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úvodník

,,Funkce soudce není slučitelná
s funkcí prezidenta republiky, člena
Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve
veřejné správě.“ Tak praví jeden
z článků Ústavy České republiky. Tedy
zákon zákonů, který by na prvém mís-
tě měli bezvýhradně dodržovat všichni
politici a soudci. Jsou jím totiž vázáni
a nezřídka na něj i skládají přísahu.

Jiří Vyvadil, jeden ze soudců Nej-
vyššího správního soudu, který v soud-
ní hierarchii zaujímá 3. místo, done-
dávna zároveň působil jako náměstek
ministra spravedlnosti a také poradce
premiéra Paroubka. Zkrátka byl poli-
tikem, úředníkem a soudcem zároveň.
To vše s plným vědomím páně premié-
ra, jinak odhodlaného propagátora
Etického kodexu poslanců, ve kterém
je i slib dodržovat českou ústavu!

Líčením „osobnosti“ Jiřího Vyva-
dila bychom ztratili příliš mnoho cen-

ného času. Stačí říci tři věci. Vyvadil je
fakticky hrobařem národněfrontov-
ních socialistů, kde ještě před listopa-
dem ’89 věrně sloužil společně s Jiřím
Paroubkem. Právě za jeho předsedo-
vání došlo k definitivnímu sešupu této
strany do politické propasti. Jakmile
to Vyvadil zavětřil, rychle přesedlal
k sociální demokracii, kde udělal sluš-
nou kariéru senátora a dokonce před-
sedy ústavně-právního výboru této cti-
hodné instituce (ano, kozel zahradní-
kem). A do třetice všeho zlého: Vyva-
dil byl z ministerstva spravedlnosti,
kde působil jako zjevný agent ČSSD,
v téměř politických křečích odvolán ve
chvíli, kdy se ukázalo, že se sešel s „ne-
přítelem státu“ (podle Paroubka, jak
jinak) – Tomášem Pitrem. Vedle poli-
tika a soudce se tak dostal do role .....
jejíž označení už nechám raději na las-
kavého čtenáře!

Korunu celé kauze nasadil, jak ji-
nak, premiér Paroubek. Mezi faktory
současného poklesu preferencí České
strany sociálně demokratické totiž při-
řadil i „nezvládnutou komunikaci s ve-
řejností kolem již bývalého náměstka
ministra spravedlnosti Vyvadila“.
Aha, tak tedy nezvládnutá komunika-
ce. Čili podle premiéra Paroubka
problém není v tom, že došlo k flag-
rantnímu porušení ústavy, nýbrž
v tom, že se na to přišlo. Paroubek krá-
čí věrně ve stopách svého předchůdce,
jiného nadšeného propagátora komu-
nikace – Stanislava Grosse.

Z toho všeho nám vychází dvě zprá-
vy – jedna dobrá, druhá špatná. Ta
dobrá je, že víme, kde skončil Stani-
slav Gross. Ta špatná je, že mu jeho
konec trval až příliš dlouho a nákaza,
kterou při tom stačil rozšířit, už připo-
míná epidemii.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Právě se Vám dostává do ruky dal-
ší, tentokrát březnové číslo CEVRO-
REVUE.

Stěžejním tématem tohoto vydání
se stala problematika ekonomických
reforem, které naše země tolik potře-
buje a právě k ní se nám podařilo zís-
kat hned několik exkluzivních textů.
Ekonom Martin Kupec představuje
ekonomické reformy, které propagu-
je ODS. První místopředseda ODS
Petr Nečas ve svém textu seznamuje
čtenáře s nutnými kroky v sociální ob-
lasti. Program ODS se zabývá samo-
zřejmě také problémy venkova.
O těch do naší revue píše stínový mi-
nistr zemědělství Jiří Papež. „Re-
formní“ část tohoto vydání doplňuje

příspěvek profesora ekonomie a čle-
na bankovní rady ČNB Roberta Hol-
mana, rozbor státem zaručeného příj-
mu a rovné daně od našeho spolupra-
covníka   Jana   Moravy   a   rozhovor
s ekonomickým analytikem Pavlem
Kohoutem.

Projekt ODS plus se tentokrát stal
obsahem seriálu o politické reklamě,
který připravuje náš spolupracovník
Marek Buchta.

CEVRO rozjelo v únoru velký
projekt spojený s nadcházejícími vol-
bami. I o něm se dočtete v nabité rub-
rice „O CEVRO“.

V Galerii osobností světové pravi-
ce jsme tentokrát zamířili do součas-
nosti a na druhou stranu zeměkoule.

Představujeme Vám australského
premiéra Johna Howarda, který vlád-
ne této zemi již deset let.

V zahraniční inspiraci jsme vybrali
jihoevropské Portugalsko. V něm se
nedávno uskutečnily prezidentské
volby a portugalská pravice v nich po-
razila kandidáta vládnoucích socia-
listů.

Ve vědomostním testu si můžete
vyzkoušet své znalosti o Izraeli a jeho
politické scéně. V zábavní části ne-
chybí samozřejmě křížovka, kvíz ne-
bo hádanka, který politik se skrývá na
otištěné fotografii.

Přeji Vám pěknou jarní pohodu
a příjemné čtení našich řádků!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

místopředseda PSP ČR,

předseda CEVRO POLITIKEM, SOUDCEM A … !
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V takovýchto srovnáních různých
ukazatelů bychom mohli dále pokra-
čovat v oblasti nezaměstnanosti, kdy
sice došlo k mírnému meziročnímu
poklesu, ale nezaměstnanost se stále
pohybuje kolem 9 %. Taktéž složená
daňová kvóta, neboli celková daňová
zátěž, vzrostla na 36,2 % k HDP, dnes
slibuje ČSSD stabilizaci na 37 %. Při-
tom ještě v roce 2002 bylo celkové da-
ňové zatížení na úrovni 34,5 % k HDP
a pro porovnání v roce 1997, kdy kon-
čila vláda ODS, ve výši 34,2 % k HDP.

Nevyváženost systému se dá dobře
ukázat také na tolik preferovaném
programu podpory zahraničních inves-
tic. Takzvané pobídky, které byly, jsou
a mají být výkladní skříní investiční po-
litiky všech socialistických vlád, ukazu-
jí v zásadě dvě věci. Jednak neúměrně

vysokou cenu na vznik jednoho takto
přes pobídky zřízeného pracovního
místa, které nyní vycházejí na 3,5 mi-
lionu korun při vytvoření 125 tisíc pra-
covních míst od roku 1998. Celkovou
sumu, kterou vláda investovala do to-
hoto projektu pobídek si může každý
dopočítat sám. Druhým aspektem jsou
nevyvážené a neférové podmínky pro
podnikání všech subjektů na území re-
publiky, což lze názorně demonstrovat
na příkladu dnes zavírané pobočky LG
Philips v Hranicích, která dostala 10 let
daňové prázdniny, dostala zdarma po-
zemky a na náklady státu a obce byla
vybudována infrastruktura. Oproti to-
mu nedaleká česká továrna TCT Rož-
nov nedostala žádnou daňovou úlevu,
žádné pozemky a infrastrukturu si bu-
dovala z vlastních prostředků.

Reforma je program

Chceme hospodaření a ekonomic-
ký systém narovnat, zefektivnit a zjed-
nodušit. Nechceme pouze spoléhat na
zdroje které měly být a ve skutečnosti
nejsou a na základě takovýchto neseri-
ózních slibů vyhrát volby, jako se to
podařilo ČSSD v roce 2002. Chceme
vyhrát volby s reformním programem,
který je realistický a snadno dopočita-
telný. ODS tuto koncepci má připra-
venou a její prezentace se v těchto
dnech naplno rozeběhla po celé zemi.
Kromě daňové reformy, zastoupené
Rovnou daní ve výši 15 %, také refor-
ma sociálního a důchodového systému
zastoupená Rovným důchodem a tzv.
Státem zaručený příjem (SZP).

Rovná 15 % daň ze zisku

Rovná daň nízko, stejně a pouze
jednou zdaňuje vytvořený zisk jak u fy-
zických, tak i právnických osob.
Přednosti daně jsou:
� spravedlnost, každou korunu zisku
zdaňuje všem stejně,
� nikoho nezvýhodňuje, pro její vý-
běr není rozhodující druh příjmu ani
výše příjmu,
� solidárnost, protože z vyššího příj-
mu je i vyšší odvod,
� podporuje osobní iniciativu, proto-
že vyšší aktivitu netrestá vyšší daní,
� jednoduchost, tedy snadná kontro-
lovatelnost a účinnost při jejím výbě-
ru,
� snižuje daňové úniky a spekulace,
protože přesun příjmů mezi daňovými
pásmy je bezpředmětný,
� ruší zákaz tzv. švarcsystému, fyzic-
ké osoby i firmy jsou zdaňovány stejně,
� výrazně podporuje hospodářský
růst, což lze pozorovat ve všech stá-
tech, kde byla zavedena.

Rovná 15 % daň z přidané hodnoty

Navržená jednotná sazba DPH ve
výši 15 % značně zjednodušuje celý
systém DPH a navíc odstraňuje nead-
resnou podporu, kterou zařazením

téma

ČAS REFOREM …

MARTIN KUPEC

právník a konzultant

v personalistice, člen OR

ODS Praha 10

ČESKÁ EKONOMIKA PO OSMI LETECH SOCIALISTICKÝCH VLÁD SE NACHÁZÍ
V CELÉ ŘADĚ UKAZATELŮ VE ŠPATNÉ KONDICI. MÁME SICE RŮST HDP
KOLEM 5 % ROČNĚ, ALE JE ZAPLACEN VÝRAZNÝM ZADLUŽENÍM STÁTU VE
VÝŠI TÉMĚŘ 800 MILIARD KORUN A ROČNÍ ÚROK STÁTNÍHO DLUHU ČINÍ
38,6 MILIARD. NA DANÍCH VLÁDA VLONI VYBRALA O 100 MILIARD KORUN
VÍCE NEŽ PLÁNOVALA, PŘESTO SKONČILO HOSPODAŘENÍ SCHODKEM VE
VÝŠI 56 MILIARD.

Roční úrok státního dluhu
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téma

některých výrobků a služeb do snížené
5 % sazby DPH stát fakticky poskytuje
všem občanům.

V neposlední řadě zavedení jed-
notné 15 % sazby DPH znamená, že se
tato daň snižuje o 4 % u více než 70 %
služeb a výrobků. Protože ekonomicky
činní občané dokáží kompenzovat
mírné zvýšení DPH nižší daní z příj-
mů, ale u důchodců to tak není, bude
tato disproporce odstraněna zvýšením
příjmů důchodců. Přes výše uvedené,
ODS se pokusí prosadit v rámci EU
u několika druhů základních potravin
výjimku, nebo-li nulovou sazbu DPH.

Některé daně budou zrušeny. Jde
o daň z převodu nemovitostí, protože
nezdaňuje ani zisk, ani spotřebu ani
majetek, daň darovací, za předpokla-
du, že dar nebude daňovým výdajem
u dárce, a dědickou daň, protože zda-
ňuje majetek, který už jednou zdaněný
byl. Druhým závažným důvodem pro
zrušení těchto daní je i skutečnost, že
náklady na jejich výběr nejsou adek-
vátní příjmům z těchto daní.

Reforma sociálního a důchodového
systému

Nový státní sociální systém je kon-
cipován tak, že zaručí každému obča-
nu státu sociální jistotu po celý jeho ži-
vot, ale finančně bude podporovat
hlavně ty občany, kteří se rozhodnou
svojí vlastní ekonomickou aktivitou
zabezpečit jak sebe, tak svoji rodinu.

Důchodová reforma je nutností vy-
volanou rizikovým způsobem financo-
vání současného důchodového systé-
mu. Dnešní důchody jsou financovány
průběžně z odvodů dnešních ekono-
micky aktivních účastníků důchodové-
ho systému. Demografický vývoj jed-
noznačně ukazuje, že zatímco počet
poživatelů starobních důchodů roste,
počet ekonomicky aktivního obyvatel-
stva klesá. Dnešní vláda se snaží tyto
disproporce řešit neustálým zvyšová-
ním věku odchodu do důchodu a také
vyššími odvody.

Reforma si klade za cíl, aby i nadále
existovaly důchodové dávky vyplácené

státem, i když v rozsahu odlišném od
dnešního, ale aby byly doplněny další-
mi finančními zdroji získanými z dů-
chodového připojištění, které stát bu-
de finančně podporovat.

