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úvodník

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE

Právě dostáváte do ruky čtvrté číslo CEVROREVUE. Přestože vychází
v dubnu, nejedná se o aprílové vydání.
Naopak témata, která v ní najdete,
patří mezi závažná. Klíčovou se tentokrát stala otázka naší národní bezpečnosti a s ní spojená problematika možného umístnění amerického radaru na
našem území. Česká levice jako obvykle dává přednost módnímu antiamerikanismu před obranou státu
a spojeneckými závazky. Levicoví autoři šíří řadu polopravd. I proto jsme
americkou raketovou obranu a její
souvislosti vybrali jako stěžejní téma.
Raketovou obranu, radarovou stanici
i hrozbu použití raket nedemokratickými režimy představuje hned několik

článků z pera známých odborníků.
Akademický pohled představuje například úvodní článek Petra Robejška,
příspěvek vedoucího katedry mezinárodních vztahů Masarykovy univerzity
v Brně Petra Suchého, nebo Jiřího
Schneidera z Pražského institutu bezpečnostních studií. Naopak praktický
pohled nabízí sta prezidenta Asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka.
Exkluzivní rozhovor na téma radarové stanice v ČR poskytl našemu časopisu americký velvyslanec pan Richard Graber.
Již tradičně je součástí vydání grafická příloha tématu znázorňující, jak
funguje raketová obrana a jaké území
pokrývá.

V rubrice O Cevro bych rád upozornil na reportáž z mezinárodní konference o volbách ve středoevropských
zemích. Patří totiž k největším akcím
roku a přinesla velmi zajímavé postřehy českých i zahraničních politologů.
V Zahraniční inspiraci se v původním článku estonské politoložky Ivi
Zajedové vracíme k parlamentním
volbám v této pobaltské zemi. Ty přinesly úspěch pravici. Estonsko jsme
vybrali také proto, že sestavování jeho
vlády v mnohém připomíná českou situaci. V Galerii osobností pak najdete
vizitku jednoho z největších liberálních myslitelů, Skota Davida Huma.
Pěkné čtení a příjemnou jarní pohodu!

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER
předseda CEVRO

Weblog – záznam(ník) nebo zkráceně a neformálněji blog je webová aplikace, obsahující periodické příspěvky na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém
pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Není
pochyb o tom, kdo stál na počátku
blogování. Byl to samozřejmě Jára Cimrman. Byl to také první blogozpytec
(blogistik). Za všechna jeho pravidla
blogování bych uvedl to snad nejdůležitější: Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Ruští blogeři
však tvrdí, že blogování bylo předpovězeno v 19. století ruským princem
v knize Rok 4338, napsané v roce
1837: Domy jsou spojeny prostřednictvím magnetického telegrafu, který umožňuje lidem od sebe vzdáleným spolu komunikovat … Každá domácnost bude publikovat druh denní-

ho žurnálu či newsletteru a distribuovat jej mezi vybrané příjemce. Server
i285.com kontruje, že praotcem blogu je Nostradamus, který „v dálce za
horizontem skryl lidi nesčetného zabarvení schopných začít blohovat.
Blohovat pravdu a lež široko daleko.“
Ve světě se již delší čas diskutuje
o tom, že blogy se stávají čím dál tím
významnějším médiem, kterému klasická média nemohou v některých aspektech konkurovat. Apple se pomocí soudního procesu snaží zjistit, odkud ti zatracení blogeři shánějí tak
zatraceně dobré informace a návštěvnost všech blogů na systému Bloger.com již dávno předstihla návštěvnost serveru NYT.com (on-line verze
deníku New York Times). Americká
armáda hledá blogery. Nechce je zavřít, ale zaměstnat. Proč? Protože armádní verze internetu své vlastní blo-

gery nemá a americká armáda přitom
publikuje na své síti materiály pro miliony lidí. Jenže vyhledávat v nich a
držet přehled o jednom oboru, se armádě nedaří zajistit. Chcete tedy být
placeným blogerem píšícím na armádní internet o nejnovějších postupech v detekci trhavin? Máte šanci.
Americká armáda přitom živými blogery nahradí původní expertní fulltextový systém, který se snažil tyto informace ze všech možných armádních webů extrahovat a analyzovat
sám.
V minulých dnech jsem se stal součástí této široké komunity. Celý článek, složený z textů různých blogů
a deníčků, je důkazem, že i tato obec
může hrát v budoucnu důležitou roli.
Jak se mi daří blogovat, zjistíte na:
http://blog.aktualne.centrum.cz/
blogy/ivan-langer.php.
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P ETR R OBEJŠEK
ředitel Institutu Hauss

AMERICKÁ
ZÁKLADNA U NÁS – …
V ČERVENCI 1991 BYLA V PRAZE ROZPUŠTĚNA VARŠAVSKÁ SMLOUVA.
V LISTOPADU 2002 DOŠLO TAMTÉŽ K HISTORICKÉMU HAPPY ENDU
ROZŠÍŘENÍ NATO O BÝVALÉ NEPŘÁTELE. NATO ZÍSKALO NOVÉ ČLENY
A SOUČASNĚ ZTRATILO ČÁST SVÉ VOJENSKÉ VĚROHODNOSTI; PŘIBYLY
ORGANIZAČNÍ, FINANČNÍ A KOORDINAČNÍ NÁKLADY A POKLESLA
AKCESCHOPNOST OBRANNÉHO SPOLKU. DO NATO BYLY PŘIJATY STÁTY SE
ŠPATNĚ VYZBROJENÝMI ARMÁDAMI, KTERÉ PŘINESLY VĚNEM ZVÝŠENÍ
VOJENSKÉHO OHROŽENÍ ALIANCE.

Bezpečnostní mezera
NATO funguje jako dvoutřídní společenství: Američané bojují, Evropané
většinou moralizují. Přes tyto špatné
zkušenosti se Spojené státy nebránily
rozšíření Aliance od Baltického k Černému moři a dokonce podpořily zapojení Ruska do Rady dvaceti. Dnes je
zřejmé, co tato americká bohorovnost
znamenala: že totiž Washington NATO (coby věrohodný a globálně operující nástroj k projekci západní moci)
fakticky odepsal.
V roce 2002 byl v Praze učiněn rozhodující krok k redukci akceschopného vojenského spolku NATO do
amorfního paktu o neútočení. Pro pobaltské státy to byla změna k lepšímu,
pro nás ale nepochybná ztráta. Leží-li
nám naše bezpečnost opravdu na srdci, musíme připustit, že tam, kde NATO ustupuje do pozadí, zeje bezpečnostně politická mezera. Čím ji vyplnit? Přece společnou evropskou bezpečnostní politikou, zní obvyklá odpově .

Pravda, evropští státníci i nadále
okouzlují sami sebe zaklínadly o společné budoucnosti kontinentu. Jenomže EU je seskupením, s jehož
principy všichni souhlasí, ale nikdo se
s nimi neztotožňuje do té míry, aby jim
dal přednost před vlastními národními
zájmy. Evropané mají dohromady dva
miliony vojáků a jen velmi obtížně našli čtyřicet tisíc mužů pro pořádkové
akce na Balkáně. Bezpečnostně politická mocenská projekce Evropské
unie neexistuje, a kdo ví, bude-li kdy
funkční. Evropané jsou zatím jednotní
především ve snaze snižovat obranné
rozpočty. Je proto více než nejisté,
v jaké míře by byli západoevropští spojenci v případě nouze schopni (a nakonec i ochotni) se pro nás bezpečnostně
politicky angažovat.
Je čas myslet opět na obranu
Důvodů přemýšlet o obraně je nesporně dostatek. V krizovém oblouku mezi
Alžírskem a Pákistánem mohou vzplanout lokální války, jejichž důsledky by

Rissen Hamburk

nás mohly ohrozit. Vznik nových atomových mocností a nevypočitatelné
režimy jako Severní Korea a Irán; to
vše porušilo rovnováhu strachu a vynucuje si její znovunastolení. To je
bezpečnostně politický cíl globální
americké obranné sítě. Tím, že by na
našem a polském území vzniklo její
věrohodné doplnění, by se markantně
snížila pravděpodobnost toho, že by
americké rakety musely být použity; to
je logika odstrašení.
Dočasná harmonie mezi Moskvou
a Západem je zřejmě u konce. Stejně
se vztahovala na jediné opravdu společné téma: boj proti terorismu. Rusko však zůstává zaostalou a přesto mocensky mimořádně ambiciozní zemí.
V zájmu vlastní strategické stability se
musí Rusko snažit mocensky ovlivňovat své předpolí. Názornou představu
o takové politice zprostředkovává právě probíhající instrumentalizace surovinných zdrojů vůči EU. Pro Ameriku
je protiraketový systém nástrojem
k udržení strategické rovnováhy a její
globální mocenské pozice; nejvýchodnější americké základny leží pořád ještě v Německu.
Co je v našich silách?
Vznikající bezpečnostní mezera je příliš velká na to, aby ji mohlo vyplnit úsilí desetimilionového národa. Teoreticky myslitelné zvýšení našich zbrojních výdajů by bylo financovatelné
pouze na úkor tempa hospodářského
vývoje, což by bezprostředně ohrozilo
hospodářskou a politickou stabilitu

CEVROR E V U E

Petr Robejšek

SVĚT VIDĚNÝ
Z
ŘÍPU
zahraniční politika pro každého z nás
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Publikaci můžete objednávat na www.cevro.cz, případně tel. 221 506 720.

Nakladatelství Alfa publishing vydalo publikaci známého odborníka na mezinárodní politiku a analytika
české zahraniční i domácí politiky. Kniha přináší srozumitelný a čtivý pohled na základní otázky mezinárodní
politiky a českou pozici v zahraničních vztazích. Na vydání publikace se podílel CEVRO Institut.

téma

… STRATEGICKÁ
ANALÝZA
země; myslitelná rizika by tím byla
oslabena pouze minimálně. Budování
univerzální armády není přiměřené
ani našim bezpečnostně politickým
potřebám, ani hospodářským možnostem.
Bezpečnostní politika by se měla
naopak diskutovat v pojmech úspornosti a efektivnosti, s cílem přestrukturovat části armády do pořádkových
jednotek, zříci se ofenzivních zbraní
(letectvo, tanková zbraň) a uvažovat
o „nákupu“ bezpečnosti u lépe vybavených spojenců.
V průběhu odstraňování mění nebezpečí svou formu; realistická bezpečnostní politika by se tudíž měla stát
nepřetržitou snahou o optimalizaci
odpovědí na vznikající ohrožení a neustále porušovanou rovnováhu strachu. Šance na úspěch v této nekonečné zabezpečovací spirále stoupá,
dosáhneme-li co nejužší spolupráce
s jedinou vojensky opravdu akceschopnou mocností – se Spojenými
státy. Úhelným kamenem této spolu-

práce a hmatatelným příspěvkem k vyplnění bezpečnostní mezery pro naši
republiku by se mohla stát americká
vojenská základna na českém území.
Vznikající bezpečnostní mezera je příliš velká na to, aby ji mohlo vyplnit
úsilí desetimilionového národa.
O námitky a kritiku projektu není
nouze. Ale poukazy na to, co všechno
nejde a co jsme dosud dělali úplně jinak, nenahradí účinnou politiku.
Politický význam americké základny
na našem území
Z českého hlediska navíc nejde pouze
o bezpečnostní politiku, nýbrž především o (naši) politickou bezpečnost.
Některé evropské státy a zejména Německo americkou základnu na českém a polském území kritizují. Jisté
je, že Německo by se muselo začít
Ruska obávat podstatně později než

my; mimochodem i proto, že u nich
americké základny již jsou. Berlín se
může na dlouho soustředit hlavně na
výnosné obchody. A právě tohoto rusko-německého obchodního partnerství se musíme obávat my. Hrozí totiž
nebezpečí, že se obě země dohodnou
nejenom o dodávkách plynu, ale
i o všech ostatních otázkách týkajících
se středoevropského prostoru; říká se
tomu regionální hegemonie. Němci
a ostatní evropští kritici americké základny ji považují pouze za bezpečnostně politické téma. Nám však jde
především o politické zabezpečení
před nadvládou jiných. Dvě mocné země se vždy snáze shodnou než tři; čím
více hráčů v regionu, tím větší šance
pro zájmy malých států. Hlavně proto
potřebujeme americkou přítomnost
ve Střední Evropě. Americká základna na našem území je v souladu s naší
bezpečnostní politikou a bezprostředně slouží politickému zabezpečení naší nezávislosti.
e-mail: robejsek@centrum.cz
inzerce

Politologický klub Mladých konzervativců a Regionální klub Mladých konzervativců Praha 1
si Vás dovolují pozvat na konferenci

Kdy: čtvrtek 17. května 2007,
14:00 hod.
Kde: Vysoká škola CEVRO Institut,
Jungmannova 17, Praha 1
Po konferenci je zajištěno malé občerstvení.

