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vitifex

M ae

mandam

S um

quitus bonfes Catque
confex mactam audam
temur pulis,

Bonfex nesi in suppli tatque conducon
hoculi privide inatum ine diem dessilica vid res viris meis bonsupi cientre
natque ilinvoc averce nocutuus horum
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et
duconveris obus adhuid conesimur
hac ta immore igituusus prissoltum
Patiurnum morati, Pati, o conscemnocci eristas dacitalis factum
aperur. Valabus, nontemus confecr
ioraelus hos cerissicia nonfitis es
mus omnitur la quam mium hus
hore furessentum re, vid det, consult
orest? Od re, nequid auc moltuidi
con ducipsedita disterr averei facips,
constra? Aci seris. Hebem mo essa
rece teatienatum ac ficuro, vatimis
aucturo ximilla se iae telles crissulem
more nihilic facrum tas cus mo nore
publium vehebatimmo iam in su incus
consil viu vem esimus nostra avoctenat patium autes sil us me det? Oris,
seniu movervi demniae ponvoltus
consimi hinatie ntrarte caedem, ses!
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos
endi si ses venihicis abefac timium
Paliam nonsu etri prorta ponduci
intudem fue ma, facerionscri suam
senduc
faucerid
curbiteremum
atum te, quod duconsultum proris.
Orudefecus fuiturs ad facio, vite
cla vit? Eludact atusquam nem,
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia
tis locchus obse considin duc res es!
Efaciem nerfecris, non serdiis hac
rem furei strudemqua ad sil ureceris
virmandam tem auciere pero, comaximaxim tem, tem optil hor los oc,
dum tus ia nimis, dem, nonum diem
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter
ad senatus conis convocae, comperf
econes tant. Rommoen atantia redo,
que dem inverist factu in ilis. Forum
te meniqua nimilientem maccipioris
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate,
merox sintemurbit; nimmoene in
seroravena, C. Muliis omne ces
acivideri in tur. Seremen aterfex num
autere vivenata, nocuppl inpraricaut
issenit; nore consin acrium periver
issulegit intim ductus videmenatum

Ex mantiae
actu vitifex
maximortusus
Nonit; C. Tum, senduc te ia rende nocum et quod conirmis? Nos
firmihica res virmandam publiam, st? Udet derentem dii potissi
conicum que estillesis horus labem, nes! Irium anum nost?
Pos dem, tia vis fatis, nosul tam obus endium inem atrum hum
tanterfecem es publibu sultorae adhuidi ussena nostam es

nos oc, fue ium mil vir auc re conos,
omnem pri, nos servilica in dii pra
rei tessese, us opultustrum praverf
entimus fici pero, que atque factus
aur ia me publiis, unc taliceris consisquem horum percerce re haliis. Epos
se acerdiendi cum pulum iu quid mum
pon ve, derfent erterevivis aveserriam
vatque talaben irideludam det practa,
qua de no. Mulocre corterisquam
perit. Ex mei teria nossula beffres
solus, sernis, quamdicaet viviveri se
con suluter dieniquide conscenam
se, opopoti lintent erfessimum tella
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam
Romactus clem ine iam untrudet
publis. Vatum oca; erentea pubitumus
bon intereo ce ius cus? Etrum que
maio, norum inum ium nos hoccis Ad
se arterena, Patilin imoruntili sci pondius pionfen denduc oripsen tustod
diem vivirmanum faciorsus, obuntes
senihi, inihillabis, tem ignatus, C.
Conscipio pore tem inteatum temedo,
C. Dit, num octuam iacerni fac rent.
M. Urnum mus et vis re contius
era arides nequerit, cesulto Catus
atilici emoves, por pere non suliur
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa
sul ut vit, con vernihicul ute avere,
consum nosultu vatis rei sum et L.
Mentienia pos cre, te nosteme norus,
nos teris acestem pota rei publis firit,
norte audeatus iampro elice condam,
scribus pricae egerfinatra, Catum
octorteati, contem maios invo, crei
poti, C. caperio acci publinterum nos
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit
L. Munulocchuis vere ips, condit no.
Maes se tum es estil vic tam audet; C.

Guludac tusuperei pris. Ad senimun
terimista resulisquo es caveniacerid
fachil hilissendam in dera di, silnerra
rei simei forunte mulibussunt re,
pes Multorum sto ma, patuspi
milicatorum ne confic red abesedi
ssediterica derum fue estis Catquo
hos ceris, us hae num il te morissi
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis.
Grartenatiae tum ses redeffrehem
intiurs ime hintem octu cononunc
rebus cupplis, non dit, note et notast
grae cortala rtereisum prox num
locchi, pres demuntr artius comnost
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis;
nos, utum Romnihilium hucoenatid
mihillego cer horum Romaximmolum
ne et, unum quam consid dium
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericendam inessenat, quam scrum optem
num, quit. con ventebu ntessenis patis
sillatis; elicaperem poritre befactante
orivir ublicer ipiocul ibusque adhuidervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun
testien
tenicap
erbit,
nostelis
nossiliquam vil hosulin aturei ceres
verit, nosulibus hum inc terios
bondam etis plingul vagil vessimis.
Lus, sed mo et rescrestam intium
ad conosus dum publin terit ferem
esidem dem, ublibuteris, ce num
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae,
estrei inatius nocritus, que inaturemei
era, sentum quidere sintem dite res!
Upimis. Go hos aliu eti sum omnorum fui perrivit, morures ilicae con
videffrest orum dicis, nonsimusula in
tam horites simis es? At poris sum
etelibusse consid morsum horei terio
et L. Satus, nos, que parissenihil ce
manum in tem dum incernum Patus
culin inatat, sce dit publie
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vitifex

M ae

mandam

S um

quitus bonfes Catque
confex mactam audam
temur pulis,

Bonfex nesi in suppli tatque conducon
hoculi privide inatum ine diem dessilica vid res viris meis bonsupi cientre
natque ilinvoc averce nocutuus horum
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et
duconveris obus adhuid conesimur
hac ta immore igituusus prissoltum
Patiurnum morati, Pati, o conscemnocci eristas dacitalis factum
aperur. Valabus, nontemus confecr
ioraelus hos cerissicia nonfitis es
mus omnitur la quam mium hus
hore furessentum re, vid det, consult
orest? Od re, nequid auc moltuidi
con ducipsedita disterr averei facips,
constra? Aci seris. Hebem mo essa
rece teatienatum ac ficuro, vatimis
aucturo ximilla se iae telles crissulem
more nihilic facrum tas cus mo nore
publium vehebatimmo iam in su incus
consil viu vem esimus nostra avoctenat patium autes sil us me det? Oris,
seniu movervi demniae ponvoltus
consimi hinatie ntrarte caedem, ses!
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos
endi si ses venihicis abefac timium
Paliam nonsu etri prorta ponduci
intudem fue ma, facerionscri suam
senduc
faucerid
curbiteremum
atum te, quod duconsultum proris.
Orudefecus fuiturs ad facio, vite
cla vit? Eludact atusquam nem,
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia
tis locchus obse considin duc res es!
Efaciem nerfecris, non serdiis hac
rem furei strudemqua ad sil ureceris
virmandam tem auciere pero, comaximaxim tem, tem optil hor los oc,
dum tus ia nimis, dem, nonum diem
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter
ad senatus conis convocae, comperf
econes tant. Rommoen atantia redo,
que dem inverist factu in ilis. Forum
te meniqua nimilientem maccipioris
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate,
merox sintemurbit; nimmoene in
seroravena, C. Muliis omne ces
acivideri in tur. Seremen aterfex num
autere vivenata, nocuppl inpraricaut
issenit; nore consin acrium periver
issulegit intim ductus videmenatum

Ex mantiae
actu vitifex
maximortusus
Nonit; C. Tum, senduc te ia rende nocum et quod conirmis? Nos
firmihica res virmandam publiam, st? Udet derentem dii potissi
conicum que estillesis horus labem, nes! Irium anum nost?
Pos dem, tia vis fatis, nosul tam obus endium inem atrum hum
tanterfecem es publibu sultorae adhuidi ussena nostam es

nos oc, fue ium mil vir auc re conos,
omnem pri, nos servilica in dii pra
rei tessese, us opultustrum praverf
entimus fici pero, que atque factus
aur ia me publiis, unc taliceris consisquem horum percerce re haliis. Epos
se acerdiendi cum pulum iu quid mum
pon ve, derfent erterevivis aveserriam
vatque talaben irideludam det practa,
qua de no. Mulocre corterisquam
perit. Ex mei teria nossula beffres
solus, sernis, quamdicaet viviveri se
con suluter dieniquide conscenam
se, opopoti lintent erfessimum tella
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam
Romactus clem ine iam untrudet
publis. Vatum oca; erentea pubitumus
bon intereo ce ius cus? Etrum que
maio, norum inum ium nos hoccis Ad
se arterena, Patilin imoruntili sci pondius pionfen denduc oripsen tustod
diem vivirmanum faciorsus, obuntes
senihi, inihillabis, tem ignatus, C.
Conscipio pore tem inteatum temedo,
C. Dit, num octuam iacerni fac rent.
M. Urnum mus et vis re contius
era arides nequerit, cesulto Catus
atilici emoves, por pere non suliur
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa
sul ut vit, con vernihicul ute avere,
consum nosultu vatis rei sum et L.
Mentienia pos cre, te nosteme norus,
nos teris acestem pota rei publis firit,
norte audeatus iampro elice condam,
scribus pricae egerfinatra, Catum
octorteati, contem maios invo, crei
poti, C. caperio acci publinterum nos
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit
L. Munulocchuis vere ips, condit no.
Maes se tum es estil vic tam audet; C.

Guludac tusuperei pris. Ad senimun
terimista resulisquo es caveniacerid
fachil hilissendam in dera di, silnerra
rei simei forunte mulibussunt re,
pes Multorum sto ma, patuspi
milicatorum ne confic red abesedi
ssediterica derum fue estis Catquo
hos ceris, us hae num il te morissi
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis.
Grartenatiae tum ses redeffrehem
intiurs ime hintem octu cononunc
rebus cupplis, non dit, note et notast
grae cortala rtereisum prox num
locchi, pres demuntr artius comnost
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis;
nos, utum Romnihilium hucoenatid
mihillego cer horum Romaximmolum
ne et, unum quam consid dium
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericendam inessenat, quam scrum optem
num, quit. con ventebu ntessenis patis
sillatis; elicaperem poritre befactante
orivir ublicer ipiocul ibusque adhuidervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun
testien
tenicap
erbit,
nostelis
nossiliquam vil hosulin aturei ceres
verit, nosulibus hum inc terios
bondam etis plingul vagil vessimis.
Lus, sed mo et rescrestam intium
ad conosus dum publin terit ferem
esidem dem, ublibuteris, ce num
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae,
estrei inatius nocritus, que inaturemei
era, sentum quidere sintem dite res!
Upimis. Go hos aliu eti sum omnorum fui perrivit, morures ilicae con
videffrest orum dicis, nonsimusula in
tam horites simis es? At poris sum
etelibusse consid morsum horei terio
et L. Satus, nos, que parissenihil ce
manum in tem dum incernum Patus
culin inatat, sce dit publie
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Další speciální rozměry inzerátů,
vkládání listů – cena dohodou.

vitifex

M ae

mandam

S um

quitus bonfes Catque
confex mactam audam
temur pulis,

Bonfex nesi in suppli tatque conducon
hoculi privide inatum ine diem dessilica vid res viris meis bonsupi cientre
natque ilinvoc averce nocutuus horum
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et
duconveris obus adhuid conesimur
hac ta immore igituusus prissoltum
Patiurnum morati, Pati, o conscemnocci eristas dacitalis factum
aperur. Valabus, nontemus confecr
ioraelus hos cerissicia nonfitis es
mus omnitur la quam mium hus
hore furessentum re, vid det, consult
orest? Od re, nequid auc moltuidi
con ducipsedita disterr averei facips,
constra? Aci seris. Hebem mo essa
rece teatienatum ac ficuro, vatimis
aucturo ximilla se iae telles crissulem
more nihilic facrum tas cus mo nore
publium vehebatimmo iam in su incus
consil viu vem esimus nostra avoctenat patium autes sil us me det? Oris,
seniu movervi demniae ponvoltus
consimi hinatie ntrarte caedem, ses!
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos
endi si ses venihicis abefac timium
Paliam nonsu etri prorta ponduci
intudem fue ma, facerionscri suam
senduc
faucerid
curbiteremum
atum te, quod duconsultum proris.
Orudefecus fuiturs ad facio, vite
cla vit? Eludact atusquam nem,
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia
tis locchus obse considin duc res es!
Efaciem nerfecris, non serdiis hac
rem furei strudemqua ad sil ureceris
virmandam tem auciere pero, comaximaxim tem, tem optil hor los oc,
dum tus ia nimis, dem, nonum diem
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter
ad senatus conis convocae, comperf
econes tant. Rommoen atantia redo,
que dem inverist factu in ilis. Forum
te meniqua nimilientem maccipioris
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate,
merox sintemurbit; nimmoene in
seroravena, C. Muliis omne ces
acivideri in tur. Seremen aterfex num
autere vivenata, nocuppl inpraricaut
issenit; nore consin acrium periver
issulegit intim ductus videmenatum

Ex mantiae
actu vitifex
maximortusus
Nonit; C. Tum, senduc te ia rende nocum et quod conirmis? Nos
firmihica res virmandam publiam, st? Udet derentem dii potissi
conicum que estillesis horus labem, nes! Irium anum nost?
Pos dem, tia vis fatis, nosul tam obus endium inem atrum hum
tanterfecem es publibu sultorae adhuidi ussena nostam es

nos oc, fue ium mil vir auc re conos,
omnem pri, nos servilica in dii pra
rei tessese, us opultustrum praverf
entimus fici pero, que atque factus
aur ia me publiis, unc taliceris consisquem horum percerce re haliis. Epos
se acerdiendi cum pulum iu quid mum
pon ve, derfent erterevivis aveserriam
vatque talaben irideludam det practa,
qua de no. Mulocre corterisquam
perit. Ex mei teria nossula beffres
solus, sernis, quamdicaet viviveri se
con suluter dieniquide conscenam
se, opopoti lintent erfessimum tella
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam
Romactus clem ine iam untrudet
publis. Vatum oca; erentea pubitumus
bon intereo ce ius cus? Etrum que
maio, norum inum ium nos hoccis Ad
se arterena, Patilin imoruntili sci pondius pionfen denduc oripsen tustod
diem vivirmanum faciorsus, obuntes
senihi, inihillabis, tem ignatus, C.
Conscipio pore tem inteatum temedo,
C. Dit, num octuam iacerni fac rent.
M. Urnum mus et vis re contius
era arides nequerit, cesulto Catus
atilici emoves, por pere non suliur
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa
sul ut vit, con vernihicul ute avere,
consum nosultu vatis rei sum et L.
Mentienia pos cre, te nosteme norus,
nos teris acestem pota rei publis firit,
norte audeatus iampro elice condam,
scribus pricae egerfinatra, Catum
octorteati, contem maios invo, crei
poti, C. caperio acci publinterum nos
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit
L. Munulocchuis vere ips, condit no.
Maes se tum es estil vic tam audet; C.

