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Časopis CEVRO REVUE
vychází od roku 2001,
od ledna 2003 jako
měsíčník.
Časopis CEVRO REVUE
je unikátním zdrojem
informací pro všechny
tvůrce i příznivce české
pravicové politiky.
Poskytuje prostor pro
diskusi o nejrůznějších
politických
a ekonomických
tématech.
K přispěvatelům patří
politici, akademici,
publicisté a další
příznivci nejen české
liberálně-konzervativní
politiky.

1/1 STRANY 15 000,- Kč
21 × 29,5 cm

1/4 STRANY
10,5 × 14,5 cm

1/2 STRANY
10,5 × 29,5 cm

5 000,- Kč
21 × 9,5 cm

9 000,- Kč
21 × 14,5 cm

Další speciální
rozměry inzerátů,
vkládání listů –
cena dohodou.
Ceny jsou smluvní
a jsou uvedeny
bez DPH.

Další informace: info@cevro.cz, tel.: 221 506 720

úvodník

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE

Připravili jsme pro Vás listopadové
vydání Vašeho oblíbeného časopisu
CEVROREVUE.
Téměř přesně za rok přistoupí občané naší republiky, s výjimkou Prahy,
k volebním urnám, aby už potřetí vybrali své zástupce do krajských zastupitelstev, z nichž se následně bude rekrutovat vedení všech 13 krajů. Kraje
tedy plnohodnotně fungují již sedm
roků a celé tři roky jim navíc jednoznačně vévodí občanská pravice, která
od voleb v roce 2004 disponuje posty
12 z 13 hejtmanů.
Právě pro tyto skutečnosti jsme pro
toto číslo zvolili za stěžejní téma problematiku krajů a příštích voleb. V redakčním článku se politolog a ředitel

CEVRO Ladislav Mrklas zamýšlí nad
pozicí ODS na krajské úrovni, specialista na komunikaci Karel Křivan pak
hledá možné postupy při kampani
v příštích krajských volbách. Případovou studii o Zlínském kraji v tomto
funkčním období pro nás exkluzivně
napsal hejtman tohoto kraje Libor Lukáš. Nechybí samozřejmě ani pohledy
expertů na krajskou problematiku.
Vrchní ředitel na ministerstvu vnitra
Václav Henych se věnuje vztahu samosprávy a státní správy, Petr Tománek z ostravské univerzity představuje
problematiku financování krajů. Hlavní témata samozřejmě doplňuje tematický rozhovor, který nám poskytl
předseda Asociace krajů České re-

publiky a hejtman Moravskoslezského
kraje Evžen Tošenovský. Také grafická příloha tentokrát „patří“ krajům.
V galerii, která představuje velikány světové pravicové politiky a pravicového politického myšlení, tentokrát
představuje Pavel Hamza významného představitele polské protikomunistické opozice, kterým byl filozof Leszek Kolakowski. Zahraniční inspirace
se zabývá třetím vítězstvím dánské
pravice v řadě, které získala v listopadových parlamentních volbách.
V CEVROREVUE toho najdete
samozřejmě i tentokrát mnohem víc.
Přeji Vám příjemné čtení.

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER
předseda CEVRO

Říká se, že aby si člověk dokázal uvědomit přítomnost, musí znát minulost. Pro někoho to může znít jako
zpátečnické uvažování. Obzvláště
pak v dnešní době, která žije přítomností a do budoucnosti kouká maximálně optikou výše úrokových sazeb
u hypoték a spořících účtů. Na minulost není čas ani prostor. Komunistický režim se nám úporně snažil vymazat z paměti minulost. Vymyslel nám
hrdiny a dějinné události. Tak, jak to
tehdejším ideologům vyhovovalo.
Popisoval nám zářné zítřky, kterých
(naštěstí) nikdy nebylo dosaženo.
A lidé si přesto (právě proto) žili
svým vlastním životem.
Pravidelně, již pět let, jezdím na
svatomartinské hody do malé vesničky v západních Čechách. Biskoupky
se jim tam říká. Každý rok zde spatřuji něco nového a zároveň se tu kaž-

dý rok potkávám s tím samým. Tu je
to opravená hospoda, pak dvůr a letos bývalá stodola. Pokaždé doprovázena radostí a ochotou rozdávat pohodu návštěvníkům. Pokaždé září
štěstím, jsou-li hosté spokojeni. Letos jsem tyto báječné okamžiky pocítil víc než kdy jindy. Statek rodiny
Fialů zase ožil víc než dřív. Přál bych
vám vidět a slyšet Fialu juniora obsluhujícího, hrajícího, bavícího, zpívajícího. Přál bych vám nasát obrovskou
energii z objetí jeho maminky. Přál
bych vám pocítit jejich upřímnou radost z toho, že všichni, kdo přišli, mají radost.
Jezdím do Biskoupek na hody už
pět let. Prožívám tyto okamžiky naplno. Současně sleduji, jak se tamní selský statek rok za rokem mění. Poctivou každodenní prací. Teprve letos
jsem si uvědomil, že ti všichni, kdo

vdechli tomuto statku život (kuchaři
a číšníky počínaje, přes zedníky, tesaře, klempíře, elektrikáře, pokrývače
a majiteli konče) svoji každodenní
prací vytvářejí historii a tradici.
Letošní svatomartinské hody byly
již jedenácté. Co je to jedenáct let
v lidské historii? I v životě člověka je
jedenáct let zlomem v jeho životní
dráze. A přesto chci Fialům z Biskoupek poděkovat. Začali, stejně jako
řada dalších, od nuly. Te , po jedenácti letech, jsou nejen symbolem
poctivé práce, ale i symbolem tradice, třebaže novodobé. Jsou to hrdinové všedního dne, kteří dokázali
v boji s tvrdou přítomností vytvářet
i minulost a tradici, bez ní se nikdo,
žádný člověk ani žádný národ neobejde.
Článek byl publikován
na blog.aktualne.cz
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L ADISLAV M RKLAS
politolog, ředitel CEVRO

ODS A KRAJE V ROCE
7/8 A DÁL
ODS NIKDY NEPATŘILA MEZI NADŠENÉ PŘÍZNIVCE VZNIKU KRAJŮ V JEJICH
SOUČASNÉM POČTU A S JEJICH NYNĚJŠÍMI PRAVOMOCEMI. HLAVNÍMI
PROPAGÁTORY KRAJŮ NAOPAK BYLI SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ A SPOLU S NIMI
KDU-ČSL A ODA, RESP. US. VE VŠECH KRAJÍCH DNES VLÁDNOU POLITICI
Z ODS A SPOLU S NIMI NEJČASTĚJI KDU-ČSL.

ČSSD nikdy neměla hejtmana ani
v krajích, které jsou jinak její trvalou
baštou; naopak ve většině krajů sedí
v opozičních lavicích. ODA s US pro
změnu nesedí již takřka ve vůbec žádných lavicích.
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Krajské volby – „second-order“?
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Krajské volby patří k tomu typu volebních klání, která politická věda označuje poněkud dehonestujícím přízviskem – druhořadé. Nejde o snižování
jejich významu, ale spíše o zdůraznění
toho, že se chování voličů obvykle řídí
jinými pravidly než ve volbách parlamentních (tzv. prvořadých). Základní
odlišností bývá už sama volební účast,
silně ovlivňující výsledky.
Klíče k pochopení minulých volebních výsledků představují jednak nízká
volební účast (33, resp. 30 %), dále
termín zhruba uprostřed volebního
období Poslanecké sněmovny a konečně odlišná síla jednotlivých stran
v komunální sféře. Nízká volební účast
vyhovuje stranám, které mají silná
a disciplinovaná voličská jádra. Těmi
jsou KSČM, KDU-ČSL a ODS, a to
v tomto pořadí. Termín v polovině
vládního funkčního období zase takřka automaticky přináší body opoziční
straně, umožňující učinit z jakýchkoli
voleb svého druhu referendum o spokojenosti s vládou či politickou situací.
Volby 2000 přinesly významné zisky
všem tehdejším opozičním formacím,
o čtyři roky později se pak situace opakovala a profitovala znovu opozice.
V krajských volbách také mají velký
náskok strany, jež jsou na kandidátky
schopny vyslat známé tváře z radnic
měst a obcí. V českém případě tedy

v prvé řadě ODS a různá uskupení nezávislých či regionálních kandidátů.
Je nabíledni, že podobná situace se
může opakovat i v případě krajských
voleb v roce 2008. A to zejména, pokud se opozici podaří vnutit jim celostátní charakter a témata, nebo z nich
rovnou učinit plebiscit o vládě a jejích
reformách.
Z odloženého dítěte nebezpečným
premiantem
Zemanova vláda se ke krajům od prvních voleb chovala, jako kdyby je ani
neprosadila právě ona. Odložených
novorozeňat se musela ujmout opoziční „macecha“ – ODS. Ta spolu s lidovci po prvních krajských volbách
stanula v čele všech 14 krajů a řídí je
dodnes. Především ODS se pak po celých sedm let pokoušela z odložených
krajských kojenců vychovat sebevědomé figury na politické šachovnici. A to
se jí skutečně podařilo.
Krajská politická elita dnes zaujímá důstojné a vlivné postavení v politice na úrovni mezinárodní, celostátní
i v rámci relevantních politických
stran. České kraje mají svá zastoupení
v Bruselu a spolupracují s regiony z celé Evropy. Krajská zastupitelstva
úspěšně předkládají vlastní návrhy zákonů a oponují návrhům vládním.
Krajští hejtmani patří do nejužšího vedení většiny relevantních stran a hlasy
krajské reprezentace rozhodují kongresy a sjezdy. Asociace krajů si vydobyla významné postavení v domácí politice i v evropských strukturách. Bez
spolupráce s kraji se dnes v ČR neobejde žádná centrální politická reprezentace.

Kraje poprvé vládní
Po převzetí vlády ODS a jejími koaličními partnery se kraje poprvé dostaly
do situace, že jsou vyhledávanými
partnery. V programovém prohlášení
Topolánkovy vlády jsou kraje skloňovány na mnoha místech jako klíčový
partner při řešení různých problémů.
Vláda se např. chystá významně je zapojit do českého předsednictví Rady
EU. Ministr vnitra Langer v rámci reformy policie hodlá reorganizovat její
územní členění tak, aby odpovídalo
krajskému zřízení. Totéž platí o zamýšlené roli krajů v zavádění informačních technologií do správních procesů, zejména pak v oblasti komunikace občanů s veřejnými institucemi (tzv.
e-governmentu). Kraje mají získat daleko větší rozhodovací vliv v otázkách
dopravní politiky, rozvojových plánů
i kontroly svých majetkových podílů ve
společnostech. Zdá se, že krajům svítá
na lepší časy.
Co dál?!
V cestě kooperativnějším vztahům
mezi vládou a kraji však stojí jedna
překážka. Krajské volby v příštím roce. Pro vládní strany, zejména pak
ODS, je klíčové, aby v nich uspěly. Jinak mohou všechny plány vzít za své.
Současné krajské postavení ODS (13
ze 14 hejtmanů, členství ve všech 14
radách a absolutní dominace ve 12
z nich) je však opravdu unikátní.
ODS tedy bude obhajovat téměř neobhajitelné, zvláště v jejím vládním
a navíc reformním postavení. Úspěch
může přinést jen absolutní souhra celostátní, krajské i místní reprezentace
a nedopuštění toho, aby opozice převzala iniciativu v nastolování sobě pohodlných – nejlépe celostátních – témat.
ODS mnohokrát v minulosti prokázala, že se její reprezentace dokáží navzájem podpořit a podržet. Příští rok bude dobrou příležitostí to znovu zopakovat. Jinou volbu ostatně ani
nemá.

téma

L IBOR L UKÁŠ
hejtman Zlínského kraje

ČTYŘI ROKY
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlepšování krajských komunikací
V oblasti dopravní infrastruktury investujeme stovky milionů korun ročně
Právě podpora umění a lidové kultury, tradic a řemesel je jednou z našich
priorit, protože jde o naši konkurenční výhodu v cestovním ruchu.
do krajských komunikací, jejichž stav
se postupně lepší. Zvýšilo se tempo
budování dálnice D1 do Zlínského
kraje a příprava spojení s Vídní rych-