Rovný důchod je především konci-
pován jako státem garantovaný dů-
chod ve výši 20 až 25 % průměrného
platu po celou dobu jeho čerpání, po-
čítá s bonusem za vychované děti a dá-
le se zvýšením státní podpory dobro-
volného penzijního připojištění. SZP
občana nahrazuje současné sociální
dávky pro práceschopné jednotlivce
a vytváří tak rámec pro existenční jis-
totu všech obyvatel po celý život. SZP
rodiny je součtem všech Státem zaru-
čených příjmů členů rodiny nebo do-
mácnosti a stává se jejich hrubým příj-
mem, pokud si sami nic nevydělávají.
Je navrhováno, aby SZP byla pravidel-
ně zvyšována podle růstu inflace.

Reforma je cesta

Z hlediska ekonomických dopadů
víme, že reformy budou mít negativní
krátkodobý dopad na státní rozpočet,
střednědobě a dlouhodobě bude ale
systém stabilizován. Měl by více rozhý-
bat ekonomiku a zvýšit růst HDP.

Z hlediska nezaměstnanosti se dá vý-
razně předpokládat, že reformovaný
systém čísla nezaměstnanosti sníží,
protože práce se bude vyplácet vždy
více než život na sociálních dávkách.

Slováci měli odvahu a politickou
vůli reformy v roce 2002 začít. Věděli,
že musí postupně provádět reformy
daňové, sociální, školství, zdravotnic-
tví a veřejné správy. Zároveň si uvědo-
movali, že reformy musí být sociálně
únosné a zároveň musí vést ke snížení
deficitu veřejných financí a splnění
maastrichtských kritérií. V důsledku
reforem, včetně zavedení rovné daně
ve výši 19 %, došlo k růstu HDP (v ro-
ce 2005 byl růst 6 %) a naopak ke sní-
žení zadlužení a nezaměstnanosti.
Zlepšil se rating Slovenska a reformy
přinesly příliv investic. Dá se tedy kon-
statovat, že Slovensko mělo oproti
ČR celkově horší výchozí podmínky
a přesto mu reformy pomohly.

Reforma je tedy cesta, která bude
v některých aspektech nepříjemná,
která měla u nás přijít dříve, ale ze kte-
ré nelze sejít. Čas reforem je za dveř-
mi. Pokud nenastane, znamená to jedi-
né, a to, že jsme o našem programu ne-
dokázali ve volbách přesvědčit většinu
voličů. Věřím, že je přesvědčíme.

… JE ZA DVEŘMI

Složená daňová kvóta k HDP
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Dnes klesá ochota mladých lidí
uzavírat manželské svazky a přij-
mout závazky odpovědnost vůči ro-
dině. Roste rozvodovost, dnes na sto
uzavřených manželství připadá šede-
sát čtyři rozvodů. Mít více dětí se stá-
vá výjimkou. Rodina ztrácí nejen
svou jedinečnost, ale i svou vážnost.
Oslabuje se mezigenerační solidarita
a lidé stále více než na tradiční vzta-
hy a vazby v rodině spoléhají na stát.

Současný sociální a daňový sys-
tém znevýhodňuje rodiny s dětmi.
Nejen ve společenském podvědomí
je stále běžnější uvažovat pouze
o jednom dítěti v rodině, nebo do-
konce o životě v bezdětném manžel-
ství. Tři pětiny českých dětí také vy-
růstají ve dvou pětinách rodin s nej-
nižšími příjmy.

Rodina si zaslouží zvýšenou podporu

Rodina je základní stavební člá-
nek společnosti. Právě rodina zalo-
žená na dvou základních vztazích,
manželském a rodičovském, je z hle-
diska státu tou formou života, která
si zaslouží zvýšenou podporu.

Daňový a sociální systém musí
pracovat tak, aby podporoval sou-
držnost rodiny, nestavěl její jednotli-
vé členy proti sobě a vedl k vyšší míře
vědomí nezávislosti rodiny na státu.
Námi navržené změny v oblasti da-
ňové, tedy rovná daň, a v oblasti so-
ciálních příjmů podporují významně
soudržnost rodin a jsou výrazně vý-
hodné právě pro rodiny s dětmi. Na
základě námi navržených změn da-
ňového a sociálního systému se stane
opět normální a výhodné mít děti,

mít je, pokud možno, dvě nebo tři
a vychovávat je, pokud možno, v úpl-
né rodině. Námi zavedený systém
rovné daně a státem zaručeného mi-
nimálního příjmu přinese každé ro-
dině s dětmi několik tisíc korun mě-
síčně proti stávajícímu stavu.

Podpořili jsme výrazné zvýšení ro-
dičovského příspěvku, protože v něm
vidíme i společenské ocenění rodi-
čovské péče o budoucí členy společ-
nosti. Maminky s dětmi, zvláště ma-
lými, jsou dnes a denně diskrimino-
vány nejen na trhu práce, ale i v do-
pravě, službách či z hlediska obyčej-
ného společenského uznání.

Možnost dovolené pro otce
po narození dítěte

Chceme posílit sounáležitost ro-
diny a umožnit i otcům podílet se ak-
tivně na péči o dítě a být současně
s maminkou a dítětem po narození
dítěte. Proto zavedeme možnost ot-
covské dovolené, které umožní ot-
cům zůstat s matkou a dítětem po do-
bu dvou týdnů kdykoliv v prvních
dvou měsících po narození dítěte
s dávkou čerpanou ze systému sociál-
ního pojištění nezávisle na poskyto-
vání peněžité pomoci v mateřství.

Chceme zvážit zvýšení peněžité
pomoci v mateřství, a to až na sto
procent původní čisté mzdy. Chceme
také umožnit rodiči, který se stará
celodenně o dítě předškolního věku,
aby si mohl brigádnicky vydělat až
dvacet pět tisíc korun měsíčně, po-
kud bude pracovat maximálně sto
hodin měsíčně, a to bez platby zdra-
votního pojištění, které je pro tuto

kategorii rodičů stejně placeno stá-
tem.

Víme, jak je těžké především po
návratu z rodičovské dovolené znovu
sehnat práci. Proto chceme motivo-
vat zaměstnavatele k zaměstnání ta-
kových rodičů tím, že první dva roky
po ukončení rodičovské dovolené
bude v případě uzavření smlouvy na
dobu neurčitou platba sociálního po-
jištění snížena na polovinu, což je vý-
razem ocenění, že rodič zajistil státu
budoucího plátce do systému. Práce
takového rodiče se tak stane atrak-
tivní, protože pro dosažení stejné
čisté mzdy budou mít zaměstnavate-
lé nižší personální náklady.

Legislativně také prosadíme větší
možnosti skloubení rodičovských
povinností a možností zaměstnání
a profesního růstu usnadněním prá-
ce na zkrácený nebo pružný pracovní
úvazek. Výdaje, které má zaměstna-
vatel na zřízení dětského koutku či
mateřského centra, které se stará
o děti předškolního věku přímo na
pracovišti v době práce rodiče, se
stanou plně uznanými náklady za-
městnavatele, stejně jako platba pří-
spěvku pro zaměstnance na zajištění
chůvy nebo au pair pečující o děti.

Podpora rodiny v sociální oblasti

Chceme podpořit soudržnost
a sounáležitost rodiny. Proto umož-
níme společné sociální pojištění
manželů, kdy se nárok na plnění ze
sociálního pojištění rovnoměrně roz-
loží mezi oba manžele bez ohledu na
výši příjmů, což bude zvláště výhod-
né pro manželství, kde existuje mezi
manželi velký rozdíl v příjmech nebo
kde jeden z manželů byl dlouhodobě
doma s dětmi. Stejně podpoříme
i mezigenerační solidaritu v rodině
možností poskytnout přímo dva pro-
centní body ze sociálního pojištění
rodiči nebo pěstounovi v důchodu.
To bude i motivační prvek pro rodiče
mít spíše více dětí, dobře je vychovat
a dát jim i vzdělání, které je předpo-
kladem vyššího výdělku.

téma

ŠANCE PRO RODINU –
PROSTOR PRO KVALITNÍ
ŽIVOT

RODINA JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM ČLÁNKEM SPOLEČNOSTI. SILNÝ OBČAN
A SILNÁ RODINA ZNAMENÁ SILNÝ STÁT. JE TO JEDINÉ VHODNÉ PROSTŘEDÍ,
KDE SE ČLOVĚK NAUČÍ LÁSCE, SOUNÁLEŽITOSTI, SOUCITU A LASKAVOSTI.
JE TO TAKÉ JEDINÉ MÍSTO, KDE JE DÍTĚ A MLADÝ ČLOVĚK PŘIPRAVEN
K ODPOVĚDNÉMU ŽIVOTU. RODINNÉ PROSTŘEDÍ JE TAKÉ JEDINÝM, KDE
MŮŽE DOJÍT KE KVALITNÍMU PŘENOSU ZÁKLADNÍCH HODNOTOVÝCH
ŽEBŘÍČKŮ A ETICKÝCH PRINCIPŮ.

PETR NEČAS

1. místopředseda ODS
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Problematika venkova je celý kom-
plex vzájemně propojených vazeb, kde
nezastupitelnou roli a odpovědnost na
sobě nesou zemědělci, lesníci, vlastní-
ci pozemků, vodních ploch, správci vo-
dotečí a samosprávy obcí.

Program ODS pro venkov

Sektor zemědělství je legislativní
propletenec více jak stovky zákonů
a nejméně stejného množství vyhlášek
a vládních nařízení.

Cílem politiky pro venkov je zjed-
nodušit legislativu, omezit byrokracii
a uvolnit ruce podnikatelům a vlastní-
kům při hospodaření se svým majet-
kem na venkově. ODS nebude kom-
plikovat legislativu v oblasti kompe-
tence ministerstva zemědělství přís-
nějšími normami v porovnání s evrop-
skými předpisy. Zjednoduší pravidla
pro čerpání a kontrolu evropských
fondů a tím usnadní výrazně jejich ply-
nulé čerpání.

Snahou ODS bude vypořádat se
s problémy minulosti a spravedlivě do-
končit restituční proces. Jedním z dal-
ších cílů politiky bude efektivní ochra-
na spotřebitele v oblasti bezpečnosti
potravin, převedení a koncentrace
pravomocí několika institucí do jed-
noho Úřadu pro bezpečnost potravin
a ochrana spotřebitele. Mezi další cíle
patří:
� vypořádání vlastnických vztahů,
� transparentní dokončení prodeje
státní půdy,
� soustředění pozemkových úprav do
Národního pozemkového úřadu pod
kontrolou parlamentu,
� důsledné definování společenské-
ho zájmu a v případě, že bude uplatňo-
ván, tak také kompenzace vlastníkům
jak půdy, vodních ploch nebo lesa,

� zrušení daně z převodu nemovitostí
a daně darovací, v rámci změny záko-
na o rozpočtovém určení daní je při-
pravována možnost zrušení daně ze
zemědělských pozemků,
� integrace složité problematiky ven-
kova do jednoho ministerstva pro ven-
kov a ochranu spotřebitele.

Dva přístupy k politice venkova

Ve vlastní politice venkova je ne-
zbytné prosazovat následující dva zá-
sadní přístupy:
� 1. Vyvážená politika ve čtyřech
hlavních pilířích, kterými jsou pro-
dukční zemědělství, lesnictví, rybář-
ství a využívání vodních zdrojů; tvorba
a ochrana krajiny; respektování apod-
pora různorodosti ekonomických akti-
vit na venkově; vlastní iniciativa lidí
v daném území.
� 2. Delegování rozhodování a odpo-
vědnosti za efektivní využití finančních
prostředků na co nejnižší rozhodovací
úroveň (kraje, obce a jejich sdružení).

Základní tři priority pak jsou:
1. Modernizace zemědělských fa-

rem a usedlostí a podpora nejmoder-
nějších technologií v oblasti zpracová-
ní zemědělských surovin a dřeva

V rámci modernizace zemědělství
je třeba využít již stávající zastavěné
plochy. Efektivní systém modernizace,
propojení aplikovaného výzkumu, de-
monstračních projektů a rychlé přene-
sení poznatků do komerční sféry je zá-
kladním cílem pro oživení ekonomiky

na venkově. Podporu bude mít neze-
mědělské využití zemědělské produk-
ce například pro výrobu energií, prů-
myslové zpracování apod.

2. Změna struktury krajiny
Změnou struktury krajiny se do-

sáhne snížení rizika povodní, odstra-
nění půdní eroze, zvýšení kvality život-
ního prostředí pro obyvatele České re-
publiky a snížení zdravotních rizik
(např.prašnosti). Změna struktury
krajiny v sobě obsahuje zejména les-
nickou politiku, politiku hospodaření
s vodou, ochranu půdního fondu v ce-
lospolečenském zájmu. Investicemi
do krajiny ODS zajistí vznik pracov-
ních příležitostí na venkově zejména
pro skupinu obyvatel se základním
a středním vzděláním. Základním fi-
nančním nástrojem pro realizaci bude
nově zavedený institut – smlouva mezi
samosprávnými orgány, uživateli po-
zemků a vlastníky pozemků – „Zelený
kontrakt“.

