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úvodník

Edmund Burke, slavný konzervativní
myslitel, kdysi řekl: „(Politická) strana
je skupina osob, jež se spojují, aby na
základě určitého specifického princi-
pu, na němž se všichni shodují, společ-
ným nasazením sil prosazovaly národ-
ní zájmy“ a odlišil politickou stranu od
frakce, jejímž jediným cílem je, na roz-
díl od strany, která se snaží celistvě pl-
nit veřejné zájmy, pouze „nízký a zišt-
ný boj o zisk postů a odměn.“ Připadá
mi, že současné chování sociální de-
mokracie při povolebních vyjednává-
ních je jako střižené na míru definici
frakce.

Možná také pod vlivem kréda
„všechno, nebo nic“ ČSSD perma-
nentně blokuje jakoukoliv dohodu,
která by posunula Českou republiku
směrem k stabilnějšímu (nechci říci
přímo stabilnímu) politickému pros-

tředí. Místo, aby přiznal vlastní poráž-
ku a snažil se dojednat kompromis,
snaží se Jiří Paroubek, bez ohledu na
zájmy této země, stůj co stůj uzmout
co největší kus koláče moci. Na získání
moci není samozřejmě nic špatného,
jen s tím dodatkem, že jejím primár-
ním nositelem je strana, která zvítězí.
A tou je v našem případě ODS.

Je jistě přirozené, že každá strana
se snaží z politického vyjednávání zís-
kat maximum možného. Plně je tento
princip pochopitelný v situaci, kdy
jsou základní mechanismy fungování
státu zajištěny a rozděluje se pouze,
kdo bude mít větší či menší podíl na
konečném směřování země. V České
republice se však v současnosti rozho-
duje o něčem úplně jiném – rozhoduje
se o stabilitě této země, která je bez
vlády nemožná; rozhodujeme o přá-

ních investorů investovat do České re-
publiky, které každý den bez vlády
ekonomicky nesmírně škodí; rozhodu-
jeme jinými slovy o tom, abychom vů-
bec fungovali.

Je otázkou, zda-li je lepší situace
u nás či v povolebním Slovensku, kde
koalice populistů a extremistů spřádá
plány, které mohou zavést zemi zpátky
před rok 1998. Obavy zahraničí i na-
šich slovenských přátel jsou pochopi-
telné. Je však velkou otázkou, zda sta-
bilní a špatná vláda je lepší než vláda
žádná. Existují pro i proti, je však zřej-
mé, že současný vývoj v České republi-
ce není zdravý. Jiří Paroubek by měl
přestat myslet jen na sebe a měl by si
uvědomit, co skutečně prospívá této
zemi. Obstrukce a destrukce to určitě
není.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

právě se Vám dostává do ruky prázd-
ninové vydání časopisu CEVRORE-
VUE. Jako tradičně volíme v letních
měsících formu dvojčísla. Letos popr-
vé ho však doplňujeme o speciální
prázdninovou přílohu, kde najdete ně-
kolik rozsáhlejších textů.

Toto číslo je prvním, které vychází
po českých parlamentních volbách.
O nich jsme přinesli podrobné zpravo-
dajství ve volebním speciálu. To nám
dovoluje zvolit nyní téma, které se ta-
ké týká voleb, ale pro změnu u našich
sousedů.

Na Slovensku se před několika má-
lo dny s premiérským úřadem rozlou-
čil Mikuláš Dzurinda – politik, který
zemi pod Tatrami vedl celých osm let.

Slovensko se pod jeho vedením změ-
nilo k nepoznání. Ze země charakteri-
zované mečiarismem se stal středoev-
ropský ekonomický tygr a vzor ekono-
mických reforem. Co všechno tento
posun znamenal, jak dopadly sloven-
ské parlamentní volby a co bude dál,
se dozvíte v hlavním tématu tohoto
čísla. To přináší několik původních
článků slovenských odborníků i analý-
zy českých autorů.

K tématu patří i rozhovor, v němž
jsme se ptali dosavadního slovenského
ministra zahraničí Eduarda Kukana.
Slovenským volbám je věnována i pra-
videlná rubrika o politické a volební
reklamě, jež je tentokrát součástí té-
matu.

V našem medailonku tentokrát
představujeme „nepolitické názory“
dosavadní místopředsedkyně PS Mi-
roslavy Němcové.

Galerie osobností přibližuje jedno-
ho z nejvýznamnějších současných po-
litologů Itala Giovanni Sartoriho.

Zahraniční inspirace přináší infor-
maci o pravicových stranách ve dvou
nových samostatných státech na mapě
Evropy – Srbsku a Černé Hoře.

Na závěr mi dovolte upozornit, že
CEVRO a s ním i redakce našeho ča-
sopisu se od srpna 2006 stěhuje na no-
vou adresu: Jungmannova 28/17, Pra-
ha 1-Nové Město.

Pěkné prázdninové čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

místopředseda ODS,

předseda CEVRO JAK LZE TAKY DĚLAT POLITIKU
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Presunutie termínu volieb o pár mesi-
acov dopredu spôsobilo, že centrály
politických strán museli pripravova�
oproti pôvodnému plánu predvolebné
kampane vo väčšej časovej tiesni.
Ke	že najrýchlejšie dokázala zarea-
gova� Slovenská demokratická a kres-
�anská únia (SDKÚ) premiéra Miku-
láša Dzurindu, tak sa objavili špekulá-
cie, že ide o vopred plánovaný �ah,
ktorý mal predovšetkým s�aži� situáciu
opozícii (Dzurinda vehementne mož-
nos� predčasných volieb do poslednej
chvíle odmietal). Samotná kampaň
bola ale napokon viac-menej vyvážená
a iba pokračovala v duchu politického
zápasu posledných rokov. Nepriniesla
žiadne výrazne kontroverzné negatív-
ne momenty, tak ako tomu bolo na-
príklad v Českej republike (aj ke	
drobným škandálom sa vyhnú� ne-
dalo).

Reformy ako hlavné téma volieb

Výsledky volieb (vi	 tabu
ka, resp.
graf) dopadli pod
a očakávania, no
v niektorých bodoch ich možno pova-
žova� za prekvapujúce. Ví�azstvo opo-
zičného subjektu Smer – sociálna de-
mokracia (SMER) pod vedením Ró-
berta Fica sa všeobecne očakávalo. Fi-
co kampaň postavil na nekompromis-
nom kritizovaní reformného úsilia
pravicovej vlády. Jednotnú daň,
dôchodkovú reformu, zavedenie plati-
eb v zdravotníctve, snahu o spoplatne-
nie vysokého školstva označoval za ex-
perimenty, ktoré prospievajú úzkej
skupine najbohatších a škodia zvyšnej
väčšine obyvate
ov Slovenska. Podari-
lo sa mu úspešne spravi� z reforiem
ústrednú tému volieb, pričom jeho

subjekt bol všeobecne vnímaný ako
ich hlavný kritik a tak pochopite
ne
dokázal priláka� najväčšiu čas� popu-
lácie nespokojnú s dovtedajším pôso-
bením pravicovej vlády. Oproti vo
-
bám v roku 2002 si v	aka sústavnej
štvorročnej kritike polepšil čo do poč-
tu hlasov takmer dvojnásobne.

Druhým subjektom, ktorý profito-
val z toho, že prvoradou témou volieb
boli práve reformy, je SDKÚ, ktoré
stálo na opačnej strane barikády než
SMER. Premiér Dzurinda sa snažil
presviedča� voličov, že Slovensko re-
formy potrebovalo a že je to práve
SDKÚ, ktorá mala odvahu ich presa-
di�. Táto stratégia bola napokon po-
merne úspešná. V predvolebných prie-
skumoch verejnej mienky sa SDKÚ
pohybovala v rozmedzí 10–12 % hla-
sov. Už tradične sa ale ukázalo, že
predvolebné prieskumy verejnej mien-
ky nie sú spo
ahlivým indikátorom.
SDKÚ napokon obdržala viac než
18 % hlasov a jej výsledok je jedným
z hlavných prekvapení tohtoročných
volieb a aj ke	 to ani z	aleka nestačilo
na SMER, Dzurinda môže by� považo-
vaný za jedného z ví�azov.

Analýza regionálnej podpory jed-
notlivých strán a štruktúry elektorátu
ukazuje, že SDKÚ má silné zázemie
predovšetkým vo väčších mestách, pri-
čom jednoznačne dominuje Bratisla-
va. Naopak SMER má silnú podporu
v menších mestách a na vidieku. V ré-
torike SMER-u sa upozorňovanie na
regionálnu disparitu (bohatá Bratisla-
va verzus chudobný zvyšok Slovenska)
objavovalo často a ve
mi účelne. Soli-
darita so zaostalejšími a chudobnejší-
mi regiónmi pri prerozde
ovaní verej-
ných príjmov má v programových

prioritách SMER-u významné miesto,
čo sa vo volebných výsledkoch logicky
odzrkadlilo. Najlepší výsledok dosia-
hol SMER na severe, strede a východe
Slovenska – stal sa ví�azom v Trenči-
anskom, Žilinskom, Banskobystric-
kom, Prešovskom a Košickom kraji.

Prekvapení: SNS

Jedným z prekvapení je aj pomerne
vysoký počet hlasov pre extrémne na-
cionalistickú Slovenskú národnú stra-
nu (SNS) primátora Žiliny Jána Slotu.
V poslednom funkčnom období „ná-
rodniari“ zastúpenie v NR SR nemali,
pretože v období, ktoré predchádzalo
vo
bám v roku 2002 sa im nepodarilo
prekona� osobnú animozitu a tak kan-
didovali ako dve samostatné národné
strany (SNS a Pravá SNS), pričom obe
získali iba niečo cez 3 %. Ján Slota ve
-
mi rýchlo pochopil, že ak chce uspie�,
musí v nacionalistickom tábore obno-
vi� jednotu, čo sa mu viac-menej poda-
rilo a dnes �aží zo synergického efektu.
V predvolebnej kampani iba okrajovo
reflektoval otázku reforiem (a to
väčšinou kriticky) a voličov získaval
najmä tzv. „ma	arskou kartou“ a vy-
hraňoval sa predovšetkým voči Strane
ma	arskej koalície (SMK), ktorá na
Slovensku politicky zastupuje ma	ar-
skú menšinu (Slota dlhodobo odmieta
hlavne to, aby sa táto strana podie
ala
na vláde). Pred vo
bami si kládol za ci-
e
 obdrža� minimálne to
ko hlasov
ako SMK, v čom bol zhruba o tisíc hla-
sov úspešný.

Volebný zisk SMK pritom možno
tiež považova� za úspech, aj ke	 o vý-
raznejšie prekvapenie sa nejedná,
ke	že to iba potvrdzuje dlhodobo sta-
bilizovanú pozíciu strany na sloven-
skej politickej scéne. Jednou z príčin
(okrem ve
mi konzistentného pôsobe-
nia vo vláde bez výraznejších zlyhaní
a destabilizujúcich prejavov) je, že ne-
existuje iná relevantná politická stra-
na, ktorá by dokázala efektívne zastu-
pova� záujmy etnických Ma	arov.

Volebný výsledok 	alšej stálice
medzi slovenskými politickými subjek-

téma

VÝSLEDKY VOLIEB
DO NÁRODNEJ
RADY …

MARIÁN BELKO

politolog FSS MU

PO ŠTYROCH ROKOCH VLÁDY PRAVICOVÝCH STRÁN SA NA SLOVENSKU 17.
JÚNA KONALI VO�BY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (NR SR).
JEDNALO SA O VO�BY PREDČASNÉ, A TO V DÔSLEDKU DEFINITÍVNEHO
ROZKOLU VO VLÁDNEJ KOALÍCIÍ, KEĎ SA KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ
HNUTIE (KDH) ROZHODLO ODÍSŤ DO OPOZÍCIE (ŠTANDARDNE BY SA VO�BY
MALI KONAŤ V SEPTEMBRI).
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tami – Hnutia za demokratické Slo-
vensko (HZDS) – je rozporuplný. Zisk
menej než 9 % pre subjekt, ktorý dote-
raz vyhrával všetky slovenské parla-
mentné vo
by od vzniku samostatnej
SR, rozhodne očakávania a predstavy
politikov HZDS nesplnil. Charizma
neslávne známeho bývalého premiéra
a predsedu HZDS Vladimíra Mečiara
postupne vyhasína a nedokáže prilá-
ka� to
ko voličov ako v minulosti.
HZDS ju, zdá sa, nedokázalo ničím
nahradi�. Svedčí o tom aj ve
mi ambi-
valentný a vágny program, ktorý tento
subjekt vo vo
bách ponúkol. Na strane
druhej sa Mečiar už od odchodu do
opozície po zlomových vo
bách v roku
1998 snaží prekona� ostrakizáciu vlast-
nej osoby a z toho vyplývajúci nulový
koaličný potenciál HZDS, čo sa mu
podstatne darí až v súčasnosti. Hne	
po vyhlásení výsledkov volieb bolo jas-
né, že to bude práve HZDS, ktoré sa
stane pri formovaní vlády jazýčkom na
váhach. Zdá sa, že nízky zisk hnutia vo
vo
bách a obnova koaličného poten-
ciálu idú ruka v ruke. HZDS v pred-
volebnej rétorike lavírovalo medzi
SMER-om a SDKÚ, čím si síce chcelo
ponecha� otvorené dvere pri povoleb-
nej spolupráci, no zároveň to neoslo-
vovalo ani zástancov ani kritikov refo-
riem a niektorí bývalí priaznivci hnutia
sa dokonca priklonili skôr k SNS.

Posledným subjektom, ktorý sa do
NR SR dostal, je KDH. Jeho predsta-
vitelia pred vo
bami odhadovali, že
získajú minimálne dvojciferné percen-
to hlasov, čo sa im nepodarilo. Rozkol
medzi SDKÚ a KDH tak hnutiu nija-
ko výrazne neprospel. Za neúspešný,
a v niektorých prípadoch až katastro-
fický, možno považova� aj výsledok
subjektov, ktoré sa do parlamentu ne-
dostali, pričom túto ambíciu rozhodne
mali. Za zmienku stojí napr. Slobodné
fórum (SF), ktoré vzniklo odchodom
časti členov SDKÚ okolo Zuzany
Martinákovej, Aliancia nového obča-
na (ANO) bývalého ministra hospo-
dárstva Pavla Ruska alebo Komunis-
tická strana Slovenska (KSS), ktorá
v predchádzajúcom období v NR SR

figurovala, ale nenaplnila očakávania
svojich priaznivcov a tí zistili, že bude
efektívnejšie, ak svojim hlasom v boji
proti reformám podporia iný 
avicovo
orientovaný subjekt – SMER.

Voliči reformy neodmietli

Zaujímavos�ou pritom je, že aj ke	
SMER vysvet
uje svoje ví�azstvo ako
odmietnutie reforiem občanmi, tak je
v podstate jedinou relevantnou stra-

nou, ktorá sa voči reformám striktne
a nekompromisne postavila (SNS
a HZDS svoju pozíciu neformujú pri-
márne reflektovaním tohto problému)
a zisk subjektov, ktoré reformy na Slo-
vensku zavádzali a obhajovali (SDKÚ,
SMK, resp. KDH), v súčte prevyšuje
zisk SMER-u. Signál, ktorý voliči dali
politickým stranám by sa teda skôr než
odmietnutie reforiem an bloc dal in-
terpretova� ako volanie po ich dola-
dení.

… SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

(17. 6. 2006)

Graf 1: Podiel platných hlasov pre jednotlivé politické subjekty (v %)

Pozn.: Zahrnuté sú subjekty, ktoré získali minimálne 3 % hlasov.
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (www.statistics.sk).

Subjekt

Vo�by 2006 Vo�by 2002

Hlasov Mandátov Hlasov Mandátov

počet % počet % počet % počet %

SMER 671 185 29,14 50 33,33 387 100 13,46 25 16,67

SDKÚ 422 815 18,36 31 20,67 433 953 15,09 28 18,67

SNS 270 230 11,73 20 13,33 95 633 3,33 0 0

SMK 269 111 11,68 20 13,33 321 069 11,17 20 13,33

HZDS 202 540 8,79 15 10,00 560 691 19,50 36 24,00

KDH 191 443 8,31 14 9,33 237 202 8,25 15 10,00

KSS 89 418 3,88 0 0 181 872 6,33 11 7,33

ANO 32 775 1,42 0 0 230 309 8,01 15 10,00

Celkom 2 303 139 100,00 150 100,00 2 875 081 100,00 150 100,00

Pozn.: Zahrnuté sú výhradne subjekty, ktoré aspoň v jedných vo�bách prekročili
5 %-nú hranicu vstupu do parlamentu.
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (www.statistics.sk).

Tab. 1: Porovnanie výsledkov volieb do NR SR v rokoch 2002 a 2006
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KAM MÍŘÍ SMĚR

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Robert Fico, který stojí od jejího vzni-
ku v čele strany Směr, si totiž do vlády
vybral nacionalistickou Slovenskou
národní stranu a Mečiarovo Hnutí za
demokratické Slovensko. O takovém
koaličním složení se sice na Slovensku
spekulovalo jen před volbami, ale Fico
takové úvahy odrážel slovy, že se jedná
o propagandu jeho politických odpůr-
ců. Proto zveřejnění rozhodnutí Fico-
va Směru, že bere do vlády nacionalis-
ty a mečiarovce, překvapilo mnoho
Slováků, zacloumalo jejich měnou
a vyvolalo rozruch v zahraničí.

Kde se vzal Směr?

