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úvodník

Několik týdnů před volbami zveřejnily
politické strany své volební spoty, kte-
ré bude vysílat Česká televize v rámci
zákonem daného času. Sociální demo-
kraté nezklamali – ze čtyř volebních
spotů jsou tři negativní, pouze čtvrtý
nabízí pozitivní (?) nabídku.

Pomineme-li kvalitu spotů z reži-
sérského hlediska, až do krajností za-
bíhá snaha socialistů urážet politickou
konkurenci. Není se však čemu divit –
volební kampaň ČSSD se od svého po-
čátku ani ničím jiným nevyznačuje –
hlavním znakem jsou ataky na volební
konkurenci, výroky premiéra Paroub-
ka počínaje, negativní kampaní ODS
mínus konče.

Pořekadlo, že ten, kdo hodně mlu-
ví, málo přemýšlí, platí na socialisty ja-
ko vyšité. Strana nepřichází s žádným
programem a její síla je založena pou-
ze na agresivitě a silných slovech. Ab-

sence myšlenek, z nichž tato slova vy-
cházejí, je více než zřejmá. Program
ČSSD je pouze cirkulací nereálných
nápadů z roku 2002, a to v umocně-
ném balení. Slova o boji s korupcí
blednou při pohledu na seznam osob
jako Zgarba, Palas, Doležel, Hanáček
či Láznička, zvyšující se nezaměstna-
nost kontrastuje se slibem o vytvoření
200 000 nových pracovních míst. Při
tristním pohledu na realizaci slibů
z posledního programu je zřejmé, že
situace sociální demokracii ani nic ji-
ného, než útoky na cizí myšlenky, ne-
umožňuje. ČSSD musela jednoduše
počkat, až opoziční strana vytvoří
program, aby se vůči němu mohla vy-
mezovat.

Volební spoty neukazují pouze na
vyprázdněnost programu socialistů,
ale i na to, že vládní strana se neštítí
ani osobních útoků. Socialisté změnili

s nástupem Jiřího Paroubka pravidla
mezistranického boje a za normu sou-
peření přijali iracionální invektivy. Ja-
ký je lék? Nenechat se vtáhnout do té-
to hry – snažit se dále do politického
boje aplikovat serióznost a slušnost
a nepřistoupit na hazardní poker ne-
slušnosti, zahájený sociální demokra-
cií v čele s Jiřím Paroubkem.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Právě se Vám dostává do ruky další,
páté číslo CEVROREVUE.

Měsíc květen byl posledním měsí-
cem, ve kterém zasedala „stará“ Pos-
lanecká sněmovna, protože ji již za ně-
kolik dní nahradí 200 nově zvolených
poslanců. Tento fakt nás přiměl k vý-
běru hlavního tématu, za které jsme
zvolili hodnocení čtyřleté práce naší
dolní parlamentní komory.

Odborník Parlamentního institutu
a dlouhodobý spolupracovník CEV-
RO Petr Kolář se ve svém textu zamýš-
lí nad některými aspekty fungování zá-
konodárného procesu v posledních
čtyřech letech. Stínový ministr sprave-
dlnosti Jiří Pospíšil rekapituluje hlavní
návrhy ODS v oblasti soudnictví. Jak

se za poslední čtyři roky změnil ústav-
ní vztah parlamentu a vlády předsta-
vuje ředitelka Parlamentního institutu
Jindřiška Syllová. Stranické hrátky
v PS analyzuje politolog z Karlovy uni-
verzity Josef Mlejnek. Obrazem Pos-
lanecké sněmovny u občanů se zabývá
článek analytičky CVVM Naděždy
Čadové.

Parlamentní volby v Ma�arsku se
staly tématem seriálu o politické rek-
lamě, v jehož rámci tentokrát publiko-
val Ladislav Mrklas, který se ma�ar-
ských voleb zúčastnil jako člen pozo-
rovatelské mise CEVRO. Další její
účastník, politolog Lukáš Benda na-
psal příspěvek o Ma�arsku do zahra-
niční inspirace.

V Galerii osobností pravice jsme
zamířili do české historie a představu-
jeme Vám portrét Karla Havlíčka Bo-
rovského.

V rubrice o CEVRO nechybí člá-
nek o oslavách patnácti let ODS
v Olomouci.

Ve vědomostním testu si můžete
vyzkoušet své znalosti o politických
stranách a v zábavné části nechybí sa-
mozřejmě křížovka, kvíz nebo hádan-
ka, 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 PROGRAM JAKO SPROSTÉ SLOVO
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� Extenzivní výklad principu tzv.
výhrady zákona – jedná se o aplikaci
ustanovení Ústavy ČR, které váže
uložení jakékoliv právní povinnosti
výhradně na formu zákona. Tato
skutečnost ve spojení se středoev-

ropskou tradicí vysoké míry státní
regulace v důsledku vede k tomu, že
český Parlament se stává „výrobnou
zákonů“, jejichž obsahem nejsou
nejdůležitější politická rozhodnutí,
nýbrž zbytečně podrobné, technické

a kazuistické normy. To se negativně
projevuje v počtu projednávaných
a schvalovaných zákonů, stejně jako
v nutnosti jejich častých změn (viz
grafy 1, 2).
� Slabá autorita vládních návrhů
zákonů – a s ní spojená vysoká míra
zásahů poslanců do legislativních ná-
vrhů. Platná ústavní úprava přiznává
právo předložit návrh zákona jaké-
mukoliv poslanci, blíže nespecifiko-
vané skupině poslanců, vládě, Sená-
tu a krajskému zastupitelstvu (Usta-
novení čl. 41 odst. 2 Ústavy ČR. Prá-
vo zákonodárné iniciativy bylo
v Ústavě přiznáno každému jednotli-
vému poslanci až v průběhu projed-
návání návrhu Ústavy na půdě teh-

dejší České národní rady. Původní
vládní návrh počítal s tím, že toto
právo by měla pouze skupina mini-
málně pěti poslanců). Zatímco vlá-
da, krajské zastupitelstvo i Senát mu-
sí zákonný návrh předem projednat
a přijmout ve formě usnesení – což
samozřejmě již v této fázi umožňuje
zájmovým skupinám vyjádřit se k ob-
sahu návrhu – poslanci a skupiny
poslanců předkládají návrh zákona
zcela nezávisle a bez možnosti před-
chozí veřejné kontroly. Zřejmě prá-
vě tato skutečnost vede k tomu, že
podíl českých poslaneckých zákon-
ných iniciativ je ve srovnání se zahra-
ničními parlamenty velmi vysoký (viz
graf č. 3). Vedle široké možnosti
předkládání vlastních zákonných ná-
vrhů je však pro český parlamentní
systém typický i další jev – totiž pro-
vádění výrazných zásahů do vládních
předloh zákonů ze strany poslanců,
a to včetně poslanců vládních. Vláda
v našem prostředí postrádá nezbytné
mimoprávní instrumenty, které by
zajistily hladkou podporu jejích ná-
vrhů ze strany vlastních vládních

téma

NĚKTERÉ ASPEKTY
LEGISLATIVNÍHO …

PETR KOLÁŘ

analytik Parlamentního

institutu, spolupracovník

CEVRO

NĚKOLIK GRAFŮ UVEDENÝCH V TOMTO ČLÁNKU SE SNAŽÍ POSTIHNOUT
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY VYPLÝVAJÍCÍ Z KVANTITATIVNÍ
ANALÝZY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČESKÉ REPUBLICE. KDYBYCHOM MĚLI
POJMENOVAT TŘI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY, JIMIŽ SE DNEŠNÍ ČESKÝ
LEGISLATIVNÍ PROCES PROJEVUJE, BYLY BY TO NESPORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ:
EXTENZIVNÍ VÝKLAD PRINCIPU TZV. VÝHRADY ZÁKONA, SLABÁ AUTORITA
VLÁDNÍCH NÁVRHŮ ZÁKONŮ A EUROPEIZACE LEGISLATIVNÍHO PROCESU.

Graf č. 1: Celkový počet zákonů projednávaných v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR

Graf č. 2: Počet návrhů zákonů projednávaných Poslaneckou sněmovnou
v přepočtu na jeden měsíc trvání mandátu

Na půdě Sněmovny dojde k tak výraz-
nému přepracování vládní předlohy,
že základem dalšího projednávání již
není původní návrh schválený vládou.
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poslanců. O tom ostatně svědčí i za-
běhnutý úzus tzv. komplexních po-
změňovacích návrhů, kdy na půdě
Sněmovny dojde k tak výraznému
přepracování vládní předlohy, že zá-
kladem dalšího projednávání již není
původní návrh schválený vládou, ale
právě jakási kompromisní verze vy-
pracovaná obvykle v časovém presu
na parlamentní půdě.
� Europeizace legislativního proce-
su – v souladu se závazkem obsaže-
ným v Evropské dohodě, že Česká
republika zajistí harmonizaci svého
právního řádu s právem ES/EU
a v souladu se závazky vyplývajícími
z členství v Evropské unii došlo k ně-
kterým výrazným změnám v legisla-
tivním procesu. Jednak výrazným
způsobem narostl počet předkláda-
ných a schvalovaných návrhů, které
zejména vláda předkládala do Parla-
mentu z důvodu realizace výše uve-
dených závazků (zatímco ve funkč-
ním období 1998–2002 činil poměr
vládních návrhů zákonů označených
jako EU vs. ostatní 179:249, v právě
končícím období je poměr již
206:251) a jednak došlo k úpravě ně-
kterých legislativních procedur.

… PROCESU V ČESKÉ
REPUBLICE

Graf č. 4: Podíl vládních návrhů zákonů na jejich celkovém počtu. Data v grafu
uvedená svědčí o nízkém podílu vládních návrhů zákonů. Ten se pohybuje na
úrovni cca 60 %.

Graf č. 5: Průměrná doba trvání legislativního procesu
Graf udává průměrnou dobu (v měsících) trvání legislativního procesu na
parlamentní úrovni, tedy od okamžiku předložení návrhu zákona do jeho
vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zejména s ohledem na narůstající počet
projednávaných návrhů se zvyšuje i doba jejich projednávání.

Graf č. 6: Zákonodárná iniciativa poslanců ODS (2002–2006)

Graf č. 3: Zákonodárná iniciativa ve
4. volebním období (celkem návrhů:
740)
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ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ
NÁVRHY ODS V OBLASTI
JUSTICE – 2002–2006

JIŘÍ POSPÍŠIL

poslanec, stínový ministr

spravedlnosti za ODS

Poslanci ODS proto ve snaze udělat
něco s tristním stavem české justice
a českého práva navrhli několik legis-
lativních změn, které v konečném dů-
sledku povedou ke zkrácení délky
soudního řízení. Paradoxem je, že se
často jednalo o relativně rozsáhlé le-
gislativní projekty, které v „tradič-
ních“ demokratických právních stá-
tech předkládá vláda, nikoliv jednotli-
ví poslanci. ODS tak paradoxně svými
aktivitami ve vztahu k justici nahrazo-
vala nečinnou a nekoncepční vládu
ČSSD.

Reforma řízení před obchodními
rejstříky z dílny ODS

Nejvýraznějším legislativním počinem
byla bezesporu reforma řízení před
obchodními rejstříky. ODS navrhla le-
gislativní úpravu, která by v konečném
důsledku mohla přispět k tomu, že zá-
pis do obchodního rejstříku by byl pro-
veden do pěti pracovních dnů. Návrh
přitom vychází ze zahraničních úprav.
Ve vyspělém světě dnes jednoznačně
převládá trend, kdy rejstříkový soud či

úřad pouze registruje informace do-
dané od podnikatele a věcně je nepře-
zkoumává – neprovádí zdlouhavé do-
kazování. Úprava v tomto duchu je za-
vedena ve většině „starých“ členských
států EU a úspěšně byla zavedena i na
Slovensku. Jediným nedostatkem celé
reformy je pak to, že vláda bohužel ne-
byla schopna připravit jednoduché
formuláře pro jednotlivé zápisy do ob-
chodního rejstříku. ODS proto bude
muset, v případě převzetí vládní odpo-
vědnosti, tento nedostatek okamžitě
napravit a urychleně prosadit formu-
láře, které bude moci v zásadě vyplňo-
vat podnikatel sám, aniž by k tomu
potřeboval zkušeného advokáta.