Akce se koná za laskavé
podpory Hanns Seidel Stiftung.

Na konferenci vystoupí:
Mgr. Petra Kuchyňková – analytik Centra pro
studium demokracie a kultury
Ing. Petr Mach, Ph.D – výkonný ředitel Centra pro
ekonomiku a politiku
MUDr. Luděk Sefzig – předseda senátního Výboru
pro záležitosti Evropské unie
PhDr. Petr Sokol – politolog Vysoké školy CEVRO
Institut, předseda MK
RNDr. Alexandr Vondra – místopředseda vlády pro
evropské záležitosti
Ing. Jan Zahradil – vedoucí české národní delegace
v Evropském parlamentu
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Tři roky České republiky
v Evropské unii
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PROTIRAKETOVÁ
OBRANA A NEBEZPEČÍ
JADERNÉHO ÚTOKU
UVAŽOVANÁ VÝSTAVBA RADARU PROTIRAKETOVÉ OBRANY V BRDECH PLNÍ
TITULNÍ STRÁNKY NOVIN A ROZDĚLUJE NAŠI SPOLEČNOST NA DVA
NESMIŘITELNÉ TÁBORY. VE VZÁJEMNÝCH DISKUSÍCH ZÁSTUPCŮ

J IŘÍ H YNEK
prezident Asociace
obranného průmyslu

zda-li při omezeném množství zdrojů
je investice do protiraketové obrany
z hlediska celkové bezpečnosti tou
nejpotřebnější.

PROTISTRAN SE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ, Z KONTEXTU VYTRHOVANÉ ARGUMENTY,

CEVROR E V U E

PŘEVÁŽNĚ ÚČELOVÉ, PŘEKROUCENÉ AŽ LŽIVÉ, MÁLOKDY VŠAK NA ZÁKLADĚ
HLUBŠÍ ÚVAHY VYCHÁZEJÍCÍ Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ.
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Jako základní argument pro podporu
výstavby je uváděno nebezpečí jaderného útoku prostřednictvím balistických raket ze stran Íránu či Severní
Koreje. Mají tyto země schopnosti vyvinout a vyrobit dostatečně účinnou
jadernou zbraň? Ač se odpově ano
téměř okamžitě nabízí, je nutno podotknout, že bez znalostí informací
(mnohdy složitě získaných), které
mají jen špičkoví analytici těch nejlepších rozvědek světa, je i tato odpově spíše hypotézou. Významnou indicií o schopnosti Íránu vyrobit jadernou zbraň svědčí izraelské bombardování íránského zařízení v roce
1981. Protože izraelská rozvědka
Mossad patří k těm nejlepším na světě, určitě izraelských útok vycházel
z kvalitních informací a obavy Izraele
byly reálné. Nicméně takto nebyla
schopnost Íránu vyrobit jadernou
zbraň znemožněna, ale pouze posunuta v čase. A v globalizovaném světě,
jenž se řídí heslem: „Za peníze v Praze dům“, se dají pořídit jakékoliv
technologie a embarga či regulace vedou pouze ke zvýšení ceny a příslušného zisku.

ného výbuchu. A toto protiraketová
obrana vyřešit neumí.
Určitě nelze nebezpečí plynoucí
z jaderného potenciálu Íránu či Severní Koreje podceňovat. A dá se očekávat, že s postupem času se budou k jaderným technologiím dostávat i další
země či jisté nadnárodní skupiny. Nicméně, obdobných rizik je celá řada,
a většina z nich je podstatně aktuálněj-

Dobrovolníci místo raket

Americká základna protiraketové
obrany Fort Greely na Aljašce.

Složitější je to se schopností těchto zemí vyvinout a vyrobit spolehlivou
a dostatečně přesnou balistickou raketu dlouhého dosahu. Navíc se naskýtá
otázka, zda-li je nutno takovou raketu
mít, když by se určitě našlo dostatek
odhodlaných dobrovolníků, kteří by
hlavici na určené místo dopravili
s podstatně větší přesností než raketa.
A v zájmu svého přesvědčení by pak
dobrovolně umírali v epicentru jader-

ších. Při teroristických útocích nebyly
doposud významně použity chemické
či biologické zbraně. Budeme se proti
tomu umět bránit? Máme dostatečně
ochráněnou kritickou infrastrukturu?
Nejsou nebezpečí plynoucí z počítačových útoků neustále podceňována?
Takových otázek se naskýtá celá řada.
S potřebou rozsáhlých investic při eliminaci těchto rizik se vkrádá otázka,

Posun pro USA
Skutečně základním problémem projektu protiraketové obrany je to, že je
řešen výhradně americkým obranným
průmyslem. Jsou v něm použity špičkové technologie a investice do tohoto
projektu jednoznačně posunují úroveň průmyslu USA o kategorii výše.
Z toho možná pramení výhrady některých evropských zemí proti tomu, aby
Česká republika na svém území měla
část tohoto systému. Není-li v tomto
projektu prostor pro jejich průmysl,
proč by ho měly podporovat? Tato
úvaha by pak vysvětlovala to, že i v
NATO je celkově přístup k tomuto
systému dosti „vlažný“. Při našem rozhodování je nutno upustit od všech
emocí, pseudoargumentů a politických hrátek a nastolit naprosto cynický a chladný kalkul: Co za to? Určitě
zástupci amerického průmyslu této
otázce budou jednoznačně rozumět
a ve svém zájmu budou našemu průmyslu umět udělat zajímavou nabídku. Když ne přímo v tomto systému,
tak jistě v jiných oblastech.
Realizace systému protiraketové
obrany jednoznačně přinese Spojeným státům výraznou technologickou
převahu. Na jednu stranu by to signalizovalo, že projekt bude přínosem ke
zvýšené bezpečnosti ve prospěch té
části civilizovaného světa (v pojetí západní kultury), kam patří i naše země.
Realizace systému protiraketové
obrany určitě odstartuje větší investice
do obranných technologií ve vyspělých velmocích jako je Rusko a Čína.
Ale skutečně největším rizikem je
to, že příliš velká technologická převaha vede k posilování nenávisti a vedení teroristického boje pod heslem
„Nemůžeš-li zabít toho, koho bys
chtěl, zabij toho, koho můžeš“ tak, jak
se s tím v dnešní době čím dál více setkáváme.

téma

K AREL K ŘIVAN
manažer komunikační

ODS zažívá již více než půl roku vládní
odpovědnost. A s ní také změnu způsobu komunikace vlastních názorů, činů i cílů. Jedná se o závažné a pro další
volební úspěchy klíčové téma: jak má
vládní strana s veřejností komunikovat, aby zachovala loajalitu ke svému
vládnímu angažmá i ke svým předvolebním slibům. Realita vládní odpovědnosti, zahlcení nejlepších mozků
strany exekutivní agendou, nutnost
věnovat se „konkrétní“ činnosti a ne
„virtuálnímu“ světu médií, vede často
k tomu, že opozice začíná určovat mediální témata, vybírá si z nich ta nejvýhodnější pro „znemožnění“ vlády.
Stručně řečeno: pro komunikaci vládní strany je důležité, aby dokázala veřejnosti věrohodně vysvětlit vládní
kroky, neztratila kontakt se zájmy
a představami svých voličů, získala voliče nové a přitom všem prosadila maximum ze svého programu. To je ale
jen samozřejmá politická rutina.
Vládní praxe přínáší nové výzvy, které
teprve prověří komunikační schopnosti politické reprezentace a jejich týmů. Mezi takové komunikační „bonbónky“ patří mediální boj o „americký
radar“.
Máme zde klasický příklad komunikačního problému, který nelze
vyřešit jedním sebechytřejším krokem. „Americký radar“ je mezinárodní, vnitropolitické i vnitrostranické
„klubko“ vztahů, zájmů, otázek a hrozeb. Nelze jej naráz rozseknout, lze je
trpělivě, pomalu, ale vytrvale a důsledně rozmotávat.
Je třeba začít budovat národní
konsensus
Co dosavadní mediální tanec kolem
„radaru“ zatím ukázal? Že neexistuje
domácí demokratický koncesus v základních otázkách národní bezpečnosti. A je to jakkoliv bolestné, nepříjemné a těžké, je třeba jej začít budovat.
Výhodné je, že tři ze čtyř parlamentních demokratických stran jsou ve vládě. Nevýhodou je, že sociální demokraté ve snaze získat komunistické vo-

KOMUNIKAČNÍ OŘÍŠEK
K ROZLOUSKNUTÍ
„KAŽDÝ SE JEDNOU PROBUDÍ ZE SNU DO REALITY,“ ŘÍKÁVAL WINSTON
CHURCHILL. PRO POLITIKY BÝVÁ ČASTO TAKOVÝM PROBUZENÍM VSTUP
DO VLÁDY.

liče, jsou mnohdy verbálně antiamerikaničtější než Haló noviny a rádio Haló Futura dohromady. Přesto je třeba
veřejnosti odpovědět na otázky: proč
radar, proč právě my a proč právě te .
Tím by ODS konečně zahájila diskusi
na téma národní bezpečnosti v době,
kdy se vše mění a právě pro malou zemi je důležité poznat nové hrozby i nové možnosti obrany vůči nim. ODS
může vůči svým domácím demokraticProjevená odvaha, jasně formulovaný
skutečný názor, nepřežvýkané výsledky veřejného mínění, skutečná představa jak dál, mají někdy omračující
schopnost změnit názory davu.
kým partnerům čerpat z většího intelektuálního zázemí, jasné dlouhodobé
strategie a zkušenosti z kontaktů na
mezinárodní scéně. Dokázat veřejnosti vysvětlit, že nejde o „americký radar“, ale českou bezpečnost a samostatnost, to je oč tu běží. Lidé sice nechtějí „cizí vojáky“ v Brdech a logicky
netouží být terčem případných nepřátelských akcí. Nevěřím ale, že chtějí
být bezbranným územím mezi Německem a Ruskem. Jen je nutné s trpělivostí větší než menší vysvětlovat, že
nebezpečí pro jejich rodiny nepřínáší
americká přítomnost, ale naopak její
absence. To vyžaduje schopnost definovat nová bezpečnostní rizika, umět
je verbálně a symbolicky zjednodušit
pro potřeby virtuálního mediálního
světa a neplést si komunikační schopnost s populismem.
Projevit odvahu a formulovat názor
Ukázala-li „radarová“ diskuse absenci
shody na národním bezpečnostním
minimu, tak v ještě větší míře odhalila
ochotu některých politiků riskovat