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY VSTUPUJÍ DO ZÁVĚREČNÉHO ROKU DRUHÉHO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ, KTERÉ JE ZEJMÉNA Z HLEDISKA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
JEHOŽ JSEM HEJTMANEM, DOBOU REALIZACE VELKÉHO MNOŽSTVÍ
ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ A ZÁMĚRŮ. ZÁKLADNÍMI PRIORITAMI, KTERÉ JSME
SI URČILI PŘED TŘEMI LETY ZA CÍL PROSAZOVAT BYLY ROZVOJ ÚZEMÍ,
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEBO
PODPORA VENKOVA.

lostní silnicí R55. Pokročili jsme také
při přípravě rychlostního napojení na
Slovensko rychlostní komunikací R
49, k této významné investici v tuto
chvíli existuje mezistátní dohoda. Cílem realizace je strategické dálniční
spojení Praha – Zlín – Žilina s napojením na povážský hospodářský prostor,
což poskytne další předpoklady pro
ekonomický růst Slovácka, Hané i Valašska.
V současné době realizujeme ve
spolupráci jednu z pěti strategických
rozvojových zón České republiky –
Holešov. Realizace tohoto projektu
by měla v následujících letech velmi
pozitivně ovlivnit růst hrubého domácího produktu na celém území střední
Moravy a přinést až 20 miliard korun
investic.
Podnikatelské prostředí podporujeme také dalšími aktivitami, například realizací inovační strategie nebo
fungováním Technologického inovačního centra, které je společným projektem kraje a Univerzity Tomáše Bati. Podílíme se na zřizovatelských
funkcích k Filharmonii Bohuslava
Martinů, zvýšili jsme množství peněz
do památkové péče a cestovního ruchu. Právě podpora umění a lidové
kultury, tradic a řemesel je jednou
z našich priorit, protože jde o naši
konkurenční výhodu v cestovním ruchu. Zlínský kraj je regionem, kde se
každoročně uskutečňuje nejvíce kulturních akcí, které mohou přilákat obrovské množství návštěvníků. K tomu
máme největší moravské lázně Luhačovice, které usilují o zápis do sezna-

mu UNESCO a řadu dalších památek.
Chceme tuto oblast rozvíjet, protože
v ní máme velký růstový potenciál.
Stejné podmínky pro staré a nové
kraje
Výrazně podporujeme rozvoj obcí
prostřednictvím programu rozvoje
venkova, v jehož rámci rozdělujeme
desítky milionů korun ročně. To vše
jsou věci, které jsme si do programového prohlášení uložili jako úkoly
Jsem přesvědčen, že mezi takzvanými novými a starými kraji nemohou
být rozdíly ve vybavenosti infrastrukturou pro výkon státní správy a občané mají nárok na shodnou službu, bez
ohledu na to, kde bydlí.
a daří se nám je plnit. V dalších letech
chceme v realizaci všech těchto záměrů intenzivně pokračovat a přidat k tomu další působení na zajištění plnohodnotnosti nových krajů. Tím mám
na mysli krajské uspořádání justice,
policie i dalších složek státní správy,
které dnes nekopírují krajské územní
rozložení. Jsem totiž přesvědčen, že
mezi takzvanými novými a starými
kraji nemohou být rozdíly ve vybavenosti touto infrastrukturou a občané
mají nárok na shodnou službu, bez
ohledu na to, v jakém kraji bydlí. I v této oblasti děláme první malé pokroky
a já věřím, že ji v následujících letech
budeme akcelerovat. Také to považuji
za jeden ze zásadních úkolů.
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Pokud porovnám programové prohlášení krajské rady se současnou realitou, mohu říci, že celá řada věcí je splněna a mnoho z nich je v procesu, kdy
jsou ke zdárnému konci nasměrovány
a intenzivně se na nich pracuje. Namátkou bych zmínil některé. Dali jsme
si za cíl být institucí k občanům otevřenou a komunikující. Získali jsme prestižní cenu v této oblasti, která dokládá,
že se nám to daří. V oblasti zdravotnictví jsme transformovali nemocnice,
stabilizovali jejich hospodaření a zajistili investování do jejich rozvoje v řádu
stovek milionů korun ročně. Máme
schváleny generely rozvoje jednotlivých nemocnic a nastavili jsme tak parametry dlouhodobého procesu jejich
modernizace. V rámci tohoto rozvoje
budujeme za více než 300 milionů korun onkologické centrum v Krajské
nemocnici T. Bati ve Zlíně, sídlo záchranné služby za 100 milionů tamtéž,
nový gynekologicko-porodnický pavilon v nemocnici v Uherském Hradišti
za 90 milionů a celou řadu dalších projektů.
Intenzivně jsme se také připravovali na současné plánovací období
Evropské unie, sehráli jsme významnou roli v této oblasti v rámci celé
České republiky, máme dobře nastaven regionální operační program,
v němž budeme společně s Olomouckým krajem, v rámci společného regionu soudržnosti, čerpat téměř 18 miliard korun.
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JE ČAS PŘEMÝŠLET
O VEDENÍ KRAJSKÝCH
VOLEBNÍCH KAMPANÍ
KRAJSKÉ VOLBY ROKU 2008. PRO JEDNY ZAJÍMAVÁ ČÍSLA K ANALÝZÁM,
PRO JINÉ OSOBNÍ DŮSLEDKY PRO VLASTNÍ ŽIVOTNÍ DRÁHU. ZÁLEŽÍ,
Z JAKÉHO POHLEDU SE NA PŘÍŠTÍ VOLEBNÍ ROK BUDETE DÍVAT. ZDA JAKO
POZOROVATELÉ NEBO TI, KDO JSOU V NICH BEZPROSTŘEDNĚ „PONOŘENI“.

Krajské a senátní volby budou důležité. Pro ODS, protože bude obhajovat
pozice, jaké se snad ani nedají zlepšit,
pro ČSSD, protože se může vyvézt na
opoziční vlně a konečně uspět i v jiných volbách, než jen v těch do Poslanecké sněmovny. Malé strany si mohou vyzkoušet různé možnosti koalic
a doufat, že se objeví noví, neokoukaní
lokální lídři.
Vzhledem k tomu, jak se profesionalizuje komunikace jednotlivých politických stran, je čas, aby političtí stratégové začali přemýšlet nad způsobem
oslovení voličů.
Pro ODS jsou krajské volby zkouškou síly v regionech, „ostrým“ ověřením si momentální pozice na celostátní úrovni a současně schopnosti pružně reagovat na vzniklou situaci. Ze
všech parlamentních stran je ODS
v nejobtížnější situaci: obhajuje drtivé
vítězství z posledních krajských voleb.
Současně se jako strana s hlavní vládní
odpovědností bude muset bránit snaze
opozice dát volbám jiný obsah, než
„krajský“.

CEVROR E V U E

Vytvořit jednotu, nehlasovat o vládě
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ODS si musí položit klíčovou otázku:
jak povede volební kampaň, aby voličům bylo jasné, že je stranou jednotnou a současně, že krajské volby nejsou hlasováním o vládě. Všichni krajští hejtmani jsou členové stran vládní
koalice. Nemohou tedy sbírat snadné
protestní hlasy opozice vůči centrální
partneři CEVRO

moci. Ona míra pružnosti místní autonomie bude velkou zkoušku politické
taktiky.
ODS vítězila v senátních a místních
volbách díky schopnosti postavit více
osobností než protivníci. Centrum
musí dokázat dostatečně citlivě reagoOpozice se jistě pokusí prosadit v médiích jako hlavní téma voleb důvěru ve
vládu. Navíc se bude snažit soustředit
pozornost na kraje, kde má šanci postavit zručné a charismatické lídry.
vat na potřeby a zájmy svých krajských
vůdců. Čím více rozdílných témat, čím
větší soustředění do místa voleb, tím
větší šance, že neuspěje očekávaná
centrální kampaň socialistů.
Opozice se jistě pokusí prosadit
v médiích jako hlavní téma voleb důvěru ve vládu. Navíc se bude snažit
soustředit pozornost na kraje, kde má
šanci postavit zručné a charismatické
lídry (David Rath).
Jaká by tedy měla být příprava krajských volebních kampaní? Z centra
podporovaná, ale ne centrálně řízená.
S jednotným vizuálním stylem, ale odlišnými sděleními. Útočná. Tématicky
konkrétní.
Priorita: krajská problematika
Přesvědčí-li stratégové kampaně ODS
voliče, že hlasují o stavu a budoucnosti
svého kraje, ne o stavu a budoucnosti

K AREL K ŘIVAN
manažer komunikační
agentury

své země, uvolní tím prostor krajským
osobnostem k tématické pestrosti a personální převaze nad protivníkem.
Témata krajských voleb dopředu
určí média. Již od začátku roku bude
důležité, aby ODS dokázala efektivně
oddělit celostátní politiku od krajských problémů. Aby krajská témata
prezentovali v médiích krajští mluvčí.
Jednotlivá sdělení, slogany a způsoby
vedení kampaně by pak samozřejmě
měli určovat místní lídři.
Zde může hodně pomoci CEVRO.
Dlouhodobě přináší zkušenosti ze zahraničních volebních kampaní všech
úrovní. Opravdu je důležité nevymýšlet již vymyšlené. Snad již není nutné
nikoho přesvědčovat, že nějaká zásadní česká specifika v této oblasti neexistují. Co zafungovalo v Británii, Dánsku nebo Slovinsku, s naprostou pravděpodobností zafunguje také v Česku.
Zvláště ve využívání interaktivity internetu a hledání jiných cest k voličům
než jsou billboardy a plakáty, se máme
čemu učit.
Stručně shrnuto. Lidé zodpovědní
v krajích za komunikaci by měli od začátku roku pracovat s médii tak, aby
jim dokázali vysvětlit hlavní témata,
která se týkají jejich krajů a představovat řešení ODS. Současně je třeba se
připravit na brutální negativní kampaň protivníka. Důsledným sledováním „krajské linky“ nedopustit, aby se
z krajských voleb stalo referendum
o vládě. Protože socialisté se jistě budou snažit svoji místní personální nedostatečnost zamaskovat celostátním
vedením kampaně.
ODS má silnější, zkušenější a zajímavější tým než hlavní protivník. Řečeno vojenskou terminologií, je potřeba soupeřovu armádu donutit k množství menších střetů a nedovolit mu vše
vsadit na jednu rozhodující bitvu.

téma

ekonomiky Ekonomické
fakulty VŠB–TU Ostrava

Pravidla hospodaření umožňují sice
samosprávným krajům zajiš ovat
zdroje různým způsobem, vč. možností podnikání, využívání příjmů z pronájmů a prodeje majetku (případně
i používat zápůjční prostředky a zadlužovat se), avšak tyto zdroje představují
zanedbatelný podíl příjmů krajů.
Hlavní zdroje rozpočtů krajů jsou tvořeny daňovými příjmy a dotacemi. Se
vznikem krajů v roce 2000 byl systém
jejich financování založen, ale jeho
podoba se stále vyvíjí a doznává změn.
V období let 2000 a 2001 tvořily
zdroje hospodaření krajů v podstatě
pouze dotace ze státního rozpočtu,
případně dotace ze státních fondů.
Dotační systém byl založen převážně
na tom principu, že stát poskytl krajům tolik prostředků formou dotací,
kolik sám dříve věnoval na příslušné
činnosti, když ještě tyto činnosti byly
v působnosti státu a dále pak byly poskytnuty dotace na přenesený výkon
státní správy kraji vykonávané. Vzhledem k tomu, že např. majetek a různé
organizace na kraje přecházely na
územním principu, nebyl rozsah těchto zařízení, která na kraje přecházela,
úměrný velikosti krajů a byl dán zmíněným územním principem, tj. podle
rozsahu zařízení na území příslušného
kraje a tedy zdroje krajů v přepočtu na
jednoho obyvatele i po dalších změnách pravidel se mezi kraji významně
liší.
2002: podíly na státních daních
V roce 2002 byl systém tvorby zdrojů
pro kraje upraven, krajům byla část
zdrojů poskytnuta jako podíly na státních daních a byl jim snížen podíl dotací. Kraje začaly sdílet se státem některé z daní, které jsou sdíleny i obecními rozpočty. Jedná se celkem o šest
segmentů daní, které jsou příjmem
rozpočtů krajů. Kromě celého výnosu
daně z příjmů právnických osob, kdy
právnickou osobou je příslušný kraj,
jde o podíly z daně z přidané hodnoty,
z daně z příjmů právnických osob,
z daně z příjmů fyzických osob ze zá-