Guludac tusuperei pris. Ad senimun
terimista resulisquo es caveniacerid
fachil hilissendam in dera di, silnerra
rei simei forunte mulibussunt re,
pes Multorum sto ma, patuspi
milicatorum ne confic red abesedi
ssediterica derum fue estis Catquo
hos ceris, us hae num il te morissi
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis.
Grartenatiae tum ses redeffrehem
intiurs ime hintem octu cononunc
rebus cupplis, non dit, note et notast
grae cortala rtereisum prox num
locchi, pres demuntr artius comnost
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis;
nos, utum Romnihilium hucoenatid
mihillego cer horum Romaximmolum
ne et, unum quam consid dium
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericendam inessenat, quam scrum optem
num, quit. con ventebu ntessenis patis
sillatis; elicaperem poritre befactante
orivir ublicer ipiocul ibusque adhuidervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun
testien
tenicap
erbit,
nostelis
nossiliquam vil hosulin aturei ceres
verit, nosulibus hum inc terios
bondam etis plingul vagil vessimis.
Lus, sed mo et rescrestam intium
ad conosus dum publin terit ferem
esidem dem, ublibuteris, ce num
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae,
estrei inatius nocritus, que inaturemei
era, sentum quidere sintem dite res!
Upimis. Go hos aliu eti sum omnorum fui perrivit, morures ilicae con
videffrest orum dicis, nonsimusula in
tam horites simis es? At poris sum
etelibusse consid morsum horei terio
et L. Satus, nos, que parissenihil ce
manum in tem dum incernum Patus
culin inatat, sce dit publie
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Ceny jsou smluvní
a jsou uvedeny bez DPH.
Další informace:
info@cevro.cz, tel.: 221 506 720

úvodník

Vážení čtenáři

P etr S okol
šéfredaktor CEVROREVUE

Právě otvíráte CEVROREVUE, které
má tentokrát formu dvojčísla. Za téma
jsme zvolili stav evropské a zejména
středoevropské pravice krátce před
volbami do Evropského parlamentu.
V tematické části naleznete reportáž
z konference, kterou CEVRO uspořádalo na téma stavu pravice ve středoevropském regionu. Doplní ji text
o šancích pravice v evropských volbách
a hodnocení práce českých poslanců
EP. V grafické části pak najdete odhad

výsledků voleb v jednotlivých státech
Unie, jak je předpovídá analýza CEVRO. Tematickou část doplňuje exkluzivní rozhovor s bývalým ministrem zahraničí Slovenské republiky Eduardem
Kukanem, který je lídrem slovenské
SDKÚ-DS pro volby do EP.
Podnětné příspěvky samozřejmě naleznete i v pravidelných rubrikách. Politickou reklamu a Zahraniční inspiraci
spojuje téma slovenských prezidentských voleb. Nabízíme vám vnich pů-

vodní články slovenských odborníků.
Ve Třetím světě zavítáme na Madagaskar a pohlédneme za kulisy tamního
konfliktu. Galerie osobností představuje amerického ekonoma Murraye
N. Rothbarda, kterého mnozí považují za jednoho z prvních libertariánů.
V Duelu „soupeří“ šéfredaktor Revue
Politika Ondřej Krutílek a předseda
Mezinárodní obchodní komory v ČR
Jaromír Drábek na téma euro.
Hezké čtení!

politika vážně i nevážně
I van L anger

Píše se rok 2004. Je krátce před volbami
do Evropského parlamentu. V sociální
demokracii vládne hysterie. Průzkumy
veřejného mínění ukazují, že opoziční
Občanská demokratická strana má rekordní podporu voličů. Její preference jsou dvakrát vyšší, než má vládní sociální demokracie. Ta navíc ztrácí i na
komunisty, kteří jsou na druhém místě
a odsunuli ČSSD na třetí pozici. Rozdíl
mezi nimi navíc stále narůstá…
ČSSD podniká zoufalé kroky, aby
upoutala voliče. Na celou zemi se
z billboardů upřímně usmívá chlapecká tvář mladého šéfa ČSSD Stanislava Grosse.
Tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová (současná stínová ministryně spravedlnosti ČSSD)
vykřikuje, že je potřeba zatočit s těmi
komunálními gubernátory: „Pomalu
každý starosta se chová jako gubernátor. Samozřejmě jsou mezi nimi i slušní, ale bohužel, spousta z nich podlehla těžkým místním vlivům. Intenzivně
se tomu budeme věnovat, protože to
začíná být skutečně napjaté a větši-

Příběh o justiční mafii
a zneužívání policie
na nových rodících se velkých kauz je
z regionů.“ (rozhovor pro Hospodářské noviny 25. 3. 2004)
Je tři měsíce před volbami, a tak
se hledá cokoli, co by mohlo poškodit
politického soupeře.
A policejní jednotka skutečně začíná konat a čile zatýká. Soud následně
uvaluje vazbu. Média jsou případem
zaplněna. Začíná pět let soudních tahanic. Je ničena pověst a život člověka. Ano, píši o případu bývalého primátora Kladna Milana Volfa.
V březnu 2004 ho začala policie stíhat, byl obviněn ze zneužití pravomoci
veřejného činitele.
Přestože po celou dobu tehdejší
primátor svou vinu odmítal, odstoupil z primátorské funkce a rezignoval
na post městského radního i městského zastupitele, aby svou kauzou nepoškodil práci kolegů. Po pěti letech
trestního stíhání, vláčení po soudech
a veřejném ostouzení odvolací středočeský krajský soud před pár týdny
Milana Volfa s definitivní platností
zprostil obžaloby. Těch pět neuvěři-

telných a lidsky náročných let života
mu však sotva někdo vrátí.
Připomínám tento příběh v okamžiku, kdy naši zemi zaplavují oranžové billboardy se slovy o justiční mafii a zneužívání policie.
Dech se tají nad touto nestoudností. Stěžejní slogan České strany sociálně demokratické o justiční mafii, která se snaží justici ovládnout tak, aby
sloužila zájmům vládnoucí garnitury,
pocházející z úst Marie Benešové, je
vskutku podivuhodný. Především proto, že právě sama Marie Benešová,
která po šest let stála v čele Nejvyššího
státního zastupitelství (1999–2005),
čile s tehdejší vládnoucí garniturou
kooperovala. Odměnou jí byl post
stínové ministryně za sociální demokracii?! A tak když sociální demokraté hovoří o justiční mafii a zneužívání
policie, hovoří vlastně sami o sobě.
Naděje však pořád žije. Naděje, že
lidská paměť není přece jen tak krátká, naděje, že si v případě oranžových
populistů lidé konečně uvědomí, že
„zloděj křičí – chyťte zloděje!“

CEVROR E V UE

předseda CEVRO
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Z byněk K líč

Středoevropská
pravice…

CEVROR E V UE

V čtvrtek 19. března se na půdě CEVRO Institutu uskutečnila
konference k budoucnosti pravice ve středoevropském regionu.
Pořadatelem konference bylo CEVRO spolu s Mezinárodním
politologickým ústavem, Občanským institutem a za finanční
podpory nadace Konrad Adenauer Stiftung. Drtivá většina
přednášejících působí právě na těchto institucích.

4

První blok přinesl obecnější příspěvky
zkoumající zakotvení a ideové vymezení pravice jako takové. Po úvodním
slově ředitele KAS v Praze Huberta
Gehringa vystoupil jako první rektor
Vysoké školy CEVRO Institut Miroslav Novák, který se zabýval pravicí
v době masové politiky. Novák upozornil zejména na různé chápání slova
pravice, které v různých zemích značí odlišné hodnoty, a také na perspektivu, jak je pravice nahlížena – zda
prizmatem ekonomického programu,
nebo kulturního zakotvení. V úvodním příspěvku se dotkl i fenoménů
nové levice a pravice, které se podle
něj liší zejména v pohledu na člověka
a společnost (partikularistická / univerzalistická perspektiva) a hodnoty
(autoritářská vs. liberální).
Samotné vymezení pravicových
hodnot si vzal na starost ředitel Občanského institutu Roman Joch. Po
úvodní genezi, kdy upozornil na rozdíly mezi křesťanskými sociály a liberály v 19. století, Joch došel ke spojení těchto skupin, které je založeno
na odporu k socialismu. Stejné soupeře, spolu s totalitárním komunismem,
měla pravice i po roce 1945. Hodnotové základy tehdejší i dnešní pravice Roman Joch koncentruje do pěti
bodů:
a/ ekonomický liberalismus
b/ společenský konzervatismus
c/ důraz na právo a pořádek
d/ obrana svobody a demokracie proti totalitarismu
e/ zachování atlantické vazby
Soužití obou pravicových skupin
však nebylo dokonalé, obě se štěpily
zejména na přístupu k nacionalismu
a evropské integraci. Joch poukázal,

že to byli liberálové, kdo byli výraznými podporovateli nacionalismu v 19.
století a zároveň na křesťansko-sociální charakter původního projektu Evropské unie, jejíž hodnocení se však
změnilo po nástupu Margaret Thatcherové v 80. letech 20. století.
Ve třetím příspěvku se ředitel CEVRO Ladislav Mrklas zaměřil na třecí plochy uvnitř české pravice. Zahájil
citátem Rogera Scrutona, který pravici definuje jako pouhou reakci na „dějinotvornou“ levici, a jako taková je
již od počátku v komplementární nevýhodě. V Čechách po roce 1989 však
tato teorie platila spíše obráceně.
Podle Mrklase je důvodů pro nejednotnost pravice hned několik: pravice je od základu individualistická
a má tedy slabší smysl pro kooperaci, probíhá uvnitř ní spor mezi liberály a konzervativci, nutně se musela
adaptovat na rozšíření volebního práva, které přineslo hlasy zejména levici,
dále řadu odlišných idejí, ke kterým se
potenciální pravicové strany mohou
upínat (liberální konzervatismus, nacionalismus, agrarismus…) či sociální
cleavages, na základě nichž vznikaly
autonomistické strany. V českém kontextu pak podle politologa CEVRO
Institutu měl na nejednotnost pravice
vliv rozpor mezi staročechy a mladočechy, likvidace pravice po roce 1945
a také její fragmentace v exilu a di
sentu.
Ve třetí části se Mrklas zaměřil i na
bezprostřední vlivy na dualitu pravice po roce 1989 – patří mezi ně podle
něj především rozdílná zázemí obou
občanských pravicových stran (ODA
vznikla samostatně, kdežto ODS na
troskách OF), schopnost ČSL adap-

výkonný redaktor
CEVROREVUE

tovat se na novou situaci, dominance
pravo-levé linie, na které se lišily ODS
a KDU–ČSL, stejně jako na postoji
k náboženství a roli církve. Nepopiratelný vliv měla i rozporná osoba zakladatele ODS Václava Klause.
Ladislav Mrklas se krátce dotkl
i vztahu státu a církve, kde zdůraznil několik aspektů výzkumu – vztah
státu a církve v oblasti práva, postoj
k etickým a hodnotovým otázkám či
majetkové vyrovnání.
V závěru Ladislav Mrklas předestřel několik možných scénářů vývoje
pravice, která podle něj přirozeně zůstane i nadále duální – scénář konzervativní, který předpokládá zachování
stávající situace, scénář progresivní,
který předpokládá propad zelených
(tento scénář Mrklas považuje za nejpravděpodobnější), dále konsensuální
s preferencí velké koalice a také nejisté scénáře, vyvinuvší se v případě ekonomické krize či zostřeného mezinárodního napětí.
Případové studie České republiky,
Polska, Slovenska a Rakouska
Po přestávce přišel na řadu druhý
blok, který analyzoval situaci pravice
v jednotlivých středoevropských zemích. První přišel na řadu Stanislav
Balík z brněnské Masarykovy univerzity, který se zaměřil na situaci
v českých regionech. Na nižší územní
úrovni má podle něj pravice lepší postavení než levice, která trpí zejména
nedostatkem známých tváří.
Balík pro svůj výzkum využil tzv. indexu úspěšnosti, který hodnotil úspěšnost strany oproti posledním volbám.
V tomto ohledu ODS v roce 2008
uspěla ve Středočeském, Jihočeském
a Zlínském kraji a Kraji Vysočina,
naopak propad zaznamenala v Karlovarském, Ústeckém, Pardubickém
a Jihomoravském kraji. KDU–ČSL
zase relativně uspěla v Karlovarském
a Plzeňském kraji, naopak propadla
ve svých baštách na Vysočině a v Olomouckém kraji. KDU–ČSL však podle Balíkovy statistiky od roku 1990

téma

…v předvečer voleb

Slovensko – kdo, s kým,
kde a za kolik?
Slovenskou situaci následně uvedeným citátem zmapoval Lubomír Kopeček. U našich východních sousedů
existují tři relevantní pravicové strany
– KDH, SDKÚ a SMK. KDH Kopeček charakterizuje jako stranu iden-

tity, kterou volí věřící katolíci a tato
vazba je silně institucionalizovaná.
U strany Pavola Hrušovského je nyní
na pořadu dne otázka s kým spolupracovat, zda to bude Směr, a také hledání charismatického lídra, který straně
dosud chyběl.
Stejně jako KDH i SMK je silně
institucionalizovaná a váže se na etnickou identitu, stejně jako KDH ale
řeší řadu problémů – především jestli
se stále držet u vlády, dále otázku sebeidentifikace, tj. zda se chápat jako
strana nebo koalice (a s tím související otázka personální obměny) a také
klesající demografickou křivku jejího
elektorátu. Relativně lepší perspektivu z pravicových stran na Slovensku má podle Kopečka SDKÚ-DS,
i ta však musí vyřešit spoustu otázek
– vypořádat se musí s hrozbami organizační destrukce a klientelismu, obměnou stranické elity i lídra a hlavně
musí najít další voliče.
Slovenská pravice jako celek by se
pak měla podle Kopečka zaměřit na
hledání partnera (Směr?, HZDS?)
a pokusit se oslovit nového (nepravicového) voliče.
Závěrečnou přednášku obstaral
další brněnský politolog Vít Hloušek,
který se zaměřil na Rakousko. Zde po
dlouhou dobu dominovala socioekonomická konfliktní linie, kterou však
v 90. letech částečně vystřídala postmaterialistická konfliktní linie a spor
o podobu režimu. Největší pravico-

vá strana v Rakousku – strana lidová
(ÖVP) – podle Hlouška doplatila na
přelomu tisíciletí na zhoršenou komunikaci se svým potenciálním pravicovým partnerem – Svobodnými, a na
to doplatila zmenšením voličského jádra.
ÖVP se však, stejně jako slovenské
pravicové strany, potýká s řadou problémů – především doplácí na opakovanou velkou koalici, ve které je nucena dělat velké ústupky, nevydařenou
výměnu elit, kdy nedokázala (zatím)
nahradit charismatického Wolfganga
Schüssela, přílišný posun do politického středu, který straně odebírá voliče, a také nevyjasněný vztah k menším pravicovým stranám FPÖ a BZÖ.
U těchto stran je pak problémem jejich vzájemný vztah, kdežto strany
vznikly na vzájemném rozporu, regionálně omezené zakotvení BZÖ (podle Hlouška dochází k tzv. bavarizaci
rakouské politiky, obdobně jako CSU
v Německu působí pouze v Bavorsku
i BZÖ je činná pouze na úrovni Korutan). BZÖ také zatím marně hledá vhodného lídra po zesnulém Jörgu
Haiderovi.
Konference přilákala do auly CEVRO Institutu na osm desítek zájemců
z řad studentů i odborníků a přinesla
spoustu nových informací o vývoji pravice v sousedních zemích. Vedle přednášek mohli přihlížející vznést i dotazy na přednášející, které konferenci
vhodně obohatily.
INZERCE

WWW.PETRSOKOL.CZ

VÁŠ KANDIDÁT Č. 27
OKROUŽKUJTE SOKOLA

PhDr. Petr Sokol
vysokoškolský učitel • odborník na EU

Podpořte mne prosím svým preferenčním hlasem

CEVROR E V UE

kontinuálně klesá v počtu zastupitelů
a jediným světlým obdobím je pro ni
úsek 1998–2002, kdy se otevírala novým voličským segmentům (což je popření tradičního doporučení, že chceli KDU-ČSL uspět, měla by zacílit na
své tradiční skupiny). V další části své
přednášky se pak Balík věnoval skládání koalic a působení stran po krajských volbách.
V další přednášce se politolog CEVRO Institutu a šéfredaktor CEVRO
Revue Petr Sokol zaměřil na situaci
v Polsku. Vymezil několik fází vývoje
polského stranického systému a následně se zaměřil na srovnání dvou
potenciálně pravicových stran – Občanské platformy (PO) a Práva a spravedlnosti (PiS). Tyto strany se lámou
na několika tématech:
®® tradicionalismus vs. modernizace
®® město vs. venkov
®® evropská integrace vs. národní stát
®® liberální ekonomika vs. sociální akcent
®® méně vs. více role církve
®® severozápad (PO) vs. jihovýchod
Polska (PiS)
®® liberálně-konzervativní strana vs.
sociálně-konzervativní strana
Strany se však liší i podle dalších
kritérií, jako například vzdělání, věku
a bydliště (voliči PiS jsou většinou
méně vzdělaní a starší občané vesnic a menších měst, u PO platí opak).
V posledním období Sokol v Polsku
sleduje trend tzv. irlandizace, která má srovnávat situaci v Polsku s Irskem, kde také vedle sebe existují dvě
silné pravicové strany, které nejsou
postaveny na socioekonomické konfliktní linii – tato situace může v Polsku střednědobě vydržet, míní Sokol.
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Volby do EP:
Krize zatím levici
nepomáhá
Pátého a šestého června přistoupí v 27 členských státech
EU voliči k urnám, aby vybrali 736 zástupců v parlamentním
shromáždění, které by mělo reprezentovat téměř půl miliardy
občanů Unie. Jaké výsledky můžeme očekávat napříč Evropou?