s bezpečnostními zájmy pro momentální úspěch v průzkumech veřejného
mínění. A tak tu máme opět husitské
kalichy v nesmyslných souvislostech,
spojenci nejsou spojenci ale „cizí“ vojáci, je třeba se nejdříve zeptat v některé evropské metropoli, co si máme
v Praze myslet, nezávislost v rozhodování je vydávána za závislost a naopak.
Proti strachu se bojuje těžko. Bu větším strachem nebo odvahou. Projevená odvaha, jasně formulovaný skutečný názor, nepřežvýkané výsledky veřejného mínění, skutečná představa
jak dál, mají někdy omračující schopnost změnit názory davu. Respektive
změnit manipulovaný dav v samostatně rozhodující a uvažující jedince.
A to už je pak šance pro zodpovědnou
politiku větší.
Být tím, kdo definuje v médiích českou národní bezpečnost. Její možnosti, limity, alternativy a hrozby. Dokázat představit antiamerikanismus jako
ideologii stojící v protikladu bezpečné,
kooperují a prosperující Evropě. Nebýt korouhvičkou ve větru veřejného
míněním, ale tím, kdo veřejné mínění
reálně ovlivňuje svými názory a postoji. Pak se možná podaří změnit názory
veřejnosti na český podíl v rámci americké obrany. Čas na účelnou komunikaci ještě je. A existuje málo tak vážných témat, které je potřeba vyhrát.
inzerce
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ZMĚNÍ PROTIRAKETOVÁ
ZÁKLADNA ROVNOVÁHU
V EVROPĚ?
STRATEGICKÁ ROVNOVÁHA PO DESETILETÍ STUDENÉ VÁLKY BYLA ZALOŽENA
NA VZÁJEMNÉM ODSTRAŠENÍ MEZI SOVĚTSKÝM SVAZEM A SPOJENÝMI
STÁTY, JEJICHŽ ARSENÁLY ČÍTALY TISÍCE JADERNÝCH HLAVIC A NOSIČŮ,
SCHOPNÝCH NĚKOLIKANÁSOBNĚ ZNIČIT ÚZEMÍ PROTIVNÍKA. ROVNOVÁHA
TRVALA JEN DÍKY PŘEDPOKLADU, ŽE OBĚ SUPERVELMOCI SE ZACHOVAJÍ
RACIONÁLNĚ A BUDOU SE SNAŽIT VYHNOUT TŘEBAS NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ
APOKALYPTICKÉHO KONFLIKTU.
V tomto rámci docházelo „pouze”
k omezeným, lokálním konfliktům. Situace, kdy hrozila globální eskalace,
jako kubánská krize v říjnu 1962 či
podzimní izraelsko-arabská válka v roce 1973, byly podrobně popsány. Odzbrojovací rozhovory probíhající od
konce 60. let (SALT, START, atd) neměly za cíl rovnováhu změnit, nýbrž

žení z Evropy došlo během roku
1989–90. I po skončení studené války
však zůstala rovnováha zachována –
byly radikálně sníženy početní stavy
zbraní hromadného ničení (ZHN), rakety byly přeprogramovány a demontovány hlavice. Hlavní obavou bylo,
aby nedošlo k šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do třetích ze-
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V České republice již stojí radar protivzdušné obrany NATO.
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snížit ji na ekonomicky a vojensky
únosnou míru. V tomto kontextu je
příznačná dohoda o zákazu vývoje
protiraketové obrany z roku 1972
(ABM) – fungující protiraketový deštník jedné strany by poskytnul strategickou výhodu. Právě hrozba devastující odvety vytvářela situaci, kterou
stratégové popsali jako vzájemně zajištěné zničení (mutually assured destruction – MAD).
Obava ze šíření zbraní do třetího světa
Ještě na sklonku studené války byla
uzavřena dohoda o odstranění raket
středního doletu (INF), k jejichž sta-

mí. Bohužel se tomu v posledních 15
letech nepodařilo zabránit. Rostoucí
schopnosti států jako Severní Korea,
Írán, Pákistá,n v oblasti raketových
technologií a ZHN představují hrozbu
nejen pro své sousedy a regiony, ale
omezenou kapacitou ohrožují i globální stabilitu. Ukázalo se, že disponovat těmito zbraněmi se stalo otázkou
prestiže a statutu. I nevítaný vstup do
jaderného či balistického „klubu” otevírá a významně posiluje vyjednávací
(přesněji vydírací) pozici vůči globálním či regionálním velmocem jako
jsou Čína, Indie a další. Na tyto hrozby
je možno reagovat defenzívně – vývojem omezené protiraketové obrany,

J IŘÍ S CHNEIDER
Pražský institut
bezpečnostních studií
(PSSI)

nebo ofenzívně – rozvinutím schopnosti odvetného úderu. Je příznačné,
že USA oprášily koncept protiraketové obrany, když v roce 2002 odstoupily
od dohody AMB, Rusko tuto změnu
akceptovalo a samo se začalo intenzívně zabývat rozvojem podobného systému. Rusové si uvědomují, že proliferací raketových technologií je z jihu
potenciálně nejvíce ohroženo. Dokonce uvažuje o ofenzívní strategii
a hodlá vypovědět smlouvu o eliminaci raket středního doletu.
Ruská šachová partie
Jak si vysvětlit nedávná kritická vyjádření politických i vojenských představitelů z Moskvy o zamýšlené výstavbě
protiraketových zařízení v Česku
a Polsku? Rusko za souhlas s rozmístěním omezeného protiraketového
deštníku ve střední Evropě bude něco
chtít. Rusové hrají chladnou šachovou
partii – dobře vědí , že protiraketová
obrana v navrhovaném rozsahu nemůže rovnováhu s USA narušit. Jak
by mohla instalace několika anti-raket změnit strategickou rovnováhu,
která se stále ještě počítá ve tisících
hlavic? Jde jim o přístup k americkým
technologiím a vývoj společného systému nebo o změnu postavení Evropy? Evropa byla až dosud v rámci NATO součástí globální rovnováhy. Kdyby se dnes pod tlakem domácích odpůrců a ruských stratégů rozhodla nespolupracovat na protiraketovém systému se Spojenými státy, znamenalo
by to historický obrat. Obě alternativní možnosti – vývoj vlastního, evropského systému protiraketové obrany
nebo spoléhání na Rusko – jsou krajně nejisté a jejich důsledkem by byla
rostoucí zranitelnost Evropy vůči komukoliv, kdo se v budoucnu zmocní
prostředků schopných území Evropy
zasáhnout a přimět Evropany ke změně jejich domácí či zahraniční politiky.
Také proto bychom naše rozhodnutí o umístění prvku protiraketové
obrany měli činit po zralé úvaze.

téma

mezinárodních vztahů
FSS MU

Vzniklá situace dokládá, jak je obtížné, ne-li nemožné, věnovat pozornost
otázkám bezpečnosti a posílení obranyschopnosti v době, kdy si značná
část společnosti myslí, že Česká republika, případně evropský kontinent
nebude v dohledné době nucen čelit
zásadní bezpečnostní hrozbě. Tato
vlastnost, kterou lze označit za charakteristický rys evropské i české strategické kultury, napomáhá tomu, že
jakákoliv opatření, by defenzivního
charakteru, jsou vydávána za zcela
zbytečná a kontraproduktivní. Jakoby nám poměrně nedávná evropská
historie neukazovala, že podceňovat
obranu se nevyplácí.
Pokud budeme považovat snahy
o omezení zranitelnosti Spojených
států amerických, spojenců ze Severoatlantické aliance i České republiky za
nepodstatné, měl by takový postoj mít
i další logické konsekvence. Česká republika by se urychleně měla vzdát své
aktivní zahraniční politiky a jakýchkoliv ambicí nechat po sobě v mezinárodním systému pozitivní stopu. Proveditelné by bylo i totální odzbrojení
a zrušení armády. Pokud by se naše republika nestáhla do úplné izolace, pak
by se její elity měly zaměřit na appeasement nelidských režimů, proti kterým dosud vystupovala. Vyjádření jednoho stínového ministra zahraničí ve
věci radarové základny, nebo severokorejského jaderného programu naznačují, že v jistých kruzích tato schopnost doznává značného rozkvětu.
Představa, že takovýto postup povede
k posílení bezpečnosti České republiky se ovšem může přece jen jevit jako
mylná. Není divu. Je snadno prokazatelné, že naše slabost potenciálního
protivníka neodstrašuje. Naopak, bude ho motivovat k vydírání, vznášení

ČESKÁ REPUBLIKA
A PROTIRAKETOVÁ
OBRANA
SOUČASNÁ DEBATA O MOŽNÉM ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ SYSTÉMU
PROTIRAKETOVÉ OBRANY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A POLSKA JE
DŮKAZEM TOHO, JAK MÁLO PROSTORU SE V ROZVAŽOVÁNÍ NAD ZÁSADNÍMI
ZÁLEŽITOSTMI DOSTÁVÁ STRATEGICKÉMU UVAŽOVÁNÍ. TO BYLO V RÁMCI
DISKUSÍ, VYJEDNÁVÁNÍM MEZI POLITICKÝMI STRANAMI ÚPLNĚ VYTĚSNĚNO
NEPODLOŽENÝMI A VESMĚS IRELEVANTNÍMI ARGUMENTY.

požadavků a k ohrožování hodnot západní civilizace i národních zájmů
České republiky a dalších zemí transatlantického společenství.
Protiraketová obrana odrazuje od
produkce zbraní hromadného ničení
V případě, že výše nastíněná cesta České republiky není v našem zájmu, je
třeba přiznat, že aktivní politika, snaha
o působení proti režimům jako je íránský, nebo severokorejský může vyvolat
jejich odezvu v podobě řinčení omezeným množstvím jaderných, nebo jiných
druhů zbraní hromadného ničení (rovněž si jimi mohou diktovat složení dodávek „humanitární pomoci“ obyvatelstvu, které doplácí na povahu jejich
režimů, a k němuž stejně většinou vůbec nedorazí). A v takové situaci je role protiraketových systémů nezastupitelná. Jejich rozmístění může odrazovat nekooperující státy disponující balistickými střelami od jejich další produkce, jelikož neexistují příliš optimistické vyhlídky na to, že by byly schopny
jejich počty dramaticky navýšit. A pokud se tak přesto stane, náklady na vyzbrojování se citelně zvýší. Protiraketové systémy mohou významně přispět
k posílení odstrašování protivníka.
Velmi často bývá zdůrazňována racionalita politických představitelů, jež má
odstrašování usnadnit. V této souvis-

losti je potřeba uvést, že ani Adolf Hitler přinejmenším až do roku 1941 neučinil žádný iracionální krok a přesto
řadu politiků překvapil. O tom, že odstrašování selhalo, nemluvě. Když nastane takto nepříznivá situace, defenzivní systémy mohou výrazně napomoci k ochraně odvetného potenciálu,
snížení způsobených ztrát na vlastních
či spojeneckých jednotkách a civilní
populaci. V současné situaci, kdy se takovéto scénáře mohou jevit jako příliš
dramatické a málo pravděpodobné,
lze uvést další důležitou funkci antibalistických systémů chránících rozsáhlejší území – napomáhají omezení vyděračského potenciálu protivníka
a snížení vydíratelnosti zemí, jejichž
území pokrývají. A to není málo.
Dosti opomíjený zůstává i fakt, že
mohou zachránit životy obyvatelstva
potenciálního útočníka, kdy by nebylo
zcela nutné provést odvetný jaderný
úder proti jeho území (zvláště v situaci, kdy by atak provedl nestátní aktér
operující z území, nad nímž vláda země nemá plnou kontrolu).
Dle mého názoru je evidentní, že
pozitivní přínos protiraketových systémů jednoznačně převyšuje možné negativní důsledky plynoucí z jejich rozmístění. Otázkou je, zda se o nich podaří přesvědčit netečnou českou společnost, která bude problémy obrany
řešit až bude opět pozdě.

partneři CEVRO
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aktuálně
KRAJE/OBCE

CÍLEM KRAJŮ JE PODPOŘIT
EKONOMICKÝ RŮST V REGIONECH
V posledním roce se velmi intenzivně
zabývám problematikou přípravy Regionálních operačních programů
a přípravou samotných regionů na
čerpání peněz z fondů Evropské unie
v současném plánovacím období. Jde
o nástroj, který nám společně s dalšími může pomoci výrazně podpořit
ekonomický růst v jednotlivých regionech a tedy také ve Zlínském kraji.
Přistupujeme k němu naprosto pragmaticky a při vědomí jeho mnoha nedokonalostí. Nicméně je to reálná
příležitost jak do regionů přivést investiční peníze, které budou v případě správného využití generovat růst.
Mým hlavním cílem v této oblasti
je nyní to, aby subjekty v našem kraji
byly na možnosti čerpání financí připraveny, měly dostatek informací
a získaly z připravených financí na-

příč všemi programy výrazný podíl.
Zkrátka, aby si z nabízeného krajíce
ukously co největší díl. V tom nyní
pragmaticky spatřuji významnou roli
regionální samosprávy.
Vytváření podmínek pro ekonomický růst a rozvoj podnikání je totiž
jedním ze základních úkolů vedení
krajů. Jen pokud bude v regionu dostatek kvalitních a atraktivních zaměstnavatelů, kteří budou nabízet
dobře placenou práci, budou se
v něm lidé cítit spokojeně. S tím samozřejmě, konkrétně ve Zlínském
kraji, souvisí zvyšování úrovně vybavení dopravní infrastrukturou, zejména dálniční. Ta se směrem do našeho regionu poměrně intenzivně buduje a já jsem přesvědčen, že v průběhu zhruba pěti let hendikep horší dopravní dostupnosti poměrně výrazně

L IBOR L UKÁŠ
hejtman Zlínského kraje

omezíme. Ekonomický růst souvisí
také s rozvojem vzdělanosti, kterou
u nás zajišuje rychle se rozvíjející
Univerzita Tomáše Bati s moderními
obory a také další vysoké školy. Všem
těmto oblastem mohou evropské peníze pomoci, mohou být nástrojem
efektivních a prorůstových investic.
Kroky, které v této oblasti v současné době činíme, jsou kroky dlouhodobými, z nichž budou mít hlavní
užitek naše děti. Právě v tomto přístupu spatřuji podstatu seriozní
a praktické regionální politiky. Pomocí konkrétních nástrojů a činů
zlepšovat konkurenceschopnost území, vytvářet pracovní místa a tak
umožnit lidem kvalitní život. Prosperující a silné regiony navíc vytvářejí
dobrý základ ekonomickému růstu
celé země.