ZDROJE HOSPODAŘENÍ
SAMOSPRÁVNÝCH
KRAJŮ
VZNIK KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY V ROCE 2000 BYL SPOJEN S POTŘEBOU
VYTVOŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRAVIDEL PRO JEJÍ HOSPODAŘENÍ, ZEJMÉNA PAK
ZAJIŠTĚNÍ ADEKVÁTNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO VÝKON SAMOSPRÁVNÉ
PŮSOBNOSTI KRAJŮ, ALE I PRO ČINNOSTI, KTERÉ NA KRAJE PŘENESL STÁT
FORMOU TZV. PŘENESENÉHO VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY.

vislé činnosti, ze srážkové daně a z daně z podnikání (z 60 %). V roce 2002
činil podíl přidělený všem samosprávným krajům 3,1 % z celostátního výnosu těchto daní. Jednotlivým krajům
pak především na základě výše uvedeného územního principu byly stanoveny podíly na částce daní určené pro
kraje jako celek. Tyto daňové příjmy
v roce 2002 představovaly podíl na celkových příjmech krajů cca 27 % a téměř celý zbytek příjmů pak tvořily dotace.
2005: zvýšení daňových podílů
V roce 2005 byla provedená další změna zdrojů určených pro kraje. Nebyl
změněn systém sdílení ani sdílené daně, ale zvýšil se podíl daňových příjmů
krajů na celkových příjmech tím, že se
míra sdílení daní zvýšila z 3,1 % na
8,92 % a byly upraveny i podíly jednotlivých krajů na sdílených daních. Větší
podíl sdílených daňových příjmů krajů
však nepřestavoval radikální nárůst jejich příjmů, ale pouze změnu jejich
struktury, nebo zvýšením objemu
příjmů z daní se snížil objem příjmů
z dotací. Strukturu příjmů rozpočtu
v roce 2006 tvořilo 37 % vlastních příjmů (tj. zejména daňových příjmů, nedaňových příjmů a příjmů kapitálových) a 63 % dotací.
Ze strany krajů jsou vyvíjeny snahy
na další zvýšení podílů daňových příjmů, a to v takovém rozsahu, aby v podstatě všechny příjmy krajů byly tvořeny
daňovými příjmy (což by představovalo nárůst procenta sdílení daní kraji na
úroveň téměř dvaceti procent). To by
krajům umožnilo zcela samostatné
rozhodování o vydávání finančních
prostředků bez dodržování účelovosti

použití přijatých dotačních prostředků, jimiž dnes stát v podstatě činnost
krajů usměrňuje.
Součástí daňových příjmů krajů ani
po změnách pravidel nejsou stimulačními daňové příjmy, které by byly odvozovány od aktivit na území příslušného kraje, jak je tomu u daňových
příjmů obcí. V daňových příjmech
krajů se tak vůbec neprojevují ekonomické podmínky kraje, nebo všechny
daňové příjmy jsou založeny pouze na
principu sdílení celostátního výnosu
daní a samy kraje nemohou přímo ani
nepřímo ovlivňovat velikost svých daňových příjmů. Tento princip sice
předchází vzniku problémů finančních zdrojů pro činnost některých krajů, na druhé straně však ale samosprávné kraje přímo ekonomicky nestimuluje k podpoře ekonomiky na
území kraje.
Změna rozpočtového určení daní
od roku 2008 se dotýká pouze obcí
a zřejmě bude platit pouze v roce
2008. Podstatnější změny rozpočtového určení pro obce i kraje by pak měly
proběhnout od roku 2009. Pro financování krajů v roce 2008 se ukazuje, že
hlavními zdroji zůstanou dotace z kapitol státního rozpočtu a v tomto směru je pak nejvýznamnější dotace z kapitoly MŠMT, tj. dotace na školství
zřizované krajem a obcemi v kraji, kdy
tyto dotace v roce 2006 tvořily 53,3 %
z celkových příjmů rozpočtů krajů.
Mezi významné zdroje rozpočtů samosprávných krajů v nejbližších letech
budou dále patřit i dotace z prostředků EU, poskytované z regionálních
a dalších operačních programů, kterými mohou samosprávné kraje dosáhnout podstatného zvýšení svých zdrojů
hospodaření.

CEVROR E V U E

P ETR T OMÁNEK
vedoucí katedry veřejné
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V ÁCLAV H ENYCH
vrchní ředitel sekce

VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY
ZÁKLADNÍ PROBLÉMY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY LZE ROZDĚLIT DO TŘÍ
OKRUHŮ (ZDE BUDOU ZMÍNĚNY DVA – POZN. RED.) – OTÁZKA FINANCOVÁNÍ
PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI, A TO Z HLEDISKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
ZŘIZOVÁNÍ A FUNGOVÁNÍ VÝBORŮ PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A SPÍŠE
TEORETICKÝ PROBLÉM, KTERÝ SE TÝKÁ OTÁZKY, NA ZÁKLADĚ ČEHO NEBO
ČÍM LZE OBCÍM U KRAJŮ SVĚŘIT PŘENESENOU PŮSOBNOST.

CEVROR E V U E

Tři zdroje přístupu k samosprávě
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Existují tři názory, jakým způsobem financování přenesené působnosti zabezpečovat, a to jak z hlediska právních předpisů, které se připravují,
a které stanoví mnohdy další rozšiřující úkoly pro samosprávu, tak z hlediska právních předpisů platných a účinných. První názor, který nikdy nebyl
přijat jako všeobecně sdílený, nebo aspoň většinou sdílený, a který se neprojevil ani v žádných právních předpisech je, že samospráva má vlastní
zdroje příjmů a z nich by měla financovat přenesenou působnost. Nikdy tento názor nepřevládnul a nikdy nebyl
vzat jako něco, o čem by se mělo vážně
uvažovat. Na druhé straně je zde řada
skeptiků jak v Poslanecké sněmovně,
tak v Senátu, kteří tvrdí, že kdyby obce
a kraje neměly přenesenou působnost,
tak nemají pro občany dostatečnou
náplň činnosti.
Druhý názor odpovídá současné
právní úpravě, a to, že stát by měl přispívat, nikoli hradit výkon státní správy. To v současné době probíhá jednak
podle objemu přenesené působnosti,
tedy vykonává-li obec úkoly stavebního či matričního úřadu, a zda jde
o úřad s rozšířenou působností. Obce
dostávají fixní příspěvky a vedle toho
mají další příjmy, např. dotace, příjmy
ze správních poplatků a další. Osmdesát procent nákladů na přenesenou
působnost je hrazeno z prostředků
státní správy.
Třetí názor, který zaznívá, je názor,
že současný stav by měl být uzavřenou
kapitolou, protože už nikdo není schopen přesně zjistit a posuzovat náklady,
které už existují. Nová právní úprava

by měla stanovit, že každý nový zákon,
který přenáší státní správu na obce nebo kraje, přesně vyčíslí náklady státní správy a stanoví jaké jsou náklady
personální, provozní a vstupní, a tato
částka bude obcím prostě uhrazena.
To je největší posun, který tady je.
Vláda přijala k tomuto postupu tři neObce dostávají fixní příspěvky a vedle
toho mají další příjmy, např. dotace,
příjmy ze správních poplatků a další.
bo čtyři usnesení. Jen pro informaci,
každý právní předpis, jehož příprava
začne od 1. 11. tohoto roku, bude muset obsahovat podrobný rozbor, ve
kterém budou tyto částky vyčísleny.
Ale nejen, že budou vyčísleny, ale
představa je taková, že by měly být
v současné době také uhrazeny. Tento
postup by měl platit i u novel, takže se
to bude týkat i těch činností, které už
v současné době obce a kraje v oblasti
způsobu financování přenesené působnosti mají na starosti. Je třeba také
počítat s názory, zda je vhodné, či není
vhodné v území zřizovat pracoviště
státní správy a zda třeba přenášet na
ně některé činnosti a oprostit od těchto činností obce nebo kraje.
Co svěřuje výkon státní správy?
V otázce, na základě čeho lze svěřit
obcím nebo krajům výkon státní správy, tedy přenesenou působnost, nám
bylo několikrát sděleno, že to může
být pouze zákonem, např. zákon o občanských průkazech stanoví, že obec
s rozšířenou působností vydává občanské a cestovní doklady, a že je dáno,

legislativy a všeobecné
správy MVČR

kdo to dělá a jakou k tomu má pravomoc. Na druhé straně existují ale případy, které nejsou tak řídké, kdy tímto
způsobem přesně přenesená působnost výkon státní správy stanovuje.
Jsou tu dva případy, první případ jsou
tzv. veřejnoprávní smlouvy – může se
stát, že někdo chce jet vyřídit věc do
Kolína. Tam se ale dozví, že to, co tam
chce, tam nenalezne, protože obce se
dohodly jinak, tak občan musí jet jinam.
Druhý okruh případu je, kdy máte
v zákoně vymezeno, co ten konkrétní
úřad by měl dělat, myslím třeba matriční úřad, který vyvolává problémy,
kdy svého času se několik senátorů obrátilo na ústavní soud s žádostí, aby
byla zrušena matrika s poukazem na
to, nebo nemůže vyhláška stanovit jaký úřad bude jakou činnost vykonávat.
Pokud jde o veřejnoprávní smlouvy,
tam se nejdříve předpokládalo, že je to
otázka velmi krátkodobá, byla vyvolána zánikem okresních úřadů, kdy obce
s rozšířenou působností chtěly tuto
činnosti vykonávat, ale bu neměly
potřebné prostory nebo potřebné zaměstnance v tom konkrétním okamžiku a představa, že by se dodatečně, až
si vše vybudují, staly obcemi s přenesenou působností, pro ně byla téměř nepřijatelná. Z tohoto důvodu se řeklo,
že budou kategorie obcí s přenesenou
působností, kterých je 205 a bude tedy
na nich, aby bu řekly ano, my to dokážeme zabezpečit, nebo nějakou dobu ne, tedy se dohodneme se sousední
obcí s rozšířenou působností a uzavřeme veřejnoprávní smlouvy. Ministerstvo vnitra tuto věc schválí a až si jednou dobudujeme co potřebujeme, materiální zázemí nebo personální, pak
teprve potom se nám tato činnost vrátí
zpátky. Z tohoto tzv. přechodného institutu se zatím stal institut trvalý a už
nikoho nenapadlo, že by tato věc mohla být ze zákona vypuštěna.
Příspěvek je přepisem vystoupení autora na konferenci Samospráva v ČR –
hovořme o jejích problémech, kterou
pořádala Vysoká škola CEVRO Institut 18. října 2007.
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výkonný redaktor
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Evžen Tošenovský /
Spolupráce krajů a centra?
Rozumové soužití politických hráčů

Kraje fungují od roku 2000. Jste s jejich působením spokojen – naplnily očekávání do
nich vkládané?

soutěžích a uvědomují si odlišnost
vlastních zápasů.

Jsem přesvědčen, že kraje zvládly
velmi komplikované úkoly, které na
ně přešly, nad očekávání dobře, a to
při vědomí jejich vzniku na zelené louce. Přiznám se, že jsem zpočátku patřil
spíše ke skeptikům, jak to vše dopadne. Když vezmeme v úvahu, že na kraje přešlo např. zdravotnictví, správa
silnic, záchranné služby, střední školství nebo bezpečnostní systémy, je

V kuloárech často zaznívají názory, že by se
měly pravomoci kraje rozšířit. Jaký je Váš
názor?

Myslím, že otázkou není posílení kompetencí, ale spíše dlouhodobá snaha
nalézt rozumné rozdělení pravomocí
mezi stát a kraj. Důležité je, aby byly
jasně definovány rozhodovací pravomoci kraje a státu.
skoro malým zázrakem, že při tom nedošlo k žádným dramatům. Spíše naopak, kraje často vyřešily po mnoho
let odkládané problémy.
Jak fungovala spolupráce krajů s celostátní
sférou a vedením ODS, které bylo zpočátku
k ustavení krajů skeptické?