3. Kvalita života na venkově
Kvalitu života na venkově chápe

ODS jako soubor opatření, který po-
vede obyvatele venkova k positivnímu
postoji k ekonomickému rozvoji a zvý-
šení zaměstnanosti na venkově.V této
oblasti se jedná zejména o politiku vy-
užití obnovitelných zdrojů surovin pro
průmyslové zpracování, stanovení li-
berálních podmínek pro trh s biopali-
vy na základě daňové politiky a vytvo-
ření podmínek pro snadné zahájení
podnikatelské činnosti malých podni-
ků na venkově.

ODS MÁ POLITIKU
PRO VENKOV

JIŘÍ PAPEŽ

stínový ministr zemědělství

ODS, poslanec PSP ČR

ROLE ČESKÉHO VENKOVA SE BUDE MĚNIT: ZEMĚDĚLSTVÍ JIŽ NENÍ HLAVNÍM
ZAMĚSTNAVATELEM OBYVATEL NA VENKOVĚ. POLITIKA VENKOVA V SOBĚ

MUSÍ ZAHRNOVAT NEJEN EKONOMICKÉ POHLEDY, ALE TAKÉ VYVÁŽENÉ
POHLEDY EKOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ.

téma
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Pomineme-li socialistický model,
ve kterém byl tento tlak zajiš�ován ze
strany státu, existuje jen několik málo
základních modelů, ze kterých si mů-
žeme vybrat. Prvním je švýcarský mo-
del, v němž tlak na úsporné chování
poskytovatelů zdravotní péče přichází
ze strany konkurujících si zdravotních
pojiš�oven. Druhým je britský model,
kdy tento tlak přichází od praktických
lékařů. Třetím je model řízené zdra-
votní péče, rozšířený hlavně v USA.
Ani v jednom z těchto systémů není
skutečným suverénem zdravotní péče
– ve Švýcarsku jsou to zdravotní pojiš-
�ovny, ve Velké Británii praktičtí léka-
ři a v USA je pacient plně podřízen in-
stituci, která řízenou péči zajiš�uje.
Existuje však ještě další systém – sys-
tém zdravotních osobních účtů –
v němž pojištěnec-pacient vystupuje
jako skutečný zákazník zdravotní péče.

Osobní zdravotní účty

Osobní zdravotní účty fakticky
představují nahrazení zdravotního po-
jištění zdravotním spořením. Model
osobních zdravotních účtů předpoklá-
dá, že by došlo k převedení části dneš-
ního systému zdravotního pojištění,

popřípadě i nemocenského pojištění
na systém osobních zdravotních účtů.
Princip spočívá v tom, že pojištěnec by
se fakticky stal majitelem svého osob-
ního zdravotního účtu a z něho by čer-
pal finance na úhradu své zdravotní

péče, popř. na své finanční zabezpeče-
ní v případě pracovní neschopnosti.
Pokud by stav svého osobního zdra-
votního účtu v daném období přečer-
pal, musel by přečerpání doplatit. So-
lidarita by byla do systému osobních
zdravotních účtů zabudována diferen-
covanými příděly peněz na účty pojiš-
těnců podle zdravotních skupin, kdy
by lidé z mladších zdravotních skupin
dostávali menší každoroční příděly
než lidé ze starších zdravotních sku-
pin.

Dalším druhem solidarity by se pak
stal solidární fond zdravotního pojiš-
tění. Z tohoto fondu by pak byla hra-
zena mimořádná a nákladná zdravotní
péče.

Osobní účty v penzijním systému

Odpůrci průběžně financovaného
důchodového systému, který funguje
i u nás, používají dva základní argu-
menty pro jeho transformaci na systé-
my penzijních fondů. Prvním argu-
mentem je, že průběžně financované

důchodové systémy spějí k fundamen-
tální finanční nerovnováze v době, kdy
dochází k nepříznivému vývoji demo-
grafické struktury obyvatelstva. Druhý
argument je mnohem hlubší a zásad-
nější. Člověk spořící na stáří na vlastní
účet, rozhoduje sám o sobě, rozděluje
svůj celoživotní důchod mezi léta mlá-
dí a léta stáří, jeho úspory jsou investo-
vány prostřednictvím finančních trhů
a důchodový systém se tím v rozhodu-
jící míře vymaňuje z politického roz-
hodování.

Jednou ze zemí, kde došlo k penzij-
ní reformě tímto směrem, je Chile,
která se rozhodla pro systém s povin-
ným spořením na penzijní účty. Alter-
nativou penzijní reformy chilského
typu by mohla být penzijní reforma,
která by zahájila „odumírání“ státní-
ho, průběžně financovaného systému
dobrovolným penzijním pojištěním
u soukromých penzijních fondů.

Dosáhnout tohoto stavu lze po-
měrně jednoduše – valorizací důcho-
dů plynoucích z průběžně financova-
ného systému nikoli podle růstu mezd,
ale pouze podle cen. Pokud by vláda
přijala rozhodnutí valorizovat důcho-
dy dlouhodobě pouze podle cen, mu-
sela by zároveň instruovat ekonomic-
ky aktivní občany, aby se pojiš�ovali na
penzi u soukromých penzijních fondů,
chtějí-li si zachovat stávající relaci dů-
chodu ke mzdě. Pokud by totiž někdo
dobrovolně nespořil, mohl by za něja-
kých 20–30 let počítat s tím, že bude
z průběžně financovaného důchodo-
vého systému dostávat pouze mini-
mální důchod na úrovni životního mi-
nima. Tímto způsobem by náš důcho-
dový systém plynule přešel do podoby,
kdy by se jeho základním pilířem stalo
dobrovolné penzijní spoření u soukro-
mých penzijních fondů, zatímco státní,
průběžně financovaný důchodový sys-
tém by byl pouze pilířem podpůrným,
poskytujícím minimální důchody.

Text je výňatkem z autorovy knihy
Osobní účty ve zdravotním a penzijním
pojištění, vydané Centrem pro ekonomi-
ku a politiku v roce 2002.

téma

OSOBNÍ ÚČTY
VE ZDRAVOTNÍM
A PENZIJNÍM POJIŠTĚNÍ

JE-LI SLUŽBA NEBO ZBOŽÍ VOLNÝM STATKEM, MÁ ČLOVĚK TENDENCI
SPOTŘEBOVÁVAT JEJ NADMĚRNĚ. PODSTATOU JAKÉKOLIV REFORMY
ZDRAVOTNICTVÍ MUSÍ BÝT MECHANISMUS TLAKU NA ÚSPORNÉ CHOVÁNÍ
POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE (LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ),
PROTOŽE JEDINĚ TAK LZE BRÁNIT NADMĚRNÉ EXTENZI NABÍDKY LÉKAŘSKÉ
PÉČE.

ROBERT HOLMAN

člen bankovní rady ČNB,

profesor fakulty

národohospodářské VŠE

Člověk spořící na vlastní účet, rozho-
duje sám o sobě, rozděluje svůj celoži-
votní důchod mezi léta mládí a stáří,
jeho úspory jsou investovány pros-
třednictvím finančních trhů a důcho-
dový systém se tím v rozhodující míře
vymaňuje z politického rozhodování.
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Problémem současného sociálního
systému je složitost, absence prvků
motivujících k práci a zároveň měk-
kost vůči těm, co se sami o své vůli roz-
hodli na sociálním systému parazito-
vat. ODS správně pochopila, že pouhá
úprava parametrů současného systé-
mu situaci zásadně nezmění. Proto
přišla s koncepty státem zaručeného
příjmu (SZP) a rovné daně.

Státem zaručený příjem nahrazuje
sociální dávky, které se týkají lidí s ne-
změněnou pracovní schopností. Pří-
platky za sníženou pracovní schopnost
v systému zůstávají. Státem zaručený
příjem ve výši 6 000,– Kč je existenční
jistotou – pravidelným měsíčním mi-
nimálním hrubým příjmem pro kaž-
dého občana staršího 18-ti let. To je
zcela zásadní novinka. Například pro
studenty vysokých škol ze sociálně sla-
bých rodin SZP zaručuje lepší mož-
nosti dosáhnout na vysokoškolské
vzdělání.

U dospělých s dětmi se státem za-
ručený příjem navyšuje o příspěvek na

dítě způsobem uvedeným v tabulce 1.
Z tabulky vyplývá, že systém státem
zaručeného příjmu podporuje nejvíce
úplné rodiny s dvěmi nebo třemi dětmi
a zároveň je tak systémem propopu-
lačním. Plán ODS počítá s každoroční
úpravou SZP podle míry inflace v roce
předcházejícím. SZP se stává svou fi-
xací na počet občanů i prostředkem
pro stabilizaci sociálních výdajů státní-
ho rozpočtu.

Státem zaručený příjem a ekonomicky
aktivní obyvatelé

Dosud jsme se věnovali ekonomic-
ky neaktivním občanům. Jaký efekt
má SZP pro občany ekonomicky ak-
tivní? U pracujících je SZP snižován

podle výše jejich příjmů, a to o 15 %
skutečného hrubého příjmu (dnešní
hrubý příjem + 35 % sociální a zdra-
votní pojištění hrazené zaměstnavate-
lem). Výpočet čistého příjmu není se
SZP složitý. Základem je skutečný
hrubý příjem sečtený se SZP všech čle-
nů domácnosti. Odečte se 15 % ze
skutečné hrubé mzdy.

Z výsledné částky se odečte rovná
daň (15 %), sociální (15 %) a zdravot-
ní (10 %) odvod.

Výsledkem je čistý příjem domác-
nosti v systému SZP a rovné daně.

Každá vydělaná koruna tak zname-
ná navýšení příjmů bez hrozby ztráty
nároku na sociální dávku, tak jak je to
v dnešním systému. Každý občan je
motivován vyvíjet ekonomickou akti-
vitu.

Podívejme se do tabulky 2, co stá-
tem zaručený příjem a rovná daň při-
nesou typickým rodinám v různých so-
ciálních vrstvách. Z uvedené tabulky
vyplývá, že státem zaručený příjem
a rovná daň se vyplatí skutečně všem,
nejvíce pak těm, kteří pracují a vycho-
vávají děti.

K výpočtům byl použit mzdový kalkulá-
tor volně dostupný na www.ods.cz.

STÁTEM ZARUČENÝ
PŘÍJEM A ROVNÁ DAŇ

JAN MORAVA

projektový manažer CEVRO

EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ REFORMY ODS DOSTÁVAJÍ OD SOCIALISTŮ
NÁLEPKY VÝHODNOSTI POUZE PRO BOHATÉ. AUTOR MYŠLENKY STÁTEM

ZARUČENÉHO PŘÍJMU (APLIKACE NEGATIVNÍ DANĚ) VLASTIMIL TLUSTÝ ŘÍKÁ,
ŽE NA NĚM VYDĚLAJÍ VŠICHNI. JAKÁ JE SKUTEČNOST?

téma

Tabulka 1: Navýšení státem zaručeného příjmu o příspěvek na dítě

Tabulka 2: Přínos státem zaručeného příjmu a rovné daně typickým rodinám v různých sociálních vrstvách
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Stálo by za to porovnat hrubý do-
mácí produkt s jiným údajem, takzva-
ným hrubým národním produktem.
Tento ukazatel bohužel statistici již
několik let nesledují, a tak se můžeme
jen dohadovat, jaká část bohatství vy-
tvořená na území České republiky od-
téká pryč. Z nepřímých ukazatelů, ja-
ko repatriace zisků nebo mzdy zahra-
ničních pracovníků, je však zřejmé, že
rozdíl mezi těmito ukazateli trvale ros-
te. To znamená, že růst HDP odpoví-
dá stále méně skutečnému „bohatnu-
tí“ nás všech. Jestliže například auto-
mobilka v Kolíně vyrobí auta v jisté
hodnotě, pak v této sumě je zahrnuta
i cena vývoje, který byl uskutečněn
v zahraničí. Tyto prostředky pak jsou
ze země staženy v podobě zisků. Zapo-
čítají se sice do našeho HDP, ale ve
skutečnosti „tady nejsou a nikdy neby-
ly“. Zde tkví i jedna z odpovědí na

otázku, proč se růst adekvátně nepro-
mítá do růstu mezd.

