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VÁŽENÍ ČTENÁŘI

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE

Právě otevíráte nové, v tomto roce již
jedenácté číslo časopisu CEVROREVUE. Po stěžejním tématu jsme tentokrát sáhli do oblasti ekonomiky.
Hlavním tématem tohoto čísla se
tak stal jev, který hýbe v posledních
týdnech doslova celým světem. Jedná se o světovou ekonomickou krizi,
která před nedávnem odstartovala
ve Spojených státech amerických
a jako vlna se rozlévá po celém světě.
I u nás v České republice už poci ujeme první projevy globálních ekonomických problémů, i když naše země
nepatří, zejména díky odpovědné
rozpočtové politice z posledních let,
ke státům nejvíce postiženým. I když
musíme věřit, že dopad krize u nás
zůstane omezený, nelze se vyhnout
analýzám vzniklé situace světové
ekonomiky.
Tematická část tohoto čísla nabízí
hned několik pohledů na příčiny

a dopady hospodářské krize. Poslanec a předseda organizace malých
a středních podniků – SME Union
David Šeich hodnotí dopady krize na
Evropu i naši republiku. Jiří Schwarz
jr. z Liberálního institutu hledá recept na vyléčení krize. Marek Loužek se obává snahy řešit krizi nárůstem regulace, Michal Buják z Podnikatelského centra hodnotí budoucí
vliv krize na české podnikatele a tematickou část doplňuje rozhovor
s ekonomem Josefem Šímou.
V Galerii osobností české a světové pravice se po delší době vracíme
do naší země a připomínáme si osobnost velké postavy českého protikomunistického disentu i prvních let
budování moderní české pravice – filozofa a politika Václava Bendu.
V okénku do třetího světa bilancujeme, jak se vyvíjí situace v Afghánistánu sedm let po americké inter-

venci do této asijské země, která
před tím patřila k hlavním základnám světového terorismu.
V zahraniční inspiraci se ještě jednou vracíme k americkým prezidentským a kongresovým volbám. Brněnský politolog Petr Vilímek ve svém
příspěvku zejména analyzuje, proč
američtí republikáni během posledních čtyř let ztratili ve volbách post
prezidenta, většinu v obou komorách
federálního parlamentu a utrpěli výrazné ztráty i v mnoha jednotlivých
státech USA.
Ve vědomostním testu zůstáváme
styloví a mimo jiné vyzkoušíme vaše
znalosti o americkém dolaru. V nepolitickém rozhovoru se představuje
poslanec Michal Doktor. Rozmanité
aktivity CEVRO, které vstupuje již
do desátého roku svého trvání, představuje tradičně rubrika O CEVRO.
Příjemné čtení!

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER
předseda CEVRO

Třídit události na podstatné a pomíjející je pro každého z nás velmi důležité. To, že jsme před devatenácti
lety vyprovodili komunisty z vlády této země, bylo velmi podstatné. Stejně jako naděje, kterou jsme si během
oněch mrazivých dnů předávali a sebevědomí svobodného občana, kterému jsme se rychle učili.
To, že socialisté v těchto dnech
přivádějí komunisty k vládě nad miliony našich spoluobčanů zpátky, je
velmi vážné. Slibovali změny a uskutečňují obrat zpět. Můžeme mít roz-

dílné názory třeba na návrh nové
knihovny. Jsou ale hodnoty, s nimiž
se nelaškuje.
Před devatenácti lety by mě jako
studenta lékařské fakulty v Olomouci ani nenapadlo, že v roce 2008 poletím spolu se Sašou Vondrou jako jeden z prvních Čechů bez víza do
USA stvrdit naši příslušnost k jistě
nedokonalému, ale stále nejbezpečnějšímu společenství zemí a národů.
Tehdy jsme ale věděli, že svoboda,
blahobyt a bezpečí něco stojí. Měli
jsme vizi, vůli a odvahu. Žijeme ve

světě, který lze zničit kdejakým heslem. Žijeme ale stále ve světě, kde je
možné setkávat se s druhými, kteří
jsou na stejné cestě. To je te velmi
důležité.
Dva symbolické dárky dostala naše země k letošnímu 17. listopadu.
Vláda splnila svůj slib a do USA je
možné ode dneška cestovat bez víz.
Socialisté splnili komunistům touhu
vrátit se k moci. To jsou dvě cesty,
kterými se může ubírat Česká republika. To je ten podstatný spor, který
nyní vedeme.

CEVROR E V U E

DVA DÁRKY, DVA SVĚTY,
DVĚ CESTY
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téma

D AVID Š EICH
předseda SME Union Czech

KRIZE JAKO TRŽNÍ
KATARZE
SVĚTOVOU EKONOMIKOU ZMÍTÁ KRIZE, KTERÁ ZAČALA VE SPOJENÝCH
STÁTECH A POSTUPNĚ POZNAMENALA CELÝ SVĚT. ODSTARTOVAL JI PÁD
AMERICKÉ INVESTIČNÍ BANKY LEHMAN BROTHERS. VIDITELNÉ PROBLÉMY
MĚLA ALE AMERICKÁ EKONOMIKA UŽ TÉMĚŘ JEDEN A PŮL ROKU PŘEDTÍM.

Republic, poslanec PČR

odhad růstu hrubého domácího produktu pro příští rok na 1,2 procenta
z dříve předpokládaných tří procent.
Vláda snížila rovněž odhad průměrné
inflace, a to na 3,9 procenta ze 4,3
procenta.
Česká ekonomika je stabilní

Hrubý domácí produkt v USA klesl
podle předběžné zprávy v letošním
třetím čtvrtletí o 0,3 procenta mezikvartálně po převedení na roční tempo. Ve stejném přepočtu trhy očekávaly pokles HDP o 0,5 procenta. Takový
nenastal od roku 1990. Američané si
půjčovali na bydlení, jako by to byly
spotřebitelské úvěry bez nutnosti mít
na jejich splácení. To vše posílil spotřební charakter americké ekonomiky
a celosvětová rizikovost bankovních
obchodů s deriváty. Problém je umocněn i „dobrodružnou“ povahou Američanů. Pro srovnání, hypotéky má
v USA asi osmdesát procent domácností, u nás patnáct procent.

a média ji nafukují. Lidí, kteří fakticky přišli o peníze, není moc. Když někdo nemá dostatek prostředků na
pravidelné splácení hypotéky, ukončí
ji a přestěhuje se na finančně dostupnější místo. Stejné je to i s akciemi.
Počet akcionářů, kteří skutečně prodělali, sice není zanedbatelný, ale ani
katastrofický. Navíc Spojené státy
vždy budou patřit mezi nejvýkonnější
ekonomiky světa. Mají nejsilnější armádu, která své ekonomické zájmy
hájí po celém světě, vedou vědecko-technologický rozvoj, a především
mají nastavené výborné podmínky
pro podnikání.
Dopady na Evropu
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Krize se zveličuje
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Kdysi se Američané báli především
růstu produktivity Japonců. Nyní už
ale 30 let roste celá jihovýchodní Asie
a v poslední době se rapidně rozvíjejí
i jiné části, například Vietnam a Indie. Američtí byznysmeni po dlouhá
léta profitovali z levné pracovní síly
v těchto zemích a nechali si tam vyrábět zboží. Ne ve všech směrech ale
pro ně byla taková spolupráce výhodná. Nastal deficit obchodní bilance
a deficit státních financí. Občané
i vláda si na své výdaje pravidelně půjčovali v zahraničí. Například Čína jim
dovážela produkty, na které jim sama
půjčila peníze. Stejně tak jim půjčovala na hypotéky, sociální systém, na
důchody atd. Přičemž asijští investoři
vždy věděli, že taková situace je neudržitelná. Počítali s tím. Te jim nastanou zlaté časy. Nyní tím totiž mají
možnost americkou ekonomiku velmi ovlivňovat. Ekonomická krize je
ale ve vztahu k „běžnému“ americkému občanovi popisovaná přehnaně

Největší konkrétní dopady v evropských státech jsou vidět hlavně na Islandu, který je na pokraji státního bankrotu, nachází se v nejhlubší finanční
krizi ve svých novodobých dějinách
a jeho finanční systém se téměř zhroutil. Ještě než se Island začal utápět ve
finanční krizi, měly německé banky
v této ostrovní zemi rozpůjčováno přibližně 21 miliard dolarů (zhruba 417
miliard korun). Přestože má Německo
největší ekonomiku v Evropě, německé banky to s půjčkami zemím podobným Islandu přehnaly. Island podle
slov svého premiéra Geira Haarda
hodlá oficiálně požádat Mezinárodní
měnový fond o úvěr v sumě dvou miliard dolarů (asi 40 miliard Kč). Islanané několik dní protestovali na ulicích.
V podobně vážné situaci se nachází i Maarsko. Tamější centrální banka drasticky zvyšuje základní úroky.
Důvodem je propad kurzu forintu,
který se blíží svému historickému minimu. Tamní vláda nedávno zhoršila

Česká ekonomika je nyní vůči negativním dopadům celosvětové finanční
krize relativně stabilní, a to díky dvěma faktorům: stále máme vlastní měnu a doposud jsme neurčili konkrétní
datum přijetí eura. Je ale i několik viditelných negativních dopadů světové
finanční krize na českou ekonomiku,
konkrétně je to právě automobilový
průmysl, kde se chystá propouštění.
Tuzemské firmy z automobilového
průmyslu letos a začátkem příštího roku propustí kolem 10 000 lidí a vyrobí
asi o 20 000 aut méně, než byl původně
plánovaný milion vozidel. Například
Škoda Auto už kvůli klesající poptávce
oznámila několikatýdenní přerušení
výroby. Česká vláda by nyní měla podporovat domácí poptávku a nesnižovat výdaje státního rozpočtu, aby byly
dopady světové krize na naši ekonomiku co nejmenší.
Zastánci státních zásahů do ekonomiky nyní tleskají, že došlo na jejich
slova. Konečně se ukázalo, že tržní
hospodářství není schopno bez zásahů
veřejných institucí a státu přežít a trh
je třeba regulovat. Penzijní systémy
podle nich nemohou být postaveny na
privátním kapitálu a ten nepatří ani do
zdravotnictví. Ve skutečnosti tomu tak
není. Finanční trhy nyní sice budou
mnohem regulovanější a chudší, takové krize a bankroty jsou však podstatou kapitalismu a je nutné počítat
s tím, že čas od času nevyhnutelně přijdou. Musíme to brát tak, že všechno
zlé je k něčemu dobré, a pokusit se tuto zkušenost brát jako nezbytnou tržní
katarzi. Řešením je nechat finanční
sektor vylízat rány samotný, spálit se
a příště daleko opatrněji vážit výnosné, ale o to riskantnější finanční operace, například ty s deriváty.

téma

JR.

ekonomické svobody
Liberálního institutu

Co tedy dělat? Snad všichni ekonomové se shodnou na tom, že příčina současné krize leží ve finančním sektoru.
Hodnota celé řady finančních instrumentů, jež tvoří nemalou součást aktiv
finančních domů, najednou prudce
spadla, což vyvolalo značnou nedůvěru vůči podobným finančním produktům. Znesnadnilo se tím získávání
likvidity, při němž se tato aktiva používají jako jistý druh zástavy. Čím byl
však způsoben náhlý pokles odhadované hodnoty balíků pohledávek?
Problém vězel zejména ve finančních
instrumentech postavených na hypotečních úvěrech. Najednou se totiž
ukázalo, že dlužníci nebudou schopni
celou řadu hypoték zaplatit.
Diagnóza
Pomalu se tak dostáváme k jádru problému a současně k nejpodivnější části
celého příběhu. Bankéři a finančníci totiž samozřejmě odhadují rizika
spojená s finančními produkty. Bu se
tedy hromadně zmýlili, nebo pro ně
produkty ve skutečnosti nebyly tak riskantní, jak se nám zdá. Pravda však ležela někde uprostřed. Americká vláda
totiž cíleně podporovala hypotéky rizikovým klientům, zejména prostřednictvím polostátních společností Freddie Mac a Fannie Mae, které měly za
úkol vykupovat od bank i velice rizikové hypotéky. Jejich obligace se pak dále obchodovaly a opět se k bankám
vracely zpátky. Tentokrát už ale převlečené do hávu minimálního rizika.
Na druhou stranu finančníci velice
správně očekávali, že jim v případě
problémů vypomůže americká centrální banka, tzv. Federální rezervní
systém, velice levnými penězi. Dělo se
tak totiž už mnohokrát v historii. To
snižovalo v očích bankéřů rizika a způsobilo, že poskytovali i takové úvěry,
které by jinak byly příliš nebezpečné.
Léčba
Diagnózu tedy máme, ale jak nemoc
léčit? Jednou z možných cest je řešit

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE:
PŘÍPAD PRO DOKTORA
HOUSE
SVĚTEM ZMÍTÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE. FINANČNÍ SEKTOR JE PARALYZOVÁN,
EKONOMIKY ZPOMALUJÍ, POPTÁVKA PO ZBOŽÍ A SLUŽBÁCH KLESÁ.
PŘEDSTAVME SI NYNÍ NA MOMENT EKONOMIKU JAKO PACIENTA A KRIZI
JAKO PROJEV NĚJAKÉ CHOROBY, JIŽ JE POTŘEBA VYLÉČIT. IDENTIFIKOVAT
PŘÍČINY PROJEVŮ CHOROBY JEDNOTLIVCE JE OBČAS STEJNĚ SLOŽITÝ ÚKOL
JAKO URČIT DŮVODY KRIZE EKONOMICKÉHO SYSTÉMU. POKUS
O POTLAČENÍ SAMOTNÝCH PŘÍZNAKŮ JE STEJNĚ NEBEZPEČNÝ JAKO
LÉČBA ŠPATNÉ NEMOCI.