Směr dnes nese přídomek Sociální de-
mokracie a je považován, i díky člen-
ství ve Straně evropských sociálních
demokratů, za stranu socialistickou.
Její kořeny i vývoj ale spíše dokládají,
že se jedná o populistickou stranu jed-
noho muže.

Směr založil Robert Fico v roce
1998. Tehdy jako mladý a nadějný pos-
lanec a dokonce už i místopředseda
postkomunistické Strany demokratic-
ké levice opustil svou dosavadní poli-
tickou stranu. Důvod byl tehdy prostý.
Na Fica nezbylo ani místo ministra
spravedlnosti ani post nejvyššího pro-
kurátora. A tak založil Směr. Mělo se
jednat o nový typ strany, která nebude
ani vpravo ani vlevo, ani s Mečiarem
ani proti němu. Proto měla strana pů-
vodně v názvu Směr – Třetí cesta.

Fico přes deklarace o nové neideo-
logické politice vsadil na starou osvěd-
čenou kartu – populismus. Bojoval za
trest smrti, napsal knihu pro řidiče, jak
se vyhnout pokutě, a občas zahrál na
protima	arskou notu. Fico sbíral bo-
dy. Stál v opozici proti široké protime-
čiarovské koalici a chystal se na volby
v roce 2002. Do kampaně vstupoval ja-
ko favorit. Investoval do propagace
své strany obrovské sumy, ale dočkal
se obrovského zklamání. Předstihla ho
Dzurindova i Mečiarova strana a ze
snu o premiérském křeslo nezbylo nic.

Fico se ocitl opět v opozici a tento-
krát proti Dzurindově pravicové re-
formní straně. Nalezl v sobě proto své
staré levicové kořeny, pohltil svou ma-
teřskou stranu i další levicové subjekty
a stal se „sociálním demokratem“.
Účelový tah mu vyšel a v roce 2006 již
volby dokázal vyhrát. Opět ho ale
zaskočil mnohem slabší výsledek než
čekal a než signalizovaly předvoleb-
ní průzkumy. Pro mnohé totiž Fico
i v dresu sociální demokracie zůstal
pouhým populistou a jeho strana, v níž
kromě Fica nejsou žádné trochu vý-
raznější osobnosti, jen nástrojem k do-
sažení Ficových politických ambicí.

Ficova vláda: Mečiar se vrací.
A mečiarismus?

Na základě volebních výsledků si Fico
musel vybrat alespoň jednoho koalič-
ního partnera. Rozhodl se však pro

dva, protože dvojkoalice byla početně
možná jen se stranou dosavadního
premiéra Mikuláše Dzurindy. Tu ale
Fico nechtěl, protože by znamenala
„zradu na voličích“. Zbývala tedy vol-
ba, s kým Fico usedne v koalici. Zda
to budou strany, které dosud vlád-
ly s Dzurindou – konzervativní Křes-
�anskodemokratické hnutí (KDH)
a menšinová Strana ma	arské koalice
(SMK), nebo někdo z populistické
části politického spektra.

Fico dlouho neváhal a vybral si dvě
nejproblematičtější postavy slovenské
politiky (a jejich strany) Vladimíra
Mečiara a Jána Slotu. Mečiar zavedl
Slovensko do mezinárodní izolace
a jeho vlády v letech 1992 až 1998
mnohdy sklouzávaly za hranici demo-
kratického vládnutí. Ján Slota vládne
už roky jako primátor Žilině a celou
svou politiku staví na útocích na Ma-
	ary, Romy a Čechy. Složení vlády tak
evokuje staré Mečiarovy časy.

Jediný přítel Paroubek

Slota ani Mečiar nedostanou v koalici
žádné funkce, přesto Fico svou volbou
ukázal, že nemá mnoho společného se
stranami, které svůj vzor vidí v zápa-
doevropských demokratických stra-
nách.

Směru nyní hrozí vyloučení ze Stra-
ny evropských sociálních demokratů
i jejího klubu v Evropském parlamen-
tu. Ficovi to ale moc nevadí. Splnil si
svůj premiérský sen a je mu vlastně
jedno s kým.

Zajímavé je, že jediný, kdo se Fica
v celé „socialistické Evropě“ zastal,
byl Jiří Paroubek. Asi ani jemu by ne-
vadilo vládnout s extremisty a hodnoty
sociální demokracie jsou i u něho až
na druhém místě. Za touhou po vlád-
ním křesle.

SLOVENSKO MÁ OD POČÁTKU MĚSÍCE NOVOU VLÁDU. NOVÝ PREMIÉR
ROBERT FICO PŘEKONAL SLOVENSKÝ REKORD A SESTAVIL VLÁDU ZA DVA
TÝDNY. TÍM ALE VŠECHNY DOBRÉ ZPRÁVY KONČÍ. PROBLEMATICKÁ JE
OSOBA PREMIÉRA I SLOŽENÍ KOALICE. TU TOTIŽ TVOŘÍ STRANY, O JEJICHŽ
STANDARDNOSTI LZE S ÚSPĚCHEM POCHYBOVAT.
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SLOVENSKÁ PRAVICE
NA ROZCESTÍ

téma

Slovenská pravice je – obdobně jako
celá společnost – rozdělená podle ně-
kolika os. První z nich je příslušnost
k národnostní skupině. Nedílnou sou-
částí pravého spektra je kromě sloven-
ských stran i uskupení reprezentující
drtivou část ma	arské populace –
Strana ma	arské koalice (SMK), kte-
rá letos opět získala 20 mandátů.

Daleko rozdrobenější je slovenská
část pravice. Tu štěpí především osa
oddělující religióznější část populace,
koncentrovanou především na venko-
vě, a sekulárnější voliče, kteří se rekru-
tují hlavně z velkých měst v čele s Bra-
tislavou. Ještě před několika lety se ta-
to osa projevovala paralelní existencí
výrazně katolického KDH a různých
alternativních středopravicových sub-
jektů, a� už to byla Dzurindova kon-
zervativně-liberální SDKÚ nebo silně
sekulární Ruskova Aliance nového ob-
čana (ANO). Letos se dualita zhmot-
nila ve sporu o tzv. výhradu svědomí,
který KDH použilo jako záminku pro
svůj odchod z vládní koalice. Jelikož
ANO mezitím vyklidilo pozici, zvolil
premiér Dzurinda se svojí SDKÚ-DS
taktiku širšího oslovení městského
elektorátu. Tím dostala zmíněná osa
nový impuls. KDH oproti roku 2002
ztratilo jeden poslanecký mandát, za-
tímco SDKÚ-DS získala tři nová par-
lamentní křesla.

Třetím tradičním a nejzhoubnějším
dělítkem slovenské pravicové scény
jsou personální otázky. Vedle mar-
ginalizované ANO, jež letos ztrati-
la 6,5 procenta hlasů, se premiéru
Dzurindovi, který má dar získávat si
nejen příznivce, ale i zapřísáhlé odpůr-
ce, nově postavilo i Svobodné fórum
(SF). Tedy uskupení vzniklé odštěpe-
ním vlivného křídla SDKÚ-DS, vede-
ného exministrem Šimkem. SF získalo

3,5 procenta hlasů a do Národní rady
se nedostalo.

Právě personální otázky, zejména
pak odpor části bývalých koaličních
spojenců vůči Dzurindovi, také přispě-
ly k tomu, že jak KDH, tak SMK začaly
již před volbami koketovat s myšlen-
kou účasti ve vládě vedené Robertem
Ficem. Tento spor rozštěpil především
KDH, které tak do opozice odchází
s hlavou zamotanou vnitřními rozbroji.
Úvahy o vládnutí s Ficem zřejmě také
napomohly rychlému sestavení sloven-
ské vlády. Především Mečiarovo usku-
pení LS-HZDS se totiž zaleklo toho,
že by opět mohlo zůstat v opozici, a tak
k vyjednávání přistoupilo prakticky
bez jakýchkoli požadavků a smířilo se
i s tím, že jeho vůdce bude bez význam-
nější funkce. To byl důležitý moment
i proto, že také Dzurinda ve svém plá-
nu na setrvání v úřadu premiéra počí-
tal s nějakou formou zapojení HZDS.
Mečiarova formace se tak stala jazýč-
kem na vahách, avšak jazýčkem vystra-
šeným a povolným vůči vítězi voleb.

Kdo vlastně bude vládnout?

Hlavní otázkou zůstává to, jak dlou-
hou vydrží bizarní slovenská koalice.
Nejen zkušenosti minulých osmi let
ukazují, že u našeho východního sou-
seda je možné dlouhodobě vládnout

s menšinou. Není tedy vůbec vylouče-
né, že Fico použije současné koaliční
partnery jen k ustavení své vlády, pak
je z vlády vypudí a půjde ve šlépějích
svého předchůdce – tedy bude hledat
podporu napříč spektrem.

Právě v tom tkví největší nebezpečí
pro slovenskou demokratickou pravi-
ci. Lákadlo podílet se za dílčí ústupky
a personální benefity na vládnutí bude
u všech minulých vládních stran velké.
Spolu s odporem KDH a části SMK
k Dzurindovi to může vést k dalšímu
pnutí na pravici. Takřka jistě se dá říci,
že Dzurinda se nestane lídrem sjedno-
cené pravice. Bu	 jeho SDKÚ-DS ne-
bo konkurenční KDH (a po případ-
ném vypuzení nacionalistů možná
i SMK) totiž může s Ficovou vládou
docela dobře spolupracovat. Konku-
rence mezi nimi se tak jenom zvýší.

SDKÚ-DS tento scénář přináší jed-
nak šanci stát se poprvé jedinou sku-
tečnou opozicí, jednak riziko skončit
v izolaci. Dzurinda také bude řešit di-
lema, zda za cenu mesaliance s Ficem
raději bránit reformy, nebo principiál-
ně přejít do opozice, ovšem za cenu
obětování části své dosavadní práce.

A� to nakonec dopadne tak či onak,
jedno je téměř jisté – standardizace
slovenské politické scény a jejího uspo-
řádání podle levo-pravé osy se opět
odkládá.

JSOU TO ALE PARADOXY, PANE VANĚK! CHTĚLO BY SE S KLASIKEM ŘÍCI PŘI
POHLEDU NA VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH VOLEB A VZNIKAJÍCÍ FICOVU VLÁDU

POPULISTŮ VŠECH BAREV A ODSTÍNŮ. JEŠTĚ NIKDY NEBYLA SLOVENSKÁ
PRAVICE TAK SILNÁ JAKO NYNÍ. A PŘECE PO VELKÉM VOLEBNÍM ÚSPĚCHU
S VYSOKOU MĚROU PRAVDĚPODOBNOSTI SKONČÍ V OPOZICI. JEŠTĚ NIKDY

NEBYLO MEČIAROVO HZDS TAK SLABÉ. A PŘECE SE STEJNOU MĚROU
PRAVDĚPODOBNOSTI BUDE PO NEÚSPĚŠNÝCH VOLBÁCH VLÁDNOUT.

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO
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VOLEBNÍ KAMPANĚ
VE SLOVENSKÝCH
VOLBÁCH

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Politický marketing na Slovensku

Tak razantní nástup marketingových
metod, který do české kampaně vnesla
americká poradenská firma Penn,
Schoen & Berland, se na Slovensku
nekonal. Představitelé slovenské
SDKÚ-DS nám prozradili, že i oni byli
kontaktováni touto společností, ale
nabídku odmítli a spolehli se na vlast-
ní síly. Robert Fico a jeho SMER-
-sociálna demokracia se zase spíše než
od Gerharda Schrödera učili u Jiřího
Paroubka. Jeden rozdíl je zajímavý: na
rozdíl od jiných zemí nejsou v zavádě-
ní metod politického marketingu ak-
tivnější strany levého středu, ale pravi-
cová SDKÚ-DS.

Slovenské kampaně jsou o progra-
mu (nejvíce SDKÚ-DS), o osobnos-
tech (leckdy kontroverzních) leaderů
(např. LS-HZDS, SMER-SD, SNS),
někdy o kombinaci těchto prvků. Vel-
ká role připadá na osobnostní charak-
teristiky kandidátů, charisma, vůdcov-
ství, přesvědčivý projev. Větší roli než
u nás hrají i osobní formy agitace, zej-
ména meetingy, ale i u nás odmítané
metody door-to-door (ode dveří ke
dveřím) a zapojení dobrovolníků. Ne-
gativní a srovnávací metody jsou ofi-
ciálně považovány za nefunkční. Stra-
ny se tedy zdánlivě zaměřují na pozi-
tivní prezentaci, nicméně negativní
prvky tím vůbec nejsou odbourány –
právě naopak. Zadržovaná negace se
přenáší na osobní rovinu, do diskuzí,
osobních výpadů a žalob. Měli jsme
možnost sledovat poslední předvoleb-
ní duel mezi Dzurindou, Ficem a Me-
čiarem a i po drsných zkušenostech
z naší kampaně jsme byli překvapeni.
Míra útoků a napadání, umocněná i
tím, že si Fico s Dzurindou tykají, pře-
konala i naše debaty. Na druhé straně
se díky dlouhodobému snažení SDKÚ

(kampaň „Mluvme k věci“) podařilo
donutit čelní politiky k pseudo-odbor-
ným debatám. Bylo zajímavé sledovat
třeba Vladimíra Mečiara, jak se po-
kouší lidově vysvětlit témata jako je
třeba výše daní nebo dvojí zdanění di-
vidend.

Ukázky kampaní stran

Jednoznačně nejlepší kampaň ve slo-
venských volbách předvedla SDKÚ-
-DS. Jejich velkou výhodou je konti-
nuální práce (tedy ne u nás tak oblíbe-
ný způsob, kdy s vyhlášení volebních
výsledků končí veškerá promyšlená

komunikace s voliči) a stabilní volební
team, který funguje kontinuálně již
několik let ve stejném složení. Nevý-
hodou je pak nepřekonané elitářství –
taktika strany je skvělá, ale pouze po-
kud má v plánu volební výsledek ně-
kde mezi 10–20%.

Za pozornost stály zejména již zmí-
něná kampaň „Hovorme k veci“
(obr. 1) a dále návazná kampaň:
„Ide o …“ (obr. 2), která kombinuje
programové priority a vedoucí osob-
nosti strany. V závěrečné fázi se strana
zaměřila na komunikaci nutnosti do-
končit reformy, jako vlastně jediné ro-
zumné varianty (obr. 3).

Oproti tomu, kampaň vítězné stra-
ny SMER-SD byla postavená hlavně
na osobě Roberta Fica. Strana vtipně
využila svůj název ve sloganu „Sme-
rom k ĺu	om“ a v závěrečné fázi po-
užila úderné „Poj	te rozhodnú�“
(obr. 4).

VOLEBNÍ KAMPANĚ NA SLOVENSKU PROBÍHALY DÍLEM PARALELNĚ
S KAMPANĚMI V ČESKÉ REPUBLICE, DÍLEM BEZPROSTŘEDNĚ PO NAŠICH
VOLBÁCH. I PROTO JIM MOŽNÁ BYLA VĚNOVÁNA V ČESKÝCH MÉDIÍCH JEN
MALÁ POZORNOST.

Obr.4: Megaboard SMERu v centru BratislavyObr. 3: Závěrečná fáze
kampaně SDKÚ-DS

Obr. 1: Kampaň
SDKÚ-DS „Hovorme
k veci“

Obr. 2: Kampaň SDKÚ-DS „Ide o …“
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MOŽNÝ POVOLEBNÝ
VÝVOJ ZAHRANIČNEJ

POLITIKY SR

LUCIE KLAPÁČOVÁ

zahraniční tajemnice

SDKÚ-DS

téma

Tou horšou správou je, že populizmu
a nacionalizmu sa darí. Hnutie bývalé-
ho premiéra Mečiara je na ústupe a ak
strana neponúkne v najbližšej dobe
dobrý program a dôveryhodnú čita-
te
nú principiálnu politiku a lídrov,
stratí podporu úplne. Ve
ká čas� ich
voličov však prešla do tábora Róberta
Fica, ktorého takmer 30 % je tiež
prekvapivý výsledok. Rovnako zjed-
notení nacionalisti hrajúci na ma	ar-
skú kartu a pri�ahujúci svojou „priro-
dzenos�ou“ a „jednoduchos�ou“ xe-
nofóbne a šovinisticky naladených vo-
ličov to dotiahli na 11 % a zdá sa, že
i do vlády.

Na Slovensku sa v tejto chvíli for-
muje najhoršia možná vládna koalí-
cia: Smer – HZDS – SNS. Čo to zna-
mená pre zahraničie? A ako bude vní-
ma� zahraničie nás?