Nejzřetelnějším důkazem, že na vý-
sledku české ekonomiky něco není
v pořádku, je rozpor mezi HDP a ne-
zaměstnaností. Pro ekonomiku s šesti-
procentním růstem je nezaměstnanost
oscilující mezi devíti a deseti procenty
zcela neadekvátní. Odpovídající číslo
by bylo minimálně poloviční. Důvody,
proč tomu tak je, jdou dominantně na
triko vlády. Právě ona přece vytváří
podmínky. A nastavila je tak, že profi-
tují vysoce produktivní investoři, kteří
ovšem mnoho pracovních míst nevy-
tvářejí, zatímco malí a střední živnost-
níci, kteří jsou všude hlavními zaměst-
navateli, strádají. Roste podíl průmys-
lu, což je ve vyspělých ekonomikách
jev naprosto nevídaný. Zpracovatelský
průmysl čeká osud zemědělství; bude
v něm pracovat stále méně a méně lidí,

orientace na něj je tedy poukázkou na
trvale vysokou nezaměstnanost. Váž-
nou otázkou také zůstává, do jaké míry
je tento růst HDP při jeho stávají-
cí struktuře dlouhodobě udržitelný.
Zřejmě stačí výpadek jednoho či něko-
lika málo větších exportérů a výsledek
bude úplně jiný. Rovněž čím dál vyšší
orientace na automobilový sektor není
žádnou zárukou stability. K restruktu-
ralizaci totiž nemusí docházet jenom
v Detroitu nebo Wolfsburgu.

Úkolem příští vlády proto bude od-
blokovat drobné podnikání sešněrova-
né tuhou regulací a zatížené vysokými
odvody. Jen tak je možné splnit slib,
který si před volbami dávají prakticky
všechny politické strany – totiž razant-
ně snížit nezaměstnanost. Stávající
hospodářská politika vlády to řešit ne-
dokáže.
Vyšlo 2. 3. 2006 v časopise Týden.

Senátní zdravotní výbor jednomysl-
ně doporučil zamítnout zákon o nezis-
kových nemocnicích. Tedy zákon, je-
hož přijetím ministr zdravotnictví spo-
lu s KSČM slavil vítězství nad ODS a li-
dovci.

Když socialisté házeli předlužené
nemocnice na krk krajům, na pa-
cientech jim nezáleželo. A když se hejt-
manům podařilo tyto nemocnice za-
chránit, rozhodla se je ČSSD prostřed-
nictvím zákona o neziskových nemoc-
nicích nahnat zpět do státního područí.

Že státní zdravotnictví není žádný
med, to si většina z nás pamatuje z dob
komunismu. A dnes by to v krajských
zdravotních zařízeních pod taktovkou
státu nevypadalo o mnoho lépe. Stačí
se podívat na fakultní nemocnice pří-
mo řízené ministerstvem, které mají

takové dluhy za léky, že jim hrozí zasta-
vení dodávek.

Proč vláda, která se nedokáže po-
starat ani o tyto ústavy, chce opět roz-
hodovat v desítkách regionálních ne-
mocnic, kterým decentralizace viditel-
ně prospěla? Protože ministr Rath
a premiér Paroubek se chovají v duchu
hesla – když chcípla koza mně, a�
chcípne i sousedovi.

Je záludné, že zákon nenese název
„o státem řízených zdravotních zaříze-
ních“, ale mluví se o něm jako o záko-
nu o neziskových nemocnicích. Na tom
je pravdivé jen to, že nemocnice oprav-
du nebudou ziskové, ale ztrátové.
Úředníkům, kteří o nich budou rozho-
dovat, aniž by nesli odpovědnost, ne-
půjde o prosperitu, ale o to, jaký dosta-
nou úplatek, když povolí nákup toho či

onoho zařízení. Neziskový princip zna-
mená, že nemocnice musí všechen zisk
reinvestovat (výměnou za daňové vý-
hody), ne že se podřídí vládě a vlastní-
kům zbude jediné právo – platit takto
vzniklé dluhy. Toto není standardní ev-
ropský zákon, je to norma upravená na
míru KSČM.

Rath obsadil VZP, v rámci šetření
zvýšil doplatky za léky a o pětinu ome-
zil rozsah péče. Ve sněmovně má zá-
kon, který tentokrát zestátní zaměstna-
necké zdravotní pojiš�ovny a chystá se
vypořádat s odbojnými soukromými lé-
kaři. Tyto kroky mají jednoho společ-
ného jmenovatele: směřují zpět ke
státnímu zdravotnictví.
Text je upravenou verzí článku, který vy-
šel 8. 3. 2006 v deníku Hospodářské no-
viny.

MARTIN Ř ÍMAN

stínový ministr průmyslu

a obchodu, poslanec PČR

RŮST JE SKVĚLÝ …
ALE NEBOHATNEME VŠICHNI

JEDEN ZÁKON VRÁTÍME,
ALE RATHOVI JDE O VÍC

TOMÁŠ JULÍNEK

stínový ministr

zdravotnictví, předseda

Senátního klubu ODS
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Jazykový režim fungující v EP je
znám svou problematičností kombi-
novanou s politickou citlivostí. Vše je
založeno na jednoduchých premisách
– bu	 existuje rozhodnutí o tzv. úřed-
ních jazycích (takto stanovené jazyky
jsou si rovny) a pak by neměl být žád-
ný z těchto jazyků upřednostňován,
nebo zvolíme jen některé jazyky,
např. angličtinu, francouzštinu či
němčinu a ostatní jim podřídíme. Ta-
dy se však objeví otázka – proč právě
rodilí mluvčí těchto jazyků mají být
při své práci takto zvýhodněni. Do to-
ho se ozývají Katalánci či Irové, že
i jejich jazyk by měl mít status úřední-
ho jazyka, a to ve stejném okamžiku,
kdy klepou na dveře Bulhaři a Ru-
muni.

Problém, který s výše uvedeným
souvisí, se právě v současnosti řeší
v EP a toto téma je politicky velmi cit-

livé. Pravidla pro uplatňování mnoho-
jazyčnosti stanovila, že až do září 2007
není doslovný záznam z jednání pře-
kládán do všech 20 úředních jazyků,
ale pouze do 11, které byly používány
před rozšířením. Nyní je však nutné
vyřešit jak postupovat od roku 2007.
Záznam rozprav z EP má být dostup-
ný široké veřejnosti. Již Maastrich-
tská smlouva uvádí, že rozhodnutí bu-
dou přijímána za maximální otevře-
nosti a co nejblíže k občanovi, proto je
přístup každého občana k úplnému
záznamu zasedání v jeho vlastním ja-
zyce považován za velmi důležitý.

Na druhou stranu jsou tu ale otáz-
ky překladatelských kapacit a finanč-
ních nákladů. Nabízí se překládat roz-
pravy do všech úředních jazyků –
spravedlivé, ale technicky a finančně
náročné. Dále lze pořizovat pouze
zvukový záznam a překlad připravit

jen do těch tzv. zprostředkujících ja-
zyků EP a k tomu nabídnout překlad
na požádání do kteréhokoliv úřední-
ho jazyka. Jenže, o překlad by podle
návrhu mohl žádat poslanec nebo jiná
evropská instituce, nikoliv občan, pro
kterého by měly být rozpravy dostup-
né. A je tu navíc otázka, které jazyky
mají být zprostředkujícími.

Jako nejschůdnější mi připadá po-
nechat písemný záznam v jazyce, ve
kterém byla rozprava vedena, zároveň
pořizovat audiovizuální záznam
a v případě potřeby, a� již ze strany
občana, poslance či úředníka na žá-
dost vyhotovit překlad s tím, že by se
tyto žádosti posílali přímo na k tomu
zřízené pracoviště, nikoliv přes kan-
celář poslance. Ušetřené finanční
prostředky a kapacity překladatelů by
se použily na překlady, o které by byl
zájem na základě žádostí.

Předseda Sněmovny napsal v pole-
mice s předsedou Senátu k volnému
pohybu pracovních sil: „toto téma je
v EU výslovně spojeno s Českou re-
publikou, českou vládou, českým ko-
misařem … europoslanci za ČSSD jsou
těmi, kteří problém s volným pohybem
pracovních sil v Evropském parlamen-
tu soustavně otevírají … občanští de-
mokraté zarytě mlčí.“

Ano, je pravda, že téma volného po-
hybu pracovních sil je spojeno s českým
komisařem. Minimálně od té doby, co
tento muž v roli českého premiéra
zpackal jednání o našem vstupu do EU
a kývl na omezení volného pohybu pra-
covních sil na 2 roky (s možností pro-
dloužení o další 3 a pak ještě o 2 roky).

Stejně tak je pravda, že zmíněné té-
ma souvisí s českou vládou. A to od

loňského srpna, kdy premiér Paroubek
prohlásil, že bude jednat s EU na vlast-
ní pěst a usilovat o zrušení této restrik-
ce třeba jen pro Českou republiku, bez
ohledu na ostatní země. Výsledek? Ně-
mecko i Rakousko prodloužily omeze-
ní minimálně do roku 2009. Na Merke-
lovou se Schüsselem asi český „buldo-
zer“ neplatí …

Koneckonců je i pravda, že euro-
poslanec Rouček toto téma otevřel
v EP. Jak? Písemnou deklarací, kterou
může kdokoliv připodepsat. Praktický
význam takové deklarace pro ČR je
stejný jako Roučkových 27 dvouminu-
tových projevů, přednesených na plénu
EP. Tedy plácnutí do vody s nulovým
efektem.

A občanští demokraté? Proč by-
chom se měli zúčastnit této alibistické

iniciativy, když víme, že jde-li skutečně
o něco, sociální demokraté v EP srazí
poslušně podpatky, jako v případě zce-
la okleštěné a ořezané směrnice o libe-
ralizaci služeb, která nezlepšuje téměř
nic. Pravicoví poslanci ze sedmi nových
členských zemí se postavili na zadní,
by� čelili tlaku většiny své frakce, která
právě se socialisty, kteří byli pro, uděla-
la kompromis.

ČSSD má k omezení volného pohy-
bu osob opravdu „silný“ vztah, ovšem
jiný, než si představuje pan Zaorálek.
Tenhle spíš připomíná dědičný hřích.
Zaorálek zkrátka o EU k smrti rád píše
a mudruje, ač se tím někdy bezděky ze-
směšní.
Text je výňatkem článku, který vyšel
22. 2. 2006 v internetovém deníku Nevi-
ditelný pes.

JAK ZKROTIT MNOHOJAZYČNOU SAŇ

OMYLY PŘEDSEDY
POSLANECKÉ SNĚMOVNY

JAN ZAHRADIL

stínový ministr zahraničí

ODS, poslanec EP

MAGDALENA FRISCHOVÁ

Kancelář místopředsedy

Evropského parlamentu
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výkonný redaktor

CEVROREVUE

Podíváte-li se na reformy ODS v sociální
a daňové oblasti – co považujete za její nej-
větší klady a kterou oblast byste naopak
změnil či upravil?

Spíše bych upřesňoval a vysvětloval
než měnil. Myšlenky ODS jdou správ-
ným směrem a jde spíše o to nepokazit
nějaké „detaily“, které by v konečném
důsledku mohly být dost důležité. Na-
příklad bych navrhoval věnovat větší
pozornost třetímu pilíři důchodového
systému. Rovný důchod předpokládá,
že lidé si budou více spořit na důchod.
Stát se musí postarat o to, aby peníze
lidí byly v bezpečí. Nemyslím tím ga-
rance, ale naprosto perfektní a neprů-
střelné fungování zákona o penzijních
fondech, abych byl zcela konkrétní.
Zanedbání v tomto směru by se mohlo
ODS nepěkně vrátit. Podobně jako se
jí vrátil jiný „detail“, nedostatečná
ochrana drobných akcionářů v 90. le-
tech. Něco podobného se už nesmí ni-
kdy stát. Také stojí za vysvětlování, že
jednotná 15 % daňová sazba prospěje
všem. Že jde vlastně o sociální opatře-

ní směřující k vyšší zaměstnanosti. Já
vím, je to obtížné, ale nelze na to rezig-
novat. Jinak se tématu zmocní opozice
a ta je „vysvětlí“ po svém.

Hlavními pilíři programu ODS, prezentova-
né Vlastimilem Tlustým na loňském Kon-
gresu, bude rovná daň, rovný důchod a stá-
tem zaručený příjem – máte nějaké zkuše-
nosti s fungováním, zejména posledních
dvou konceptů, v zahraničí?

Rovná daň je teoreticky zcela ne-
průstřelná konstrukce a po praktické
stránce má také svoji nezanedbatel-
nou historii. Rovný důchod byl v růz-
ných variantách provozován v Británii
a v některých skandinávských zemích,
takže i zde lze poukázat na praktické
zkušenosti, které jsou velice dobré.
Státem zaručený příjem je sice v praxi
novinka, ale teoreticky se opírá o nosi-
tele Nobelovy ceny Miltona Friedma-
na. Po teoretické stránce lze této kon-
cepci stěží co vytknout.