Spolupráce funguje tak, jak funguje. Bylo by bláhové očekávat nějakou
idylu, je ale dobře, že se nevede nějaký
otevřený souboj. Je to zkrátka rozumové soužití politických hráčů, kteří
se setkávají v některých pohárových

Myslím, že otázkou není posílení
kompetencí, ale spíše dlouhodobá
snaha nalézt rozumné rozdělení pravomocí mezi stát a kraj. Důležité je,
aby byly jasně definovány rozhodovací
pravomoci kraje a státu – musí být
zřejmé, kdo nese zodpovědnost za daná rozhodnutí. Tato diskuse se týká
například řešení problematiky středního školství, zdravotnických zařízení
a záchranných zdravotnických systémů či památkové péče.
Jak občané, konkrétně Vašeho kraje, přijali
ustavení nové instituce – Krajského úřadu?

Byl jsem překvapen, jak rychle se lidé ztotožnili s existencí kraje, a to při
velmi realistickém pohledu. Očekával
jsem spíše negativní přístup lidí k nové
instituci, ale je zajímavé , že skutečně
převažují pozitivní reakce. Vysvětluji
si to větší „citlivostí“ lidí k místu, kde
žijí, než jsme očekávali.
Měl-li byste zhodnotit tříleté působení kraje
od posledních voleb z pohledu ODS, podařilo se splnit Vaše předsevzetí?

I když jsem při hodnocení vlastních
předsevzetí vždy spíše zdrženlivý, mohu přiznat, že se mi poprvé v politic-

Evžen Tošenovský (* 1956)
• hejtman Moravskoslezského kraje
• předseda Asociace krajů České
republiky
• někdejší primátor Ostravy
kém životě splnilo i to, o čem jsme neměli ani odvahu příliš nahlas mluvit.
V našem kraji opravdu nastal zvrat ve
strukturálních změnách a změny jsou
dnes skutečně hmatatelné.
Jaký je Váš odhad volebního výsledku a co
byste osobně považoval na celostátní úrovni za úspěch?

Na předvolební odhady se mne raději neptejte. Před volbami jsem vždy
velmi skeptický, snažím se realisticky
pohlížet na své konání a nutím se ke
střízlivému vstupu do volebních soubojů a maximálnímu soustředění.
Rozhodně se neztotožňuji se sebeuspokojivým konejšením, že jsme dobří.
Celostátní soupeření v krajských volbách je mezi kraji jen těžko srovnatelné. Domnívám se, že je důležité volby
v kraji vyhrát, nominovat hejtmana
a sestavovat radu. A pro tento cíl jsem
připraven udělat maximum.

Petr Robejšek

SVĚT VIDĚNÝ Z ŘÍPU

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.

CEVROR E V U E

zahraniční politika pro každého z nás

Publikaci můžete objednávat na www.cevro.cz, případně tel. 221 506 720.
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aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

ROZPOČET 2008,
NA POČÁTKU ODVYKÁNÍ
V dubnu roku 2002 jsem pro CEVRO
Revue komentoval rozpočtové počínání sociálních demokratů takto: „Tvrdím, že fiskální politika vlády utváří
efekt, který přirovnávám k vědomému
pěstování návyku. Většina uživatelů
těchto zdrojů lačně užívá z tepen schodkové bilance a míra jejich závislosti se
stále prohlubuje. Zkusme si však představit nálady a napětí, které nastanou až
začnou zdroje vysychat.“
Konec roku 1998 charakterizují tyto
dva údaje: státní dluh 194,7 mld Kč a jeho podíl na hrubém domácím produktu, který činil 9,8 %. Závěr roku 2006
lze vyjádřit takto: státní dluh 802,5 mld
Kč a podíl dluhu na HDP již 24,9 %.
Míra vypěstované závislosti je vyjádřena celými 607,8 miliardami korun. Tedy
54,8 % výdajů rozpočtu právě projednávaného!!

Odvykání, mám-li tedy pokračovat
v duchu již použitého příměru, je tvrdá
zkouška. Nabízí se mnoho odstínů možných úvah o tom, jak silný, odolný či přizpůsobivý je náš „pacient“. Na pozadí
volebního výsledku roku 2006, magického čísla 102, je však úvaha celá pouze
tehdy, kladete-li si také otázku, zda je
dost silný a odolný ten, kdo odvykání
naordinoval. Zákon o rozpočtu jsem již
dávno označil za sdělení metody, zprávy, trendu. V tomto kontextu tedy zpráva roku 2008 zní jako začátek odvykání.
Limit vyjádřený číslem 102 jsem již
uvedl. Limitem druhým, pro vyjádření
SALDA rozpočtu roku nadcházejícího
i dalších zcela zásadním, je REFORMA. Naše obtíž vychází z předvídatelného nesouladu mezi očekávanou
a skutečnou změnou chování. Reforma
vyvolává přesun daňové zátěže, od daní

M ICHAL D OKTOR
poslanec ODS

přímých k daním nepřímým. Při pokusu
o kvalifikovaný odhad příjmů rozpočtu
roku, který je takovou změnou zasažen,
pak „věštíte z křiš álové koule“. S jistotou vím, že se chování všech ekonomických jednotek (každého z nás) změní.
A je velmi pravděpodobné – téměř jisté,
že se výsledek změny chování nebude
krýt s předpokladem. Dovoluji si vyslovit názor, že odhady MF ČR představují
v oblasti daňových příjmů roku 2008 rezervu ve výši 15–18 mld Kč, zvolený postup však považuji za zásadně správný.
Ani já nejsem spokojený s výslednicí
srovnávání příjmů a výdajů státu v letech 2008 až 2010. Opět připomenu, že
v období 1998–2006 narostl státní dluh
přepočtený k HDP o 16,5 %. Mezi roky
2006–2010, vzroste o 1,2 %. Za legitimní považuji debatu požadující vyjádření
nižší.

SENÁT

CEVROR E V U E

PROČ ČR NEZÍSKALA KŘESLO
V RADĚ BEZPEČNOSTI?
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Odpově na Vaši otázku (proč ČR
prohrála hlasování o místo v RB OSN)
může být jen spekulativní. Jedná se
o volbu tajnou a pohnutky pro to či
ono hlasování mohou být velmi niterné. Odpovězme si naopak otázkou,
proč vyhrálo Chorvatsko.
Chorvatsko je nový evropský stát,
který ještě v RB nezasedal a proč mu
tedy nedat šanci (ČR zasedala v RB již
v letech 1994/5, Chorvatsko zastává
tuto roli poprvé). Je to v mezinárodní
politice pravděpodobně idealistický
důvod, ale hlasování i důvody zůstaly
neveřejné.
Ze stálé pětky RB jsou tři členové
členy NATO (Francie, USA a Velká
Británie), z nestálé desítky zůstávají
Belgie a Itálie. Ne všechny státy světa
jsou z NATO nadšeny, a i když je

Chorvatsko kandidátská země, není
členem. Podobné počty jsou s členstvím v EU. Mnohokrát bylo zvednuto
téma, že zaznívá-li z Bruselu touha
znít jedním hlasem zahraniční politiky, proč mít v RB pět států s jedním
hlasem. Chorvatsko je i z tohoto pohledu na Bruselu méně závislé.
Myslím, že se Česko významněji
proamericky vymezuje než Chorvatsko a řada států sice USA uznává či
respektuje, ale příliš je nemá v přízni.
Zdá se to okrajové, ale svoji roli
může hrát i to, že Chorvatsko významně inzeruje na CNN. Politici a diplomaté, kteří jsou při cestách odkázáni
mnohdy právě na CNN, Chorvatsko
dobře znají a mají je spojené s příjemnou (masivní) prázdninovou reklamou „Navštivte Chorvatsko“.

T OMÁŠ J IRSA
senátor ODS

Znám trochu prostředí mezinárodních institucí a jsem si jist, že řada států světa příliš neanalyzuje, zda Česko
nebo Chorvatsko. A řada se jich přikloní k doporučením svých silnějších
či centrálních partnerů. Údajně Čína
byla proti naší kandidatuře (permanentně Čínu kritizujeme za nedodržování lidských práv, což Chorvatsko nedělá a ke své nedávné historii ani nemůže) a troufal bych si odhadnout, že
pro nás nehlasovalo Rusko a jeho spojenci.
Ale vra me se na začátek. RB je
koncipována systémem jeden stát/jeden hlas. A devadesát pět států, kteřé
se přiklonily v prvním kole k Chorvatsku, mělo pro toto rozhodnutí minimálně devadesát pět důvodů. A naopak.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

J AN Z AHRADIL
předseda české národní
delegace v EP

Je nová evropská smlouva přijatelná
pro euroskeptika, který by si přál zcela
odlišné smluvní uspořádání Unie
a upřednostňuje mezivládní model?
Podívejme se na kontext: doma je
ODS v koalici se dvěma eurofederalistickými stranami (KDU, SZ), s nimiž
musela najít první kompromis. Co se
v této situaci dá považovat za úspěch:
byl opuštěn původní ústavní koncept
včetně symboliky, zmizel všechen nesmyslný étos i patos s tím spojený,
právně i terminologicky jsme se vrátili
k běžné mezinárodní smlouvě.
Dále – přes veškeré řeči o společné
zahraniční politice i přes zřízení nové
funkce zůstává fakticky zahraniční,
bezpečnostní i obranná politika striktně v mezivládní rovině a nadále zde
platí jednomyslné rozhodování. Pokud jde o justici a vnitro, jsou sice „ko-

VYZNÁNÍ PRAGMATICKÉHO
EUROSKEPTIKA
munitarizovány“, nicméně pro budoucnost existuje možnost „optoutu“
(neúčasti) ze společných politik a také
jurisdikce Evropského soudního dvora nebude v těchto oblastech platit ještě pět let. Posílený princip „žluté karty“ i princip „obousměrné flexibility“
zvyšuje možnost obrany národních
vlád i parlamentů proti leckdy škodlivým legislativním aktivitám Evropské
komise.
Tzv. Charta základních práv není
součástí smlouvy, což poněkud oslabuje její právní závaznost, a umožňuje
např. Ústavnímu soudu vykolíkovat
hřiště tak, aby prostřednictvím Charty
nedocházelo k průniku evropské jurisdikce do oblastí, které jí nenáležejí. Za
důležitý, by částečný úspěch lze také
považovat odložení „euroústavního“
hlasovacího systému v Radě EU až za

rok 2014 (hraničním datem je 2017).
Principiální českou podporu tomuto
polskému návrhu (který by jinak zůstal osamocen) považuji za jednu z nejsvětlejších chvil naší zahraniční politiky posledních let. Naopak asi největším neúspěchem je z euroskeptického
pohledu další redukce práva národního veta a rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU.
Sečteno, podtrženo – pragmatický
euroskeptik určitě nebude hovořit
o vítězství, zároveň však ví, že za daných podmínek jsme se u nové smlouvy dostali až na samou hranici dosažitelného. Pokud by ODS přistoupila
k zablokování celého jednání, znamenalo by to nepochybně rozpad vlády
a vznik nové, z hlediska našeho vztahu
k EU horší, protože výrazně poddajnější koalice.

KRAJE/OBCE

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

SVĚTOVÝ KONGRES KE ZLEPŠENÍ
PODMÍNEK PRO ŽIVOT

republiky

samosprávy budují mír; 3. rok 2015 –
lepší život je možný aneb role místních
samospráv ve světové správě.
I tato základní témata byla rozdělena do několika podskupin, ke kterým
se vázaly zajímavé semináře. Například řízení záchranných akcí při katastrofách ve městech (požáry, povodně,
hurikány, teroristické útoky, zemětřesení a podobně). Dále pak management světových výstav, olympijských
her či megafestivalů. V neposlední řadě mě zaujal i seminář věnovaný vlivu
urbanismu na projevy klimatických
změn.
Při zasedání pléna UCLG byly
předneseny komplexní zprávy o činnosti celosvětové organizace i jednotlivých sekcí UCLG vždy pro dané
kontinenty. Jednalo se také o institu-

cionálních otázkách. Jako výkonný
prezident Evropské rady municipalit
a regionů (CEMR) jsem vystoupil za
tuto organizaci a ve svém příspěvku se
zaměřil především na aktivity spojené
s legislativou Evropské unie, spolupráci s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, rovností postavení
mužů a žen a mobilitou ve městech.
Významný úspěch na světovém kongresu měst a místních samospráv v jihokorejském Jeju, zaznamenala Česká republika, když do světové rady UCLG byl
tentokrát zvolen i náš zástupce – europoslanec a předseda Svazu měst a obcí
České republiky Oldřich Vlasák.