Odpove	 na druhú otázku je mož-
né číta� už v reakciách na výsledok slo-
venských volieb a formovanie koalície
Smer – HZDS – SNS. Od znepokoje-
nia, ktoré prezentovali na margo svo-
jich krajín zahraničné médiá vrátane
našich susedov, cez „strach“, o kto-
rom hovoril Hannes Swoboda, pod-
predseda klubu socialistov v EP po
„šok“, o ktorom sa vyjadroval Hans-
-Gert Poettering, šéf frakcie EPP.
Lídri skupín v Európskom parlamente
vydávali stanoviská, v ktorých sa obá-
vali nastupujúcej koalície. Už kombi-
nácia Smer s inými stranami alebo
Smer – HZDS s inou stranou vyvolá-
vala obavy oh
adne rušenia reforiem
a zmeny kurzu, ktorý Slovenská re-
publika v posledných rokoch tak
úspešne nabrala. Ale pribratie nacio-
nalistov do vlády v súčasnej kombiná-
cii môže by� ke	 nie smrte
né, určite
ve
mi nepríjemné a znepokojujúce
pre moderne zmýš
ajúcich občanov
našej krajiny, ktorých počet rastie. Vý-
borne to vystihol sám šéf socia-
listov v EPP Rasmussen. V otvore-
nom liste predsedovi Smeru, v ktorom
ho dôverne oslovuje Róbert, ho žiada,
aby „uistil sociálno-demokratických
partnerov a medzinárodné spoločen-
stvo o tom, že vláda, ktorú formuje,

bude dodržiava� záväzky voči demo-
kracii, európskym hodnotám a 
ud-
ským právam. V opačnom prípade
Slovensko riskuje úplnú izoláciu a od-
súdenie medzinárodným spoločen-
stvom, ak vo vláde zostane SNS.“

Do určitej miery sú tieto slová tro-
chu prehnané. Ale nie príliš. Nikto ne-
izoluje Po
sko za to, že má vo vláde
radikálne strany Leppera a Giertycha.
EÚ sa poučila, že snaha o izoláciu,
o ktorú sa pokúšali počas vstupu do
vlády Haiderových Slobodných v Ra-
kúsku, nebude fungova� a faktom zos-
táva, že tieto strany boli zvolené v de-
mokratických vo
bách. Mnoho však
bude závisie� na tom, ako sa nová
pravdepodobná vláda bude správa�
doma a v zahraničí.

Zahraničná politika novej vlády

Plynule sa tak dostávame k prvej otáz-
ke. Ako bude vyzera� slovenská zahra-
ničná politika tejto vlády? Ťažko po-
veda�, jasné je len to, že pravdepodob-
nos� pokračovania v dôveryhodnej
a čitate
nej zahraničnej politike, na
ktorú sa naši partneri mohli spo
ah-
nú�, je minimálna. Smer vo svojom za-
hraničnom programe tvrdí, že „..svet
má štyri svetové strany, preto i zahra-
ničná politika SR bude orientovaná
nielen na západ, ale rovnako i na vý-
chod, sever a juh“. Ak o ničom inom,
tak táto veta svedčí o nesmiernom
amaterizme ví�aznej politickej strany.
Partneri ešte nepodpísali koaličnú do-
hodu, a už vydávali zmätočné signály.
Robert Fico oznámil, že stiahneme
vojakov z Iraku. Vladimír Mečiar na

to povedal, že o ničom takom sa v do-
hodách nehovorí a Slovenská republi-
ka bude dodržiava� svoje medzinárod-
né záväzky. Deň pred tým v televíznej
debate Ján Slota vyhlásil, že rovná daň
sa ruši� nebude – aj ke	 to bolo gro
politického programu Smeru.

V každom prípade všetkým trom
stranám chýba dlhodobá koncepcia
v oblasti zahraničnej politiky, 
udia,
ktorých by mohli ponúknu� a kontak-
ty. Mečiarova strana je dlhodobo izo-
lovaná. SNS nás pred zahraničím, na-
jmä tým ma	arským, chce chráni�
a do kontaktov s nimi sa rovnako nikto
hrnú� nebude. A darmo by ste h
adali
reprezentantov Smeru či už pri odbor-
ných debatách, alebo na ambasádach,
sná	 s výnimkou tej často spomínanej
bieloruskej. Smeru môže pomôc� len
to, že majú nieko
kých europoslancov
a sú členskou stranou PES, čo im za-
ručí aspoň tých pár nevyhnutných po-
zvaní a stretnutí na medzinárodnej
pôde – okrem tých, ktoré povinne ply-
nú z pozície premiéra – a nie zanedba-
te
né kontakty na východe od našich
hraníc.

PARLAMENTNÉ VO�BY V JÚNI 2006 PRINIESLI DOBRÚ A ZLÚ SPRÁVU.
DOBROU SPRÁVOU JE, ŽE REFORMNÉ ÚSILIE STRÁN PREDOŠLEJ VLÁDNEJ

KOALÍCIE VEDENEJ SDKÚ-DS NEBOLO ODMIETNUTÉ, AKO TO KOMENTOVALI
I VIACERÉ ZAHRANIČNÉ MÉDIÁ, NAOPAK. PRE SLOVENSKÚ DEMOKRATICKÚ
A KRESŤANSKÚ KOALÍCIU – DEMOKRATICKÚ STRANU, DOPADLI VO�BY NAD

OČAKÁVANIA DOBRE. 18,35 % ZNAMENÁ, ŽE SDKÚ-DS JE RELEVANTNOU
A NAJSILNEJŠOU PRAVICOVOU STRANOU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.
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EKONOMICKÉ DŮSLEDKY
SLOVENSKÝCH VOLEB

JURAJ KARPIŠ

analytik INESS-Institutu

ekonomických a

společenských analýz

Změny očekávám i v pracovním právu.
SMER se často vyjadřoval k Zákoníku
práce a považoval jej za příliš neolibe-
rální. V této oblasti má rovněž dohodu
s odboráři a podobné změny by měly
negativní efekt na flexibilitu pracovní-
ho trhu. Otázkou je však samozřejmě
to, do jaké míry bude i SMER-SD mu-
set dělat kompromisy.

Volby ovlivní i daňový systém

Změny pravděpodobně proběhnou
i v daňovém systému. Strana ustoupi-
la od svého volebního programu,
ve kterém slibovala odstranit rovnou
daň a nyní plánuje upravit daňový zá-
klad nízkopříjmových skupin znovuza-
vedenými odpočítatelnými položkami.
Do vládního programu sa dostane i za-
vedení druhé nižší sazby daně z přida-
né hodnoty na potraviny, léky a někte-
ré služby. Strana SMER měla ve vo-
lebním programu i opětovné zavedení
daně z dividend a darovací daně, avšak
realizace těchto kroků je otázkou. Cí-
lem SMERu je i zavedení daně pro
monopoly. Neumím si však představit
realizaci zvýšené daně pro dominantní
podniky a nemyslím si, že se to oprav-
du uskuteční. Bylo by to diskriminační
opatření, které by rozdělovalo firmy
na základě nějakého arbitrárního kri-
téria. Další riziko vidím ve zpomalení
nebo úplném zastavení procesu priva-
tizace a zvyšování státních zásahů do
ekonomiky.

Penzijní reforma, zdravotnictví

V důchodové reformě nepředpoklá-
dám žádné větší změny. SMER měl

v programu pouze navýšení odvodů do
prvního průběžného pilíře na úkor 2.
kapitálového. Zatímco vytvoření dru-
hého pilíře bylo reakcí na neudržitel-
nost průběžného pilíře díky nepřízni-
vým demografickým trendům, pova-
žuji opětovné posilování prvního pilíře
za krok zpět.

Poplatky ve zdravotnictví byly prv-
ním signálem, který měl upozornit na
to, že zdravotní péče není zadarmo.
Poplatkem se podařilo snížit alespoň
částečně plýtvání ve zdravotnictví,
čímž zůstalo více zdrojů na urgentnější
potřeby. Celou reformu zdravotnictví
však není možné redukovat jen na za-
vedení poplatků, proto je důležité, jak
bude vláda postupovat i v jiných otáz-
kách týkajících se zdravotnictví. Stra-
na SMER plánuje poplatky zrušit do
konce roku.

SMER může ohrozit vstup SR do EMU

Případná levicová politika by mohla
představovat zvýšení zátěže na státní
rozpočet (nákladné sociální progra-
my, různé druhy podpor a projektů),
zhoršení podnikatelského prostředí
levicovými zásahy do pracovního prá-
va a ohrožení plnění maastrichtských
kritérií, což by mohlo posunout vstup
Slovenska do Evropské měnové unie
do roku 2009.

Ekonomické programy jednotlivých
politických stran vládní koalice

SMER
Opozice a podkopání reforem a plány,
jak je změnit.
� 25% daň pro banky, monopoly

a dominantní společnosti – nepravdě-
podobné
� zvýšení progresivity ve zdanění
osobního příjmu – je pravděpodobné,
avšak nikoliv ve formě zrušení rovné da-
ně, jak Fico proklamuje. Pravděpodob-
ně dojde spíše k zavedení úlev pro níz-
kopříjmové skupiny
� znovuzavedení daně z dividend –
z Ficovy rétoriky již dříve zmizela, zno-
vuzavedení má silnou opozici
� znovuzavedení darovací daně –
možné
� dvě sazby DPH – možné, SMER ho-
voří o snížení sazby na potraviny, někte-
ré služby a stavební práce na 5%,
� zkrácení pracovního týdne – prav-
děpodobné, v této oblasti existuje doho-
da mezi SMERem a odbory, SMER slí-
bil změnit pracovní právo výměnou za
podporu ve volbách
� zvýšení minimální mzdy – pravdě-
podobné
� znovuposouzení privatizace a zvá-
žení, zda má dále pokračovat – ačkoliv
není pravděpodobné, že nový kabinet
bude zestátňovat již privatizované pod-
niky, je pravděpodobnější, že připravo-
vané privatizace budou zastaveny
� zvýšení podpory pro investory –
pravděpodobné
� zvýšení důležitosti odborových sva-
zů v legislativním procesu
� radikální změna reformy zdravot-
nické péče – pravděpodobné

SNS
Extremistická nacionalistická strana
pravicového image s levicovým ekono-
mickým programem.
� kritika dřívější privatizace
� minimálně 51% podíl státu ve stra-
tegických podnicích
� regulace cen v některých sektorech
� podpora rozvoje průmyslových are-
álů

HZDS
Velmi obecný program.
� snížení daní ze mzdy
� znovuzvážení privatizace
� regulace cen v některých sekto-
rech.

EKONOMICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA ZÁVISÍ OD TOHO, ZDA SE SMER-SD ČI
SDKÚ DOSTANOU DO VLÁDY. V PŘÍPADĚ, ŽE HLAVNÍ SLOVO BUDE MÍT SMER,
JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÉ REFORMY BUDOU VÝRAZNĚ ZMĚNĚNÉ,
PŘEDPOKLÁDÁM ZEJMÉNA REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ. SMER-SD VE SVÉM
VOLEBNÍM PROGRAMU HOVOŘIL O POTŘEBĚ ZRUŠENÍ TÉTO REFORMY,
O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZE SOUČASNÝCH
AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ OPĚT NA VEŘEJNÉ INSTITUCE.
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SDKÚ-DS obdržela ve volbách 18,4 % hlasů
a 31 mandátů. Jste s tímto výsledkem spo-
kojen?
S výsledkom volieb som spokojný – je
to vynikajúci výsledok, prekvapujú-
ci pre mnohých. Je dôsledkom dob-
rej volebnej kampane, ale aj rastú-
cim uvedomením čoraz väčšieho poc-
tu obyvate
ov o správnosti politiky
SDKÚ-DS.

Mohl byste krátce zhodnotit volební kampaň
SDKÚ? Na co jste se snažili zaměřit? Pova-
žujete kampaň za úspěšnou?
Kampaň mala dobru stratégiu, bola
správne vedená a vystupňovaná
a profesionálne ve
mi dobre menežo-
vaná. Zamerala sa na čo najviac stret-
nutí a kontaktov s občanmi. Aj bilbor-
dy a mediálne vystupovanie lídrov
SDKÚ-DS boli dobré a stretli sa s po-
zitívnym ohlasom. Ústredná téma
kampane – dokonči� reformy – bola
volená správne. Kampaň bola jedno-
značné úspešná.

Po volbách bude velmi pravděpodobně slo-
žena vláda, vedená stranou Smer. Jednou
z diskutovaných variant vlády je i koalice
SDKÚ-KDH-SMK s podporou LS-HZDS. Je
tato varianta reálná?
Variant SDKÚ-DS, KDH, SMK
a S-HZDS je jedným z možných rie-

šení. SDKÚ-DS ho ponúkla partne-
rom, lebo ho považuje za najstabil-
nejší z h
adiska pokračovania re-
formného kurzu na Slovensku. Či ho
partneri príjmu záleží už na ich roz-
hodnutí.

V případě, že vládu sestaví Smer bez pod-
pory SDKÚ-DS – jak by se Vaše strana měla
chovat v opozici? Měla by zvolit metodu
spolupráce, nebo spíše praktikovat nulovou
toleranci, jako ODS v Čechách?
Je to špekulatívna otázka. Pre
SDKÚ-DS bude rozhodujúce to, aby
Slovensko dokončilo reformy, aby sa
správalo ako dôveryhodný, čitate
ný
partner v otázkach euroatlantickej
spolupráce a aby si na	alej udržiava-
lo dobré vz�ahy so susednými štátmi.
Toto sú pre SDKÚ-DS rozhodujúce
princípy, ktorými sa bude v budúc-
nosti riadi�.

Jaký je Váš názor na budoucnost sloven-
ských ekonomických reforem? Domníváte
se, že v případě vlády Smeru může dojít ke
zrušení některých jejich významných para-
metrů, jako např. rovné daně?
Ekonomické reformy boli na Sloven-
sku ve
mi dobre naštartované počas
druhej vlády M. Dzurindu. Boli ná-
ročné pre obyvate
ov Slovenska, ale
potrebne a dnes už začínajú prináša�

výsledky. Akéko
vek ich rušenie by
bolo negatívne a znamenalo by návrat
k minulosti. Každá politicky zodpo-
vedná vláda na Slovensku by si mala
byt toho vedomá a pod
a toho by ma-
la váži� svoj postoj.

Jaké budou priority SDKÚ-DS v nadcházejí-
cím funkčním období Národní rady?
Odpove	 na túto otázku je obsiahnu-
tá v otázke o pôsobení SDKÚ-DS
v opozícii. Hlavnou prioritou je snaha
o udržanie kontinuity – tak, ako to
bolo vyjadrené v ústrednej téme našej
volebnej kampane.

Eduard Kukan

ministr zahraničí SR

Eduard Kukan (* 1939)
• absolvent právnické fakulty UK

Praha
• někdejší stálý představitel ČSFR

a SR při OSN
• vyslanec OSN pro Balkán

1999–2001
• ministr zahraničních věcí SR

1994, 1998–dosud
• místopředseda SDKÚ-DS

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Včera se opět sešli poslanci. Měli je-
den jediný úkol – zvolit předsedu Pos-
lanecké sněmovny, místopředsedy
a sněmovní orgány – výbory a komise.
To se nezdařilo, jediná kandidátka na
funkci předsedkyně, Miroslava Něm-
cová z Občanské demokratické strany,
nezískala v žádném z obou kol tajné
volby potřebný počet hlasů. Potvrdilo
se tak všeobecné přesvědčení, že volba
předsedy naší dolní komory bude vel-
mi komplikovaná a zdlouhavá. Důvod
je jednoduchý: voliči nám politikům
rozdali mandáty a jasně řekli – dohod-
něte se. Jenže v Poslanecké sněmovně
sedí také politici, kteří tuto jasnou
zprávu od voličů nerespektují. Bývalý
premiér Jiří Paroubek stále ještě ne-
unesl svou volební porážku. Nesmířil
se s faktem, že strana pod jeho vede-
ním prohrála volby a má sedmdesát
čtyři poslanců.

Ale proč je tedy patová situace?
Protože, přes usnesení ČSSD, přes
předvolební ujiš�ování pana Paroubka
o tom, že ČSSD nebude spolupracovat
s komunisty, rozehrál bývalý premiér
povolební hru jednoznačně na společ-
ném hřišti s komunisty a mluví i za ně.
A tím působí povolební sněmovní pat.
Jenže tento pat, tato neschopnost vr-
cholného představitele ČSSD, který
svou stranu zavedl do izolace a dobro-
volně do náruče komunistů, jeho ne-
schopnost smířit se s volebním výsled-
kem a respektovat realitu, však nezna-
mená tak úplně beznadějný pat.

Náš parlament je totiž sestaven ze
dvou komor. A pokud je nyní Posla-
necká sněmovna ochromena a není
tak zatím schopna plnit své ústavní
funkce, je tu Senát. Komora parla-
mentu, která pracuje kontinuálně.
A díky dvouletému volebnímu cyklu

vždy třetiny senátorů je stále funkční.
Máme proto důvod se obávat, že náš
ústavní pořádek je zdlouhavým proce-
sem ustavování ve sněmovně ohro-
žen?

Není, protože Senát je schopen se
kdykoliv sejít a přijímat zákonná opat-
ření. Právě nyní se v praxi přesvědču-
jeme o tom, v čem je ústavní pojistka
dvoukomorového parlamentu. A pro-
to odmítám náznaky některých politi-
ků, že by bylo možná dobré vtáhnout
Senát do současných politických dis-
kusí. Senát je totiž v tuto chvíli vedle
prezidenta jedinou reálně fungující
a legitimní ústavní institucí. Zatahovat
jej do politických turbulencí povoleb-
ního stavu je nebezpečné a nezodpo-
vědné, protože politická nestabilita
Poslanecké sněmovny by se přenesla
i do Senátu.

Nová úprava silničního zákona doleh-
la na řidiče. Ministr Šimonovský za-
vedl čtyři nové instituty, které zvyšují
pravomoci policisty na místě přestup-
ku. Může zablokovat vozidlo, požado-
vat kauci, u blokového řízení musí kro-
mě pokuty udělit i příslušné trestné
body, může odebrat řidičský průkaz.
Druhé dva instituty požadovalo hlav-
ně ministerstvo vnitra.