Jedním z hlavních témat voleb bude podpo-
ra rodiny – jaké základní principy by měla
obsahovat pravicová rodinná politika v eko-
nomické oblasti?

Líbí se mi myšlenka, že poplatník
důchodové daně (alias sociálního po-
jištění, což je ovšem hrubě zavádějící
termín) bude mít možnost přímo posí-
lat dvě procenta hrubého příjmu svým
rodičům v důchodu. Je to návrat k tra-
dičním rodinným hodnotám: anonym-
ní, státem řízené peněžní toky budou
alespoň zčásti nahrazeny přímým vzta-
hem rodič – potomek. Dost dobře ne-
chápu kritiky, podle kterých je to prý
cynické. Mně naopak připadá cynické,
když lidé v produktivním věku se sluš-
nými příjmy nechávají své rodiče živit
státem.

Dalším důležitým bodem předvolebních de-
bat bude jistě velmi citlivá otázka penzí – ja-
ký je podle Vás ideální penzijní systém?

Existuje vícero modelů. Návrh rov-
ného důchodu podle ODS se blíží kon-
cepci islandského penzijního systému,
který považuji za světovou špičku. Is-
land ovšem má povinné penzijní fon-
dy, což je rozdíl. Islandský první pilíř je
však velmi slabý, z hlediska státu levný,
nezvyšuje náklady na pracovní sílu
a Island se proto těší velmi nízké neza-
městnanosti. Penzijní systém tohoto
typu nepředstavuje demotivaci pro vý-
chovu dětí, takže Island má nejlepší
demografickou situaci v západní Evro-
pě kromě Albánie. Island je ovšem bo-
hatá země, bohatší než Německo nebo
Francie. Škoda, že jde o tak málo zná-
mou zemi. Od Islandu se můžeme na-
učit více než od celé Evropské unie.

Jaké by měly být základní ekonomické prio-
rity vlády vzešlé z červnových voleb?

Povolování opasků, žádné úsporné
balíčky. Myslím tím nižší daně pro
obyvatelstvo, kterému tak zbude více
peněz a zvýší se mu životní úroveň.
Opasky a� si utahují ti, kdo se na státu
až doposud přiživovali. Víte, že podle
Transparency International stát pro-
mrhal ve fiskálním roce 2004 nejméně
32 miliard korun na neefektivně zadá-
vaných státních zakázkách? A to je
prosím dolní odhad. Kdyby stát lépe
hospodařil, žádný dluh by nemusel
být.

Reformy penzijního a sociálního
systému jsou samozřejmě zdůrazňova-
né priority. Zde je třeba vysvětlit, že
bez reforem by stát mohl za deset či
dvacet let přijít na buben – a že refor-
my se dělají proto, aby lidé měli vyšší
životní úroveň.

ROZHOVOR
Pavel Kohout

analytik PPF

Pavel Kohout (*1967)
• pracuje jako ekonom a analytik

společnosti PPF, a. s.
• autor knih Peníze, výnosy a rizika

(2002) a Investiční strategie pro
třetí tisíciletí (2005)

• autor řady ekonomických článků
v médiích (Hospodářské noviny,
Lidové noviny, Mladá fronta
DNES)
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Téměř před rokem, když se v dub-
nu 2005 v CEVRO poprvé objevila
rubrika Politická reklama, jsem vám
sliboval zajímavé ukázky poltické ko-
munikace ze světa i z domova. Jsem
rád, že nyní mohu konečně splnit
i druhou část svého slibu, a že po řadě
ukázek ze světových kampaní může
být tématem dnešního pokračování
zajímavá ukázka z dílny české politic-
ké strany.

Kampaň ODS Plus se poměrně vý-
razně liší od zažitého vzorce politické
komunikace v České republice. Na
motivech najednou nevidíte retušova-
né tváře stárnoucích politiků, ale obje-
vují se ti, o které jde ve skutečnosti
nejvíce – zástupci důležitých volič-
ských skupin. Je to jednoznačný sym-
bol – strana dělá svoji volební kampaň
proto, aby zajistila lepší život lidem
v této zemi, ne proto, aby zabezpečila
dostatek „teplých“ míst pro svoje poli-
tiky.

Kampaň prezentuje komplex eko-
nomických návrhů ODS pomocí jed-
noduché a velmi srozumitelné zkratky
– vypočítává, o kolik si dané cílové
skupiny polepší. Kampaň je doplněna
ještě internetovou kalkulačkou a otá-
čecím papírovým kolečkem. Zde si li-
dé mohou najít svoji konkrétní výho-
du, podle své aktuální životní situace.
Za povšimnutí stojí i využití méně ob-
vyklého média – rámečků ve vlacích
příměstské dopravy. Nasazení takové-
ho média opět posunuje kampaň blíže
k lidem, k jejich všednímu životu
a každodenním starostem.

Ti z vás, kteří pečlivě sledují tuto
rubriku, si jistě vzpomenou na několik

ukázek volebních kampaní, ve kterých
byly napadány finanční důsledky plá-
novaných pravicových reforem. Jed-
nalo se zejména o kampaň německé
SPD Merkel-minus a polské strany
Právo a spravedlnost „lednička“. ODS
Plus neskrývá svoji inspiraci, obrací
však tyto negativní kampaně do zcela
nové, pozitivní roviny. Plní tak součas-
ně dva úkoly: prezentovat výhody re-
forem pro nejširší vrstvy populace
a ztížit konkurenci pozici při jejich na-
padání.

Otázkou zůstává, zda tato kampaň
nezůstane pouze jednorázovým poči-
nem. Již v minulosti (například v roce
1998) se ukázalo, že stranické mecha-
nismy mohou negativně ovlivnit i zají-
mavě rozjetou kampaň. Rozvine tedy
ODS koncept ODS Plus ještě dále?
Objeví se další přestavitelé voličských
skupin, regionální variace, budou ko-
munikovány i další, „nefinanční“ vý-
hody? Anebo zemi opět zaplaví billbo-
ardy s politiky a tiskové inzeráty s ne-
srozumitelnými texty?

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVRO REVUE

POLITICKÁ REKLAMA
ODS Plus

ZADAVATEL / ODS (Česká republika)
KAMPAŇ / ODS Plus
V obrazové příloze vidíte čtyři motivy kampaně: dělník, důchodci, zdravotní sestra a rodina.

Kolečko ODS Plus Motiv kampaně na rámečku ve vlaku
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MIREK TOPOLÁNEK

předseda ODS

MAREK STONIŠ

šéfredaktor časopisu

51pro

JIŘÍ RAZSKAZOV

náměstek primátora

města Pardubic

JAKÁ BUDOU PODLE VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TÉMATA LETOŠNÍCH VOLEB?

anketa pro 3

Z politického hlediska to bude jed-
noznačně snaha zabránit vzniku vlády
ČSSD s podporou komunistů. Hlav-
ním věcným tématem předvolební
kampaně ODS bude boj s korupcí
a návrhy na změny daňového, důcho-
dového a sociálního systému, které
přinesou všem lidem vyšší čisté příjmy
a omezí vliv státní byrokracie. Priori-
tou ODS je podpora rodiny a zlepšení
podnikatelského prostředí. Naše návr-
hy souvisí s vyšší zaměstnaností, vyš-
ším ekonomickým růstem a pozitivní-
mi efekty, které přinese zavedení rov-
né daně. Nabízíme lidem, že v jejich
peněženkách zůstane více peněz.

Za očekávaná hlavní témata letoš-
ních voleb považuji dlouhodobě „re-
formně zanedbané“ a absolutně ma-
nažersky nezvládnuté zdravotnictví,
hrozbu otevřené povolební spoluprá-
ce socialistů a komunistů a v neposled-
ní řadě problematiku rodinných roz-
počtů, respektive vše, co se týká prob-
lematiky daní.

Daně – snižování daňové zátěže –
sociální jistoty.

Zdravotnictví – jak dál – stejně tak
i důchodová reforma.

Nezaměstnanost – jak ji snižovat.
Bezpečnost občanů – vymahatel-

nost práva, korupce.
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EXISTUJE V ÍRÁNU
POLITICKÁ OPOZICE?

hydepark

Současný íránský režim získal zvo-
lením prezidenta Mahmouda Ah-
madinedžáha na fundamentalistické
a antisemitské údernosti. Fundamen-
talističtí islámští duchovní, kteří ideo-
logicky zemi vedou, přestali již to-
lik zdůrazňovat přítomnost „umírně-
ných“ politiků v parlamentu a ve vlá-
dě. V zemi se dějí věci, které západní
civilizaci děsí a zbytek světa přinej-
menším znervózňují. Veřejné popravy
a tělesné tresty jsou časté. Byla zazna-
menána poprava dvou mladých mužů
za homosexuální styky, jakož i popra-
va mladé ženy za to, že při obraně pro-
ti znásilnění usmrtila jednoho z útoč-
níků. Nevěrná žena byla potrestána
veřejným ukamenováním.

Režim „mulláhů“ vládne zemi že-
leznou rukou a svá zvěrstva proti lid-
ským právům zašti�uje náboženským
fundamentalismem. Patří k němu sa-
mozřejmě také podpora teroristických
bojůvek v Iráku a jinde. Agresivní vý-
roky íránského prezidenta o potřebě
„vymazat Izrael z mapy světa“, nebo
o popírání holocaustu, jen dokreslují
vážnost situace.

Stav íránské opozice není dobrý

Protože íránský režim své politické
odpůrce soustavně kriminalizuje, opo-
zice je zde velmi slabá, pokud vůbec
nějaká. Lidé, kteří na řádění islám-
ských fundamentalistů nemají nervy,
ani žaludek, odcházejí do emigrace.

Tisíce příslušníků opoziční organizace
mudžáhedínů žije dnes v uprchlickém
táboře Ashraf v Iráku. Chrání je jen
hodně nespolehlivý mezinárodní sta-
tus uprchlíků. A to je v době, kdy se do
Iráku infiltrují z Íránu teroristé, hodně
chabá záruka čehokoliv. Organizace
mudžáhedínů (PMOI) je navíc stále
na listině teroristických organizací,

a to přesto, že je nejsilnější slož-
kou íránské „Národní rady odporu“
(NCRI). Tato organizace nedávno us-
pořádala v Bruselu velkou celodenní
manifestaci, na které se shromáždilo
několik tisíc Íránců, žijících v emigra-
ci. Je zřejmé, ze tato organizace je
prakticky jedinou nadějí na nějakou
politickou změnu v zemi.

Íránský režim v poslední době ne-
nechává nikoho na pochybách, že usi-
luje o vlastní jaderné zbraně, když ra-
kety na jejich přepravu již vlastní. Klič-
kuje před Mezinárodní agenturou pro
atomovou energii, kličkuje před ev-
ropskými politiky, je hostilní ke Spoje-
ným státům a Izraeli vlastně vyhlásil
válku.

Appeasement nikam nevede

Myslím, že za daných okolností by
si alespoň političtí odpůrci tohoto ne-

chutného režimu zasluhovali meziná-
rodní podpory. Evropský parlament
zatím přijal jen nepříliš výraznou rezo-
luci proti porušování lidských práv
v Íránu. Prvním parlamentem, který se
veřejně zastal íránských mudžáhedí-
nů, byl zatím myslím belgický Senát.
Přijal rezoluci, která žádá vyškrtnutí
organizace PMOI z mezinárodního
seznamu teroristických organizací.

Evidentně neexistuje žádná záru-
ka, že se problémy s Íránem vyřeší po-
litickou cestou. Rada bezpečnosti,
která se situací v zemi bude zabývat,
má jen málo účinných nástrojů. Na
účinky opakovaných vážných varování
na diktátorský režim v Iráku máme
poměrně čerstvé vzpomínky, pohříchu
negativní. Mezinárodní blokáda měla
myslím v případě Iráku účinky ještě
horší. U Íránu je třeba zvážit také sku-
tečnost, že v postupu proti němu zřej-
mě svět nebude jednotný. Obrovské
zásoby íránské ropy nezajímají jen vy-
spělé země. Jsou vysloveně atraktivní
také pro Čínu. A Rusko také nemusí
odolat pokušení, pomáhat solventní-
mu fundamentalistickému režimu.
Zatím se zdá, že jednota mezinárodní
veřejnosti je zde v nedohlednu. V Ev-
ropské unii bohužel převládá zatím
spíše opatrná politika jednání a do-
hod, a porušování dohod z íránské
strany. Od doby Mnichovské dohody
se takové politice říká appeasement,
tedy usmiřování režimu, který vlastně
nijak usmířit nejde …

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec Evropského

parlamentu (ODS)

Evidentně neexistuje žádná záruka, že
se problémy s Íránem vyřeší politic-
kou cestou.
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ČESKO ŽIJE
ZDRAVOTNICTVÍM,
VIVAT RATH!

o cevro

CEVRO ve spolupráci s trutnov-
skou ODS uspořádalo seminář, který
se věnoval tématu nanejvýš aktuální-
mu – situaci ve zdravotnictví. Pokračo-
vala tím série seminářů, které pořádá-
me v různých regionech České repub-
liky a snažíme se tak veřejnosti poskyt-
nout prostor pro diskusi s politiky
a odborníky. Na setkání přijali pozvání
poslanec EP Milan Cabrnoch, člen
zdravotního výboru Poslanecké sně-
movny Miloš Patera, náměstek hej-
tmana Královéhradeckého kraje Ros-
tislav Všetečka a radní téhož orgánu

Jiří Vambera. Místem činu byl velký
sál Městského úřadu v Trutnově.
Program se natáhl na tři hodiny, bě-
hem kterých došlo kromě přednášek
i na velmi živou diskusi.