Mezi další legislativní počiny pos-
lanců ODS bezesporu patří perma-
nentní snaha prosadit moderní a efek-
tivní konkursní právo. Pomalé a ne-
efektivní konkursy v ČR totiž patří,
dle zahraničních studií, k jednomu
z největších problémů české ekonomi-
ky. Poslanci ODS proto patřili v roce
2004 k hlavním spolutvůrcům rozsáhlé
novely platného konkursního zákona,
jejímž cílem bylo zkrátit délku kon-
kursního řízení a hlavně zvýšit úspěš-
nost věřitelů při získávání svých peněz.
Vznikl tak návrh, který například
umožňoval věřitelům vybrat si správce
konkursní podstaty či umožňoval
mnohem spravedlivější uspokojení
takzvaných oddělených věřitelů. By	
byl tento návrh podporován odbornou
veřejností a většinou investorů, byl na-
konec, díky postoji obou levicových
stran, zamítnut. Zákonodárci ODS
však, ve snaze prosadit nové konkurs-
ní právo, neustali a v roce 2005 předlo-

žili sněmovně vlastní nový konkursní
zákon. Ve stejné době však i vláda
předložila svůj návrh konkursního zá-
kona, který byl, podle většiny zástupců
odborné veřejnosti, méně kvalitní než
návrh ODS. Protože vláda nebyla
ochotna ustoupit a podpořit návrh
ODS, právní experti ODS se na půdě
sněmovny v maximální možné míře
zapojili do přepracování a doplnění
vládního návrhu. Byl tak připraven ná-
vrh, který sice za základ pojal vládní
alternativu konkursního práva, svým
obsahem však vycházel z návrhu pos-
lanců ODS. Systematická snaha záko-
nodárců ODS tak byla korunována
úspěchem v lednu 2006, kdy Poslanec-
ká sněmovna přijala novou moderní
úpravu konkursního práva.

Novela občanského soudního řádu

Jednou z nejvýznamnějších aktivit zá-
konodárců ODS byla novela občan-
ského soudního řádu, která odstraňu-
je takzvaný soudní „ping-pong“. Zá-
konodárci ODS připravili a prosadili
novelu, která zamezuje přílišným prů-
tahům v občanském soudním řízení
z důvodu neustálého přeposílání jed-
notlivých soudních případů mezi
soudními instancemi – mezi soudem
prvého stupně a soudem odvolacím.
Náš návrh nutí odvolací soudy, aby
s konečnou platností rozhodly soudní
při. Nebudou tak již nastávat případy,
kdy odvolací soudy, často z formálních
důvodů, vracely jednotlivé kauzy sou-
dům prvého stupně a ty pak začínaly
celou věc řešit od počátku. Kvůli to-
muto nešvaru některých odvolacích
soudů máme u nás soudní pře, které
trvají 9, 10 a více let. Takovéto případy
by díky návrhu ODS měly být minu-
lostí.

Tyto pro příklad vybrané iniciativy
zákonodárců ODS jasně ukazují, že
by	 byla ODS opoziční stranou, tak na
půdě sněmovny aktivně navrhovala
způsoby řešení problémů české spo-
lečnosti. Je bohužel velkou škodou, že
většinu těchto návrhů socialisté bez
jasných věcných důvodů zamítali.

PRO TOTO VOLEBNÍ OBDOBÍ JE CHARAKTERISTICKÉ, ŽE SOUČASNÁ VLÁDA
NEUDĚLALA PRO ČESKOU JUSTICI VŮBEC NIC. VYSTŘÍDALI SE TŘI MINISTŘI
SPRAVEDLNOSTI (RYCHETSKÝ, ČERMÁK, NĚMEC) A ANI JEDEN Z NICH
NEPROSADIL OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZKRÁCENÍ DÉLKY SOUDNÍHO ŘÍZENÍ
A KE KVALITNĚJŠÍMU ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. PRŮMĚRNÁ DÉLKA SOUDNÍHO
ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE JE TAK MINIMÁLNĚ DVOJNÁSOBNĚ DELŠÍ NEŽ
V ZÁPADNÍCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE.
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Pouze marginální změny legislativní-
ho procesu byly přijaty novelami jed-
nacích řádů komor, například v Posla-
necké sněmovně (PS) byly změněny
některé lhůty v legislativním procesu,
v Senátu bylo umožněno navrhnout
senátní návrh zákona i jedinému sená-
torovi.

Koaliční vláda měla slabou většinu
101 hlasu, což stejně jako v předcháze-
jícím volebním období zapříčinilo níz-
kou úroveň legislativní kázně poslan-
ců vládních stran a vedlo k podstatným
změnám vládních návrhů zákonů
v průběhu legislativního procesu
v Parlamentu. Některé významné zá-
kony, které nezískaly podporu všech
poslanců nebo stran vládní koalice,
byly přijaty za pomoci opozice, zejmé-
na KSČM.

IV. volební období: euronovela Ústavy,
důvěra vládě, vyšetřovací komise

Druhou oblastí vztahu vlády a Parla-
mentu je odpovědnost vlády vůči PS.
Nejdůležitějším ústavním článkem
upravujícím vztah Parlamentu a vlády
je čl. 68 odst. 1 Ústavy, podle něhož je
vláda ČR odpovědna PS. Tato odpo-
vědnost je zajiš	ována několika různý-
mi nástroji: PS má např. oprávnění vy-
slovit důvěru a nedůvěru vládě, člen
PS má právo interpelovat vládu a čle-
ny vlády, PS se může usnést o tom, že
je člen vlády povinen osobně se dosta-
vit do schůze PS, člen PS má právo na
informace od členů vlády a od vedou-
cích správních úřadů, PS může zřídit
vyšetřovací komisi pro vyšetření věci
obecného zájmu aj.

V r. 2001 přijatá euronovela Ústavy
upravila další nástroj, kterým PS kon-
troluje vládu – je oprávněna být vlá-
dou informována o rozhodnutích při-
pravovaných Evropskou unií a získala
možnost se k těmto rozhodnutím vy-
jádřit.

Tyto nástroje odpovědnosti PS vůči
vládě byly ve IV. volebním období vy-
užívány standardním způsobem. Ve
srovnání s předchozími volebními ob-
dobími bylo více používáno institutu

vyslovení důvěry vládě, a to z toho dů-
vodu, že se vlády častěji měnily, i když
vládní koalice zůstala po celé volební
období v podstatě nedotčena. O vyslo-
vení důvěry jednala PS celkem čtyřik-
rát (dvakrát u vlády V. Špidly, jednou
u vlády S. Grosse a J. Paroubka), vláda
důvěru pokaždé získala. Opozice,
jmenovitě 56 poslanců ODS, podala
jeden návrh na vyslovení nedůvěry,
a to v souvislosti s aférou premiéra
Grosse, kdy na protest proti ní rezig-
novali ministři KDU-ČSL a US-DEU
a vláda tak byla neúplná. Nedůvěra
vládě však vyslovena nebyla. Situace
se nakonec vyřešila rezignací S. Gros-
se a vytvořením nové vlády.

Interpelace byly ve IV. volebním
období stejně jako v předchozích vo-
lebních obdobích považovány za pod-
řadnou činnost PS, účast poslanců
i zájem veřejnosti byly malé, i když byl
institut písemných i ústních informací
bohatě využíván. S nelibostí u veřej-
nosti se setkávalo zejména to, že se
poslanci vládních stran projednávání
interpelací na plenárním zasedání ne-
účastní. Pro zlepšení této situace byla
přijata novela jednacího řádu PS, kte-
rá zkrátila dobu, po kterou může člen
vlády odpovídat na ústní interpelaci
(na 5 minut) a umožnila podání inter-
pelace týž den, kdy na ni člen vlády od-
povídá. Rovněž byl změněn čas
ústních interpelací – nově jsou zařaze-
ny na program ve čtvrtek ve 14 hodin,
což zlepšilo možnosti jejich žurnalis-
tického využití.

Ve IV. volebním období bylo vytvo-
řeno několik vyšetřovacích komisí,
a to pro vyšetření velmi závažných
vládních afér: ve věcech výstavby dál-
nice D 47, arbitrážního řízení ve věci
CME, hospodaření VZP, restruktura-
lizace chemického průmyslu, vyrovná-
ní se státu se společností Diag Human.

Posílení pravomocí PS
v záležitostech EU

Významná změna se ve vztahu vlády
a obou komor Parlamentu odehrála
na poli dokumentů EU. Obě komory
si vytvořily proceduru, prostřednic-
tvím níž výbory pro evropské záleži-
tosti projednávají dokumenty, připra-
vované v orgánech EU. K těmto doku-
mentům vláda dodává svá stanoviska,
popř. i vládou přijaté vyjednávací po-
zice. Tímto způsobem se obě komory
Parlamentu vyrovnaly se ztrátou části
zákonodárné moci, která byla delego-
vána smlouvou o přístupu k Evropské
unii na orgány EU.

Komory Parlamentu, zejména PS,
se rovněž účastní na volbě řady kon-
trolních orgánů fondů, vzniklých zej-
ména pro správu majetku státu a pro
podporu státních investic do vědy, kul-
tury, dopravy a bydlení a na volbě
funkcionářů nebo kontrole dalších or-
gánů. Tyto funkce se ve IV. volebním
období se vznikem nových úřadů
(např. finančního arbitra) ještě roz-
rostly, jejich počet vzbuzuje pochyby,
zda je PS schopna kvalitně takové
množství úkolů vykonávat. Sněmovna
rovněž kontroluje prostřednictvím
vlastních orgánů tajné služby státu, dá-
le kontroluje využití operativní techni-
ky Policií ČR a rovněž Národní bez-
pečnostní úřad. Tyto bezpečnostní
funkce byly posíleny během IV. voleb-
ního období.

Celkově je možno říci, že vztahy
mezi Parlamentem a vládou ve IV. vo-
lebním období nevybočily ze zvyklostí,
které byly zavedeny v předchozích
dvou volebních obdobích. Slabost
vládní koalice přispěla k tomu, že zej-
ména v oblasti tvorby zákonů zůsta-
la pozice PS ve vztahu k vládě velmi
silná.

VZTAH PARLAMENTU A VLÁDY SE PROJEVUJE VE DVOU ZÁKLADNÍCH
OBLASTECH. PRVNÍ Z NICH JE LEGISLATIVNÍ PROCES. VE IV. VOLEBNÍM

OBDOBÍ SE ÚPRAVA ANI ZVYKLOSTI LEGISLATIVNÍHO PROCESU ŽÁDNÝM
ZPŮSOBEM NEZMĚNILY.
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KULTIVACE
KOMUNISTŮ, NEBO
BOLŠEVIZACE ČSSD?

JOSEF MLEJNEK JR.

politolog, IPS FSV UK Praha

Nejen s ohledem na formální platnost
bohumínského usnesení, ale též kvůli
antikomunismu tehdejšího předsedy
strany Vladimíra Špidly. Ten vsadil na
spolupráci s KDU-ČSL a US-DEU,
tedy s někdejší Čtyřkoalicí. Opřel se
proto o nejtěsnější většinu 101 hlasů,
což mu do údajného důchodu odchá-
zející Miloš Zeman ostře vyčetl.

Komunisté těží ze slabé volební účasti

Ještě před svým pádem začal Vladimír
Špidla koketovat se změnou volební-
ho zákona, konkrétně se snížením vo-
lební klauzule na 3 %. Záměr byl zřej-
mý – napomoci Straně zelených ke
vstupu do parlamentu, čímž měly být
podpořeny koaliční možnosti sociál-
ních demokratů směrem do středu po-
litického spektra. Jestli však něco ex-
premiér Špidla postrádal, pak přede-
vším charisma. Definitivně mu zlomily
vaz eurovolby v červnu 2004, které na-
opak přinesly velký úspěch komunis-
tům. Příčinou byla dlouhodobá výho-
da KSČM ve srovnání s ČSSD: stabilní
a aktivní elektorát, který se k volbám
dostavil a díky nízké volební účasti tak
zajistil komunistům 20,26 % hlasů
a šest křesel v EP. („Proevropská“
ČSSD utržila tragických 8,76 % hlasů
a pouhé dva mandáty). Nešlo o náho-
du, ani o Špidlovu neschopnost, spíše
se projevila jistá zákonitost. Kromě

voleb do Poslanecké sněmovny, kam
se namáhají jít volit i vlažní, váhající
a přelétaví voliči, slaví při ostatních
volbách ve srovnání s ČSSD úspěch
spíše KSČM. Děje se tak pokaždé,
je-li třeba projevit více aktivity, politič-

nosti, zkrátka to, že členové i význam-
ná část příznivců patří ke zvláštnímu
druhu zvanému „homo politicus“. Což
vyšlo najevo opět na podzim téhož ro-
ku, kdy „miláček národa“ Stanislav
Gross podobně „projel“ krajské a se-
nátní volby, navzdory nesmírně ná-
kladné megakampani za účasti hvězd
showbusinessu a vyhrožování aso-
ciální privatizací nemocnic „modrými
strakami“ z ODS.

Dveře komunistům otevřeli Gross
a Paroubek

Když pak začal Stanislav Gross ztrácet
půdu pod nohama i na celostátní rovi-
ně, bylo zřejmé, že se v zájmu zachová-
ní moci neštítí skoro ničeho, tedy ani
spolupráce s komunisty. Leč většina
ČSSD tehdy vycítila, že na otevřenou
spolupráci s KSČM ještě nenazrála
doba. Grossův nástupce Jiří Paroubek
tak opět zformoval vládu na původním

koaličním půdorysu, ale v české politi-
ce se čím dál tím více projevovalo schi-
zofrenní dvojvládí. Ve Strakově aka-
demii sice zasedala původní koaliční
vláda, nicméně v Poslanecké sněmov-
ně začala důležité zákony prosazovat
spíše koalice sociálních demokratů
s komunisty. Jiří Paroubek posléze
zcela otevřeně sdělil, jak si představu-
je ideální povolební uspořádání: men-
šinovou vládu ČSSD opřenou o spolu-
práci s komunisty v parlamentu. Co by
taková varianta znamenala?