Osobně jsem se mnohokrát snažil
přesvědčit poslance, že první dvě
oprávnění pro zajištění bezpečnosti na
silnicích jsou dostatečná, druhá dvě
nadbytečná. První případ odebraného
řidičského průkazu v Opavě mi dal za
pravdu. V sobotu 1. 7. ve 2 hodiny byl
policistou na místě odebrán řidičák.
Za 40 minut nato jej zastavili znova,
a tak jej odvezli na záchytnou protial-

koholní stanici. Správný postup poli-
cie měl být ale jiný. Policisté měli mís-
to odebírání řidičáku a záchytky pouze
zablokovat vozidlo opilému řidiči. By-
lo by to levnější pro daňové poplatníky
a hlavně by tím zajistili bezpečnou sil-
nici. Bez papírů se jet dá, se zabloko-
vaným kolem ne.

Z novinových titulků jsme se dále
dověděli, že policisty v Praze nebylo
vidět vůbec, nebo že na prohřešky řidi-
če pouze upozorňovali. Možná, že jim
nikdo neřekl, že existuje sazebník blo-
kových pokut a na policistovi je pouze
rozhodnutí, zda se přestupek stal, či
nestal. Není tedy na něm, aby nějak
hodnotil jeho míru. To je možné jen
u banálních přestupků nevyjmenova-
ných v zákoně o přestupcích, napří-
klad vyhození nedopalku z okna auto-

mobilu, ale není to možné u většiny
přestupků. Například za překročení
rychlosti v obci o více než 20 km/hod.
nemůže být bloková pokuta jiná než
2500 Kč. Pokud by v tomto případě šlo
o překročení o více než 40 km/hod.,
není již bloková pokuta možná a věc
jde na správní řízení. Zde je pak již
možné správní uvážení pokuty mezi
5000 až 10 000 Kč a zákazu činnosti od
6 do 12 měsíců.

K něčemu, co se pohybuje úplně
mimo právní pojetí státu, se odhodlal
pan premiér, když začal mluvit o jakési
dočasné abolici přestupků. Jestli to
v někom vzbudilo nějaké naděje, a� na
to zapomene. Změny jsou možné pou-
ze novelizací zákona. To by měl vědět
každý zákonodárce.

PŘEMYSL SOBOTKA

předseda Senátu PČR
PARLAMENT FUNGUJE
I BEZ SNĚMOVNY

NAD ROZLITÝM MLÉKEM
KAREL SEHOŘ

předseda OS Frýdek Místek

a poslanec PČR
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Temné mumlání o údajném „euros-
kepticismu“ ODS se dlouho táhlo jako
červená nit mnoha mediálními úvaha-
mi zabývajícími se naším realistickým
vztahem k EU. Te	 se blýská na lepší
časy a zdá se, že dny tohoto klišé jsou
definitivně sečteny, jakkoliv se ho ně-
kteří stále křečovitě drží.

Především – praktická zkušenost
s naším členstvím a každodenním fun-
gováním v EU naštěstí vytváří pod-
mínky pro obecně daleko střízlivější
pohled na Unii, než tomu bylo dříve.
Oprávněná kritika toho či onoho ne-
podařeného aspektu evropské integ-
race už není považována za svatokrá-
dež jako ještě před několika lety, kdy
jsem s kolegy zveřejnil Manifest české-
ho eurorealismu, který byl hodnocen
téměř jako protistátní pamflet.

Navíc, pokud jde o zahraniční a ev-
ropskou politiku, vyslala v křehké po-

volební situaci ODS pár významných
pozitivních signálů. Zejména šlo o no-
minaci na funkci ministra zahranič-
ních věcí. Alexandr Vondra byl možná
pro někoho překvapivou, o to však
přesvědčivější volbou, a to nejen pro
své zahraničněpolitické zkušenosti,
osobní integritu a dobrou veřejnou
i mediální image. Pokud totiž osob-
nost jeho typu, přicházející přece jen
z poněkud jiného politického zázemí,
než je kmenové prostředí ODS, je
ochotna se přihlásit k zahraničněpoli-
tickému programu občanských demo-
kratů a realizovat jej ve vládě, je to
zřetelný vzkaz všem jeho dosavadním
kritikům: tento program není žádnou
okrajovou anomálií, ale dobrou a širo-
ce přijatelnou strategickou formulací
českých národních zájmů.

V dané chvíli je takový vzkaz mno-
hem důležitější než naplňování osob-

ních ambicí kohokoliv včetně mě.
Dále: sestavování vládní koalice,

tvorbu jejího programu a dojednávání
podpory či tolerance ve Sněmovně ne-
chceme ohrozit žádnými vnějšími fak-
tory či záminkami k nedohodě. Dali
jsme proto najevo, že jsme ochotni od-
ložit naše dlouho připravovaná jedná-
ní o vzniku nové eurorealistické frakce
na půdě EP tak, aby nekolidovala
s jednáními okolo vzniku nové české
vlády. Nejde o žádnou rezignaci na na-
še autonomní priority, ale o výraz od-
povědnosti. Ani zmíněný projekt nové
frakce si nezaslouží, aby se stal ruko-
jmím při vnitropolitických jednáních.

To je jen ukázka skutečnosti, že
ODS jako vládní strana hodlá na poli
zahraniční a evropské politiky postu-
povat státotvorně. Věřím, že takto na-
še kroky čte veřejnost, koaliční partne-
ři, ale i naši političtí oponenti.

Při posledním plenárním zasedání Ev-
ropského parlamentu v Bruselu byla
projednána a vzápětí odhlasována
zpráva o rozšiřování Eurozóny v ob-
lasti nových zemí. Tato zpráva zůstala,
zřejmě i díky vrcholící předvolební
kampani v ČR, téměř bez odezvy.

Pro hlasující české europoslance
bylo trochu smutné, že z nově přistou-
pivších zemí byly tři vyzvány ke vstupu
do Eurozóny k 1.1. 2007. Jednalo se
o Slovinsko, Litvu a Estonsko. Při-
znám se, že jsem tiše záviděl kolegům
z Estonska, kteří reprezentují tohoto
pobaltského ekonomického tygra
a kteří vyslechli pochvalná sdělení
o estonské ekonomice, aby v zápětí
mohli oznámit, že jejich vláda s podě-
kováním vstup do Eurozóny odmítá
a hodlá ho o několik let odložit.

Nepatřím k lidem, kteří by na vstup
České republiky do Eurozóny spěcha-
li. Zatímco např. u Shengenského
prostoru jsem zastáncem co nejrych-
lejšího vstupu, u Eurozóny bych da-
tum vstupu klidně posunul až na rok
2012, či ještě později. Důvody pro to
jsou jednoznačné. Vstupem do Euro-
zóny totiž česká ekonomika ztratí část
své konkurenceschopnosti. Stále vidí-
me jak se dokáže, by� Evropskou ban-
kou svázaný, kurz euro – koruna pohy-
bovat a jak výkyvy oběma směry ovliv-
ňují hospodaření v České republice.

Jak posilování koruny ve vztahu
k euru, tak její oslabování je vždy vel-
mi významným hospodářským signá-
lem. Na tomto místě asi není třeba
zdůrazňovat, jak jásají naši exportéři
při oslabování koruny a jakým způso-

bem se zvyšuje konkurenceschopnost
ČR v Evropě. Na druhé straně pak po-
silování koruny vůči euru dělá radost
našim občanům jako turistům v zahra-
ničí a dává i jisté vysvědčení české eko-
nomice (by� je toto posilování způso-
beno více než-li hospodářským růstem
jistým, pro Českou republiku však vý-
znamným, přísunem zahraničního ka-
pitálu).

Přes výše popsanou nechu� spěchat
se zavedením eura v naší zemi bych
přesto byl velmi rád v kůži estonských
kolegů. Líbilo by se mi patřit mezi re-
prezentanty země, která je pro své
hospodářské výsledky do Eurozóny
přizvána. Velmi rád bych poté s hrdos-
tí oznámil, že toto pozvání naše země
s díky odmítá!

KRITIZOVAT UNII UŽ DNES
NENÍ SVATOKRÁDEŽ

EUROZÓNA – CHTĚNĚ NECHTĚNÁ …
MIROSLAV OUZKÝ

místopředseda Evropského

parlamentu

JAN ZAHRADIL

předseda europoslaneckého

klubu ODS, vedoucí české

národní delegace v EPP-ED
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JE POVOLEBNÍ PAT
VLASTNÍM RYSEM
VOLEBNÍHO SYSTÉMU?

MAGDALENA FRISCHOVÁ

ředitelka kanceláře

místopředsedy EP

Mnoho občanů si po letošních volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
kladlo otázku, jak je možné, že levice
získala polovinu mandátů, když získa-
la pouze 45 % hlasů. A proč má sto
mandátů také ODS s lidovci a zelený-
mi, přestože získali téměř o desetinu
hlasů více?

Klíč k pochopení této zvláštnosti
leží ve volebním systému, počtu voleb-
ních krajů a ve způsobu jakým zákon
přepočítává platné hlasy na mandáty.
Připomeňme si již poměrně dobře
známá fakta: při volbách do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR se volí
ve čtrnácti volebních krajích. Podle
počtu odevzdaných hlasů v daném
kraji, se určí počet mandátů k rozděle-
ní v tomto kraji (tj. v Praze se rozdělo-
valo 25 mandátů a v Karlových Varech
pouze 5 mandátů). Dále se postupuje
tzv. d’Hondtovou metodou (počty hla-
sů pro každou stranu, která přesáhla
uzavírací klauzuli, se dělí postupně
čísly 1, 2, 3, atd., výsledky se seřadí od
největšího do nejmenšího a mandáty
se přidělují dle pořadí), a to v každém
kraji zvláš�.

Výsledkem je známé „patové“ roz-
dělení mandátů:

ODS ČSSD SZ KSČM KDU-ČSL
81 74 6 26 13

Pokud by ale byla celá Česká re-
publika jedním volebním krajem, vý-
sledky by se změnily – přiložená tabul-
ka ukazuje, že ODS a ČSSD by v tako-
vém případě některé mandáty ztratily,
ale ODS by spolu s lidovci a zelenými
měla 104 mandátů.

ODS ČSSD SZ KSČM KDU-ČSL
76 69 13 27 15

Stejného rozdělení mandátů (tj.
104 mandátů pro ODS, lidovce a zele-
né) by se dosáhlo například i při shod-
ném volebním systému a při existenci
pouze pěti volebních krajů uvedených
v níže přiložené tabulce. ODS by sice
měla oproti skutečnému volebnímu
výsledku o tři mandáty méně, ale dva
mandáty navíc pro lidovce a pět man-
dátů navíc pro zelené by tuto ztrátu, za

předpokladu možnosti koalice mezi
těmito třemi stranami, vyvážilo.

Větší počet krajů = ztráta Zelených,
lidovců a komunistů

Pokud by volebních krajů bylo více
než současných 14, výsledky by se mě-
nily v opačném trendu. S rostoucím
počtem krajů by ubývalo mandátů po-
stupně zeleným, lidovcům a komunis-
tům. Pokud by se počet volebních kra-
jů zvýšil o jeden, je velmi pravděpo-
dobné (a závisí to na vymezení voleb-
ních krajů), že by ztráta zelených a li-
dovců byla větší než ztráta komunistů
a zřetelná levice (ČSSD a KSČM) by
měla 101 mandátů! Je to proto, že
s rostoucím počtem krajů by zelení
a lidovci ztráceli mandáty rychleji než
komunisté, kteří získali téměř tolik
hlasů co obě nejmenší parlamentní
strany dohromady. Modelové propoč-
ty ukazují, že při počtu 20 volebních
krajů by zelení již nemuseli získat ani
jediný mandát. Lidovci by naopak pa-
trně mohli získat jeden či dva mandáty
ještě při počtu 25 krajů díky silnější
podpoře na jižní Moravě, celkově by
však opět levice získala nadpoloviční
většinu mandátů.

Teprve pokud by počet volebních
krajů vzrostl natolik, že by se prakticky
eliminovaly také mandáty pro KSČM
(zřejmě někde nad počtem 30 krajů),
dostaly by se do Parlamentu pouze dvě
nejsilnější strany a ODS by téměř jistě
získala více než 100 mandátů. Poměr
sil mezi levicí a pravicí by sice stále byl
poměrně vyrovnaný. Tento systém je
však již v zásadě většinovým volebním
systémem …

Je tedy možné uzavřít, že existující
volební systém přispěl k patovému po-

volebnímu stavu a zvýšil počet mandá-
tů levice nad rámec počtu skutečně
získaných hlasů. Objevuje se volání po
tom, aby současná metoda přidělování
mandátů byla změněna. Jak jsem ale
ukázala výše, poměrnost volebního
systému je převrácenou funkcí počtu
volebních krajů – čím více volebních
krajů, tím méně „poměrný“ volební
systém. I pokud bychom namísto čtr-
nácti volebních krajů jich měli třeba
sto, pak by současný systém mohl vést
ke sněmovně se sto mandáty ODS
a sto mandáty ČSSD. Poměrnost sys-
tému by v tomto hypotetickém přípa-
dě prakticky zanikla a bylo by mno-
hem lepší mít většinový volební systém
s jednomandátovými obvody, jaký
známe ze senátních voleb.

Proto je potřeba položit si otázku,
kolik volebních krajů by mělo v ČR
být?

Možnosti změny počtu volebních krajů

Podle mého názoru je nejvýznamnější
funkcí voleb vytvoření stabilní většino-
vé vlády. Z pohledu výsledků voleb
2006 jsou k tomuto cíli možné dvě ces-
ty. První z nich je snížení počtu voleb-
ních krajů tak, aby se významně posíli-
la poměrnost volebního systému – tato
změna by vedla ke vzniku koaličních
vlád složených z více stran, které ve
svém souhrnu získají nadpoloviční po-
čet mandátů – po letošních volbách by
to mohla být koalice ODS, lidovců
a zelených (ačkoli v případě strany ze-
lených nelze zdaleka mluvit o pravico-
vé straně). Druhou cestou je ústavní
zavedení prvků většinového systému
prostřednictvím významného zvýšení
počtu volebních krajů.

ODS ČSSD SZ KSČM KDU-ČSL
Celkem 78 70 11 26 15

Praha a Stř.
Čechy 23 14 4 5 2

J a Z Čechy 12 10 1 4 2
S a V Čechy 17 15 3 6 2

J Morava 15 16 2 6 6
S Morava 11 15 1 5 3
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Lidé bez hlubších znalostí historie (a
takových je v populaci přirozeně větši-
na) mají sklon si myslet, že sociální
stát je poměrně novou myšlenkou,
která byla v širším měřítku realizována
teprve po 2. světové válce. Tito lidé se
mýlí. Vezměme si následující citát,
který popisuje krizi sociálního státu
v pokročilém stádiu:

„Začal fungovat zhoubný cyklus.
Zvýšené státní výdaje na armádu, by-
rokracii a mandatorní sociální výdaje
způsobily nepřetržitý nárůst nesnesi-
telné daňové zátěže. Daňová zátěž by-
la stále těžší, což mělo za následek, že
bohatší osoby se začaly placení daní
vyhýbat s použitím legálních i nelegál-
ních prostředků. Tento zhoubný cyk-
lus mohl mít jen jediný důsledek: ban-
krot zbytnělého státu.“

Sociální stát má kořeny v minulosti

O jakém státu je v uvedeném citátu
řeč? Ačkoli mnohé popsané reálie od-
povídají některým státům současné
Evropské unie, její bankrot prozatím –
naštěstí – není v dohledu. O Sovětský
svaz se rovněž nemůže jednat, protože
v tomto impériu prakticky nežily žád-
né bohatší osoby, které by platily daně.
Ani samotní kremelští aparátčíci ne-
byli formálně příliš bohatí: ačkoli měli
k dispozici veškerý luxus, jejich finanč-
ní příjmy byly spíše symbolické. Kde-
pak, sovětský systém zbankrotoval z ji-
ných příčin.

Nadějněji vypadá tip na Osman-
skou říši. Skutečně, jak praví Richard
Chambers z University of Chicago,
„těžké daňové břemeno přispělo k re-
voltám v Anatolii, k opouštění obdělá-
vané půdy a k poklesu venkovské po-
pulace; impérium tedy zažilo pokles
daňového inkasa navzdory vysokým
daňovým sazbám.“ Chambersovo
hodnocení se vztahuje k 18. století,
kdy Osmanská říše byla již definitivně
na své sestupné dráze. Později, v 19.
století, se vysoká daňová zátěž stala
jedním z významných faktorů, které
přispěly k revoltám proti osmanské
moci v Bulharsku, Rumunsku a Řec-
ku. Jak je zřejmé, Lafferova křivka
funguje vždy a všude.

Citát uvedený v druhém odstavci se
však vztahuje k mnohem staršímu im-
périu: k Římské říši období pozdního

císařství. (Aurelio Bernardi: „The
Economic Problems of the Roman Em-
pire at the Time of its Decline“, uveřej-
něno ve sborníku Cipolla, Carlo M.
ed. The Economic Decline of Empi-
res, London, Methuen & Co. Ltd.,
1970). Pokračování citátu: „Byl to ko-
nec římského světa a začátek středo-
věku.“

Povrchněji založení historikové
měli vždy tendence vymýšlet nejbizar-
nější teorie vysvětlující úpadek Říma,
včetně genetické degenerace vládnou-
cích rodů a chronické otravy olovem
z římských vodovodů. Ve skutečnosti
je však nejpravděpodobnější ekono-
mická teorie římského úpadku, podle
níž centrální příčinou finančního a po-
sléze i civilizačního bankrotu se staly
nekontrolovatelné výdaje spojené
s požadavky lidových vrstev závislých
na sociálním státu. Historikové mají
tento vývoj zmapovaný do pozoruhod-
ných podrobností. Například bezplat-
ná distribuce potravin se nejprve týka-
la jen mouky v objemu 33 kilogramů
na osobu a měsíc. Ve čtvrtém století se
však zdarma rozdávala nejen mouka,
ale i hotové pečivo, vepřové maso, ví-
no a olivový olej. „Občané Říma se
stali státem placenými penzisty, kteří
byli uplaceni chlebem a hrami do sta-
vu spokojené závislosti“ uvádí Keith
Hopkins (On The Political Economy
Of the Roman Empire).