Petr Vanžura, OS ODS Trutnov

O aktuálnosti tématu zdravotnictví
hovořila účast na semináři „Cesta za
lepším zdravotnictvím“, který uspořá-
dala Liberálně-konzervativní akade-
mie CEVRO 27. února v Trutnově.
Mezi posluchači nebyli jen příznivci

pravicové politiky. Diskusi si přišli po-
slechnout občané, ředitelé nemocnic
i zástupci pojiš�oven. Páteří semináře
byla přednáška europoslance za ODS
Milana Cabrnocha. Profesí dětský lé-
kař a spoluautor světově uznávaného
projektu zdravotních knížek dokázal
věcnou argumentací hodinu udržet
publikum v pozornosti.

Deset Rathů nahradí demokracii

Stárnutí populace, nové technologie
a zvyšující se očekávání obyvatel přinu-
tí časem všechny vlády změnit zdravot-
ní systém. „Mě trápí daleko víc, jak se
dělá reforma v prostředí parlamentní de-
mokracie, než jaké budou konkrétní
změny,“ uvedl Milan Cabrnoch. Na
projekční ploše se rozvinul spletitý pa-
vouk institucí a odborných komisí, kte-
rými se musí zákon doslova probít než
funkční a kompromisní výsledek vejde
v platnost. Složitý graf vzápětí nahradi-
lo stejné schéma, jen se místo políček
na posluchače usmívala tvář ministra
Ratha. Kdyby to nebyl tak syrový obraz
současné „vládní reformy“, snad by se
publikum usmívalo také.

Bu�te zdraví, poručil ministr

Z další části semináře jsem propadl
hluboké depresi. Jako pacient se totiž
stávám slepičkou. Jednak budu snášet
zlatá vejce v podobě pojištění do ru-
kou jediného muže, který bude systém
kontrolovat (hádejte kterého). A také
začnu, jako kohoutkovi pro vodu, obí-
hat doktory a modlit se, aby některý
nevyčerpal limit pro vyšetření a před-
pis léků. Anebo nezamarodím. Byl-li
toto ministrův záměr, klobouk dolů.

Diskutovalo se o dalších palčivých
tématech. Znárodněním krajských ne-
mocnic počínaje, pokusem převzít
moc nad pojiš�ovnami konče. Předná-
šející se nevyhnuli ani současným so-
cialistickým aktivitám v trutnovské ne-
mocnici. To je ale jiný příběh. Večer
byl nabitý informacemi a určitě by by-
lo vhodné podobnou akci uspořádat
i v jiných městech.

PETR VANŽURA

člen OS ODS Trutnov

JIŘÍ KOZÁK

projektový

manažer CEVRO

Hlavním vystupujícím konference byl poslance EP za EPP-ED Milan Cabrnoch,
vedle něj poslanec Miloš Patera (ODS).

Ing. Miroslav Všetečka a MUDr. Jiří Vambera (zleva) pod slidem Davida Ratha
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AKADEMIE SE
VĚNOVALA POLITOLOGII,

PRÁVU A EKONOMII
Třetí ročník Liberálně-konzerva-

tivní akademie pokračoval v minulých
měsících dalšími kurzy. V Praze se tře-
tí únorovou sobotu představil v dopo-
ledním bloku Vojtěch Šimíček, soudce
Nejvyššího správního soudu a peda-
gog Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, který akademikům vyložil
strukturu soudů v České republice
a jejich úlohu v našem ústavním sy-
stému.

Po něm se před studenty postavil
s přednáškou na ekonomická témata
analytik Liberálního institutu Josef Ší-
ma. Ten se ve třech blocích zaměřil na
fungování trhu a analýzu jeho aktérů,
nastínil výhody volného trhu a zabýval
se i dalšími aspekty ekonomiky.

V Olomouci zazněla politologie
a ekonomie

Další sobota pak patřila olomouc-
kým akademikům. Do hanácké metro-
pole se vypravilo pražské duo Miro-
slav Novák – Petr Mach.

Prvně jmenovaný, profesor polito-
logie na Fakultě sociálních věd Uni-
verzity Karlovy v Praze, v dopoledních
blocích představil studentům kořeny
a vývoj slova demokracie, po obědě
pak vystoupil se svými přednáškami
výkonný ředitel Centra pro ekonomi-
ku a politiku a poradce prezidenta re-
publiky Petr Mach. Ten se zaměřil na
roli peněz v ekonomice a fungování
daňového systému se zdůrazněním
konceptu rovné daně.

Kromě přednášek dostali poslu-
chači v obou skupinách informace
k zakončení studia na LKA. Bude jím,
stejně jako v minulém roce, sepsání
eseje na téma související s některou
z přednášek, jeho obhajoba a úspěšné
sepsání zkouškového testu. Zkoušky
se vzhledem k termínu voleb budou
konat v druhé polovině června.

V dubnu navštíví akademiky
Petr Robejšek

Již nyní se studenti Liberálně-kon-
zervativní akademie mohou těšit na

další bloky přednášek. Po březnové
dvoudenní pražské Akademii s ekono-
mií, právem a politickým marketin-
gem a ekonomicko marketingové
Olomouci, čeká v dubnu na poslucha-

če lahůdka. V Praze i v Olomouci vy-
stoupí na Liberálně-konzervativní
akademii ředitel Mezinárodního insti-
tutu pro hospodářství a politiku Petr
Robejšek.

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO

o cevro

Petr Mach při jednom z olomouckých bloků

Vojtěch Šimíček přednášel posluchačům v Praze.
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o cevro

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO, politolog

Stejně jako v minulých, tzv. voleb-
ních letech, i letos připravilo CEVRO
řadu aktivit, jejichž smyslem je napo-
moci volebnímu vítězství pravice.

Jarní část projektu je zaměřena na
volby do Poslanecké sněmovny. Pro-
jekt se skládá ze seminářů pro kandi-
dáty, které probíhají o víkendech

v jednotlivých regionech. CEVRO
pak školí i dobrovolníky do kampaně
z řad Mladých konzervativců a sympa-
tizantů ODS. Druhou částí je vydání
velmi detailního Průvodce pravicové-
ho kandidáta 2006, který naváže na
dosud vydané Průvodce z letech 2002
a 2004. Třetí část pak představuje spe-

ciální portál www.VolebniFakta.cz,
provozovaný od půlky letošního ledna
až do data parlamentních voleb.

Komunikační a prezentační semináře

Semináře se zaměřují na přípravu
kandidátů ODS na volební kampaň,
komunikaci s voliči a médii. Jsou vždy
celodenní a skládají se ze dvou bloků.

První blok je teoreticko-praktickou
přípravou na veřejnou prezentaci. Tu-
to část semináře zajiš�uje tým vedený
psychologem Jiřím Frgalem a jeho
dlouholetou spolupracovnicí Hanou
Svobodovou. Kandidáti mají mj. mož-
nost natočit svá vystoupení na kameru
a poté je s kolegy detailně rozebrat.

Druhý blok se zaměřuje na silná
a slabá místa ODS a její konkurence.
Tým ve složení L. Mrklas, P. Sokol, P.
Kolář, J. Kypetová, M. Kupec a V. Je-
tenský připravil celkem tři prezentace,
které se dotýkají ekonomických výsled-
ků vlád ČSSD a reforem ODS či voleb-
ních programů a kandidátů ČSSD, SZ,
KDU-ČSL, SNKED a NezDem.

Ostrava, Praha, Olomouc, Velké
Meziříčí …

Prvními v sérii byly semináře pro
kandidáty v Moravskoslezském, Stře-
dočeském a Olomouckém kraji a také
na Vysočině. Následovat budou další
kraje. Celá série skončí v polovině
dubna.

CEVRO ODSTARTOVALO
PROJEKT VOLBY 2006

Jednou ze součástí školení je i komunikační trénink vedený Jiřím Frgalem
a Hanou Svobodovou.

Ředitel CEVRO Ladislav Mrklas pro posluchače zanalyzoval strategie
protivníků ODS.

Na školení v Olomouci přednášel mj. politolog CEVRO Petr Sokol.

Martin Kupec představil v Ostravě
kandidátům 8 let vlády socialistů.
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V únoru se v českých novinách a ča-
sopisech opět v několika případech
skloňovalo jméno CEVRO. V této
rubrice Vám znovu přinášíme stručný
přehled, co zaujalo česká média v sou-
vislosti s naším sdružením.

Již podruhé vyšel článek v deníku
Právo, konkrétně 7. února z pera Ale-
xandera Mitrofanova. V textu se zná-
mý komentátor vyjadřoval k obsahu
knihy CEVRO Proč volím pravici a jak
jinak, nenechal na ní nit suchou. „Hned
v prvním příspěvku se mi dostane vy-
světlení, proč volit pravici – Pravice má
pravdu. Čekal jsem méně agitace,“ píše
v jedné ze svých úvah Mitrofanov, který
se dále věnuje „rozboru“ dalších textů.

Po umístění dalších autorových zá-
žitků končí text slovy „Česká pravice,
sorry. Tento styl sdílet nemohu.“ Aniž
by kdokoliv tušil, co vlastně pan Mitro-
fanov nechce sdílet …

Již druhý kritický text o jedné z pub-
likací CEVRO ovšem nenechal klid-
ného projektového manažera CEV-
RO Jiřího Kozáka, který sepsal svoji
reakci na tyto dva levicové výpady.
K nemalému údivu mu sociálněde-
mokratický plátek reakci otiskl pod ti-
tulkem „Proč sorry? Stačí se jen za-
myslet“ (20. února).

Jiří Kozák hned na začátku poděko-
val oběma autorům za reklamu, kterou
CEVRO dělají a dodal: „knihu jsme
dávali dohromady s cílem umožnit za-
myšlení, co mohou běžnému občanu
dát tradiční pravicové hodnoty. Chtěli
jsme předložit čtenáři pohled jiných li-
dí napříč profesemi a z různých států
a umožnit diskusi. Proto se kniha jme-
nuje Proč volím pravici a ne Proč musí-
te volit pravici nebo Jedině pravá je ta
správná. Chtěli jsme jen diskutovat
a te	 je nám podstrkován úmysl agito-

vat. Hádám, že taková je dnes nalevo
nálada – vše musí být bráno jako dog-
ma, diskuse není žádoucí,“ a na závěr
trefně uzavírá: „pokud autoři zmíně-
ných článků čekali, že naše kniha je agi-
tací za jedinečnost pravice, tak sorry.
Nic takového nenajdete. Hledejte jen
myšlenky jiných a zkuste si je roze-
brat.“

Kromě textů ke knize Proč volím
pravici se média zmínila i o průběhu
předvolební kampaně ODS. Hospo-
dářské noviny 13. února referovaly
o snaze Vlastimila Tlustého urychlit
volební kampaň ODS a prezentovat
ekonomické výpočty v kampani ODS.
V této souvislosti bylo zmíněno CEV-
RO jako účastník stáží v předvolebním
Německu a jeho poznatek, že nejdůle-
žitější je až závěrečná část předvolební
kampaně.

CEVRO V MÉDIÍCHZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVRO REVUE

v únoru 2006
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zahraniční inspirace

PORTUGALSKÝM
PREZIDENTEM
KANDIDÁT PRAVICE

K jeho úspěchu přispěla skutečnost,
že byl jediným pravicovým kandidátem,
zatímco na straně levice jich bylo něko-
lik. Všechny průzkumy volebních pre-
ferencí řadily Cavaca Silvu před jeho
hlavní rivaly, socialisty Manuela Alegre
(20 % hlasů) a bývalého prezidenta
Maria Soarese (14 %), jemuž je však již
81 let a jehož neprozřetelně podporo-
valo i vedení vládnoucí Socialistické
strany. Oba tito soupeři zůstali tak spo-
lečně s dalšími třemi méně významný-
mi kandidáty v poli poražených.