SENÁT

T OMÁŠ G RULICH

CEVROR E V U E

EVROPSKÝ NÁROD?
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Jako nový senátor jsem byl zvolen do
Výboru pro záležitosti Evropské unie
a poprvé jsem se začal blíže setkávat
s materiály této instituce. Doposud
jsem se věnoval komunální politice
a jako historik jsem se zaměřoval na
novodobé české dějiny.
Během Berlínské deklarace vyšlo
v našem tisku mnoho článků, kde se
také objevovaly historické paralely,
někde sedící více, někde méně. Ti, co
zacházeli nejdále, se opírali o Říši
Karla Velikého z 9. století, jiní o Vestfálský mír, kterým byla ukončena třicetiletá válka, a ti nejblíže realismu začínali Vídeňským kongresem z roku
1814, kdy se řešil vývoj Evropy po napoleonských válkách. Současná Evropa nenavazuje na tradici velkých říší,
ale vychází z kompromisu smluv-

senátor PČR

ních vztahů mezi jednotlivými státy
v 19. století. Jít hlouběji je nesmysl.
V souvislosti s požadavkem německé ministryně školství Annete Schavanové na společnou evropskou učebnici
dějin, se také objevily články skloňující
evropský národ, a tedy ideové dějiny
Evropy (naposledy Miroslav Balcar
v Lidových novinách ze dne 7. 4. 2007).
Používané pojmy – národ, národnost a stát nejsou historicky neměnnou entitou. My často hájíme své národní zájmy, a ty nejsou historicky totožné s národnímu zájmy např. Francie a Velké Británie. V těchto zemích
národ = stát. Pojetí národa je rozdílné
ve většině států dnešní EU. Snaha
o zřízení státního národa vedla politiky první republiky k zavedení pojmu
národ československý, jenž byl uměle

vytvořen jako protiváha českým Němcům, kterých bylo v nové republice
o poznání více, než bylo Slováků. Jak
tato snaha dopadla, vzpomíná si snad
každý. Zde už je jen krůček k úvaze
EU o evropském národu. Zní to jako
Stalinova definice (opírající se o Engelsovo učení) „národa“, kde vedle jazykové a politické identifikace vycházel z antagonistických třídních vztahů,
jež zanikly po VŘSR a začal se vyvíjet
nový socialistická národ, jehož vrcholem je kvalitativně nový národ, a to Sovětský lid.
Uplatnění této definice vede spíše
k nacionálním třenicím, než k radosti
ze společného celku. Chceme-li si vzít
příklad z historie, je jím celní spolek
německých států (1834) vedoucí ke
sjednocení Německa v roce 1871.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

O LDŘICH V LASÁK
poslanec EP, předseda
Svazu měst a obcí

Bělorusko je často označováno za poslední diktátorský režim Evropy. Političtí oponenti jsou pronásledováni,
volby manipulovány a novináři to
v Bělorusku nemají jednoduché. Kritika prezidenta Alexandra Lukašenka
a dalších vládních úředníků je zde nepřípustná.
To byl také jeden z důvodů únorové oficiální cesty představitelů Svazu
měst a obcí ČR do Běloruska. Za podpory grantu Ministerstva zahraničních
věcí se mohl uskutečnit projekt Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku. Na něm společně se Svazem
spolupracovaly Společnost Člověk
v tísni a běloruská Asociace místních
zastupitelů. V Minsku byl uspořádán
pro opoziční zastupitele a pro demokratické aktivisty z celé země seminář,
jehož ústředním tématem byla samo-

TAM, KDE JE DEMOKRACIE
JEŠTĚ V PLENKÁCH
zřejmě situace v Bělorusku po lednových volbách do místních sovětů. Represe Lukašenkova režimu namířená
proti opozičním kandidátům způsobila, že do místních rad se jich dostala
jen hrstka. V celé zemi tak působí
pouhých pětadvacet opozičních zastupitelů. Během semináře jsme hovořili
o různých formách podpory demokratickému vývoji v Bělorusku ze strany ČR, EU, Evropského parlamentu
a Rady Evropy. V neposlední řadě se
jednalo také o možnostech spolupráce
mezi českými a běloruskými městy, jako o významném nástroji podporujícím demokratický vývoj v Bělorusku.
Pro Bělorusy jsme připravili různé semináře a stáže, snažíme se
u nás demokraticky zvolené zastupitele a představitele radnic Běloruska nějakým způsobem vzdělávat, protože

s tím prozatím žádné zkušenosti nemají. Lukašenkova politika je sice tvrdá, ovšem navenek se tak tvářit nesmí,
a toho by právě mohly využít zdejší
opoziční síly. Státní moc podporovaná
KGB samozřejmě hlídá zemi, aby v ní
nedocházelo k nepokojům, ovšem
zvenčí musí být pohled na Bělorusko
jiný. Ve světě se nesmí znemožnit již
kvůli hospodářskému vývoji a obchodu. Totalitní stát je sice izolován,
ovšem alespoň částečně musí být demokratické principy tolerovány.
Závěrečné bilaterální jednání mezi zástupci českého Svazu a běloruskou asociací v čele s Leanidem Haravy potvrdilo vůli obou asociací pokračovat ve spolupráci na společných
projektech podporujících demokratický vývoj na úrovni obcí a měst v Bělorusku.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

poslanec PS PČR

Jedním z nejžhavějších témat 13.
schůze PS PČR bylo projednávání zákona o založení Ústavu paměti národa. Co je důvodem jeho vzniku? Objektivní zdokumentování zločineckých praktik komunistického režimu
a společenského dění za vlád KSČ.
Někteří říkají, že co bylo, bylo. Tak
moc se toho zase nestalo.
Opravdu se nic nestalo? Z čistě politických důvodů bylo chladnokrevně popraveno 248 osob. Při
„ochraně“ státní hranice bylo naprosto zbytečně zmařeno 866 životů. A co
další osudy? Počet vězněných, přinucených k emigraci, nuceně nasazených v pracovních táborech a jinak
politicky perzekuovaných se rozrostl
na statisíce. Takže stalo se, nebo nestalo něco špatného? Je, nebo ne-

PROČ POTŘEBUJEME
ZNÁT SVOU MINULOST?
ní důvod ke zdokumentování minulosti?
Co to jenom bylo za režim, který
proti sobě postavil rodinu proti rodině, bratra proti bratru a manipuloval
s námi jako s loutkami? Který jednu
z nejvyspělejších zemí Evropy seslal
na cestu hospodářského kolapsu?
Mohou být všechny tyto děje pravdivě zhodnoceny bez toho, aniž bychom
znali jejich objektivní příčiny?
Kdo jiný by nám k tomuto období
mohl sdělit víc než sami političtí vězni. V jejich očích není náznak hořkosti ani nenávist. Naopak je v nich radost a štěstí z každého jejich dne i pochopení toho, že řada lidí v komunistickou demagogii uvěřila. Jejich poselství je naprosto jasné. Podstata totality se nemění, je historicky nepřija-

telná. Dnes vidíme tendence komunistů zamlžit a zdeformovat informace o minulosti tak, aby byly přijaty do
historických pramenů.
Jistí vůdci v třicátých letech minulého století nechávali pálit knihy.
Dnes jiní brání už jejich vzniku. Jaký
je v tom rozdíl? Provedením základního zhodnocení bacilu předejdeme
vzniku nové rakoviny! Jen poznání
nás a naše děti ochrání! Na věčné časy a nikdy jinak!

CEVROR E V U E

Z DENĚK L HOTA
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ROZHOVOR

výkonný redaktor
CEVROREVUE

Richard Graber / Žádná
země se nemůže cítit bezpečná
před útokem

Richard W. Graber
• velvyslanec Spojených států
v České republice od září 2006
• předseda Republikánské strany
ve Wisconsinu (1999–2006)
• vystudoval Duke University (1978)
a práva na Bostonské univerzitě
(1981)
Kdy přišla první americká žádost na umístění radaru v České republice a jaké byly její
hlavní důvody?

Jednání mezi USA a Českou republikou o vývoji a umístění raketového systému na obranu Evropy a Spojených států probíhají od září roku 2002.
Česká vláda oznámila 19. ledna 2007
požadavek USA na formální jednání
o stavbě obranného zařízení v Brdech.
Kromě toho Spojené státy požádaly
Polsko o umístění omezeného počtu
raket GBI (Ground-Based Interceptors).

ministryně zahraničí pro mezinárodní
bezpečnost John C. Rood. Velvyslanec Robert G. Loftis, který přijede
příští měsíc do České republiky, se také bude účastnit bilaterálních rozhovorů o obranné spolupráci.
Jedním z nejčastěji zaznívajících požadavků
umírněných odpůrců radaru je zahrnutí
amerického protiraketového systému do
struktur NATO. Souhlasíte s tímto požadavkem?

NATO a Spojené státy mají společnou obrannou strategii. Navrhovaný
antiraketový systém v Evropě bude
chránit většinu Evropy a Spojené státy
před střelami dlouhého doletu. Doplní tak možný budoucí systém NATO,
který bude ochranou před střelami
krátkého a středního doletu.

Představují ruské hrozby proti radaru skutečnou hrozbu nebo jsou zaměřeny pouze
na zisk politických bodů u veřejnosti?

Nemohu mluvit za jinou zemi. Mohu jen říci, že USA vedou dvoustranné
rozhovory s ruskou stranou na všech
úrovních, včetně nejvyšší. Jedná se
o možných místech pro umístění částí
obranného systému v Evropě.
Spekulativní otázka: Pokud byste byl český
politik, jaké by byly Vaše hlavní argumenty
na podporu projektu protiraketové obrany?

Žádná země se nemůže cítit bezpečná před útokem. Je naší kolektivní
zodpovědností chránit se před hrozbami moderní doby. Systém, jako je ten,
který navrhujeme, bude silným odstrašujícím prvkem před jakýmikoliv hrozbami nebo skutečnými útoky.

CEVROR E V U E

Jaká je současná pozice americké veřejnosti a politiků k projektu protiraketové
obrany?
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Co se objevila hrozba balistických
střel ze zemí jako Severní Korea nebo
Irán, mají Američané obavy z možného útoku nepřítele, který vlastní pouze
několik střel a nemůže být odrazen
hrozbou americké odplaty. Bushova
administrativa a americký Kongres od
roku 2002 intenzivně podporují vývoj
technologií, které by mohly být použity na ochranu USA, jejich spojenců
a sil v zámoří před raketovým útokem
zlotřilých států.
Jaká je role americké ambasády v celém
procesu?