„Císařská flotila zmizela během
třetího století. Roku 250 se ve velkém
měřítku znovuobjevilo pirátství. V ro-
ce 269 svaz gótských pirátských lodí
nerušeně operoval ve vodách Helles-
pontu. Císař Dioklecián byl schopen
financovat pouze místní hlídkové jed-
notky; koncem čtvrtého století bylo cí-
sařské lo	stvo již jen vzpomínkou“ pí-
ší Richard Preston a Sydney Wise
(Men in Arms, A History of Warfare and

Its Interrelationships with Western Soci-
ety. New York: Praeger Publishers,
1975). Sociální stát rozpustil ochotu
i schopnost bránit se. Podobnému ne-
bezpečí čelí i současný vyspělý svět,
EU a USA. EU je v tomto směru dále,
protože náklady na sociální stát z vel-
ké části zničily její obranyschopnost –
kdyby nebylo transatlantického spoje-
nectví, historie římského císařství by
se patrně opakovala ve zrychlené po-
době.

Jak pryč z pasti sociálního státu?

Nebezpečí, které současnému vyspě-
lému světu (nejen EU) hrozí ze strany
sociálního státu, je reálné. Příliš vyso-
ká role státu v ekonomice dokázala
zničit všechna velká impéria, která na
světě kdy vznikla. V podmínkách de-
mokracie, kdy si početnější nižší příj-
mové skupiny mohou odhlasovat so-
ciální výhody prakticky podle své li-
bosti, je nebezpečí ještě vyšší. Demo-
kracie je systém, který má méně vad
než ostatní politická uspořádání, mezi
její nepochybné vady však bezpochyby
patří vrozený sklon k fiskálnímu popu-
lismu. Lze toto nebezpečí odvrátit?
Existuje možnost úniku z pasti sociál-
ního státu?

Existuje několik cest, které umož-
ňují tento problém alespoň zmírnit.
V první řadě jde o systém financování
politických stran. V prostředí, kde po-
litické strany jsou financovány výhrad-
ně nebo téměř výhradně ze státního
rozpočtu, neexistuje rovnováha mezi
populistickými zájmy většiny (která
usiluje o maximalizaci požitků ze stát-
ního rozpočtu) a mezi „sobeckými“,
avšak legitimními a z hlediska hospo-
dářského růstu prospěšnými zájmy
vyšších příjmových skupin obyvatel-
stva. Proto je také politické spektrum

SOCIÁLNÍ STÁT – EXISTUJE
CESTA Z PASTI?

PAVEL KOHOUT

analytik PPF

ROK 1870 1913 1920 1937 1960 1980 1990 1996
Francie 12,6 17,0 27,6 29,0 34,6 46,1 49,8 55,0

Velká Británie 9,4 12,7 26,2 30,0 32,2 43,0 39,9 4;3,0
USA 7,3 7,5 12,1 19,7 27,0 31,4 32,8 32,4

Průměr vyspělých
zemí (*) 10,7 12,7 18,7 22,8 27,9 43,1 44,8 45,6

(*) Austrálie, Rakousko, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Irsko, Japonsko, Nový Zé-
land, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA, Belge, Holandsko, Španělsko
Zdroj: Vito Tanzi et Ludger Schuknecht, Public Spending in the 20th Century. A Global
Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 6–7.

Veřejné výdaje jako procento HDP
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napříč Evropskou unií silně posunuto
doleva – do takové míry, že v někte-
rých zemích, například ve Francii,
prakticky neexistuje skutečná
liberálně-konzervativní pravice
(Jean-Marie Le Pen samozřejmě není
pravicový politik).

Politické spektrum v USA vykazuje
poněkud menší míru „rudého posu-
vu“. Ale ani tak pravicový prezident
jakým byl Ronald Reagan si netroufl
podstatně omezit federální sociální
výdaje (jejich výše vzhledem k HDP
poklesla z hodnoty 11,5 % v roce 1980
na 10,9 % v roce 1988) a dokonce zvý-
šil sazbu důchodové daně. Současný
„pravicový“ prezident G.W. Bush
podnikal některé kroky, které nelze
označit jinak než za levicově populis-
tické – zejména reformu financování
zdravotní péče, která může vést k těž-

ko odhadnutelným hodnotám státních
výdajů.

Další cestou zmírnění expanze stá-
tu je kontrola a omezení moci lobbys-
tických organizací. To se snáze řekne,
než udělá, protože nelze efektivně po-
litikům zakazovat, aby se stýkali se zá-
stupci takových či onakých zájmových
skupin. Vzhledem k faktu, že většina
lobbystů požaduje vyšší a nikoli nižší
státní výdaje, je však vhodné lobbying
alespoň mírně omezit tím, že bude
podřízen určitým pravidlům a bude
vykonáván tak transparentním způso-
bem, jak jen je reálně možné.

Patrně se nenajde odvážlivec, který
by volal po zrušení demokracie. Tako-
vé myšlenky nejsou „košer“, třebaže
z čistě ekonomického hlediska neexis-
tuje vhodnější uspořádání než benevo-
lentní osvícená diktatura. Chile, nej-

bohatší země Latinské Ameriky, má
v tomto směru bohaté zkušenosti. Po-
dobně Singapur, stát s demokracií spí-
še „autoritativního typu“, patří mezi
úspěšné příběhy 20. století. Celkové
skóre „vlád silné ruky“ versus demo-
kracie však nedopadá dobře. Mezi
diktátory se totiž najde nepoměrně ví-
ce ekonomických ignorantů než osví-
cenců, kteří svěří ekonomické záleži-
tosti do rukou odborníků, jak to udělal
generál Pinochet. Optimálním řeše-
ním tedy patrně bude snažit se o zdo-
konalování oné chronicky nedokonalé
demokracie.

Text vyšel ve sborníku Sociální stát –
sen, či noční můra, vydaném naklada-
telstvím Votobia a Institutem mediální
komunikace v roce 2005

Jakýmsi impulsem při mém výběru té-
matu této eseje byla slova Jiřího Pa-
roubka, který lustrační zákon považu-
je za již nadbytečný. Doslova pravil:
,,Lustrační zákon splnil svoji roli
a ochránil v prvních letech demokratic-
kého režimu, řekněme, státní správu, ve-
řejné instituce před potencionálním vli-
vem agentů Státní bezpečnosti … Já
osobně bych podpořil, pokud bych byl
poslancem, jeho zrušení.’’ Na něj však
naštěstí ihned ostře reagoval předseda
Senátu Parlamentu České republiky
Přemysl Sobotka: ,,S velkým znepoko-
jením reaguji na souhlasné stanovisko
premiéra Paroubka a jeho podporu zru-
šení lustračního zákona. Jeho postoj jen
opět potvrzuje, že ČSSD pod vedením
současného premiéra směřuje ke spolu-
práci s komunisty. Paroubkovo přitaká-
vání těmto návrhům je bu� souhlasem
s praktikami KSČM nebo politickým
obchodem bez jakýchkoli skrupulí. Sám
nevím, co je pro tuto zemi horší. Zda
premiér, který se staví za komunistickou
tajnou bezpečnost nebo premiér, který

s cynismem dělá z politiky obchod a já
dodávám, velmi pochybný a špinavý ob-
chod. Velmi naléhavě, vahou své ústav-
ní a politické funkce, i osobní rolí, se za-
sadím o to, aby ke zrušení lustračního
zákona nedošlo, a aby bývalé STB neby-
ly uvolněny ruce, jak si přeje KSČM spo-
lu s premiérem Jiřím Paroubkem.’’

Smysl lustračního zákona

Lustrační zákon jednoduše řečeno
stanovuje podmínky pro výkon někte-
rých funkcí ve státních orgánech a or-
ganizacích. Především z těchto funkcí
vylučuje spolupracovníky a příslušníky
Státní bezpečnosti, příslušníky Lido-
vých milicí, Vojenské kontrarozvědky
a funkcionáře předlistopadové KSČ.

Lustrační zákon lidé chápou různě.
Tento zákon je nepříjemný a překáže-
jící určitým skupinám lidí a některým
politickým stranám a uskupením. Je
zcela jasné, že se jedná o ty osoby a tu
část politického spektra, která má řa-
du svých podpůrců, příznivců a rádoby

možných politických kádrů právě z řad
členů a spolupracovníků Lidových mi-
licí, Státní bezpečnosti, Vojenské kon-
trarozvědky a různých komunistických
tajemníků. Pak právě pro ně je tento
zákon velkou překážkou. Je ale zcela
jistě potřeba oněm skupinám tohoto
typu takové překážky vytvářet. Roz-
hodně nejsem naivní, abych si myslel,
že se určité struktury organizací, před
kterými nás má lustrační zákon chrá-
nit, nezachovaly dodnes a vesele fun-
gují dál. Především ti, kteří měli
,,určité’’ schopnosti a jistě jich mezi ni-
mi nebylo málo, dokáží i v dnešní době
mezi sebou obratně spolupracovat.
Daří se jim to jak na poli politickém,
tak ve sféře ekonomické. Soudruzi
z KSČM, ale i mnozí pánové z ČSSD si
jistě nedělají problémy, zda jejich kon-
takty či zdroje informací pocházejí
z této oblasti.

Lustrační zákon byl napsán a od-
hlasován tak, jak to ve své době svým
složením umožnilo Federální shro-
máždění a to základní, co by měl obsa-

LUSTRAČNÍ ZÁKON A PROBLEMATIKA
S NÍM SPOJENÁ

PETR ŽIDEK

absolvent LKA CEVRO
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hovat, jistě obsahuje. Mnohem horší
hodnocení podle mého názoru ale za-
slouží mechanizmy, které se měly po-
starat o uvedení lustračního zákona
do praxe.

Jak lze také získat nezávadnou
lustraci…

Jak je vlastně možné, že se některým li-
dem podařilo nezávadné lustrační
osvědčení získat? Variant jak k tomu
mohlo dojít je hned několik. Jednou
z možností je, že svazek, ve kterém byl
agent nebo spolupracovník uveden, byl
skartován. Skartovány byly jistě v prvé
řadě takové dokumenty, které mohly
odhalit ty nejdůležitější spolupracovní-
ky a ne ty, kteří byli pouhými pěšáky na
šachovnici. Podle mého soudu, čím vý-
še byl v hierarchii tajných služeb spolu-
pracovník umístěn, tím lépe byl a je
proti lustracím chráněn. Důvod je
prostý. Jestliže jsem ve vedení nebo
alespoň na pozici blízké k vrcholu, je
jen málo lidí, kteří mě znají. V tomto
případě můžeme jeho identitu rozkrýt
zřejmě pouze pomocí registračního
protokolu, kde by měli být uvedeni
všichni agenti. Pokud vím, tak regis-
trační protokoly skartovány nebyly.

Další skupinou lidí, na které lus-
trační zákon jaksi nedosáhne, jsou
takzvaní důvěrníci a držitelé krycích
adres, kteří žádnou spolupráci pode-
pisovat nemuseli. Přitom to byl po-
měrně široký okruh lidí, mezi kterými
byla řada těch, co spolupracovali vel-
mi aktivně. Na druhou stranu zahrno-
val i občany, kteří ani nemuseli tušit,
že do kontaktu s STB přišli. Držitelé
krycí adresy museli spolupracovat zce-
la vědomě, protože jen těžko nám mů-
že někdo vyprávět, že mu domů na je-
ho adresu chodily ze zahraničí dopisy
od pro něj neznámých lidí, a on je pře-
dával dál agentům STB a nevěděl co
dělá. Na rozdíl od nich mnozí důvěrní-
ci v tak jasné situaci nebyli. A tady si
myslím, že by nám měl lustrační zákon
nabídnout možnost a způsob, jak pro-
kázat, zda důvěrník spolupracoval, či
nikoli. Zákon by takovýmto spolupra-
covníkům měl nařídit, aby si svůj spis,
který na ně STB vedla, vyžádali a ná-
sledně ho zveřejnili. Pokud tak neuči-
ní, neměli by mít možnost ucházet se
či pracovat na pozici, kde lustrační zá-
kon vyžaduje čistý štít.

Další možností jak obejít lustrační
zákon je, nechat si lustrační osvědčení
jednoduše zfalšovat. Podle toho kolik
takto zfalšovaných osvědčení v minu-

lých letech spatřilo světlo světa, nebu-
de jejich výroba problémem, asi ani
pro méně zručného padělatele. Zde se
nám nabízí možnost, aby tato listina
měla spolehlivější ochranné prvky, ja-
ko je například nálepka s hologra-
mem. Musíme si uvědomit, že toto
osvědčení je jedním z dokumentů, kte-
ré jeho držiteli určitým způsobem mů-
že umožnit přistup k informacím, tý-
kajících se bezpečnosti státu. Proto se
dá předpokládat, že v souvislosti
s ochrannými prvky nejde o zbytečné
plýtvání prostředků z kapes daňových
poplatníků.

Další technicky poměrně jednodu-
chý prvek ochrany je uvedení číselné
řady jako je tomu například u cestov-
ních pasů. Tím bychom eliminovali
i možnost nákupu čistých lustračních
osvědčení, o které v minulosti speku-
lovala určitá média.

Teorie a praxe lustračního zákona

Zkusme se zabývat daleko podstatněj-
ší otázkou v souvislosti s lustračním
zákonem. Tento zákon, jak už jsem
v úvodu uvedl, nás má mimo jiné chrá-
nit před agenty Státní bezpečnosti
a Vojenské kontrarozvědky. Jenomže
ani STB ani VKR nebyly orgány, které
by byly na vrcholu té pyramidy, jenž ří-
dila naší zemi po dobu více jak čtyřice-
ti let. Tyto orgány by sami o sobě ne-
mohly fungovat, kdyby nepracovaly ja-
ko čísi nástroj, nebo chcete-li prodlou-
žená ruka. Ten, kdo byl jejich, dalo by
se říci, ,,zřizovatelem’’, kdo je ovládal,
komu sloužily a kdo jediný měl z jejich
činnosti prospěch je přece všem zná-
mo, byli to komunisté. Nesmíme sa-
mozřejmě zapomínat ani na Lidové
milice, které se skládaly pouze z věr-
ných a řádně prověřených soudruhů
a jejichž členové si s takovou oblibou
v rámi pracovní doby místo budování
socialismu hráli na vojáky a byli při-
praveni v případě státního převratu
nebo vzpoury bojovat po boku armády
proti třídnímu nepříteli. Ne, že by to
armáda samotná nebyla schopna při
svém počtu vojáků zvládnout sama,
ale už i tady viděli soudruzi hrozbu
v tom, že ne všichni vojáci zůstanou
loajální k socialistickému zřízení
a právě v tuto chvíli měly nastoupit Li-
dové milice a bojovat proti těmto jed-
notkám.

Jediní ze širokého spektra komu-
nistů, kterých se zákon dotýká a elimi-
nuje jejich možnost dostat se do vyš-
ších funkcí ve státní správě či do vede-

ní organizací, v nichž má stát podíl,
jsou ti, kteří v období od 25. 2. 1948 do
17. 11. 1989 byli tajemníkem Komu-
nistické strany Československa nebo
Komunistické strany Slovenska od
stupně okresního nebo jemu na roveň
postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem
ústředního výboru KSČ nebo KSS,
členem Byra pro řízení stranické práce
v českých zemích nebo členem Výboru
pro řízení stranické práce v českých
zemích, s výjimkou těch, kteří tyto
funkce zastávali pouze v době od
1.1.1968 do 1.5.1969. Tolik lustrační
zákon § 2 písmeno d). To se jeví jako
celkem logické a dostačující a člověk
by si mohl říci, že ti nejdůležitější
a nejvíce nebezpeční propagátoři ko-
munistických myšlenek jsou tímto vy-
řazeni ze hry. Ale pozor! Dalo by se ří-
ci, že pravda je poněkud jiná. Zkusme
si navodit určitou modelovou situaci.
Soudruh XY pracoval například v le-
tech 1982–1985 jako tajemník okresní-
ho výboru nějakého menšího okresní-
ho města, třeba na jihu Moravy. Jeho
dlouholetý přítel, který se prosadil tře-
ba v poslanecké sněmovně a získal tam
určitý politický vliv, někdo dejme to-
mu na způsob bývalého poslance
Krause, mu nabídne pomoc a pomůže
mu dostat se na místo vlivného minis-
terského úředníka, který není vidět,
a ani o něm není na veřejnosti slyšet,
přesto tento úředník může mít obrov-
skou moc. Pokud bude sedět na té
správné židli, může do jisté míry hlu-
boce ovlivnit chod státu, jeho ekono-
miku nebo bezpečnost. Řeknete si, že
něco takového je zhola nemožné. Pod-
le lustračního zákona přece tento člo-
věk takovou funkci prostě vykonávat
nemůže. Já jsem ale přesvědčen, že
opak je pravdou. Jde totiž o to, že ten-
to požadavek vyplývající z lustračního
zákona, dokládá onen soudruh XY
podle § 4 odstevce 3 pouze ,, čestným
prohlášením’’. Domnívám se, že pro
řadu takovýchto lidí bude míra rizika,
kterou bude představovat nepravdivé
čestné prohlášení rozhodně nižší, než-
li postavení, které se jim bude nabízet.
Navíc, podle toho jak to u nás chodí,
tak by měl tento člověk nanejvýš ostu-
du, z které by si stejně nic nedělal
a o tom, že by došlo k nějakému soud-
nímu postihu si můžeme při tom, jak
naše justice v současné době funguje,
asi nechat jenom zdát.