Pro pravici se zatím předvolební prognózy jeví velmi dobře. Strany napravo od středu vedou ve většině velkých
států Unie. Aliance CDU/CSU hladce poráží socialisty v Německu, Sarkozyho Svaz pro lidové hnutí si udržuje
několikaprocentní náskok před socialisty ve Francii, Berlusconiho nová
strana Lid svobody (spojení Vzhůru
Itálie a konzervativní Národní aliance) drtivě válcuje spojenou italskou
levici, a to s náskokem kolem 15 %.
Ve velkých státech vede pravice

CEVROR E V UE

Cameronovi britští konzervativci mají
dvojciferný náskok před labouristy
a daří se jim brát i hlasy euroskeptické
Strany pro nezávislost Spojeného království (UKIP).
Nejvyrovnanější předvolební situace z velkých unijních států je ve
Španělsku, kde obě velké strany mají
zhruba stejnou podporu, i když v květnových výzkumech se zdá, že pravicoví
lidovci získávají nepatrný náskok.
Pravice dominuje žebříčkům předvolebních průzkumů také v největším
z nových členských států – sousedním
Polsku. Vládní Občanská platforma
premiéra Tuska si drží vysokou popularitu a ve volbách do EP by mohla
získat až polovinu hlasů. Na druhém
místě navíc následuje se zhruba dvacetiprocentní podporou také pravicové Právo a spravedlnost (PiS).
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Prezidentova dcera do EP?
Mezi velké státy Unie můžeme přiřadit i dalšího „nováčka“ – Rumunsko.
V balkánské zemi pokračuje vyrovnaný souboj z loňských parlamentních
voleb, když prezidentovi a premiérovi pravicoví liberální demokraté mají

vyrovnanou bilanci s koaličními sociálními demokraty. Pikantnost volbám v Rumunsku dodává skutečnost,
že jako nezávislá se do voleb pustila
i dcera prezidenta Traiana Basesca
Elena. Její šance na zvolení jsou dosud relativně vysoké – i nejméně příznivé odhady jí dávají až 4 % hlasů, což
pohodlně stačí na mandát v EP!
Na předvolební situaci ve středních
a menších státech se podívejme regionálně. Ve Skandinávii se mohou konzervativci těšit na vítězství ve Finsku
i na legendu automobilové ralye Ariho Vatanena, který se po pěti letech
poslancování za Francii vrací domů do
Finska, kde již jednou evropským poslancem byl.
V dalších dvou unijních severských
státech je situace před volbami vyrovnaná. Ve Švédsku soupeří sociální demokraté s konzervativci a v Dánsku
s liberály. Oba souboje jsou zatím dost
vyrovnané, ale s mírným náskokem levicových stran.
Na jihu Evropy se zatím daří spíše
socialistům. Ti vedou v Řecku i v Portugalsku, kde ale opoziční středopravicoví sociální demokraté mocně dotahují. Levice se blíží k volebnímu
vítězství také v nejmenším členském
státu vůbec – na středomořské Maltě.
A tak by kromě již výše zmíněné Itálie mohla pravice vyhrát v jižní Evropě
pouze na Kypru.
V Beneluxu jsou preference zatím
velmi rozdílné. Křesťanští demokraté vedou v Lucembursku a ve vlámské
části Belgie. Socialisté vévodí popularitě ve francouzskojazyčné části Belgie.
V Nizozemsku výzkumy připisují volební vítězství Straně svobody, kterou nedávno založil známý kritik islámu a autor filmu Fitna Geert Wilders. Úspěch
jeho strany však velmi závisí na volební
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účasti, protože jeho voliči mají nízkou
volební disciplínu a není jasné, kolik
jich nakonec k urnám skutečně přijde.
Ze západní Evropy zmiňme ještě
Irsko, kde po letech dominance pravicové strany Vojáci osudu (FF) pravděpodobně zvítězí opoziční strana Irský
kmen (FG), která patří v politickém
spektru k pravému středu. Ze starých
členských států jsme už nezmínili jen
Rakousko.V alpské republice v posledních týdnech předstihli lidovci sociální demokraty, ale rozdíl se počítá
jen na jednotlivá procenta.
Kandiduje i vnuk českého krále
Ve střední a východní Evropě stojí za
zmínku určitě Maďarsko, kde opoziční pravicový Fidesz podporuje přes 60
procent voličů, zatímco vládní socialisty
jen asi pětina voličů. Pro Čechy není jistě bez zajímavosti fakt, že dvojkou kandidátky konzervativního Maďarského
demokratického fóra je vnuk posledního českého krále Karla I. – Jiří (György) Habsburk, který je tak jedním z teoretických následníků českého trůnu.
Menší je dominance levicového
Smeru na Slovensku. Také ten však ve
voličských preferencích atakuje hranici padesáti procent. Z uvedeného tedy
vyplývá, že pouze Česká republika
se vymyká z trendu zemí visegrádské
čtyřky, protože v dalších třech zemích
skupiny jedna strana stranickému pelotonu jasně vévodí. Naopak u nás je
výsledek voleb stále otevřený.
Pravice očekává volební vítězství
také v Litvě, Estonsku a Bulharsku,
vyrovnaný je souboj ve Slovinsku a nepřehledný po ekonomickém kolapsu
v Lotyšsku.
Celkově se zatím zdá, že nejsilnější
frakcí v EP zůstane i po volbách středopravicová Evropská lidová strana,
a to přes odchod konzervativců z Británie a ODS z této skupiny. Nová skupina, v níž bude ODS, by podle odhadů mohla být čtvrtá nejsilnější za
lidovci, socialisty a liberály. Ani ekonomicky asi v evropském měřítku levici úspěch nepřinese.
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V pondělí 11. května se uskutečnila na půdě CEVRO Institutu
dosud největší diskuze kandidátů do letních voleb do Evropského
parlamentu. Zástupci celkem patnácti politických subjektů
diskutovali o svých prioritách a odpovídali na otázky expertů
týkající se Evropské unie.

kový záznam konference najdete opět
na stránkách CEVRO Institutu).
Po prezentaci volebních průzkumů
CVVM, které ukázaly vyrovnanost
obou nejsilnějších stran, byl v závě-

ru konference opět prostor na dotazy expertů i otázky z publika. Dostalo
se tak na témata federalizace Evropy,
roli Evropského parlamentu či volební programy jednotlivých stran.

Výstupy parlamentní činnosti českých poslanců EP
1/ procentuální účast na hlasování 2/ počet položených interpelací 3/ návrhy
usnesení 4/ zprávy 5/ stanoviska 6/ vystoupení na plenárním zasedání 7/ prohlášení
strana skupina

1

2

3

4

5

6

7

Zuzana Roithová

KDU–ČSL EPP–ED

95 % / 24. 18 / 326. 3 / 356. 1 / 365. 2 / 195. 209 / 50. 2 / 154.

Libor Rouček

ČSSD

PES

93 % / 48. 9 / 460. 5 / 296. 0 / 487. 2 / 195. 100 / 159. 1 / 249.

Nina Škottová

ODS

EPP–ED

92 % / 70. 5 / 563. 0 / 550. 0 / 487. 1 / 303. 13 / 588. 1 / 249.

Jan Březina

KDU–ČSL EPP–ED

91 % / 99. 20 / 305. 0 / 550. 0 / 487. 2 / 195. 38 / 401. 0 / 405.

Věra Flasarová

KSČM

GUE–NGL

90 % / 139. 5 / 563. 5 / 296. 1 / 365. 3 / 131. 32 / 456. 1 / 249.

Oldřich Vlasák

ODS

EPP–ED

89 % / 145. 13 / 397. 0 / 550. 1 / 365. 1 / 303. 42 / 369.

Josef Zieleniec

SNK–ED

EPP–ED

89 % / 161. 1 / 631. 1 / 480. 0 / 487. 1 / 303. 14 / 582. 0 / 405.

Vladimír Remek

KSČM

GUE–NGL

87 % / 194. 7 / 517. 3 / 356. 1 / 365. 2 / 195. 40 / 384. 0 / 405.

Jaroslav Zvěřina

ODS

EPP–ED

87 % / 220. 9 / 460. 0 / 550. 0 / 487. 0 / 442. 12 / 591. 0 / 405.

Ivo Strejček

ODS

EPP–ED

86 % / 227. 8 / 477. 0 / 550. 0 / 487. 0 / 442. 22 / 533. 1 / 249.

Petr Duchoň

ODS

EPP–ED

86 % / 232. 6 / 539. 0 / 550. 2 / 251. 0 / 442.

Hynek Fajmon

ODS

EPP–ED

86 % / 249. 39 / 198. 0 / 550. 0 / 487. 0 / 442. 21 / 541. 0 / 405.

Jana Bobošíková NEZ

NI

82 % / 348. 28 / 249. 3 / 356. 0 / 487. 0 / 442. 80 / 202.

Jiří Maštálka

5 / 637.

4 / 59.

0 / 405.

3 / 90.

KSČM

GUE–NGL

81 % / 367. 8 / 477. 6 / 278. 1 / 365. 2 / 195. 48 / 332. 2 / 154.

Miloslav Ransdorf KSČM

GUE–NGL

80 % / 375. 7 / 517. 4 / 321. 2 / 251. 3 / 131. 33 / 443.

3 / 90.

Vladimír Železný

NEZ

IND/DEM

79 % / 398. 4 / 585. 2 / 406. 0 / 487. 2 / 195. 24 / 518.

3 / 90.

Daniel Strož

KSČM

GUE–NGL

79 % / 401. 8 / 477. 2 / 406. 0 / 487. 0 / 442. 38 / 401.

20 / 2.

Richard Falbr

ČSSD

PES

78 % / 407. 8 / 477. 1 / 480. 0 / 487. 0 / 442. 22 / 533. 1 / 249.

Jan Zahradil

ODS

EPP–ED

77 % / 420. 7 / 517. 0 / 550. 0 / 487. 0 / 442. 10 / 604. 0 / 405.

Tomáš Zatloukal

SNK–ED

EPP–ED

76 % / 446. 12 / 415. 1 / 480. 1 / 365. 0 / 442. 33 / 443. 2 / 154.

Milan Cabrnoch

ODS

EPP–ED

75 % / 460. 6 / 539. 0 / 550. 1 / 365. 1 / 303.

8 / 620.

Miroslav Ouzký

ODS

1 / 249.

EPP–ED

73 % / 487. 24 / 271. 7 / 259.

6 / 73.

6 / 44.

187 / 58. 1 / 249.

Jaromír Kohlíček KSČM

GUE–NGL

68 % / 534. 6 / 539. 10 / 224. 3 / 160.

4 / 88.

92 / 174.

7 / 24.

Jana Hybášková

EPP–ED

64 % / 557. 19 / 312. 33 / 96. 0 / 487. 1 / 303. 45 / 355.

3 / 90.

ED

Zdroj: Analytické centrum, www.analystcentre.eu
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Úvodní blok patřil představení jednotlivých dosud činných poslanců EP
a prezentace jejich činnosti. Na své
vystoupení měli každý striktně jednu minutu, po níž následovaly dotazy
expertní skupiny (tvořené prorektorem CEVRO Institutu Petrem Kolářem, prorektorkou Masarykovy univerzity Markétou Pitrovou, Adamem
Černým z Hospodářských novin, lektorem CEVRO Institutu Milošem
Brunclíkem a v druhé části tajemníkem prezidenta republiky Ladislavem
Jaklem). Dostalo se tak na řadu ožehavých otázek, například finančních
náhrad za práci poslance, otázky činnosti lobbistů v EP či konkrétní návrhy na omezení byrokracie v EP. Kandidát ČSSD Libor Rouček například
uvedl, že by v době českého předsednictví EU neshazoval vládu, Jana Bobošíková pak přislíbila, že pokud bude
zvolena, vzdá se nároku na vyšší evropský plat.
Mezistupeň před druhou částí obstarala analýza spolupořádající instituce, Analytického centra, které
zhodnotilo činnost stávajících europoslanců z pohledu jejich hlasování,
předložených stanovisek či komentářů v médiích a srovnání s průměrem
Evropské unie (podrobné zhodnocení
najdete v tabulce). Obsáhlá analýza,
jejíž plné znění najdete na stránkách
CEVRO Institutu, například také
uvedla, že v médiích se suverénně nejvíce objevoval lídr ODS Jan Zahradil, či že socialističtí poslanci hlasovali
takřka ve všech hlasováních pro.
Druhou část obstarala prezentace programů jednotlivých kandidátů. Předsedající diskuse, komentátor MF Dnes Martin Komárek, opět
nedal řečníkům nic zadarmo a každý
z nich musel vměstnat své teze do jedné minuty. Vystoupit tak mohli nejen
zástupci velkých stran, ale i reprezentanti menších subjektů, které nejsou
na půdě EP dosud zastoupeny. Diskuse tak přinesla plejádu názorů a byla
pestrým vodítkem pro posluchače
a voliče před červnovým kláním (zvu-

nejviditelnější
je Zahradil
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Eduard Kukan / Postavení
slovenské pravice se zlepšilo,
perspektivu spojení však nevidím

Eduard Kukan (*1939)
• poslanec NR SR
• místopředseda SDKÚ–DS
• bývalý ministr zahraničí SR
a velvyslanec Československa
při OSN
Slovenská prezidentská kandidátka Iveta
Radičová jen těsně prohrála v druhém kole
prezidentských voleb s Ivanem Gašparovičem. Jak její úspech zapůsobil na pravici
a její postavení na Slovensku?

Dobrý výsledok Ivety Radičovej
v prezidentských voľbách bol pre pravicu na Slovensku povzbudením. Už to,
že sa podarilo podpísať dohodu SDKÚ
DS, KDH a SMK o tom, že spoločne
podporia I. Radičovú, bol pozitívny
signál pre verejnosť v tom, že v dôležitých otázkach sa vieme dohodnúť.
Výsledok vo voľbách sa dal vysvetliť
ako odkaz verejnosti vláde R. Fica, že
nie je to tak, že jeho vláda sa ako jediná môže prezentovať ako zástupkyňa
drvivej väčšiny občanov Slovenska. Že
jej často používaný argument, že má
skoro neobmedzenú podporu slovenskej spoločnosti, je falošný a nepravdivý. Toto je dobrý signál pred ďalšími
voľbami, ktoré v tomto roku budú na
Slovensku.
Zemi již tři roky vládne Ficova vláda. Je
dnes slovenská pravice v lepší situaci než
při nástupu Fica k moci?
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Postavenie pravice sa objektívne posilnilo tým, že dnes Ficova vlá-
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da musí riešiť problémy, ktoré ukazujú na jej mnohé viditeľne negatívne
stránky (korupčné aféry, časté výmeny ministrov a pod.) Pravici sa darí
lepšie koordinovať spoločný postup
v parlamente, ako to bolo v minulosti.
Jej väčšiu váhu však narušujú vnútorné problémy, ktoré strany musia riešiť (SMK.)
Považujete za perspektivní, že by pravice
někdy v budoucnu integrovala do jednoho
celku, tak aby konkurovala populisticko-nacionalistickému bloku Fico–Slota?

Takúto perspektívu vidím ako nereálnu. Skúsenosti ukazujú, že pravicové strany na takýto druh spolupráce nie sú ešte pripravené. V minulosti
už SDK-DS navrhla napríklad uzavrieť dohodu o povolebnej spolupráci
s KDH. Nestretlo sa to však s pochopením a súhlasom. Užšia spolupráca pravice v budúcnosti je realistická
a verím, že vývoj sa bude vyvíjať takýmto smerom. Ale na integráciu pravice do jedného celku už dnes, na to
ešte nedozrela u všetkých jej členov
situácia.
Blíží se volby do Evropského parlamentu.
Jaké si dává SDKÚ-DS cíle a s jakým programem jde do voleb?

SDKÚ-DS ide do volieb do EP
s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a urobí všetko pre to, aby ho dosiahla. Nechcem predpovedať, koľko
mandátov získame, ale môžem povedať, že zopakovanie výsledku z predchádzajúcich volieb by sme považovali za úspech. Program SDKÚ-DS chce
osloviť voličov tým, že jeho hlavným
obsahom budú návrhy, ako riešiť súčasné negatívne dopady svetovej ekonomickej a finančnej krízy. Lebo si

myslíme, že to sú otázky, ktoré dnes
najviac trápia občanov Slovenskej republiky.
Slovenskem v uplynulých dnech otřásla aféra hlasování I. Radičové za kolegyni
v parlamentu. Jak tato kauza dopadla na
SDKÚ-DS a považujete i nadále Radičovou
za budoucnost slovenské pravice?

Hlasovanie kolegyne Radičovej
v parlamente bola nepríjemná záležitosť. Ale SDKÚ-DS vyjadrilo podporu I. Radičovej s tým, že sa stala poľutovaniahodná chyba. Ocenili
sme, I. Radičová ju statočne priznala a ospravedlnila sa za ňu. Následný krok, ktorý urobila I. Radičová,
bol jej osobným rozhodnutím. O tom,
aké bude miesto a úloha I. Radičovej
v budúcom vývoji slovenskej pravice,
bude záležať iba na nej a na krokoch,
ktoré urobí.
Do parlamentních voleb na Slovensku zbývá ješte více než rok. Co musí pravice ve
zbývajícím čase udělat, aby tentokrát dosáhla lepšího výsledku?

Výsledok SDKÚ-DS v predchádzajúcich voľbách nebol zlý. Niektoré pravicové strany vtedy zlyhali,
pretože sa nepodarilo nájsť spoločnú dohodu pri tvorbe novej vlády. To
bolo rozhodujúce zlyhanie. V zostávajúcom čase do volieb by mala pravica užšie spolupracovať, postupovať
spoločne, zvoliť správnu strategiu
(niekedy sa totiž ukazuje že Ficovmu
Smeru škodí najviac on sám). Veľmi
dôležité bude nájsť a komunikovať
správny signál voličom, že pravica
bude po voľbách postupovať spoločne a jednotne a to aj pri zostavovaní novej vlády po parlamentných voľbách.

Vysoká škola CEVRO Institut vydala Ochrana pokojného stavu správními orgány
sborník z konference Ochrana pokojného stavu správními orgány, která se konala ke konci září v Českém Krumlově pod záštitou ochránce veřejných práv
Otakara Motejla. | Do odborného sborníku věnujícího se paragrafu 5 Občanského zákoníku přispěli: Jan Bajura, Zdeněk
Fiala, Eva Hamplová, Petr Kolář, Otakar Motejl, Vladimír Novotný, František Parlík, František Zoulík. | Počet stran: 46.
Cena vč. poštovného a balného: 40,– Kč. Objednávky na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769.
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Nelitujme
telekomunikační
balíček

V ojtěch B ednář
sociolog a publicista

Problém
Současný internet s sebou přinesl
mnoho nových jevů. Jedním z nich je
masivní šíření multimediálního obsahu. V rámci výměnných (P2P) systémů je možné prostřednictvím sítě distribuovat velké objemy dat. Většina
z nich je v současnosti představována filmy a hudbou. Tyto záznamy jsou

Když Evropský parlament na svém zasedání 6. května 2009 přijal
takzvaný telekomunikační balíček, stalo se s pozměňujícím
návrhem jdoucím proti záměru Rady EU, i proti předchozí dohodě
mezi Radou a parlamentem. Norma, která by měla poměrně
zásadním způsobem proměnit telekomunikační trh v EU, tak
zůstává ve stavu, ve kterém je pravděpodobně pro některé státy
nepřijatelná.