Cavaco Silva se narodil v roce 1939 a
vystudoval ekonomii ve Velké Británii.
V roce 1980 se stal ministrem financí
a poté v letech 1981–1984 působil jako
předseda Národní rady plánování. Byl
lídrem Sociálně demokratické strany
(hlavní pravicové strany v zemi) a pre-
miérem v letech 1985–1995, z čehož
osm let se mohl opírat o absolutní větši-
nu, ale na závěr svého mandátu musel
působit v obtížném soužití s tehdejším
prezidentem, socialistou Mario Soare-
sem. V roce 1996 však prohrál v prezi-

dentských volbách a na deset let se
z politiky stáhl.

Hodně Portugalců si pamatuje, že
za podstatné období jeho vlády hospo-
dářství země rychle rostlo, snižovaly se
daně, docházelo k ekonomické liberali-
zaci a k privatizaci, zvyšovaly se mzdy,
zlepšovala se sociální situace a inflace
byla pod kontrolou. Jeho popularita
byla tehdy mezi některými vrstvami
obyvatelstva poměrně značná.

Volební kampani dominovala
ekonomika

V letošní volbě prezidenta hledali
Portugalci zachránce země schopného
překonat aktuální krizi a pomoci pod-
nikatelským aktivitám. Z hospodářské-
ho i sociálního hlediska prochází nyní
tento stát, který se vyznačuje snad nej-
větší sociální nerovností z celé Evrop-
ské unie, mimořádně obtížným obdo-
bím. V zemi je 400 tisíc nezaměstna-
ných a dva milióny chudých s příjmem
nižším než je 350 euro měsíčně.

V rámci předvolební kampaně se
Cavaco Silva proto zaměřil na ekono-
miku a uváděl, že kandiduje proto, aby
zajistil stabilitu, bojoval za lepší zítřek,
a že toto jeho rozhodnutí je motivová-
no hlubokou krizí země. Zdůrazňoval,
že se jedná o jeho osobní rozhodnutí,
a že je již delší čas odloučen od aktivní-
ho politického života i od své strany
PSD, ve které své členství pozastavil.
Přesto bývá v tisku označován za „še-
dou eminenci“ PSD.

Prohlásil, že jako portugalský prezi-
dent by měl pravomoci k ovlivňování
vnitřního života, mohl by tak přispět „k
vytvoření atmosféry důvěry“ i k dosaže-
ní toho, aby „vláda pracovala dobře“
pro rozvoj země. To se nelíbí vládnou-
cím socialistům, kteří ho obviňují
z úmyslu zasahovat do kompetencí
předsedy vlády.

Nový prezident je proslulý svou má-
lomluvností, čímž se vyznačovala i jeho
předvolební kampaň. Má tak neobvyk-
lé charisma a je nazýván „sfingou“, na
předvolebních setkáních mu často sta-
čilo mlčet a přesto byl shromážděným
davem vnímán až s nábožnou úctou.

Po porážce v říjnových komunálních
volbách lze výsledek prezidentských
voleb považovat za další neúspěch por-
tugalské Socialistické strany, jejíž vláda
má sice v parlamentě většinu, ale v pre-
zidentských volbách nedokázala zabrá-
nit vítězství kandidáta pravice.

POPRVÉ OD KARAFIÁTOVÉ REVOLUCE V ROCE 1974 ZVÍTĚZIL
V LEDNOVÝCH PORTUGALSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH S MANDÁTEM
NA PŘÍŠTÍ PĚTILETÉ OBDOBÍ REPREZENTANT PRAVÉHO STŘEDU A NĚKDEJŠÍ
PŘEDSEDA VLÁDY ANÍBAL CAVACO SILVA. STALO SE TAK HNED V PRVNÍM
KOLE, KDYŽ ZÍSKAL 50,6 PROCENT HLASŮ.

RADOMÍR JUNGBAUER

zastupitel v Praze-Zbraslavi,

bývalý velvyslanec
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galerie osobností

John Winston Howard vyrůstal na
předměstí Sydney. Jeho životopisci
často připomínají, že své druhé křestní
jméno Winston dostal po britském pre-
miérovi Churchilovi. Vzděláním je aus-
tralský premiér právník a několik let
působil jako advokát. Už v roce 1957
vstoupil do pravicové Liberální strany,
v níž v letech 1962 až 1964 předsedal
mládežnické organizaci. V roce 1968
Howard neúspěšně kandidoval do par-
lamentu státu Nový Jižní Wales. O šest
let později byl zvolen federálním pos-
lancem. Parlamentní úspěch nastarto-
val jeho rychlý vzestup. V roce 1975 ho
premiér Fraser jmenoval ministrem
obchodu a záležitostí spotřebitelů. Po
dvou letech Howard ve vládě povýšil,
když se v osmatřiceti letech stal minis-
trem financí.

Thatcherista

Jako ministr financí se Howard pro-
jevil jako zapřísáhlý thatcherista. Pro-
sazoval snížení daní, omezení státních
výdajů, zrušení povinného členství
v odborech a privatizaci státních pod-
niků a podílů. Howardovy návrhy nara-
zily na odpor pragmatického premiéra
Frasera. Howard v reakci na to rezig-
noval krátce před volbami v roce 1983
na protest proti rozpočtu, který „roz-
dával“ před volbami občanům podle
jeho názoru příliš mnoho peněz. Volby
znamenaly odchod pravice do opozice
a Howard se v roce 1985 stal vůdcem li-
berálů. Howard se označil po zvolení
za „nejkonzervativnějšího lídra, které-
ho kdy australští liberálové měli“. Kro-
mě thatcheristického pohledu na eko-
nomiku vyznává konzervativní pohled
na společnost, odmítá multikulturalis-
mus na úkor národní identity nebo re-
gistrované partnerství jako útok na tra-
diční rodinu.

V roce 1987 zhatil Howardovy šan-
ce na převzetí vlády rozkol ve vlastních
řadách, kdy se konzervativní premiér
státu Quensland John Bjelke-Petrsen
pustil do vlastní kampaně. To přineslo
pohodlné vítězství labouristů. Howard
následně prošel oslabením pozice,

když veřejně prohlásil, že počet „Asia-
tů v Austrálii“ je příliš vysoký. V roce
1989 navíc přišel o pozici lídra liberálů,
a ti znovu prohráli. Howard následně
podporoval nového, mladého šéfa stra-
ny Hewsona a jeho reformní hospodář-
ský program. Ani Hewson ovšem
v „neprohratelných“ volbách 1993 ne-
uspěl.

John Howard se v roce 1985 znovu
postavil do čela liberálů, zaujal umír-
něnější politické postoje, stanovil si
strategii malých cílů, která ho odlišila
od „velké politiky“ labouristů, kteří
chtěli prosadit republiku, usmíření
s původními Australany, nadstandard-
ní vztahy s Asií nebo podporovat multi-
kulturalismus. V březnu 1986 Howard
liberály konečně dovedl po volebním
vítězství do vlády.

V čele vlády

Howard po nástupu k moci zahájil
politiku šetření a dovedl rychle rozpo-
čet k přebytku a zemi k ekonomickému
růstu. Obhájil post premiéra ve vol-
bách v roce 1998 a ve druhém funkčním
období se zaměřil zejména na reformu
daňového systému, v jejímž rámci za-
vedl stejnou sazbu daně z přidané hod-
noty na velkou část zboží. Zároveň
zpřísnil přistěhovaleckou politiku.
Tímto tahem rozpoltil labouristy a v ro-
ce 2001 potřetí obhájil volební vítězství.
Hlavním tématem třetího premiérské-
ho období se stala národní bezpečnost.
Howard se jednoznačně postavil po 11.
září na stranu USA a dokonce vyslal
přes kritiku části vlastní strany a velké
části veřejnosti vojenský kontingent do
Iráku. Opozice slíbila před volbami
v říjnu 2004 vrátit australské vojáky do
vánoc domů. Howard reagoval v kam-

pani slibem použít přebytek rozpočtu
na sociální výdaje, podporu malého
podnikání a školství. Voliči přijali tuto
politiku a Howard počtvrté v řadě zví-
tězil v parlamentních volbách, navíc
poprvé získal i většinu v horní parla-
mentní komoře. To umožnilo masivní
privatizaci a pokračování reforem.

Za Howardova premiérování také
padl sen všech, kteří chtěli přeměnit
zemi v republiku s prezidentem. V re-
ferendu v roce 1999 se většina Austra-
lanů vyslovila pro zachování monar-
chie s britskou královnou jako symbo-
lickou hlavou státu.

Howard je už nyní druhým nejdé-
le vládnoucím australským premiérem
a prohlásil, že bude v čele vlády po-
kračovat, dokud ho bude strana potře-
bovat.

JOHN HOWARD – 10 LET
V ČELE PROTINOŽCŮ

POKUD NĚKTERÝ Z POLITIKŮ VYDRŽÍ V ČELE VLÁDY DESET LET, JE TO VŽDY
VELKÝ ÚSPĚCH. POKUD SE TO PODAŘÍ V ZEMI, KDE SE VOLÍ PARLAMENT

KAŽDÉ TŘI ROKY, JE TO JEŠTĚ OBDIVUHODNĚJŠÍ. A PRÁVĚ TAKOVOU VIZITKU
MÁ AUSTRALSKÝ PREMIÉR JOHN WINSTON HOWARD, KTERÝ OSLAVIL 11.

BŘEZNA DESETILETÍ V PREMIÉRSKÉM KŘESLE.

John Winston Howard
(narozen 26. července 1939)
• premiér Austrálie od roku 1996
• předseda Liberální strany

Austrálie

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog
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PŘEČETLI JSME

Sborník textů

Postdemokracie – hrozba, nebo naděje?

V červenci loňského roku uspořádalo Cen-
trum pro ekonomiku a politiku (CEP) seminář na
téma Postdemokracie – hrozba, nebo naděje,
jenž byl reakcí na vystoupení prezidenta Václava
Klause na zasedání Rady Evropy ve Varšavě, kde
upozornil na stále vzrůstající (a negativní) vliv
nevládních organizací na řízení politiky.

O půl roku později vydal CEP sborník z této
konference, jenž obsahuje nejenom příspěvky
všech vystupujících, ale i další doplňkové texty.

V prvním, nejrozsáhlejší textu sborníku se
poradce prezidenta republiky Ladislav Jakl zabý-
vá příčinami nástupu postdemokracie, jejich od-
lišnými formami či vztahem občana ke státní mo-
ci. Velmi podnětné z jeho textu je zejména rozli-

šení postdemokracie na tvrdou a měkkou, při-
čemž hlavní rozdíl podle něj spočívá v míře pří-
mého podílu na politické moci, který je u tvrdé
varianty postdemokracie nesrovnatelně větší.

Druhý příspěvek obstaral ředitel Institutu sv.
Josefa Michal Semín a zaobírá se v něm zejména
rolí nevládních sdružení ve strukturách OSN.
V textu mj. zdůrazňuje důležitý fakt, že „zatímco
stát ve smyslu občanské společnosti je společ-
ností přirozenou, vyplývající z přirozenosti člově-
ka, nevládní organizace jsou společnostmi ne-
nutnými, nahodilými a tematicky omezenými.“
Z tohoto faktu pak vyplývá, že „není v přirozenosti
nevládních organizací sledovat obecné dobro …
(naopak) je výsostným právem politiky v užším
slova smyslu usměrňovat veřejný život způso-
bem, jenž zohledňuje oprávněné potřeby a zájmy
celku.“

Stejně negativně k činnosti nevládních orga-
nizací v prostoru vykonávání moci se staví ve

svém textu i politolog Vít Hloušek, jenž by při-
soudil těmto skupinám spíše roli informačních
kanálů, rekrutování politického personálu či čin-
nost v oblasti politické socializace.

Jediným obhájcem mocenské role nevlád-
ních organizací je tak v publikaci ředitel Green-
peace Česká republika Jiří Tutter, který od ne-
vládních organizací čeká naopak otevření politic-
kého procesu a zamezení přílišného vlivu vel-
kých korporací.

Čtenář může v knize kromě textů přednášejí-
cích nalézt i příspěvek politologa královéhradec-
ké univerzity Ladislava Brokla, jenž se tématu vě-
nuje dlouhodobě z odborného hlediska, a dále
zejména úvahy Václava Klause publikované k to-
muto tématu v českých médiích. Za pozornost
stojí zvláště jeho text Intelektuálové a socia-
lismus, který jednoduchým, ale o to kouzelněj-
ším způsobem přibližuje nevyhnutelné tendová-
ní intelektuála k socialistickým idejím.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Jsem věkově již zasloužilý beran.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Samé špatné otázky – s přestávkami již od listo-
padu 1989.