nezamýšlené a problematické důsledky již existujících regulací dalšími regulacemi. Tím sice některé problémy
vyřešíme, celou řadu dalších ale opět
vytvoříme. Zvýšení státních garancí či
dodávání prostředků finančním i nefinančním institucím jen léčí projevy
a opět jen utvrzuje všechny v tom, že
vlády a centrální banky v případě problémů pomohou. Politik má totiž
sklon hledat řešení, která pomohou
okamžitě, během jeho funkčního období. Jen těžko na sebe někdo nechá
dopadnout nelibost obyvatelstva ze
Uměle nízké úrokové míry vedou k investicím, na jejichž dokončení později
nejsou reálné zdroje.
ztráty zaměstnání či drahých úvěrů.
A to jen proto, aby mohl jeho následovník (nejlépe z tábora opozice) někdy v budoucnu řídit opět kvetoucí
společnost.
Důkladnější dohled nad finančními
domy toho také moc nevyřeší. Kdo
a jak by hodnotil kvalitu finančních
aktiv v jednotlivých společnostech?
Každá banka má navíc jiný přístup
k riziku, některé společnosti jsou
schopny dostát svým závazkům s nižší
úrovní kapitálu než jiné. Ne náhodou
jdou nová pravidla kapitálové přiměřenosti Basel II směrem k méně rigidnímu výpočtu potřebného množství
kapitálu. Obrácení tohoto trendu by
jednoznačně znamenalo krok zpět.
Nejlepším způsobem, jak zabránit
vypuknutí podobné krize v budoucnu,

by bylo přestat využívat tržních nástrojů k provádění sociální politiky. Mají-li
vlády pocit, že musí někomu pomáhat,
nech tak činí transparentní cestou
přímých dávek. Pokud například existuje společenská shoda o tom, že je
nutné usnadnit sociálně slabým přístup k vlastnímu bydlení, pak je potřeba udělat to prostřednictvím existujícího sociálního systému například pomocí speciálního příspěvku na splátky
hypotéky. Nutit banky, aby poskytovaly hypotéky i těm, kteří je velmi pravděpodobně nebudou schopni splácet,
se ukázalo jako velmi špatné řešení.
Stejně tak by měly centrální banky
omezit zásahy do úrokových měr.
Uměle nízké úrokové míry totiž vedou
k investicím, na jejichž dokončení později nejsou reálné zdroje. Nakupí-li se
takových chybných investic více, může
být jejich odbourávání pro ekonomiku
velice obtížné a nákladné. A v neposlední řadě by měly centrální banky
a vlády vyhlásit, že od této chvíle nechají každého, kdo nedokáže efektivně uspokojovat přání svých zákazníků,
a tedy neobstojí na trhu, padnout.
Žádný z těchto návrhů však neřeší
již existující krizi. Obávám se, že žádné
řešení ani neexistuje. Banky, v jejichž
aktivech se nachází příliš mnoho nesplatitelných pohledávek, by měly
padnout. Stejně tak je potřeba, aby
se odbouraly nerentabilní investiční
projekty nastartované v období příliš
levných peněz. Tato očista je sice bolestná, ale bohužel nevyhnutelná. Můžeme se jen snažit, abychom ji už nikdy
znovu nemuseli podstupovat.
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KRIZE JAKO ZÁMINKA
K REGULACI
VLÁDY PO CELÉM SVĚTĚ PANIKAŘÍ A SCHVALUJÍ TUČNÉ STÁTNÍ PODPORY
PRO SVÉ BANKY. AUTOMOBILKY SE INSPIROVALY A PŘESVĚDČUJÍ STÁT, ŽE
BEZ JEHO POMOCI NEPŘEŽIJÍ. JE STÁTNÍ POMOC LÉKEM, NEBO PŘINÁŠÍ
MORÁLNÍ HAZARD?

Pokud se v polovině 90. let vytýkalo
ČR, že provádí bankovní socialismus,
poslední kroky vlád v USA i EU přinášejí bankovní socialismus v desetinásobné velikosti. Nikoli finanční krize,
ale hysterické reakce vlád začínají
ohrožovat základy tržní ekonomiky.
Znárodnění bank, záruky za úvěry, neomezené pojištění vkladů a nové regulace ukazují, že finanční sektor zažívá
revoluci.

CEVROR E V U E

Americký plán

6

Emergency Economic Stabilization
Act za 700 miliard dolarů, který se dosluhující americké administrativě podařilo protlačit Senátem a Kongresem, burzy příliš nenadchl. Původně
měl stát vykoupit toxické hypotéky
a deriváty, pomoc měla být poskytnuta
postupně. Návrh byl šit horkou jehlou.
Finanční instituce je definována mlhavě, takže o státní podporu státu bude
moci žádat kdekdo.
Existuje nebezpečí, že banky se
přestanou chovat odpovědně, když
vědí, že jim stát v potížích pomůže.
Klienti mohou být motivováni přestat splácet hypotéky, nechat banku
jejich pohledávku odprodat a nakonec od finančního zprostředkovatele
vlastní dluh odkoupit za minimální
cenu. Původní objem špatných hypotéčních úvěrů v hodnotě 300 miliard
dolarů se tak při státním řešení může
ještě zvýšit.
Dosluhující americký ministr financí Henry Paulson už změnil strategii s tím, že podpora nepůjde na vykoupení špatných aktiv, nýbrž bude
využita jako kapitálové injekce. Balíček v každém případě změnil vztah veřejného a soukromého sektoru v USA.
Zatímco dříve byl vklad v bance sou-

kromou záležitostí a banka soukromou institucí, po schválení plánu odpovídá za dobré či špatné obchody nikoli manažer nebo vlastník, nýbrž stát.
Evropské balíky
Evropské země vyčlenily na pomoc
bankám neuvěřitelné dva biliony eur.
Na sanaci bank vyčlení Británie 500
miliard liber, Německo půl bilionu
eur, Irsko 400 miliard eur, Francie
360 miliard eur, Dánsko 200 miliard
eur, Rakousko 100 miliard eur. Pokud
Evropa vynakládá na krizi troj- až
čtyřnásobek toho, co USA, není to
normální. Záchranné plány nespadnou z nebe. Protože zvyšování daní by
neprošlo, vlády si na ně musí půjčit.
Tím odčerpají zdroje ze soukromého
sektoru, zapůsobí efekt vytlačování.
Rozvolnění Paktu stability, které
Německo, Británie, Itálie a Francie
prosadily v celé Unii, může ohrozit stabilitu eura. Už v roce 2005 si
členové eurozóny prosadili, že za určitých okolností lze rozpočtová pravidla zmírnit. Např. v situaci, kdy
členská země padne za obě mimořádným událostem, které jsou mimo
její kontrolu. Za takovou událost se
te považuje právě finanční krize. Je
to bezvadná výmluva. Nejvíce z rozhodnutí těží Francie, která dlouhodobě nedodržuje limit deficitu veřejných financí.
Neomezené garance vkladů fungují na principu „ožebrač svého souseda“. Pojištění vkladů není zadarmo, nýbrž jde na účet daňových poplatníků. Jako z jiného světa působí
nápad Evropské komise posílit 25 miliardami eur krizový fond EU, jenž by
vyplácel peníze lidem, kteří přišli
kvůli krizi o práci. Podpory v neza-

a politiku

městnanosti jsou všude v národní
kompetenci, globalizační fond je mrháním penězi.
Státní pomoc automobilkám je nedomyšlená. Krize evropských a amerických automobilek nesouvisí ani tak
s finanční krizí, nýbrž s cenou ropy,
která vylétla v létě až příliš vysoko. Lidé začali šetřit a poptávají auta s nízkou spotřebou. Pokud dochází ke
změně struktury poptávky, je to
ozdravný proces. Jak cena ropy dnes
klesá, automobilový průmysl se dříve
či později postaví na nohy. Státní pomoc není třeba.
Politická neodpovědnost
Místo aby zachoval klid a uklidnil veřejnost, svolává francouzský prezident Nicolas Sarkozy tiskové konference, na nichž dramatickým hlasem
oznamuje, že finanční krize na nás
udeří „s ničivou silou“ a její důsledky
budou osudové. Řešením finanční
krize je prý vybudovat „nový kapitalismus“ s větší regulací a odpovědností státu. Hyperaktivita francouzského prezidenta působí víc škody
než užitku.
Výsledky listopadového summitu
G20, na němž se sešli šéfové zemí
představujících 90 % světové ekonomiky, jsou znepokojivé. Summit načrtl
spíše vágní úkoly. Podrobnosti, které
se dojednají v březnu 2009, však mohou přinést nepříjemná překvapení
v podobě větší regulace finančních trhů. Že by MMF či Světová banka
mohly lépe předvídat budoucí finanční krize, je utopie. Finanční krize jsou
z podstaty nepředvídatelné.
Nynější krize není selháním trhu,
ale selháním státu. Zavinila ji státní
podpora riskantních hypoték. Státní
dotace zdraví finančního sektoru neprospěje. Místo aby neúspěšné firmy
zkrachovaly a menší se spojily, stát
zachraňuje všechny. O pomoc přitom
žádají nejen nemocné, ale i zjevně
zdravé firmy, které si chtějí přilepšit.
Náklady rozpočtového hýření budou
astronomické.
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M ICHAL B UJÁK
ředitel Podnikatelského

Zatímco ve světě definitivně uhasla
euforie z hospodářského růstu a bezhlavého zadlužování, Hospodáři
z Prahy 5 mohou pozdějším problémům včas předejít. Jak se shodli, tak
například opatrností při zvažování investic v příštím roce anebo obezřetnějším plánováním výroby.
Nejprve v USA aplikované zestátnění bank a historicky nevídaný zásah
do ekonomické sféry celému světu
ukázaly zcela nový obraz této velmoci.
Budoucí prezident Barack Obama
ohlásil program progresivního zvyšování daní z příjmů a například limitování manažerských odměn v korporátní sféře. Jako by neplatila liberální
ekonomická pravda, že pouze privátní
podnikání, liberalizace trhu a privatizace ekonomiky jsou zárukou efektivního a úspěšného hospodaření (a že
naopak státní podnikání bývá neefektivní, anebo minimálně lehce).
Největším zlem a jednou z příčin
krize se ukázala být slabá regulace finančních trhů a neustálé snižování daní z finančních operací. Proto banky
rozehrály hazard v úvěrech a investicích. Rizikové operace poté banky
kryly cennými papíry a dalšími umělými produkty na bázi derivátů, až samy
ztratily přehled o reálné hodnotě
svých investic, o bonitě poskytnutých
úvěrů nemluvě. Vznikaly cenové bubliny ve jménu globální expanze na trzích (patří mezi to například realitní
cenová bublina anebo obecně uměle
zdeformované ceny dluhu, respektive
nízké úrokové sazby), jež vedly k dalšímu nezodpovědnému riskování bankéřů.
Klesání dolaru a potíže amerických
průmyslových firem pak vyvolaly nejistotu trvalosti příjmů zaměstnanců
a jejich schopnosti splácet hypotéky,
které nabyly astronomických hodnot.
Avšak USA se stále považují za natolik bohatou velmoc, která si dokáže
vše ufinancovat sama a problémy vyřešit. Jedním z nástrojů bude již zmíněná
daňová politika (patří do ní i daňová
diskriminace zámožných vrstev), která
možná novému prezidentovi získá

HOSPODÁŘI SE KRIZE
NEZALEKLI
AMERICKÁ FINANČNÍ KRIZE UŠTĚDŘILA POŘÁDNÝ POLÍČEK NEJEN VELMOCI
SAMOTNÉ, ALE I CELÉMU ZBYTKU SVĚTA, EVROPU A ČESKOU REPUBLIKU
NEVYJÍMAJE. AČKOLI ALE NA MNOHA TRZÍCH VYPUKLA TÉMĚŘ PANIKA,
U NÁS SITUACE NENÍ TAK DRAMATICKÁ. ALESPOŇ SE NA TOM NA SVÉM
PRAVIDELNÉM SETKÁNÍ V PODNIKATELSKÉM CENTRU NA SMÍCHOVĚ SHODLI
PODNIKATELÉ SDRUŽENÍ V KLUBU HOSPODÁŘI.

u veřejnosti ještě větší popularitu. Peníze zkrátka budou alfou a omegou
všech dalších kroků nového představitele velmoci.
Biti budou daňoví poplatníci
Je velmi pravděpodobné, že na světové finanční krizi vydělají silné finanční
skupiny, které budou nakupovat zesláblé nebo očištěné banky. Prodělat
mohou bohatí jednotlivci, kteří drželi
majetek převážně v akciích, a navíc
riskovali. Kdo nemá s čím, ten riskovat
nemusí – na krizi proto nedoplatí klienti bank, kteří v nich mají peníze na
běžných účtech, termínovaných či jiných garantovaných vkladech. Pokud
se nestane něco výjimečného a na trhu
nevznikne panika, nikdo o své peníze
v bance nepřijde.
Rozhodně ale budou biti daňoví
poplatníci, a to nejen ve Spojených
státech amerických, ale i v Evropě
včetně České republiky, protože sanaci bank a obří úvěry je potřeba z něčeho financovat, takže zvyšování daní
bude nevyhnutelné. Krize dolehne také na podniky a živnostníky, kteří
pomocí úvěrů financují svůj rozvoj.
Peněžní ústavy totiž nejspíš omezí přísun peněz do ekonomiky, navíc samotné firmy budou muset kvůli recesi
bojovat o zákazníky. Plány Ameriky
a Evropy na záchranu finančního sektoru – tedy zestátnit a prodat versus
očistit, rekapitalizovat a převzít záruky za vklady – nezaberou tak rychle.
Přijde zřejmě ještě nejedna vlna otřesů cen. Rozhodující pro to, jak se Evropě a Americe podaří vypořádat se
s krizí, budou ceny, za které vykoupí
špatné pohledávky a majetkově vstou-

pí do bank. A cena, za kterou obojí
prodá.
Faktický dopad světové finanční
krize na své hospodaření očekávají
malí a střední podnikatelé v Česku až
v příštím roce. Rizikem může být nejen zhoršení platební morálky zákazníků, ale i jejich obezřetnost, která
povede k úbytku tržeb. Velkým strašákem je také zdražení bankovních úvěrů, útlum investic, menší růst mezd
a pokles různých trhů. Mezi nejpostiženější odvětví, která dopady krize pocítí nejvíce, patří sklářství, obuvnictví
a textilní průmysl. Problémům se ale
nevyhne ani developerství, automobilový průmysl, finančnictví nebo stavebnictví.
Pozornost, nikoliv panika
Čeští podnikatelé nemají důvod k panice, i když určitá „příprava“ je na
místě, aniž by se čekalo na nejrůznější
opatření ze strany státu. A už se jedná o šetření v nákladových položkách
až po omezení výroby, je-li oproti minulému období méně zakázek a objednávek.
Jisté je, že takový růst, jakého jsme
byli svědky v uplynulých letech, se už
nedostaví. Je důležité, aby banky zaujaly realističtější postoj k poskytování
finančních zdrojů podnikatelům pro
překonání tohoto problematického
období. Optimisticky pak zní ujištění
České národní banky o tom, že český
finanční systém zůstává od globálních
turbulencí poměrně izolován. Finanční
krize by tak na české podnikatele a občany měla dopadnout pouze nepřímo
v podobě zpomaleného ekonomického
růstu anebo poklesu inflace.
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Petr Mach / Před krizí bylo
bankovnictví státními regulacemi zcela sešněrované

Stojí v počátku krize regulace nebo krize
volného trhu?