šířeny nekontrolovatelně, zadarmo
a mimo vydavatele, správce a majitele
autorských práv.
Majitelé práv, jež jsou zastupováni zájmovými organizacemi (IFPI,
RIAA, OSA atd.) považují výše popsaný stav za nepřijatelný. Data, která bez toho, aby jim bylo zaplaceno,
protečou výměnnými sítěmi, kvantifikují jako svou ztrátu, a dospívají tak
k astronomickým částkám. Prozatím
všechny jejich pokusy o omezení ztráty
ovšem narazily na naprostou neefektivitu. Specifický princip a architektura
internetu neumožňují výměnné služby vypnout, a prakticky ani regulovat.
Stejně neúspěšné byly i snahy soudně
postihovat jednotlivé uživatele P2P
systémů. Soudy trvají dlouho, musí se
dokazovat. Filmy se sdílejí dál.
Velcí majitelé autorských práv proto ztratili důvěru v justici. Ve svém
boji proti něčemu, co objektivně vzato
nejsou schopni zastavit, dospěli k názoru, že jedinou cestou je automatizované a okamžité odpojování od internetu těch, kteří podle jejich soudu
porušují práva. Ve svém boji za takovou ideu našli spojence – Francii.
A klauzuli, která by to potenciálně
umožnila, se jim podařilo zabudovat
do telekomunikačního balíčku, jež byl
následně schválen bez ní. K nelibosti
Francie i českého předsednictví.

Jestliže existuje něco, na co by měl
mít stát absolutní monopol, je to spravedlnost. Nepružní hudební vydavatelé budou časem logikou tržních mechanismů vytlačeni do historie. Svou
pozici si nemohou udržovat tím, že se
pokusí převzít část kompetence, která
spadá státu, jeho moci soudní. Kompetence určit, kdo porušuje zákon.
Právě takové přesunutí bylo ambicí odpojování uživatelů internetu při
podezření na to, že jsou „piráty“. Její
pochopení ze strany některých europoslanců vedlo k tomu, že telekomunikační balíček byl přijat v podobě,
v níž patrně není pro všechny akceptovatelný.
Balíčku by nám nemělo být líto. Je
škoda, že se jeho přijímání ještě více
zkomplikovalo. Onen zdánlivý detail
mezi důležitými věcmi, který vedl ke
zmíněným komplikacím, ale ve skutečnosti není detailem. Je to maličkost
mnohonásobně důležitější než snaha
o omezení monopolů a otevření sítí.
Na rozdíl od ostatních bodů se totiž
naprosto bezprostředně dotýká svobody a bezpečnosti každého z nás.

CEVRO je na
FACEBOOKU

Důsledky
Tolik k popisu problému. Nechám stranou fakt, že takzvaní piráti představují
možná nadpoloviční většinu uživatelů
internetu. To důležitější je jinde.

Připojte se k nám.
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Telekomunikační balíček je Evropskou normou, která má vytvořit předpoklady pro harmonizaci (a společnou regulaci) telekomunikací v EU.
Obsahuje části o vytvoření společného „telekomunikačního úřadu“,
tedy de facto nadnárodního regulátora telekomunikací. Zavádí společnou koordinaci využívání radiových
frekvencí. Vynucuje oddělování poskytovatelů komunikační infrastruktury od služeb, a dokonce umožňuje
násilné rozdělení firem, u nichž by to
nešlo po dobrém.
Telekomunikační balíček byl poměrně dlouho u ledu až do kompromisu, který vyjednalo české předsednictví. Pak byl ovšem parlamentem
schválen v jiné než dohodnuté podobě. Stalo se tak díky formulaci o právech uživatelů internetu. Tato formulace měla umožňovat od sítě odpojovat
takzvané piráty. Části europoslanců to
přišlo jako nemístné omezování práv
spotřebitelů a občanů. Proto prosadili
pozměňovací návrh, který toto explicitně zakazoval, respektive vynucoval
rozhodnutí soudu, a jeho přijetím se
dostali do sporu s Radou.
Jsem zastáncem názoru, že stát by
měl být tak minimální, jak je to jen
možné, a že co nejvíce jeho činností by se mělo přesouvat na soukromé
subjekty. Na druhé straně ale existují obory, v nichž má mít stát naprostý monopol. Klauzule o právech v telekomunikačním balíčku by se mohla
stát příkladem špatného předání pravomocí. A zdánlivě bezvýznamný detail by mohl být velkým škrtem v tom,
jak jsme se dohodli, že bude vypadat
spravedlnost.

9

aktuálně
Evropská unie

Jaká Unie pro naši
budoucnost
Před nedávnem jsem vstupoval do budovy Evropského parlamentu a mou
pozornost zaujal poutač zavěšený nad
vchodem. Stála na něm věta: Jaké
energii má patřit budoucnost? Otázku doplňovaly symboly tepelné, sluneční, větrné a jaderné energie. Napadlo mě, že se jedná o reklamu na
některou z konferencí, kterých v Evropském parlamentu probíhá celá
řada. Jenže bližší pohled prozradil
můj omyl. Billboard je ve skutečnosti
součástí kampaně Evropského parlamentu, která usiluje o připoutání pozornosti k letošním evropským volbám.
A tady končí legrace. Kdosi z evropských úředníků totiž zřejmě pro

kampaň vybral témata, o nichž si asi
myslí, že by je měl řešit Evropský parlament. U většiny z nich se ovšem díky
špatnému výběru jedná o klamavou
reklamu na Evropský parlament. Na
otázku, jakou energii chceme využívat
v budoucnu, musíme hledat odpověď
u nás doma, a nikoli v Bruselu. Volba energetické politiky je dobrým příkladem oblasti, kde rozhodování musí
zůstat na národních státech. Opak by
vedl k situaci, kdy by Evropská unie
mohla zavřít naše jaderné elektrárny
nebo naopak donutit Rakušany jadernou energii využívat. A to by nebyla
Unie, jakou si představujeme.
Věřím, že „energetický“ billboard
zvoucí k volbám vznikl jen omylem.

O ldřich V lasák
poslanec EP

Existuje celá řada oblastí, v nichž je
výhodnější koordinovat rozhodování na evropské úrovni. Volba energetické politiky k nim ale určitě nepatří.
Předvolební kampaň Evropského parlamentu nechtěně zdůraznila
skutečnost, že o tom, co bude tématem evropských voleb, musí rozhodovat voliči v jednotlivých státech
a nikoli někdo anonymní a nevolený
v centru Evropské unie. Propagovat
účast občanů v evropských volbách
je jistě bohulibé. Nic dalšího již ale
unijním orgánům nenáleží. Pokud se
toho budou držet, přispějí k pozitivnímu hodnocení Evropské unie největší měrou.

kraje/obce

M ichal P olanecký

CEVROR E V UE

Kam vítr, tam plášť
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V letech 2005–2006 jsem úspěšně absolvoval Liberálně-konzervativní akademii Cevro. Poznal jsem mnoho fajn
lidí, kteří se dokázali společně bavit o čemkoli a navzájem si předávali zkušenosti ze svých okresů a krajů.
Byla doba předvolební a zkušenosti
z akademie mnoha lidem napomohly dostat se do různých úrovní municipalit. Já jsem se stal místostarostou
města Milevska, kolegyně jezdící se
mnou do Prahy na přednášky se stala
místostarostkou Písku. Všichni jsme
byli plni elánu a plánů, co se nám podaří změnit. Uběhlo doslova pár let.
Já jsem stále místostarostou Milev-

ska. Kolegyně však již v Písku na radnici nepůsobí. Rezignovala. Opustila
po mnoha letech ODS ze dne na den.
Média o tomto kroku věděla dříve než
kolegové z oblasti. Nyní je předsedkyní krajského sdružení Strany svobodných občanů a chystá se do voleb.
U závěrečných zkoušek na akademii Cevro jsem měl v hodnotící komisi pana Macha, člověka, kterého
si vážím. V té době jsem netušil, jaký
obrat v ODS nastane. Neuspokojené
ambice, nechuť něco měnit v řadách
ODS a raději začít na vlastní pěst budovat něco nového. Historie se opakuje.

místostarosta Milevska

Politické strany mají tisíce členů
a je naivní si myslet, že všichni mají
stejný názor na veškerou problematiku. Pokud každý člen, který názorově narazí u většiny, založí politickou
stranu, čeká Českou republiku doba,
kdy do voleb budou vstupovat stovky politických stran. Z mého pohledu
je nejvyšší čas na většinový politický
systém a není to jen můj názor. Pokud mají být nastaveny kvalitní reformy, musí je navrhnout a schválit většina. V opačném případě bude vždy
prostor pro výmluvy na malé koaliční partnery, držící v rukou osud České republiky.

aktuálně
kraje/obce

J iří V ambera
člen Stínové rady
Královéhradeckého kraje

Na posledním jednání krajského zastupitelstva se starosta Žírče Libor Mojžíš
zeptal radní zodpovědné za zdravotnictví Jany Třešňákové, jaký je stav interního oddělení nemocnice v Náchodě. Z následující diskuze jsme seznali
smutnou pravdu. Kraj zdravotnictví
doopravdy neřídí. Kromě vracení poplatků se jenom mluví a mluví. O omezení provozu interního oddělení pro
nedostatek personálu se rada dozvěděla vlastně dodatečně. Vedení náchodské nemocnice si muselo poradit samo.
Předseda zdravotního výboru dr. Veselý
se nás snažil uklidnit. Podle něho omezení provozu interního oddělení nevadí
a pacienti se nemají čeho obávat. Žádné oddělení nepracuje se stoprocentní
obložností, některá mají obvykle vol-

Malé zamyšlení nad
velkým problémem
nou skoro polovinu lůžek, a tak si v případě potřeby s internou vypomůžou.
Praxe uzavření části oddělení se vlastně
praktikuje v nemocnicích každou chvíli
– jen se tomu říká třeba malování.
Vyřešit nedostatek personálu je obtížný problém. Určitě se projevuje v celé
republice a musí se řešit především na
centrální úrovni. Když mají nyní kvalitní odborníci možnost najít mnohem
lépe placená místa i mimo Českou republiku, máme dvě možnosti. Buď zadrátovat znovu hranice, ale to půjde
v Evropské unii jen těžko. Nebo v konkurenci zaměstnavatelů uspět a nabídnout takové podmínky, aby doktoři rádi
pracovali doma. Nemusí to vždycky být
jen výše platu, která rozhodne. Pro
mnoho mladých lékařů a sester je velmi

důležitá pracovní perspektiva, možnosti kariéry a příležitost ke vzdělávání.
I kraj ale má možnosti na své úrovni vytvářet pracovní podmínky atraktivní, konkurenceschopné. K tomu
patří i kvalitní vybavení pracoviště.
Součástí této snahy byla například
i rázová digitalizace krajských nemocnic. Investice veliká, ale podle odborníků odpovídajícím způsobem zlepšující úroveň zdravotní péče o obyvatele
kraje. Nerovné podmínky jednotlivých nemocnic a zachování lůžkového
fondu zase měly zajistit spojení všech
nemocnic do jedné. To by posílilo i základní podmínku atraktivity zdravotnického pracoviště – že zaměstnanci získají práci dlouhodobou a budou
mít dobré vyhlídky do budoucna.

poslanecká sněmovna

místopředsedkyně PS

Takže budou předčasné volby. Za pár
měsíců to bude dvacet let, co jsme
opět svobodní. Navazujeme na demokratickou éru první republiky. Ta, s lítostí řečeno, trvala též pouze dvacet
let. Rozvrátili ji nejprve nacisté, poté
komunisté. Chtěli jsme rychle všechno dohnat. Jenomže společnost zraje
pomalu, přeskočit některé etapy nejde. Z dvaceti svobodných let je téměř
polovina poznamenána vládní nestabilitou.
Do Sněmovny volíme poměrným
systémem. Dlouhodobě se ukazuje,
že tento systém nám dobře neslou-

Krvavá kampaň, krvavé
kompromisy, krvavé účty
ží, přesto ke změně zatím nedojde.
Skončila vláda Mirka Topolánka a vystřídala ji takzvaná vláda úřednická.
Na krátký čas se tedy zmírní spory
mezi politickými stranami, protože
vybíjet se na vládě v demisi už vážně
nemá cenu. Klid bude zdánlivý a velmi dočasný.
Potom vypukne volební kampaň.
Očekávám, že bude velmi ostrá, negativní. Oranžový drak začne řvát a chrlit sliby, hlas rozumu nebude tolik
slyšet. A protože je naše společnost
dlouhodobě rozdělena téměř půl na
půl vznikne vláda velkých kompromi-

sů. Personálních i programových. Některé sliby se splní, mnohé spadnou
pod stůl. Odehrají se spory o ministry koaliční vlády. Poměry se nezlepší. Jinými slovy: chystá se velká bitva. Bude stát hodně peněz, sil, času
a energie a na jejím konci budeme
tam, kde jsme nyní. Ale už bez oněch
promrhaných peněz, sil, času a energie. Nic proti volbám, bez této soutěže demokracie nemůže fungovat.
Ale příliš dlouho od nich očekáváme
velkou změnu, kterou nemohou přinést. Beze změny volebního zákona…
a jsem opět na začátku.

CEVROR E V UE

M iroslava N ěmcová
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událost roku

„Češi se Slováky
stále soupeří,“
říká Eduard Kukan

CEVROR E V UE

První ze série přednášek na téma „20 let svobody, 10 let CEVRO“
se uskutečnila první květnové pondělí v útrobách vysoké školy
CEVRO Institut. V rámci nich bude CEVRO každý měsíc nabízet
přednášku se zajímavou osobností uplynulých dvaceti let
a oslavy vyvrcholí v listopadu velkou konferencí o dvaceti letech
svobody v České republice. První pozvání na diskusní večer přijal
někdejší ministr zahraničí Slovenska a dnešní místopředseda
SDKÚ–DS Eduard Kukan.
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Tématem přednášky zkušeného slovenského diplomata se stalo dvacet
let svobodné zahraniční politiky Slovenska a role malých států v zahraniční politice obecně. Bývalý velvyslanec
Československa při OSN a několikanásobný ministr k tomu byl více než
povolanou osobností.
První problém, který musela československá diplomacie po nabytí svobody řešit, byl odsun sovětských vojáků a uspořádání státu (včetně tzv.
pomlčkové války), skutečný test diplomatických dovedností však nastal pro
Eduarda Kukana až po rozdělení Československa na dva samostatné státy.
Jak sám vzpomíná, „Slovensko bylo
tehdy zaostalou zemědělskou zemí,
kde se pasou ovečky,“ a jako takové
muselo o své pozice v mezinárodní politice tvrdě bojovat. „Česká republika
vycházela ze dvou komplementárních
výhod – měla ze společného státu již
vybudovány instituce a v zahraničí se
těšila věhlasu osobnost Václava Havla. To Slovensko nemělo,“ vzpomíná
Kukan na tehdejší počátek soupeření
dvou středoevropských republik. A to
nejhorší na Slovensko teprve čekalo.
V roce 1994 se totiž podruhé ujal
vlády Vladimír Mečiar a pro Slovensko nastala mezinárodně-politická
izolace. Ta se projevila například při
rozšiřování NATO. „Zatímco Češi byli
přijati a o dalších zemích se uvažovalo, Slovensko nebylo ve zprávě vůbec
zmíněno, a to je v mezinárodních kruzích největší potupa,“ uvedl Kukan.
Izolaci Slovenska na mezinárodní scéně naštěstí již po čtyřech letech uťalo

vítězství demokratických stran ve volbách v roce 1998. „Tehdy se nebojovalo o změnu vládu, ale změnu režimu,“
vzpomíná na hektické období místopředseda Kukan.
Členství v OECD, NATO, EU
S nástupem vlády Mikuláše Dzurindy se Slovensko plně zapojilo do západoevropských struktur. Stalo se členem OECD, NATO a později EU. To
pro Slovensko získalo prestižní nádech.
„Stále v našem podvědomí zůstává rivalita a touha být minimálně stejně dobří jako Češi. Proto jsme usilovali, abychom do EU vstupovali společně. To se
nakonec podařilo,“ připomněl Kukan.
Pozice malých států na mezinárodní
scéně je posuzována zejména podle
kvality představitelů v mezinárodních
organizacích a schopnosti konsensu.
Samostatnou kapitolu své přednášky věnoval místopředseda SDKÚ–DS
česko-slovenským vztahům. Dotkl se
mimo jiné vymezování státních hranic. „Zatímco Češi chtěli vybudovat
standardní režim a ospravedlňovali to
Schengenským systémem, my jsme záležitost chtěli nechat přirozenému vývoji,“ vysvětlil Eduard Kukan. Podle
jeho názoru rozdělení paradoxně přispělo k nadstandardním vzájemným
vztahům: „Dnes se už Slováci nemůžou vymlouvat, že jim někdo křivdí,“
rozesmál slovenský politik poněkolikáté během večera slušně zaplněný sál.