CEVROR E V U E

V pořadí druhý světový kongres
UCLG (United Cities and Local Governments) měst a místních samospráv se uskutečnil koncem října a počátkem listopadu 2007 v Jeju v Jižní
Koreji pod názvy: Měnící se města
ovlivňují náš svět. Rozvíjející se města
popohánějí svět kupředu.
Konferenci zahájili nejvyšší představitelé UCLG – primátor Paříže
Bertrand Delanoë, primátor equadorského Quita Paca Moncayo Galleyos,
radní jihoafrické Tshwane Smangaliso
Mkhatswa a Kim Tae-Hwan, guvernér samosprávné provincie pořádající
Jeju.
Celý program byl rozdělen do tří
zahraničních sekcí: 1. města, budoucnost lidstva – čelí klimatickým změnám; 2. městská diplomacie – místní
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POLITICKÁ REKLAMA

spolupracovník
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Volební kampaně v polských volbách 2007
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Přesně před dvěma lety jsem v této
rubrice psal o kampani Mniej podatków (známou též pod názvem „lednička“), která hrála velmi důležitou
roli při tehdejším vítězství strany Prawo i Sprawiedliwość (PiS) bratří Kaczyńských.
Po dvou letech dospělo Polsko
k předčasným volbám. Výzkumy veřejného mínění opět favorizovaly konkurenční stranu Platforma Obywatelska (PO) Donalda Tuska. Komentátoři se ale do poslední chvíle zdráhali
těmto průzkumům věřit a čekali, jaký
trumf Kaczyńští vytáhnou z rukávu

tentokrát. Nevytáhli žádný a Platforma skutečně zvítězila. Poj me se podívat, jaká kampaň ji k tomu ve volbách dovedla.

Ukázky pozitivní kampaně PO. Poláci
se vracejí z Dublinu. Dobře placený
doktor a sestra. Nové silnice.

Srovnávací prvek kampaně PO.

Aby se žilo lépe. Všem!
Platforma kampaň v roce 2005 trochu
podcenila, a tak nechtěla letos nechat
nic náhodě. Namíchala bohatý koktejl, který obsáhl jak negativní, tak
srovnávací i pozitivní prvky. Z celé
kampaně je cítit velké poučení z roku
2005 i napodobování technik PiS.
Nutno říci, že negativních prvků
bylo nejvíce, jak se již v Polsku stává
tradicí. Spoty PO obsahovaly například roztřesené černobílé záběry ze
spektakulárního zatýkání exministra
vnitra vlády PiS J. Kaczmarka, záběry
rozehnání pokojné demonstrace zdravotních sester před úřadem vlády nebo
poukazy na špatnou situaci ve zdravot-

nictví, špatný stav silnic a masové odchody Poláků za prací do ciziny.
Srovnávací prvek kampaně PO reprezentovaly například dvě současně
představené sady billboardů – na
bílo-modrých se objevily nápisy jako
„budowanie“, „spokój“(klid) a „szacunek“(úcta). Na černých, vyjadřujících zásady PiS, naopak „agresja“,
„pogarda“ (pohrdání) a „oszczerstwa“
(pomluvy). V dalších materiálech se
objevilo srovnání šedého a smutného
života v dnešním Polsku a zářné budoucnosti, samozřejmě pouze pokud
zvolíte PO.
Ve vizuálně silné pozitivní části
kampaně se spokojení Poláci vracejí
zpátky z Dublinu (nebo práce v Polsku se již vyplácí), zdravotní sestry, lékaři i policisté jsou dobře placení
a š astní, vedle nových silnic rostou
nová sportovní centra a stadiony. Stačí
málo – zvolit PO. Tato populistická rétorika ve volbách zafungovala. Co ale
až bude potřeba obhájit svoje sliby
v průběhu vládnutí a před dalšími volbami? Podaří se to PO? Uvidíme.

Kampaň PO „Aby se žilo lépe. Všem!“

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
První publikace Vysoké školy CEVRO Institut se věnuje právnímu vymezení obcí a krajů,
charakteristice jejich orgánů a funkcí a ekonomickým pravomocím. Vedle toho popisuje vztah
jednotlivých orgánů samosprávy navzájem a ve vztahu ke státní správě. Publikace je určena
nejen studentům CEVRO Institutu, ale rovněž všem zastupitelům po celé jejich funkční období.
Objednávejte na www.cevro.cz

anketa pro 3
P ŘEMYSL S OBOTKA

R ADIM C HYTKA

J AN F ILIP

předseda Senátu PČR

poslanec

vedoucí katedry
Ústavního práva
a politologie PrF MU

MĚL BY BÝT ČESKÝ PREZIDENT VOLEN PŘÍMO?

Jde o složitou otázku charakteru ústavy. Já osobně jsem spíše příznivcem
nepřímé volby. Vycházím ze současného ústavního postavení prezidenta,
z českých parlamentních tradic a podstaty středoevropského parlamentarismu, ve kterém funkce prezidenta je
spíše reprezentativní, nikoliv exekutivní. Za jistých okolností by přímá
volba prezidenta mohla být něco jako
referendum, aniž je takto pojmenováno, a to by se mohlo proti vlastní parlamentní, zastupitelské demokracii obrátit. Pokud přímá volba bude po dohodě zrealizovaná, tak musí být změněna ústava s určitým posílením role
prezidenta. A to chce výraznou politickou shodu.

V naší republice neexistuje typický
prezidentský systém, jako například
v USA. Proto se domnívám, že přímá
volba prezidenta není u nás nutná. Je
ale možná. Nese však v sobě riziko neúměrného zvyšování pravomocí prezidenta republiky. To je v pořádku, pokud je zvolena výrazná osobnost
(např. Charles de Gaulle ve Francii).
V opačném případě je negativně ovlivňován celý politický systém. Osobně
jsem u přímé volby prezidenta spíše
zdrženlivý.

Způsob ustavování do jakékoli funkce
by se měl vždy odvozovat od toho, do
jaké funkce se má ustavovat, jaké postavení bude mít její nositel, s kým bude spolupracovat, o kom bude rozhodovat, jakou legitimitu k tomu bude
potřebovat. O čem by tímto způsobem
měli voliči rozhodnout a co by tím
mohli na fungování státu změnit?
S ohledem na ústavní tradice, kompetence prezidenta a jeho roli v ústavním
systému, není v současnosti zavedení
přímé volby nutné. Jde proto o dílčí
a méně významnou součást širšího
problému postavení hlavy státu v parlamentní republice.

CEVRO V MÉDIÍCH
REDAKCE

v listopadu

CEVROREVUE

I Naděje možného Klausova protikandidáta stále poměrně malé, České
noviny, 4. 11. 2007
… V případě, že se Švejnar do boje
o Hrad skutečně dá, bude proti němu
hrát řada okolností, soudí politolog
Daniel Kunštát. Je obecně známo, že
volbu mohou významně ovlivnit komunisté. „Pro ně je na liberálním ekonomovi Švejnarovi všechno špatně,“
řekl ČTK expert. Dodal, že pro komunisty bude vždy Švejnar „jen emig-

rant“, zatímco Klaus je člověk, který
„žil a pilně pracoval zde“. Navíc komunisté vítají Klausovo shovívavé
hodnocení posledních 20 let před listopadovou revolucí. Někteří z nich ho
také svými hlasy podpořili již při volbě
předešlé, připomněl politolog.
Kunštát i další politologové dlouhodobě upozorňují, že Klaus má například proti Švejnarovi či Václavu Pačesovi, o němž se také v souvislosti
s prezidentstvím mluvilo, obrovskou
výhodu v tom, že je čitelný, jeho chování je předvídatelné. I když s ním část
veřejnosti či politické reprezentace

nemusí souhlasit, alespoň již ví, co od
něj může čekat. „Kromě toho, že je
pan Švejnar vstřícný vůči Evropské
unii, o jeho politických postojích nevím zatím bohužel nic,“ dodal Kunštát.
Být tak aspoň místostarosta, Lidové noviny, 10. 11. 2007

I

Jak přežít stáří, ČT 24, Fokus ČT
24, 10. 11. 2007

I

Více najdete na www.cevro.cz.
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I Diskriminace a veřejné záchodky,
Reflex 44/2007.
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KRAJE, KRAJSKÉ KO
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téma
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OALICE A HEJTMANI
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o cevro

SLAVNOSTNÍ
PREZENTACE
SBORNÍKU LKA
V sobotu 20. října proběhla v aule
CEVRO slavnostní prezentace Liberálně-konzervativních esejí 2003/2007,
tedy sborníku nejoriginálnějších a nejzajímavějších závěrečných prací absolventů prvních čtyř ročníků akademie.
Na úvod večera vystoupil předseda
správní rady CEVRO Ivan Langer.
Připomněl, že právě v souvislosti s rozvojem Liberálně-konzervativní akademie vznikla myšlenka na vytvoření
prestižní soukromé vysoké školy,
zhmotněná v dnes fungujícím CEVRO Institutu. Všechny přítomné zároveň ujistil, že ambicí CEVRO je další
rozvoj směrem k univerzitnímu typu
vzdělávání pro všechny, kdo se pohybují ve veřejném životě nebo o něm
přemýšlejí.
Slavnostní večer poctili svou návštěvou zástupci obou hlavních partnerů akademie. Frakci ELS-ED v Evropském parlamentu zastupoval europoslanec Oldřich Vlasák, jeden z prvních
absolventů jejího studia. Nadaci Konrada Adenauera (KAS) zastupoval ředitel jejího pražského zastoupení Stefan Gehrold, který se v rámci tohoto

CEVROR E V U E

inzerce
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Stefan Gehrold
večera také rozloučil, nebo po čtyřech letech opouští Prahu. Všichni
přítomní jeho působení v čele KAS
ocenili jako obrovský příspěvek ke
kultivaci českého veřejného života.
Hlavním překvapením večera bylo
vystoupení premiéra ČR Mirka Topo-

L ADISLAV M RKLAS
ředitel CEVRO

lánka, který ocenil akademii i samotné
CEVRO jako jeden z nejvýznamnějších myšlenkových trustů české politiky. Mirek Topolánek se také spolu
s Ivanem Langerem stal patronem
sborníku.
V další části večera se svými krátkými proslovy vystoupili zástupci čtyř
ukončených ročníků: 2003/2004 – Hana Lánová a Karel Novák, za něhož
přečetl zdravici herec Martin Štěpánek, 2004/2005 – Jaroslava Kypetová
a Jan Morava, 2005/2006 – Jan Decker
a Petr Židek, 2006/2007 – Alena Fimanová a Tomáš Ehler.
Právě Martin Štěpánek se svým nezapomenutelným přednesem následně přečetl několik vybraných pasáží
z esejí Stanislava Kubů, Daniela Tůmy, Daniely Rázkové, Jevgenije Sazankova a Dalibora Wijase.
Po skončení oficiální části, kterou
provázeli Petra Viktorová, Kamila
Hubáčková a Ladislav Mrklas, následovala neformální část večera – tedy
setkání absolventů, lektorů, současných posluchačů, partnerů a přátel
akademie.

o cevro

EKONOMIE
A POLITOLOGIE
NA AKADEMII

K AMILA H UBÁČKOVÁ
koordinátora LKA

Druhé pokračování Akademie přineslo studentům kurzy ekonomie a politologie. První obor si vzal pod patronát Josef Šíma z Liberálního institutu
a věnoval se základům liberálního
ekonomického řádu a v rámci politologického bloku přednášel rektor Vysoké školy CEVRO Institut Miroslav
Novák o základech demokracie.
Akademie, stejně jako v předešlých
letech, pokračuje dalším kurzem zase
v prosinci. V rámci třetího pokračování zavítá na půdu CEVRO Vít Hlou-

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

šek z Katedry mezinárodních vztahů
Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity s kurzem mezinárodních
vztahů, který doplní „domácí“ Petr
Kolář, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, s přednáškou práva.