Petr Mach (nar. 1975)
• výkonný ředitel Centra
pro ekonomiku a politiku
• lektor Vysoké školy ekonomické
Co považujete za hlavní příčiny krize?

Existují odlišné příčiny v každé zemi, kde se dostaly banky do potíží. Na
Islandu a v Maarsku si lidé krátkozrace brali hypotéky v jiné než národní
měně a brali na lehkou váhu riziko
znehodnocení měny. Nyní při pro ně
nevýhodném kurzu jsou pro ně splátky
příliš drahé a bankám se nevrací investovaný kapitál. Bylo to ale jak ze strany klientů, tak ze strany bank vědomě
přijaté riziko. V USA politici chtěli
pomocí regulací dopřát hypotéky lidem, kteří na ně neměli, takže neschopnost splácet se musela dříve či
později projevit.

CEVROR E V U E
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Žádné odvětví nebylo tak vzdálené
ideálům laissez faire (nezasahování
státu), jako bankovnictví. Před krizí
bylo tedy bankovnictví státními regulacemi zcela sešněrované. Zákony nařizovaly americkým bankám poskytovat hypotéky bez ohledu na příjmovou
situaci dlužníků, státem zřízené agentury hypotéky kupovaly za dluhopisy,
kterým stát dával garance. České banky v žádné krizi nejsou a podobné regulace naštěstí nemáme.
Jak by krizi řešil pravověrný liberální ekonom a jak v této souvislosti hodnotíte počínání evropských státníků?

Děje se pravý opak toho, co by doporučil liberální ekonom. Ačkoliv české banky jsou zcela v pořádku, stát
zvyšuje povinné pojištění bankovních
vkladů a ruší spoluúčast klientů. Vytváří se tak obrovský morální hazard:
lidé se budou dívat jen na nabízené
úroky a o solidnost banky se nebudou
zajímat. Banky budou mezi sebou soutěžit o vyšší nabízený úrok, ale jen za

cenu riskantnějších investic. Rakouská vláda lije peníze daňových poplatníků do bank, které jsou zcela zdravé,
atd.
Dá se srovnat dnešní situace s ekonomickou krizí 30. let?

Dnes zažívají některé země (nikoliv ČR) krizi bank, nikoliv hospodářskou krizi. Ekonomiky dále rostou
a nezaměstnanost nestoupá. Nejde
o hospodářskou krizi, jen o krizi některých bank. To, že Německo ekonomicky klesá, s touto finanční krizí
nesouvisí. Německo má také banky
v pořádku. Německo neroste kvůli jiným nadměrným regulacím.
V jakém časovém horizontu podle vás důsledky krize pominou?

České republiky se finanční krize
netýká, ekonomika dál roste solidním
tempem. Krize se dotkla jen majitelů
akciových podílových listů, kterým poklesla hodnota. Kdy se vrátí akciové
indexy na své loňské hodnoty se ale
předvídat nedá. Může to být za měsíc,
stejně jako za pět let.

REDAKCE

CEVROREVUE

ROZHOVOR
Josef Šíma / Řešením krize nemůže být další produkování inflace
a umělé snižování úrokových měr

Úvěrová expanze centrální banky
v kombinaci s regulacemi, jež nutily
firmy přehlížet riziko spojené s poskytováním hypoték, stojí neoddiskutovatelně za dnešními problémy. Vedle toho existuje samozřejmě řada
drobnějších vlivů, ovšem bez masového pumpování peněz do ekonomiky
FEDem by nikdy problémy nenabyly
takového rozměru.
Stojí v počátku krize regulace nebo krize
volného trhu?

Bankovnictví je jedno z nejregulovanějších odvětví a centrální banka je
státem vytvořeným monopolem. Těžko si představit v tomto odvětví „krizi
volného trhu“, nebo nic takového
nemá šanci vůbec existovat. Je ale třeba si uvědomit, že současná podoba
regulace samozřejmě vyvolá perverzní chování soukromých subjektů. Tedy že vláda svými dotacemi a regulacemi a centrální banka svou expanzí
vytvoří prostor, aby banky půjčovaly
méně majetným a rizikovějším klientům, aby se chovaly rizikověji, krátkodobě se těšily velkým ziskům a spekulovaly, že možné následné problémy
přesunou na bedra daňových poplatníků.
Mimochodem, F. A. Hayek – velký
teoretik kapitalismu – dostal Nobelovu cenu právě za vysvětlení toho, čeho
jsme dnes svědky; ukázal, jak politika
levných úvěrů vyvolává zdání prosperity, ale ve skutečnosti je jen bublinou,
díky níž dojde k pokřivení výrobní
struktury, jejíž nutná korekce vede
k bolestným jevům – krachům, propuštění, nezaměstnanosti. Je škoda, že
centrální banky a vlády si Hayekovy
poznatky neosvojily a stále věří, že
hospodářství mohou úvěrovou expanzí pomoci.
Zajímavou otázkou je ovšem bezpochyby i to, jak je možné, že řada institucí, specialistů na obchod s rizikem, se zúčastnila velké párty na vlně
úvěrové expanze, aniž by dělaly to, za
co byly placeny. Jejich krach by měl

být „odměnou“ za jejich nekvalitní
služby.
Jaký je lék? F. A. Hayek ve své knize Soukromé peníze tvrdí, že historie
je dlouhou sérií inflací zosnovaných
centrálními bankami ve prospěch států a jejich centrálních bank. Dnes zažíváme jen další variaci na totéž téma.
Proto by se opět měla do povědomí
laické i odborné veřejnosti dostat myšlenka, že centrální banka neprospívá,
ale škodí; a následně otázka, zda neodpolitizovat peníze a nehledat cesty
k odstranění tak mocné instituce, jako
je centrální banka; zdroje velkého rizika a často i utrpení milionů lidí na celém světě. K myšlenkám tzv. svobodného bankovnictví se dnes hlásí nejen
akademici, ale i někteří z osvícenějších
centrálních bankéřů. Koneckonců
krach socialismu nás vedl k odstranění
státní plánovací komise a ne k její
„lepší regulaci“. Státní plánovací komisi na úvěrovém trhu v podobě bankovní rady centrální banky stále máme
a možná že i tato instituce by měla
uvolnit místo pro fungování nepokřiveného úvěrového trhu.
Jak by krizi řešil pravověrný liberální ekonom a jak v této souvislosti hodnotíte počínání evropských státníků?

Chyba vznikla v inflační politice
centrální banky, řešením proto nemůže být další produkování inflace
a umělé snižování úrokových měr.
Vláda tedy musí přestat žít nad poměry a centrální banky musí přestat manipulovat s úrokovými měrami a tlačit
je směrem k nule. Světoví státníci však
bohužel dělají opak, a tak deformace
výrobní struktury nadále pokračuje –
a tedy vzniká potenciál pro další budoucí krizi. Tu samozřejmě vládní regulátoři okamžitě označí za další krizi
svobodného trhu!
Dá se srovnat dnešní situace s ekonomickou krizí 30. let?

Dnes jsou podmínky jiné než tehdy
– jsme bohatší a nehrozí masové rozšíření chudoby. Ekonomiky jsou, zdá se,
flexibilní a politici naštěstí neuvažují

Josef Šíma (nar. 1972)
• profesor Katedry ekonomie
a managementu Vysoké školy
CEVRO Institut
o zavádění cel a ochromení světového
obchodu. Proto můžeme stále dnešní
krizi považovat za „omezený sektorový problém“, nikoliv světový kolaps.
Na druhou stranu, prohlášení budoucího amerického prezidenta Baracka
Obamy (jehož kampaň byla mimochodem velmi štědře financována zkrachovalými polostátními hypotečními
agenturami), že zvýší daně a rozšíří expanzi vlády, flexibilitě ekonomiky nepomáhá a dnešní situace na finanční
krizi může i toto odrážet.
V jakém časovém horizontu podle vás důsledky krize pominou?

Záleží na reakci vlád, stejně jako
za Roosevelta, který – by je jedním
z nejoslavovanějších amerických prezidentů – přeměnil svými politikami
krátkou recesi ve více než desetiletí trvající krizi, která zcela přetrasformovala americkou společnost a z USA
učinila de facto sociální stát se všemi
neduhy z toho plynoucími. Nesmíme
tedy opakovat Rooseveltovy chyby –
bránit přizpůsobení a prodlužovat neživotaschopné projekty další inflací
a dotacemi. V takovém případě může
krize odeznít spíše v řádu měsíců než
let. Za přispění aktivních politiků
však můžeme mít co dočinění s krizí
trvající roky.
V této souvislosti bychom neměli
zapomínat, že války a krize jsou zdravím státu. Stát v době krizí vždy posiluje svou moc – začíná regulovat, znárodňovat, zdaňovat a přerozdělovat.
Lidé si prostě nechávají líbit věci, proti
nimž by se za „normálních“ okolností
velmi bránili.

CEVROR E V U E

Co považujete za hlavní příčiny ekonomické
krize?
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aktuálně
KRAJE/OBCE

KRAJSKÉ VOLBY V PARDUBICKÉM
KRAJI – PROČ ODS NEZVÍTĚZILA?
Výsledek voleb v Pardubickém kraji
nepřinesl vítězství ODS. Prvním důvodem je, že volební tým v Pardubicích
nereflektoval akcent volební kampaně
konkurence. Nejde o přistoupení na
agresivitu kampaně ČSSD, nýbrž o vysvětlující protiúdery v okruzích – a to
i krajských, které se levici podařilo
skvěle nastavit.
Zde bylo chybou zříci se pomoci
centrální úrovně stran jak u ODS, tak
u KDU-ČSL. Byl podceněn průběžný
vysvětlovací aspekt politiky a nebyl
tlak na ministry k důkladnému vysvětlování reforem. Neš astné však bylo
u ODS i potlačení některých krajských
témat jako např. sociální oblasti, či

sázka na jedno dominantní téma – dopravu.
Druhým důvodem je skutečnost, že
v celé Evropě fungují regionální volby
jako protiváha voleb celostátních. Bohužel ani s touto věcí nebylo pracováno. Nicméně ukazuje to, že vládní
strany nemohly mnoho činit proti
úspěchu hegemonní opoziční strany
na levici, chtějí-li navíc prosadit potřebné nepopulární změny.
Třetím důvodem je věc, se kterou
nemohl bojovat žádný volební tým
v žádném kraji. Dovolám se prof. Rabušice, který ve svém textu o anomii
v české společnosti jasně poukázal na
zjištění, že reformy mají vliv na strach

M ICHAL S LÁNIČKA
předseda MS ODS Brandýs
nad Orlicí

voličů z budoucnosti. Díky nepochopení kroků hlavně u méně vzdělaných
a nízkopříjmových skupin dochází
k preferenci a následné volbě konkrétně sociální demokracie. Dodejme, že
tento segment je značně rozsáhlý.
Volby mají však i novoty. Lidovci
zaujali loajální postoj vůči vládě i reformám a postavili se proti celostátním tématům v krajských volbách i agresivní konfrontační kampani. Troufám si říci, že právě výnosnost agresivity a odklon od věcnosti krajských
témat, které přinesla letos ČSSD, budou určujícím ponaučením všech stran
pro příští krajské volby. Dodejme bohužel.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

CEVROR E V U E

KDYŽ MINISTR FINANCÍ
ODPOUŠTÍ DANĚ…
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Čas od času se ve sdělovacích prostředcích objeví informace, že ministr
financí někomu prominul či neprominul daň. Nejznámějším medializovaným případem byla loňská „kauza“ exministra Sobotky a hoteliéra
Dvořáka.
Poctivému daňovému poplatníkovi nezbývá nic jiného než si zanadávat, že zrovna on není tím š astným.
Táže se, proč vlastně má mít ministr
takovéto pravomoci, jakoby pozůstalé z dob monarchie. A má naprostou
pravdu. Navrhovaný nový daňový
řád proto institut prominutí ministrem výrazně omezuje.
Dnes může ministr rozhodovat ad
hoc, tedy dle svého uvážení pro jednotlivé subjekty. Napříště by se však
mělo prominutí vztahovat na celý
okruh subjektů, které splňují záko-

nem dané podmínky. Ty mohou být
pouze dvě – nesrovnalosti v daňových předpisech a mimořádné události, zejména živelní pohromy, kdy
je použití institutu z pochopitelných
důvodů opodstatněné. V současnosti
se navíc o okolnosti prominutí daně
– ani o kritériích, proč tak bylo rozhodnuto – nemůže nic zveřejňovat.
To nepřispívá k transparentnosti veřejných financí. I na tento problém
nový daňový řád reaguje. Navrhuje
se totiž, aby každé rozhodnutí ministra bylo zveřejněno ve Finančním
zpravodaji. Předejde se tak pochybnostem o zneužívání institutu prominutí.
Kromě úpravy promíjení daně ministrem přináší nový daňový řád také
další novinky, které potěší především podnikatele. Jedná se například