J iří K ozák
projektový manažer
CEVRO Institutu

Krátce se vyjádřil i ke slovensko-maďarským vztahům, kde preferuje udělat
tlustou čáru za minulostí a vyjednávat
s čistým štítem. Vzpomněl mimo jiné
i stále nevyřešenou otázku Gabčíkova.
Malé státy by měly mít kvalitní
diplomaty a ochotu ke konsensu
Eduard Kukan se v přednášce dotkl i vnitropolitické slovenské situace
a role malých států v zahraniční politice. Na dnešní Ficově vládě nenechal
nit suchou. „Cena za tuto vládu bude
příliš vysoká,“ uvedl a zmínil Ficovu
tendenci permanentně vést volební
kampaň a nemožnost diskuse. Směr
podle něj na politické scéně ztrácí partnery, a proto se snaží vytvořit
kvaziopoziční stranu, o kterou by se
v budoucnu opíral. Kajícně však přiznal, že Ficově straně nahrává do karet roztříštěnost opozice, která podle
Kukana bude i v budoucnu pokračovat. „Strany nadřadily své vlastní zájmy nad zájem celku,“ konstatoval.
Pozice malých států na mezinárodní scéně je posuzována zejména podle
kvality představitelů v mezinárodních
organizacích a schopnosti konsensu,
prohlásil Kukan. Proto také kritizoval
svržení české vlády v době předsednictví EU, které uvedené teze popírá.
„Někteří politici nadřadili osobní zájem
nad zájem státu. Pokud dostane malý
stát možnost prezentovat se, měli by se
politici dohodnout a využít toho. Svržení bylo špatné a dalo bohužel za pravdu Sarkozymu, že malý stát Evropskou
unii řídit nedokáže,“ uvedl slovenský
opoziční politik k české realitě. Ministři úřednické vlády podle něj nebudou
mít na mezinárodní scéně váhu.
Eduard Kukan v závěru odpovídal
na otázky diváků. Uvedl například,
že nepokládá za pravděpodobnou reformu Rady bezpečnosti ani Valného
shromáždění OSN. Podle něj na ní
není zájem, ačkoliv on sám by se jí nebránil. Reforma by obsahovala například přijetí Německa a Japonska jako
stálých členů Rady bezpečnosti či rozšíření počtu jejích členů.

událost roku
Co jsme četli v CEVROREVUE před

7 lety

V ilém B arák
podnikatel a publicista,
spolupracovník Liberálního
institutu

Co jsou daně?
Nelze ovšem přejít samotný fenomén berní (od slova brát, krást),
které jsou nazývané eufemismem daně nebo fiskální politika,
aniž bychom se dotkli jejich podstaty. Berň je vyvlastněním pod
hrozbou násilí (exekuce majetku, vězení atd.). Přitom nelze najít
jediný rozumný argument, proč by měl někdo dostávat cizí peníze.

za ekonoma, nemůže tvrdit, že užitek
milionáře z koruny jeho zisku je jiný
než u toho, kdo vydělává 10 000 Kč.
Celá teorie zdanění vyučovaná na
vysokých školách je nauka o tom, jak
skrýt před občany výši berní a zamezit
jejich protestům. Lidé neznají množství peněz, které si stát pomocí daní
přivlastňuje. Příkladem budiž celkové
náklady na pracovníka, včetně „odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení“
placené zaměstnavatelem. V porovnání s čistou mzdou se zdanění pohybuje
okolo 40 procent, u pohonných hmot
si stát bere z konečné ceny dokonce 52
procent. A politici brání tomu, aby na
Celá teorie zdanění vyučovaná na vysokých školách je nauka o tom, jak
skrýt před občany výši berní a zamezit jejich protestům.
výplatních páskách a paragonech o nákupu pohonných hmot, tabáku a alkoholu byl uveden celý objem daní.
Je stát více než občan?
Podívejme se také na způsob výběru
berní. V důsledku stále palčivěji pociťovaného nedostatku peněz ve státním rozpočtu dochází k utužování daňového režimu, resp. režimu obecně,
a to způsobem narušujícím majetková
(podle čl. 11, odst. Listiny základních
práv a svobod má vlastnické právo
všech vlastníků stejný zákonný obsah
a ochranu a zákon nesmí favorizovat
vlastnictví státu), ale i občanská a politická práva. Snaha naplnit státní rozpočet pro zajištění velice pofiderních
výdajů vede k dalším a dalším legislativním návrhům jako zavedení regis-

tračních pokladen, majetkových přiznání, zřízení finanční policie, zákaz
stánkového prodeje atd., které útočí
na svobodu člověka. Zajímavou kapitolou je nerovné postavení mezi státem a občanem vznikající v důsledku
daňového řízení. K vymožení své pohledávky musí občan vést soudní spor
o existenci pohledávky, a to v rámci odvolání u soudů několika stupňů.
Teprve v okamžiku, kdy je rozsudek
pravomocný, může být podán návrh
na výkon rozhodnutí. Naproti tomu
stát, reprezentovaný správcem daně,
platebním výměrem určí pohledávku
a exekuci majetku provádí bez odkladného účinku, před ostatními věřiteli.
Zbytečné účetnictví o ničem
Nezapomínejme, že s berněmi souvisí další vynucené náklady, například
na účetní a auditorské služby, které jsou přenášeny ve vyšší ceně zboží na konečné spotřebitele. Jak přitom ukázaly případy třeba Vítkovic,
a snad všech našich bank, které měly
falšované účetnictví, tyto nucené služby jsou naprosto k ničemu. „Daňová
optimalizace“, prováděná na hraně
toho, co je dovoleno, odebírá také lidem čas a energii, kterou by mohli věnovat daleko produktivnějším záležitostem, a staví je do role potenciálních
zločinců. Na druhé straně nepřehledná, nesrozumitelná, podzákonná změť
předpisů dovoluje berním úředníkům
dostat do úzkých kteréhokoliv občana
nebo firmu.
Text je výtahem z článku Státní rozpočet
nemohou sestavovat ekonomové, ale
pouze věštci, počtáři a sociální inženýři, který najdete v čísle 4/2002. Více na
stránkách www.cevro.cz

CEVROR E V UE

Stačí nahlédnout do čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod (č. 209/1992 Sb),
kde se deklaruje ochrana vlastnictví,
ovšem s výjimkou placení daní, jiných
poplatků a pokut. Signatáři této úmluvy se takto jistili, aby občané nemohli
vznášet proti berním námitku s tím, že
se jedná o vyvlastnění bez náhrady.
Až na pár historicky pomíjivých výjimek, berně směřují pouze vzhůru.
Ve Spojených státech byla federální
berň prohlášena Nejvyšším soudem
za neústavní. Teprve v roce 1913 došlo ke schválení ústavního dodatku č.
XVI. a následně zákona, přičemž se
sazby pohybovaly v rozmezí 1 až 7 %.
Na konci I. světové války dosáhla maximální berní sazba 77 % a prezident
F. D. Roosevelt, kromě jiných socialistických, resp. polofašistických opatření, využíval při své vládě berní sazbu
94 %. Inu, jak vidět, ani této svobodomyslné zemi se nevyhýbá „pokrok“.
S berněmi je jako vymoženost doby
spojena progrese. Bývalý ministr financí Jiří Rusnok se v diskusi o návrhu
ODS na zavedení rovné daně (ve skutečnosti se jednalo o jednotnou daňovou sazbu, rovnou daní by bylo placení například 20 000 Kč na poplatníka
za rok) vyjádřil, že v současných podmínkách by pouhé odstranění daňové
progrese znamenalo zvýšení finanční
zátěže pro 40 až 60 procent poplatníků z nízkých a středních příjmových
skupin. Celkem bezostyšně tím přiznal, že velká část občanů žije na úkor
ostatních. Každý z nás ale dostává od
státu v podstatě stejný díl služeb policie, armády, soudů a „patří“ mu stejný
kousíček tanku, stíhačky, policejního
auta nebo soudního taláru. Není žádný důvod, aby někdo platil víc než jiný.
Různá výše odváděných daní, která
vyplývá ze současného progresivního
zdanění, vytváří příkrou nerovnost,
přičemž rozdíly v platbách jsou obhajovány se stejně „brilantní“ logikou,
jako bylo ve středověku vysvětlováno nevolnictví, nadřazenost šlechty či
později rasová segregace nebo apartheid. Nikdo, kdo chce být považován
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Ovlivnil pád vlády české předsednictví EU?
Určitě, myslím si, že dělat konstruktivní opozici je vcelku v každé činnosti
vždy prospěšná věc v jakékoliv společnosti, neb nemusí být vše, co si myslíme a děláme, to nejlepší. Za to, co
se „povedlo“ v PSP, že padla vláda,
si myslím, že budeme sbírat negativní body ještě několik let. V mezinárodních organizacích, ve kterých jsem
působil, a jistě ne na úrovni předsednictví EU, se musely všechny výroky
předem mezi našimi delegáty prodiskutovat a poté velmi citlivě sdělovat
stanoviska na veřejném zasedání. Výměnu vlád v čase našeho předsednictví považuji za velmi negativní jev, který pokryje všechny dobré skutky, které
naše vláda do té doby udělala.

Pád české vlády v průběhu předsednictví Rady Evropské unie byl průšvih
a obrovská ostuda. Česká republika
byla teprve druhou předsednickou
zemí z „nových členských zemí“ a vůbec první předsednickou zemí ze států
bývalého východního bloku. Na naše
předsednictví bylo pohlíženo často
s obavami a skrz prsty. Dokázali jsme
však překvapit. Prokázali jsme, že
jsme schopni úspěšně zvládat problémy a úkoly související s předsednictvím. A pak vládě sociální demokraté spolu s komunisty vrazili kudlu do
zad. Poškodili tím nejenom Českou
republiku, ale i všechny nové členské
státy, které se tím dostaly do velmi nepříjemné pozice.

Vyslovení nedůvěry vládě poškodí
Českou republiku v zahraničí. Je velká politika, ta se dělá dneska v Evropské unii, dělá se ve Spojených
státech ,a pak je ta malá politika, to
české politikaření, a to teď zvítězilo
a já tomu absolutně nerozumím. Je
to poprvé za dvacet let svobodných
a demokratických poměrů v naší
zemi, kdy parlament v takové kritické chvíli, kdy získáváme prestiž, kdy
zastupujeme nejen sami sebe, ale celou Evropskou unii, dá dýku do zad,
veřejně se střelí před celým světem
do kolena.

12 otázek na nepolitické téma
Milan Cabrnoch / kandidát ODS do Evropského parlamentu

Máte rodinu?

Kterou barvu máte rád?

Ano, velkou, s manželkou společně vychováváme čtyři děti v rozmezí
20 let až 10 měsíců.

Černou, ale i červenou či oranžovou,
pokud nemyslíme na politiku.
Kdo je vaším vzorem v osobním životě?

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
V jakém jste znamení a kolik je vám let?

Lev, 46.

Nerad, ale přesto sleduji zpravodajství, rád relaxuji třeba u dobrého westernu.

CEVROR E V UE

Jak dlouho působíte na politické scéně?
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Od roku 1994 jsem byl zaměstnancem
Ministerstva zdravotnictví, od roku
1995 jsem členem ODS, od roku 1998
poslancem a zastupitelem města Kolína (což jsem dodnes), od roku 1999
členem Výkonné rady ODS.

Nemám žádný konkrétní vzor, ale vážím si moudrých a odpovědných lidí.
Často vzpomínám na tatínka, ptám se,
co by k tomu či onomu asi řekl, kdyby
tu se mnou mohl být.

Jakou posloucháte muziku?

Mám rád český folk, Spirituál kvintet,
Nohavicu, Plíhala, všechny je osobně znám a pamatuji z doby, kdy jsem
s přáteli vedl vysokoškolský klub na
Kajetánce. Dire Straits u mne nemají konkurenci.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?

Kde byste chtěl strávit dovolenou?

Co vám v poslední době udělalo největší
radost?

Krása a moudrost.
Jaké přání byste si rád splnil?

Rád bych měl celý měsíc jen pro své
děti, ženu a maminku.

Jaké máte koníčky?

Rád fotografuji, čtu, baví mne kutilství, rád pracuji se dřevem, hlavně na
chalupě. Na nic z toho ovšem nemám
tolik času, kolik bych si přál.

Nejraději v klidu na chalupě se svými blízkými, z dalekých destinací mne
nejvíce láká Austrálie a Nový Zéland.

Moje nejmladší dcera Anička, je skutečně báječná.

téma

Kdo bude vládnout Evropě
Do voleb do Evropského parlamentu (EP)
zbývají již jen dny. Tři sta sedmdesát pět milionů voličů přistoupí první červnový týden ve 27
zemích k volebním urnám, aby vybralo 736 evropských poslanců. Jaké bude jeho složení?
Na základě výzkumů aktuálních voličských
preferencí ve všech sedmadvaceti státech EU
jsme vytvořili odhad budoucího složení EP jak
na unijní úrovni, tak v jednotlivých státech. Ve
většině států vycházíme z výzkumů preferencí
pro evropské volby. Ve státech, kde se takové
volební průzkumy neprovádí používáme průzkumy pro národní parlamentní volby. V několika státech, kde volební systému neumožňuje
přesný výpočet mandátů jsme provedli odhad,
jak by volby mohly dopadnout.

Belgie

%

kř.

skupina

Křesťanští demokraté a Vlámové (CDaV)

17,4

4

3

Vlámský zájem (VB)

14,3

3

2

nez.

Vlámští liberálové a demokrati (VLD)

13,6

3

3

ALDE
PES

Jiná socialistická strana (SPA)

11

EPP

3

2

0

3

EC

4,9

1

0

G/EFA

Reformní hnutí (MR)

10,3

3

2

ALDE

Socialistická strana (PS)

13,5

4

2

PES

Ekologisté (ECOLO)

3,7

1

2

G/EFA

Humanistický demokratický střed (CDH)

5,7

1

2

EPP

0

0

nez.

1

EPP

Listina Dedecker (LD)
Zelení
Francouzsky mluvící region

Národní fronta (FN)
Německy mluvící region
Křesťansko-sociální strana (CSP)

0,4

Celkem

Bulharsko

Odhad potvrzuje, že v Evropském parlamentu zůstane nejsilnější frakcí pravostředová Evropská lidová strana (EPP), přestože ji po
volbách opustí britští konzervativci a jejich spojenci, včetně ODS. Evropští lidovci by mohli po
volbách ve frakci spojit až 256 poslanců (nyní
288). Předpokládaný posun doprava potvrzuje fakt, že pravicové strany, které však nechtějí
přistoupit k EPP – konzervativci a strany dosavadní „eurorealistické“ frakce Svaz pro Evropu
národů (UEN) –, mohou ve Štrasburku obsadit
dalších 57 křesel. Obě skupiny hlásící se k pravici by mohly kontrolovat přes 43 procent mandátů (stejně jako dosud).
Na levici by si své pozice měli udržet evropští socialisté (207 místo 217 křesel) i komunisté (40 místo 41). Oproti odhadu provedenému
před dvěma měsíci posílila frakce zelených a regionálních stran. Odhad předpokládá, že klesne
pouze z aktuálních 43 křesel na 40.

Složením frakcí ještě může zahýbat 16 poslanců ze strany, které v EP dosud nezasedaly.
pokračování na straně 18

2009
kř.

Holandsky mluvící region

Evropská pravice udrží pozice

Ve středu spektra oslabí pravděpodobně liberálové a jejich spojenci (ALDE), kteří přijdou
až o čtvrtinu křesel (pokles ze 100 na 87). S obnovením frakce mohou mít problém euroskeptici (IndDem), kterým zůstane jen 17 mandátů.
Stejně tak extrémní pravice na vlastní frakci zřejmě znovu nedosáhne. Ta sice získá zastoupení
v sedmi státech, ale dá dohromady jen 16 mandátů. V tabulkách jsou extrémně pravicové strany zahrnuty mezi nezařazené.

2004
%

1

0

24
2007

22
2009

skupina

%

kř.

%

kř.

Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB)

21,7

5

27

8

EPP

Bulharská socialistická strana (BSP)

21,4

5

15

5

PES

Hnutí za práva a svobody (DPS)

10,3

4

8

2

ALDE

Svaz demokratických sil (ODS)

4,7

0

Demokraté za silné Bulharsko

4,4

0

3

0

EPP

Národní hnutí pro stabilitu a rozvoj (NDSV)

6,3

1

2

0

ALDE

Národní svaz ATAKA

14,2

3

6

2

nez.

0

3,9

0

Řád, zákon a spravedlnost (RZS)
Vpřed

2,4

Celkem

0

0

18

17

2004

2009

Česká republika

%

kř.

%

kř.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

8,8

2

28

8

Občanská demokratická strana (ODS)

30

9

29

9

EC

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

20,3

6

13

4

EUL/NGL

Křesťanská a demokratická unie –
Českolsovenská strana lidová (KDU–ČSL)

9,6

2

6

1

EPP

Strana zelených (SZ)

3,2

0

3,7

0

G/EFA

SNK Evropští demokraté (SNK–ED)

11,1

3

1

0

Nezávislí (NEZ)

8,2

2

4

Celkem

Dánsko

24
2004

skupina
PES

0
22

2009

skupina

%

kř.

%

kř.

Sociální demokracie (SD)

32,6

5

28

4

PES

Levice – Dánská liberální strana (V)

19,4

3

25

4

ALDE
G/EFA

Socialistická lidová strana (SFP)

8

1

13

2

Dánská lidová strana (DFP)

6,8

1

9

1

EC

Konzervativní lidová strana (KF)

11,3

1

12

1

EPP

Červnové hnutí (JB)

9,1

1

3

0

IND/DEM

Lidové hnutí proti EU (FmEF)

5,2

1

6

1

EUL/NGL

Radikální levice (RV)

6,4

1

4

0

Křesťanští demokraté (K)

1,3

0

0

Celkem

14

0
13
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Analýza politologa Petra Sokola
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Analýza Cevro: Kdo bu
Estonsko

2004

2

32,5

26

40

30

ALDE

Unie demokratického středu (UDC)

5,9

5

5

4

EPP

ALDE

Liga severu (LD)

5

4

10

8

IND/DEM

1

EPP

1

PES

Strana komunistické obnovy (RCI)
Antikapitalistická listina (LA)

6,1

5

5

3

EUL/NGL

0

Komunistická strana Itálie (PDCI)

2,4

2

0

Listina Emma Bonina (EB)

2,2

2

6

Itálie hodnot (IdV)

2,1

2

8

6

ALDE

Plamen trikolóry – Sociální hnutí (MSFT)

0,7

1

2

1

nez.

Sociální alternativa: Listina Mussolini (ASLM)

1,2

1

%

kř.

Estonská strana středu (KESK)

17,5

1

31

2

Estonská reformní strana (K)

12,2

1

33

2

Unie Pro Patria a Res Publica (IRL)

17,2

1

11

Sociálnědemokratická strana (SDE)

36,8

3

13

0

8

Estonská lidová unie (ERL)

8,1

Celkem

Finsko

0

4

6
2004

2009

skupina

skupina

Nová socialistická strana Itálie (NPSI)

0

0

0

Jihotyrolská lidová strana (SVP)

0,5

1

Strana důchodců (PP)

1,1

1

0

3

PES

Celkem

78

72

3

ALDE

10

1

G/EFA

1

9

1

EUL/NGL

0,5

0

12

1

nez.