Ambasáda USA v Praze má roli
hostitele diskusí a návštěv amerických
expertů a zástupců vlády. Hlavním
americkým vyjednavačem je náměstek

Satelitní snímek Íránského jaderného centra Natanz

M AREK B UCHTA
spolupracovník

POLITICKÁ REKLAMA

CEVROREVUE

Politická komunikace vlád /
Preventivní kampaně britského Ministerstva vnitra

V minulé části tohoto cyklu jsme si definovali typy komunikačních kampaní
vlád a ukázali si příklad informační
kampaně. V dnešní části se podíváme
na několik ukázek preventivních kampaní.
Preventivní kampaně britského
ministerstva vnitra (Home Office)

První tři ukázky jsou z kampaně
„Keep it safe, keep it hidden, keep it
locked“ – tedy „Mějte věci v bezpečí,
skryté, zamčené“, která je součástí
dlouhodobé kampaně pro snižování
kriminality s názvem „Let’s keep the
crime down“. Kampaň má několik vizuálů pro různé cílové skupiny a využívá celou řadu mediálních nosičů, včetně třeba hlavic čerpacích pistolí u ben-

zínových čerpadel nebo papírových
krabic na pizzu.
Další dvě ukázky jsou z kampaně
proti sexuálnímu násilí, která varuje
muže před sexem bez předchozího
souhlasu. Kampaň byla přesně zacílena formou inzerce v pánských časopisech, plakátů na WC v restauracích,
rozhlasových spotů a samolepek na
automatech na kondomy.

„Brzy bude prázdná(-é). Pokud si
nezamkneš auto.“ Vizuál v provedení
pro hlavice čerpacích pistolí.

Kreativní zpracování kampaně určené
pro direkt mail.

„Měj sex s někým, kdo s tím předem
nesouhlasil a tvoje příští místo pobytu
bude ve vězení.“

„Pokud si nezískáš souhlas před
sexem, s kým budeš spát příště?“

„Pokud máte pocit, že je váš
zabezpečovací systém sešlý, stejný
pocit bude mít i zloděj“

CEVROR E V U E

Dvě zajímavé kampaně pocházejí
z dílny britské Home Office. Typická
pro obě z nich je velká kreativita, a to
jak v oblasti zpracování vizuálu, tak
v oblasti plánování mediálního umístění. Obě kampaně se snaží efektivně
hospodařit s vynaloženými prostředky
a hledají umístění na místech, která
jsou pro danou cílovou skupinu nejvhodnější.
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ŽITÍ BALISTICKÝCH RAKET VE SVĚTĚ
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L ADISLAV M RKLAS
ředitel CEVRO

PARLAMENTNÍ VOLBY
2005/6 …
V pátek 13. dubna uspořádalo CEVRO ve spolupráci s vysokou školou
CEVRO Institut a za podpory frakce
Evropské lidové strany – Evropských
demokratů mezinárodní konferenci
o příčinách a důsledcích posledních
volebních výsledků ve čtyřech středoevropských zemích. Reagovala tak mj.
na řadu komentářů, které výsledky

systému tak, aby více podporoval utváření předvolebních koalic.
Jako druhá vystoupila profesorka
Soňa Szomolányi z Filosofické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě.
Její příspěvek odpovídal na otázku,
zda výsledky posledních voleb v zemích V4 jsou skutečně důvodem
k obavám. Prof. Szomolányi si vybrala

Jako poslední v prvním bloku vystoupil poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. Jeho příspěvek
se věnoval nejprve kritice označení
„Střední Evropa“, které je podle jeho
názoru v politickém žargonu spíše příznakem politického romantismu,
o čemž svědčí velké rozdíly v politické
realitě visegrádských zemí. Poté analyzoval možné celoevropské ekonomické dopady reforem i dopady změněných zahraničně-politických kursů
české a polské vlády. V úvodních příspěvcích i následné diskusi se jako červená nit nesla tři základní poselství:
1/ Výsledky voleb v zemích V4 nelze
hodnotit generálně, nýbrž vždy samostatně.
2/ Volby nepřinesly v evropském kontextu nic zvláštního..
3/ Pokud se má evropská veřejnost něčím znepokojovat, pak je to spíše celkový evropský trend než jen vývoj v některé z jejích částí.
Kontinuita i změny

Na konferenci vystoupil i poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil.
hodnotily a priori negativně a dokonce je považovaly za důkaz krize a nekonsolidovanosti mladých demokracií.

CEVROR E V U E

Je důvod k obavám?
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Dopolední blok byl věnován zasazení
proběhlých voleb do mezinárodního
kontextu. Rektor CEVRO Institutu
Miroslav Novák se ve svém příspěvku,
nazvaném „Od soutěže k soutěživosti“, zaměřil na srovnání politického vývoje v České republice, v Ma arsku
a Polsku. Za hlavní faktor těsných (patových) volebních výsledků označil volební systém, přičemž srovnal situaci
v ČR, Ma arsku a ve dvou západních
zemích, jež řešily v minulosti obdobné
problémy – Itálii a Francii. Na závěr
doporučil změnu českého volebního

několik na první pohled alarmujících
fenoménů: volební úspěch radikálních
stran a jejich vstup do vlády, násilí
v ulicích Budapešti, rasistické výroky
politiků, dlouhé povolební jednání.
Připomněla, že všechny tyto fenomény
můžeme najít i v západoevropských
demokraciích.
Stanislav Balík z Masarykovy univerzity se soustředil především na vliv
posledních voleb na postoje jednotlivých visegrádských zemí k Evropské
unii. Připomněl, že změnami prošla
především zahraniční politika ČR
a Polska, částečně pak i Slovenska.
V té souvislosti porovnal východiska
politických postojů české a polské vlády, která se sice prakticky vůbec neshodují, nicméně jejich důsledkem je
obdobně rezervovaný postoj obou
vlád k současnému trendu integrace.

První odpolední blok byl složen z případových studií věnovaných vlivu voleb na stabilitu a dynamiku stranických systémů.
Jako první se slova ujal hungarista
a politolog Lukáš Benda, který ve
svém příspěvku shrnul dosavadní vývoj ma arského stranického spektra,
směřující k bipolarismu a střídání celých vlád. Zdůraznil, že poslední volby
nepřinesly žádné velké výkyvy a základní trend, označovaný také za
„předčasně zamrznutí“, potvrdily.
O Slovensku následně hovořil politolog Lubomír Kopeček. Pokusil se
najít odpově na otázku, zda poměrně
značná nekonsolidovanost slovenské
politické scény není svého druhu výhodou. Argumentoval při tom tím, že neustálá proměna zastoupení jednotlivých stran, jejich vznikání, slučování,
rozdělování a zanikání dodává systému dynamiku, která umožňuje vytvářet vlády, jež mohou být podobně
akceschopné jako v případě reformních kabinetů Mikuláše Dzurindy.

o cevro

… V ZEMÍCH V4

Politický marketing vítězný, ale …
Závěrečný blok konference se zabýval
tématem využívání metod politického marketingu v kampaních v zemích
V4.
Jako první vystoupil marketingový
poradce a pedagog CEVRO Institutu
Marek Buchta, který hovořil o České
republice. Připomněl především proměnu politických kampaní během
posledních zhruba dvou let, kdy se
především dvě hlavní české strany začaly výrazně inspirovat zkušenostmi ze
zahraničí. Napřed je v této věci podle
Marka Buchty jednoznačně ČSSD,
která v minulém roce např. úspěšně
prošla marketingovým „oranžovým“
přerodem. Zároveň upozornil na hlavní problém využívání marketingových

metod. Tím je častý rozpor mezi formou a obsahem. Právě to byla jedna
z příčin, proč sociální demokracie nakonec svůj pokus nedotáhla do úspěšného konce.
Druhý pohled na politický marketing, tentokráte ze Slovenska, přinesl
Andrej Školkay. Jeho příspěvek byl
soustředěn zejména na otázky spojené

vu zahraničních poradců, fázování
kampaní, důležitých meznících i celkových nákladech, které i v Polsku dosáhly rekordní výše.
Posledním příspěvkem bylo vystoupení autora tohoto textu, který hovořil
o situaci v Ma arsku. Připomněl, že
Ma arsko patří v rámci střední a východní Evropy k průkopníkům politic-

Konference přinesla živou diskusi. Na snímku politolog CEVRO Institutu
Petr Sokol.
s orientací jednotlivých stran bu na
kého marketingu. Ten si osvojil zejprodukt (tj. nejčastěji program, event.
ména FIDESZ, který se díky tomu stal
osobu; na Slovensku LS-HZDS, SNS,
jednou ze dvou hlavních formací,
KDH), na prodej (tedy přizpůsobení
avšak za cenu radikální proměny své
produktu poptávce voličů; na Slovendosavadní ideové identity. Ředitel
sku Smer a SDKÚ) nebo na trh (tj.
CEVRO následně ukázal základní
proměny v souvislosti s poptávkou).
prvky a strategie všech čtyř hlavních
Dále hovořil o financování volební
stran, se zaměřením na hlavní hráče –
kampaně, jejíž celkové náklady se vyvládnoucí socialisty a opoziční FIšplhaly na čtvrt miliardy.
DESZ.
V závěrečné diskusi se pak všichni
Anna Matušková z brněnské Masashodli, že před touto novou poddisciprykovy univerzity se zabývala politiclínou politologie a zároveň politickou
kým marketingem poslední parlapraxí nelze zavírat oči a je nutné jí brát
mentní a prezidentské kampaně v Poljako součást politického boje. Zárosku. Připomněla, že v Polsku je tento
veň je však nutné mít na paměti, že pofenomén populární a bohatě využívalitický marketing není sám o sobě niný. Uvedla, že v roce 2005 se před oběčím jiným než prostředkem.
ma hlavními polskými stranami otevNa závěr jako bonbónek pro účastřela možnost expandovat do politickéníky vystoupil rektor Masarykovy uniho prostoru, který opustila do té doby
verzity Petr Fiala.
vládnoucí levice. Zmínila se také o vli-
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Polsko po předloňských volbách
označil novinář a politolog Zbigniew
Krzysztyniak jednoduše „divnou zemí“, z jejíž mapy víceméně zmizela
klasická levice a výrazně se naopak
prosadila polská varianta pravice. Připomněl také rozpory uvnitř obou největších stran – vládního Práva a spravedlnosti i opoziční Občanské platformy, které dávají tušit, že stávající podoba systému nemusí být ani zdaleka
dlouhodobou věcí.
Petr Sokol z vysoké školy CEVRO
Institut v posledním příspěvku bloku
charakterizoval vývoj českého stranického systému do loňských voleb a po
nich. Připomněl především postupné
snižování počtu parlamentních stran
(včetně tzv. efektivního počtu stran)
při zachování stability hlavních čtyř
stran, posilování hlavních dvou formací i zajímavé efekty stávajícího volebního systému. Konstatoval, že poslední volby nepřinesly žádný zásadní přelom a teprve další vývoj ukáže, zda bude pokračovat proces postupující bipolarizace či nikoli.
V následné debatě se hovořilo
např. o stranách zelených v zemích V4
či otázce nadreprezentace koaličních
partnerů v současném českém kabinetu.
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MYSLÍTE SI, ŽE JE MOŽNÉ V EVROPSKÉM KONTEXTU V ZÁLEŽITOSTECH MUSLIMŮ
ROZHODOVAT S POUKAZEM NA KORÁN?
Nedomnívám se, že by to bylo vhodné. Tak jako
příslušníci evropských národů musí v zemích,
které se řídí právem šaríja, tolerovat místní pravidla, mají muslimové respektovat zvyklosti evropské civilizace. Nedovedu si představit, že by
muslimům bylo v evropských státech umožněno
například mnohoženství, naproti tomu třeba zakazování nošení tradičních šátků do škol považuji
za zbytečné, to nijak evropský společenský řád
nenarušuje.