I VAN F UKSA
náměstek ministra financí

o posunutí splatnosti daně, která byla stanovena nad rámec tvrzení poplatníka, až po rozhodnutí o odvolání. Nyní musí poplatník zaplatit
vyměřenou daň, i když s její výší nesouhlasí a chce se odvolat. Nový zákon také zkracuje na polovinu lhůtu,
po jejímž uplynutí se lze bránit proti
nečinnosti finančního úřadu. Každé
rozhodnutí finančního úřadu musí
být odůvodněno. A konečně dojde
i k větší elektronizaci daňové správy.
Ministr není feudál a široké pravomoci při promíjení daně do demokratického systému nepatří. Jejich omezení představuje další krok
na obtížné cestě daňové reformy
a zprůhlednění hospodaření státu.
Článek byl uveřejněn v Hospodářských novinách 19. 11. 2008

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

D AGMAR M OLENDOVÁ
poslankyně PSP ČR

Zdravotnictví je věčné téma politických diskusí snad na celém světě.
U nás ještě s tím specifikem, že vytvořil mýtus o zdravotnictví bezplatném.
Musím říci, že tolik citované poplatky
za reformu nepovažuji, jsou jen prolomením psychologické bariéry, že zdravotnictví opravdu není zadarmo.
Dosud platí zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, i když nemůže již
reflektovat současné změny ve zdravotnictví, minimálně pro pokrok, který zdravotnictví od té doby zaznamenalo. Tento zákon neplatí tak dlouho
proto, že by byl natolik kvalitní, ale
spíše proto, že dosud se nenašel nikdo,
kdo by se odhodlal nahradit jej moder-

ZDRAVOTNICKÉ REFORMY VÍTÁM
nější normou. I to je dokladem toho,
jak citlivé téma zdravotnictví je.
Nyní předkládané zákony vítám,
protože upravují práva a povinnosti
jak na straně pacientů, tak na straně
poskytovatelů zdravotní péče. Za pravou reformu však považuji stanovení
standardů péče a na to navazující stanovení nadstandardu. Standard by byl
plně hrazen ze zdravotního pojištění
a měl by být garantován státem a na
nadstandard bychom měli mít možnost se připojistit či ho uhradit v hotovosti. Mělo by se diskutovat o tom, co
je nadstandard, o tom, zda všechny
zdravotní pojiš ovny budou poskytovat obě varianty pojištění nebo si ne-

cháme jednu „státní“ pro standard. Ty
ostatní by pouze pojiš ovaly nadstandard. A zda do systému pustíme i běžné komerční pojiš ovny a pokud ano,
tak za jakých podmínek.
Diskuse by měla probíhat, dle mého názoru, s odbornými společnostmi,
následně s politickými partnery, a neměla by chybět ani vysvětlovací kampaň pro veřejnost. Vzhledem k citlivosti tématu a založení naší společnosti si myslím, že bez diskuse na toto
téma se neobejdeme. Pokud se nám
podaří uvést do praxe zavedení standardizace zdravotní péče, bude to
opravdu největší změna v našem systému zdravotnictví.

KRAJE/OBCE

M ILOŠ V YSTRČIL

Jsou to poplatky ve zdravotnictví, které stále zaplňují první stránky novin.
Vítězná ČSSD na krajích je chce
a zřejmě i bude rušit nebo bude alespoň výdaje za poplatky občanům krajů
vracet. Některé krajské ODS s rušením poplatků souhlasí a s ČSSD uzavírají koalice. Tomáš Julínek a Mirek
Topolánek se zlobí a mluví o ztrátě hrdosti, programové vyprázdněnosti, nezásadovosti a výměně postů za ústupky od principů pravicové politiky.
V podstatě zejména s Mirkem Topolánkem souhlasím, ale ne úplně.
Souhlasím, že je nutné a proreformní
udělat maximum pro omezení zbytečného využívání zdravotní péče a že kdo
z ODS je ochoten od tohoto cíle ustoupit, zrazuje program a tedy i sám sebe.
O čem stále více pochybuji, je
správnost cesty, jakou se ministr Julí-

CÍL SPRÁVNÝ, CESTA ŠPATNÁ
nek a jeho tým snaží nadužívání zdravotní péče omezit. Zavedení regulačních poplatků totiž považuji za možná
účinnou, ale nevhodně zvolenou a nepravicovou cestu, která je v podstatě
neadresným, nebo chcete-li naopak
všeadresným technickým opatřením,
které ve svých důsledcích vedlo k naštvání lidí napříč politickým spektrem.
Pokud má být ODS skutečně stranou odpovědných, a nikoliv stranou
bohatých (mimochodem do podoby
strany bohatých ODS v poslední době
velmi úspěšně stylizuje Jiří Paroubek),
potom musí svými kroky a činy k odpovědnosti motivovat a za odpovědné
chování odměňovat.
Z tohoto pohledu nemůže být mechanismus omezující naše návštěvy
u lékaře nastaven tak, že za recept
a zdravotní prohlídku bude vždy a všu-

de platit každý, bez ohledu na to, zda
je u lékaře poprvé a opravdu nemocen, anebo zda je u lékaře popáté
a zdráv a chce úplně zbytečně popáté
od doktora prohlédnout. Omezující
mechanismus by přece měl zvýhodňovat ty, co se chovají odpovědně a pečují o své zdraví, ne trestat bez rozdílu
všechny za každou návštěvu u lékaře
platbou další daně.
Reformní cíl omezit zbytečné nadužívání zdravotní péče je určitě správný (mám dokonce pocit, že s ním souhlasí i mnozí socialisté), zvolená cesta,
jak toho dosáhnout, je ale špatná, pro
většinu nepříjemná a obtížně přijatelná. Jsem přesvědčen, že stálo, a stále
stojí za to se nad jinými možnostmi
a případnými úpravami cesty vedoucí
k omezení nadužívání zdravotní péče
více a hlouběji zamyslet.

CEVROR E V U E

předseda RS ODS Vysočina
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M AREK B UCHTA
spolupracovník
CEVROREVUE

Dobrá zpráva od protinožců /
Vítězství pravice ve volbách na Novém Zélandu

Pokud někdo začínal podléhat nutkavému pocitu, že všechny volby v poslední době vyhrávají s nebezpečnou
pravidelností středoleví marketingově
zdatní slibovači pečených holubů,
mám pro něj dobrou zprávu alespoň ze
vzdáleného Nového Zélandu. V parlamentních volbách konaných začátkem
listopadu získala konzervativní Národní strana (National) 45,5 % hlasů a po
devíti letech sesadila z vlády novozélandskou Labour. Volební účast byla
78,7 %.
Devět let čekání
Je jasné, že největším motivem byla
touha po změně. Labour vyhrála troje
volby po sobě (na Novém Zélandu se
volí po třech letech), a tak vládla celkem devět let. Nicméně vláda vedená
Helen Clark nebyla ani po tak dlouhé
době nijak výrazně nepopulární nebo
pod tlakem skandálů. Navíc po těsné
porážce v roce 2005 musel za poměrně
dramatických okolností odstoupit tehdejší lídr National Don Brash. Novým

vůdcem byl zvolen nenápadný finanční mluvčí strany, poslanec John Key.
Pravicová témata
V době, kdy se novozélandská ekonomika propadla do recese, přišla National s pravicovým programem. Snižování daní, které přinese každému
okamžité zvýšení příjmu (vyčísleno!),
omezování státních výdajů, „právo
a pořádek“ – zpřísnění trestů, ale i větší ochrana obětí, zvýšení standardů ve
vzdělávání, snížení administrativy ve
zdravotnictví, investice do infrastruktury. Zajímavostí pro českého čtenáře
může být fakt, že když John Key oznamoval návrhy těchto změn, odůvodnil
je klesající životní úrovní v zemi, která
se již nedá srovnávat s Británií nebo
Austrálií, ale spíše s Českou republikou.
SuperBlues
Hezkým příkladem oslovení obtížné
cílové skupiny je program SuperBlues

– s podtitulem 60plus – National at
Heart, který není potřeba překládat.
Program sdružuje voliče a příznivce
strany ve věku nad šedesát let, kterým
poskytuje možnost setkávání s lidmi
s podobnými názory. Současně využívá jejich aktivitu pro přirozené šíření
myšlenek a programu strany i pro dobrovolnickou činnost ve volebních
kampaních.
KiwiSaver, Kiwibank, KiwiRail
Vládnoucí strana Labour postrašila
voliče kampaní, která naznačovala, že
National zruší nebo výrazně omezí
bohatě dotovaný státní penzijní program KiwiSaver nebo prodá státem
vlastněnou banku Kiwibank a železniční společnost KiwiRail. John Key
v kampani tyto kroky odmítl a naznačil pouze mírné změny v podpoře důchodového spoření a tlak na efektivní
fungování státem vlastněných společností. A novozélandští voliči na balíček pravicových opatření tentokrát
slyšeli.

Sbohem vysokým daním, které nikdo nemá rád

John Key a kartička s hlavními sliby voličům – tzv. pledge
card

KiwiSaver, Kiwibank, KiwiRail – udržte je státní – volte
Labour

CEVROR E V U E

Právo a pořádek – bezpečnější sousedství, tvrdší tresty
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ŘEŠÍ VLÁDA ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM EKONOMICKOU KRIZI?

Zvýšení garancí přispěje k potvrzení důvěry klientů, ukládajících své prostředky na účty v bankách, působících v České republice. Přestože
stabilita ani likvidita českého bankovního sektoru
nebyly a nejsou ohroženy vlivy ze zahraničí
a přestože nedošlo k odlivu vkladů, oceňuji snahu vlády a Poslanecké sněmovny přispět i touto
cestou k upevnění vzájemné důvěry na domácím
finančním, resp. bankovním trhu.
České banky jsou zdravé a zvýšení limitu odškodnění, jakož i zrušení spoluúčasti klientů jsou
nyní spíše psychologickým opatřením ve vztahu
ke klientům, částečně vyvolaným i překotnými
jednostrannými opatřeními některých členských
států EU. V České republice se nejedná o reálný
problém bankovního sektoru, který by bylo nutné
urychleně řešit – nicméně v evropském kontextu
je to krok nevyhnutelný.

Pokud vyjdeme z realistického předpokladu, že
do naší malé otevřené ekonomiky ze světa hospodářská recese dorazí (náš růst je totiž stále
vcelku robustní), pak by vláda zatím nic viditelného dělat neměla, pouze by měla mnohem aktivněji a srozumitelněji vést uklidňující komunikační politiku vůči veřejnosti ohledně světové finanční krize a s předstihem připravovat různé
scénáře řešení fiskálních, sociálních, regionálních a odvětvových (oborových) problémů,
k nimž může dojít. Protože monetární politika není v rukou vlády, rozhodující je „fiskální vyzbrojení“ – připravit jednak rezervní finanční balík,
z kterého se bude „sypat“ do nejohroženějších
míst a jednak restrukturalizaci výdajů při očekávaném poklesu příjmů. Koaliční vláda se slabým
parlamentním mandátem se v demokratickém
systému nemůže nikdy chovat ideálně z pohledu
konzervativně-liberálních ekonomických pravidel, ale tato vláda – zdá se – se zatím chová
v rámci možného vcelku rozumně.

Zvýšení garancí za vklady je optimální řešení,
které by mělo dostatečně uklidnit klienty, aby nevybírali peníze z bank, což je dobrý krok k tomu,
aby tuzemský trh zvládl krizi bez újmy. Český trh
je momentálně stabilní díky tomu, že v českých
bankách je velké množství vkladů, ze kterých
banky žijí. Je proto naprosto nezbytné, aby vklady
v bankách zůstaly.
(převzato ze serveru idnes.cz, 14. 10. 2008)

CEVRO V MÉDIÍCH
REDAKCE

v listopadu

I On-line rozhovor se čtenáři týdeníku Respekt, Ladislav Mrklas, Respekt.cz, 4. 11. 2008

slav Mrklas z institutu CEVRO a dodává: „Topolánek nemá v boji o předsedu strany prakticky soupeře.“

I Lidé méně věří politickým stranám,
upínají se k Motejlovi a Klausovi, Daniel Kunštát, idnes.cz, 5. 11.

I ODS – strana pro víc než jen dvacet
procent, Zbyněk Klíč, Neviditelný pes,
13. 11.
ODS každodenně prochází rozhodováním, které musely v minulosti
učinit všechny velké pravicové strany
v Evropě. Změny ve společnosti i šíře
témat totiž dokazují, že setrvání na rigidních ideových tématech je receptem pro strany menšiny, jako je třeba
KDU-ČSL. Pro velkou stranu, která
chce vyhrávat volby a ne ustrnout na

I Experti radí ODS: Volte opatrnost
a Topolánka, Ladislav Mrklas, Aktuálně.cz, 6. 11.
„ODS se musí soustředit, aby uspokojila své klienty, tedy voliče z roku
2006. Vytipovat cílové skupiny, zjistit
jejich priority a přizpůsobit jim kroky
vlády a parlamentu,“ upřesňuje Ladi-

podpoře kolem dvaceti procent, by ale
taková politika nestačila. Příklady
z ciziny jsou nasnadě – britská Konzervativní strana přizpůsobila v kolébce konzervatismu svůj program tématům životního prostředí a její popularitě u voličů to výrazně pomohlo.
Podobně úspěšná je německá CDU,
která by se setrváním na ryze křes anských základech stylizovala do role
středně velké strany bez dominantní
pozice v pravém středu, jaké se těší
nyní.
Existují i jiné věci než Lisabon, Zbyněk Klíč, Neviditelný pes, 14. 11.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOV
LONDÝN – London Stock Exchange
FTSE 100 Index
Hlavní index Spojeného království, který zohledňuje
hodnotový vývoj 100 akcií s největší tržní kapitalizací.
Váhové zastoupení jednotlivých společností
je stanovováno podle „free float value“ (tržní hodnoty
volně obchodovaného počtu akcií). FTSE 100 na rozdíl
od ATX nebo SMI dobře reprezentuje hospodářskou strukturu Velké Británie.