Křesťanští demokraté (KD)

4,3

0

3

0

EPP

Švédská lidová strana (SFP)

5,7

1

4

0

ALDE

kř.

%

kř.

Národní koaliční strana (KOK)

23,7

4

25

4

Finská sociálnědemokratická strana (SDP)

21,2

3

21

Finský střed (KESK)

23,4

4

19

Zelená aliance (VIHR)

10,4

1

Levicová aliance (VAS)

9,1

Praví Finové (PS)

Francie

14
2004

13
2009

skupina

%

kř.

%

kř.

16,6

17

26

23

Socialistická strana (PS)

28,9

31

20

17

PES

0

7

4

EUL/NGL

EPP

2004

0,5

0

2009

skupina

%

kř.

%

kř.

Demokratické shromáždění (DISY)

28,2

2

26

3

EPP

Progresivní strana pracujícího lidu (AKEL)

27,9

2

25

2

EUL/NGL

Demokratická strana (DIKO)

17,1

1

12

1

ALDE

0

7

0

PES

Hnutí sociálních demokratů EDEK (KISOS)
Hnutí pro Evropu (GTE)

Unie pro lidové hnutí (UMP)
Nová antikapitalistická strana (NPA)

Kypr

EPP

0

EPP

%

Celkem

10,8

Celkem

Litva
Vlastenecký svaz – Litevští křesťanští
demokraté (TS)

1

0

6

6

2004

2009

%

kř.

%

kř.

12,6

2

18

4

skupina
EPP

Demokratické hnutí (MoDem)

12

11

13

11

ALDE

Řád a spravedlnost (TiT)

6,8

1

12

3

EC

Vzhůru republiko! (DLR)

1,7

0

0

0

nez.

Litevská sociálnědemokratická strana (LSP)

14,4

2

9

2

PES

Hnutí pro Francii (MPF) + Lov, ryblolov, příroda,
tradice (CPNT) = Libertas Francie

6,7

3

6

4

IND/DEM

Národní strana obnovy (TPP)

1,2

0

3

0

EPP

Zelení-Evropa-Ekologie (Verts)

7,4

6

11

7

G/EFA

Strana práce (DP)

30,2

5

9

2

ALDE

Národní fronta (FN)

9,8

7

6

3

nez.

Francouzská komunistická strana / Levicová
fronta (PCF/FG)

5,3

3

5

3

EUL/NGL

Dělnický boj (LO)

2,6

0

4,2

0

Celkem

Irsko

78
2004

72
2009

skupina

%

kř.

Rodina Irů – Fine Gael – Sjednocená irská
strana (FG)

27,8

5

33

4

Vojáci osudu – Fianna Fáil – Republikánská
strana (FF)

29,5

4

28

3

ALDE

Labour party (LAB)

10,6

1

14

2

PES

Nezávislí a Libertas

15,5

2

1

nez.

My sobě – Sinn Féin (SF)

11,1

1

9

1

EUL/NGL

Strana zelených (GP)

4,3

0

8

1

G/EFA

Itálie

2004
%

kř.

Olivovník / Demokratická strana
Demokraté levice (DS)
Kopretina (Marg)

%

kř.

25

19

31

8
2

Socialistická strana (PS)

skupina
PES

0

ALDE

1

EUL/NGL

2
2,5

2

PES
0

6

1

ALDE

11,2

2

3

0

ALDE

Litevské rolnické lidové hnutí (VNDPS)

7,4

1

3

0

13
2004

G/EFA

12
2009

%

kř.

Nová éra (JL)

19,7

Harmonický střed (SC)

4,8

Unie zelených a zemědělců (ZZS)
Lidová strana (TP)

skupina

%

kř.

2

6

1

EPP

0

10

3

PES

4,3

0

6

2

G/EFA

6,6

1

2

0

EPP

Za lidská práva ve sjednoceném Lotyšsku
(PCTVL)

10,7

1

3

0

G/EFA

Vlast a svoboda (TB/LNNK)

29,8

4

3

0

EC

Lotyšská první strana / Lotyšská cesta (LPP/LC)

9,7

1

2

0

Lotyšská sociálnědemokratická dělnická
strana (LSDSP)

4,8

0

2

0

5

1

nez.

4

1

nez.

Hnutí pro novou politiku

14

Levice a svoboda (SL)
Federace zelených (FV)

EPP

12
2009

0

Liberální a středová unie (LCS)

Lotyšsko

kř.

13

Litevské republikánské liberální hnutí (LRLS)

Celkem

%

Celkem
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2

Lid svobody (PdL)

kř.

Zelení (EER)

16

2009

%

Občanská kandidátka

0

Celkem

9

Lucembursko

2004

8
2009

skupina

%

kř.

%

kř.

Křesťanská sociální lidová strana (CSV)

37,1

3

40

4

EPP

Lucemburská socialistická dělnická strana
(LASP)

22,1

1

14

1

PES

Demokratická strana (DP)

14,9

1

8

1

ALDE

téma

ude vládnout Evropě
2009

15

1

6

0

Alternativní demokratická reformní strana (ADR)

8

0

4

0

Portugalsko

%

kř.

%

kř.

6

Socialistická strana (PS)

44,5

12

34

9

PES

Sociálnědemokratická strana (PSD)

33,3

7

32

8

EPP

2

6,9

1

EC

Maďarsko

6
2004

2009

skupina

Demokratický sociální střed / Lidová strana
(CDS–PP)

skupina

%

kř.

%

kř.

FIDESZ – Maďarský občanský svaz

47,4

12

68

16

EPP

Levicový blok (BE)

4,9

1

10

2

EUL/NGL

Maďarská socialistická strana (MSZP)

34,3

9

21

5

PES

Demokratická sjednocená koalice (CDU)

9,1

2

9

2

EUL/NGL

5

1

nez.

Celkem

Hnutí pro lepší Maďarsko (Jobbik)
Svaz svobodných demokratů (SZDSZ)

7,7

2

1

0

ALDE

Maďarské demokratické fórum (MDF)

5,3

1

2

0

EPP

Celkem

Malta

24
2004

22
2009

skupina

Rakousko

kř.

Sociánědemokratická strana Rakouska (SPÖ)

33,4

7

27

5

PES

Rakouská lidová strana (ÖVP)

32,7

6

29

5

EPP

Rakouská strana svobodných (FPÖ)

6,3

1

16

3

nez.

12,8

2

11

2

G/EFA

0

5

1

nez.

kř.

Labour party (PL)

48,4

3

28

3

PES

Zelení

Národní strana (PN)

39,8

2

16

2

EPP

Svaz pro budoucnost Rakouska (BZÖ)

Demokratická alternativa (AD)

9,4

0

3

0

List Dr. Hanse Petera Martina
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Celkem

2004

2009

skupina

%

kř.

%

kř.

Sociálnědemokratická strana Německa (SPD)

21,5

23

28

21

PES

Křesťanská demokratická unie (CDU)

36,5

40

31

24

EPP

Svobodná demokratická strana – Liberálové
(FDP)

6,1

7

10

8

Zelení

11,9

13

12

Levice (LINKE)

6,1

7

8

9

Křesťansko-sociální unie (CSU)
Celkem

Nizozemsko

2007

2009

23,1

10

31

11

PES

28,8

13

Liberálnědemokratická strana (PLD)

7,8

3

30

10

EPP

ALDE

9

G/EFA

Národně liberální strana (PNL)

13,4

6

20

7

ALDE

8

6

EUL/NGL

Nezávislí (Elena Basescu)

0

4

1

EPP

6

4

EPP

2

5

2

EPP

0

6

2

nez.

99

%

Demokratická aliance Maďarů v Rumunsku
(UDMR)

5,5

Strana velkého Rumunska (PRM)

4,2

Celkem

7

6

Labour party (PvdA)

23,6

7

7

2

kř.

skupina
EPP

Řecko

4

PES

Panhelénské socialistické hnutí (PASOK)

2

EUL/NGL

0

6

2004
%

33
2009

kř.

%

kř.

skupina

34

8

32

8

43,1

11

28

8

EPP

nez.

Koalice levice, hnutí a ekologie (SYN)

4,2

1

7

2

EUL/NGL

Komunistická strana Řecka (KKE)

9,5

3

5

1

EUL/NGL

Lidové ortodoxní shromáždění (LAOS)

4,1

1

5

1

IND/DEM

8

2

G/EFA

13,2

4

2

ALDE

Křesťanská unie (CU) + Reformní politická
strana (SGP)

5,9

2

1

IND/DEM

Demokraté 66 (D66)

4,2

1

3

ALDE

Ekologičtí zelení (OP)
Celkem

Zelená levice (GL)

7,4

2

1

G/EFA

Strana zvířat (PvdD)

3,2

0

0

G/EFA

Transparentní Evropa (ET)

7,3

2

0

Slovensko

27

25
2009

35

Nová Demokracie (ND)

Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD)

skupina

24
2004

2009
kř.

Směr – sociálna demokracie

16,9

3

48

7

PES

Slovenská demokratická a křesťanská unie –
Demokratická strana (SDKÚ–DSD)

17,1

3

13

2

EPP

7

1

EPP

kř.

%

kř.

15

49

28

EPP

Strana maďarské koalice – Magyar Koalíció Pártja
(SMK–MKP)

13,2

2

Právo a spravedlnost (PiS)

12,7

7

22

13

EC

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH)

5

12

7

PES

Polská strana lidová (PSL)

6,3

4

5

2

EPP

Sebeobrana (SRP)

10,8

6

0

Vpřed (NP)

15,9

10

0

Unie svobody / Demokratická strana (UW)

7,3

4

0

Polská sociální demokracie – nová levice
(SDPL–NL)

5,3

3

0

54

50

skupina

%

%

9,3

22

kř.

24,1

Svaz levicových demokratů – Unie práce
(SLD–UP)

PES

%

Občanská platforma (PO)

Celkem

skupina

Demokratická strana – Liberálové (PD–L)

2009

2004

17

Sociálnědemokratická strana (PSD)

24,4

Polsko

18

kř.

Křesťanskodemokratická výzva (CDA)

Celkem

1

%

kř.

Strana svobody (PVV)

2

kř.

%

Socialistická strana (SP)

Rumunsko

14

%

99
2004

skupina

%

%

Německo

2009
kř.

kř.

5

2004

22

%

%

Celkem

24

16,2

3

6

1

EPP

Slovenská národní strana (SNS)

2

0

12

1

nez.

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS)

17

3

9

1

nez.

Celkem

Slovinsko

14
2004

13
2009

skupina

%

kř.

%

kř.

Sociální demokraté (SD)

14,2

1

15

1

Slovinská demokratická strana (SDS)

17,7

2

20

2

EPP

0

11

1

ALDE

Za skutečnost (Z)

PES

CEVROR E V UE

Celkem

G/EFA

2004

Zelení

17

téma

Kdo bude vládnout Evropě
pokračování ze strany 15
Mohli by mezi nimi být poslanci za hnutí Libertas, ale jen v počtu pěti (1 z Irska a 4 z Francie).

Vyrovnaný souboj v Česku
Češi budou letos volit jen 22 zástupců, o dva
méně než dosud. Aplikujeme-li na výsledky výzkumů pro evropské volby postup předepsaný
českým volebním zákonem pro evropské volby,
dostaneme odhad, jak by mohla česká delegace ve štrasburském shromáždění vpo volbách
vypadat.
Dvě velké strany se v evropském zápolení
blíží „mrtvému“ závodu. ODS přepočet výsledků výzkumu přisuzuje devět křesel v EP (stejně jako v roce 2004), jejím rivalům z ČSSD jen
o jedno méně (nárůst šesti křesel proti volbám
2004). Za oběma lídry politického pelotonu výrazně zaostávají další tři subjekty, jež mají šanci
překročit pětiprocentní hranici. Na štrasburská
křesla se mohou těšit čeští komunisté, na které
by měly připadnout čtyři mandáty.
Nebezpečně blízko pětiprocentní hranici pro
vstup do EP se nacházejí zatím lidovci, jimž přepočet prorokuje jedno „evropské“ křeslo. Dosluhující koalice a opozice by se podle průzkumu a jeho přepočtu podělily o české mandáty
téměř rovným dílem. Menší strany (euroskeptické a eurofilní) by zůstaly bez mandátů, když
jim všechny výzkumy předpovídají pod 5 procent hlasů.

Frakce

CEVROR E V UE

EPP (2004 EPP–ED)

18

2004
(2009 před volbami)
křesla
288

2009
(odhad)

%
37

křesla
256

%
35

PES

216

28

207

28

ALDE

99

13

87

12

EC (2004 UEN)

44

6

57

8

EUL/NGL

43

5

40

5

G/EFA

41

5

40

5

IND/DEM

22

5

17

2

nezařazení

30

4

32

4

Celkem

783

736

EPP	�����������Evropská lidová strana
PES	�����������Strana evropských socialistů
ALDE	���������Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
EC	�������������Evropští konzervativci (konzervativci a bývalé
strany UEN)
EUL/GNL	����Konfederace Sjednocené evropské levice a Zelené
severské levice
G/EFA	��������Zelení / Evropská svobodná aliance (ekologisté
a regionalisté)
IND/DEM	����Nezávislost a demokracie (euroskeptici)
UEN	�����������Unie pro Evropu národů
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O ndřej K ubový
marketingové oddělení
CEVRO Institutu

Zahraniční politika
na půdě CI

Vysoká škola CEVRO Institut, katedra politologie a mezinárodních vztahů,
uspořádala ve spolupráci s informačním centrem o NATO, které spadá
pod organizaci Jagello 2000, přednášku s názvem 10 let ČR v NATO – Jsme
spolehlivý spojenec? Přednáška se konala v úterý 31. března 2009 a vystoupil zde gen. Jiří Šedivý, bývalý náčelník
Generálního štábu AČR. Přednáška
se uskutečnila v rámci předmětu Mezinárodní organizace dr. Tománkové.
Petr Robejšek opět v Praze

Z byněk K líč
výkonný redaktor CEVRO
Revue

Ve středu 29. dubna 2009 se v budově
vysoké školy CEVRO Institut uskutečnil další ze seminářů velmi úspěšného projektu Evropské hodnoty ve
filmu III Západ a jeho nepřátelé.
Filmové semináře pořádá vysoká
škola CEVRO Institut ve spolupráci s Občanským institutem za laskavé
podpory nadace Konrad-AdenauerStiftung. Jedná se o dvousemestrální
kurz, jehož cílem je připomenout prostřednictvím méně známých děl evropské kinematografie především nebezpečí komunismu a diktátorských
režimů. Účastnit se jej mohou členo-

Přednáška generála Jiřího Šedivého

Dr. habil. Petr Robejšek

hovořil, tak byly například evropská
integrace, společný trh a společná evropská měna euro.
Přednáška však reflektovala i témata veskrze aktuální: světovou hos-

podářskou krizi či očekávání spojená s novým americkým prezidentem
Barackem Obamou. Seminář byl volnou součástí kurzu Zahraniční politika
a národní zájmy.

Válka v Iráku tématem
filmového semináře
vé akademické obce vysoké školy CEVRO Institut, studenti a pedagogové
dalších vysokých škol i zájemci z řad
široké veřejnosti. Každý seminář zahajuje krátký lektorský úvod a poté
následuje projekce filmu a následná
diskuse. Odborným garantem filmových seminářů je Mgr. Matyáš Zrno.
Seminář, jenž se uskutečnil 29.
dubna 2009, byl věnován válce v Iráku. Promítán byl film Bitva o Hadithu (Battle for Haditha) režiséra
Nicka Broomfielda. Snímek líčí tragédii z listopadu 2005 ve městě Haditha, kde Iráčané spáchali atentát na

příslušníka US Navy. Americké síly
NATO v odvetné akci postřílely čtyřicet mužů, žen i dětí z okolí. Film nelíčí účastníky iráckého odboje pouze
jako teroristy, ale také jako otce od
rodin, přátele či patrioty, kteří se nechali využít krvavou rétorikou islámských extremistů. Příslušníky vojsk
představuje jako obyčejné kluky, kteří nezvládají svou roli, strach ani stres.
Uniformovaní chlapci se prohánějí
ulicemi města za zvuků tvrdé muziky
a ochutnávají adrenalin hry na vojáky,
jež se v okamžiku krize promění v tragickou realitu…

CEVROR E V UE

O dva týdny později proběhla na
půdě VŠCI velmi poutavá přednáška Dr. habil. Petra Robejška Hledání
nové evropské rovnováhy. Jak již název
napovídá, byla převážně věnována klíčovým otázkám budoucího směřování
Unie. Tématy, o nichž Dr. Robejšek
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Prohlídka
Valdštejnského
paláce
V krásném jarním čase, 6. dubna
2009, uspořádala vysoká škola CEVRO Institut pro účastníky výběrového
semináře Památky umění a architektury v ČR vedené Ing. arch. Ondřejem Šefců jedinečnou prohlídku Valdštejnského paláce, současného sídla
Senátu PČR. Výjimečná exkurze byla
spojena s odborným a velmi poutavým výkladem pana architekta Šefců
a pana Martina Broučka, pracovníka
Odboru technického zajištění Senátu.
Valdštejnský palác v Praze na Malé
Straně je jednou z nejvýraznějších staveb českého raného baroka a součásti
jeho komplexu tvoří Valdštejnská zahrada a Valdštejnská jízdárna. Komplex dal v letech 1623–1630 vystavět
jeden z nejmocnějších a nejbohatších šlechticů té doby Albrecht Václav
Eusebius z Valdštejna na místě Trčkovského paláce a dalších třiadvaceti domů, tří velkých zahrad a cihelny.
Palác měl svou velkolepostí zastínit
i Pražský hrad.
Prohlídka paláce započala v salle
terreně ve Valdštejnské zahradě, kde
mohli účastníci semináře obdivovat

fresky a štukatury od Baccia di Bianca
s náměty z Trojské války.
Poté účastníky čekala návštěva
Jednacího sálu – zřejmě nejznámější prostory Senátu PČR, jenž se nachází v přízemí východní části paláce.
V době svého vzniku sloužily tyto prostory jako konírna pro téměř čtyřicet
koní. O tom, že se nejednalo o obyčejnou stáj, nesvědčí pouze její úctyhodná rozlehlost a kvalitní štuková výzdoba, ale i to, že každý kůň měl nad
úvazem svůj portrét.
Hlavní sál a Audienční síň
Dále prohlídka pokračovala v prvním
poschodí. Zde si bylo možné prohlédnou například Hlavní sál zvaný Rytířský, kde malíř Baccio di Bianco zpodobnil Albrechta z Valdštejna jako
boha Marta, Audienční síň či pro většinu návštěvníků nepřístupnou Astrologickou chodbu. Pověstnou třešničkou na dortu bylo, když pan Brouček,
vybaven bílými rukavicemi, předvedl
užaslým návštěvníkům na první pohled poměrně nenápadnou truhlu, ve

M iloš B runclík
Vysoká škola CEVRO Institut

skutečnosti však nedobytnou pokladnu s jedenácti zámky, které se ovládaly jedním jediným klíčem. Skutečná
klíčová dírka byla navíc velmi dobře
skryta. Pokladna sloužila Albrechtovi
z Valdštejna k uchovávání žoldu pro
jeho vojsko a v prázdném stavu ji museli nést čtyři muži.
Na půdě paláce pak bylo možné
nasát atmosféru 17. století. Architekt
Šefců totiž všem zúčastněným vysvětlil, že tyto prostory od svého vzniku
před téměř čtyřmi sty lety neprošly
prakticky žádnými stavebními zásahy a zachovaly si tak svůj původní ráz.
Dokonce zde můžeme spatřit i dochované renesanční malby pocházející
z původního Trčkovského paláce.
Závěr exkurze patřil návštěvě grotty, o níž se někteří historikové domnívají, že mohla sloužit i jako jakási koupelna, a prohlídce manýristické
umělé skalní stěny. Na umělou skálu
s articistními krápníky navazuje z jedné strany voliéra a z druhé pak dvě stě
metrů dlouhá a značně vysoká zeď, jež
měla za úkol bránit nevítaným pohledům do zahrady.