Bližším porovnáním ČSSD a
KSČM lze zjistit dvě základní – a dosti
opomíjené – skutečnosti. Za prvé,
ČSSD je daleko více postkomunistic-
kou stranou, než se obvykle soudí. Vy-
soké procento členů i funkcionářů tvo-
ří bu� reformní komunisté z roku
1968 (jako například Zdeněk Jičín-
ský), anebo normalizační kariéristé,
členové Husákovy KSČ (Kraus) či sa-
telitní ČSS (Paroubek, Vyvadil). A za
druhé, KSČM je z hlediska počtu čle-
nů, hustoty organizační sítě, integrace
v komunální politice i potenciální
schopnosti členů jednat a ovládat urči-
té instituce či rozhodovací grémia
vlastně silnější stranou než ČSSD. Ko-
munisté sice postupně vymírají, avšak
strana má stále skoro 100 tisíc členů.
Mladších šedesáti let jich sice není ví-
ce než 25 tisíc, ale ČSSD vykazuje 16
tisíc (a to všech) členů. (Pro srovnání,
ODS okolo 25 tisíc.)

Jakékoliv zatažení KSČM do něja-
kého vládního uspořádání (by	 jen
v podobě podpory menšinové vládě
ČSSD) by jí proto poskytlo obrovské
možnosti k posilování její moci a vlivu,
k revitalizaci členské základny a mož-
ná i k pohlcení, tedy bolševizaci
ČSSD. Inu, jak se říká, podej čertu
prst…

VOLBY 2002 PŘINESLY DOSUD NEVÍDANÝ PRŮLOM: POPRVÉ DAL SOUČET
POSLANECKÝCH KŘESEL SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ A KOMUNISTŮ
NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINU, KONKRÉTNĚ 111 MÍST (V OBDOBÍ 1998 – 2002 DAL
SOUČET KSČM A ČSSD JEN 98 KŘESEL). LEVICE POSLEDNÍ VOLBY VYHRÁLA,
O TOM NEMOHLO BÝT SPORU, NICMÉNĚ KSČM STÁLE NEBYLA PRO SOCIÁLNÍ
DEMOKRATY PŘIJATELNÁ JAKO KOALIČNÍ PARTNER.

ČSSD je daleko více postkomunistic-
kou stranou, než se obvykle soudí.
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DŮVĚRA OBČANŮ
K POSLANECKÉ

SNĚMOVNĚ A VLÁDĚ

NADĚŽDA ČADOVÁ

analytička CVVM SOÚ

AV ČR

téma

V následujícím textu se zaměříme na
vývoj důvěry českých občanů k jejich
vládě a k Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR během končícího volební-
ho období.

Na úvod je třeba ještě poznamenat,
že důvěra občanů k jednotlivým ústav-
ním institucím je ovlivněna celou řa-
dou vlivů a často je obtížné rozlišit,
který v tom daném případě převažuje.
Obecně ale můžeme konstatovat, že
důvěra k ústavním institucím na jedné
straně prochází určitými cykly, na stra-
ně druhé je ovlivňována aktuálními
událostmi a tím, jak o nich referují čes-
ká média.

Důvěra ve vládu klesá od roku 2003

Po volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které proběhly
v červnu 2002, byl vyjednáváním o no-
vé vládě pověřen šéf vítězné ČSSD
Vladimír Špidla. Občané byli na důvě-
ru nové vládě v čele s Vladimírem
Špidlou dotázáni poprvé v září téhož
roku. Svoji důvěru jí tehdy vyslovila té-
měř polovina dotázaných. Hodnocení
nové vlády tak do značné míry kores-
pondovalo s výsledky získanými krátce
po nástupu Zemanova kabinetu (září
1998: důvěra 44 %, nedůvěra 45 %).
Důvěru přibližně poloviny českých ob-
čanů si vláda držela až do konce roku
2002. Od počátku roku 2003 dochází
postupně k poklesu důvěry občanů
k jejich vládě. Jistou roli zde mohla se-
hrát situace okolo volby nového prezi-
denta České republiky. V tomto obdo-
bí se rovněž vedou diskuse o reformě
veřejných financí, která si velkou obli-
bu u našich občanů nezískala. Během
první poloviny roku 2003 tak ztratila
vláda Vladimíra Špidly téměř 20 %
důvěřujících. Ztracenou důvěru se té-
to vládě až do jejího konce nepodařilo
získat zpět. V druhé polovině roku
2003 se vláda jako důvěryhodná jevila
přibližně třetině dotázaných.

V dalších měsících pak důvěra ob-
čanů k jejich vládě nadále klesá
a v červnu 2004, kdy byli občané na-
posledy dotázáni na důvěru vládě pre-

miéra Vladimíra Špidly, tvořil podíl
důvěřujících už pouhou jednu čtvrti-
nu. Ve stejném období také ČSSD ne-
uspěla ve volbách do Evropského par-
lamentu.

Vláda S. Grosse skončila na 14 %

Vládu v čele se Stanislavem Grossem
posuzovali oslovení poprvé v září
2004. Důvěru novému kabinetu tehdy
vyjádřila přibližně třetina Čechů.
V říjnu 2004 podíl důvěřujících ještě
vzrostl a vláda se těšila důvěře čtyř

z deseti dotázaných. Další měsíce se
však nesly ve znamení poklesu důvěry
občanů k jejich vládě. Na počátku ro-
ku 2005 se začaly objevovat první
zprávy týkající se nejasností kolem fi-
nancování bytu premiéra Stanislava
Grosse a důvěra občanů k vládě začala
postupně klesat. Odcházející vláda
měla v dubnu 2005 důvěru pouhých
14 % občanů.

Důvěra k vládě v čele s Jiřím Pa-
roubkem vzrostla z 32 % důvěřujících
v květnu 2005, kdy jí respondenti hod-
notili poprvé, až na 42 % v září 2005.
V dalších měsících byla důvěra Čechů
k vládě poměrně stabilní a v posled-
ním šetření CVVM realizovaném

v dubnu 2006 vládě důvěřovalo 44 %
oslovených.

Stabilní důvěra Sněmovně:
25 %–30 %

Důvěra občanů k Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu ČR zdaleka neprošla
za sledované období tak dramatickým
vývojem jako důvěra občanů k české
vládě. Po volbách v roce 2002 se k no-
vé Sněmovně lidé poprvé vyjadřovali
v září 2002. Tehdy se jevila jako důvě-
ryhodná třetině účastníků průzkumu.
Přibližně třetinový podíl důvěřujících
sněmovně vydržel do dubna 2003, kdy
se důvěra začíná pomalu propadat.
V druhé polovině roku 2003 Poslanec-
ké sněmovně důvěřovala necelá čtvrti-
na občanů. Podobný podíl důvěřují-
cích si uchovala Sněmovna téměř po
celý rok 2004 i na počátku roku 2005.
S důvěrou občanů ke všem ústavním
institucím otřásly nejasnosti okolo fi-
nancování bytu tehdejšího premiéra
Stanislava Grosse. V červnu 2005, kdy
aféra vrcholila, vyjádřilo důvěru Pos-
lanecké sněmovně pouze 15 % dotá-
zaných. V září 2005 se pak důvěra
k Poslanecké sněmovně vrátila na pů-
vodní úroveň a i v dalších měsících se
pohybovala okolo jedné čtvrtiny důvě-
řujících. V posledním šetření z dubna
2006 jsme ovšem zaznamenali mírný
nárůst podílu důvěřujících, když Pos-
lanecké sněmovně svou důvěru vyjád-
řilo 30 % respondentů.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV
ČR (DÁLE JEN CVVM) VE SVÝCH ŠETŘENÍCH PRAVIDELNĚ MAPUJE DŮVĚRU

OBČANŮ K VYBRANÝM ÚSTAVNÍM INSTITUCÍM. V ŠETŘENÍCH, KTERÝCH
CVVM REALIZUJE 10 ROČNĚ, JE VŽDY VZORKU VÍCE NEŽ 1000 DOTÁZANÝCH,

KTEŘÍ REPREZENTUJÍ ČESKOU POPULACI STARŠÍ 15 LET, POLOŽENA
NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKA: „ŘEKNĚTE, PROSÍM, DŮVĚŘUJETE PREZIDENTOVI

REPUBLIKY, VLÁDĚ ČR, POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR, SENÁTU ČR, VAŠEMU
KRAJSKÉMU ZASTUPITELSTVU, VAŠEMU OBECNÍMU ZASTUPITELSTVU.“
DOTÁZANÍ MOHOU ZVOLIT JEDNU Z NABÍZENÝCH ODPOVĚDÍ NA ŠKÁLE

„ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI“ AŽ „ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI“.

Důvěra občanů k Poslanecké sněmov-
ně neprošla tak dramatickým vývojem
jako důvěra občanů k české vládě.
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Tak nám začala kampaň! Prvním stup-
něm se stalo něco jako billboardová
válka. ODS představila první teze
s pracovním názvem ODS PLUS. Ří-
ká se v nich, ponechme všem lidem ví-
ce nezdaněných peněz. Vše je přitom
založeno na jednoduchém principu.
Více peněz v peněžence, dává mož-
nost si více pořídit a výrobci tím pá-
dem budou moci více vyrábět. Vznik-
nou nová pracovní místa, aneb všichni
se mohou mít lépe.

A to teda ne, kontrují socialisté.
Vzápětí představují koncept zcela
opačný. Znaménko plus není plusem,
ve skutečnosti se jedná o mínus. Mí-
nus informují, tady, tady a tamhle ta-
ké. Všude vám budou zavedeny plat-
by. Všechny nás to přivede na mizinu
a všichni půjdeme žebrotou. Jenom
svou značku jaksi popletli a namísto té
své uvedli opět ODS. Pravda nade vše!

Tak to už snad není možné! Je tu
nová spása!? Do hry se vkládají zelení.
Je to jako jízda autem. Přijíždíte na
křižovatku a na semaforu červená. Te-
dy „všemu stop“. Po dlouhém čekání
nastupuje „něco jako odvar“ oranžo-
vá. Konečně důvod k tomu být pořád-
ně vysmátý. A nyní už konečně zelená.
Plný plyn a vpřed. Ale kam a k čemu?
K dalšímu a dalšímu semaforu? Zaká-
žeme topit uhlím a na stará auta uvalí-
me novou daň! Tak to je konečně ře-
šení, které vyřeší naše problémy! Je to
jako s melounem. Na vrchu zelený
a když jej rozkrojíš… Tak uvidíš!

Ne a ne a ne! Tak to není a vše je
málo! Jenom já mám pověření od vyšší
bytosti a jenom já, já, já mohu změnit
svět. Chce to pevnou ruku a všemu ra-
zantní řešení. Než se stačíte nadít, své-
ho slova se dožaduje nový vůdce. Vše
pod osobní kontrolu, něco jako Castro

na Kubě. Ten ví přece nejlíp, jak se
o vše postarat a po čem lidé nejvíc tou-
ží. Je dokonce připraven se postavit
k lopatě a všechno za ně udělat. A než
těchto pár řádků dopíši, dost možná,
vše bude zase jinak! Kdo se v tom má
vyznat?

Začíná nový hlavolam. Říkám si,
čím to je, že když všemu, a není to tak
dávno, vládli „velcí vůdci“, vše nako-
nec zkolabovalo. A čím to jenom je, že
u těch činností, které se od „velkých
vůdců“ osvobodily, problémy náhle
zmizely a při všech kladech a záporech
fungují jako nikdy předtím. Ne snad,
že by neměla existovat vláda. Ale myslí
si snad o sobě někdo, že je chytřejší
než ostatní a tak má patent na rozum?
A co třeba vytvořit co nejsnadnější
pravidla a pro změnu začít věřit zase
činorodosti, pracovitosti a skutečné
solidaritě našich lidí?!

V mnoha městech republiky působí
více místních sdružení a v této sou-
vislosti se občas objevují v ODS ná-
zory, že by mělo být vždy jedno míst-
ní sdružení na jednu radnici. Není
ovšem pravdou, že by samotná pří-
tomnost dvou a více sdružení byla
příčinou problémů. V Prostějově je
tomu přesně naopak.

Již pátým rokem zde působí míst-
ní sdružení ODS Prostějov-město
a Prostějov a obě sdružení spolu vý-
borně spolupracují. Klub zastupitelů
funguje jako jeden celek a navenek
ani není znát, který zastupitel je
z kterého sdružení. I k sestavování
kandidátní listiny do komunálních
voleb jsme se postavili společně a již
v roce 2005 jsme uzavřeli dohodu,
schválenou usnesením obou míst-

ních sněmů, podle které bude kandi-
dátní listina sestavena poměrně
z obou místních sdružení. Jak to tedy
proběhne? Nejprve se uskuteční
místní sněmy, na kterých budou mít
kandidáti možnost se představit,
přesvědčit přítomné o svém progra-
mu, schopnostech či vzdělání, a na
kterých také proběhne volba pořadí
kandidátů. Následovat bude volební
shromáždění složené z delegátů
těchto místních sdružení, které zvolí
lídra kandidátní listiny mezi kandi-
dáty s číslem jedna z obou místních
sdružení, nezvolený se stává dvoj-
kou. Pořadí od třetího místa je sesta-
veno podle d’Hondtovy metody dle
členské základny z pořadí zvoleného
na místních sněmech a volební shro-
máždění o něm jen hlasuje.