Evropa (respektive jednotlivé evropské země) je
vyrostlá na křesanství a jeho postulátech. Přesto
v důsledku sekularizace moderních států se dnes
žádné evropské rozhodování neodvolává na Starý
a Nový zákon nebo kanonické právo. Chceme-li
hájit nějakou svobodu vyznání ve veřejném prostoru, pak musíme začít od tradičních evropských
náboženství. Až bude respektována svoboda svědomí křesanů v etických otázkách (účast na potratech, rozvodech, registrovaném partnerství
a dalším), tedy možnost se s odvoláním na své
svědomí takových aktů neúčastnit ani jako lékař
či osoba veřejně činná, pak se můžeme začít bavit i o právech vycházejících z koránu. Dělat to
obráceně je strašlivý nonsens a přesně výraz
mylné politiky multikulturalismu, kdy vlastní
hodnoty jsou nerespektovány a zesměšňovány,
ale cizí hodnoty jsou nedotknutelné.

Člověk by měl vždy respektovat nejen právo, ale
i historické a kulturní tradice země, ve které se
rozhodl žít. To platí pro kterýkoliv stát světa. Pokud se někdo rozhodne pro život v některém evropském státě s jeho sociálními výhodami, relativní svobodou a možnostmi, které tento život nabízí, měl by také přijmout i určitá omezení, která
život v tomto konkrétním státě přináší.

CEVRO V MÉDIÍCH
v březnu
Z BYNĚK K LÍČ
výkonný redaktor
CEVROREVUE

CEVROR E V U E
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Spěte klidně: nejsem sociální demokrat, své dvě děti určitě nezadlužím,
říká Ivan Langer, Právo, 3. 3., v rozhovoru s předsedou CEVRO Ivanem
Langerem se mj. uvádí:
„Z jiného soudku: v časopisu CEVRO Revue vyšel před týdnem váš článek Zakažme i komunistické symboly,
v němž jsem si přečetl i myšlenkové
perly jako: ‚Nacismus je nacionalistickou variantou socialismu. Nacismus a
komunismus jsou jen rozdílné metody, jak dospět k témuž.‘ Bohužel tady
nemám dost místa k polemice, tak se
jen ptám: které konkrétní komunistické symboly chcete zakázat?“
„Položme si otázku, pane Kramere: existuje rovnítko mezi nacismem a
komunismem? Já jsem přesvědčen, že

ano. Pokud toto rovnítko existuje
a pokud platí, že nacismus a jeho projevy mají být postihovány, tak by to
mělo stejně platit i v případě komunismu. Symbolem nacismu je hákový kříž
– symboly komunismu jsou rudá hvězda, srp a kladivo.“
I Paroubek mění ČSSD – pro mladé a
vzdělané, Hospodářské noviny, 9. 3.
I Dobrý den v Čunkistánu, Respekt,
12. 3.
… Popularita vlády je na začátku jejího volebního období nejnižší ve srovnatelném období ze všech dosavadních polistopadových kabinetů. „Čunkova aféra v tom podle mě tak výraznou roli nehrála,“ domnívá se polito-

log z CEVRO Institutu Ladislav Mrklas. „Promítají se do toho výhrady části voličů zelených ke spojení s ODS
a naopak, znechucení z povolebních
tahanic, ze způsobu, jakým vláda
vznikla …“
Konzervativní obrat, Neviditelný
pes, 24. 3., komentář Zbyňka Klíče ke
školským reformám v Polsku

I

Obnažená a vyzývavá, MF Dnes,
26. 3.

I

I

ČSSD na nepřehledné křižovatce,
Hospodářské noviny, 28. 3., komentář
Zbyňka Klíče k situaci uvnitř ČSSD

třetí svět

J OSEF Z EMÁNEK
šéfredaktor protálu

ČÍNSKÝ DRAK
NABÍRÁ NA SÍLE

euroekonom.cz

V ČÍNĚ SE V POSLEDNÍCH LETECH ODEHRÁVÁ BOUŘLIVÝ PROCES, S JEHOŽ

Přechod Číny od marxismu
ke kapitalismu
Čínští komunisté si zpočátku mohli
„vybírat“ z kapitalismu opravdu jen to,
co uznali za vhodné. Zakládali tedy
daňově zvýhodněné ekonomické zóny
pro západní společnosti, poslali studovat vybrané studenty do USA, přiznali
omezené právo na soukromé vlastnictví, přestali regulovat celou řadu ekonomických odvětví, zrušili „zemědělské daně“, předali více pravomocí
místním samosprávám, začali v omezené míře seznamovat společnost s informačními technologiemi (avšak ruku v ruce s nepolevující cenzurou),
prodali západním investorům podíly
v největších čínských bankách a umožnili čínským státním i soukromým společnostem podnikat akviziční nájezdy
kdekoliv po celém světě.
Po 25-ti letech řízeného „výběru“
však přišli na znepokojující věc. Z kapitalismu toho přebrali tolik, že jim
praktický nezbývá žádný nástroj, kterým by dokázali celé obrovské ekonomické soukolí ovládat a usměrňovat.
Protože Číňané disponují notnou
dávkou trpělivosti, opatrnosti a mají
v hluboké paměti mnohé neblahé historické zkušenosti, vědí moc dobře, co
vše se může v Číně přihodit, pokud
udělají by jen jeden jediný chybný
krok. Nezbývá jim proto prakticky nic
jiného, než se bouřlivým ekonomickým a společenským změnám přizpůsobit, dávat jim pokud možno co nejvíce prostoru k vlastnímu vývoji …
… a pomalu se připravovat na proces demokratizace společensko-politické scény. K němu ale nedojde dříve
než za 20, 30 let, protože si budeme
muset počkat na chvíli, kdy v čínské
politicko-ekonomické sféře začne převládat vliv tzv. „mořských želv“ – tj. Číňanů, vlastnících diplomy z prestižních zámořských univerzit.

POPISEM MAJÍ PROBLÉMY I SAMOTNÍ ČÍŇANÉ. A NEMAJÍ PŘITOM PROBLÉMY
POUZE S JEHO POPISEM. ČÍNŠTÍ „PROREFORMNÍ“ KOMUNISTÉ JSOU NA
JEDNU STRANU HRDÍ NA EKONOMICKÉ ÚSPĚCHY JEJICH ZEMĚ, NA DRUHOU
STRANU S OBAVAMI SLEDUJÍ, JAK SE JIM Z RUKOU VYMYKÁ EKONOMICKÝ
EXPERIMENT ZAPOČATÝ V 80. LETECH TENGEM SIAO-PCHINGEM, JEHOŽ
CÍLEM MĚLO BÝT POUHÉ ZAVEDENÍ PEČLIVĚ VYBRANÝCH TRŽNÍCH PRVKŮ DO
„KULTURNÍ REVOLUCÍ“ ZBÍDAČENÉHO CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ.
Aktuální ekonomický vývoj
Jestliže byla v roce 1980 Čína „mrňavou“ světovou ekonomikou s hrubým
domácím produktem 140 miliard dolarů, dnes je z ní ekonomický obr s ročním výkonem 2 800 miliard dolarů
a zároveň jedna z nejdynamičtějších
světových ekonomik (průměrný roční
růst HDP = 8 až 11 %).
S ekonomickým výkonem přepočteným na jednu osobu je na tom však
Čína mnohem hůře než ostatní vyspělé ekonomiky. Zatímco na jednoho
obyvatele Spojených států připadá
ekonomický výkon v průměru 42 000
dolarů, na jednoho Číňana pouhých
7 000 dolarů.
Pokud však hovoříme o průměru,
berme tyto údaje s rezervou, protože
s průměrem v Číně daleko nedojdeme.
Čína je obrovská země plná kontrastů,
existují proto značné rozdíly mezi životem na centrálním venkově a životem v čínských pobřežních městech.
Zatímco čínské pobřežní rybářské osady se prakticky „přes noc“ přeměnily
v mrakodrapová velkoměsta v západním stylu (Šanghaj), centrální venkov
se až dodnes topí v problémech. Trápí
ho chudoba, odliv práceschopného
obyvatelstva do příměstských slumů,
korupcí provázený zábor zemědělské
půdy a celá řada dalších v Evropě ne
zcela běžných problémů …
Čínský obchod a průmysl
O Číně často hovoříme jako o producentovi levného textilu. Pokud by to-

mu tak opravdu bylo, nacházela by se
Čína někde na úrovní průměrné rozvojové africké země. Číňané se ve skutečnosti od výroby bot a textilu pomalu odvracejí, protože pro ně není již
dávno výdělečným byznysem. Výrobu
bot a textilu sami přesouvají do levnějšího Bangladéše a namísto toho se věnují průmyslu a moderním technologiím.
Následující čísla orientaci země na
modernější průmyslová odvětví dokonale popisují: V roce 2005 se vyrobilo
v Číně cca 80 % světových DVD přehrávačů a 75 % hraček. Bot a textilu
však dodala Čína na světový trh „pouhých“ 30 až 40 procent.
Jestliže bychom měli shrnout postoj samotných Číňanů k bouřlivému
vývoji v jejich zemi do několika slov,
mohli bychom napsat zhruba toto:
Fascinace a obavy zároveň. Když k tomuto přidáme výměnu Rudých knížek
Mao Ce-tunga za příběhy mladých
a úspěšných čínských byznysmenů,
kteří se díky vlastní píli vypracovali na
novodobé čínské milionáře, máme
před sebou obrázek toho, čím žijí
dnešní Číňané – byznys, počítačové
technologie, západní hudba, Coca-Cola, McDonald’s… Vše samozřejmě zkombinováno s čínskou tradiční
kulturou.
Článek je připraven
ve spolupráci
s ekonomickým portálem
euroekonom.cz.
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Prakticky něco v tom stylu: Vybereme
si z kapitalismu jen to, co se nám bude
hodit a ve všem ostatním půjdeme řízenou čínskou socialistickou cestou.
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zahraniční inspirace

POLITICKÁ SCÉNA
A PARLAMENTNÍ VOLBY
2007 V ESTONSKU
V ESTONSKU PROBĚHLY LETOS 4. BŘEZNA PARLAMENTNÍ VOLBY, KTERÉ
V NĚKOLIKA OBLASTECH VYNIKLY SVOU VÝJIMEČNOSTÍ.

Na začátku 21. století je politická situace v Estonsku víceméně dotvořena.
Výjimkou se zdál být snad jen rok
2003, kdy pravicová strana Res Publica získala překvapivých 28 ze 101 možných mandátů s postem premiéra. Její popularita však poklesla díky vysokému počtu skandálních odhalení
ve vlastních řadách. V roce 2006 pak
splynula s Vlasteneckou stranou.
Zajímavostí estonského volebního
systému jsou také tzv. „předvolby“,
kdy je v určitém období možno odvolit
mimo místo trvalého bydliště (letos se
jich zúčastnilo 19,1 % voličů).
Res Publica hlásá podporu konzervatizmu, ale v jejím politickém programu a rozhodnutích nejsou patrné klasicky konzervativní prvky. Res Publica
například propaguje myšlenku tzv.
„simple state“, což je spíše typické pro
liberalismus než pro konzervatizmus.
Vlastenecká strana je pronárodní
politická strana s křesansko-demokratickými hodnotami. Podporuje silnou rodinnou a imigrační politiku
a klade důraz na estonský jazyk. Za
premiéra Laara (1992) nastavila silný
neoliberalistický hospodářský kurz.
Reformní strana propaguje klasická
liberální východiska, především svobodu jednotlivce, prioritu vlastní vol-
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inzerce
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by, otevřenou liberální tržní ekonomiku s nízkými daněmi a flexibilním pracovním trhem. Neklade přílišný důraz
na sociální politiku. Přijatelný je pro ni
také nárůst imigrace, která může kompenzovat nedostatek vlastních odborníků a pracovních sil vůbec.
Sociálně demokratická strana je
orientována spíše tradičněji v duchu
skandinávské levice. Hlavními hodnotami jsou rovnoprávnost, spravedlnost
a solidarita. Směřuje ke státu blahobytu. Je také jedinou stranou, která zdůrazňuje sociální ochranu nezaměstnaných.
Strana středu byla často nepřesně
označována jako strana levicová, a to
především v důsledku silné stranické
propagandy a populismu vůči hlavním
skupinám svých voličů (důchodci, nižší příjmové skupiny, ruskojazyčné národnostní menšiny). Strana se snaží
podporovat především malé a střední
podniky.
Lidová strana se odlišuje od Reformní podporou umírněného nacionalismu a konzervativizmu. Vychází
z přesvědčení, že stát by si měl udržet
hlavní postavení ve strategických ekonomických sektorech, mít pod kontrolou zahraniční obchod a měl by provádět flexibilní daňovou politiku (např.
zvyšující se daní z příjmu). Reprezentuje zájmy výrobců zemědělských produktů.