BRUSEL – Brussels Stock Exchange
Dow Jones EURO STOXX 50
Jedná se o hlavní evropský burzovní index, který se počítá
teprve od roku 1991. Zahrnuje 50 společností
s největší tržní kapitalizací, přičemž každé čtvrtletí
se prověřuje jak složení, tak i váha jednotlivých titulů.
Rozhodujícím výběrovým kritériem je „free float value“
(tržní hodnota volně obchodovaného počtu akcií). Zastoupení technologických
a telekomunikačních společností je necelých 20 %, váha energetických výrobců
a distributorů představuje čtvrtinu. Největší podíl má však sektor finanční, který
tvoří téměř 30 %.

TORONTO – Toronto Stock Exchange
S&P TSX 60 Index
Kanadský akciový index. Kritérii pro výběr akcií
jednotlivých společností je sídlo společnosti v Kanadě,
vysoký objem burzovních obchodů a odpovídající tržní
hodnota volně obchodovaných akcií.

NEW YORK – New York Stock Exchange
Dow Jones Industrial Average
Tento index se počítá již více než 100 let a považuje se
za indikátor nálady na mezinárodních finančních trzích.
Přitom jeho hodnota je dnes stále počítána podle
mechanismu, který byl zaveden v roce 1896. Dow Jones
je počítán jako cenově vyvážený index – všechny
společnosti jsou v něm zastoupeny podle svých absolutních akciových kurzů.
To způsobuje, že některé společnosti s vysokým akciovým kurzem mají
v indexu významnou pozici, i když co se týče tržní kapitalizace, patří spíše
k těm menším. Změny ve složení indexu jsou velice vzácné.
S&P 500 Index
S&P 500 se počítá od roku 1943 a obsahuje 500 titulů. Jednotlivé akcie
se vybírají podle tržní hodnoty a celkového objemu obchodů. Další kritérium
je oborová reprezentativnost – váhové zastoupení by mělo zobrazovat aktuální
oborovou strukturu amerického hospodářství.
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Nasdaq – elektronický trh akcií
NASDAQ 100 Index
Váhové zastoupení se upravuje čtvrtletně na bázi tržní
kapitalizace. Díky vysoké likviditě nemají kritéria jako např.
obchodovaný počet akcií nebo objemy obchodů význam.
Jsou zde zastoupeny společnosti především z oblastí
software, hardware, telekomunikace, infrastruktury sítí,
informačně-technologických služeb nebo biotechnologie (Microsoft, Intel atd.)
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SAO PAULO – Sao Paulo Stock Exchange
BOVESPA Index
Tento brazilský index zohledňuje celkem 53 společností.
Čtyři z pěti nejvýznamnějších titulů pocházejí
z komoditního sektoru.

PAŘÍŽ – Paris Stock Exchange
CAC 40 Index
Francouzský akciový index, který zahrnuje 40 titulů.
Kalkulace indexu začala 31. prosince 1987 a složení je
čtvrtletně prověřováno na základě „free float value“.

VÍDEŇ
Austr
Hlavn
komb
burzo
maxim
konce
Bank

CURYCH – Swiss Stock Exchange
Swiss Market Index (SMI)
Švýcarský index zohledňuje maximálně 30 nejlikvidnějších
a nejvýznamnějších společností se sídlem ve Švýcarsku
nebo Lichtenštejnsku. Index se každoročně prověřuje
a výběrová kritéria stanovují zastoupení jednotlivých titulů
na základě tržní kapitalizace. Čtyři největší společnosti
tvoří přes 60 % hodnoty indexu. V indexu SMI je velmi silně zastoupen sektor
healthcare a financí.

JOHANNESBURG – Johannesburg Stock Exchange
FTSE/JSE Africa Top 40 Index
Index reprezentuje Jihoafrickou republiku. Zohledňuje
40 titulů s největší tržní kapitalizací, které jsou kotovány
na burze v Johannesburgu. Významné postavení mají v
rámci indexu banky i pojišťovny, i když je JAR vnímána
jako země s velkou zásobou nerostných surovin.

téma

É BURZY A JEJICH INDEXY
AMSTERDAM – Amsterdam Stock Exchange
Amsterodam Exchange Index (AEX)
Nizozemský akciový index se svou koncepcí výrazně
odlišuje. Pro zohlednění společnosti v indexu je běžně
hlavním kritériem tržní kapitalizace. Naopak u AEX
rozhodují objemy burzovních obchodů. Složení indexu
se prověřuje každoročně na bázi „free float value“.

FRANKFURT – Frankfurter Wertpapierbörse
DAX Performance Index
Index DAX zahrnuje 30 hlavních emisí, které jsou
obchodované na německé burze ve Frankfurtu. Složení
indexu se opírá o kombinovaný ranking zaměřený na „free
float value“ a objemy burzovních obchodů. Složení
se prověřuje každé čtvrtletí. Váha technologických
společností představuje téměř 30 %, naopak finanční sektor je zastoupen
přibližně 20 %. Klasické energeticky orientované společnosti v indexu zcela
chybějí. Výsledná volatilita indexu DAX je ve srovnání s jinými poměrně vysoká.

MUMBAI – National Stock Exchange of India
NIFTY 50 Index
Nejdůležitější indický index, který zahrnuje
50 akciových titulů z 24 oborů. Hlavním váhovým kritériem
je likvidita zohledněných akcií.

HONGKONG – Hong Kong Stock Exchange
Hang Seng Index (HSI)
Zobrazuje hodnotový vývoj 33 společností sídlících
v Hongkongu. Charakteristický je vícestupňový výběrový
proces – společnost musí mít patřičnou tržní kapitalizaci,
vysoké objemy burzovních obchodů a důležitou roli také
hraje odvětvová reprezentativnost.

TCHAJ-PEJ – Taiwan Stock Exchange
MSCI Taiwan Index
MSCI Taiwan Index je volně plovoucí, což znamená, že
se přizpůsobuje změnám dle tržní kapitalizace. Index
representuje Tchajwanské společnosti, které jsou
dostupné pro investory. MSCI směřuje k 60 % pokrytí
celkové tržní kapitalizace a vybraný seznam akcií zahrnuje
reprezentující vzorek velkých, středních a malých kapitalizovaných společností,
kdy se bere v úvahu likvidita akcií. Index je sestavován plně a nezávisle Morgan
Stanley Capital International (MSCI).

PERTH – Australian Stock Exchange
S&P/ASX 200 Index
Australský akciový index, ve kterém je zohledněno
200 titulů. Index je každé čtvrtletí nově koncipován na bázi
„free float value“. Váha finančního sektoru je více než
60 %, přičemž zastoupení jiných odvětví je výrazně
podhodnoceno. Také diverzifikace s ohledem na jednotlivé
tituly není příliš optimální.
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Ň – Vienna Stock Exchange
rian Traded Index (ATX)
ní vídeňský index, do kterého se přijímá na základě
binovaného rankingu z „free float value“ a objemu
ovních obchodů. Od roku 2003 zdolává jedno
mum za druhým. Největší podíl má petrochemický
ern ÖMV (20 %), druhá největší společností je Erste
(16 %), třetí je Telekom Austria (13 %).

TOKIO – Tokyo Stock Exchanges
Nikkei 225 Index
Japonský Nikkei 225 patří k nejstarším globálním indexům.
Podobně jako u amerického Dow Jones Industrial Average
je metoda výpočtu tohoto indexu zcela zastaralá. Nikkei
225 zohledňuje při své kalkulaci pouze výši aktuálních
kurzů.
TOPIX Index
Jeho kalkulace započala v roce 1998 a v současnosti je v tomto indexu
kotováno asi 1600 titulů. Co se týče koncepce, je tento další japonský index
ve srovnání s Nikkei 225 o hodně lepší. Váhové zastoupení společností se
stanovuje na základě tržní kapitalizace. Navíc se uplatňuje mezinárodně
uznávané kritérium „free float“. I přes jasné přednosti indexu TOPIX vůči
Nikkei 225 se více progresivnější TOPIX zatím neprosadil a vůdčím indexem
japonských ostrovů tak zůstává Nikkei 225.
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PRVNÍ SEMINÁŘ
KE KRAJSKÝM VOLBÁM
NA PŮDĚ CEVRO INSTITUTU
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V pondělí 24. listopadu se uskutečnil
v prostorách Vysoké školy CEVRO
Institut seminář ke krajským volbám.
Jednalo se o vůbec první prezentaci
výsledků výzkumů z politologického,
sociologického, marketingového a mediálního hlediska. Konference se zúčastnilo na osm desítek posluchačů.
První část konference přinesla nejatraktivnější data v podobě výzkumu
voličského chování, předvolebních
strategií a výskytu jednotlivých stran
v médiích. Po zahajovacím slově rektora Vysoké školy CEVRO Institut Miroslava Nováka, který zdůraznil druhořadost těchto voleb v kontextu celé
české politiky, vystoupil vedoucí organizátora – katedry politologie a mezinárodních vztahů Daniel Kunštát
s analýzou volebního chování. Jeho výzkum přinesl řadu zajímavých údajů,
například:
I padl mýtus, že vyšší volební účast
má vliv na výsledky voleb;
I ODS ztratila ve středních příjmových kategoriích, mezi voliči 30–44 let,
zaměstnanci v nedělnických profesích,
lidmi s průměrnými příjmy a mezi
středo- a vysokoškoláky;
I ODS ztratila centrum, když ji volili
pouze skalní voliči;
I ČSSD dokázala nasát protestní potenciál, a to i mezi někdejšími voliči
ODS.
Výsledkem těchto trendů pak bylo,
že ODS volili pouze pravicově vyhranění voliči, ti spíše středoví a nerozhodnutí se přiklonili na stranu ČSSD.
S dalším příspěvkem vystoupil spolupracovník CEVRO na politický
marketing Marek Buchta. Ten zhodnotil kampaně obou největších stran –
ČSSD vsadila na centrální kartu a snahu přimět voliče jít k volbám. Sociální
demokraté také výrazně použili prvků
negativní kampaně (na což upozornil
i další přednášející) a v této souvislosti
uvedl, že se prokázala negativní reakce voličů ODS na negativní kampaň,
a to i v případě, že by ji dělala sama
ODS. ODS je v tomto ohledu v nevýhodné pozici. ČSSD využila kromě negativní kampaně ve druhé fázi srovná-

Z BYNĚK K LÍČ
výkonný redaktor
CEVROREVUE

Daniel Kunštát přinesl nová sociologická data.
vací linku a nakonec i pozitivní sdělení. ODS naopak vsadila před volbami
na regionální kampaň několika typů,
např. prezentace výsledků vládnutí,
komunikace s veřejností i srovnávací
kampaně.
V médiích byla negace výrazně vyšší
než před posledními volbami
Třetí vystoupil Pavel Herot ze společnosti Media Tenor, který na prezentovaných grafech dokázal mnohem větší
míru negace v mediálních sděleních
nyní než před čtyřmi lety. Nejvýrazněji byla ODS citována v souvislosti
s kauzou Morava, naopak téma zdravotnictví bylo až na sedmém místě.
Negativní z pohledu ODS bylo i časté
tzv. „praní špinavého prádla“ na veřejnosti. Nejméně byla naopak s negativními články spojena KSČM.
Po krátké přestávce vystoupil ve
druhém bloku ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, který analyzoval krajské
koalice. Vyvrátil jeden z mýtů, a sice
že na krajích vznikají velké koalice.
„V řadě případů jsou to naopak minimální vítězné koalice co do počtu
stran, naopak co do počtu křesel žádná koalice není minimální vítězná,“

uvedl. Ve všech krajích získala na rozdíl od posledních voleb vítězná strana
vždy většinu, složení rad bylo také letos výrazně diskontinuitnější než v roce 2004.
V další části se ujal mikrofonu politolog z Institutu pro srovnávací politologický výzkum Pavel Pšeja, který se
věnoval vnitrostranickému životu jednotlivých soupeřů. Největší problémy spatřoval v ODS a ČSSD, relativní
klid je naopak u levicových ČSSD
a KSČM. V dřívější diskusi však zazněla domněnka, že právě vítězství
ČSSD ve volbách a vytvoření nové
„sorty“ krajských politiků může podobné nesváry mezi centrem a kraji jako v případě ODS zasít i ve straně Jiřího Paroubka.
V závěrečných dvou příspěvcích
byly tématem případové studie dvou
krajů – Středočeského a Jihomoravského.
Seminář přilákal do útrob CEVRO
Institutu řadu zájemců, a to jak z řad
studentů, tak akademické obce či novinářů. Pro ně i další zájemce vydá katedra na jaře příštího roku sborník příspěvků z konference.
Další informace a fotografie najdete na
www.cevro.cz.
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K AMILA H UBÁČKOVÁ
koordinátorka LKA

LISTOPADOVÁ
AKADEMIE ROZEBRALA
POLITOLOGII A PRÁVO

V listopadu pokračovala Akademie
dalšími dvěma kurzy – v prvním
osvětlila Doc. Alena Macková z Právnické fakulty studentům základní rozdíly mezi soukromým a veřejným právem a popsala systém ochrany práv
České republiky. Druhý blok pak obstaral rektor CEVRO Institutu Miroslav Novák, který poprvé přednášel
o politologii. Tématem jeho přednášek byly základy politické vědy a teorie demokracie.
Po průběhu prvních bloků se
k nám také dostaly první ohlasy na
přednášky. Přinášíme vám jeden
z nich.
Široké vědomosti bez encyklopedií