S tímto návrhem přišlo MS Pros-
tějov-město jako větší sdružení prá-
vě proto, aby početně menší MS
Prostějov nemělo obavy z jednoba-
revného sestavení kandidátní listiny,
jak tomu bývá v některých městech.
Tento systém současně zajiš	uje, že
např. nebude první polovina kandi-
dátky složena z členů většího sdruže-
ní a druhá polovina z menšího, ane-
bo že by chtěli členové většího míst-
ního sdružení měnit pořadí, které si
mezi sebou zvolili členové MS Pros-
tějov. Deklarujeme tím vzájemný
respekt a stejné šance obou místních
sdružení. Tato dohoda přispěla k po-
litickému klidu v prostějovské ODS
a mohu jen doporučit ostatním sdru-
žením podobný postup.

ZDENĚK LHOTA

místopředseda RS ODS

Královéhradeckého kraje
BUDEME VOLIT SVOU BUDOUCNOST?!

PŘÍKLAD DOBRÉ SPOLUPRÁCE DVOU
MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ V PROSTĚJOVĚ

TOMÁŠ BLUMENSTEIN

předseda MS ODS

Prostějov-město
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Několik měsíců před koncem voleb-
ního období socialistické vlády jako
by chtěli její představitelé na posled-
ní chvíli prosadit zákony, které ještě
více podtrhují poslední měsíce jejich
vládnutí vyjádřené známým mottem:
„Po nás potopa!“. A	 už se jedná
o senátem zamítnutý nový zákoník
práce, antidiskriminační zákon nebo
zákon o neziskových nemocnicích, je
načasování přijetí všech těchto no-
rem těsně před volbami minimálně
zarážející, jelikož evokuje jasnou
otázku: Co jste celé čtyři roky dělali?
Mottu „po nás potopa“ se nevymyká
ani senátem zamítnutá novela záko-
na na ochranu hospodářské soutěže,
kterou společně prosazují socialistič-
tí a komunističtí poslanci. Tato sená-
tem zamítnutá norma měla za cíl vy-
mezit a zakázat zneužívání tzv. eko-
nomické závislosti, čímž mělo být

zlepšeno postavení dodavatelů –
především zemědělců, vůči odběra-
telům – firmám provozujícím ob-
chodní řetězce. I když se úmysl
v tomto případě může zdát správný,
nakonec tento návrh převrací hospo-
dářskou soutěž na hlavu a místo to-
ho, aby ji chránil, tak ji neakceptova-
telně omezuje.

Známým omylem všech socialistů
totiž je snaha umělými státními zása-
hy napravovat domnělé nedokona-
losti trhu, přičemž však tito stoupen-
ci paternalistického státu zapomínají
na to, že každý účastník trhu sám od
sebe nejlépe dokáže zhodnotit situa-
ci a podle toho přiměřeně jednat.
Naproti tomu však chtějí socialisté
do zákona na ochranu hospodářské
soutěže propašovat ustanovení o mi-
nimální ceně nebo závazně omeze-
ných smluvních podmínkách. V tako-

vém případě však už hospodářská
soutěž přestává existovat a místo to-
ho opět nastupuje princip státem ří-
zené ekonomiky, protože co jiného
je hlavním znakem fungujícího svo-
bodného hospodářství, než trhem ur-
čená cena a zaručená smluvní vol-
nost?

Novela zákona na ochranu hospo-
dářské soutěže je tak určitým varová-
ním před tím, kam až mohou socia-
listické experimenty zajít a také při-
pomenutím, že mnohé socialistické
poslance komunistické myšlení ani
zdaleka neopustilo.

Na konci dubna zavítal na krátkou
návštěvu České republiky bývalý ně-
mecký kancléř Gerhard Shröder.
Místo toho, aby řekl Jiřímu Paroub-
kovi, co dělat s deficitním hospoda-
řením, vládní korupcí a neustále se
zvyšující nezaměstnaností, Schröder
sociálním demokratům údajně řekl,
že mají být na Paroubka pyšní, proto-
že žádná jiná země v Evropě nedo-
sáhla takového růstu jako Česko.
Slovinsko a pobaltské státy, které vy-
kazují mnohem vyšší hospodářský
růst než ČR, přitom Schröder pře-
hlédl. Ale to se někdy zahraničním
hostům stává. V případě hodnocení
stavu naší ekonomiky se však přes
ony pověstné růžové brýle mámení
dívá i český premiér, a to je mnohem
horší.

Česká republika je poslední zemí
v EU v přebírání evropského práva
a vůči ČR bylo Evropskou komisí již
zahájeno několik řízení. Nemá smysl
zde hovořit o špatně vyjednaných
přístupových podmínkách členství
v EU současnou vládou, na které
dlouhou dobu upozorňovala ODS.
Ostatně to, že naše firmy jsou nadále
diskriminovány na evropských tr-
zích, že naši lidé nemohou volně pra-
covat v rámci Unie a naši zemědělci
dostávají čtvrtinu toho, co jejich
francouzští kolegové, je dobře zná-
mým faktem. Jen vyjednané platby
pro období 2004–2006 v oblasti
strukturálních fondů jsou jedny
z nejnižších, téměř o miliardu nižší
než v případě podobně lidnatého
Ma�arska. Česká republika od své-

ho vstupu do EU čerpá z evropských
fondů nejméně ze všech členských
zemí (horší je už jen Kypr). Podle
posledních údajů Evropské komise
dokázala ČR ze strukturálních fondů
získat jen kolem 18 procent ze zhru-
ba 53 miliard, na něž jsme v letech
2004–2006 měli nárok. Neschopnost
české vlády využít finance z fondů
EU dosahuje takových rozměrů, že
Evropská komise nám dokonce na-
vrhla přejít ke krizovému manage-
mentu.

Pan Schröder to možná myslel
dobře, ale skutečnost je bohužel ta-
ková, že socialistická vláda zatím jen
slibovala, mystifikovala, lhala a za-
krývala skutečný stav věcí.

KOMUNISTICKÉ MYŠLENÍ
V SOCIALISTICKÝCH HLAVÁCH

ČESKÁ REPUBLIKA A PAROUBKŮV
RŮST NA DLUH

PETR VÍŠEK

výkonný tajemník Unie

malých a středních podniků ČR

JIŘÍ NEDOMA

senátor
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Za čtyři měsíce uplyne pět let od atentátů
teroristů na New York a Washington. Jak
byste zhodnotil dosavadní postup západní-
ho světa v boji proti terorismu?

„Boj proti terorismu“ je slogan,
který se snaží problém v komunikaci
s veřejností zjednodušit. Podstata
problému je složitější. Skutečným ri-
zikem pro západní svět je radikální is-
lamistický džihádismus ve spojení
s prostředky, které používá – tj. tero-
ristické útoky proti civilním cílům
a úsilí získat zbraně hromadného ni-
čení. Zdroje dnešního terorismu mu-
síme vykořenit, dohoda s jeho aktéry
je nepřijatelná. Radikální řešení ale
neexistuje, nemáme-li v zájmu bez-
pečnosti přijít o naši svobodu. Jde
proto o běh na dlouhou tra	, ve kte-
rém zatím slavíme jen částečné úspě-
chy, protože hrozba trvá.

Západní svět je ve své demokracii
zranitelný, a proto se při obraně své
svobody musí více spojit.

Mohl byste zhodnotit postup České republi-
ky v tomto boji? Je zahraniční politika v této
oblasti dostatečně konzistentní?

Naše zapojení do mezinárodní
spolupráce v boji proti terorismu
bych hodnotil jako střídavě oblačné.
Na jedné straně naši vojáci chrání ci-

vilisty na Balkáně a v Afghánistánu,
cvičíme policisty v Iráku a diplomatic-
ky spolupracujeme s Izraelem při je-
ho ochraně před Hamásem. Na druhé
straně se mi mnohá domácí opatření
v okamžicích mezinárodních krizí je-
vila jako dělaná spíše „na oko“ (např.
vyslání nefunkčních transportérů
před budovu Svobodné Evropy).

Co považujete v současnosti za největší
hrozby pro vnitřní a vnější bezpečnost zá-
padní civilizace a potažmo ČR? Jak těmto
hrozbám čelit?

Jsem přesvědčen, že se dlouhodo-
bě podceňuje téma energetické bez-
pečnosti. Evropa včetně naší země je
velmi závislá na dodávkách energetic-
kých surovin. Rusko jako jeden
z hlavních dodavatelů v poslední do-
bě stále víc dává najevo, že energetic-
ké suroviny využívá jako nástroj k ob-
novení své moci a vlivu. Jiná místa ve
světě, odkud Evropa čerpá suroviny –
např. Blízký východ, Írán, severní Af-
rika nebo Nigérie – jsou politicky ne-
stabilní. Situace vyzývá nejen k za-
myšlení, ale také k činům. Měli by-
chom energii šetřit a musíme diverzi-
fikovat její zdroje – druhově i geogra-
ficky. A měli bychom v Evropě více
spolupracovat a soustředit se na opat-
ření v zájmu našeho přežití.

Mohl byste zhodnotit volební programy jed-
notlivých politických stran v oblasti vnitřní
a vnější bezpečnosti? Co Vy považujete za
hlavní priority?

Z toho, co jsem četl, si myslím, že
v těchto oblastech má kvalitní prog-
ram jedině ODS. Ostatní strany se té-
to problematice nevěnují vůbec, nebo
jen velmi povrchně.

V oblasti vnitřní bezpečnosti je dle
mého názoru velkým úkolem dosáh-
nout stavu, kdy policie již nebude
sloužit jako nástroj vnitropolitického
boje, jako v kauzách CzechTek, Dalík
ap., ale naopak přijme roli strážce
bezpečnosti a pořádku v zemi. K to-
mu musí mít vytvořené podmínky.
Zatím se mluvilo o platech policistů,
ale je trestuhodné, že vybavení prů-

měrné služebny dnes zaostává za ja-
koukoli školou, úřadem či zdravot-
ním střediskem. Dálniční a silniční
policie by měla být mobilní, a ne ně-
kde čekat za bukem a třást se strachy,
jestli ji nějaký pirát silnic nesejme.
A dalo by se pokračovat.

V oblasti vnější bezpečnosti je kro-
mě výše řečeného velkým úkolem za-
jistit prostředky pro moderní armá-
du. Za vlády posledního ministra
klesly relativní výdaje na obranu pod
1,8 % HDP. Dostáváme se pod prů-
měr NATO a nectíme závazky, které
jsme dali spojencům v době našeho
vstupu. Čekám v blízké budoucnosti
diskusi, která nebude jednoduchá,
protože vláda v posledních letech ne-
učinila nic pro to, aby veřejnosti vy-
světlila, proč armádu vůbec potřebu-
jeme.

Jaké základní kroky by měl učinit ministr
vnitra, resp. ministr zahraničních věcí po
volbách, po svém nástupu do úřadu?

Nový ministr vnitra by měl nejprve
dát zřetelně najevo, že skončila doba,
kdy je policie používána k politickým
cílům a když se pak pravda provalí,
stane se z ní obecný otloukánek. Dále
je nutné říci jasné slovo do policej-
ních řad – případů, že někteří policis-
té jsou propojeni s organizovaným
zločinem, je příliš mnoho. První kro-
ky by měly sloužit k obnově autority
policejních sborů, kroky následné
pak k přerozdělení zdrojů uvnitř mi-
nisterstva, případně i k získání no-
vých.

Nový ministr zahraničí se přede-
vším musí stát šéfem diplomacie, kte-
rý bude v zahraničí obecně respekto-
ván a tudíž schopen pro naši zemi ně-
co prosadit. Směrem domů je pak
nutné představit realistický vládní
program, který bude vycházet z pot-
řeb země a jejích priorit. Zahraniční
politice by měla dominovat témata ja-
ko je budoucí podoba EU, zlepšení
transatlantických vztahů a ekonomic-
ká diplomacie. Rychle budeme muset
také zahájit přípravy na naše před-
sednictví v EU.

Alexandr Vondra

prezident České euroatlantické rady

Alexandr Vondra (* 1961)
• někdejší poradce prezidenta Vác-

lava Havla pro zahraniční politiku
(1900–1992)

• bývalý náměstek ministra zahra-
ničních věcí (1992–1997)

• bývalý velvyslanec ČR v USA
(1997–2001)

• v současnosti prezident České eu-
roatlantické rady

• kandidát na senátora za ODS za
volební obvod Litoměřice

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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Letos v dubnu se v Ma�arsku konaly
v pořadí páté parlamentní volby od pá-
du komunismu. Poprvé v nich dokázaly
obhájit vítězství vládnoucí strany – po-
stkomunističtí socialisté a liberálně
orientovaní svobodní demokraté.
Kampaň se nesla především ve zname-
ní souboje socialistů a opozičního pra-
vicového FIDESZ o nerozhodnuté vo-
liče. Nižší účast nahrávala vládě, vyšší
naopak opozici.