I IVI Z AJEDOVÁ
IPS FSV UK Praha

Estonské zvláštnosti: elektronické
hlasování, předvolby
První zvláštností, která stojí za zmínku, je alternativa hlasování elektronickou cestou. Zajímavostí estonského volebního systému jsou také tzv.
„předvolby“, kdy je v určitém období
možno odvolit mimo místo trvalého bydliště (letos se jich zúčastnilo
19,1 % voličů oproti minulým 14,5 %).
Uvažuje se mimo jiné o dalších usnadněních, např. možnost hlasování ve
velkých obchodních centrech či volba
mobilním telefonem.
Voleb se zúčastnilo celkem 12 politických stran z nichž 4 se přímo podílely na povolebních jednáních o vytvoření vládní koalice. Výsledky voleb překvapily, poprvé od roku 1999 zde totiž
nezvítězila Strana středu (26,1 %, 29
mandátů), ale Reformní strana, která
zaznamenala svůj úspěch ziskem 31
mandátů (27,8 %). Třetí skončila s 19
mandáty Vlastenecká strana, sdružená spolu s Res Publicou do seskupení
IRL. Týden po volbách začala koaliční
jednání vedená předsedou vítězů (Reformní strana) s IRL, Sociální demokracií a Stranou zelených. První tři
z nich pak 5.dubna sestavily koaliční
vládu.
S ohledem na poměr mandátů své
vítězné strany a koaličních partnerů
(31:29), staronový premiér, Andrus
Ansip (předseda Reformní strany),
nabídl více ministerských křesel ostatním stranám. Poměr ministrů (7:9) tak
obrátil rozložení sil ve vládě a upevnil
vzniklý koaliční svazek.

galerie osobností

M AREK L OUŽEK
Centrum pro ekonomiku
a politiku

Huma proslavily šestisvazkové „Dějiny Anglie“, které mu zajistily i hmotný
blahobyt. Jeho další život byl bohatý
na úspěchy a pocty. K jeho dalším dílům patří „Morální a filozofické eseje“ (1741–42), „Politické rozpravy“
(1752), „Rozmluvy o přirozeném náboženství“ (1779), „Zkoumání o lidském rozumu“ (1748), „Zkoumání
o principech morálky“ (1751).

DAVID HUME – KLASIK
LIBERALISMU
DAVID HUME ŽIL V LETECH 1711–1776. NA UNIVERZITU V EDINBURGU BYL
PŘIJAT JIŽ VE 12 LETECH. ZDE ZDOKONALIL SVOU LATINU A NAUČIL SE
ŘECKY. V 26 LETECH NAPSAL BĚHEM POBYTU VE FRANCII SVÉ DÍLO
„POJEDNÁNÍ O LIDSKÉ PŘIROZENOSTI“. NIKDY SE NEOŽENIL. DVAKRÁT SE
HUME UCHÁZEL O AKADEMICKOU KATEDRU, ALE MARNĚ. PŘIJAL PROTO
MÍSTO KNIHOVNÍKA V EDINBURGU. MĚL PŘÍSTUP K PRAMENŮM, ČEHOŽ
MISTRNĚ VYUŽÍVAL.

Skeptik a agnostik

V lidské společnosti podle něj panují
přírodní zákony, které jsou nezávislé
na vůli panovníka a jsou neměnné.
Liberalismus Hume ovlivnil i v oblasti politické, nebo jeho empirismus
vede k odmítání jakéhokoli dogmatismu. Podle Huma se každý režim vyvíjí
přirozeně tak, že se přizpůsobuje ekonomickým změnám a není správné
uměle vytvářet lepší režim, který by jej
nahradil. Pokusy reformovat společnost, které se odchylují od dlouhodobých tradic a zvyků, skončí neúspěchem.
Náboženství je podle Huma rysem
lidské přirozenosti. Považuje jej za

projev lidských tužeb a úzkostí. Náboženství podle něj nevzniká z důvodů
čistě intelektuálních, nýbrž z bázně.
Odmítal víru v zázraky. Byl dokonce
obviněn z hereze, ale obhájil se tím, že
je ateista a proto se na něj nevztahuje
jurisdikce církve.
Předchůdce klasické ekonomie
Humovy práce zasáhly i do ekonomie.
Byl to právě on, kdo formuloval základy kvantitativní teorie peněz, díky níž
obhájil neutralitu peněz. Podle Huma
se zvýšení množství peněz v oběhu
promítne vždy do růstu cen, bez ohledu na to, odkud jsou do ekonomiky
peníze přidávány. Hume se nestal zakladatelem nové ekonomické školy,
jako se to podařilo jeho příteli Adamu
Smithovi, ale byl významným předchůdcem klasické ekonomie.
Pomocí kvantitativní teorie se Humovi podařilo vyvrátit mylné tvrzení
merkantilistů o aktivní obchodní bilanci. Hume ukázal, že nemá smysl
snažit se o aktivní obchodní bilanci
a tím hromadit v zemi stále větší
množství kovů. Díky přílivu drahých
kovů do země se totiž zvýší cenová hladina, což sníží mezinárodní konkurenceschopnost. Mezinárodní obchod není hrou s nulovým, nýbrž s kladným
součtem, protože prospívá blahobytu
všech. Politická stabilita je pro Huma
podmínkou hospodářského rozkvětu
země, ovšem jde o stabilitu pevné moci vyvážené ekonomickou svobodou.
Hume ukázal důležitost právního státu a v politice apeloval na umírněnost.
Podporoval svobodu, byla mu blízká

David Hume (1711–1756)
• skotský filosof, ekonom a historik
• představitel empirismu
a skotského osvícenství
• dílo: Morální a politické eseje,
Politické rozmluvy, Pojednání
o lidské přirozenosti
demokracie. Byl optimistou, věřil ve
společenský pokrok: západní společnosti se podle něj vyvíjejí od „barbarismu“ k „civilizaci“.
Škola přirozených zákonů, k níž se
David Hume hlásil, považovala lidskou společnost za něco, co je součástí
přírody. V lidské společnosti podle ní
panují přírodní zákony, které jsou nezávislé na vůli panovníka a jsou neměnné. Přesvědčení, že bez aktivních
zásahů dokáží přírodní zákony udržovat a obnovovat přirozenou společenskou a přírodní rovnováhu, se stala základem klasického liberalismu.

CEVROR E V U E

David Hume rozvinul britský empirismus do skutečné krajnosti. Svět kolem
nás je jen sledem našich představ.
Pozorujeme-li nějaký proces poprvé,
vůbec nevíme, zda máme před sebou
kauzální spojitost anebo nahodilé setkání dvou jevů. Příčinná souvislost je
jen produktem naší mysli. Naše vědění
o přírodních dějích, o souvislosti mezi
vnímanými fakty, není přísně vzato
žádné vědění, nýbrž představy.
Pro tyto své postoje se stal Hume
představitelem novověkého skepticismu a agnosticismu. Pozoruhodná je
rovněž Humova etika. Místo toho, aby
zkoumal, jaká morálka má být, spíše
pozitivně zkoumal, jak se vytváří
mravní soudy. Mravní je to, co je užitečné, aniž by to omezovalo zájmy
a tužby druhých. Svou etikou Hume
ovlivnil utilitarismus a liberalismus.
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PŘEČETLI JSME

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO
Institutu

Eurostrany: Politické strany na
evropské úrovni / Petr Fiala, Miroslav
Mareš, Petr Sokol

Zatím poslední publikací, věnující se vývoji politických stran na evropské úrovni byly Evropské
politické strany v roce 2001. V dalším období
byly zpracovány pouze sborníky se specifickou
tematikou (např. ideové profily) a stati, souhrnná
publikace však vyšla až letos pod názvem Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni. Na jejím zpracování se podíleli brněnští politologové
Petr Fiala, Miroslav Mareš a politolog CEVRO Institutu a šéfredaktorem CEVRO Revue Petrem
Sokolem.

Základním kamenem knihy je analýza vývoje
jednotlivých stranicko-politických subjektů.
Každá kapitola nejprve vymezuje stranu v rámci
tzv. stranické rodiny, stručně charakterizuje její
vývoj, nastiňuje organizační strukturu a programatiku. V závěru pak každou část doplňuje tabulka plnoprávných a přidružených členů a pozorovatelů. Čtenář tak má možnost získat přehled
o etablovaných stranách – Evropské lidové straně, Evropské sociálnědemokratické straně či Evropské liberální, demokratické a reformní straně,
ale i o méně známých krajně levicových i krajně
pravicových skupinách či eurofederalistických
stranách. V závěrečné části publikace přináší
přehled politických skupin v kvaziparlamentních

orgánech mezinárodních organizací v Evropě
(Výbor regionů, Parlamentní shromáždění Rady
Evropy aj.) a také rozbor evropského systému
politických stran z pera čerstvého rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy.
Publikace je pozoruhodná především svým
podrobným záběrem u známých i zatím méně
analyzovaných subjektů (jako příklad může sloužit kapitola k Evropské demokratické unii, Hnutí
pro evropskou reformu a Alianci pro Evropu národů) a stejně tak systematickým vymezením eurostran po politologické i právní stránce. Novinkou je pak zařazení stran v rámci stranických rodin. Bez nadsázky lze říci, že publikace představuje učebnici evropských politických stran.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA
Pavel Hrnčíř / poslanec PČR

mám dvě krásné (po mamince) a chytré dcery
(16 a 18), které jako správný táta občas rozmazluji, a velmi tolerantní manželku.

CEVROR E V U E

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Je mi 46 let a narodil jsme se ve znamení Berana.
Rodina i příbuzní a známí tvrdí, že mé vlastnosti
tomuto znamenaní odpovídají. Někdy se i v politice vyplácí jít tvrdě za svým. Jako správný beran.
Takže je to přiléhavé znamení a ke mně sedí …
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Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 1990 jako komunální politik, od roku
1998 jako poslanec.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Nejraději mám přírodopisné dokumenty a také
historické filmy. Ale tuto zálibu mám už prakticky
z dětství i z dob studií. Jen ji v posledních letech,
kdy mám časový prostor dívat se na televizi stále
menší, asi silněji vnímám …
Jakou posloucháte muziku?
Když tak uvažuji, tak vlastně nejčastěji techno,
RaB a hip hop – ovšem přes nedobrovolně zavřené dveře pokojů mých dcer. Já mám v oblibě jakýkoliv jiný druh muziky.

Jaké přání byste si rád splnil?
Člověk si svá největší životní přání uvědomí asi
v nejtěžších chvílích…A já v tuto chvíli nemám
větší přání než to, aby se mi uzdravila maminka.

Kterou barvu máte rád?
Jako odeesák bych měl říci modrou, ale líbí se
mi jakákoliv jiná veselá, optimistická barva. Říká
se, že jak člověk vnímá barvy kolem sebe, tak
vnímá život. A já jsem v jádru naštěstí optimista.

Máte rodinu?
Mám. Jako pyšný otec se musím pochlubit, že

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Můj otec, i když už nežije. Byl to velmi šarmantní

a podnikavý člověk, který si věděl se vším rady.
Jsem rád, když někdo řekne, že jsem po něm.
Jaké máte koníčky?
Sport jako takový. Pro člověka, který musí v hlavě
neustále nosit nějaké úkoly a problémy, je sport
dokonalým filtrem myšlenek a navíc zvedne adrenalin. Rád lyžuji, miluji jízdu na kole a turistiku.
Ke stejné zálibě jsem přivedl i svou rodinu.
Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Mým snem je procestovat národní parky Ameriky, fascinuje mne totiž jejich monumentálnost.
Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Snad jako každého správného chlapa, žena musí
muže zaujmout jako celek. Když to vezmu odshora, všimnu si vlasů, očí, úst, šíje … a mohl bych
pokračovat dále …
Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Asi školní vysvědčení mých dcer …

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Český stranický systém
po roce 1989
1/ Kdo byl prvním předsedou OF?

c) Liberálně demokratická strana

a) Václav Klaus
b) Václav Havel
c) Petr Pithart

9/ Jak se v letech 1997–2004 jmenovala
mládežnická organizace KDU-ČSL?