Rektor VŠCI Miroslav Novák

70 LET OD ÚMRTÍ PRVNÍHO
ČESKOSLOVENSKÉHO
PREMIÉRA

Letos je tomu sedmdesát let, co zemřel významný politik posledního období Rakouska-Uherska, politický vězeň během 1. světové války, první
předseda vlády Československé republiky, velký oponent Hradu a na
sklonku života čelní představitel Národního sjednocení Karel Kramář.
Jeho život si na konci října připomněla třídenní mezinárodní konference s výmluvným názvem Karel Kramář (1860–1937). Na její organizaci se
podílelo pět organizací. Kromě CEVRO Institutu to byl Ústav českých dějin FF UK, Masarykův ústav AV ČR,
Historický ústav AV ČR a Archiv
hlavního města Prahy. Na konferenci
se sešli historikové a politologové, aby
diskutovali Kramářův život ve všech
jeho fázích. Politologická část se věnovala zejména postavení Kramářovy
národní demokracie během první Čes-

koslovenské republiky a vystoupili na
ní mj. politologové CEVRO Ladislav
Mrklas a Petr Sokol.
První den se v sídle CEVRO Institutu konal společenský večer s vernisáží výstavy, kterou připravila škola ve
spolupráci s Národním muzeem. Jestliže konference se věnovala politickému životu, tak na výstavě byl Kramář
představen v rolích vězně, mecenáše či
vášnivého lovce. Celý večer byl uveden premiérem Mirkem Topolánkem,
který převzal záčtitu nad celou akcí.
Po úvodních proslovech následovala
předpremiéra dokumentu České televize s komentářem Mgr. Libora Jůna
z Národního muzea. Mezi exponáty
byla čestná občanství, diplomy a velký
portrét Karla Kramáře.
Rozsáhlou fotogalerii z výstavy včetně
exponátů naleznete na www.cevroinstitut.cz.
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Institutu

Panel představující prvního
československého premiéra
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J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
ENOP
ENoP (European Network of Political Foundations) je sí evropských
think-tanků a politických nadací,
které se věnují propagaci demokracie a rozvojové pomoci. Je jedním
z hlavních partnerů Evropské komise v této oblasti a vznikla v roce 2006.
CEVRO je členem od založení této
sítě.
Ve středu 7. listopadu se v Bruselu uskutečnilo valné shromáždění
ENoP. Na programu byla jednání

inzerce

o společných projektech na podporu
demokracie, úprava pracovních stanov a volba nových orgánů sítě.
Členem ENoP je 41 organizací
napříč politických spektrem z devatenácti členských států EU. Většina
kontaktů je provozována na bázi politických rodin Evropského parlamentu, ale jako partner pro orgány
EU vystupuje sí jednotně.
Večer před valným shromážděním se konala koordinační schůzka

Institutu

všech členů ENoP blízkých Evropské
lidové straně – Evropským demokratům (ELS-ED). Na ní byly předjednány všechny změny, včetně personálních ve vedení ENoP.
Valné shromáždění pak druhý
den projednalo změnu pracovních
stanov, aby více odpovídaly potřebám zvětšující se sítě ENoP. S tím
souvisí i možnost zavedení právní
subjektivity sítě. Ta bude v budoucnu důležitá pro správu projektů financovaných Evropskou komisí.
Novým koordinátorem ENoP se
stal Dr. Jürgen Wickert z Friedrich
Naumann Stiftung, který vystřídal
Dr. Petera Köppingera z Konrad
Adenauer Stiftung (KAS), který sí
vedl doposud.

CEVROR E V U E

Valné shromáždění druhý den projednalo změnu pracovních stanov, aby více odpovídaly potřebám zvětšující se
sítě ENoP. S tím souvisí i možnost
zavedení právní subjektivity sítě. Ta
bude v budoucnu důležitá pro správu projektů financovaných Evropskou
komisí.
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Nejvyšším orgánem ENoP je řídící výbor. Organizace blízké ELS-ED
jsou v řídícím výboru reprezentovány
nadací Hanse Seidela (HSS) z Německa, Eduardo Frei Stichting z Nizozemí a CEVRO v pozici náhradníka. Řídící výbor se schází pravidelně
jednou za dva měsíce v Bruselu.
Kromě valného shromáždění
jsem jako zástupce CEVRO absolvoval jednání s reprezentanty HSS
a KAS o možné spolupráci na projektech v jihovýchodní a východní
Evropě, případně na Blízkém východě, kde se již CEVRO také angažovalo. Všechny tři organizace mají zájem na spolupráci, te je důležité
připravit projekty pro společné oblasti zájmu. CEVRO zde může těžit
z dlouhodobě kvalitní spolupráce
s oběmi nadacemi, které mají v evropských projektech na rozvoj demokracie bohaté zkušenosti.

třetí svět

O LDŘICH V ONDRUŠKA
katedra Mezinárodních
vztahů a evropských studií
FSS MU

REVOLUCE V SAÚDSKÉM
SOUDNÍM SYSTÉMU
V ŘÍJNU TOHOTO ROKU SCHVÁLIL SOUČASNÝ SAÚDSKÝ KRÁL ABDALLÁH

Kombinace výkonné a zákonodárné
moci
Saúdská vláda je nazývána Radou ministrů a čítá 22 resortů, z nichž ty klíčové jsou většinou obsazeny členy královské rodiny. V čele vlády stojí král.
Z hlediska klasického západního pojetí rozdělení moci, je Rada kombinací
moci výkonné a zákonodárné. V její
pravomoci totiž spočívá vydávání zákonů podléhajících většinovému hlasování, které jsou navrhovány bu
králem, nejvlivnějšími vládnoucími
princi nebo klíčovými ministry. Aby
nabyly platnosti, musí být ratifikovány
královským dekretem a být v souladu
se šarí’ou. Rada má dále právo schvalovat např. státní rozpočet, mezinárodní smlouvy, koncese ad.
V rozhodováních krále a Rady ministrů hraje rovněž důležitou roli
Madžlis aš-Šúra (Poradní sbor), který
je jakousi obdobou parlamentu avšak
s podstatně omezenými pravomocemi.
V současnosti se skládá ze 150 členů,
kteří jsou nominováni provinčními guvernéry a následně posouzeni Královským soudem. Obecně by jimi měli být
znamenití odborníci či zasloužilí stařešinové islámské obce (umma). V pra-

REFORMU, KTERÁ PŘINÁŠÍ REVOLUČNÍ ZMĚNU V DOSAVADNÍM SOUDNÍM
SYSTÉMU A PRAXI ZEMĚ. CELÁ REFORMA JE SOUČÁSTÍ TZV. PROJEKTU
KRÁLE ABDALLÁHA S ROZPOČTEM 1,8 MLD. $, JENŽ MAJÍ BÝT POUŽITY NA
VYTVOŘENÍ TŘÍINSTANČNÍHO SOUDNÍHO SYSTÉMU A VZDĚLÁVÁNÍ SOUDCŮ
V MODERNÍCH ODVĚTVÍCH PRÁVA.

vomoci tohoto sboru jsou apelace ministrů, posuzování Pětiletých rozvojových plánů, navrhování nových zákonů, řešení záležitostí týkajících se
vzdělání, islámu, zahraniční politiky
ad. Naopak je vyjmut z posuzování
otázek bezpečnosti, obrany a navrhování státního rozpočtu. Nutno podotknout, že debaty v Madžlisu jsou na
saúdské poměry velmi otevřené a kritické.
Za primární kánon státu je považován již výše zmíněný Základní zákon
čítající 83 článků. Ačkoliv nese zdání
ústavy, ve skutečnosti ústavou není,
nebo již v čl. 1 se praví, že ústavou Saúdské Arábie jsou Korán a prorokova
sunna (soubor tradic o Muhammadově životě). V zemi totiž neexistuje oddělení náboženství a státu, naopak
veškerá činnost musí být striktně posuzována dle náboženských principů.
Současná reforma je reakcí na
dlouhodobou nespokojenost a stížnosti veřejnosti na fungování soudního systému. Tradiční praxe výkonu
spravedlnosti totiž spočívala na systému náboženských soudů rozhodujících dle striktní interpretace šarí’y.
Nízká kvalita mnoha soudních rozhodnutí je dávána na vrub omezenému vzdělání soudců, vystudovaných
často pouze v islámském právu a absenci kodifikovaného souboru právních norem. Soudci tak ve svém rozhodování mají naprosto svobodnou vůli
pouze s výjimkou případů přímo postižených šarí’ou, jako např. tresty za hrdelní zločiny. Tento stav zapříčinil, že
všechny činy byly posuzovány případ
od případu, jako naprosto svébytné,
na základě volné interpretace šarí‘y,
chyběla zde např. praxe precedensů
závazných pro ostatní soudy, a proto

za stejný zločin byly často ukládány
naprosto odlišné tresty. Tato situace je
ještě dále zhoršována volnými jednacími pravidly před soudem, kdy mnohé
rozsudky jsou vynášeny bez fyzické
přítomnosti obžalového a do této doby
také jeho nemožností odvolat se proti
rozsudku k soudu vyšší instance.
Hlavní parametry justiční reformy
Na některé tyto problémy právě reaguje aktuální reforma, která ustavuje
Nejvyšší soud jako poslední odvolací
instanci pro obecné soudy a Nejvyšší
správní soud pro soudy správní. Jim
jsou pak podřízeny soudy první instance a odvolací soudy. Oba nejvyšší soudy nahrazují Nejvyšší soudní radu,
která bude mít nyní na starosti pouze
administrativní záležitosti týkající se
platů soudců a jmenovaných kandidátů. Hlavu nejvyšších soudů bude
jmenovat král. Jednotliví soudci jsou
pak v současnosti jmenováni rovněž
králem na doporučení Nejvyšší soudní
rady.
Součástí nového soudního systému
je i vytvoření specializovaných soudů
pro záležitosti obchodní, občansko-právní a pracovní. Jedním z hlavních
důvodů pro jejich založení byl vstup
Saúdské Arábie do Světové obchodní
organizace roku 2005, která jejich
ustavení předpokládala. Dále byl zřízen i zvláštní soud pro stížnosti občanů ohldedně státní správy.
Předpokládá se rovněž, že by vláda
v nejbližší době měla dokončit kodifikaci islámského práva a vytvořit trestní zákoník. Reforma by tak měla snížit vliv islámských ulamá , kteří představují tvrdé jádro konzervativního
proudu.
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Tento počin je součástí komplexního
plánu vlády na liberalizaci země započaté schválením tzv. Základního zákona v roce 1993.
Pro lepší pochopení rozsahu zaváděných změn je třeba stručně charakterizovat politický systém země. Saúdská Arábie je absolutistickou monarchií s králem jako hlavou vlády a státu,
který je nejvyšší a poslední instancí ve
všech klíčových otázkách země. V praxi nicméně jeho rozhodnutí podléhají
konzultacím s klíčovými představiteli
královské rodiny al-Saúd, ministry,
nejmocnějšími kmenovými vůdci a islámskými právníky zv. ulamá. Je třeba
zdůraznit, že král nemůže rozhodovat
libovolně, nebo veškeré královské
dekrety musí být v souladu s Koránem
a šarí’ou (soubor islámského práva),
a tak předem posvěceny ulamá.
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zahraniční inspirace

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE,

FOGH RASMUSSEN –
DO TŘETICE VÍTĚZSTVÍ
TONY BLAIR BYL DLOUHO POVAŽOVÁN ZA VÝJIMEČNÉHO POLITIKA, PROTOŽE
TŘIKRÁT ZA SEBOU DOKÁZAL VYHRÁT VE VELKÉ BRITÁNII PARLAMENTNÍ
VOLBY. NA POČÁTKU LETOŠNÍHO LISTOPADU SE MU ALE V TOMTO OHLEDU
VYROVNAL JEDEN Z EVROPSKÝCH PRAVICOVÝCH PREMIÉRŮ. JE JÍM
PŘEDSEDA DÁNSKÉ LIBERÁLNÍ STRANY ANDERS FOGH RASMUSSEN.