Sázka na Gyurcsánye

Podobně jako v některých dalších ev-
ropských zemích (např. Německo, Itá-
lie, ČR) vsadila vládnoucí strana na sil-
nou osobnost svého premiéra. Ma�ar-
sko bylo oblepeno a zaplaveno mate-
riály socialistů, ze kterých shlížela sym-
patická, takřka chlapecká tvář Ference
Gyurcsányho. Heslo bylo jednoduché:
„Igen“ (obr. 1), neboli „Ano“, doplně-
né sloganem „Hlasujte pro MSZP“
a utvrzujícím heslem „Vidím to, věřím
tomu, chci to“. O programu pochopi-
telně ani slovo.

TV spot Orbánparlament

Socialisté také vedli negativní kampaň
proti premiérskému kandidátovi opozi-
ce Viktoru Orbánovi. V Ma�arsku je
povolená reklama stran v soukromých
televizích. V ní se objevil i spot, nazvaný
Orbánparlament. Jeho děj se odehrává
v parlamentu, kde se hlasuje o třinác-
tém důchodu. Poslanec Orbán ale chy-
bí. Komentář se ptá, kam zmizel, kde
asi byl, zatímco parlament pracoval.
A dává hypotetické odpovědi, odkazu-
jící k dřívějším aférkám a otazníkům
spojeným s Orbánem. Hrál fotbal?
Chodil s koštýřem na víno po Tokaji?
Nebo venčil psa ve vilové čtvrti, kde
vlastní vilu, kvůli jejímuž nákupu musel
kdysi vypovídat i před imunitním výbo-
rem parlamentu? A spot dále vypočítá-
vá, co všechno ještě parlament po dobu
Orbánovy nepřítomnosti přijal: vysoké
přídavky na děti, oběd zdarma pro chu-
dé děti, termínovaný vklad pro novoro-
zence… to všechno by nebylo, kdyby

záleželo na Orbánovi. Vše je korunová-
no ohromujícím číslem, které ukazuje,
kolikrát Orbán chyběl na hlasování
v parlamentu. Titulek na obrazovce do-
slova říká: „Viktor Orbán v 9576 přípa-
dech nehlasoval.“ (obr. 2)

Srovnávací kampaň FIDESZ

Opoziční FIDESZ vsadil na srovnávací
kampaň své dřívější a nynější socia-
listické vlády. První fáze vylíčila újmy,
kterých se dostalo vybraným cílovým
skupinám za vlád socialistů. Matka od
rodiny i babička říkají, že se jim žije hů-
ře než před čtyřmi lety, kdy vládl FI-
DESZ. Maminka doslova říká: „Bojím
se, že nebudeme schopni zaplatit slo-
ženky.“ A graf ukazuje, že za čtyři roky
narostla cena plynu o 67 %. Babička za-
se tvrdí: „Lék, který beru, už stojí dva-
krát tolik. Sotva mi tak zbude něco na
obživu.“ Graf pak dokumentuje nárůst
ceny léku na srdce za poslední čtyři ro-
ky o 109 % (obr. 3). Ve druhé fázi kam-
paně pak FIDESZ přichází s totožnými
aktérkami, kterým slibuje, jak jejich sví-
zelnou situaci vyřeší. Mamince s dvěma
dětmi slibuje: „FIDESZ bude držet na
uzdě ceny energií.“ Babičce zase garan-
tuje: „FIDESZ opět zastaví nárůst cen
léků.“ (obr. 4) Vše doprovází obecná
hesla: „Dobrá volba, lepší život“ a „Do

toho, Ma�arsko“. FIDESZ se tady
zjevně inspiroval německými motivy,
v čemž nezůstal osamocen.

Když se dva perou…

„Chcete mít klidné Vánoce?“ Ano,
přesně tak se voličů ptaly plakáty kdysi
vládnoucího Ma�arského demokratic-
kého fóra (MDF), které se pokusilo vy-
užít tvrdých soubojů socialistů a FI-
DESZu a vklínit se mezi ně jako třetí sí-
la. To se mu také nakonec povedlo. Pla-
kát využívá barevného kódu stran: mezi
rudým socialistickým a oranžovým FI-
DESZ stromkem se skví „normální“
vánoční stromek v zelené barvě MDF
(obr. 5). U rudého a oranžového strom-
ku jsou společné charakteristiky obou
stran: „Nezodpovědné sliby. Hospo-
dářský krach. Agresivita“. Zelený stro-
mek proti tomu nabízí: „Upřímnost.
Předvídatelnost. Zodpovědnost“.

POLITICKÁ REKLAMA
Ma�arský reklamně-politický mix

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

Obr. 4: FIDESZ,
srovnávací
kampaň: FIDESZ
opět zastaví nárůst
cen léků

Obr. 2: MSZP, negativní kampaň: Viktor
Orbán v 9576 případech nehlasoval.

Obr. 1: MSZP: Ano. Hlasujte pro MSZP

Obr. 3: FIDESZ, srovnávací kampaň:
Lék, který beru, už stojí dvakrát tolik.
Sotva mi tak zbude něco na obživu

Obr. 5: Plakát MDF
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OLDŘICH VOJÍŘ

poslanec PSP ČR

JIŘÍ PAPEŽ

poslanec PSP ČR

PETR ŽIDEK

člen ODS, student LKA

JAKÁ JSOU VAŠE TŘI NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ DO NADCHÁZEJÍCÍCH VOLEB?

anketa pro 3

1. Vyburcovat celou členskou základ-
nu a vést kontaktní kampaň, která bu-
de viditelná, korektní a budeme v ní
nabízet potřebné a splnitelné.
2. Přesvědčit voliče, že po osmi letech
vládnutí ČSSD nastal čas na změnu,
která by kladla důraz na konzervativní
hodnoty jakými jsou například tradi-
ce, rozvážnost, odpovědnost. V de-
mokracii je běžné, že po určitém ob-
dobí musí přijít korekce, která posune
podmínky života vpřed a odstraní ex-
trémy, které zatěžují, korumpují
a musí se na ně vynakládat velké fi-
nanční prostředky.
3. Své poslední přání vyjádřím struč-
ně. NEJDE O MOC, JDE O VŠECH-
NO!

Přál bych si samozřejmě, aby ODS
zvítězila ve volbách, a to navíc způso-
bem, který umožní realizaci našeho
programu v plném rozsahu. Dále bych
si přál, aby se silně omezil vliv komu-
nistů, nejlépe, aby se nedostali do par-
lamentu, i když vím, že to je asi oprav-
du jen sen. Také bych si přál nalézt
klidnou chvíli na dovolenou se svou
manželkou a dětmi, toho času na ně
mám během roku fakt málo. Všem
pak krásné léto.

Asi největší mé přání je, aby všichni
pochopili, že nesmějí připustit �ábel-
ské spojení ČSSD a KSČM, nebo	 jak
se zdá, tak to nejsou dvě strany, ale
pouze dva díly strany jedné. Rád bych,
aby se podařilo sestavit silnou vládu,
která bude mít možnost a prostor
udělat efektivní a potřebné změ-
ny. A nakonec, aby se díky výsledku
voleb dostali komunisté a jim podobní
do pozice, ve které nebudou mít mož-
nost ovlivnit nic důležitého v tomto
státě.
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TŘI ROKY VÁLKY V IRÁKU –
PROHRA, ČI ÚSPĚCH?

hydepark

Bylo-li cílem odstranit nepřátelský a ne-
bezpečný režim, jakož i snížit pravděpo-
dobnost útoku nějaké arabské organiza-
ce na Západě a proti obyvatelům Zápa-
du, pak úspěch. Bylo-li válečným cílem
nastolit fungující liberální demokracii
v Iráku, pak prohra.

Poslední čtvrtstoletí, hlavně však od
roku 1991, když první irácká válka skon-
čila setrváním Saddáma u moci, mnohé
režimy na Blízkém východě podporova-
ly různé protizápadní teroristické orga-
nizace. „Pokud pro bratra Saddáma by-
lo lze přežít otevřenou válku proti Ame-
rice, zajisté je pro mě bezpečné píchat
do toho Velkého Satana formou pod-
pory různých teroristických skupin“ –
řekl si nejeden blízkovýchodní vládce.
Patřilo k folkloru místa a doby, že arab-
ské a islamistické teroristické organiza-
ce dostávaly pomoc od tajných služeb
Libye, Sýrie, Iráku, tzv. Palestinské au-
tority, či Íránu. Pak přišlo 11. září 2001.
Proto se úspěšný boj proti terorismu ne-
může omezit jen na zpravodajské ničení
teroristů. Musí se zaměřit i na to, aby re-
žimy podporu teroristům ukončily; aby
byly od ní odstrašeny. To lze dosáhnout
jen svržením některých režimů a zastra-

šením ostatních. Každý ze zmíněných
režimů mohl sloužit jako odstrašující
příklad pro ostatní tím, že by byl svržen;
ale nějaký z nich svržen být musel. Stal
se jím ten, o němž bylo racionální se do-
mnívat, že jeho zbrojní program je nej-
pokročilejší a nejnebezpečnější – Irák.

Svržení Saddáma zastrašilo jiné režimy

Svržení Saddámova režimu ovoce
přineslo: nejen že tento režim již nikdy
nikoho neohrozí, nýbrž jeho svržení za-
strašilo i jiné režimy, především libyjský.
Kaddáfí si řekl, že nechce skončit jako
Saddám, a tak hodil ručník do ringu:
vzdal se svého zbrojního programu a za-
čal sekat dobrotu.

To měl být správný válečný cíl Zápa-
du: svržení některých režimů nám ne-
přátelských a sponzorujících protizá-
padní terorismus, a zastrašení ostatních.
Po pádu Saddáma neměla být Sýrie Co-
linem Powellem ujištěna, že napadena
nebude, nýbrž měla být ponechána v ne-
jistotě. Nad vahhábistickým establis-
hmentem v Saudské Arábii měl být za-
věšen tentýž Damoklův meč nejistoty.
(A v Íránu se má pracovat na revoluci

proti režimu mulláhů.) Mělo být dáno
režimům na srozuměnou, že západní
akce budou trestné, smrtící a krátké:
zničení režimu, zabití vládců, pak opuš-
tění země; je nám jedno, kdo tam – a jak
– bude vládnout, pokud nebude protizá-
padní.

Amerika si však vytyčila cíl větší, am-
bicioznější, idealistický, a ne tak docela
realistický: vybudování liberální demo-
kracie v Iráku, která by působila jako
světlý příklad k následování pro všechny
ostatní arabské a muslimské populace.
Důsledkem je ale protiamerická gueril-
la v Iráku a snaha některých sunnitských
skupin raději vyvolat v zemi občanskou
válku než se smířit s druhořadým posta-
vením. K občanské válce stále ještě dojít
může, ale taky nemusí – to bude záležet
na Iráčanech samotných a jejich schop-
nosti se mezi sebou dohodnout. My na
Západě na jejich rozhodování máme
vliv malý.

Pro nás je žádoucí stabilizace prozá-
padního iráckého režimu, a	 již
liberálně-demokratického, či nikoli. To
je pro válku Západu s radikálním isla-
mismem věc klíčová: povede-li se, Zá-
pad zvítězí.

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu

Ve čtvrtek 20. dubna, v předvečer os-
lav 15 let ODS v Olomouci, navštívila
tajemnice slovenského ministra zahra-
ničí Magda Vašáryová na pozvání
CEVRO a studentské sekce Meziná-
rodního politologického ústavu Fa-
kultu sociálních studií v Brně, kde dis-
kutovala se studenty o prioritách slo-
venské zahraniční politiky.

Před takřka čtyřmi desítkami po-
sluchačů Magda Vašáryová nastínila
hlavní priority slovenské diplomacie:

orientace na západní Balkán; vytváře-
ní východní politiky Evropské unie;
přesvědčování členů EU, že tato orga-
nizace je schopna řešit jejich problé-
my; rozšiřování Evropské unie; stop
šíření zbraní hromadného ničení a ře-
šení otázky Kosova.

V dalším průběhu přednášky se
pak vyjádřila k dalším zahrani-
čně-politickým tématům, mj. k ožeha-
vé otázce politiky Evropské unie vůči
Bělorusku. „Myslím si, že evropská

politika vůči Bruselu není dobrá – kaž-
dá podpora demokratickým silám mu-
sí být tvořena specificky,“ uvedla na-
příklad Magda Vašáryová. Dalším té-
matem, jemuž se věnovala, byla otáz-
ka Visegrádu. „Visegrádská čtyřka je
pro nás další zahraniční prioritou.
Uvažovat bychom v této souvislosti
měli o koncepci Visegrádské čtyřky
plus, neboli o rozšíření stávajícího
uskupení o Ukrajinu,“ dodala Vašá-
ryová.

CEVRO POZVALO DO BRNA
MAGDU VAŠÁRYOVOU

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

o cevro
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CEVRO PŘIPRAVOVALO
VÍCE NEŽ 100 KANDIDÁTŮ

o cevro

Od začátku března do poloviny dubna
uspořádalo CEVRO celkem jedenáct
seminářů pro kandidáty ODS do Pos-
lanecké sněmovny. Semináře byly po-
stupně organizovány pro kandidáty
v krajích Moravskoslezském, Stře-
dočeském, Olomouckém, Vysočina,
dále v krajích Jihočeském, Liberec-
kém, Královéhradeckém, Pardubic-
kém, Ústeckém, Plzeňském a Jihomo-
ravském. Seminářů se zúčastnilo více
než 100 kandidátů ODS z celkem de-
seti krajů.