Text je zkrácenou verzí závěrečné práce
autora na LKA CEVRO
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1/ Člověk
Ačkoli pravice dobře ví, že každý člo-
věk je nedokonalý, je přesvědčena
o tom, že každý jedinec má sám o sobě
nesmírnou hodnotou. Tuto hodnotu
je proto pravice odhodlána ochraňo-
vat před všemi levicovými kolektivis-
my a experimenty.

2/ Svoboda (a odpovědnost)
Každý člověk je schopen svobodně vo-
lit dle svých preferencí, zájmů a tužeb
z různých alternativ. Jeho svoboda
a práva jsou ohraničeny právě a jedině
svobodou a právy jiného jedince.

Za nedílnou součást takové svobo-
dy pravice považuje odpovědnost. Jen
ten, kdo ctí odpovědnost, může být ve
svém důsledku skutečně svobodný.
Člověk si vždy může svobodně volit
mezi minimálně dvěma alternativami.
Má-li tuto svobodu, pak musí také
nést odpovědnost za své rozhodnutí.

3/ Rodina = nejpřirozenější
společenství
Rodina je nejpřirozenějším prostře-
dím pro hlubokou lidskou sounáleži-
tost a solidaritu. Právě zde jsou z ge-
nerace na generaci předávány etické,
duchovní a sociálně-kulturní hodnoty,
jakož i vzory ekonomického chování,
tak nezbytné pro fungování civilizova-
né společnosti. Rodina si proto – dle
pravice – zaslouží ochranu před všemi
útoky postmoderního levicového ko-
lektivismu a sociálního inženýrství.

4/ Rovnost? – Toliko před zákonem!
Požadavek sociální a majetkové rov-
nosti popírá existenci rozdílů v nadá-
ní, temperamentu, schopnostech, pra-
covitosti a zázemí jednotlivých lidí,
a proto je v přímém protikladu ke svo-
bodě jednotlivce. A tak pravicová poli-
tika otevřeně říká: sociální a majetko-
vá nerovnost není nespravedlnost!

Svoboda je slučitelná pouze s rov-
ností před zákonem, kdy je každý ob-
čan nadán stejnými občanskými právy,
svobodami a povinnostmi. Pravice
proto rázně odmítá všechny „pozitivní
diskriminace“, které jsou přímým po-
přením tohoto principu.

5/ Soukromé vlastnictví
Právo na soukromé vlastnictví je zá-
kladním předpokladem svobody jed-

notlivce a jeho nezávislosti na státu.
Není náhoda, že téměř všechny útoky
na demokracii začaly útokem na sou-
kromé vlastnictví (viz znárodňování,
kolektivizace).

Soukromé vlastnictví je také zá-
kladním předpokladem pro fungování
demokratického kapitalismu. Jedině
ono totiž stimuluje jednotlivce i ce-
lou společnost k ekonomické aktivitě
a hospodářskému růstu. Pravice sou-
kromé vlastnictví chrání, včetně toho,
že odmítá jeho zdanění coby zásah do
vlastnických práv.

6/ Demokratický kapitalismus
Pravice je přesvědčena, že nejlepším
prostředkem povzbuzení lidského úsi-
lí a účelného nasměrování zdrojů je
svobodný trh, založený na soukro-
mém vlastnictví a dělbě práce. Svo-
bodný trh totiž vede k racionálnímu
rozdělování zdrojů, čímž zvyšuje
hmotný blahobyt jak zaměstnavatelů
(kapitalistů), tak jejich zaměstnanců.
Proto také západní společnosti, jejichž
ekonomické síly spolu volně soutěží
na trhu, dosahují dlouhodobě nejvyš-
šího a stabilního hospodářského růs-
tu a vzestupu životní úrovně.

Jakékoli snahy cílevědomě a direk-
tivně ovlivňovat fungování trhu ze
strany státu a jeho institucí většinou
vedou ke zhoršení celkového hospo-
dářského výsledku a obrací se proti sa-
motným, by� sebelepším, záměrům.
Zničení kapitalismu také ve svém ko-
nečném důsledku vždy vedlo k přene-
sení moci z jednotlivce na stát a záhubě
demokracie (viz nástup komunismu).

7/ Levný a omezený, zároveň však
silný a akceschopný stát
Moderní liberální stát považuje pra-
vice za nezbytný. Avšak musí jít o stát
na jedné straně levný a omezený
a straně druhé silný a akceschopný
tam, kde jde o bezpečnost, ochranu
práv a spravedlnost. Pravice vychází
z pěti klasických resortů, ve kterých je
stát nenahraditelný: zahraniční politi-
ky, vnitřní a vnější bezpečnosti, spra-
vedlnosti a financí. Vše, co leží mimo
tyto resorty by mělo být v maximální
míře ponecháno soukromé iniciativě.

Tomu by také mělo odpovídat sni-
žování objemu veřejných financí. A to
jak formou omezování výdajů státní-

ho rozpočtu, tak formou snižování da-
ňové zátěže směrem k rovné dani.

8/ Zastupitelská demokracie
Pravice zastává výhradně demokracii
zastupitelskou, založenou na suvere-
nitě lidu vykonávané prostřednictvím
svobodně zvolených zástupců a na
rozdělení státní moci na zákonodár-
nou, výkonnou a soudní.

Pravice odmítá přímou demokracii
coby technicky neuskutečnitelnou
a nevhodnou v důsledku komplexnosti
a složitosti otázek řešených moderním
státem, absence konkrétní odpověd-
nosti za rozhodnutí a vysoké náklad-
nosti. Výjimkou mohou – dle pravice –
být výlučně klíčová rozhodnutí o bu-
doucnosti celého státu.

9/ Vláda práva
Pravice je přesvědčena, že v poměru
mezi státem a občanem musí platit
princip, že každý občan může činit, co
není zákonem zakázáno, a nikdo ne-
smí být nucen činit, co zákon neuklá-
dá. Právní předpisy (a tedy stát) musí
do soukromí občanů zasahovat co nej-
méně. Avšak tam, kde je právo poru-
šováno, je nutno tvrdě a nekompro-
misně zasáhnout. Boj proti porušová-
ní práva totiž není bojem proti svobo-
dě, ale právě naopak – bojem proti
omezování práv a za rozšiřování pros-
toru svobody.

10/ Národ, národní stát, národní zájmy
Národ v pravicovém pojetí je přiroze-
ným společenstvím, spojeným na zá-
kladě společného jazyka, kultury a his-
torie. Národní stát – jako další přiroze-
ná komunita – se osvědčil jako dobrý
nástroj pro svobodný rozvoj národní
identity i ke správě věcí veřejných.
Pouze on poskytuje odpovídající rámec
pro prosazování českých národních
zájmů, kterými jsou: pokračující euro-
atlantická spolupráce, evropská spolu-
práce na bázi volného pohybu osob,
zboží, služeb a kapitálu, spolupráce se
všemi zeměmi, založená na vzájemném
respektu k národní suverenitě a hos-
podářské spolupráci, udržení zřetelně
vymezené české národní identity.

Pravice se bude vždy zasazovat
o Evropu národních států, nikoli o ev-
ropskou federaci či evropský super-
stát.

DESATERO PRAVICOVÉ POLITIKY
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Poslední předvolební pondělí se v síd-
le CEVRO konala menší sláva. Ně-
kdejší člen Rady pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání a politický glosátor Petr
Štěpánek zde spolu se zpěvačkou
Yvonne Přenosilovou a hercem a pub-
licistou Martinem Štěpánkem pokřtili
knihu Plnou ParouBack – Levá, ku-
předu ni krok, jíž CEVRO v předvo-
lebním čase vydalo.

V publikaci se Petr Štěpánek snažil,
dle svých slov, vyjádřit svůj vlastní ná-
zor na lidi, jímž by nesvěřil ani svůj au-
tomobil. V šedesáti ostrých politických
komentářích pranýřuje způsoby so-

ciálnědemokratického vládnutí, afé-
rou bytu S. Grosse počínaje a kakao-
vou aférou Michala Krause konče.
Vše je doplněno humornými fotomon-
tážemi Tea Adamyho.

O křtu knihy Petra Štěpánka refe-
rovala na svých internetových strán-
kách Česká tisková kancelář. Knihu je
stále možné zakoupit prostřednictvím
internetových stránek www.cevro.cz,
případně zakoupit ve vybraných knih-
kupectvích.

CEVRO POKŘTILO KNIHU
PLNOU PAROUBACK

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

o cevro

MARTIN ŠTĚPÁNEK

herec a komentátor

BENJAMIN KURAS

publicista

PETR ROBEJŠEK

ředitel Institutu pro

ekonomiku a politiku,

Hamburk

JAKÁ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POSELSTVÍ PODLE VÁS PŘINESLY LETOŠNÍ VOLBY?

Nelamme hlavu nad volbami a jejich výsledkem,
nebo� odstranily zbývající pochyby. Když nic ji-
ného,volby daly přesný a konkrétní obrys „hnutí“,
kterému v našich podmínkách zcela mylně přisu-
zujeme termín Levice. Ve skutečnosti jde o jakýsi
posttotalitní mocenský blok, tvořený vyprázdně-
nou komunistickou ideologií a sociáldemokracií
třicátých let 20. století. Obé je politická veteš.
Nehybný, neakceschopný, ale o to nebezpečněj-
ší hybrid, nebo� v něj, z nedostatku alternativy,
poměrně značná část obyvatelstva vkládá své na-
děje. Volby rovněž ukázaly, že je Ústava ČR nor-
mativní brzdou, místo aby měla sloužit jako uni-
verzální právní kodex v situacích, do které jsme
se volbami dostali. Po těchto slovech gnostické-
ho pozitivizmu musí následovat hluboký po-
vzdech skepse. Naděje na brzké ústavní změny či
na přerod Paroubkovy strany v cosi s čím by se
dalo alespoň jednat, aniž by měl člověk pocit, že
si po každé větě musí umýt ruce, nebo jít ke zpo-
vědi, je úkol pro Alexandra Makedonského.

1. Příliš mnoha Čechům se stále stýská po reál-
ném socialismu.
2. Příliš mnoho pravicově cítících Čechů je stále
ochotno promrhat své hlasy na nezvolitelné stra-
ny a tím posílit socialismus.
3. Příliš mnoha Čechům je stále příliš lhostejné,
kdo jim vládne, než aby se obtěžovali volit.
4. Nebýt 338 emigrantů, Česko by mělo dnes
kvazikomunistickou vládu.
5. Volební systém se musí změnit, ale ne
na většinový, nýbrž dvoukolový francouzský,
v němž v prvním kole každý volí, koho se mu zlí-
bí, ale v druhém všechny zvolené strany a jejich
voliči musí vytvořit jen dvě koalice, z nichž jedna
získá jasnou většinu. Což si taky vyžaduje lichý,
ne sudý počet parlamentních křesel.
6. A možná nastal čas, aby se Češi začali učit od
Italů, jak fungovat samostatně a nezávisle bez
ohledu na vládu, tím méně kdo ji tvoří, nebo� ja-
kákoliv vláda je tak jako tak odjakživa občanovým
nepřítelem.

Propad Unie svobody bylo poslední sbohem
„nepolitické politice“ polistopadových disiden-
tů. Te	 zbývá zkonsolidovat levou stranu politic-
kého spektra. Integrovat komunisty do politiky
však mohou bez rizika pouze konzervativci. ODS
má taktické a strategické důvody k zapojení ko-
munistů do vlády. Když to neudělá sama, tak jí
sociální demokraté za pomoci komunistů připra-
ví o moc. Strategicky viděno by účastí komunistů
ve vládě vedené ODS začala proces, který by
směřoval ke sjednocení ČSSD a KSČM. Dokud
budou existovat dvě levicové strany, soutěžící
o to, která z nich dělá víc pro sociální rovnost, tak
si budeme muset neustále vybírat z následují-
cích alternativ: velká koalice, opoziční smlouva,
ČSSD a KSČM u moci, nebo nové volby se sta-
rým výsledkem.

Petr Štěpánek, Yvonne Přenosilová
a Martin Štěpánek (zleva) při křtu

�

anketa pro 3
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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY 2006 …

o cevro

CEVRO podporuje demokratické síly
ve státech jako jsou Bělorusko, Bosna,
Makedonie, Moldávie či Srbsko. Na
konci května připravilo pro jejich zá-
stupce pozorovatelskou stáž u příleži-
tosti parlamentních voleb v České re-
publice.

Devatenáct pozorovatelů se během
pěti dnů seznámilo s volební kampaní

českých stran, zúčastnilo se předvo-
lebních akcí kandidátů ODS Jana Mo-
ravy a Petra Bratského, poznalo vo-
lební a stranický systém a ústavní
uspořádání České republiky. Součás-
tí programu byla i návštěva Poslanec-
ké sněmovny, televizní debaty mezi
kandidáty na premiéra na TV Prima,
návštěva volebních místností a na úpl-

ný závěr v sobotu 3. června diskuse
nad exit-polly, které byly zveřejněny
v okamžiku uzavření volebních míst-
ností.

V rámci programu se uskutečnil ta-
ké seminář o politickém marketingu
v letošní české kampani a jejím srov-
nání s kampaněmi v Evropě. Na tento
seminář a dva závěrečné dny pozoro-
vatelské stáže byli pozváni i zástupci
dalších partnerských organizací CEV-
RO ze států Evropské unie.

Program se uskutečnil s podporou
Westminster Foundation for Democ-
racy a International Republican Insti-
tute.

úterý 30. května 2006

� příjezd účastníků z Moldávie, Bos-
ny, Srbska a Makedonie.

středa 31. května 2006

� základní seznámení s politickou si-
tuací v Evropě
� činnost a organizace CEVRO
� návštěva Poslanecké sněmovny,
fungování Parlamentu
� návštěva Informačního centra
ODS na Národní třídě
� příjezd účastníků z Běloruska
� účast na TV diskusi kandidátů na
premiéra Jiřího Paroubka a Mirka
Topolánka na TV Prima

čtvrtek 1. června 2006

1. skupina s kandidátem Janem Mora-
vou
� diskuse se studenty Obchodní aka-
demie v Neratovicích
� kampaň na ulici v Neratovicích,
Kralupech nad Vltavou a na mítinku
v Mělníku
� seminář o osobní kampani kandi-
dáta
2. skupina s poslancem a kandidátem
Petrem Bratským
� základní seznámení s kampaní
kandidáta
� kampaň na ulici v různých částech
Prahy

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Pozorovatelé se účastnili kampaně na ulicích; zde v Kralupech nad Vltavou.

Páteční seminář, kterého se účastnili i zástupci organizací a stran zemí EU

Marek Buchta představil marketingovou strategii kampaně českých stran.
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… POZOROVATELSKÝ
PROGRAM

� účast na závěrečném mítinku ODS
na Václavském náměstí

pátek 2. června 2006

V pátek se celý den konal semi-
nář, kterého se kromě pozorovatelů
zúčastnili i zástupci KAS, IRI, pol-
ské Občanské platformy a slovenské
SDKÚ.
� ústavní systém ČR: Petr Ko-
lář, Parlamentní institut
� stranický systém v ČR: Petr Sokol,
politolog a šéfredaktor CEVRO Re-
vue
� volební systém v ČR: Ladislav
Mrklas, politolog a ředitel CEVRO
� volební kampaň ODS a dalších
stran: Marek Buchta, člen centrální-
ho volebního štábu ODS
� komparace kampaní v zemích
Střední Evropy: Ladislav Mrklas
a Marek Buchta

sobota 3. června 2006

� návštěva volební místnosti a se-
známení se s aktem volby
� seminář o organizační struktuře
ODS, Adéla Kadlecová, zahraniční
tajemnice ODS ve spolupráci s Kar-
lem Coufalem, ředitelem organizační
sekce ODS
� sledování exit pollů, politologický
rozbor a diskuse nad prvním odha-
dem výsledků po uzavření volebních
místností

Závěr

CEVRO si vytýčilo několik cílů. Prv-
ním byla podpora demokratických sil
v uvedených státech. Účast členů osmi
demokratických stran na bohatém
programu a jejich přijetí v naší repub-
lice dostatečně ukázala náš zájem na
demokratickém procesu v jejich regio-
nech.

Dalším cílem byla možnost sdílet
zkušenosti a nápady z volebních kam-
paní v různých státech. Pozorovatelé si
vyzkoušeli kampaň přímo na ulici, kdy
strávili celý den s kandidáty do Posla-

necké sněmovny, navštívili informační
centrum ODS a byla jim představena
kampaň všech relevantních stran v ČR.
Navzájem se pak seznámili se zkuše-
nostmi s kampaní ve svých domovských
zemích. Pozorovatelé získali velké
množství informačních a propagačních
materiálů a dokumentů ke kampani.

Třetím cílem bylo vytvoření kon-
taktů mezi účastníky. Úspěch tohoto

cíle byl podpořen i účastí zástupců z ji-
ných států EU. Pro další vývoj v do-
movských státech účastníků jsou tyto
vazby důležité, právě z důvodu vzá-
jemné podpory a sdílení zkušeností.