Dánský premiér, kterému je letos 54
let, dokázal i potřetí v řadě se svou
pravicovou koalicí vyhrát ve volebním
klání nad spojenými silami levice.
Fogh Rasmussen vede svou pravicově
liberální stranu, která má díky historickým důvodům neodpovídající jméno Venstre, což v dánštině znamená
Levice. Jeho jediným koaličním partnerem je od roku 2001, kdy se stal poprvé premiérem, Konzervativní lidová
strana. Ta se na rozdíl od Venstre, která má své kořeny na dánském venkově, opírá hlavně o majetnější a vzdělanější voliče ve větších městech. Toto
pravicové duo ovšem postrádá v dánském parlamentu – Folketingu – absolutní většinu. Jeho menšinová vláda se
proto po volbách v roce 2001 i v roce
2005 musela opírat o podporu Dánské
lidové strany.
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S podporou populistů
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Dánští lidovci jsou v první řadě populisté, jejichž hlavním tématem je
problematika, podle jejich názoru,
přílišného přílivu imigrantů do severského království. Právě za prosazení
tvrdé imigrační politiky vyměnila vůdkyně lidovců Pia Kjćrsgaardová podporu pravicové koaliční vlády ve Folketingu.
Vliv lidovců na pravicové duo se
ovšem v pětimilionové zemi mnohým
nepozdává. I proto letos vznikla
v Dánsku nová politická strana, která
dostala všeříkající název Nová aliance
(Ny Alliance). Založili ji politici středu a pravice, kteří se domnívali, že by
tato formace mohla po dalších volbách nahradit v provládní koalici dánské lidovce a umožnit tak méně tvrdou
imigrační politiku. Číslem jedna v no-
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mít v příštím Folketingu většinu. Kandidátka levice na post premiéra Thorning-Schmidtová se pokusila přesvědčit Novou alianci a konzervativce, aby
vytvořili koalici levého středu, ale její
návrh byl odmítnut. A tak jedinou tajenkou voleb zůstávalo, zda se bude
nová vláda opírat o podporu pouze lidovců nebo pouze Nové aliance, nebo
zda bude potřebovat obě tyto strany.
Poslední popsaná varianta byla pro
premiéra velkou komplikací, protože
sladit zájmy Nové aliance a lidovců,
kteří jsou přímými oponenty, by bylo
téměř nemožné.
Poslanci z Atlantiku rozhodují

Anders Fogh Rasmussen
vé straně se stal poslanec, zvolený za
levostředovou stranu Radikální venstre Naser Kader.
Nová strana: Nová aliance
Khaderova Nová aliance krátce po
svém jarním vzniku raketově vstoupila
na politickou scénu a její zisky ve výzkumech preferencí přesahovaly i desetiprocentní hranici. Jak to ale u nových stran bývá, novota se rychle
okouká. Podpora Nové aliance začala
rychle klesat. Na to zareagoval i premiér Fogh Rasmussen a vyhlásil na 13.
listopadu předčasné volby, přestože
mohl vládnout až do začátku roku
2009.
Ve volbách proti sobě stály dva bloky. Fogha Rasmussena chtěli znovu
jako premiéra podpořit liberálové,
konzervativci, lidovci a také Nová aliance. Naproti tomu levice vybrala ze
svých řad jako lídra ženu. Tou se stala
Helle Thorning-Schmidtovou, šéfka
sociálních demokratů.
Od vyhlášení předčasných voleb výzkumy preferencí signalizovaly, že
pravice posílená o Novou alianci bude

Volební výsledek Foghu Rasmussenovi cestu ke třetímu premiérskému
mandátu ulehčil, i když jen v podobě
velmi těsné většiny. Jeho Venstre lehce ve volbách ztratila, ale udržela si
před sociálními demokraty pozici nejsilnější dánské politické strany. Sociální demokraté totiž utržili nejhorší
výsledek od roku 1906 a ztratili, zejména na úkor ještě více vlevo stojící
Socialistické lidové strany. Tento posun připomíná vývoj v Nizozemsku,
kde také sociální demokraté přicházejí o hlasy ve prospěch ještě levicovějších socialistů. Stejný jev signalizují
volební průzkumy v Německu, kde se
to projevuje na poklesu SPD a ziscích
strany Levice.
Liberálové spolu s konzervativci,
kteří si udrželi stejný počet křesel,
a posíleni lidovci nakonec dosáhli jen
na 89 poslaneckých křesel, přičemž
nadpoloviční většinu tvoří 90 mandátů. Nejprve se zdálo, že koalici bude
muset podpořit i pět poslanců Nové
aliance. Po sečtení hlasů na Faerských
ostrovech, dánském zámořském území, ale koalici přibyl ještě jeden mandát faerské liberální strany a Fogh
Rasmussen nebude nutně Novou alianci potřebovat. Tato nová strana tak
sice zasedne ve Folketingu, ale svůj
hlavní cíl nenaplnila. Dánská vláda
zůstane pod vlivem populistických lidovců.
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DUCHOVNÍ OTEC
POLSKÉHO
ANTIKOMUNISMU

P AVEL H AMZA
regionální manažer ODS

Leszek Kolakowski se narodil 23. 10.
1927 v Radomi. Ve 20 letech vstoupil
do Polské dělnické strany a po vysokoškolských studiích filozofie začal tento
obor učit na Varšavské univerzitě; stal
se čelným představitelem marxismu.
V polovině 50. let se jeho názory začaly
lišit od oficiálního dogma. Později na
sebe vzpomínal jako na revizionistu, věřícího, že marxismus může být reformován bez zřeknutí se fundamentálních
základů. Manifest Co je socialismus?
z května 1956, odmítající totalitní společnost, byl filozofovou zlidovělou reakcí na kymácení sovětského kolosu
a polský pokus o reformu režimu. Esej
Tendence, perspektivy a úkoly z února
1957 už byla útokem na samou podstatu komunistického systému a přinesla
mu nálepku „hlavní ideolog polského
revizionismu a škůdce socialismu.“
Slunce varšavské univerzity
Přes všechnu kritiku se Kolakowski
stal v roce 1959 vedoucím katedry dějin filozofie Varšavské univerzity a dalších sedm let bylo Kolakowského zlatým věkem. Vedoucí evropsky uznávané katedry, oblíbený pedagog, skvělý
přednášející, vážený ve škole i mimo
ni, „slunce, kolem kterého se točil celý
svět tehdejší univerzitní filozofie.“
Známý profesor se v roce 1965 výrazně angažoval na obranu disidentů
J. Kuroně a K. Modzielewského, stíhaných za otevřený dopis polským komunistům, kritizující komunistické
Polsko. To už mu strana a vláda neprominuly, v roce1966 byl vyloučen
z PSDS a zbaven vedení katedry. Nesměl ani publikovat či přednášet.
A když podpořil studentské protisocialistické povstání, vyhodili ho v březnu
1968 z univerzity. Ještě v tomto roce
emigroval do Francie.
Velvyslanec opozičního KORu
V letech 1970 až 1991 přednášel Kolakowski filozofii v anglickém Oxfordu,

23. ŘÍJNA OSLAVÍ 80 LET SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ POLSKÝ FILOZOF LESZEK
KOLAKOWSKI. NEJPRVE BYL ZANÍCENÝM PŘEDSTAVITELEM MARXISMU,
POZDĚJI SE POKOUŠEL O JEHO REVIZI A NAKONEC SE STAL JEDNÍM Z JEHO
NEJDŮSLEDNĚJŠÍCH KRITIKŮ A OPONENTŮ, KTERÝ IDEOVĚ INSPIROVAL
POLSKOU OPOZICI.

kde žije dodnes. V roce 1971 sepsal
esej Teze o naději a beznaději, strategický ideový základ polské protikomunistické opozice. Inspiroval tak vznik
Komitetu Obrony Robotników, založeného v září 1976. Připisuje se mu
i myšlenka vytvoření svobodných polských odborů. Filozof zastupoval
KOR v zahraničí, získával podporu
polské opozici a udržoval kontakty
exilu s domovinou.
Kromě jiné bohaté publikační činnosti vydal Kolakowski mezi lety 1976
a 1978 své životní dílo: Hlavní směry
marxismu – Vznik, Rozmach a Zánik.
Do Polska se Kolakowski poprvé
vrátil až v prosinci 1988. Ve vlasti se
pustil mj. do popularizace filozofie.
V roce 1996 pro Polskou televizi natočil 30 krátkých úvah věnovaných důležitým otázkám filozofie a kultury (mj.
o svobodě, Bohu, svědomí, toleranci,
kolektivní odpovědnosti, ale také
o moci, násilí, přepychu, smíchu, trestu smrti, rekordech či o terorismu).
Česky jsou známy jako Malé úvahy
o velkých věcech. Podobný popularizační pořad natočil v roce 2004 pod
názvem Na co se nás ptají velcí filozofové?
V roce 2003 získal asi největší mezinárodní ocenění, když se stal prvním
laureátem ceny Johna W. Klugeho,
kterou uděluje knihovna Kongresu
USA. Ovšem už v roce 1997 ho polská
Gazeta Wyborcza prohlásila za „krále
Střední Evropy“!
Kolakowski a Česko
V 50. letech se dostávaly z Polska do
Československa tiskoviny ohromující
svou svobodomyslností. Šlo hlavně
o brožury varšavského Klubu Krzywe-

Leszek Kolakowski (* 1927)
• polský filosof, kritik marxismu
• laureát ceny Johna W. Klugeho
kongresu USA (2003)
• hlavní dílo: Hlavní proudy
marxismu – Vznik, Rozmach
a Zánik

go kola (členem byl i L Kolakowski),
časopisy Nowa Kultura, Po Prostu,
Zeszyty teoretyczno-polityczne a další. Časopisy a články polských revizionistů kolovaly samizdatem a inspirovaly české intelektuální prostředí.
Sám Kolakowski vzpomíná, jak jeho popularita za hranicemi Polska
rostla a jak se mladí Češi, Slováci či
Ma aři učili polsky, aby ho mohli číst.
Velkou inspiraci Kolakowskim přiznal
například P. Pithart.
Po roce 1989 je Kolakowski překládán do češtiny, vyšly jeho Malé úvahy
o velkých věcech či Metafyzický horor.
Česko navštívil Kolakowski v roce
1998 jako host Fóra 2000.
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Vůdce polského revizionismu
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Z BYNĚK K LÍČ

PŘEČETLI JSME

výkonný redaktor
CEVROREVUE

Prezident, papež a premiérka /
John O’Sullivan

Byli to tři manažeři středního významu a nikdo si nepředstavoval, že se někdo z nich dostane až na vrchol. Ronald Reagan byl na prezidenta už moc
starý – a vždy příliš konzervativní.
Margaret Thatcherová nebyla jen příliš konzervativní – byla to žena a nebyla na žádném seznamu budoucích vůdců konzervativní strany. A pomyšlení
na polského papeže bylo skutečně absurdní, zvláš když kardinál, o kterého šlo, byl zatvrzelý antikomunista
a obránce katolické ortodoxie v době,
kdy byli v církvi i po celém světě mnozí
přesvědčeni, že budoucnost patří na

sovětské straně a na západě sociálnímu liberalismu. Jenže Ronald Reagan, Margaret Thatcherová i Karol
Wojtyła (budoucí Jan Pavel II.) nejen
vystoupili až na vrchol, ale všichni také
přežili vražedné atentáty, pomohli
k zázračnému mírnému osvobození
východní Evropy od sovětského komunismu a znovu oživili své země
i Západ. Byli jako majáky optimismu,
Kniha Prezident, papež a premiérka je
čtení napínavé. Jednak proto, že je to kniha dobře napsaná, jednak proto, že samo
tehdejší dění bylo napínavé a vzrušující.
A pak také proto, že jsme to ještě zažili na
vlastní kůži, a můžeme tedy konfrontovat, co čteme, s tím, co jsme si o tom tehdy
mysleli a co si o tom myslíme dnes.
Z předmluvy Petrušky Šustrové

rozhrnující znechucenost a zoufalství,
jež postihly Ameriku sedmdesátých
let, stávkami zmítanou a ekonomicky
skomírající Británii a katolickou církev, jíž otřásala sociální a sexuální revoluce.
John O’Sullivan se nechává vést
vtipem a představivostí a ukazuje tři
epizody nedávných dějin. Ronald
Reagan byl několik měsíců po inauguraci postřelen a téměř zabit. Papež Jan
Pavel II. téměř zahynul po vražedné
kulce. A Margaret Thatcherová se
v pátém roce svého úřadu skoro stala
obětí bombového atentátu IRA
v Brightonu. O‘Sullivan se zabývá těmito tajemstvími, popisuje drastické
alternativy a dokonce se ptá, zda zde
nezasáhla našim očím neviditelná božská inteligence. Je to vzrušující četba,
nabízející radost a potěšení.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA
Milan Bureš / senátor

Jaké přání byste si rád splnil?
Je to přání mimo můj profesní život. Rád bych
vydal fotografickou knížku.
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Máte rodinu?
Jsem ženatý, s manželkou Danielou máme dceru
Ivu a syna Milana.
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Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Jsem vodnář, je mi 52 let.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Nejvíce sleduji publicistiku, cestopisy a sport.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Nemám žádný určitý vzor konkrétního člověka.