Semináře se skládaly ze dvou částí.
Na počátku byl vždy blok věnovaný
komunikaci s voliči a médii, který lek-
torsky pokryli psychologové Jiří Frgal
a Hana Svobodová. Druhý blok, zamě-
řený na ekonomické výsledky vlád
ČSSD, reformní program ODS a vo-
lební strategie jejích konkurentů, při-
pravili ekonomové Jaroslava Kypeto-
vá a Martin Kupec a politologové La-
dislav Mrklas a Petr Sokol.

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

Jak komunikovat s voliči pravidelně
ukazovala dvojice Jiří Frgal – Hana
Svobodová (snímek ze semináře
v Praze).

Účastníci měli možnost praktického
tréninku komunikačních dovedností.
(fotografie ukazuje jednoho
z účastníků semináře v Brně).

Politologii přednášel mj. šéfredaktor
CEVRO Revue Petr Sokol (na snímku
ze semináře v Českých Budějovicích).

Ředitel CEVRO Ladislav Mrklas
přednášel účastníkům seminářů
o volebních programech konkurence
(na fotografii ze školení v Olomouci).

Kromě politologie nabídly semináře
CEVRO i ekonomickou analýzu
vládnutí ČSSD. Na snímku z Pardubic
ekonom Martin Kupec.
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OSLAVY 15 LET ODS
Občanská demokratická strana

21. a 22. dubna slavila své 15. naroze-
niny. Vznikla před 15 lety v Olomou-
ci a právě tam se letošní oslavy kona-
ly. Jejich středem se stala konferen-
ce, kterou pod názvem „15 let české
a slovenské pravicové politiky“ uspo-
řádala Liberálně-konzervativní aka-
demie CEVRO. Konference se ko-
nala přímo na místě, kde proběhl
před 15 lety ustavující kongres ob-
čanských demokratů – v sále Sidia
v olomouckém hotelu Sigmia. Kon-
ferenci, kterou moderoval Ivan Lan-
ger, otevřelo promítání unikátní re-
portáže z ustavující kongresu ODS
v roce 1991. Následovala zdravice
prezidenta republiky a čestného
předsedy ODS Václava Klause.

V prvním bloku konference spo-
lečně vystoupili předsedové Občan-
ské demokratické strany Mirek To-
polánek a Slovenské demokratické
a křes	anské unie – Demokratické
strany (SDKU-DS) Mikuláš Dzurin-
da. Oba předsedové hlavních pravi-
cových sil se zamýšleli nad tím, co
všechno naše republiky spojuje a ja-
ký byl pro nás vývoj po pádu komu-
nismu.

Druhý blok otevřely zahraničně-
-politické příspěvky, které přednesli
státní tajemnice slovenského minis-
terstva zahraničí Magda Vašáryová
a předseda klubu poslanců ODS
v Evropském parlamentu Jan Zahra-
dil. Program konference, které při-
hlížel do posledního místa zaplněný
sál, uzavřelo vystoupení ředitele
amerického Mezinárodního republi-
kánského institutu (IRI) Jana Surot-
chaka a publicisty Martina Štěpánka.

V rámci jednání konference před-
sedové ODS a SDKU-DS M. Topo-
lánek a M. Dzurinda podepsali spo-
lečné prohlášení, jehož plný text na-
leznete v rubrice Měsíc české pra-
vice.

Olomoucké oslavy měly i svou
méně formální část. Po skončení
konference se na olomouckém Hor-
ním náměstí uskutečnil koncert
Pražského komorního orchestru, po

němž se konal velkolepý ohňostroj.
V sobotu 22. dubna oslavy pokračo-
valy další akcí pro širokou veřejnost.
Zábavný program pod názvem „15
let společně po modré“ proběhl za

velkého zájmu veřejnosti v areálu
olomouckého letního kina.

V rámci oslav probíhalo v Olo-
mouci také zasedání Výkonné rady
ODS.

o cevro

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Konferenci sledoval nabitý sál hotelu Sigmia, kde před patnácti lety byla
založena ODS.

Jedním z hlavních řečníků konference byl slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

V rámci konference věnovala ODS Olomouckému kraji šek na 300 tisíc korun na
odstranění následků povodní. Na snímku Mirek Topolánek a hejtman
Olomouckého kraje Ivan Kosatík.
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o cevro

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO

Doprava je v naší republice – v srdci Ev-
ropy – velký problém. Silnice, koleje
i řeky nezatěžují jen dopravní prostřed-
ky domácí, ale i velké množství dopravy
tranzitní. Jedním z nejvíce zkoušených
regionů v tomto směru je Ústecký kraj.
CEVRO uspořádalo v Teplicích konfe-
renci, která měla za cíl diskutovat mož-
ná řešení.

Pozvání na konferenci přijal předse-
da ODS Mirek Topolánek, hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc, místopředse-
da Hospodářského výboru PS Oldřich
Vojíř, prezident Svazu dopravy Jaroslav
Hanák a náměstek Generálního ředi-
telství Českých drah pro osobní dopra-
vu Jiří Kolář. Moderování akce se ujal
odborník na dopravu Aleš Řebíček.

Všichni přítomní se shodli, že sou-
časný stav péče o infrastrukturu je ne-
udržitelný a stát v tomto ohledu zaspal.
Peníze, které jsou uvolňovány na kraje,
jsou nedostatečné. Ústecký kraj napří-
klad dostal na rok celkovou částku, kte-
rá se sotva rovná nutné investici do
mostů v havarijním stavu, na další opra-
vy, či dokonce investice, by vůbec ne-
zbylo.

Mirek Topolánek upozornil, že je
nutné zlepšit čerpání z fondů Evropské
unie. Ing. Hanák připomněl, že za pár
let, po přistoupení Bulharska a Ru-
munska, již na čerpání z fondů může být
pozdě.

Aleš Řebíček shrnul kroky, které je
třeba udělat, do tří bodů. Je důležité
zlepšit legislativní prostředí v dopravě,
změnit právní subjektivitu a strukturu
státních podniků a v neposlední řadě
reformovat financování dopravní infra-
struktury. Nezbývá než doufat, že
k těmto změnám bude po volbách pros-
tor.

LKA: V DUBNU KROMĚ PŘEDNÁŠEK
I SETKÁNÍ AKADEMIKŮ

Vrchol přednáškových bloků v podo-
bě návštěvy ředitele hamburského
Mezinárodního institutu pro hospo-
dářství a politiku Petra Robejška, do-
plněný přednáškami z politologie, ale
také vzájemné setkání pražských
a olomouckých Akademiků v rámci
oslav patnáctého výročí ODS v Olo-
mouci – takový byl dubnový program
pro studenty Liberálně-konzervativní
akademie.

Pořadí přednášek bylo tentokrát,
vzhledem k oslavám, vyměněno a v so-
botu tak zahajovala předposlední sérii
přednášek Olomouc. Zde vystoupil
v dopoledním bloku politolog a ředitel

CEVRO Ladislav Mrklas, který se vě-
noval českému politickému systému
a jeho specifikům. Po něm již přišel na
scénu odborník na mezinárodní vzta-
hy Petr Robejšek, který studentům na-
stiňoval problémy týkající se národ-
ních zájmů.

O den později se LKA přesunula
do Prahy, kde byly na programu stejné
obory, ale mírně odlišné obsazení, ne-
bo	 Ladislava Mrklase vystřídal v poli-
tologickém bloku Petr Sokol, zabývají-
cí se stranickými a volebními systémy.
Odpolední část patřila, stejně jako
v Olomouci, Petru Robejškovi. Kromě
nich před studenty vystoupil i poslanec

Evropského parlamentu Milan Cabr-
noch, který je seznámil s fungováním
instituce, v níž působí.

V květnu čekají studenty poslední
přednášky

Závěrečné bloky přednášek čekaly na
studenty v květnu. Zatímco v Praze se
přítomným představila politologická
dvojice Markéta Pitrová – Ladislav
Mrklas, v Olomouci místo prvně zmi-
ňované přednášel právo soudce Nej-
vyššího správního soudu Vojtěch Ši-
míček. V červnu již na studenty čeká
test a obhajoba závěrečné práce.

PROBLÉMY DOPRAVY
V ÚSTECKÉM KRAJI

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Jaroslav Hanák, Jiří Kolář, Aleš Řebíček a Mirek Topolánek (zleva)
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Ve čtvrtém měsíci roku 2006 přináše-
la česká média řadu informací, v nichž
se zmiňovala i o našem sdružení. Zde
najdete stručný souhrn, o čem se
v souvislosti s CEVRO v dubnu psalo.

Mladá fronta DNES publikovala
19. dubna ve své domácí rubrice člá-
nek s výmluvným titulkem „ČSSD se
barví dozelena“. V textu autor analy-
zuje postoje ČSSD k ekologickým té-
matům a snahu socialistů přebrat vo-
liče Zeleným, stejně jako se věnuje
argumentům, které by proti starono-
vé straně měla používat pravice.
„Zdůrazňujte, že jejich ekologická
daňová reforma zdraží všechny ener-
gie, zdraží benzin i topení. To nebu-
deme topit a jezdit auty?“ pokládá si
v textu řečnickou otázku ředitel
CEVRO Ladislav Mrklas. Článek zá-
roveň informuje o školeních, která
CEVRO pořádá pro kandidáty ODS
a kde se snaží vůči Zeleným nalézt
vhodné argumenty.

Tematice školení kandidátů se vě-
noval i příspěvek ve stejném deníku
o dva dny později. Ten obsáhle refe-
roval o předvolebním vývoji v ČSSD
i ODS. V sekci, věnované ODS, se au-
toři věnovali obsáhle zejména škole-
ní, která CEVRO pro kandidáty ODS
pořádá. Pisatel v textu podává čtenáři

popis průběhu školení, konkrétně
z Brna. „Říkejte raději krátké věty.
Dejte tam dynamiku. Lidem to bude
znít příjemněji,“ cituje deník spolu-
pracovníka CEVRO Jiřího Frgala.
Deník jsou zmiňovány ekonomická
přednáška Martina Kupce a politolo-
gická část ředitele CEVRO Ladislava
Mrklase, který se vyjádřil mj. k lídrovi
jihomoravské kandidátky Bohuslavu
Sobotkovi. „Je to těžký soupeř, ale
stačí připomínat, že je to ministr fi-
nancí bez ekonomického vzdělání,
bez jakékoliv mimopolitické pracovní
zkušenosti a neumí anglicky.“

Nejvíce textů bylo věnováno oslavám
ODS

Největší počet citátů zaznamenala
v dubnu oslava 15 výročí od založení
ODS. Dvakrát o akci referovala Mla-
dá fronta DNES, dvakrát Právo a jed-
nou regionální Olomoucký den. Kro-
mě toho se brněnský deník Rovnost
z 21. dubna 2006 zmínil i o besedě stu-
dentů Fakulty sociálních studií Masa-
rykovy univerzity s tajemnicí ministra
zahraničních věcí Slovenska Magdou
Vašáryovou.

Česká média referovala i o další
akci, na níž se podílelo CEVRO.

Hned v prvních dnech čtvrtého měsí-
ce publikovala Mladá fronta DNES
rozhovor s protidrogovým odborní-
kem Davidem Rasmussenem, který
byl hostem CEVRO a Centra adikto-
logie Psychiatrické kliniky 1. lékařské
fakulty UK v Praze.

Specifický článek věnovaly CEV-
RO Lidové noviny na konci dubna,
kdy se Jiří Felix zamýšlel nad různými
podobami i možnostmi ztvárnění čes-
ké státní symboliky. V závěru pouka-
zuje na fakt, že „Česká centra jsou
označována logem, které o našem
státě a jeho dějinách nevypovídá na-
prosto nic. A kromě toho je téměř
shodné se značkou Liberálně-konzer-
vativní akademie CEVRO, tedy insti-
tuce mající úplně odlišné poslání.“

Autorské texty CEVRO

V měsíci dubnu publikovalo CEVRO
rovněž jeden autorský text. Jednalo
se o recenzi na nový ruský film První
po Bohu ve studentských novinách
AGORA, jehož autorem byl výkonný
redaktor CEVRO Revue. Článek
film chválí mj. za komplexnost děje,
který představuje vše, jen ne jedno-
duchý příběh se š	astným happy en-
dem.

CEVRO V MÉDIÍCHZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

v dubnu 2006
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zahraniční inspirace

PARLAMENTNÍ VOLBY
V MAĎARSKU 2006

LUKÁŠ BENDA

politolog, tlumočník

subjekt
mandáty získané

v jednomandátových obvodech

výsledek na
regionálních
kandidátkách

mandáty získané
přerozdělováním

z celostátní
kandidátky

CELKEM

po 1. kole po 2. kole celkem % mandáty MANDÁTY %
MSZP 34 64 98 43,21 71 17 186 48,19

Fidesz-KDN
P 28 40 68 42,03 69 27 164 42,49

SZDSZ 0 3 3 6,50 4 11 18 4,66
MDF 0 0 0 5,04 2 9 11 2,85

MSZP a
SZDSZ* 4 2 6 – – – 6 1,55

Somogyért** 0 1 1 – – – 1 0,26

* Společní kandidáti MSZP a SZDSZ ** Regionální sdružení „Za župu Somogy“

Výsledek voleb:

O rostoucí koncentraci hlasů pro
úspěšné strany svědčí skutečnost, že za-
tímco v roce 1990 bylo z regionálních
kandidátek obsazeno 120 mandátů,
v roce 2002 už 140 a letos 146.