Alena Macková při přednášce práva
Oběd, jako další součást, byl výborný. A na některé hladovce z nás
zbyly také dva sladké moučníky ve
formě domácího perníku.
Odpolední blok patřil komunikaci
a veřejné prezentaci. Velmi mne překvapilo, že přednášející byli dva, nebo s takovou formou výuky jsem se
ještě nikdy nesetkala. Ale pro klady
Ač jsem absolvovala již několik přednášek na téma komunikace, tato byla
pro mne velkým přínosem a v mnohém informačně novinkou.
tohoto principu učení nemusím při
hodnocení chodit daleko. Udržet pozornost po obědě bylo sice zprvu náročné, ale přednášející nás natolik
vtáhli do praktické výuky, že se celý
blok stal z naší strany také hodně aktivním. Spadly první zábrany a po seznámení jsme se, my studenti, pustili
s chutí do komunikace. Ač jsem absolvovala již několik přednášek na
podobné téma, byla i tato část pro

mne velkým přínosem a v mnohém informačně novinkou. Během školního
roku nás čeká ještě vystoupení před
kamerou a další praktická cvičení.
Zde určitě platí: „Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti.“
Večerní akce „společného seznamování“ jsem se bohužel nezúčastnila, ale podle ohlasů mých kolegů vím,
že bylo veselé, dlouho do noci a ku
prospěchu věci.
Co bych si dovolila popsat jako negativní? Kvůli rozdělení do dvou skupin je nyní trochu těžké orientovat se
mezi kolegy, kteří se při přednášce
komunikace a seznamování nepředstavili právě té naší skupině. Přesto
doufám, že se během dalších přednáškových bloků stihneme seznámit.
Líbí se mi, že se snažíme držet při
sobě, chceme se vídat i mimo „školu“,
komunikujeme spolu ve většině případů bez problémů, zaujatosti právě
proto, že jsme všichni na jedné lodi.
Alena Drahná
Další termíny kurzů: 29. 11., 10. 1.,
14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5.
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Jsem jednou z tří desítek vyvolených,
kteří v akademickém roce 2008/2009
dostali šanci absolvovat Liberálně-konzervativní akademii. Zájem z mé
strany byl především o rozšíření společenského přehledu, získání zkušeností, kontaktů aj., což po prvním
proběhlém „školním víkendu“ účel
do posledního puntíku zatím plní.
V sobotu ráno jsme, my studenti,
byli přivítání ředitelem institutu a jeho kolegy slovy: „Zaplatili jste si akademii, tak si z ní vezměte, co nejvíce
můžete, využijte toho, že se můžete
vzdělávat, a studujte!“ Jsem člověk
stále ještě studující VŠ a také pracující a vím, jak to ředitel myslí a že právě
úspěch lidí je to, co jej ve své práci pohání dále.
První přednáškový blok o mezinárodních vztazích byl pro mne zcela
první na toto téma. I když mne dějepis a jemu příbuzné předměty nikdy
moc nebavily, přednášející si během
prvních dvou minut získal moji pozornost, kterou svým poutavým výkladem následně zajistil po celou dobu
3,5 hodin. Spousta mých kolegů také
hodnotila přednášku více než kladně,
srozumitelně. Téma bylo velmi zajímavě zpracované. A to nejpodstatnější je, že jsem si odnesla široký přehled vědomostí v hlavě, aniž bych listovala rozsáhlou encyklopedií.
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PREZIDENTSKÉ
VOLBY V USA
19. 10. Demokrat Barack Obama získal před volbami podporu od politika, který byl čtyři roky oporou republikánského prezidenta Bushe. Své
sympatie mu v televizi vyjádřil bývalý
ministr zahraničí Colin Powell. Podle
něj Obama pomůže USA z finanční
krize a zvýší jejich mezinárodní prestiž.
21. 10. Demokrat Barack Obama, favorit nadcházejících prezidentských
voleb v USA, na dva dny přerušil
kampaň. Odjel na Havaj za svou nemocnou babičkou, oznámil jeho
mluvčí. Stav pětaosmdesátileté ženy,
která Obamu vychovala a patří k nejdůležitějším lidem v jeho životě, se
totiž v posledních týdnech podstatně
zhoršil.
27. 10. Američtí vládní agenti oznámili, že zmařili spiknutí, jehož cílem
bylo zavraždit prezidentského kandidáta Demokratické strany Baracka
Obamu a „102 černochů“. Jeho účastníky měli být dva mladí neonacističtí
skinheadi.
28. 10. Skoro tři čtvrtiny Američanů
očekávají, že v nadcházejících prezidentských volbách bude zvolen demokrat Barack Obama. Ukázal to
průzkum, který zveřejnil Gallupův
ústav. Obamovo vítězství podle něj
předpokládá i téměř polovina republikánských voličů, kteří budou hlasovat pro svého kandidáta Johna
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K volbám přišlo 64,1 procenta voličů.
Je to největší účast za sto let. Letos tak
hlasovalo přes 136 milionů lidí.
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McCaina. V Obamovo vítězství věří
podle průzkumu 71 procent Američanů, zatímco v McCainovo pouze
23 procent. Z republikánských příznivců očekává úspěch demokratického

Partneři

CEVRO

kandidáta 49 procent, o tři body více,
než kolik je přesvědčeno o McCainově výhře. Naopak demokratičtí voliči jsou si Obamovým vítězstvím jisti
z 94 procent.

Demokrat Barack Obama bude příštím
prezidentem Spojených států
amerických
1. 11. Zeituni Onyangová, keňská teta demokratického kandidáta na úřad
prezidenta Spojených států Baracka
Obamy, zřejmě žije ve Spojených státech v rozporu se zákony. Imigrační
soudce totiž před čtyřmi lety zamítl
její žádost o azyl. Obama o tom podle
vyjádření svého týmu nevěděl.
5. 11. Demokrat Barack Obama bude
příštím prezidentem Spojených států,

prvním tmavé pleti. Ve volbách potvrdil roli favorita a jasně vyhrál. Obama
získal 364 volitelů, McCain 163. Ke
zvolení prezidentem jich je třeba 270.
K volbám přišlo 64,1 procenta voličů.
Je to největší účast za sto let; v roce
1908 přišlo 65,4 procenta Američanů,
uvedla agentura AP. Letos tak hlasovalo přes 136 milionů lidí. Před čtyřmi lety při duelu George W. Bushe
a Johna Kerryho to bylo jen 122,3 milionu voličů. Vítězství přisuzovaly
demokratickému kandidátovi průzkumy veřejného mínění i průběžné
výsledky, které přicházely během volebního večera a noci. Rozhodující
byl zisk státu Ohio – díky němu se
Obama přehoupl přes 200 volitelů
a stačilo mu získat demokratické státy
na západním pobřeží. Američtí demokraté zabodovali i při hlasování do
Senátu a do Sněmovny reprezentantů, obě komory budou většinově demokratické. Jedno křeslo „vzali“ republikánům také v guvernérských
volbách.
5. 11. Česko chce v Praze uspořádat
první setkání lídrů Evropské unie
a Baracka Obamy. Schůzka by se konala v únoru či dubnu v rámci našeho
předsednictví EU, řekl premiér Mirek Topolánek. Nově zvoleného prezidenta USA pozval na návštěvu také
prezident Václav Klaus.
6. 11. Vítěz amerických voleb Barack
Obama se připravuje na lednové převzetí prezidentského úřadu od George Bushe. Jeho takzvaný „transition“,
čili přechodný tým, povede John Podesta, který býval personálním šéfem
Bílého domu za Billa Clintona. Šéfem
kanceláře prezidenta se stal demokratický poslanec Rahm Emanuel.
Ministryní zahraničí se stala Hillary
Clintonová.

třetí svět

K VĚTA S TREJČKOVÁ
studentka politologie FF UHK

SEDM LET POTÉ

Aktuálně se bezpečnostní situace v Afghánistánu zhoršuje, je doprovázena
nárůstem teroristických činů a násilných akcí.
výklad islámu. Taliban naopak poskytl
Al-Káidě útočiště na území země k vybudování rozsáhlé teroristické sítě,
kde do dnešního dne zůstává velmi
problematickou otevřená afghánsko-pákistánská hranice.
Jako vojenskou reakci na teroristické útoky z 11. září 2001 lze chápat operaci Trvalá svoboda. Vojenské akce
v Afghánistánu byly zahájeny 7. října

V UPLYNULÝCH DNECH PROBĚHLA VOLBA NOVÉHO AMERICKÉHO
PREZIDENTA, KTERÁ PŘIBLÍŽILA KONEC REPUBLIKÁNSKÉ VLÁDY
G. W. BUSHE. TENTO ČLÁNEK TAK PŘINÁŠÍ ZAMYŠLENÍ NAD AKTUÁLNÍ
SITUACÍ V AFGHÁNISTÁNU SEDM LET PO ZAHÁJENÍ OPERACE TRVALÁ
SVOBODA DO TÉTO ZEMĚ, KTERÁ DOPROVÁZÍ TÉMĚŘ CELÁ DVĚ VOLEBNÍ
OBDOBÍ VLÁDY G. W. BUSHE.

2001 leteckými útoky proti výcvikovým táborům Al-Káidy a státním zařízením vládnoucího hnutí Taliban,
o několik dní později byly zahájeny
pozemní operace a již 13. listopadu
2001 byl speciálními americkými jednotkami a jejich aliančními i afghánskými partnery dobyt Kábul. Celostátní vláda Talibanu tím skončila.
Situace sedm let poté…
V červenci letošního roku podnikl Taliban jeden z největších útoků na mezinárodní jednotky od roku 2001, když
více než sto vyzbrojených mužů zaútočilo na základnu NATO. Následkem
bylo devět zastřelených amerických
vojáků. Podle zveřejněných údajů se
ztráty na straně Talibanu pohybovaly
okolo čtyřiceti bojovníků. Ve stejném
měsíci, a to 7. července, byl uskutečněn proti indickému velvyslanectví
v Kábulu teroristický útok, který měl
za následek přes čtyřicet obětí, čtyři
z nich byli zaměstnanci samotného
velvyslanectví. Vinou vojáků NATO
naopak umírají místo povstalců v Afghánistánu civilisté, což vyvolává negativní reakce i na straně afghánského
prezidenta Hamída Karzáího. Akce
spojeneckých sil vyvolávají protireakce. Rozrůstání násilí s sebou nese růst
migrace a zhoršuje podmínky pro šíření pomoci.
5. října letošního roku zveřejnila
CNN zprávu o průlomovém zářijovém
čtyřdenním setkání v Saúdské Arábii,
které proběhlo koncem září za podpory saúdského krále Abdullaha, který
poskytl prostor pro jednání mezi afghánskou vládou a zástupci Talibanu.
Během těchto rozhovorů se všechny

strany shodly na tom, že jediným řešením situace v Afghánistánu je cesta
dialogu, nikoliv další boje. Předpokládá se, že tato jednání byla první v dlouhodobém procesu jednání, která však
Taliban podmínil stažením zahraničních vojenských sil ze země.
Během rozhovorů se všechny strany
shodly na tom, že jediným řešením situace v Afghánistánu je cesta dialogu,
nikoliv další boje.
Aktuálně se bezpečnostní situace
v Afghánistánu zhoršuje, je doprovázena nárůstem teroristických činů
a násilných akcí a veškeré pokusy o stabilizování systému jsou velmi křehké
a budoucí vývoj řešení situace v zemi je
značně nejistý. Mnoho odborníků na
bezpečnostní politiku se domnívá, že
prezident G. W. Bush a jeho administrativa reagovali na teroristické útoky
spíše kontraproduktivním způsobem.
Tento názor může mimo jiné souviset
s nutností, aby byl tlak realizovaný prostřednictvím vojenských akcí na povstalce doprovázen intenzivním politickým procesem. Stěžejní při řešení
napjaté situace v zemi by mělo být pokračování afghánské vlády v obtížném
úsilí směřujícím k posílení vlastních institucí, uspořádání svobodných a spravedlivých prezidentských voleb v roce
2009 a v neposlední řadě zajištění základních potřeb obyvatel země, zejména v oblastech bydlení, zdravotní péče
či zajištění jejich bezpečnosti s podporou mezinárodních společenství, kdy
jejich koordinace civilní pomoci bude
i v těchto obtížných podmínkách nejenže účinná, ale z dlouhodobého hlediska udržitelná.
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Válku v Afghánistánu odstartovaly
v roce 2001 teroristické útoky na New
York, které zcela změnily zahraniční
politiku USA.
Od teroristických útoků na New
York je ukazatelem směru zahraniční
politiky USA tzv. Bushova doktrína,
podle které vstoupila Amerika právě do války s globálním terorismem
a cestou k jejímu vedení se stal boj s teroristickými organizacemi i se státy
sponzorujícími terorismus a v této
souvislosti tak k období jeho vlády neodmyslitelně patří pojem „válka proti
terorismu“. V návaznosti na teroristické útoky v New Yorku aktivovali také
evropští členové Aliance poprvé v historii 5. článek Washingtonské smlouvy, nebo teroristický útok na USA byl
chápán jako útok na všechny členy
NATO.
Za hlavního aktéra útoků na USA
byla označena teroristická organizace
Al-Káida, která je představitelem globálního terorismu, a Afghánistán, který je domovem radikální nábožensko-politické skupiny Taliban, se stal její
základnou. Po odchodu sovětských
vojsk ze země v roce 1989 se v zemi začal dostávat do popředí ve společnosti
velmi silně zakořeněný islám, což v roce 1992 vyvrcholilo vznikem islámského státu. Al-Káida zbrojně i finančně
podporovala Taliban a ten de facto
vládl na celém území Afghánistánu
v letech 1996–2001 a prosazoval systém, který se opíral o velmi vyhraněný
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zahraniční inspirace

P ETR V ILÍMEK
doktorand FSS MU

REPUBLIKÁNI A VOLBY
V ROCE 2008
PO TĚŽKÉ PORÁŽCE Z ROKU 2006 PŘEDSTAVUJÍ VÝSLEDKY VOLEB V ROCE
2008 DALŠÍ VÝZNAMNÝ NEÚSPĚCH REPUBLIKÁNSKÉ STRANY, KTERÁ TAK
BĚHEM POUHÝCH ČTYŘ LET ZTRATILA ÚŘAD PREZIDENTA, VĚTŠINY V OBOU
KOMORÁCH KONGRESU A ZAZNAMENALA I ŘADU NEÚSPĚCHŮ NA ÚROVNI
JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ.

