouští soudce místo?
a) 70
b) 65
c) 60

8/ Soudce je při svém rozhodování vázán
zákonem a:
a) celým právním řádem
b) mezinárodní smlouvou
c) obecní vyhláškou

9/ Dovoluje současná politická situace
v ČR, aby se stal soudce členem politické
strany nebo politického hnutí:
a) ne
b) ano (ale nesmí zastávat žádnou

funkci)

10/ Odhadněte, jaký je v současné době
v ČR počet soudců:
a) 3000
b) 1500
c) 10000

11/ Rada Evropy, evropská instituce
mimo soustavu Evropské unie, založila
Soud pro lidská práva. V kterém
francouzském městě sídlí?
a) Brusel
b) Lucemburk
c) Štrasburk

12/ Jak se jmenuje hlavní žalobce
Haagského mezinárodního tribunálu pro
bývalou Jugoslávii (ICTY):
a) John Roberts
b) Carla del Ponteová
c) Renáta Vesetská

13/ V období republikánského prezidenta
Eisenhowera stál 15 let v čele Nejvyššího
soudu USA předseda, jenž se zapsal
nesmazatelně do historie soudnictví svým
liberálním postojem. Jak se jmenoval?
a) Earl Warren
b) John Marshall
c) Laurence Tribe

14/ Který soud v České republice může za
splnění předem daných podmínek zrušit
politickou stranu nebo hnutí?
a) Nejvyšší správní soud
b) Nejvyšší soud
c) vrchní soud

15/ Soudní soustavy vyspělých států jsou
založeny na zásadách. Jedna z nich
v latině zní „denegatio justitiae“. Jak se
překládá?
a) odmítnutí spravedlnosti
b) ne dvakrát v téže věci
c) kde není žalobce tam není soudce

16/ Právní věda, která se mimo jiné
zabývá soudní teorií, se označuje jako:
a) notorieta
b) jurisprudence
c) iura novit curia

17/ V období 1938–1945 byl prezidentem
Československa a protektorátu Emil
Hácha. Předtím v letech 1925–1938
zastával funkci předsedy významného
soudu. Kterého?
a) Nejvyšší správní soud
b) Ústavní soud
c) obvodní soud

18/ Opatření, jímž stát vydává provinilce,
který je na jeho území, cizímu státu
k trestnímu stíhání se označuje slovem:
a) analogie
b) teleologie
c) extradice

19/ V občanském soudním řízení existuje
institut „předběžné opatření“, o jehož
novelizaci se zasadil poslanec Ivan
Langer. Jakou částku je nutno podle této
novely složit na účet soudu v obchodních
věcech?
a) 100.000,–
b) 50.000,–
c) 10.000,–

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

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Stále platí pravidlo „Neznalost
zákona neomlouvá“. V soudních
řízeních to platí dvojnásob. Bu�te
tedy ostražití.
8–14/ Nutno přidat. Soudní pře vás
může zastihnout nepřipravené
kdykoliv. Důsledky potom ponesete
sami.
15–19/ Vaše znalosti Vás mohou
vynést na nejvyšší pozice
české soudní soustavy a nebo
dokonce do mezinárodních soudních
kruhů.

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE



Víte, kde působí politici ODS?

Ivan Langer Brno

Petr Pleva České Budějovice

Milan Cabrnoch Hradec Králové

Oldřich Vlasák Jihlava

Jiří Pospíšil Karlovy Vary

Miroslav Beneš Kolín

Miroslav Škaloud Liberec

Jiří Stříteský Olomouc

Petr Skokan Pardubice

Jaroslav Kubera Plzeň

Martin Říman Praha

Petr Nečas Teplice

Ivo Strejček Třinec

Josef Pavel Vsetín
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Další obrázky najdete na internetovém portálu CEVRO www.VolebniFakta.cz autor: Jiří Ďuriš

Hádanka

Řešení:Hádanka:NafotografiijePetrBratský.Kvíz:IvanLanger–Olomouc,PetrPleva–Brno,MilanCabrnoch–Kolín,OldřichVlasák–HradecKrá-
lové,JiříPospíšil–Plzeň,MiroslavBeneš–ČeskéBudějovice,MiroslavŠkaloud–Praha,JiříStříteský–Pardubice,PetrSkokan–Liberec,Jaroslav
Kubera–Teplice,MartinŘíman–Třinec,PetrNečas–Vsetín,IvoStrejček–Jihlava,JosefPavel–KarlovyVary

Kvíz
Na obrázku v pozadí je jeden z poslanců ODS. Poznáte ho?

?
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2525

ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Vláda je jako dítě: zažívací ústrojí …“ Dokončení výroku Ronalda Reagana, o němž se dočtete v rubrice
Galerie osobností, najdete v tajence. V minulém čísle byl omylem do tajenky křížovky zařazen citát Margaret
Thatcherové z předchozího čísla a nikoliv správný výrok Alexise de Tocquevilla, o němž pojednával text
v Galerii osobností. Za chybu se čtenářům omlouváme.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

leden
Poslanec ODS Vladimír Doležal se 10. ledna vzdal svého mandátu a všech
ostatních politických funkcí. Učinil tak v souvislosti s obviněním ze strany
policie. Doležal však trvá na své nevině. Podle jeho názoru se stal obětí hry
podnikatelů, kterým se nepodařilo zrealizovat jejich představy. Celý případ
provázejí mimořádně nestandardní a překvapivé okolnosti. Jako příklad Vla-
dimír Doležal uvedl přímé angažmá ministra vnitra na půdě Poslanecké sně-
movny poté, kdy mandátový a imunitní výbor na základě oficiálně předaných

dokumentů vyjádřil jednoznačně své negativní stanovisko k Doležalovu vy-
dání. Vladimír Doležal věří, že celý případ, a� už vznikl z jakýchkoli důvodů,
bude vyřešen spravedlivě a co nejdříve. Proto je připraven být plně k dispo-
zici orgánům činným v trestním řízení. „Je si ale vědom, že tato kauza vrhá
negativní světlo na celou ODS. Z tohoto důvodu se rozhodl ke kroku, stan-
dardnímu v evropských demokraciích, se kterým seznámil předsedu a gré-
mium ODS a vzdal se poslaneckého mandátu.