Dalších 176 poslanců se volí v jed-
nomandátových obvodech volebním
systémem absolutní většiny ve dvouko-
lové variantě. V 1. kole kandidát získá
mandát tehdy, obdrží-li více než 50 %
platných hlasů při nadpoloviční volební
účasti. K tomu došlo letos v 66 obvo-
dech. I toto číslo je výrazně vyšší než
v předchozích volbách a ilustruje sku-
tečnost, že většinou jsou volby od po-
čátku soubojem kandidátů dvou hlav-
ních politických táborů. Ve 2. kole je
zvolen kandidát s nejvyšším ziskem hla-
sů za předpokladu, že volební účast je
alespoň čtvrtinová. Tato podmínka by-
la všude splněna.

Volební systém obsahuje ještě vy-
rovnávací „proporční” prvek v podobě
58 mandátů, rozdělovaných z celostát-
ních kandidátek na základě hlasů, kte-

ré nevedly k obdržení mandátů v před-
chozích dvou způsobech volby. Aby
strana získala mandáty na základě stra-
nických kandidátek (regionálních i ce-
lostátních), musí být její celostátně su-
marizovaný zisk v této části voleb vyšší
než 5 %. Strana, která tento práh ne-
překročí, může získat mandáty v jedno-
mandátových obvodech.

Do Parlamentu se dostalo pět stran

Do voleb roku 2006 se zaregistrovalo
48 subjektů. V 1. kole přišlo volit
67,83 % oprávněných voličů, ve 2. kole
64,39 %. Na základě jejich vůle získalo
parlamentní zastoupení 5 stran. Sa-
mostatně překročily 5 % klauzuli Ma-
�arská socialistická strana (MSZP),
Svaz svobodných demokratů – Ma�ar-
ská liberální strana (SZDSZ) a Ma�ar-
ské demokratické fórum (MDF), na
společných kandidátkách tuto podmín-
ku splnily strany koalice Svazu mladých
demokratů (Fidesz) a Křes	ansko-de-

mokratické strany lidové (KDNP).
Hranici 1 % překročilo ještě radikální
uskupení MIÉP–Jobbik (Strana ma-
�arské pravdy a života spolu s radikál-
ními pozůstatky malorolnické strany)
se ziskem 2,2 %. Ostatní subjekty zůs-
taly hluboko pod 1 procentem.

Vítězem voleb se tedy stala dosa-
vadní vládní koalice MSZP a SZDSZ,
která v parlamentu obsadila celkem
210 křesel (54,4 %). Je to vůbec poprvé
od pádu komunistického režimu, co
dali voliči i pro další období mandát
stávajícímu vládnímu táboru. Vedoucí
strana pravicového tábora – Fidesz –
nepřesvědčila dostatečný počet voličů
o katastrofálnosti výsledků vlády vede-
né Ferencem Gyurcsányem (zejména
hrozivý deficit státního rozpočtu)
a o její škodlivosti pro ma�arský národ
(rostoucí životní náklady, málo nových
pracovních příležitostí atd.). Socia-
listům se naopak dařilo „prodat“ ně-
které své pozitivní výsledky (např. bez-
precedentní rozšíření dálniční sítě).

Asi největším překvapením voleb je
parlamentní zastoupení obou malých
stran (SZDSZ a MDF). Zejména
MDF nedávaly předvolební průzkumy
téměř žádné šance na to, že by samos-
tatně dosáhlo 5 %. Dlouhodobá ten-
dence ma�arského stranického systé-
mu k bipartismu tak ani v letošních vol-
bách nezískala konkrétní podobu ve
dvoubarevném parlamentu. Bipolární
uspořádání je však zjevné, a to i přes re-
lativní úspěch MDF, které se snaží stát
mimo oba hlavní tábory.

VE DNECH 9. A 23. DUBNA 2006 SE V MAĎARSKU KONALY VOLBY DO
NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. JEDNOKOMOROVÝ MAĎARSKÝ PARLAMENT SE
SKLÁDÁ Z 386 POSLANCŮ VOLENÝCH PODLE POMĚRNĚ SLOŽITÉHO
SYSTÉMU: 152 POSLANCI JSOU VOLENI PROPORČNĚ VE 20 REGIONÁLNÍCH
VÍCEMANDÁTOVÝCH OBVODECH. ČÍSLO 152 VYJADŘUJE MAXIMÁLNÍ POČET
MANDÁTŮ, KTERÉ LZE OBSADIT Z REGIONÁLNÍCH KANDIDÁTEK, NEBOŤ
MANDÁTY, KTERÉ SE PŘIDĚLUJÍ ZA HLASY ODEVZDANÉ PRO NEÚSPĚŠNÉ
SUBJEKTY, SE OBSAZUJÍ Z KANDIDÁTEK CELOSTÁTNÍCH.
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galerie osobností

KAREL HAVLÍČEK
BOROVSKÝ

VILÉM TANZER

místopředseda Institutu

Karla Havlíčka Borovského

Karel Havlíček se narodil, jak známo,
roku 1821 v Borové, v rodině vesnické-
ho kupce. Jak sám později přiznává, zá-
sadní vliv na jeho mládí měl místní farář
Brůžek. Gymnaziální studia dokončil
v Německém Brodě. Protože se původ-
ně chtěl stát knězem, nastoupil v Praze
do arcibiskupského semináře. Z tamější
atmosféry byl rozčarován a po několika
měsících byl vyloučen. Odtud pramení
jeho kritický postoj k tehdejšímu stavu
katolické církve a jeho pozdější reform-
ní návrhy obsažené v Epištolách kutno-
horských.

Havlíček jako kritik panslavismu

Následný, skoro dvouletý pobyt Havlíč-
ka v carském Rusku, kam se vydal dělat
domácího vychovatele, z něho udělal
velkého kritika naivních panslavistic-
kých idejí. Po návratu do Čech vzbudil
svými články, zejména známou kritikou
Tylova Posledního Čecha, značný roz-
ruch. Tehdy psal: „Byl by již čas, aby
nám to naše vlastenčení ráčilo konečně
z úst vjeti do rukou.“ Brzy přišla nabíd-
ka na místo redaktora vládních Praž-
ských novin a České včely, kterou přijal,
přestože chtěl být původně českým be-
letristou, nikoliv žurnalistou.

Významným milníkem, nejen v živo-
tě Havlíčkově, byl revoluční rok 1848.
V březnu padl Metternichův režim, byla
přislíbena ústava, která měla garantovat
občanská práva a svobody. A už 5. dub-
na spatřily světlo světa Národní noviny,
první český nezávislý deník, na jehož
stránkách Havlíček formuloval politický
program národních liberálů. Češi, stej-
ně jako mnozí Němci, si tehdy přáli pro-
měnu absolutistické státu v konstituční
monarchii. Zásadní rozpor se projevil
ve vztahu k německé revoluci. Havlíček,

stejně jako Palacký, trval na myšlence
austroslavismu, tedy spolupráci Slovanů
v rámci habsburské monarchie, jako
„federaci“ rovnoprávných národů. Při-
pojení Rakouska, včetně českých zemí,
k rodícímu se Německu jednoznačně
odmítli.

V bouřlivém roce se stal poslancem,
vedl polemiky, jak s radikálními demo-
kraty, tak i vídeňskou reakcí. Za některé
své články se ocitl i na pár dní ve vězení.
Za tvrdou kritiku Oktrojované ústavy
stanul, v té době již zámožný majitel no-
vin, před soudem. Své názory před po-
rotou obhájil a byl v jeho prvním proce-
su osvobozen. Ne vždy dala historie
Havlíčkovým názorům za pravdu. Na-
příklad o komunismu napsal, že se jedná
o bludné učení, které však není pranic
nebezpečné, protože pro svoji absurd-
nost nenajde nikdy dost přívrženců, aby
někde do života uvedeno býti mohlo.

Národní noviny a Slovan

Národní noviny pak vycházely, navzdo-
ry úředním ústrkům, až do začátku roku
1850. Havlíček ve své žurnalistické práci
neustal. Od května začal v Kutné Hoře
vydávat časopis Slovan, který vycházel
dvakrát týdně až do srpna 1851, kdy je-
ho vydávání kvůli stále nepříjemnější
úřední šikaně sám ukončil. Přesto na
nyní již bývalého redaktora čekal ještě
jeden soudní proces. Porota ho znovu

osvobodila a tak vládní konzervativní
kruhy zvolily jiný postup. V noci na 16.
prosince 1851 začala jeho nucená cesta
do vyhnanství v Brixenu, o níž později
sepsal slavné Tyrolské elegie. V dneš-
ním italském Bressanone musel Havlí-
ček strávit několik dlouhých let a napsal
tam svá nejvýznamnější básnická díla.
V létě roku 1855 se mohl vrátit zpět do-
mů, ale jeho zdravotní stav se brzy začal
zhoršovat. Své nemoci Havlíček podlehl
29. 7. 1856, pohřeb se konal 1. srpna.

Karel Havlíček Borovský
(31. 10. 1821–29. 7. 1856)
• zakladatel Národních novin
• představitel národně liberálního

tábora

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ STÁL U ZRODU MODERNÍ ČESKÉ STÁTNOSTI,
POLITIKY, LITERATURY A ŽURNALISTIKY A SVOU ČINNOSTÍ JE VÝRAZNĚ

OVLIVNIL. O ŽIVOTĚ A DÍLE MÁLOKTERÉHO ČECHA BYLO TOLIK NAPSÁNO.
HAVLÍČKŮV OSUD BYL PRO MNOHÉ INSPIRACÍ I VĚDECKÝM MATERIÁLEM,

ALE TAKÉ ZDROJEM LEGEND A IDEOLOGICKÝCH FABULACÍ.
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PŘEČETLI JSME

Robert Higgs

Politická ekonomie strachu

Motto: „Ačkoliv na nás různá nebezpečí jistě čí-
hají, stát nás před nimi nikdy v minulosti nechrá-
nil a nechrání nás ani dnes. Nemůže a ani ne-
chce. Je totiž v jeho zájmu, abychom se báli.“

V březnu letošního roku vydal Liberální in-
stitut útlou, zato však neobyčejně zajímavou
a inspirativní knihu amerického ekonomického
historika a šéfredaktora časopisu The Indepen-
dent Review, profesora Roberta Higgse, Politic-
ká ekonomie strachu.

Robert Higgs, který se specializuje na oblast
války, hospodářských krizí a růstu státní moci,
stejně jako národní obranu a vlastnická práva,
se snaží v publikaci upozornit na fakt, že „stále
větší rozsah našich aktivit se stává předmětem
zájmu veřejných činitelů, aniž bychom o tento

zájem jako jednotlivci nutně stáli.“ Základním
prvkem současného růstu veřejného sektoru je
v Higgsově analýze strach, „strach, že společ-
nost by bez ohledu veřejných činitelů trpěla
mnoha neduhy a svět by byl daleko horším mís-
tem k životu, než je.“

Strategie státního aparátu je pak poměrně
jednoduchá: „objevit nějaké nebezpečí, vzbudit
ve veřejnosti strach a využít jejího zájmu a pos-
kytnout před takovým nebezpečím ochranu.“
S prvním vzrůstem státních intervencí do života
společnosti se pak otevírá Pandořina skříňka,
kterou lze jen obtížně zavřít. Tuto Pandořinu
skříňku představují podle Higgse jednak struk-
turálně-ideologicko-politické změny jako in-
dustrializace, urbanizace, pokles významu ze-
mědělství či rozvoj dopravy a komunikací, jed-
nak aktuální krize jako války či ekonomický úpa-
dek. Jak upozorňuje sám Higgs: „nikdy není stát
tolik ve svém živlu jako v době války“.

Soubor textů Roberta Higgse, který Liberální
institut nabídl, představuje analýzu některých
konkrétních státní aktů, které významně zasahují
do lidských životů. Jeden z textů se například
věnuje vztahu mezi brannou povinností a zásahy
státu do ústavy a lidských práv.

Evergreenem přílišné moci státu a omezo-
vání svobody jedinců je pak daň z příjmu, její-
muž rozboru v daňovém systému Spojených
států se Higgs také věnuje. Kromě jiného se pak
publikace zabývá i velkou ekonomickou krizí,
v závěru rovněž přináší rozhovor s Robertem
Higgsem.

Nepříliš rozsáhlá, ale novými a podnětnými
informacemi nabitá publikace je zásadním pří-
spěvkem do diskuse o (ne)užitečnosti role státu
při spravování lidských záležitostí, o nebezpečí
a rozpínavosti státní moci i příliš velké ceně,
kterou za nesmyslné plány etatistů platíme svojí
svobodou.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Narodil jsem se ve znamení Blíženců a je mi
64 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
V politice jsem od roku 1990, kdy jsem byl zvo-
len členem zastupitelstva města Šumperka, od r.
1994 do r.2002 jsem byl starostou téhož města,
nyní jsem poslancem PS PČR.