dvakrát zvítězit tehdejší starosta John
Lindsay. Dlouhodobé výsledky jeho
politik ovšem byly pro New York
a obyvatele dalších měst, kde se k moci
dostali politici s podobnou agendou,
katastrofální.
Fiskální konzervatismus, boj proti
korupci, nové tváře

Volbami se potvrdily některé nepříznivé trendy, s nimiž se strana bude muset snažit vypořádat.
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Eroze postavení na severovýchodě
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Prvním takovým trendem je dlouhodobá eroze jejího postavení na severovýchodě USA. Je pravdou, že zejména
v minulosti byl tento trend více než vyvážen republikánskými zisky v bývalých jižanských státech, nicméně v posledních dvou volbách, během nichž
republikáni mimo jiné přišli o téměř
všechny své kongresmany za stát New
York, to již neplatilo. Navzdory dlouhodobě klesajícímu volebnímu potenciálu a politického významu této části
USA by proto mělo být prvořadým
úkolem republikánů pokusit se získat
zpět alespoň část ztracených pozic.
Pokud jde o důležité voličské skupiny, pro republikány představuje velký problém rostoucí podpora Demokratické strany mezi mladými (do 30
let) a hispánskými voliči. Ačkoliv mimořádný úspěch Obamy u mladých
voličů (podle povolebních průzkumů
jej volilo 66 % voličů mladších 30 let)
byl zčásti dán souběhem několika mimořádných okolností (rasový apel
Obamy, stáří obou protikandidátů,
prezentace Obamy jako kandidáty
„změny“ aj.) průzkumy naznačují, že
tito voliči více důvěřují větší roli státu
a levicové agendě, než jejich starší
souputníci, kteří prožili období 70. let
a tehdejší neúspěchy amerického sociálního státu a státních zásahů do
ekonomiky. Situaci republikánů navíc
zhoršuje fakt, že demokraté byli
v uplynulých letech výrazně úspěšnější
při propagaci svých názorů, získávání
finančních prostředků a mobilizaci vo-

ličů prostřednictvím internetu, přičemž zejména mladí voliči jej používají jako hlavní informační zdroj.
Republikáni se rovněž musí pokusit zvýšit svou podporu v řadách hispánských voličů, kteří zejména ve státech podél hranic s Mexikem představují stále významnější voličskou
skupinu. Nezdá se přitom, že automatickým řešením je pro republikány
podpora imigrační reformy, která by
ve svých důsledcích znamenala amnestii pro ilegální imigranty. Ačkoliv
Obama a další demokratičtí kandidáti zvítězili díky paradoxní koalici tvořené především skupinou nejbohatších voličů a voliči s nízkými příjmy.
právě McCain patřil na straně republikánů ke stoupencům takové politiky,
zaznamenal menší podporu ze strany
hispánských voličů než George Bush
v roce 2004 (i když je pravdou, že tento
výsledek je částečně zkreslen hlasováním mladých hispánských voličů, kteří
nově přišli hlasovat pro Obamu).
Pokud jde o hlasování voličů podle
příjmů, zatímco republikáni si nejlépe
vedli u voličů se středně velkými příjmy, Obama a další demokratičtí kandidáti dokázali zvítězit díky zdánlivě
paradoxní koalici tvořené především
skupinou nejbohatších voličů a voliči
s nízkými příjmy. Jak připomíná známý americký politický komentátor
Michael Barone, právě díky takové volební koalici, kterou přitáhla jeho politická agenda (štědrá podpora a rozbujelé sociální programy pro chudé, tolerance vůči kriminálníkům z řad skupin
obyvatel z nízkými příjmy), dokázal
v New Yorku už v 60. letech ve volbách

Ačkoliv se program Obamy od těchto
programů zčásti liší, zdá se být zřejmé,
že i zde ponesou významnou část nákladů demokratických ekonomických
politik přímo či nepřímo příslušníci
střední třídy. Právě tady se republikánům nabízí asi nejlepší šance, jak zlepšit své volební výsledky. Je k tomu ale
nutné, aby se vrátili k idejím fiskálního
konzervatismu a boje proti korupci
(a to i ve vlastních řadách) a aby současně předložili hodnověrné a politicky
průchodné plány reformy zdravotnictví
a sociálního zabezpečení. Pokud jde
o taktiku v Kongresu, republikáni si
nemohou dovolit vystupovat obstrukcionisticky za každou cenu (jinak se
vystaví obvinění médii ze skrytého rasismu), avšak současně by se měli ve
spojení s konzervativními a umírněnými demokraty pokusit zabránit realizaci těch nejhorších částí Obamovy politické agendy. V neposlední řadě je
nutné, aby se do popředí dostaly i nové
osobnosti, které dokážou razantně obhajovat republikánský program a zvýší
politickou přitažlivost strany v očích
středopravicových voličů. V tomto
ohledu již republikáni učinili první kroky a po rezignaci některých dosavadních nejvyšších představitelů strany ve
Sněmovně reprezentantů se do jejího
vedení dostali někteří z nejslibnějších
kongresmanů, jakými jsou Eric Cantor, Mike Pence či Pete Sessions, kteří
by mohli společně se skupinou populárních republikánských guvernérů
(vedle Sarah Palinové například Bobby
Jindal, Charles Christ či John Hoeven)
a některými mladšími schopnými senátory (např. John Cornyn, Tom Coburn
či Jim DeMint) reprezentovat dlouhodobou budoucnost strany.

galerie osobností

J OSEF M LEJNEK
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politolog

VÁCLAV BENDA

Ačkoliv je Václav Benda správně zařazován jakožto přestavitel křesanského proudu v českém disentu, neusiloval o vytváření nějakého křesanského disidentského ghetta ani se neomezoval na otázky náboženské svobody.
postoj byl veskrze katolický čili univerzální, vedený zájmem o každého člověka, jehož režim zotročuje a jemuž
brání ve svobodném naplňování jeho
vlastního života. V užším politickém
smyslu to pak znamenalo snahu o společné působení všech jednotlivců
a skupin, které spojoval odpor vůči komunistickému systému.
Svorník teorie a praxe
Filosof Benda (vydavatel samizdatového časopisu PARAF – PARalelní
Akta Filosofie) v sobě integrálně spojoval teorii s praxí. Kromě svých konkrétních aktivit v Chartě i VONSu
proslul hlavně svým teoreticko-strategickým textem Paralelní polis, jenž
měl poskytnout praktický návod pro
činnost Charty 77. Benda v něm apeloval na vytváření nezávislých vzdělávacích, kulturních, informačních, diskusních, ale i ekonomických struktur,
zejména ve smyslu hmotné pomoci
perzekvovaným i shromažováním
prostředků na opoziční činnost. Tvrdil
též, že by se opozice měla obracet pře-

VÁCLAV BENDA VYSTUDOVAL FILOSOFICKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY
A JIŽ V ROCE 1968 SE ANGAŽOVAL VE STUDENTSKÉM HNUTÍ. BYL JEDNOU
Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ PROTIKOMUNISTICKÉ OPOZICE –
PATŘIL MEZI PRVNÍ SIGNATÁŘE A MLUVČÍ CHARTY 77 (V LETECH
1979 A 1984). V LETECH 1979–1983 BYL KOMUNISTICKÝM REŽIMEM
VĚZNĚN. SPOLUZAKLÁDAL TÉŽ VÝBOR NA OBRANU NESPRAVEDLIVĚ
STÍHANÝCH (VONS).

devším na společnost, nikoliv na úřady. Volal tedy přesně po tom, co tvořilo základ úspěchu polské opozice. Ale
v prostředí Charty převládl spíše odpor k organizovaným vazbám a důraz
na neformálnost, by je třeba vzít
v úvahu i obtížné podmínky, které vytváření organizační sítě silně nepřály.
Tvůrce konzervativní části ODS
Po listopadu 1989 se v českých zemích
ustálilo pojetí, které z náboženství činí
cosi soukromého na neděli, věc spíše
až záhrobní než to, čím by (v případě
křes anství zcela nepochybně) mělo
být: vodítkem a normou pro aktivní
působení v konkrétním čase a prostoru. To vystihuje Bendovo politické
myšlení a jednání před rokem 1989
i po něm. Církev se tak často redukuje
na spolek provozovatelů kultu
a KDU-ČSL se v honbě za hlasy v převážně ateistické (agnostické) společnosti za křes anství spíše stydí. Mimochodem, Václav Benda, navzdory
přikázání „milujte nejen bližního, ale
i své nepřátele“, právě lidovce v lásce
Benda apeloval na vytváření nezávislých vzdělávacích, kulturních, informačních, diskusních, ale i ekonomických struktur, zejména ve smyslu pomoci perzekvovaným i shromažováním prostředků na opoziční činnost.
zrovna neměl. Patrně kvůli jejich přespříliš pragmatickému „bytí při tom“ za
každou cenu i kvůli temným vazbám
řady významných činitelů strany z do-

Václav Benda (8. 8. 1946–2. 6. 1999)
• signatář Charty 77
• vydavatel a redaktor
samizdatového filosofického
časopisu Paraf
• zakladatel a předseda
Křes anskodemokratické strany
by komunistického režimu. I proto nakonec přivedl svou KDS do aliance
s ODS, kde mohla tvořit základ pro
vznik křes anského (konzervativního)
křídla převážně liberálních Občanských demokratů.
Je hořkou ironií osudu, že KDS
převzal uhlazený Ivan Pilip, jenž se tak
vyšvihl až ke korunnímu princovství
v ODS a po „Sarajevu“ a několika dalších peripetiích až do křesla viceprezidenta Evropské investiční banky. Je-li
Pilipova kariéra znamením doby, pak
Bendův život svědčí o tom, že na něco
podstatného zapomínáme.
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Ten měl, jak název napovídá, na starosti především sledování případů politické perzekuce, informování o jejích
obětech doma i v zahraničí a praktickou pomoc stíhaným a jejich rodinám.
Pochopitelně, bez ohledu na jejich
osobní politické či „světonázorové“
přesvědčení. Šlo o práci velmi nevděčnou, o jakousi první linii střetu opozice s režimem. Ačkoliv je Václav Benda
správně zařazován jakožto přestavitel
křes anského proudu v českém disentu, neusiloval o vytváření nějakého
křes anského disidentského ghetta ani
se neomezoval na otázky náboženské
svobody. Ba právě naopak, Bendův
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výkonný redaktor
CEVROREVUE

Islám ve Spojených státech /
Simona Hlaváčová

Brněnský think-tank Mezinárodní politologický
ústav vydal v letošním roce zajímavou knihu
s názvem Islám ve Spojených státech. Muslimská víra je nejčastěji spjata s arabskými a africkými zeměmi a Spojené státy pro ni představují
spíše nepřítele. Tato kniha však naopak právě
toto téma, tedy působení islámu v Novém světě
analyzuje.
Kniha je rozdělena na tři části. V první autorka rozebírá genezi působnosti muslimů
v Americe, zejména složení komunity a vytváření islámských institucí a infrastruktury. Klí-

čové jsou další dvě části. V nich autorka popisuje základní charakteristiky islámských organizací, a to a již pocházejí z arabského světa
(druhá část) či Afriky (třetí část). Autorka především zkoumá vztah islamistů k USA, strategie a politickou a ekonomickou lobby. Podobně
přistupuje i k africko-americkému islámskému
hnutí.
Obálka knihy vyzdvihuje na publikaci fakt,
že „je v českém prostředí ojedinělým dílem
mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od
jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po současnost.“
Mimořádnost publikace podle ní „spočívá
v unikátním souhrnu informací o americké ummě“ – světově nejrůznorodější muslimské populaci žijící v rámci jednoho státu. Autorka

zmiňuje významné osobnosti amerického islámu, jako byli například Fard a Elijah Muhammad, a také některé organizace spjaté s islámským učením, kupříkladu MPAC, AMC, CAIR.
Pozornost věnuje také sektám, mezi jinými sektě Ansárů, a dalším významným prvkům, které
tvoří islámskou komunitu v USA a ovlivňují jak
vnitrostátní, tak zahraniční politiku této země.
Se záměrem vydavatele nelze než souhlasit
– islám je v dnešní době hodnocen spíše na základě emocí než strohých faktů a z toho plyne
i časté zkreslení celého náboženství i jeho příslušníků. Publikace podobné té od Simony
Hlaváčové takové tendence alespoň zčásti vyvažují a každé vydání knihy s touto motivací je
záslužné. Proto je vydání knihy třeba ocenit
a také ji čtenáři doporučit.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA
Michal Doktor / poslanec PSP ČR
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zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí jsem
se poprvé stal v roce 1990.
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Narodil jsem se ve znamení Vah, v jeho první dekádě ovlivňované ještě „dozvukem“ Panny. Letos
mi bylo 41 let.
Máte rodinu?
V širším slova smyslu mám velmi, velmi velkou
rodinu.
Jak dlouho působíte na politické scéně?
Poslancem PSP ČR jsem od roku 1998. Členem

Jakou posloucháte muziku?
To velmi závisí na situaci. V podstatě téměř vše
mimo dechovky.

Jaké přání jste si naposledy splnil?
Být poslancem silné vládní koalice předvádějící
odvážnou a poctivou práci.

Kterou barvu máte rád?
Všechny barvy a odstíny moře…

Jaké máte koníčky?
Sportovní potápění, vodní sporty, zahradní architektura.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Okolo čtyřicítky musí být člověk především sám
sebou a dobrým vzorem svým dětem.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Místo není důležité. Naprosto zásadní je s kým
a jak.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Projevy životaschopnosti, znaky vitality fyzické
i duševní a jejich soulad.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Nemám žádný oblíbený pořad. Pravidelně sleduji pouze zpravodajství. Zaujmou mne cestopisy
a dokumenty ze světa zvířat.

Co vám v poslední době udělalo největší
radost?
Mé děti mi dělají radost.