2/ Jak se jmenovalo uskupení pravicových
poslanců Federálního shromáždění,
zformované v září 1990?

a) Mladí křesanští demokraté
b) Křesansko-demokratická mládež
c) Junior klub křesanských
demokratů

3/ Kdo byl prvním předsedou obnovené
sociální demokracie?
a) Jiří Horák
b) Rudolf Battěk
c) Miloš Zeman
4/ Ve kterém roce vznikla Občanská

5/ Jak se jmenovala jedna ze dvou stran
křes ansko-demokratické provenience,
která později splynula s ODS?

a) Křesanská unie
b) Křesanskodemokratická strana
c) Křesanskodemokratická lidová
strana
6/ Jak se jmenovala nejvýznamnější
tiskovina SPR-RSČ?
a) Politické republikánské noviny
b) Politické noviny Republika
c) Republikánské noviny
7/
a)
b)
c)

dlouhodobý politický program ODS?

18/ Jak se jmenuje senátorský klub,

a) 1995
b) 1996
c) 1997

sdružující nezávislé politiky středopravé
orientace?

11/ Kdo se stal prvním lídrem

8/ Ve které straně působili na počátku
devadesátých let dnes známí publicisté
Emanuel Mandler či Bohumil Doležal?
a) ODS
b) Občanské hnutí

a) Klub otevřené demokracie
b) Demokratický klub
c) Klub pro otevřenou demokracii

Čtyřkoalice?

a) Jaroslav Kopřiva
b) Karel Kühnl
c) Cyril Svoboda
12/ Kde se konalo ustavující zasedání
Unie svobody?

19/ Ve které politické straně začínal
současný předseda Zelených Martin
Bursík?

a) Křesansko demokratická unie
b) Svobodní demokraté
c) Občanské hnutí

a) v Hradci Králové
b) v Litomyšli
c) v Pardubicích

20/ Kdo byl prvním předsedou Strany

13/ Jak se jmenovala koalice

a) Ivan Mašek
b) Michael Žantovský
c) Pavel Bratinka

Liberálně-sociální unie, Zemědělské strany
a Českomoravské strany středu?

konzervativní smlouvy, odtržené od ODA?

a) Českomoravská unie středu
b) Unie středových stran
c) Koalice středu
14/ Jak se jmenuje nejvýznamnější strana
romské menšiny?

a) Strana romské menšiny
b) Romská občanská iniciativa
c) Romská strana

Ve kterém městě vznikla ODS?

Olomouc
Brno
Ostrava

a) 2
b) 3
c) 4

10/ Ve kterém roce vstoupil v platnost

demokratická aliance

a) 1989
b) 1990
c) 1991

17/ Kolik stran tvořilo vládu Josefa
Tošovského v roce 1998 (mimo
nestraníků)?

15/ Ve kterém roce se integrovala
Demokratická unie do Unie svobody?

a) 2001
b) 2002
c) 2003
16/ Jak se jmenuje současný hlavní
politický reprezentant moravských zájmů?

a) Moravané

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

Hodnocení:
0–7/ Měli byste zaměřit na
historii a zkoumat základy
českých politických stran.
8–14/ O českém stranickém
systému toho víte dost,
k dokonalosti ale kapka chybí.
15–20/ Vy přesně víte, v jakém
prostředí se české strany
pohybují.
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a) Meziparlamentní pravice
b) Pravicový klub
c) Meziparlamentní klub
demokratické pravice

b) Moravská strana
c) Strana Moravanů
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ
Hádanka

Kvíz

Poznáte známého západoevropského politika?

Zařa te ženy-politiky k jejich politické straně a zemi.

Angela Merkel
Diane Adehm
Erna Solberg

?

Hanna
Gronkiewicz-Waltz
Cheryl Gillan

Ildikó Pelczné Gáll

Ivana Dulić-Marković
Iveta Radičová
Marija Lukačič
Olivia Mitchell

Sanda Rašković-Ivić
Ursula Plassnik

CDU, Německo
Fidesz, Ma arsko
Fiana Gael, Irsko
nez., Lotyšsko
Hoyre, Norsko
Občanská platforma, Polsko
Demokratická strana
Srbska, Srbsko
G 17+, Srbsko
SDKÚ-DS, Slovensko
Slovinská demokratická
strana, Slovinsko
Konzervativní strana, Velká
Británie
Rakouská lidová strana,
Rakousko
Křesansko-sociální lidová
strana, Lucembursko

Vaira Vike Fraiberga
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Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.
Řešení: Hádanka: David Cameron Kvíz: Angela Merkel – CDU / Německo; Diane Adehm – Křes ansko-sociální lidová strana / Lucembursko; Erna
Solberg – Hoyre / Norsko; Hanna Gronkiewicz-Waltz – Občanská platforma / Polsko; Cheryl Gillan – Konzervativní strana / Velká Británie; Ildikó Pelczné Gáll – Fidesz / Ma arsko; Ivana Dulić-Marković – G 17+ / Srbsko; Iveta Radičová – SDKÚ-DS / Slovensko; Marija Lukačič – Slovinská demokratická strana / Slovinsko; Olivia Mitchell – Fiana Gael / Irsko; Sanda Rašković-Ivić – Demokratická strana Srbska / Srbsko; Ursula Plassnik – Rakouská
lidová strana / Rakousko; Vaira Vike Fraiberga – nez. / Lotyšsko Křížovka: „… je běžné, že se také nejčastěji mýlí.“
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V Rudém koutku Muzea kuriozit
aneb Největší z Titánů v. v.

ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

CEVROR E V U E

„Pokud si jsou lidé nejvíce jistí a arogantní, …“ Dokončení výroku David Humeho o němž se dočtete v rubrice
Galerie osobností, je v tajence. Správné řešení najdete na protější straně dole.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE,
politolog

duben
Březnová výkonná rada
Výkonná rada ODS přijala na svém březnovém zasedání 31. března informaci
o návrhu zákona o reformě veřejných financí. VR ODS tento návrh podpořila
a vyzvala k tomu také poslance a senátory ODS.
Výkonná rada zároveň vyzvala poslanecký a senátorský klub ODS, aby
projednaly a navrhly kandidaturu Václava Klause na funkci prezidenta ČR.

Distancovala se také od xenofobních výroků Jiřího Čunka na adresu občanů
ČR romské národnosti. Naopak podpořila rozhodnutí vlády ČR o zahájení
jednání s USA o spolupráci na protiraketové obraně. Grémiu ODS výkonná
rada uložila vypracovat návrh postoje ODS k otázce rozpočtového určení
daní.

Vláda představila reformu veřejných financí pro rok 2007–2010
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek 3. dubna 2007 prezentoval spolu s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem výsledky jednání vlády z 2. dubna 2007 k materiálu Reformní kroky realizované v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů. Dokument počítá se změnami daní, sociálních dávek i nemocenské. Podle vlády na reformách vydělají všichni bez ohledu na
výši příjmu, zvýší se totiž slevy na dani a odečitatelné položky. Cílem reformy je zastavit zadlužování státu.
Premiér při prezentaci vládního materiálu zároveň dodal: „Reforma je
sociálně citlivá a výhodná pro rodiny s dětmi – zaplatí ji černí pasažéři systému.“
Premiér později prohlásil, že když se nepodaří reformní zákony prosadit,
jeho vláda skončí a zkusí co nejrychleji vyvolat předčasné volby. S reformou
nesouhlasí nejen levicová opozice, výhrady znějí i z koaličních stran. Asi
nejvážnějším kritikem je bývalý ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý. Ten
požaduje, aby se o rozpočtové reformě oficiálně hovořilo jako o úsporném
balíčku, nebo aby z návrhu zmizela patnáctiprocentní daň. Jinak při hlasová-

ní v Poslanecké sněmovně reformu zamítne. Premiér Mirek Topolánek
uvedl, že s žádnou podobnou změnou v návrhu rozpočtové reformy nepočítá.
Zatím tak zdaleka není jisté, že kabinet své plány prosadí. Ve dvousetčlenné dolní komoře nemá spolehlivou většinu. Jakákoli nejednota koaličního tábora by tak pro kabinet byla kritická. Kromě Tlustého váhá ještě několik
koaličních poslanců. Tlustého stranický kolega, poslanec Jan Klas řekl, že
pokud ruku pro reformu nezvedne Tlustý, nepodpoří ji ani on. Poslankyně
ODS Alena Páralová ČTK řekla, že navržená daňová reforma se ani jí příliš
nelíbí, ODS by tento plán podle ní mohl poškodit. Chápe však, že je potřeba
přinést obě v zájmu koaliční vlády. Naznačila, že její výhrady nejsou tak vážné, aby reformu „potopila“. Nehodlá prý hlasovat s předsedou ČSSD Jiřím
Paroubkem proti vlastní straně. Většinu předložených změn v sociální oblasti poslankyně přivítala. Její dílčí výhrady prý ministr práce Petr Nečas (ODS)
ve vládním návrhu zohlední. Podle Páralové není pravda, že by poslanci nemohli vznášet připomínky.
Pochyby mají také poslanci KDU-ČSL Kasal a Hovorka.
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Kandidát ODS do druhého kola
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Do druhého kola doplňovacích senátních voleb na Chomutovsku postoupili
občanský demokrat Jan Řehák a komunista Václav Homolka. Náměstek chomutovské primátorky Řehák získal v prvním kole 13. a 14. dubna 25,41 procenta hlasů, ředitel kulturního domu v Klášterci nad Ohří Homolka 23,28
procenta hlasů.
Kandidát ČSSD Jan Mareš se nedostal do druhého kola o 19 hlasů. Občanský demokrat Řehák získal v prvním kole 2760 hlasů, komunista Homolka 2529 hlasů. Pro třetího Mareše hlasovalo 2510 lidí. Z 10.930 celkem
odevzdaných obálek bylo 70 hlasů neplatných. Sociální demokraté pošlou
k soudu návrh na neplatnost hlasování v doplňovacích volbách do Senátu na
Chomutovsku po 2. kole voleb. Učiní tak po vyhlášení výsledků voleb Státní
volební komisí, tedy nejspíš 24. dubna. Strana tak chce docílit přepočítání
hlasů kvůli těsnému výsledku voleb.

Lidé na Chomutovsku ve 118 volebních místnostech vybírali nástupce
lékaře Petra Skály (nezávislý), který po tříměsíčním působení v horní komoře
na mandát rezignoval ze zdravotních důvodů. O uvolněné místo mělo zájem
devět kandidátů. Kromě první trojice ovšem nikdo výrazněji neuspěl.
Senátních voleb na Chomutovsku se zúčastnilo 10,92 procenta voličů,
což je o téměř 20 procentních bodů méně než v říjnu, kdy v prvním kole přišlo k urnám 33,3 procenta voličů. Voličská účast je nejnižší v historii prvních
kol senátních voleb. Dosud nejnižší byla v roce 2002 ve volebním obvodě
Karviná, kde se tehdy prvního kola řádných voleb zúčastnilo 15,87 procenta
voličů. Obecně vůbec nejnižší účast byla v Brně před čtyřmi léty, kdy při rozhodujícím senátním volebním kole přišlo hlasovat jen 10,3 procenta voličů.
Druhé kolo proběhne 20. a 21. dubna. O týden později proběhne první
kolo doplňovacích voleb na Přerovsku a Odersku.
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NOVĚ AKREDITOVANÁ VYSOKÁ ŠKOLA. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBORŮ VEŘEJNÁ SPRÁVA
A POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 2. KVĚTNA, 23. KVĚTNA,
6. ČERVNA, 27. ČERVNA, 22. SRPNA A 5. ZÁŘÍ 2007 VŽDY OD 17.00 HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY
V MĚŠŤANSKÉ BESEDĚ, JUNGMANNOVA 17, PRAHA 1.