Kromě těchto cílů se podařila ještě
velmi důležitá věc. Účastníci odjížděli
se zkušeností, že v CEVRO a v ODS
mají partnera a navíc si vytvořili pozi-
tivní vazbu na naší zemi.

o cevro

Při rozdávání letáků na Václavském náměstí

V televizním studiu před začátkem debaty mezi Paroubkem a Topolánkem

S kandidátem Janem Moravou na kampani v Neratovicích
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o cevro

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO
TŘETÍ ROČNÍK
AKADEMIE ÚSPĚŠNĚ
ZAKONČEN
Absolvováním testu a obhájením zá-
věrečné práce byl v posledních dvou
červnových víkendech úspěšně zakon-
čen třetí ročník Liberálně-konzerva-
tivní akademie, jednoročního mezio-
borového studia ekonomie, politolo-
gie, práva, mezinárodních vztahů, po-

litického marketingu a komunikace a
veřejné prezentace. Celkem 54 stu-
dentů, kteří navštěvovali každý měsíc
přednášky jednotlivých oborů, zvládlo
obě části zkoušek úspěšně a mohlo tak
obdržet při slavnostní večeři diplom
absolventa z rukou předsedy správní

rady CEVRO Ivana Langera. Mezi
posluchači letošního ročníku akade-
mie byli poprvé také zástupci
KDU-ČSL.

V Olomouci byla u obhajob komise
ve složení ředitel CEVRO Ladislav
Mrklas, šéfredaktor CEVRO Revue
Petr Sokol, Petr Kolář a Hana Svobo-
dová. V Praze byli oponenty student-
ských prací odborník na komunikaci a
veřejnou prezentaci Jiří Frgal a výkon-
ný ředitel Centra pro ekonomiku a po-
litiku Petr Mach.

V nadcházejícím akademickém ro-
ce bude Liberálně-konzervativní aka-
demie pokračovat čtvrtým ročníkem.
Vzhledem k velkému zájmu o studium
na LKA byl prodloužen termín podání
přihlášek do 10. července, po němž
proběhne výběr posluchačů.

Adamíková Petra
Bradová Jiřina
Fritscherová Jarmila
Hanáková Marcela
Horák Pavel
Hrubý Jaroslav
Kalová Ilona
Krejčí Milada
Kropáč Ivo
Kulíšek Jakub
Loukotka Marek

Mička Jan
Nováková Alena
Pažourková Magdalena
Ruszová Helena
Řezáčová Karla
Smékalová Vendula
Staníčková Blanka
Svoják Igor
Š�astný Stanislav
Šustr Ladislav
Žouželková Martina

Bartoňová Jana
Bláha Jiří
Bolcek Martin
Decker Jan
Dědina Jan
Dekojová Olga
Dluhošová Hana
Dvořáková Martina
Hanáček Josef
Hinthausová Alena
Hulák Jaroslav

Jungwirthová Marianna
Kašpar Ladislav
Kodetová Soňa
Kopáček Martin
Korábová Monika
Kubíková Marie
Lacinová Jana
Legutko Miroslav
Nechvátal Antonín
Nožička Martin
Polanecký Michal

Prinzová Lucie
Rázková Daniela
Razskazov Jiří
Ringler Hynek
Thiemelová Alice
Vaňková Michala
Veselá Eva
Vomastek Jaroslav
Wijas Dalibor
Židek Petr

Absolventi LKA 2005/2006 v Olomouci

Studenti při testech v Olomouci Absolventi LKA 2005/2006 v Praze
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MATYÁŠ ZRNO

Občanský institut

PRAVICE V SRBSKU
A ČERNÉ HOŘE

Uvedená příhoda dobře ilustruje, na
jak vratký led se pouštíme, chceme-li
politické strany na Balkáně popisovat
na standardní pravo-levé škále. Nové
opoziční strany se počátkem 90.let po-
většinou chtěly ztotožnit se západní
Evropou a přejímaly proto bez hlubší
reflexe označení, která podle nich
představovala hodnoty prosperity,
svobody a demokracie. Někdo se
označil jako sociální demokrat, někdo
jako křes�anský demokrat (křes�anští
demokraté se dokonce stali význam-
nou silou v muslimském Kosovu) a ji-
ný zase jako liberál. Cíl byl u většiny
stejný: domoci se společenského, poli-
tického a ekonomického standardu
západní Evropy. Bohužel, velmi často
i strany, označující se za demokratic-
ké, přejímaly ve stejnou chvíli zcela
nedemokratické praktiky (například
organizování polovojenských oddílů
v případě Vuka Draškoviće nebo opé-
kání si volů s Radovanem Karadžićem
nad obléhaným Sarajevem v případě
Zorana Djindjiće).

Srbská dichotomie:
normální–nenormální

Jednodušší by proto bylo označení
politologicky poněkud nestandardní,
leč přiléhavější: normální–nenormál-
ní. Neboli: Jste pro válku, nebo proti?
Hlásáte šovinistická hesla, anebo ne?
Myslíte si, že za rozpad Jugoslávie mů-
že spiknutí CIA, Německa a Vatiká-
nu, nebo ne? Na takových tématech se
lámal chleba. Pravo–levá škála nehrá-
la roli.

Dá se tedy vůbec nějaká strana
v Srbsku označit za pravicovou? Mož-
ná Srbské hnutí obnovy (SPO), silně
antikomunistická strana současného
ministra zahraničí Vuka Draškoviće.
Ta ale trpí jednak psychickou labilitou
svého předsedy, pak tím, že se prakti-
ky rozpadla a nakonec lpěním na mo-
narchii (její obnovení ovšem není reál-
né). Demokratická strana Srbska
(DSS) premiéra Koštunici je zase
v podstatě antimodernistickou stra-
nou v slavjanofilském duchu, jen

s mírně učesanými nacionalistickými
tendencemi. Je také silně spjata s pra-
voslavnou církví a jejími hodnotami
(pravoslavná církev není v Srbsku ani
tak náboženskou, jako spíše národní
organizací se silnými sklony k šovinis-
mu a nenávisti k Západu obecně, pře-
devším však k Německu, Vatikánu
a USA). Skvrnou na profilu DSS je
i fakt, že ministr spravedlnosti za „pra-
vicovou“ DSS byl komunistický soud-

ce, který v roce 1986 nechal spálit „ne-
vhodné“ vědecké práce a ministr vnit-
ra Dragan Jočić zase za mlada vykrá-
dal trafiky. Demokratická strana (DS)
prezidenta Borise Tadiće je stranou
výrazně proreformní, vzešla však ze
stejného intelektuálního okruhu jako
DSS (tedy z okruhu nacionalistických
akademiků). DSS se ostatně od DS
v roce 1992 odštěpila. DS se dá označit
jako jakási modernější, reformnější
varianta DSS.

Není v možnostech tohoto článku
popsat plně současnou srbskou poli-
tickou scénu (by� jen tu „pravico-
vou“), protože někteří politici proved-
li tolik názorových změn a jejich strany
prošly tolika štěpeními, že by na to ne-
stačilo celé číslo CEVRO Revue. Zbý-
vá ještě zmínit důležitý fakt, že zhruba
polovinu opozičních stran založila Mi-
loševićova tajná policie.

Pravice v Černé Hoře: Liberální svaz

V Černé Hoře byla situace o něco lep-
ší, protože alespoň hlavní opoziční síla
(Liberální svaz) nejenže nebyla zalo-
žena tajnou policií, ale také si udržela
konzistentní protiválečný postoj. Li-
berální svaz (dnes Liberální strana) se
také jako asi jediná strana dá označit
za (s trochou dobré vůle) pravicovou
politickou sílu. A to jednak svým anti-
komunismem (nezapomeňme, že
v Černé Hoře stále – už od roku 1944 –
vládnou přejmenovaní komunisté)
a důrazem na minimální roli státu a fér
podmínky v podnikání (úspěch v pod-
nikání je v Černé Hoře i v Srbsku do-
dnes do značné míry vázán na dobré
styky s mocí). Liberálové také zůstali
věrni myšlence mezietnické tolerance.
Ani jejich straně se ale nevyhnulo ště-
pení a vnitřní rozbroje.Všechny ostat-
ní strany v Černé Hoře jsou bu	 strany
socialistické nebo strany s národním
znaménkem (srbské, albánské, mus-
limské).

V jednom se však v Srbsku i v Čer-
né Hoře dá počítat s konzervativními
názory prakticky u všech. A to v boji
proti přehnané politické korektnosti.
Manželství homosexuálů, do extrémů
hnaná rovnost žen a mužů, přehnaná
práva menšin, s tím ani v Srbsku ani
v Černé Hoře ještě dlouho nikdo ne-
uspěje. A to přes masivní příliv finanč-
ních prostředků do „spřáteleného“
neziskového sektoru.

KONCEM ROKU 1989 SE V NĚKDEJŠÍM ČERNOHORSKÉM HLAVNÍM MĚSTĚ
CETINJI SEŠLA SKUPINKA INTELEKTUÁLŮ. JEŠTĚ NAPŮL V ILEGALITĚ

UVAŽOVALI O ZALOŽENÍ OPOZIČNÍ STRANY, KTERÁ BY SE POSTAVILA PROTI
PŘEVAŽUJÍCÍMU NACIONÁLKOMUNISMU TEHDEJŠÍ VLÁDNOUCÍ VRSTVY,

SPOJENÉ SE SLOBODANEM MILOŠEVIĆEM. BĚHEM DISKUSE PADALA
NEJRŮZNĚJŠÍ OZNAČENÍ, AŽ NAKONEC ZŮSTALA VE HŘE DVĚ:

SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ STRANA NEBO LIBERÁLNÍ SVAZ. NAKONEC
VYHRÁLA DRUHÁ MOŽNOST A POJEM „LIBERÁL“ SE V NÁSLEDUJÍCÍCH

LETECH STAL SYNONYMEM PRO PROTIVÁLEČNOU OPOZICI.

zahraniční inspirace

Někteří politici provedli tolik názoro-
vých změn a jejich strany prošly tolika
štěpeními, že by na to nestačilo celé
číslo CEVRO Revue.
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galerie osobností

GIOVANNI SARTORI

MIROSLAV NOVÁK

profesor politologie

Po zmíněném Srovnávacím ústavním
inženýrství vyšly koncem roku 2005
takřka současně hned dvě Sartoriho
knihy v českém překladu: pozoruhod-
ný esej na aktuální téma Pluralismus,
multikulturalismus a přistěhovalci
(vydalo nakladatelství Dokořán v Pra-
ze), v němž z hlediska liberálního plu-
ralismu trefně kritizuje dnes módní
multikulturalismus, a jedno ze dvou
nejdůležitějších Sartoriho děl vůbec,
Strany a stranické systémy (nakl. CDK
v Brně). Dodejme, že další z těch dvou
nejvýznamnějších Sartoriho spisů,
The Theory of Democracy Revisited
(1987) vyšel roku 1993 ve slovenském

překladu Teória demokracie (vydalo
nakl. Archa v Bratislavě).

Giovanni Sartori se narodil roku
1924 ve Florencii, v roce 2004 tedy os-
lavil osmdesátiny. Patří mezi nejvý-
znamnější žijící světové politology.
Působil nejprve na Universitě ve Flo-
rencii (řádným profesorem se tam stal
roku 1963), pak na Stanfordské uni-
versitě v USA (1976–1979) a nakonec
od roku 1979 na Kolumbijské univer-
sitě v New Yorku, kde je od roku 1994
emeritním profesorem. Dlouhodobě
působí ve Spojených státech (kde už
strávil v letech 1949–1950 rok na grant
a jako hostující profesor politické vědy
tam přednášel v 60.letech na Harvar-
du a Yale) a kde ho ovlivnili zejména
Robert A.Dahl a Gabriel Almond,
nejvýznamnější postavy americké em-
pirické politické teorie 2. pol. 20. sto-
letí. Sartoriho dílo výrazně zasahuje
do tří oblastí: 1) politické teorie, 2)
metodologie sociálních věd a 3) kom-
parativní politologie.

Konkurenční teorie demokracie

Do oblasti politické teorie spadá pře-
devším výše zmíněná The Theory of
Democracy Revisited. Giovanni Sartori
patří k hlavním představitelům tzv.
konkurenční teorie demokracie. Zá-
klady této konkurenční teorie položil
ve své proslulé knize Kapitalismus, So-
cialismus a Democracie (1942) rakous-
ký ekonom Joseph A. Schumpeter
(1883–1950). Schumpeter, který se na-
rodil za Rakousko-Uherska v Třešti
na Moravě, kritizuje „klasickou dok-
trínu demokracie“ jako nerealistickou
a navrhuje jinou (another), alternativ-
ní teorii demokracie. Podle Schumpe-
tera potíže s klasickou doktrínou de-
mokracie jako „vlády lidu“ pramení

z pojetí, podle něhož „lid“ si vytváří ra-
cionální názor na politické problémy
a pověřuje své „reprezentanty“ (zá-
stupce), aby vykonali jeho vůli. Jinak
řečeno, podle klasického pojetí je zá-
kladní rozhodování lidu o politických
problémech, zatímco volba politic-
kých představitelů je vedlejší. Rakous-
ký ekonom soudí, že je třeba pořadí
obrátit: podřídit řešení politických
problémů volbě politických představi-
telů.

Podle Schumpeterovy koncepce je
tedy prvořadou funkcí občanů-voličů
přivést na svět vládu, a� už přímo nebo
nepřímo. To předpokládá také mož-
nost stávající vládu odvolat. Na konci
každého svého funkčního období se
totiž vládnoucí musí podřídit verdiktu
občanů ve svobodných volbách založe-
ných na soutěži, kdy se rozhoduje, zda
stávající tým bude v úřadě potvrzen
nebo nahrazen jiným týmem. Součas-
ný politolog G. Bingham Powell Jr.
hovoří v té věci výstižně o „Citizen
Electoral Control“.

Giovanni Sartori a další politologo-
vé přijali Schumpeterovu koncepci de-
mokracie explicitně nebo aspoň impli-
citně v podstatě za svou. Sartori staví
konkurenční teorii demokracie proti
tzv. „participační teorii“ demokracie,
kterou odmítá a vytýká jí, že nebere
v úvahu rozdíl mezi demokracií antiky
a demokracií moderny. Konkurenční
teorie demokracie je deskriptivní (em-
pirickou) teorií, která vysvětluje, jak
demokracie skutečně fungují. Sartori
však zdůrazňuje, že deskriptivní teorie
sama nestačí, že potřebujeme i pres-
kriptivní (normativní) teorii demo-
kracie.

Pokud jde o Sartoriho práce meto-
dologické v širokém slova smyslu, pat-
ří mezi ně v italštině hlavně spis La Po-
litica: Logica e Metodo in Scienze Soci-
ale (1979). V angličtině lze do ní zařa-
dit zejména dvě kolektivní knihy: 1)
Social Science Concepts: A Systematic
Analysis (1984), jejíž byl redaktorem
a do níž přispěl zásadní kapitolou
„Guidelines for Concept Analysis“
a 2) Tower of Babel: On the Definition

V DOSLOVU K ČESKÉMU PŘEKLADU VÝZNAMNÉ A PRO NAŠE ČTENÁŘE
MIMOŘÁDNĚ UŽITEČNÉ SARTORIHO KNIHY SROVNÁVACÍ ÚSTAVNÍ
INŽENÝRSTVÍ, KTEROU VYDALO SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ V ROCE
2001, JSEM MJ. NAPSAL, ŽE V ČEŠTINĚ DO TÉ DOBY ŽÁDNÁ JEHO KNIHA
JEŠTĚ NEVYŠLA. DNES JE NAŠTĚSTÍ SITUACE ZCELA JINÁ.

Giovanni Sartori (*1924)
• italský politolog
• emeritní profesor Univerzity ve

Florencii a Columbia University
v New Yorku

• nejznámější díla: Strany a stranic-
ké systémy (1976), Srovnávací
ústavní inženýrství (1998), Plura-
lismus, multikulturalismus a při-
stěhovalci (2000)



25

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

galerie osobností

and Analysis of Concepts in the Social
Sciences (1975), jíž je autorem spolu
s F. W. Riggsem a H. Teunem. Sarto-
riho předností vůbec je, že se význam-
ně podílí na pojmovém upřesnění ka-
tegorií politické vědy, a to nejen ve
svých pracích speciálně metodologic-
kých, k nimž vedle zmíněných dvou
knih patří mnohé odborné články, zej-
ména „Concept Misformation in
Comparative Politics“ (1970), „Com-
paring and Miscomparing“ (1991)
a v italštině „La Politica Comparata:
Premesse e Problemi“ (1971). V le-
tech 1970–1979 předsedal ostatně
„Committee of Conceptual and Ter-
minological Analysis“ Mezinárodního
sdružení pro politickou vědu (IPSA).