CEVRO v médiích
v dubnu

redakce

CEVROR E V UE

CEVROREVUE
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Řecká varianta je spravedlivější než skotská, Revue politika, 1. 4. 2009, Zbyněk Klíč
Kdo bude vládnout Evropě, Reflex 16/2009,
Petr Sokol

Odhad potvrzuje, že v Evropském
parlamentu zůstane nejsilnější frakcí pravostředová Evropská lidová

strana (EPP), přestože ji po volbách
opustí britští konzervativci a jejich
spojenci. Evropští lidovci by mohli po volbách ve frakci spojit až 263
poslanců (nyní 288). Předpokládaný posun doprava potvrzuje fakt, že
pravicové strany, které ale nechtějí přistoupit k EPP – konzervativ-

ci a strany dosavadní „eurorealistické“ frakce Svaz pro Evropu národů
(UEN) –, mohou ve Štrasburku obsadit dalších 77 křesel.
Politolog Miloš Brunclík komentoval politické dění v ČR, ČT24, TV Barrandov, 17. 4.,
20. 4., 30. 4.

o cevro

Dvakrát
pro úspěšnou
pravici

J iří K ozák
projektový manažer
CEVRO Institutu

Již pátým rokem organizuje CEVRO
projekt s názvem Politický manažer
profesionál. Jeho cílem je pomoci ke
zdokonalování znalostí a zkušeností profesionálního aparátu Občanské demokratické strany. Letošní jarní část byla ve znamení informačních
technologií a moderní komunikace.
Manažeři ze všech oblastí České republiky se sjeli k dvoudennímu školení, během kterého si vyslechli přednášky na téma využití dobrovolníků
a internetu v politické kampani.
Expert na politický marketing Marek Buchta jim ve své přednášce nastínil princip fungování dobrovolnických
týmů, jejich organizaci a význam. To
vše na konkrétních příkladech ze států, kde dobrovolníky úspěšně využívají. Modrý tým ODS je pokusem, jak
praxi dobrovolných podporovatelů
přenést mezi české voliče, a manažeři
se tak mohou s teorií ze školení setkat
v reálné kampani již teď před volbami
do Evropského parlamentu.
Druhou přednášku jsem pro manažery připravil já na téma využití internetu v politické komunikaci. Hlavním
tématem byly sociální sítě, především
v Česku stále populárnější Facebook
a také servery na sdílení videa, jakým
je například nejoblíbenější YouTube.
Přednáška opět mohla skloubit teoretické zkušenosti našich partnerů ze
zahraničí s praktickým využitím obou

Večer během školení zpříjemnil manažerům turnaj v curlingu
jmenovaných prostředků v kampani
do Evropského parlamentu.
Kromě dvou přednášek absolvovali
manažeři také test znalostí kancelářského balíku MS Office, který měl odhalit místa, která je potřeba v počítačových dovednostech zlepšovat.
Když mluvíme o volbách do Evropského parlamentu, je asi také vhodné
zmínit školení kandidátů, které CEVRO uspořádala ve spolupráci s ODS.
Téměř dvě desítky kandidátů se v půlce dubna setkali, aby si pohovořili
o kampani před červnovými volbami.
Dále pro ně CEVRO připravilo rozbor nejaktuálnějších průzkumů ve-

řejného mínění z dílny Ipsos Tambor
a také přednášku docenta Petra Robejška na téma Evropa a ekonomická krize. Jedním z hostů školení byl
také jeden z manažerů kampaně britské Konzervativní strany Stephen Parkinson.
Jak se již stalo pravidlem před každými volbami, kandidáti si ze školení
odnesli Průvodce evropského pravicového kandidáta na CD.
Tolik dvě akce, kterými CEVRO
podpořilo pravici v letošním roce, kdy
nás s největší pravděpodobností čekají
kromě voleb do EP také důležité volby poslanecké.

Předplatné CEVROREVUE | objednávka publikací
 Předplatitelé časopisu CEVRO REVUE mají přednostní právo účasti na
konferencích a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálněkonzervativní akademie.
 Stačí si vybrat a zaškrtnout zvolenou objednávku, doplnit veškeré kontaktní
údaje a zaslat kupón na naši adresu: CEVRO, Jungmannova 28/17, 110 00
Praha 1 - Nové Město; nebo fax: 224 237 769.



objednávám publikaci CEVRO (uveďte název publikace):

objednávám roční předplatné časopisu CEVRO REVUE v hodnotě 250,– Kč
objednávám „Balíček CEVRO“ v hodnotě 500,– Kč
jméno a příjmení / firma
adresa
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 CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie vám nabízí možnost objednat
> Předplatné časopisu CEVRO REVUE za zvýhodněných podmínek – časopis
bude chodit na vámi určenou adresu, přímo do vaší schránky.
> „Balíček CEVRO“, jehož součástí jsou všechna čísla časopisu, publikace
vydané v roce 2009 a jako bonus na závěr roku malé překvapení.
> Starší publikace, a to vše pomocí tohoto kupónu.

IČ

telefon
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O ndřej K rutílek

Euro:
Česko a krize
V souvislosti s „krizí“ (smiřme se
s oním nepřesným termínem) se v zemích mimo eurozónu začalo znovu
intenzivně debatovat o zavedení společné evropské měny. Mohlo by euro
Česku pomoci? A změnila krize vůbec
něco?
Odpovězme si nejprve na druhou
z otázek. Tím, co v poslední době prošlo největšími turbulencemi, nebyl projekt eura jako takový, ale především
kontext, v němž společná evropská
měna funguje. Z hlediska zemí, které euro nemají, je tato skutečnost klíčová, neboť zřetelně poukazuje na to,
že „krize“ sama hrála a hraje, pokud
jde o cíl začlenění do společné měnové
oblasti, jen druhotnou úlohu.
Ano, mohly se změnit preference
veřejnosti, část politické reprezentace
mohla začít být vůči začlenění do eurozóny shovívavější, nic to však nemění na tom, že podmínky pro přijetí zůstávají tytéž – stejně jako zdrženlivost
těch, již na unijní úrovni o přistupování země k euru rozhodují.
Připomeňme, že pro vstup do eurozóny je třeba splnit tzv. maastrichtská

konvergenční kritéria (ať už si o jejich
užitečnosti myslíme cokoliv) a v poslední době i garantovat, že přistupující země bude daných parametrů dosahovat dlouhodobě. Kvůli přesvědčení,
že jakékoli masivní rozšíření eurozóny (nikoli slovenských rozměrů) může
celý projekt rozkolísat.
Česka se nic z toho zatím netýká:
nejenže neparticipujeme na povinné
dvouleté „přípravce“, fixačním mechanismu ERM II, ale neplníme ani další
konvergenční kritéria: dříve jsme měli
problém s udržitelností veřejných financí, v roce 2008 s požadavkem na
nízkou inflaci.
Čistě technicky vzato, společná evropská měna Česku nepomohla, protože na ni v tuto chvíli (dlouhodobě?)
nemáme. A platí to i tehdy, pokud
dané tvrzení uvedeme v kondicionál,
v odpovědi na otázku, zda by euro Česku pomoci mohlo, předpokládajíce, že
se nacházíme v situaci těsně před vstupem do společné měnové oblasti.
Eurozóna je navzdory mnoha mýtům primárně záležitostí měny, nikoliv ekonomiky. Hospodářskou konver-

šéfredaktor Revue politika

genci sice předpokládá, ale důsledně
nevyžaduje. Důvodem je mj. to, že
projekt společné měny byl od počátku
definován zejména politicky.
Finanční otřesy s původem ve Spojených státech se v Česku, jak se zatím ukazuje, projevují především celkovým hospodářským zpomalením.
A v této situaci by nám s eurem (bez
vlastní měnové politiky) bylo rozhodně
hůře než s korunou. Monetární stimuly českému hospodářství by přicházely
z Frankfurtu, s minimálním zohledněním zdejší situace (jež je navíc v porovnání s jinými státy střední a východní
Evropy, jak před časem upozornil i viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, přece jen poněkud odlišná).
Suma sumárum, debata o euru,
stejně jako diskuse o jeho výhodách
a nevýhodách, zůstává v případě ČR
stále táž; „krize“ na jejích parametrech nic zásadního nezměnila. Nejprve musíme splnit konvergenční kritéria, pak uvažovat v kategoriích přínosů
a nákladů zavedení společné měny. Jakékoli zbrklé kroky (byť odůvodňované „krizí“) ničemu nenapomohou.
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J aromír D rábek
předseda Mezinárodní

Euro:
Kdy bude?

Vstupem do Evropské unie v roce 2004
se Česká republika zavázala přistoupit po splnění Maastrichtských kritérií
k jednotné evropské měně. Na rozdíl
od některých starých členských zemí,
které si v tomto ohledu vyjednaly trvalou výjimku, nestojí tedy před Českou
republikou otázka, zda euro přijmout,
ale ke kterému termínu je jeho přijetí
nejvhodnější.
Jednotná evropská měna funguje
v některých členských zemích EU již
od roku 1999, má tedy za sebou deset
let existence. Za tu dobu se jednoznačně projevily výhody společné měny. Základními výhodami, které významně
ovlivňují konkurenceschopnost podnikatelských subjektů v eurozóně, jsou
především odstranění kurzových rizik a odbourání transakčních nákladů.
Tyto výhody jsou významné především
pro země s vysokou otevřeností ekonomiky, kde je významná část národní
produkce směřována do ostatních zemí
eurozóny.
Ekonomika České republiky je právě takovou otevřenou ekonomikou, podíl exportu na hrubém domácím produktu přesahuje 80 % a více než 90 %

exportu z ČR je směřováno do zemí
eurozóny. Další nezanedbatelnou výhodou členství v eurozóně je psychologické zařazení do skupiny zemí, která je
z vnějšího pohledu považována za stabilní celek.
Základní nevýhodou členství v eurozóně je rezignace na vlastní měnovou
politiku státu. Stát v takovém případě
nemůže prostřednictvím nástrojů centrální banky používat měnové nástroje,
ať už se jedná o řízenou devalvaci či revalvaci či o nastavení základních úrokových sazeb.
Zjednodušeně řečeno, přijetí eura je
výhodné pro podnikatelskou sféru. Pro
stát se na první pohled jeví jako nevýhodné, protože ztrácí některé měnové
nástroje. Nicméně v konečném důsledku je přijetí eura výhodné pro rozvoj
ekonomiky státu a tím pádem pro stát
jako takový.
Česká republika po vstupu do Evropské unie stanovila několikrát cílový
termín pro přijetí eura. Žádný z těchto
termínů nebyl dodržen, a to především
proto, že fiskální disciplína českého
státu nenaplňovala podmínky stanovené Evropskou unií pro vstup do eu-

rozóny. Naše země tak nevyužila příležitosti, kdy výrazný rozvoj ekonomiky
umožňoval stlačení schodku veřejných
rozpočtů pod požadovaná 3 %, na rozdíl od Slovinska a Slovenska, které
toto období využily a přijaly euro v minulých dvou letech. Zvláště v případě
Slovenska, které má podobnou strukturu ekonomiky jako ČR, získaly tímto krokem slovenské podniky významnou konkurenční výhodu a zároveň se
Slovensko stalo investičně atraktivnější
destinací.
V současném období ekonomické recese je z krátkodobého pohledu
v ČR naplnění Maastrichtských kritérií neuskutečnitelné. Zásadní otázkou
nyní je, jak sladit postupy státu směřující proti důsledkům ekonomické recese,
které zvyšují schodek veřejných financí, se střednědobým cílem přijetí eura.
Je tedy úkolem pro nynější vládu, byť
nemá standardní politický mandát, aby
průběžně vyhodnocovala fiskální dopady krizových opatření a připravovala
pozici pro to, aby bylo možné v co nejbližší době definovat reálný plán postupu přijetí eura se zřetelným časovým cílením.
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Politická reklama

B raňo O ndrášik
odborník na politický
marketing a komunikaci

Sedem naj tohtoročnej prezidentskej kampane na Slovensku

Aká bola tohtoročná kampaň? Mnoho analytikov tvrdí, že nudná. Nemyslím si to. Vlastne máloktorá prezidentská kampaň zaujala Slovákov ako
táto. Dokazuje to fakt, že tím Ivana
Gašparoviča siahol po negatívnej taktike a videli sme rekordný počet televíznych debát a televíznych špeciálov.

Radičovej reklama

Obamu – aspoň z hľadiska kampane.
Prvýkrát v histórii volieb u nás tak jeden kandidát okopíroval takmer celý
úspešný kampaňový koncept zo zahraničia. „Yes We Can!“ bolo na Radičovej plagáte „Dokážeme to“. Black
Eyed Peas (spevák Will.i.am) bol na
Slovensku Laco Lučenič. Obamovi inšpiratívna kampaň pomohla. Pomohla
aj Radičovej?

CEVROR E V UE

1/ Maďarská karta a špinavá kampaň
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Najzaujímavejším momentom tohtoročnej kampane bol import amerických prvkov. Na strane Ivana Gašparoviča a ešte viac jeho spojencov to
bola výrazne negatívna kampaň. Vždy
keď sa operuje so strachom voličov
alebo sa vám podarí dostatočne pošpiniť súpera, volič vás odmení. Niekedy
to nemusí byť ani pravda, stačí, že nálepka drží. Radičová autonómiu pre
maďarskú menšinu síce nikdy nesľubovala, ale aj tak si dnes veľa Slovákov
myslí opak. Pomohla tomu kampaň.
Na Slovensku sa negativní kampaň
znížila na nebezpečne nízku úroveň:
hrala na národnostno-etnickú strunu.
2/ Okopírovanie fungujúcej
kampane zo zahraničia
Je to on, alebo je to ona? Iveta Radičová naozaj pripomínala Baracka

6/ Najviac televíznych debát

3/ Prvá kampaň, kde internet,
blogy a Facebook zohrávali úlohu

Najprv sme sa báli, že Ivan Gašparovič debaty odignoruje. Najprv bol jasným favoritom a možno si to aj mohol

Tento volebný rok je aj na Slovensku o webe. Každé relevantné médium poskytlo vlastný volebný portál.
Dokonca aj Nový Čas vytvoril vlastnú
volebnú stránku. Blogovali Mikloškovci, Gašparovičovci, Martinákovci a hlavne Radičovci. Iveta Radičová síce nemala na Facebooku toľko
priaznivcov ako Obama, ale percentuálne valcovala súpera ako jej americký kolega.

Motivy z volebnej kampane

4/ Blízkosť k voličovi
Obama 2008

Ani v prvom ani v druhom kole sme
nevideli exit polls – anketu z volebného dňa spred volebných miestností,
ktorá by nám demograficky ukázala,
kto volil Gasparoviča a kto Radičovú
(mladí, starí, Maďari, Slováci, vzdelaní, robotníci…).