Jakou posloucháte muziku?
Hudbu neposlouchám až tak příliš často, ale určitě mám rád blues.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 1994, kdy jsem vstoupil do komunální
politiky.

Kterou barvu máte rád?
Všechny jasné pastelové barvy.

Jaké máte koníčky?
Fotografii.
Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Jsem spokojen tam, kde je klid a kde jsou příjemní a milí lidé.
Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Vždy mne nejvíce zaujmou oči.
Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Narození vnučky Julie.

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Britská politika

1/ Jak se jmenuje dohoda, která stála
u počátku britského parlamentního
systému?

a) 32
b) 42
c) 52

a) Prohlášení nezávislosti
b) Magna Charta Libertatum
c) Habeas Corpus Act

9/ Ve kterém roce se stala Velká Británie
členem Evropských společenství?

parlamentu po jeho transformaci na dvě
komory?

a) prodej půdy feudálům
b) poskytování rad panovníkovi
c) schvalování královských daní
3/ Jak se jmenoval muž, který na několik
let změnil Británii na republiku?

a) 1973
b) 1985
c) 1992

a) vrchní velitel ozbrojených sil
b) předseda Sněmovny lordů
c) první strážce pokladu
17/ Jakým volebním systémem jsou
voleni členové britského parlamentu?

10/ Která země v rámci Velké Británie má

a) jednokolovým většinovým
b) dvoukolovým většinovým
c) alternativním hlasováním

oddělený právní systém (ve smyslu
odlišných zdrojů práva)?

18/ Který z britských politických filosofů

a) Wales
b) Skotsko
c) Severní Irsko

byl zároveň premiérem země?

a) David Hume
b) Bertrand Russell
c) Benjamin Disraeli

a) Oliver Cromwell
b) William Pitt
c) Vilém Dobyvatel

11/ Kdo je v současnosti předsedou
Konzervativní strany?

19/ Kterou stranu v čele vlády

4/ Do kterého roku spadá psaná tradice

a) Ian Duncan Smith
b) David Cameron
c) William Hague

reprezentoval v polovině minulého století
Winston Churchill?

britské ústavy?

a) 1721 nástupem Roberta
Walpoleho do premiérského
úřadu
b) 1952 nástupem Alžběty II.
c) do žádného, Velká Británie nemá
psanou ústavu
5/
a)
b)
c)

Kde sídlí britská královská rodina?

Buckinghamský palác
Westminsterský palác
Downing Street

6/ V kolika volebních okrscích se volí ve
Velké Británii?
a) 200
b) 1
c) 646
7/ Se kterou zemí bojovala britská
armáda v bitvě o Falklandské ostrovy?
a) Mexiko
b) Argentina
c) Indie
8/ Kolik zemí (s výjimkou Velké Británie)
tvoří společenství tzv. Commonwealthu?

12/ Jak dlouhé je funkční období Dolní

a) liberály
b) konzervativce
c) labouristy

sněmovny?

a) 4 roky
b) 5 let
c) 6 let

20/ Kdo předsedá Dolní sněmovně?
a) whip
b) speaker
c) lord kancléř

13/ Kolikrát byla ministerskou
předsedkyní Margaret Thatcherová?

a) třikrát
b) čtyřikrát
c) pětkrát
14/ Jaký je vztah dvou komor britského
parlamentu?

a) dolní komora má nadřazené
postavení
b) obě komory jsou si rovnoprávné
c) horní komora je pouze oddělenou
součástí dolní komory
15/ Je v Británii předseda vlády členem
Parlamentu?

a) ano
b) ne
c) ano, ale pouze horní komory

Správné odpovědi:
1/b, 2/c, 3/a, 4/c, 5/a, 6/c, 7/b, 8/c,
9/a, 10/b, 11/b, 12/b, 13/a, 14/a,
15/a, 16/a, 17/a, 18/c, 19/b, 20/b
Hodnocení:
0–7/ Nepatříte mezi odborníky
na britskou politiku, ale co není,
může být.
8–14/ Máte přehled o tom, co se
děje na britských ostrovech.
15–20/ Winston Churchill by
z Vás měl radost!
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2/ Jaká byla hlavní pravomoc britského

16/ Kterou funkci z uvedených funkcí
vykonává anglická královna?
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ
Hádanka

Kvíz

Najdete na obrázku jednoho z českých hejtmanů?

Přiřate náměstka hejtmana ke kraji, v němž působí.

Milan Venclík

Hlavní město Praha

Robin Schinko

Jihočeský kraj

Rostislav Všetečka

Jihomoravský kraj

Jiří Mutinský

Karlovarský kraj

Radim Zika
Pavel Sekanina

Moravskoslezský kraj

Ivo Toman

Olomoucký kraj

Vladislav Vilímec

Pardubický kraj

Dagmar Nohýnková

Plzeňský kraj

Radek Vonka

Středočeský kraj
Ústecký kraj

Josef Slovák

Vysočina

Pavel Klega

Zlínský kraj

Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.
Řešení: Hádanka: Petr Bendl – vepředu. Kvíz: Milan Venclík – Jihomoravský kraj; Robin Schinko – Jihočeský kraj; Rostislav Všetečka – Královéhradecký kraj; Jiří Mutinský – Karlovarský kraj; Radim Zika – Liberecký kraj; Pavel Sekanina – Olomoucký kraj; Jaroslava Wenigerová – Moravskoslezský kraj; Ivo Toman – Pardubický kraj; Vladislav Vilímec – Plzeňský kraj; Dagmar Nohýnková – Středočeský kraj; Radek Vonka – Ústecký kraj; Pavel
Hájek – Vysočina; Josef Slovák – Zlínský kraj; Pavel Klega – Hlavní město Praha. Křížovka: „… pak je přirozeným řešením despotismus …“
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Liberecký kraj

Jaroslava Wenigerová

Pavel Hájek
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?

Královéhradecký kraj

ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

CEVROR E V U E

„Existuje-li nějaký postup pro zavedení sociální jednoty, …, protože je jedinou známou technikou pro tento účel.“
Dokončení výroku Leszka Kolakowského, 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

listopad
Regionálním předsedou ODS ve středních Čechách byl zvolen Petr Bendl
Dne 3. listopadu 2007 se v Kladně konal volební sněm Regionálního sdružení ODS Střední Čechy, na kterém si středočeská ODS zvolila nové vedení. Po
odstoupení Vlastimila Tlustého z kandidatury na předsedu regionálního
sdružení byl do této funkce nově zvolen hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl. Volebnímu sněmu předcházela dlouhá kampaň,
která vyznívala poměrně vyrovnaně. Oba kandidáti získali pět nominací oblastních sněmů. Poslance V. Tlustého podpořili na Benešovsku, Kutnohorsku, Rakovnicku, Berounsku a v okrese Praha-západ. Hejtman P. Bendl se
naopak stal favoritem oblastních organizací na Kladensku, Kolínsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku a v okrese Praha-východ. Ani jednoho z kandidátů nepreferovala oblastní sdružení na Příbramsku a Nymbursku.
Až v průběhu volebního sněmu se poslanec V. Tlustý kandidatury vzdal.
Své rozhodnutí nekandidovat zdůvodnil tím, že se na sněmu „mělo hlasovat

o všem možném, jen ne o předsedovi regionu“. Proto dospěl k závěru, že
chce-li Petr Bendl stoprocentní mandát pro krajské volby, tak jako lídr pro
krajské volby ho má mít. Z diskuse před volbou předsedy bylo podle něj patrné, že v regionálním sdružení existují dva stejně silné bloky a hrozí „prohlubování příkopu“ mezi stoupenci obou táborů.
Bendl následně jako jediný kandidát podle oficiálních výsledků získal od
163 delegátů sněmu 105 hlasů a byl zvolen do čela středočeské regionální
organizace občanských demokratů.
Místopředsedy regionálního sdružení byli zvoleni poslanec Evropského
parlamentu Milan Cabrnoch (Kolínsko), první náměstek ministra financí Ivan
Fuksa (Příbramsko), náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar
Nohýnková (Mělnicko), senátor Jiří Oberfalzer (Berounsko) a náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák (Rakovnicko).

Zemřel pardubický hejtman Michal Rabas
Dne 5. listopadu 2007 zemřel hejtman Pardubického kraje pan Michal Rabas. Dlouholetý významný krajský politik podlehl vážné nemoci.
Pardubický hejtman a předseda Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje se narodil 9. června 1964 v Pardubicích. V roce 1987 absolvoval
národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval
odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva vnitra ČR, Vysoké škole ekonomické, Prague Business school, České národní banky, John Hopkins University a University Lusofona Lisabon.
V roce 1988 nastoupil jako referent na finanční odbor Okresního národního výboru v Pardubicích, v roce 1993 byl jmenován vedoucím finančního
referátu Okresního úřadu Pardubice a současně zástupcem přednosty. V roce 1996 byl vládou České republiky jmenován do funkce přednosty tohoto
úřadu.

Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce 2000. V letech 2000–2004
byl statutárním zástupcem hejtmana Pardubického kraje a od prosince roku
2004 vykonával funkci hejtmana. V letech 2002–2004 působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS
a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje.
Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku
2005 byl předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova
Litomyšl, v letech 1999–2005 předsedou a později místopředsedou správní
rady Univerzity Pardubice, v letech 1996–2005 členem vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Byl také členem organizace
s charitativním posláním LIONS Club Pardubice.
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Volební oblastní sněmy na Českobudějovicku a Jesenicku
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Oblastní sněm ODS za Českobudějovicko při volbě 29. října potvrdil dosavadní vedení. Do čela oblastního sdružení byl znovu zvolen primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Místopředsedy jsou Zdeněk Blažek, starosta
Nových Hodějovic a František Ondřich, starosta Kamenného Újezda. V oblastní radě nově zasednou například českobudějovičtí radní Martin Kuba
a Břetislav Kábele nebo starosta Trhových Svinů Radislav Bušek.
Novým předsedou ODS na Jesenicku se stal dosavadní místopředseda
a starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík, který nahradil dosavadního šéfa

okresní organizace ODS na Jesenicku Jana Jedličku. Na pozici místopředsedů byli oblastním sněmem zvoleni Mojmír Michálek, starosta Bernartic,
a Drahomír Bernátek z Mikulovic.
Během měsíce listopadu se uskutečnilo i několik regionálních volebních
sněmů. V čele Plzeňského regionu zůstává na další dva roky ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, v čele jihočeských občanských demokratů byl potvrzen
předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Tom Zajíček z Písku.

Hejtman Skokan míří do Senátu
Regionální rada ODS v Libereckém kraji nominovala do čela krajské kandidátky pro volby v roce 2008 náměstka hejtmana Radima Ziku. Současný
hejtman Petr Skokan se rozhodl ve volbách do krajského zastupitelstva
v příštím roce nekandidovat, nebo se bude ucházet o senátorské křeslo ve

36. volebním obvodu, tj. na Českolipsku a částečně na Liberecku. Senátorskou kandidaturu Petra Skokana bude ještě schvalovat sněm volitelů, který
se sejde do konce roku.
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