Máte rodinu?
Manželka o tom vzhledem k mé časté nepřítom-
nosti pochybuje, ale zatím jsem ji pomocí spon-
zoringu vždy přesvědčil, že ano. Máme dva do-
spělé syny a dokonce už i vnučku.

Jaké máte koníčky?
Vždycky jsem rád četl. Výtvarné umění a kreslení
patří k výbavě architekta. A sport – lyžování, te-
nis, turistika, plavání.

Jaké přání byste si rád splnil?
Abych se stal vládním poslancem.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
S TV je to těžké – většina zpráv a politických dis-
kusí je pro flagelanty. Ze stanic mám nejraději
BBC a ze žánrů historii s přesahem do budoucna.

Jakou posloucháte muziku?
Kromě dechovky mám rád vše, ale nejraději kla-
siku, jazz a okolí rock’n’rollu.

Kterou barvu máte rád?
Vždy jsem měl nejraději modrou, ale nebyl to
hlavní důvod pro vstup do ODS.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Předci – je to dnes skoro archaické slovo – byli
to vlastenci, kteří něco dokázali. Na prvním místě
rodiče.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Dovolená!!! To je ve volební kampani zakázané
slovo! Pro mne voní nejvíc naší rodinnou chalu-
pou na Vysočině.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Inteligence

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
No, doufám, že největší radost teprve přijde – vy-
hrajeme volby, sestavíme vládu a konečně s věc-
mi pohneme.

Václav Mencl / místopředseda poslaneckého klubu ODS

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Izrael a parlamentní volby

1/ V letech 1517–1917, tedy celých 400
let, vládl na původním území dnešní
Palestiny státní a politický útvar s názvem:
a) Velká Británie
b) Turecko
c) Řím

2/ Jak je označována deklarace z roku
1917, jež ve svých ustanoveních slibuje
židovskému národu vlastní domovinu
v Palestině?
a) Balfourova
b) Rottschildova
c) Rossenheimova

3/ Po celém světě rozptýlený židovský
národ, jenž nežije na vlastním území, se
nazývá:
a) diafragma
b) diabola
c) diaspora

4/ Zakladatel sionismu, právník a autor
knihy „Židovský stát“, jenž žil v letech
1860–1904, se jmenoval:
a) Theodor Herzl
b) Sigmund Freud
c) David Ben Gurion

5/ Tvůrci nového židovského státu se ve
svých úvahách zamýšleli nad jeho
umístěním. Která z níže uvedených lokalit
připadala také v úvahu jako základ budoucí
vlasti?
a) Uganda
b) Etiopie
c) Paraguay

6/ Který evropský stát jako první uznal
židovský stát?
a) Česká republika
b) Francie
c) Španělsko

7/ Samotný oficiální vznik státu Izrael je
datován rokem:
a) 1945
b) 1948
c) 1967

8/ Prvním prezidentem Izraele se stal:
a) Šimon Perez

b) Golda Meierová
c) Chaim Weizman

9/ Právní řád Izraele odborníci řadí mezi
systém:
a) smíšený
b) kontinentální
c) angloamerický

10/ Norma norem, neboli Ústava, v právu
státu Izrael ve své klasické formě
neexistuje a je nahrazena tzv. difúzním
modelem ústavy s názvem:
a) Základní zákony
b) Grundnorma

11/ Izraelský parlament se svými 120
poslaneckými mandáty se označuje
slovem:
a) Kortésy
b) Althing
c) Knesset

12/ Ariel Šaron a jeho nejbližší
spolupracovník, současný výkonný premiér
Ehud Olmert, odešli z pravicové strany
Likud a založili vlastní stranu s názvem:
a) Jehuda (lev)
b) Cherut (svoboda)
c) Kadima (vpřed)

13/ Ve kterém českém městě se nachází
druhá největší synagoga v Evropě a třetí
na světě?
a) Plzeň
b) Kroměříž
c) Ž	ár nad Sázavou

14/ Letošnímu roku 2006 odpovídá podle
židovského ortodoxního kalendáře rok:
a) 4268
b) 5767
c) 3761

15/ Intifáda, neboli ozbrojené povstání
palestinského lidu proti izraelské okupaci,
poprvé začala v roce 1987. V kterém roce
počala tzv. druhá intifáda, jež trvá do
dnešních dnů?
a) 1993
b) 1997
c) 2000

16/ Jak zní akronym pro Hnutí islámského
odporu, jež vyhrálo parlamentní volby
v roce 2006 v oblasti samosprávného
území Palestiny?
a) Hamas
b) Hizballáh
c) Muslimské bratrstvo

17/ Které světové politické uskupení
vynakládá největší finanční dotace, 500
miliónů za rok, na rozvoj palestinské
samosprávy?
a) EU
b) USA
c) Rada Evropy

18/ Plán na uzavření mírových smluv
mezi Izraelci a Palestinci se označuje:
a) Cestovní itinerář
b) Cestovní plán
c) Cestovní mapa

19/ Palestinské prezidentské volby v roce
2004 vyhrál, a v současné době je
výkonným prezidentem Palestiny:
a) Benjamin Netanjahu
b) Amir Perec
c) Mahmúd Abbás

20/ Na palestinském území v současné
době existují dvě hlavní politická uskupení.
Jak se nazývá to, které je tzv.umírněnější
vůči Izraeli?
a) Hamas
b) Fatah
c) Mossad

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

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Nezoufejte, pramenů o Izraeli
a Blízkém východu je dostatek. Stačí
se jen vrhnout do studia.
8–14/ Zlatá střední cesta. Vaše
vědomosti stačí pro všeobecný
politický přehled.
15–20/ Vaše znalosti Vás předurčují
do pozice předních odborníků pro
Blízký východ a jeho napjaté vztahy
mezi arabským světem a Izraelem.

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVRO REVUE
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?
Víte, kde působí tyto politické strany?

Fianna Fail Bulharsko

FIDESZ Estonsko

Nová éra Francie

Křes�ansko demokratická výzva Řecko

Křes�ansko-demokratické hnutí Ma	arsko

Národní hnutí Simeona II Nizozemí

Národní koaliční strana Polsko

Nová demokracie Rusko

Právo a spravedlnost Slovensko

Svaz pravicových sil Švédsko

Svaz pro lidové hnutí Irsko

Umírnění Lotyšsko

Unie pro republiku – Res publica Finsko

ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

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

Hádanka

Řešení:Hádanka:PetrSkokanKvíz:FiannaFail–Irsko,FIDESZ–Ma
arsko,Nováéra–Lotyšsko,Křes�anskodemokratickávýzva–Nizozemí,
Křes�ansko-demokratickéhnutí–Slovensko,NárodníhnutíSimeonaII-Bulharsko,Národníkoaličnístrana–Finsko,Novádemokracie–Řecko,Právoa
spravedlnost–Polsko,Svazpravicovýchsil–Rusko,Svazprolidovéhnutí–Francie,Umírnění–Švédsko,Unieprorepubliku–Respublica–Estonsko

Kvíz
Poznáte krajského politika ODS uprostřed?
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Pravda je absolutní, pravda je svrchovaná, ovšem …“ Dokončení výroku Johna Howarda, o němž se dočtete
v rubrice Galerie osobností, najdete v tajence. Výrok Abrahama Lincolna z minulého čísla zní: „Nejlepší
cestou, jak zničit svého nepřítele, je snažit se udělat si z něj svého přítele.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

březen

ODS plus
ODS odstartovala 1. března kampaň s názvem „ODS plus“. Domnívá se, že
současný daňový, důchodový a sociální systém neodpovídá potřebám a rizi-
kům současnosti a budoucnosti. Socialisté podporují model, ve kterém stát
vybírá vysoké daně a odvody, a ty patří k nejvyšším na světe. Rozdělují je
podle svých zájmů a posiluji tak vliv státu na naše životy. ODS je přesvědče-
na, že lidé jsou moudřejší a odpovědnější než stát a umí lépe naložit se svý-

mi penězi. Proto navrhuje takové vzájemně provázané změny daňového, dů-
chodového a sociálního systému, které přinesou všem lidem vyšší čisté příj-
my a omezí vliv státní byrokracie. Lidé s nižšími příjmy nebudou platit žádné
daně, všem ostatním stoupne měsíční čistý příjem. Rovná daň není experi-
ment, úspěšně funguje ve stále větším počtu evropských zemi. Je spravedli-
vá a je doporučována domácími i zahraničními experty.

ODS představila „své“ výplatní pásky
Další součástí strategie kampaně ODS PLUS se po zveřejnění daňové kalku-
lačky a daňového kolečka stalo představení „Alternativní výplatní pásky“, vy-
cházející z aplikace modelu daňového a sociálního systému. ODS považuje
za důležité, aby zaměstnanci mohli na konkrétních příkladech zjistit, jak fun-
guje rovná daň v praxi. Proto je tato část kampaně určena zaměstnavatelům,
kteří mohou svým zaměstnancům poskytnout Alternativní výplatní pásku, jak
by vypadala po zavedení systémových změn ODS. Každý zaměstnanec si
může vyzkoušet a spočítat, o kolik korun bude vyšší jeho čistá mzda proti

současnosti. Programový návrh ODS představuje zcela odlišnou konstrukci
výpočtu hrubé mzdy zaměstnance, do které se bude promítat platba státem
zaručeného přijmu, a také nová koncepce odvodu na sociální zabezpečení
a na zdravotní pojištění. Tyto odvody budou platit jen zaměstnanci a nikoliv
zaměstnavatelé. ODS v rámci kampaně rozeslala informační CD celkem
10 000 firmám v celé České republice. Zaměstnavatelé mohou využít tyto
konkrétní informace o vlivu navrhovaných změn na výši čisté mzdy podle
svého uvážení.

ODS nabízí proti vládní iniciativě „10 minut pro zlepšení právního prostředí“
návrh ucelené reformy státu, jejímž klíčovým pilířem je tzv. „Tošovského zá-
kon“. Jde o systémové řešení procesu odstraňování nadměrné byrokratické
zátěže a zamezení jejího dalšího nárůstu, jeho přípravě se věnovali odborníci
ODS společně s nezávislým think-tankem eStat.cz přibližně 12 měsíců. Vy-
chází ze zkušeností mnoha zahraničních institucí, jako je OECD, Evropská
komise či z britského zákona „Regulatory Reform Act“. „Tošovského zákon“
představuje zásadní otočení vztahu státu s jeho občany. Pánem se musí opě-

tovně stát občan jako klient státu, který je zřízen především pro ochranu jeho
svobod a nikoliv pro jejich omezování. Občan proto musí dostat do rukou
účinné nástroje, jak si tuto zásadní změnu situace vynutit, jak se bránit v pří-
padě nepřípustných zásahů do svých práv prostřednictvím ukládání nadměr-
né byrokratické zátěže. „Tošovského zákon“ je součástí ucelené koncepce
ODS k přeměně současného byrokratického státu v „přátelský stát“, který
slušně a poctivě občany chrání a slouží jim a neobtěžuje je zbytečnou byro-
kracií.

ODS představila reformu státu z byrokratického na přátelský

Senátor a stínový ministr zdravotnictví Tomáš Julinek představil 21. března
akční krizový plán ke stabilizaci českého zdravotnictví, tzv. Tříměsíční plán.
Jde o souhrn deseti opatření, která je třeba co nejdříve provést k zastavení
dalšího propadu resortu. Opatření by okamžitě zastavila chaos a nejistotu,
která ve zdravotnictví více než půl roku panuje. Tento akční plán proto dal

T. Julínek k dispozici i premiéru Paroubkovi a ČSSD. Plán obsahuje napří-
klad revizi lékové vyhlášky, zavedení degresivní marže pro lékárny a distribu-
tory či přehodnoceni všech investičních akcí ze strany ministerstva zdravot-
nictví.

„Tříměsiční plán“ stabilizace českého zdravotnictví

Předseda ODS Mirek Topolánek se 23. března setkal na krátké pracovní
schůzce v Praze s Davidem Cameronem, předsedou britské opoziční Kon-
zervativní strany, která je jedním z nejbližších spojenců ODS na evropské
politické scéně. Šlo o první setkání obou politiků od zvolení D. Camerona do
funkce loni v prosinci. Předmětem jednání byla ekonomická a politická situ-
ace v EU i bilaterální spolupráce obou stran na evropské úrovni. Oba politici

potvrdili názorovou a programovou blízkost svých stran v ekonomické oblas-
ti i v otázkách budoucího uspořádaní EU. Potvrdili vůli k další všestranné
vzájemné spolupráci a společnému postupu v otázkách shodných zájmů.
David Cameron vyjádřil plnou podporu Mirku Topolánkovi a ODS pro nad-
cházející volby.

Mirek Topolanek se sešel s předsedou britských konzervativců Cameronem
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