Poslanec V. Doležal se vzdal mandátu

Občanská demokratická strana vyzvala 11. ledna poslance ČSSD Michala
Krause k rezignaci kvůli podivným okolnostem jeho cesty do Ghany. Krauso-
vo vysvětlení celého případu je podle ODS absurdní, drzé a stejně věrohod-
né, jako pohádka Stanislava Grosse o řešení jeho bytové kauzy trojicí
Vik–Rod–Simkanič. Případ Michala Krause je podle ODS dalším důkazem

propojení nejvyšších představitelů sociální demokracie s pochybnými pod-
nikatelskými kruhy. Přístup předsedy vlády Jiřího Paroubka, který kauzu
„Krausova kakaa“ zametá pod koberec, nastoluje spíše africké poměry. Pod-
le ODS proto není divu, že se Česká republika propadá v žebříčku korupce na
úroveň Namibie.

ODS vyzvala M. Krause k rezignaci

Mirek Topolánek se setkal s ma�arským prezidentem
Předseda ODS Mirek Topolánek se 13. ledna sešel s ma�arským preziden-
tem László Sólyomem během jeho dvoudenní návštěvy České republiky. Při
neformálním setkání u příležitosti slavnostního otevření nového sídla ma-
�arského velvyslanectví v Praze Mirek Topolánek pogratuloval László Sólyo-
movi k jeho nedávnému zvolení. Oba politici ocenili rozvoj vzájemných vzta-

hů Česka a Ma�arska v posledních letech, jak na bilaterální, tak regionální
úrovni. Jednalo se o první setkání Topolánka se Sólyomem. Bývalý předseda
ma�arského ústavního soudu László Sólyom, kandidát nominovaný pravico-
vou opoziční stranou FIDESZ, vzešel vítězně ze třetího kola prezidentské vol-
by v červnu 2005.

Nový poslanec: T. Kádner
Nový poslanec za ODS Tomáš Kádner 17. ledna na mimořádné schůzi Pos-
lanecké sněmovny složil poslanecký slib. Nahradil tak Vladimíra Doležala,
který se v úvodu schůze oficiálně vzdal svého mandátu. Tomáši Kádnerovi je
50 let (* 22. 11. 1955), od roku 1993 působí ve funkci místostarosty Pra-

hy 20 – Horních Počernic. V roce 1992 byl zvolen do Sněmovny národů Fe-
derálního shromáždění. Do roku 1991 pracoval jako samostatný výzkumný
a vývojový pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Věnuje se ama-
térskému divadlu, mezi jeho další zájmy patří kanoistika a příroda.

Předseda asociace krajů a moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský
(ODS) vyzval 13. ledna ministra zdravotnictví Davida Ratha, aby odstoupil,
pokud nedoloží svá tvrzení o rozkrádání nemocnic. „Žádám vás, abyste ve-
řejně předložil důkazy o tom, že hejtmani rozkrádají nemocnice. Anebo
osobně odstoupil,“ řekl Tošenovský ministru zdravotnictví po jednání o nové

verzi zákona o neziskových nemocnicích. Jednání hejtmanů s předsedou
vlády Paroubkem a ministrem Rathem o novém znění zákona bylo vypjaté.
Hejtmani si vyžádali desetidenní lhůtu, během níž pošlou své připomínky
k zákonu. „Není možné, abychom zákon hned připomínkovali na místě, kdy
si jej poprvé pročteme a prolistujeme,“ vysvětlil Tošenovský.

Tošenovský: Rath by měl odstoupit

Evropští poslanci za ODS nesouhlasí se zamítavým stanoviskem Evropského
parlamentu k rozpočtu EU na léta 2007–2013. Evropská unie má podle do-
hody v tomto období hospodařit se sumou 862 miliard eur, zatímco EP pů-
vodně požadoval 975 miliard. Neochota Evropského parlamentu přistoupit

k těžce vyjednané dohodě znamená riziko rozpočtového provizoria, které by
bylo značně nevýhodné pro nové členské státy včetně ČR. Kdyby totiž platilo
jen rozpočtové provizorium, Česká republika by mohla napřesrok čerpat jen
asi 30 miliard korun, zhruba třetinu původně přislíbené sumy.

ODS proti zamítnutí rozpočtu EU

Liberálně-konzervativní akademie CEVRO, v jejímž čele stojí místopředseda
ODS Ivan Langer, spustila 19. ledna nové internetové stránky, které uvádějí
na pravou míru výroky předsedy vlády Paroubka a dalších představitelů
ČSSD. Na adrese volebnifakta.cz jsou k nalezení expertizy vypracované
předními českými ekonomy, právníky, politology, sociology a dalšími od-

borníky. Stránky podle autorů vznikly, „protože výroky Paroubka a spol. jsou
přitažené za vlasy. Protože chceme, abyste znali reálná fakta o důsledcích
vládnutí ČSSD. Protože chceme výroky a výkřiky ČSSD uvádět na pravou mí-
ru!“ Na portálu, který by měl fungovat nejméně do letošních voleb do PS,
jsou kromě analýz umístěny i aktuální vtipy s politickým podtextem.

CEVRO uvádí na pravou míru Paroubkovy výroky
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