Jaké přání byste si rád splnil?
Mít společnou, prosperující firmu se svým sy-
nem.

Máte rodinu?
S manželkou žijeme v bytě, který je v rodinném
domě, kde má svůj byt i rodina dcery a syn. Dvě
dcery z prvního manželství žijí se svými rodinami
v zahraničí.

Na jaký pořad se rád/a podíváte v TV?
V televizi nejraději sleduji cestopisné a naučné
filmy. Rád mám i dokumentární filmy o historic-
kých událostech 20.století. Ze zábavných filmů
pak české filmy a příběhy Jamese Bonda.

Jakou posloucháte muziku?
Velmi rád mám klavírní koncerty a klasiky vážné
hudby. Z populární hudby se pak rád vracím
k českým i zahraničním skladbám 60tých
a 70tých let.

Kterou barvu máte rád?
Mám rád zelenou barvu všech odstínů, které na-
bízí pohled na naši jarní přírodu.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Stálým vzorem v mém životě byl a zůstal můj ta-
tínek.

Jaké máte koníčky?
Dnes je mým koníčkem už jen chalupaření a ku-
tilství. Ze sportu pak turistika a tenis.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
V poslední době upřednostňuji dovolenou v naší
krásné zemi.Sníme však o dovolené ve francouz-
ské Provence.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Na ženě mne musí především zaujmout její oči,
které o ní samé hodně vypovídají.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Největší radost mi udělalo narození krásné
a zdravé vnučky Valentýnky.

Petr Krill / poslanec PSP ČR

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Postavení politických stran
v právním systému ČR

1/ V kterém ústavním předpise má
základní oporu Zákon č. 424/1991,
o sdružování v politických stranách
a hnutích?
a) Listina základních práv a svobod
b) Ústava České republiky
c) jednací řád Sněmovny a Senátu

2/ Členem politické strany nebo hnutí
může být jen:
a) právnická osoba
b) fyzická osoba
c) obchodní společnost

3/ Občan ČR starší 18 let se může
v jednom okamžiku stát právoplatným
a řádným členem?
a) dvou stran
b) jedné strany a dvou hnutí
c) pouze jedné strany anebo hnutí

4/ Strany a hnutí jsou registrovány ve
formě:
a) zájmové sdružení právnických

osob
b) smlouva o sdružení
c) právnická osoba

5/ Návrh na registraci stran a hnutí podá-
vá k ministerstvu vnitra tzv. „přípravný
výbor“ a to nejméně v počtu osob:
a) 10
b) 3
c) 5

6/ Vznik strany a hnutí je nutno doložit
peticí podepsaných osob alespoň v počtu:
a) 1000
b) 100
c) 5000

7/ Který soudní orgán je zmocněn zrušit
politickou stranu nebo hnutí?
a) Nejvyšší správní soud
b) Nejvyšší soud
c) Vrchní soud v Olomouci

8/ V České republice existuje veřejně
přístupný seznam, do kterého se zapisují
všechny politické subjekty podle zákona
o politických stranách: Jak se příslušný
seznam nazývá?
a) Grossův seznam

b) rejstřík stran a hnutí
c) politický rejstřík

9/ Strany a hnutí odpovídají za své
závazky celým svým majetkem. Odpovídají
a ručí za závazky stran a hnutí také
samotní jejich členové?
a) ne
b) ne v období 90 dnů před volbami
c) ano

10/ Mohou strany a hnutí vlastnit majetek
mimo území České republiky?
a) ano
b) ano, ale jen nemovitý
c) ne

11/ Příspěvek na činnost strany zahrnuje
příspěvky:
a) stálý a na mandát
b) stabilní a na mandát
c) provozní

12/ Každé politické uskupení, které
disponuje mandátem poslance nebo
senátora obdrží od státu příspěvek v roční
výši:
a) 900.000
b) 500.000
c) 100.000

13/ Existuje v právním řádu České
republiky legální definice politické strany
nebo politického hnutí?
a) ne
b) ano

14/ Který z níže vyjmenovaných státních
orgánů může kontrolovat hospodaření
politických subjektů v České republice:
a) Nejvyšší kontrolní úřad
b) Ombudsman
c) žádný subjekt

15/ Na jak dlouhou dobu může Nejvyšší
správní soud pozastavit činnost politické
strany nebo hnutí?
a) 2 měsíce
b) 1 rok
c) 6 měsíců

16/ Existuje v České republice oddělení
politických stran a hnutí od státu?

a) ano
b) ne
c) ano, ale jen v přesně definovaných

případech

17/ Mohou být v České republice součástí
stran a hnutí ozbrojené složky?
a) ano
b) ne
c) jejich činnost je ukončena

vyhlášením voleb

18/ Kolik, od roku 1989 do současnosti,
platilo v ČR zákonů o politických stranách?
a) 1
b) 3
c) 2

19/ Kolik stran se přihlásilo do letošních
parlamentních voleb?
a) 25
b) 26
c) 27

20/ Může politická strana založit obchodní
společnost?
a) ano
b) ne
c) ano, ale pouze pro provozování

vydavatelství, publikační činnost či
výrobu a prodej propagačních
předmětů

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

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Rychle nalistujte zákon
o sdružování v politických stranách
a hnutích a studujte!
8–14/ Vaše vědomosti Vám pro
pochopení fungování politické strany
postačují, k dokonalosti ale ještě
kapička chybí.
15–20/ Vy jste skutečný odborník na
postavení českých politických stran!
Smekáme!

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

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

Hádanka

Řešení:Hádanka:BedřichMoldanKvíz:PetrNečas–fyzika,JiříPapež–ekonomikaařízení,EvaDundáčková–právo,HynekFajmon–historie,Ivo
Strejček–pedagogika,BedřichMoldan–životníprostředí,LuděkSefzig–chirurgie,JiříLiška–veterinářství,JiříŠneberger–technickákybernetika,
EvženTošenovský–systémovéinženýrství,RichardSvoboda–literárníhistorie,LucieTalmanová–radiologie,PetrDuchoň–vakuovátechnologie

Kvíz
Poznáte senátora ODS na fotce? Znáte oborové specializace politiků ODS?

Petr Nečas

Jiří Papež

Eva Dundáčková

Hynek Fajmon

Ivo Strejček

Bedřich Moldan

Luděk Sefzig

Jiří Liška

Jiří Šneberger

Evžen Tošenovský

Richard Svoboda

Lucie Talmanová

Petr Duchoň

ekonomika a řízení

fyzika

historie

chirurgie

literární historie

pedagogika

právo

radiologie

systémové inženýrství

technická kybernetika

vakuová technologie

veterinářství

životní prostředí
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž …“ Dokončení výroku
K. H. Borovského, o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností, najdete v tajence. Výrok Silvia
Berlusconiho z minulého čísla zní: „Politická tradice antického myšlení, spojená v Itálii s Machiavellim, říká
jednu věc jasně: každý vůdce potřebuje spojence, a čím vyšší odpovědnost má, tím více spojenců potřebuje.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

květen

Občanská demokratická strana oslavila na konci dubna 15 výročí svého zalo-
žení. Při této příležitosti připravila řadu akcí připomínajících výročí ustavují-
cího kongresu strany, který proběhl 20.–21. dubna 1991 v Olomouci. Hlavní
program oslav byl proto soustředěn právě do hanácké metropole, kde se ko-
nala 21. dubna konference 15 let české a slovenské pravicové politiky. Kro-
mě předsedy Mirka Topolánka a dalších představitelů strany se jí zúčastnili i
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda nebo státní tajemnice ministerstva za-

hraničí Magda Vášaryová. Zdravici konferenci zaslal i prezident a čestný
předseda ODS Václav Klaus. Oslavy v Olomouci byly určeny nejen pro politi-
ky, ale i pro veřejnost. V jejich rámci proběhl koncert Pražského komorního
orchestru a velkolepý ohňostrojem. O den později byl připraven kulturně-
-společenský program 15 let společně po modré v areálu olomouckého let-
ního kina.

ODS oslavila 15 let od svého založení

Společné prohlášení předsedy SDKÚ-DS a předsedy ODS
Mirek Topolánek a Mikuláš Dzurinda podepsali 21. dubna – v den 15. výročí
založení ODS – v Olomouci společné prohlášení následujícího znění:

Občanská demokratická strana a Slovenská křes�anská a demokratická
unie – Demokratická strana představují nejsilnější středopravicová politická
uskupení v našich dvou sousedních zemích, které jsou svázány tak jako žád-
né jiné dvě evropské země.

Máme společné tragické zkušenosti s oběma velkými totalitními hnutími
minulosti – komunismem a fašismem (nacismem). Ty nám velí být v tom
nejlepším slova smyslu antikomunisty i antifašisty. Jsme také velmi ostraži-
tí, když nám někdo slibuje budování ráje na zemi, by� by nesl libě znějící ná-
zvy jako moderní sociální stát či společnost sociálních jistot. Jako protiváhu
nabízíme svobodu, odpovědnost a skutečnou spravedlnost a solidaritu.

Důvěřujeme občanům. Sdílíme společnou víru, že stát by měl dělat je-
nom to, co občané nemohou zajistit vlastními silami. A měl by jim vytvářet
nejlepší podmínky pro jejich aktivitu, seberealizaci a motivaci.

Naše země mají před sebou slibnou perspektivu. Slovensko se pod ve-
dením středopravicové vlády Mikuláše Dzurindy stalo vzorem pro uskuteč-

ňování ekonomických reforem. Přejeme si, aby se po červnových volbách na
stejnou trajektorii vydala i Česká republika. Tato šance by zůstala nevyužita
bez rozsáhlých reforem daní, penzijního systému, zdravotnictví, veřejné
správy, vzdělávacího systému, práva. Slovensko je příkladem odvahy k re-
formám. Odvahy k reformám, které slaví úspěchy. Taková odvaha je vlastní i
ODS.

Vstupem do Evropské unie a NATO nekončí dějiny našich zemí, našich
národů. Členství v obou společenstvích naopak chápeme především jako
prostředek k uskutečnění bytostných zájmů našich občanů. Tedy především
bezpečnosti, ekonomické prosperity, zvyšování životní úrovně a udržení ná-
rodní identity.

Naše společná minulost i prožívaná současnost dokazuje, že jediná
možná politika, domácí i zahraniční, je politika realistická. Lakování věcí na
rudo či oranžovo přenechme socialistům a komunistům. Naše politika
skloubí chtěné s možným. Naše politika je založena na skutečné spolupráci,
která odstraňuje bariéry. Naše politika je založena na odvaze a odpovědnosti.
Naše politika je politikou budoucnosti.

ODS odstartovala ostrou kampaň
Občanská demokratická strana 2. května představila podrobný volební prog-
ram. Jeho zveřejnění předcházela prezentace marketingové podoby progra-
mu, zahájená koncem března. Každý týden ODS předkládala jedno z celkem
pěti volebních témat. Každé z nich má svého programového garanta – eko-
nomiku a podnikání prezentoval Vlastimil Tlustý, téma rodiny a vzdělání Petr
Nečas, program pro zdraví a důstojné stáří představila Miroslava Němcová,
Ivan Langer se zaměřil na téma bezpečnosti a spravedlnosti, garantem prog-
ramu pro vyšší zaměstnanost se stal Petr Gandalovič. Kromě těchto pěti zá-

kladních volebních témat ODS představila jednotlivé „resortní balíčky“ –
živnostenskou patnáctku, prostředí pro zdravý život, legislativní manifest,
program pro český venkov a devatero pro vzdělávací systém. Podrobný vo-
lební program, který byl následně představen na předvolební konferenci v
pražském Slovanském domě, je rozšířenou verzí již zveřejněných volebních
témat. Jeho součástí jsou také regionální programy pro každý z čtrnácti krajů
České republiky. V rámci konference vystoupilo všech 14 krajských lídrů a
zástupci krajů a obcí.

ODS k Macek vs. Rath
Předseda ODS Mirek Topolánek vyzval Miroslava Macka, aby kvůli napadení
ministra zdravotnictví Davida Ratha, ke kterému došlo 20. května, zvážil
členství v ODS. Podle Topolánka byla Mackova reakce absolutně neadekvát-
ní. Macek by měl podle předsedy ODS zvážit své členství ve straně, protože
tím poškozuje její obraz. Stejný názor vyjádřil i první místopředseda ODS
Petr Nečas. Oficiální prohlášení strany následně uvedlo, že se ODS distan-

cuje od způsobu, jakým Miroslav Macek řešil svůj spor s Davidem Rathem
na sněmu České stomatologické komory, jakkoli pro něj a jeho ženu má lid-
ské pochopení a jakkoli doktor Rath ve svých osobních urážkách zachází pří-
liš daleko. Případem se naopak odmítlo zabývat místní sdružení ODS v Zá-
břehu, jehož je Macek členem.
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> jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře
> prostupnost s akreditovaným Bc. studiem
> ročník 2006/2007

– studijní skupina v Praze
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