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Americká společnost
a ekonomika
8/ Kolik dolarových bankovek a mincí

dnešním americkém dolaru, tedy i minci?

držela světová veřejnost v oběhu
30. června 2000?

a) „God, Liberty, Law“ (Bůh,
svoboda, právo)
b) „In God We Trust“ (Věříme
v Boha)
c) „U. S. A. Forever“ (USA navždy)

a) o něco málo více než 500 miliard
b) více než 1 miliardu
c) přibližně 1 milion
9/ Na kolika místech na světě se platí

b) Idaho
c) Maine
d) Ohio
15/ Bluegrass je tradiční, technicky
náročnou variantou hudebního žánru
country. Který stát si právě tuhle muziku
vzal za svou?

2/ Kdy se toto heslo objevilo na dolaru

dolarem?

poprvé?

a) 63
b) 15
c) pouze v USA

a)
b)
c)
d)

10/ Nejenom měna USA se nazývá dolar.

16/ Název The Lone Star State lze přeložit

Ve kterých dalších zemích se můžete
s dolarem setkat?

jako Stát osamělé hvězdy. Je to stát, ke
kterému má blízký vztah i politická
dynastie Bushů. Který je to stát?

a) v roce 1864
b) v roce 1968
c) v roce 2000
3/ Bankovky jaké nominální hodnoty jsou
v současnosti v oběhu?

a) 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 100 $, 200 $
b) 1 $, 10 $, 50 $, 100 $, 200 $, 1000 $
c) 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $
4/ Kdy a proč byla založena Americká
tajná služba (U. S. Secret Service)?

a) v roce 1925 za účelem odhalování
zločinů mafiánské skupiny Cosa
Nostra, zejména tenkrát
šestadvacetiletého Al Caponeho
b) v roce 1921 za účelem
shromažování údajů o členech
právě vzniklé Komunistické strany
tehdejšího Československa
c) v roce 1865 za účelem odhalování
padělaných dolarů
5/ Jaké obrázky naleznete na líci a rubu
jakékoliv dolarové bankovky?

a) LÍC: americké národní parky,
RUB: americké vodstvo
b) LÍC: portrét amerických státníků,
RUB: znak jednoho ze států USA
a stavitelskou památku
c) LÍC: americké ženy v politice,
RUB: geometrické tvary
6/ Jak jinak se říká americkému
pětadvacenticentu?

a) „twenty-five buddy“
b) „winner“
c) „quarter“
7/ Jak se běžně říká deseti-, pětia jednocentové minci?

a) „ten“, „five“, „one“
b) „dime“, „nickel“, „penny“
c) „tenish“, „fiveish“, „winner“

a) v Mexiku, Litvě a Monaku
b) na Islandu, v Jordánsku a v Číně
c) v Kanadě, Austrálii a na
Kajmanských ostrovech
11/ Jakého původu je slovo „dolar“?
a) Původ sahá do ruského „äîë˙“,
což znamená „díl, část“, ale také
„osud, úděl“ a na půdu USA ho
přivezli první ruští přistěhovalci.
b) Původ sahá do českého města
Jáchymov.
c) Původ slova „dolar“ není znám.
12/ Americká stodolarová bankovka má
na rubu vyobrazenu „Independence Hall“.
Kolik hodin ukazují ručičky na tamějších
hodinách?

a) 3.30
b) 10.40
c) 4.10
13/ Zakládajících států USA bylo celkem
třináct, ale dohoda o unii se v nich
schvalovala postupně. Který byl tím vůbec
prvním a díky tomu se honosí přezdívkou
The First State?

a)
b)
c)
d)

Arkansas
Delaware
Louisiana
Montana

14/ Mother of Modern Presidents – toto
přízvisko získal stát, který se roku 2004
paradoxně stal pohřebištěm nadějí
poměrně moderně působícího
prezidentského kandidáta. Který je to stát?

a) Arizona

a)
b)
c)
d)

Kentucky
New York
Rhode Island
Washington

Alabama
Severní Karolína
Jižní Karolína
Texas

17/ Utah je znám především jako stát
mormonů, ale Američané jej dobře znají
pod tradiční přezdívkou. Kterou?

a)
b)
c)
d)

The Beehive State
The Flower State
The Grand Canyon State
The Lizard State

18/ Aljaška se honosí přízviskem Země
půlnočního:

a)
b)
c)
d)

mrazu
slunce
světla
ticha

Správné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/c, 4/c, 5/b, 6/c, 7/b, 8/a,
9/a, 10/c, 11/b, 12/c, 13/b, 14/d,
15/a, 16/d, 17/a, 18/b
Hodnocení:
0–6/ Abyste mohli být alespoň
průměrnými znalci amerických
reálií, musíte přidat.
7–12/ Bez obav můžete diskutovat
o zásadních problémech americké
ekonomiky.
13–18/ Ameriku máte v malíčku.
Gratulujeme!
Test byl převzat ze serveru tiscali.cz.
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1/ Které motto najdete na každém
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ
Hádanka

Kvíz

Kdo je bývalý významný pravicový politik na fotce?

Přiřa te autora ke správnému dílu.
F. A. Hayek

Cesta do otroctví

Ludwig von Mises

Co je vidět a co není vidět

Milton Friedman

Ekonomie v jedné lekci

Frédéric Bastiat
Adam Smith
Murray Rothbard
Carl Menger
David Ricardo
Henry Hazlitt
James Mill
Wilhelm Röpke
Thorstein Veblen
James Buchanan
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Lidské jednání

Peníze v rukou státu/Jak vláda
zničila naše peníze
Politika očima ekonoma

Prvky politické ekonomie
Sociální krize naší doby
Teorie mravních citů

Teorie nepracující třídy

Základy národohospodářské nauky

Zásady politické ekonomie a zdanění

Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.

Reseni: Hádanka: José Maria Aznar. Kvíz: F. A. Hayek – Cesta do otroctví; Ludwig von Mises – Lidské jednání; Milton Friedman – Kapitalismus
a svoboda; Frédéric Bastiat – Co je vidět a co není vidět; Adam Smith – Teorie mravních citů; Murray Rothbard – Peníze v rukou státu/Jak vláda zničila
naše peníze; Carl Menger – Základy národohospodářské nauky; David Ricardo – Zásady politické ekonomie a zdanění; Henry Hazlitt – Ekonomie
v jedné lekci; James Mill – Prvky politické ekonomie; Wilhelm Röpke – Sociální krize naší doby; Thorstein Veblen – Teorie nepracující třídy; James Buchanan – Politika očima ekonoma. Křížovka: „Nech mrtví pohřbívají své mrtvé.“
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Vtipy

?

Kapitalismus a svoboda

ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

CEVROR E V U E

Oblíbený citát Václava Bendy, 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

listopad

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE,
politolog

První regionální sněmy
První regionální (krajský) sněm před nadcházejícím kongresem ODS proběhl 7. listopadu v Libereckém kraji. Nepadla na něm ale žádná nominace do
grémia ODS. Delegáti pouze zvolili za kandidáty do výkonné rady (VR) dosavadního člena tohoto orgánu a libereckého primátora Jiřího Kittnera a nově
poslance ze Semil Zdeňka Macha. Druhý nominovaný by měl po prosincovém kongresu ve VR nahradit jabloneckého poslance Libora Ježka, který na
funkci ve VR nedávno rezignoval.

V Pardubickém kraji rozhodovali o nominacích na kongres na regionálním sněmu 10. listopadu. Delegáti tohoto sněmu podpořili na funkci předsedy premiéra Mirka Topolánka. Nominaci na funkci místopředsedy získal
ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ve výkonné radě by dle mínění delegátů pardubického regionálního sněmu měl pokračovat chrudimský poslanec
Ladislav Libý. Václava Střítezského by měl ve VR nahradit bývalý hejtman Ivo
Toman.

Jihočeský regionální sněm bez nominací
Jihočeská ODS o svých nominacích na kongres rozhodovala v Českých Budějovicích 18. listopadu. Žádný z navržených kandidátů nezískal nominaci
ani na funkci předsedy ani na post místopředsedy. Sněm pouze navrhl do vý-

konné rady za jihočeské regionální sdružení Pavla Dlouhého, Zdeňka Blažka
a Martina Kubu.

Regionální sněm ODS ve Zlínském kraji
Zlínský regionální sněm ODS vyjádřil 22. listopadu podporu současnému
předsedovi strany a premiérovi Mirku Topolánkovi. V tajné volbě jej podpořilo 49 ze 74 přítomných delegátů. Jeho protikandidát, první místopředseda
strany a pražský primátor Pavel Bém získal 17 hlasů.
Regionální sněm také rozhodoval, koho podpoří na post prvního místopředsedy strany. Největší počet hlasů získal bývalý hejtman Středočeského
kraje a místopředseda ODS Petr Bendl. Dalšími kandidáty byli bývalý hejt-

man Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a ministr vnitra a místopředseda strany Ivan Langer.
Jako kandidáty na místopředsedy ODS regionální sněm dnes doporučil
ministra sociálních věcí Petra Nečase, bývalého hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, ministra zemědělství Petra Gandaloviče a ministra vnitra Ivana
Langra. Do výkonné rady delegáti navrhli znovu bývalého hejtmana Lukáše
a Tomáše Šimčíka.

ODS v Plzeňském kraji podporuje Topolánka
Předseda ODS a premiér Mirek Topolánek získal 24. listopadu na regionálním sněmu ODS v Plzeňském kraji podporu pro svou kandidaturu na šéfa
strany. Předsedu vlády Mirka Topolánka by v čele ODS nadále rádo vidělo
68 delegátů regionálního sněmu, pro jeho zatím jediného protikandidáta,
prvního místopředsedu ODS a primátora Prahy Pavla Béma hlasovalo 40 delegátů.
V předcházejícím kole nominací se na Plzeňsku vyslovily jednoznačně
jen tři okresní organizace: na Klatovsku, Tachovsku a Rokycansku se členové
ODS vyslovili pro Topolánka. Během oblastních (okresních) sněmů se také

uskutečnila změna v čele okresní organizace ODS v Plzni, když M. Levoru,
který odstoupil, nahradil místopředseda Senátu Jiří Šneberger.
Regionální sněm ODS rovněž podpořil kandidaturu svého krajského šéfa
a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila na post místopředsedy strany.
V těchto pozicích podpořili občanští demokraté v Plzeňském kraji také současné místopředsedy Ivana Langera a Petra Nečase. Do výkonné rady delegáti za Plzeňský kraj navrhli ministra Jiřího Pospíšila, místopředsedu regionálního sdružení Romana Jurečka, poslance Vladislava Vilímce a bývalého
krajského radního z okresu Plzeň-sever Pavla Karpíška.

ODS v krajské radě Ústeckého kraje

CEVROR E V U E

Ústecký kraj povede ČSSD s ODS a odpadlíkem z hnutí Severočeši.cz. Radu
bude tvořit sedm zástupců ČSSD, tři občanští demokraté a Mirko Bernas,
který byl zvolen na kandidátce hnutí Severočeši.cz. Návrh dohody o spolupráci ODS a ČSSD schválila regionální rada ODS 25. listopadu.
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Občanská demokratická strana zatím získala zastoupení v radách Zlínského, Olomouckého, Jihomoravského, Jihočeského a Ústeckého kraje.
Krajská rada není dosud zvolena jen na Liberecku, kde se ale s účastí ODS
nepočítá.

P. Sobotka znovu v čele Senátu
Předsedou horní komory byl 27. listopadu znovu zvolen Přemysl Sobotka –
senátor ODS za Liberecko. V tajných volbách dostal hlas od 78 z 81 senátorů. Kromě stranických kolegů ho tak podpořili také senátoři z ostatních klubů.
Přemysl Sobotka neměl protikandidáta a do čela horní komory byl zvolen
potřetí za sebou.
V předsednictvu Senátu usednou na postech místopředsedů také další
dva senátoři ODS Jiří Liška (obvod Jičín) a Jiří Šneberger (obvod Plzeň-jih).

Zástupci ODS povedou v nynějším funkčním období pět z devíti senátních výborů, ČSSD zbývající čtyři. Občanským demokratům, kteří v letošních
volbách přišli o šest křesel, zůstalo vedení ve výborech mandátovém a imunitním, ústavně-právním, pro záležitosti EU a pro zdravotnictví a sociální politiku. Jejich předsedy byli znovu zvoleni Jiří Pospíšil, Jaroslav Kubera, Luděk Sefzig a Alena Palečková. V čele organizačního výboru zůstal z titulu
funkce staronový šéf horní komory Přemysl Sobotka (ODS).
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CEVRO, Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1-Nové Město
fax: 224 237 769

objednávám roční předplatné časopisu CEVRO REVUE v hodnotě 250,– Kč
objednávám „Balíček CEVRO “ v hodnotě 500,– Kč
objednávám publikaci CEVRO (uveďte název publikace)

jméno a příjmení / firma

adresa

telefon

IČO

e-mail

Předplatitelé časopisu CEVROREVUE mají přednostní právo účasti na konferencích
a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně konzervativní akademie.
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Možnost objednat předplatné časopisu CEVROREVUE za zvýhodněných podmínek – časopis bude chodit
na vámi určenou adresu, přímo do vaší
schránky.
Dále vám nabízíme možnost objednat „Balíček CEVRO“, jehož součástí jsou všechna čísla časopisu a publikace vydané v roce 2007 a jako bonus
na závěr roku malé překvapení.
Také máte možnost objednat starší
publikace, a to vše pomocí tohoto kuponu.
Stačí si vybrat a zaškrtnout vámi
zvolenou objednávku, doplnit veškeré
kontaktní údaje a zaslat kupon na naši
adresu nebo fax:
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PRÁVNÍ SPECIALIZACE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
POLITOLOGIE
A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
v Bakalářské studium v atraktivních oborech, nově i MPA
v Prezenční i kombinovaná forma přímo v centru Prahy
v Renomovaný pedagogický sbor v čele s Prof. Miroslavem
Novákem a Prof. JUDr. Dušanem Hendrychem
E-MAIL: INFO@VSCI.CZ, TEL.: 221 506 706 (707)
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