Guru teorie stranických systémů

V oblasti komparativní politologie se
Sartori proslavil hlavně svou typologií

stranických systémů, která je právě
předmětem knihy Strany a stranické
systémy. Parties and Party Systems z ro-
ku 1976 je nejspíš nejuznávanějším
Sartoriho spisem vůbec, který ostatně
získal roku 1998 prestižní cenu Ame-
rického sdružení pro politickou vědu,
Leon Epstein Outstanding Book
Award. Sartoriho typologie stranic-
kých systémů, která je dodnes takřka
všeobecně uznávána za nejpropraco-
vanější a nejsofistikovanější, vychází
ze dvou kritérií: počtu stran a jejich
ideologie. Za hlavní „vysvětlující pro-
měnnou“ soutěživých, tj. demokratic-
kých stranických systémů nepovažuje
italský politolog stupeň fragmentace
(tj. počet stran), ale stupeň „polariza-
ce“. Stranická fragmentace může totiž
podle Sartoriho odrážet dvě výrazně
odlišné situace: bu	 „segmentaci“ ne-
bo „polarizaci“. To má zcela proti-
kladné a zásadní důsledky. Pokud jde

jen o segmentaci, ta je slučitelná s fun-
gující demokracií, s tzv. „umírněným
pluralismem“. Naopak polarizace, tj.
velká ideologická vzdálenost mezi nej-
vzdálenějšími relevantními stranami,
vede k „polarizovanému pluralismu“,
který nevytváří vhodné podmínky
k úspěšnému fungování demokracie
a může někdy skončit jako Výmarská
republika, tj. pádem demokracie a ná-
stupem totalitního nebo autoritářské-
ho režimu.

Sartoriho díla vůbec a jeho nejslav-
nější kniha Strany a stranické systémy
zvláště, by neměla být povinnou čet-
bou jen pro studenty politologie, ale
také pro všechny liberálně a konzerva-
tivně orientované kultivované občany,
pro které jsou podle mého názoru díla
italského politologa cennější než spisy
kteréhokoli jiného žijícího světového
politologa.
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Samuel P. Huntington

Kam kráčíš, Ameriko?

Autor pronikavé a veskrze správně prognostické
publikace Střet civilizací, americký konzervativní
myslitel a profesor Harvardské univerzity Samuel
P. Huntington přispěl na český knižní trh svojí
další, a nutno říci neméně provokativní, publikací
Kam kráčíš, Ameriko s podtitulem Krize americké
identity, kterou vydalo v loňském roce vydavatel-
ství Rybka publishers.

Kniha, jak sám autor v předmluvě píše, se za-
bývá změnami v obsahu a prestiži americké iden-
tity. Ta se podle autora v průběhu času mění
a čelí hrozbě přívalu imigrantů, kteří svým pří-
chodem zbavují Ameriku jejího rasového a etnic-
kého zdůvodnění; v posledních letech však ohro-
žují i kulturní složku její identity. Po ní pak zbývá

pouze složka politická, založená pouze na res-
pektu k demokratickým principům. Podle Hun-
tingtona vede tento vývoj ke čtyřem různým mo-
delům identit: ideologické, rozdvojené, exkluzi-
vistické a kulturní. První z těchto identit definuje
Ameriku jako multikulturní zemi s povinností ob-
čanů pouze respektovat americké hodnoty; mo-
del rozdvojené identity vidí Ameriku jako zemi
rozdělenou na španělsky a anglicky hovořící čás-
ti hispánců a anglosasů. Třetí model kalkuluje
s přirozeným instinktem ohrožené kultury, která
se začíná, v případě ohrožení, bránit a příslušníky
jiných entit ze své blízkosti vylučovat. Čtvrtý kon-
strukt pak počítá se ztotožněním všech rasových
a etnických kultur s Amerikou jako religiózní
a křes�anskou zemí, která stojí na anglosaských
hodnotách, vyznávajících evropské kulturní dě-
dictví a americké hodnoty.

Huntingtonova kniha je, stejně jako Střet ci-
vilizací, systematicky zpracovaným dílem. Publi-

kace začíná obecným rozborem identity, násle-
dovaným zevrubnou charakteristikou zdrojů
americké identity (nalezené v anglosaské kultu-
ře, postavené na individualismu či protestantské
etice práce) a křes�anství. V další kapitole se
Huntington zabývá hrozbami pro americkou
identitu, jež spatřuje především v přistěhovalec-
tví, zejména hispánském. Poslední část je pak
věnována perspektivám americké identity.

S. P. Huntington využil pro svoji analýzu ob-
rovské množství dat, které svědčí o tom, že touto
knihou se nesnažil primárně představit svůj názor
(i když také), ale fundovaně zkoumat soudobé
problémy americké společnosti. Kniha je zcela
neocenitelným příspěvkem všem, kteří se zají-
mají o americkou společnost, kulturu a politiku.
Čitelnou formou představuje americkou společ-
nost a ukazuje, v čem se tak zásadně liší od spo-
lečnosti evropské. A proč se mnoha lidem ve
srovnání s ní zdá mnohem hodnotnější…

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Štír, v čínském horoskopu Drak. Roky nejsou za-
jímavé.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od r. 1994.

Jaké přání byste si ráda splnila?
Přežít Paroubka ve zdraví.

Máte rodinu?
Ano.

Na jaký pořad se ráda podíváte v TV?
Dokumenty o historii a umění.

Jakou posloucháte muziku?
Od Mozarta k Nohavicovi.

Jaké máte koníčky?
Bruslení a čtení. Bohužel to nelze provozovat
současně.

Co Vás nejvíce upoutá na muži?
Oči, úsměv. Poznám ihned, koho mám před se-
bou.

Kterou barvu máte ráda?
Bílou.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Maminka.

Kde byste chtěla strávit dovolenou?
V Itálii, v Toskánsku.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Dokončila jsem katalog několika set rodinných
fotografií. Bylo to občas detektivní pátrání „kdo
je kdo“.

Miroslava Němcová / místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Parlamentní volby 2006

1/ Ve kterém kraji dosáhla ODS
nejvyššího absolutního nárůstu hlasů
oproti posledním volbám?
a) Praha
b) Středočeský
c) Jihočeský

2/ Který z následujících kandidátů ODS
obdržel nejvyšší počet preferenčních
hlasů?
a) Mirek Topolánek
b) Petr Nečas
c) Petr Gandalovič

3/ O kolik mandátů oproti posledním
parlamentním volbám v roce 2002 si ODS
polepšila?
a) 15
b) 16
c) 17

4/ Ve kterém z okresů ČSSD nevyhrála?
a) Svitavy
b) Benešov
c) Zlín

5/ Kolik nových poslanců se objevilo
v nově zvolené Sněmovně?
a) 68
b) 78
c) 88

6/ Která strana dostala ve volbách vůbec
nejmenší počet hlasů?
a) Humanistická aliance
b) Folklor i Společnost
c) České hnutí za národní jednotu

7/ Ve kterém kraji získala Strana zelených
nejvyšší procento hlasů?
a) Praha
b) Liberecký
c) Jihomoravský

8/ Na kolik volebních obvodů byla Česká
republika pro volby do PS rozdělena?
a) 1
b) 14
c) 28

9/ Který z dosavadních poslanců ODS se
již do Sněmovny nedostal?
a) Miroslav Beneš
b) Jan Bauer
c) Tomáš Dub

10/ V kolika okresech zvítězila KSČM?
a) 2
b) 1
c) v žádném

11/ Jakého volebního systému bylo užito
pro volby do PS?
a) poměrného s využitím volební

kvóty
b) poměrného s využitím volebního

dělitele
c) většinového

12/ Ve kterém kraji se letos přidělilo
nejméně mandátů?
a) Karlovarský
b) Olomoucký
c) Liberecký

13/ Kolik procent preferenčních hlasů
musí získat kandidát, aby se posunul na
první místo kandidátky?
a) 5
b) 6
c) 7

14/ Kolik stran ze zúčastnilo voleb?
a) 25
b) 26
c) 27

15/ Jak vysoká je volební klauzule ke
vstup do Poslanecké sněmovny pro
jednotlivou stranu?
a) 3%
b) 5%
c) 7%

16/ Do kterého kraje se letos započítávaly
hlasy ze zahraničí?
a) Jihočeský
b) Pražský
c) Liberecký

17/ Kolik kandidátů se dostalo do
Sněmovny pouze díky preferenčním
hlasům?
a) žádný
b) 3
c) 5

18/ Ke kterému soudu mohli podávat
jednotlivci a strany stížnost na průběh
voleb?
a) Ústavní soud
b) Nejvyšší soud
c) Nejvyšší správní soud

19/ Která z kandidátek ODS získala
nejvíce preferenčních hlasů?
a) Miroslava Němcová
b) Alena Páralová
c) Lucie Talmanová

20/ Ve kterém kraji získali obě největší
strany dohromady největší procento
hlasů?
a) Praha
b) Ústecký
c) Královéhradecký

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

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Máte základní znalosti
o volebním systému a volbách,
k dokonalosti však ještě hodně
chybí.
8–14/ Ve volebních výsledcích se
orientujete obstojně, pro úplný
přehled doporučujeme nalistovat
povolební speciál CEVRO Revue.
15–20/ Vás by měli angažovat
v Českém statistickém úřadu!
Gratulujeme!
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

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

Hádanka

Řešení:Hádanka:RonaldReaganKvíz:DanaFilipi–Brno;DavidKafka–HradecKrálové;JaroslavKlein–ČeskýKrumlov;JaroslavKrupka–Karvi-
ná;JiříČepelka–ÚstínadOrlicí;JurajRaninec–ČeskáLípa;MichaelHrbata–Vyškov;PavelBohatec–KutnáHora;PavelSvoboda–Kroměříž;Vla-
dimírHink–Jihlava;ZdeněkBoháč–Přerov;ZdeněkLhota–Jičín;ZdeněkProsek–Plzeň-město

Kvíz
Poznáte významného amerického politika minulého století? Víte, který okres reprezentují noví poslanci ODS?

Dana Filipi

David Kafka

Jaroslav Klein

Jaroslav Krupka

Jiří Čepelka

Juraj Raninec

Michael Hrbata

Pavel Bohatec

Pavel Svoboda

Vladimír Hink

Zdeněk Boháč

Zdeněk Lhota

Zdeněk Prosek

Vyškov

Jihlava

Jičín

Plzeň-město

Česká Lípa

Český Krumlov

Hradec Králové

Ústí nad Orlicí

Přerov

Kutná Hora

Brno

Karviná

Kroměříž
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Jak lze integrovat přistěhovalce lišícího se etnickým původem, kulturou i vyznáním? Na to odpovídám, že ho lze
integrovat …“ Dokončení výroku Giovanni Sartoriho, o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností, najdete
v tajence. Výrok K. H. Borovského z minulého čísla zní: „Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se
rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

červen
Občanská demokratická strana vyhrála 2. a 3. června po osmi letech volby do
PS a stala se nejsilnější stranou v dolní komoře našeho parlamentu. ODS
získala 1 892 475 hlasů (tj. 35,38 procent hlasů) a 81 mandátů. Předsedu

strany následně její vedení pověřilo, aby vedl rozhovory o sestavení vlády
s KDU-ČSL a Stranou zelených.

ODS vyhrála po osmi letech volby do PS

Prezident pověřil Mirka Topolánka jednáním o sestavení vlády
Prezident Václav Klaus 5. června pověřil předsedu ODS Mirka Topolánka, aby
jako vítěz sněmovních voleb jednal o příští vládě. Tentýž den také prezident

svolal první zasedání nově zvolené dolní komory. Topolánek po setkání
s Klausem řekl, že o novém kabinetu začne jednat s lidovci a zelenými.

Pátým místopředsedou poslaneckého klubu ODS bude Jan Bürgermeister
Poslanecký klub ODS má od 13. června kompletní vedení. Pátým místopřed-
sedou klubu ODS byl zvolen Jan Bürgermeister. Poslanecký klub až do se-
stavení nové vlády povede Vlastimil Tlustý. Jeho místopředsedy jsou stejně

jako v minulém funkčním období Václav Mencl, Oldřich Vojíř, Michal Doktor
a Lucie Talmanová. Staronové vedení poslaneckého klubu má mandát do se-
stavení nové vlády, nejpozději však do září.

Zástupci ODS podepsali koaliční smlouvu s KDU-ČSL a SZ
Zástupci ODS, KDU-ČSL a Strany zelených podepsali 26. června koaliční
smlouvu. Předseda ODS Mirek Topolánek při podpisu smlouvy v Poslanecké
sněmovně prohlásil, že koaliční dohoda je kompromisem všech tří progra-
mů. „Jsme hluboce přesvědčeni, že tato koalice má dostat šanci,“ řekl.

Podpisem smlouvy končí vyjednávání mezi ODS a ČSSD o podpoře pra-
vostředové vlády. „Nyní budeme jednat ve formátu tři plus jedna, to zname-
ná jako koalice s druhou nejsilnější stranou ve volbách (ČSSD),“ uvedl To-
polánek. ODS by podle koaliční smlouvy měla obsadit 10 křesel, malé koa-
liční strany po třech. ODS připadne post předsedy vlády ( Mirek Topolánek),
místopředsedy vlády a ministra práce, sociálních věcí a rodiny (Petr Nečas),

ministra financí (Vlastimil Tlustý), ministra vnitra (Ivan Langer), ministra
spravedlnosti (Jiří Pospíšil), ministra zahraničí (nestraník Alexander Von-
dra), ministra průmyslu a obchodu (Martin Říman), ministra dopravy (Aleš
Řebíček), ministra zdravotnictví (Tomáš Julínek) a ministra pro evropské zá-
ležitosti (Petr Gandalovič). KDU-ČSL obsadí pozici místopředsedy vlády
a ministra pro venkov a zemědělství (Miroslav Kalousek), ministryně obrany
(Vlasta Parkanová) a ministryně kultury (Michaela Šojdrová). Strana zele-
ných do vlády nominovala místopředsedu vlády a ministra životního prostře-
dí (Martin Bursík), ministryni školství (Dana Kuchtová) a ministra, předsedu
legislativní rady vlády (František Korbel).

Koalice zatím neprosadila předsedu PS
Snaha zvolit předsedu Poslanecké sněmovny už dvakrát zkrachovala. ODS
nejprve nominovala svou místopředsedkyni Miroslavu Němcovou. Ta v první
volbě neuspěla ani v jednom ze dvou kol. V obou kolech ji chyběl jeden hlas
od poslanců trojkoalice ODS, zelení, lidovci.

Lidovecký kandidát Jan Kasal nezískal 7. července potřebný počet hlasů
ani ve druhém kole tajných voleb. Ze 198 vydaných hlasovacích lístků bylo
pro Kasala 99 poslanců. Nemocný poslanec ODS Miloš Patera se takzvaně
vypároval s poslancem ČSSD Miloslavem Vlčkem. Schůze sněmovny byla
přerušena.

Z výsledků hlasování, které oficiálně oznámil předseda sněmovní voleb-
ní komise Petr Tluchoř (ODS), vyplývá, že Kasal, na rozdíl od prvního kola
voleb, získal zřejmě hlasy všech přítomných koaličních poslanců. I tak mu to
ale ke zvolení nestačilo. Proti Kasalovi hlasovalo 26 poslanců, dva hlasy byly

neplatné. Celkem 73 poslanců hlasovací lístek neodevzdalo. Stejně jako
v prvním kole tento poměr naznačuje, že lístky neodevzdali sociální de-
mokraté.

V prvním kole voleb Kasal získal 99 z 200 hlasů. Znamená to, že ho ne-
podpořilo všech 100 koaličních poslanců. Volba byla tajná, takže nelze zjis-
tit, kdo z ODS, KDU-ČSL či Strany zelených Kasalovi podporu odepřel.

Obsazení funkce šéfa sněmovny je klíčem aspoň k částečnému odbloko-
vání volebního patu a vytvoření nového kabinetu. Podle některých výkladů
ani nemůže ustavující schůze dolní komory skončit dříve, než poslanci před-
sedu zvolí. Navíc do zvolení předsedy nemohou začít s volbou dalších funk-
cionářů, tedy místopředsedů dolní komory. Na ukončení ustavující schůze je
vázána i demise dosluhující vlády Jiřího Paroubka (ČSSD).

ODS nabídla ČSSD vstup do koalice
ODS nabídla ČSSD 10. července, aby se stala členem vládní koalice. Po
schůzce zástupců parlamentních stran to oznámil předseda ODS Mirek To-
polánek. „Jiří Paroubek dostal nabídku na čtyřkoaliční řešení,“ oznámil To-
polánek. „Jasně jsme řekli, že sociální demokraté musí definovat, zda chtějí
být v opozici, nebo se účastnit na vládě. A dostali ode mě dnes nabídku

účastnit se koaličního projektu jako koaliční strana.“ Jiří Paroubek na násle-
dující tiskové konferenci projekt účasti ČSSD ve vládě nevyloučil, ale podle
svých slov ho považuje za nepravděpodobný. O den později grémium ČSSD
tuto možnost odmítlo a vyslovilo se pro vládu úředníků nebo menšinovou
vládu ODS.
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Liberálně-konzervativní akademie
– Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
– studijní skupiny v Praze a Olomouci; kurzy ekonomie,

komunikace a veřejné prezentace, mezinárodních vztahů,
politického marketingu, politologie, práva

Publikace
– Co si myslí Topolánek
– Proč volím pravici
– Sociální politika
– České zdravotnictví v evropských

souvislostech
– 15 let zahraniční politiky ODS
– Plnou ParouBack

CEVROREVUE

– Informace, které musíte mít!

– časopis
pro příznivce pravicové politiky

Konference a semináře
– Hamburk, Madrid, Vilnius, Lyon
– 15 let české a slovenské pravicové politiky, Volební

kampaň 06 – konference pro zahraniční pozorovatele
– Diskusní fóra v Ostravě, Plzni, Pardubicích, Praze

a dalších městech ČR

CEVRO se stěhuje.

Od srpna 2006 najdete sídlo
CEVRO na nové adrese.

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1-Nové Město
Czech Republic