Je to tiež kampaň, keď kandidáti navštívili každé krajské mesto a podaktorí
možno aj okres. Stretli ste ich na zabíjačke, autogramiádach, prednáškach,
mítingoch, koncertoch… Kampaň ide
priamo k občanovi. Zuzana Martináková dokonca klopala občanom na
dvere.
5/ Slovensko 2009 – žiadne
prieskumy, žiadne exit polls…
Voľby v modernej Európe bez exit polls a prieskumov? Áno na Slovensku.
Aj pre toto prečudesné správanie médií a volebných tímov (ktoré ich odmietli spolufinancovať) a do menšej
miery aj agentúr (ktoré bez externých
peňazí do rizika radšej nešli), vlastne
nevieme, ako to o dve hodiny dopadne. Nevieme, či maďarská karta účinkovala alebo či zabralo Radičovej inkluzívne posolstvo. Aby sa neurobil
ani jediný prieskum, tak to by bolo
zvláštne možno aj v Moldavsku.

dovoliť. Zrejme pre relatívne tesný výsledok v prvom kole sa rozhodol hneď
pre niekoľko televíznych debát. Slovenský divák ho mal možnosť spoznať
ako nikdy predtým. Od breptov v TA3
a nepoznajúceho Google po argumentačne silného politika v De Facto,
ktorý udržal súperku v defenzíve azda
celú diskusiu. A Radičová až neskoro
pochopila, že stratégia podanej ruky
musí ísť v konfrontačnom dueli pred
kamerou stranou.
7/ Pohreb moratória a novelizácia
volebného zákona?
A zrejme sme tiež zažili poslednú kampaň podľa archaického zákona. Moratórium je na ústupe na celom svete
(lebo nemá zmysel) a vlastne ho už aj
málokto úplne dodrží. Tiež limitovať
kampaň na 133 tisíc eur na kandidáta
je nezmysel. O päť rokov potom možno uvidíme ešte dramatickejšiu a zaujímavejšiu kampaň ako tento rok.
Článek je převzat se souhlasem autora
z webu www.sme.sk

třetí svět

K věta S trejčková

Bývalá francouzská kolonie, dnes
Madagaskarská republika, získala
nezávislost v červnu 1960 a patří mezi
nejzajímavější místa světa, pokud jde
o přírodní bohatství, které charakterizují typické baobaby. Dlouhodobě byla tato republika řazena spíše
mezi bezpečnější africké země. Události posledních měsíců však ukázaly, že i ona se může otřásat v „politických“ základech a dát tak o sobě
citelně vědět.

Politická krize
na Madagaskaru
V druhé polovině března vydalo Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky varování před cestováním do Madagaskarské
republiky z důvodu závažné vnitropolitické krize, která zemi
zasáhla.

Třetí republika
Madagaskar se nyní nachází v období
tzv. Třetí republiky, která byla vyhlášena v březnu 1993 po sedmnácti letech vlády jedné strany v duchu shora
nastolené socialistické revoluce, kdy
byl po celou dobu u moci Didier Ratsiraka. Proti jeho vládě vyšlo do ulic
v srpnu roku 1991 přibližně 400 tis.
obyvatel s cílem zbavit ho moci a zavést v zemi pluralitní systém. V srpnu roku 1992 byla v referendu schválena nová Ústava země a následovaly
první svobodné volby, které do čela
země vynesly vůdce opozice Alberta
Zafyho.
V prvních parlamentních volbách
Třetí republiky usilovalo o 138 míst
v zákonodárném sboru 120 politických stran se 4000 kandidáty. V roce
1997 se po volbách vrátil do prezidentského úřadu opět Didier Ratsiraka. V roce 2001 se proti němu
postavil v prezidentských volbách
opoziční kandidát Marc Ravalomanana.
Impulsem k politické krizi, která zemi zachvátila na několik měsíců, byl právě sporný výsledek voleb,
podle kterého získal Didier Ratsiraka
méně hlasů než Marc Ravalomanana.
Výsledky voleb byly signálem obyvatel země, kteří toužili po změně. Prezident Didier Ratsiraka však odmítal
přijmout volební porážku. Krize přetrvávala až do doby, než byl Ústavním
soudem Ravalomanana prohlášen vítězem voleb. Svůj mandát obhájil i ve
volbách v roce 2006.

Andry Rajoelina a Marc
Ravalomanana.
Hrozí zemi ústavní krize?
Dosavadní prezident Marc Ravalomanana odstoupil z funkce 17.března
letošního roku v průběhu svého druhého funkčního období, a to po několika měsících mocenských bojů s opozicí, při kterých bylo zabito nejméně
135 lidí. Po jeho demisi převzal s vojenskou podporou moc v zemi bývalý starosta hlavního města Antananarivo a opoziční lídr Andry Rajoelina,
který 21. března složil prezidentskou
přísahu.
Okolnosti převzetí prezidentského mandátu mohou vyvolávat pochybnosti, pokud jde o ústavnost celého
procesu, a to z následujících důvodů:
1/ Přestože Ústava země jasně vyžaduje od kandidáta na prezidentský mandát minimálně dosažení 40
let věku v době vyhlášení kandidatury, byl Rajoelina ve svých 34 letech
soudně potvrzen ve funkci a získal tak
mandát ke své přechodné vládě.
2/ Ústava stanovuje, že v případě
uvolnění prezidentského mandátu
funkci prezidenta republiky dočasně
vykonává předseda Senátu.
Na události na Madagaskaru reagovala Africká unie, která navázala
na jeden z principů fungování spole-

čenství zanesený v jejím zakládacím
dokumentu a který odsuzuje protiústavní změny vlád. V této souvislosti
AU členství Madagaskaru pozastavila, protože události v zemi považuje
za státní převrat pro násilné svržení
demokraticky zvoleného prezidenta. Za státní převrat považují události v zemi mimo jiné také Společenství
pro rozvoj jižní Afriky (SADC), Evropská unie nebo Spojené státy americké.
Ravalomanana se od konce března nachází v exilu, neboť byl společně s ministry financí a spravedlnosti
obviněn z neoprávněného nakládání
s vládními fondy. Na obou stranách,
jak nynějšího vůdce země Rajoeliny,
tak i bývalého prezidenta Ravalomanany, byla zahájena začátkem dubna
jednání pod záštitou OSN a AU. Tato
jednání měla přispět k řešení krize
v zemi. Zástupci bývalého prezidenta
však jednání opustili poté, co nebyl vyslyšen jejich požadavek na umožnění
návratu Ravalomanany do země.
Situace na Madagaskaru se v tuto
chvíli neuklidňuje, neboť se v ulicích
hlavního města Antananarivo objevilo několik tisíc příznivců bývalého
prezidenta, kteří si přejí jeho návrat.
Jaký bude další vývoj v zemi ukážou
následující dny a měsíce a jako klíčový
faktor pro řešení celé situace se nabízí uspořádání demokratických prezidentských voleb v co nejkratším termínu. Odstartování volební kampaně
a uspořádání voleb by tedy mělo být
rozhodně v termínu kratším, než deklarují Rajoelinovi přívrženci, kteří
plánují uspořádání prezidentských voleb na říjen 2010. Takový krok by nepochybně přispěl k návratu k ústavnímu pořádku a stabilizaci situace
v zemi.
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zahraniční inspirace

Slovensko po
prezidentských
volbách

CEVROR E V UE

Prezidentské voľby konané v marci a v apríli zahájili na Slovensku
volebný rok 2009, počas ktorého sa uskutočnia ešte ďalšie dvoje
voľby. Na jednej strane síce došlo k očakávanému víťazstvu
súčasného prezidenta Ivana Gašparoviča, podporovaného vládnym
Ficovým Smerom a Slotovou SNS, avšak výsledok opozičnej
kandidátky Ivety Radičovej dáva priestor pre zamyslenie sa nad
dopadmi výsledkov týchto volieb.
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V prvom rade voľby spochybnili v rámci prieskumov verejnej mienky dlhodobo prezentovanú dominanciu popularity vládnych strán nad opozíciou.
Hoci obaja hlavní favoriti, Gašparovič aj Radičová, formálne vystupovali ako občianski kandidáti a usilovali
sa o zisk podpory naprieč straníckym
spektrom, koalično-opozičný rozmer volieb bol zrejmý. Krátko pred
prvým kolom volieb boli zverejnené
dva prieskumy. Kým podľa štátneho
ÚVVM mal Gašparovič v prvom kole
vyhrať s vyše 22 % náskokom a v druhom kole poraziť Radičovú v pomere 61:39, výskum súkromnej agentúry
MVK predpovedal podporu kandidátov omnoho presnejšie. Výsledky volieb tak prispeli k podpore názorov,
dlhodobejšie upodozrievajúcich štátny ÚVVM z úpravy svojich prieskumov v prospech vládnych strán, predovšetkým Smeru.
Pre určenie dôsledkov prezidentských volieb na slovenský stranícky
systém sa ako vhodné javí vyselektovať tie parlamentné strany, u ktorých
žiadne zásadnejšie dopady nemožno
očakávať. K nim možno radiť vládne HZDS, ktoré ako jediné z koalície
pre osobné spory odmietlo podporiť
Gašparoviča a postavilo svojho kandidáta, avšak s marginálnym výsledkom. Prevažná časť voličov hnutia pritom volila práve Gašparoviča, keďže
ten až do roku 2002 zastával dlhodobo post podpredsedu HZDS. Do kategórie „nezasiahnutých“ strán patria
i opozičné KDH a SMK, ktoré síce vo
voľbách podporili nominantku Dzurindovej SDKÚ Radičovú, avšak s jej

Slovenská prezidentská kandidátka
Iveta Radičová
porážkou možno túto záležitosť z ich
pohľadu považovať za uzavretú.
Loajálný prezident
Smer, ako najsilnejšia vládna strana,
si víťazstvom Gašparoviča minimálne
do parlamentných volieb 2010 zaistil
zvolenie prezidenta lojálneho k jeho
politike, ktorý mu nebude robiť prekážky v zákonodarnom procese. Pravdepodobná pokračujúca pasivita Gašparoviča na prezidentskom poste
zaisťuje premiérovi Ficovi naďalej
faktické postavenie slovenského politického predstaviteľa čísla jedna, čo by
naopak zvolenie Radičovej mohlo vo
viacerých ohľadoch narúšať.
SNS si na prezidentských voľbách
úspešne otestovala využitie silnej nacionalistickej rétoriky, ktorá u istej časti slovenskej verejnosti naďalej nachádza značnú podporu. Slotova strana
k tomu využila výsledky prvého kola
prezidentských volieb, v ktorých Radičová okrem Bratislavy a Košíc dokázala zvíťaziť iba na južnom Slovensku,
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teda v oblastiach koncentrácie maďarskej menšiny. Pred druhým kolom tak
SNS spustila agresívnu kampaň, v ktorej využila kombináciu nacionalizmu
namiereného proti maďarskej menšine a všeobecne rozšíreného antagonizmu menej vyspelých slovenských
regiónov proti „bohatej“ Bratislave.
Vzhľadom na úspešnosť tejto taktiky
možno od národniarov očakávať obdobnú kampaň i pred parlamentnými voľbami v roku 2010. K podpore
tohto argumentu slúži fakt, že pred
slovenskými voľbami sa konajú voľby
maďarské s očakávaným výrazným víťazstvom Orbánovho FIDESZu, ktorý
SNS často obviňuje zo snáh narušiť integritu Slovenska.
Pre SDKÚ, ktorá Radičovú nominovala, otvorili prezidentské voľby
otázku prípadnej zmeny na jej vedúcom poste, keďže jej súčasný predseda Dzurinda je dlhodobo najnepopulárnejším slovenským politikom
a do istej miery tak blokuje možnosť
zisku nových voličov. Iveta Radičová
totiž preukázateľne prispela k navýšeniu preferencií svojej strany, keďže v čase prezidentských volieb stúpla
podpora SDKÚ z 12,5 na 18 percent,
kým značný pokles zaznamenal práve
Smer (prieskum však štátny ÚVVM
odmietol zverejniť). Nemožno síce
vylúčiť náhodnosť tohto javu, avšak
v predošlých prezidentských voľbách
kandidatúra Eduarda Kukana sa na
podpore SDKÚ žiadnym spôsobom
nepremietla. Otázkou však je, či samotná SDKÚ je ochotná podstúpiť
takúto zmenu vo svojom vedení, keďže Dzurinda už avizoval svoju snahu
byť naďalej volebným lídrom.
Celkovo slovenské prezidentské
voľby priniesli predovšetkým tri poznatky, a to nižšiu prevahu v preferenciách vládnych strán nad opozíciou,
naďalej použiteľnú nacionalistickú rétoriku a vzostupný potenciál stredopravej SDKÚ prostredníctvom osoby
Ivety Radičovej. Bude pritom zaujímavé sledovať ďalší vývoj týchto trendov s horizontom parlamentných volieb v roku 2010.

galerie osobností

Mises v roku 1949 vydal svoje životné dielo s názvom Human Action
(po česky vyšlo ako Lidské jednání),
v ktorom postavil ekonómiu na aprioristický základ a svoju náuku odvodil
od skutočnosti, že človek je konajúca ľudská bytosť, ktorá sa snaží dosahovať svoje ciele. Rothbard sa chytil
Misesových myšlienok a pokračoval
v nich tam, kde jeho rakúsky majster
skončil.
Man, Economy and State
Ak Misesovým pamätníkom bola
jeho kniha Human Action, Rothbard
svoj náhľad na ekonómiu zhrnul do
diela s názvom Man, Economy and
State (po česky: Zásady ekonomie),
ktorá prvý raz vyšla v roku 1962.
Aby neodstrašila svojou radikálnosťou, časť z nej musela byť odstránená a vyšla oddelene. Rothbard chápe
ekonómiu ako praxeológiu, teda logickú a deduktívnu vedu, ktorú rozvíja od axiómy ľudského konania,
cez jej implikácie – čas a prostriedky. Pokračuje zákonom medzného
úžitku, subjektivizmom a metodologickým individualizmom. Teoreticky
analyzuje priamu, barterovú výmenu, aj nepriamu obchodnú výmenu
po vzniku peňazí. Cena podľa neho
nie je určená nákladmi, ale spotrebiteľmi. Rothbard tiež objasňuje ako
súvisí čas s úrokovou mierou a nadnáša vlastné poznámky k výrobnému
procesu.
Teórie monopolu a dokonalej
konkurencie, ktoré sú také typické
pre hlavný prúd, Rothbard kritizuje. Vedeckí kolegovia ako Marshall,
Keynes alebo Galbraith sú u neho na
čiernom zozname a on aktívne upozorňuje na protirečenia v ich teóriách. Záverečná časť knihy je venovaná kritike štátnych zásahov. Od
zdaňovania, cenovej regulácie, cez
dotácie, hospodársky cyklus, až po
tzv. verejné statky a pozitívne, či
negatívne externality. Rothbard je
kontroverzný, no jeho koncepcia
ekonomickej vedy sa vyznačuje kon-

Anarchokapitalista
a paleolibertarián
Murray N. Rothbard
Americký ekonóm a spoločenský mysliteľ Murray Newton
Rothbard sa narodil 2. marca 1926 v newyorskej židovskej
rodine. Drvivá väčšina židovských intelektuálov vtedy prepadla
socializmu a takto bolo zafarbené aj prostredie, v ktorom budúci
libertarián vyrastal. Počas štúdia v 50. rokoch však Rothbarda
ovplyvnil ekonóm Ludwig von Mises, ktorý už cez druhú svetovú
vojnu za dramatických okolností emigroval do Spojených štátov.

zistentnosťou, akú v hlavnom prúde
nenájdeme. Avšak tento typ racionálnych úvah akoby občas viedol až
ad absurdum.
V nadväzujúcom diele Ekonómia
štátnych zásahov Rothbard rozoberá svoju koncepciu anarchokapitalistickej spoločnosti, ktorá funguje bez
akýchkoľvek zásahov vlády. Štát chápe ako teritoriálny monopol násilia
a prihovára sa za spoločnosť, v ktorej
by si ľudia vyberali ochranné a súdne
služby u viacerých, navzájom si konkurujúcich bezpečnostných agentúr.
Vzhľadom na exotickosť týchto myšlienok Rothbard veľa miesta venuje
kritikám, ktoré možno vzniesť na adresu slobodného trhu. Svoj anarchokapitalizmus zasadzuje do prirodzenoprávneho rámca, v ktorom sa všetko
odvíja od práva jednotlivca vlastniť samého seba.
Slobodné bankovníctvo
a politická aktivita
Rothbard tiež odmietal štátny monopol na tlačenie peňazí. V dobe prebiehajúcej krízy sa oplatí čítať jeho knižku Peníze v rukou státu (s výstižným
podtitulom: Ako vláda zničila naše peníze), ktorá sa v češtine dá stiahnuť zo
stránky Liberálního institutu. Ozrejmuje podstatu peňazí ako praktického prostriedku výmeny. Následne
ukazuje ako štáty ovládli emisiu peňazí za účelom skrytého zdaňovania
obyvateľstva prostredníctvom inflácie.
Odmieta centrálne bankovníctvo, založené na čiastočných rezervách a nekrytých papierových peniazoch. Jeho

Murray N. Rothbard (1926–1995)
• americký ekonom Rakouské školy
• zastánce libertarianismu
a anarchokapitalismu
• autor řady děl, např.: Člověk,
ekonomika a stát, Etika svobody
ideálom je slobodné bankovníctvo so
súkromne emitovanými, konkurenčnými menami.
V politickej rovine Rothbard odmietal nielen zásahy vlády do domácej ekonomiky, ale aj americké vojnové intervencie smerom navonok.
Sympatizoval so starou izolacionistickou pravicou, podporoval paleokonzervatívca Pata Buchanana a počas
svojho pôsobenia hľadal aj dočasné spojenectvá s ľavičiarmi. Samého
seba označoval za paleolibertariána.
Zomrel 7. januára 1995 na zlyhanie
srdca.
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Zábava / Vědomostní test
Evropský parlament
1/ Kolikáté volební období přímo voleného

6/ Kdy je naplněno kvórum, aby Evropský

Evropského parlamentu v současnosti
(2004–2009) probíhá?

parlament mohl jednat?

b) Jana Bobošíková
c) Jan Zahradil

a) jedna polovina poslanců
b) jedna třetina poslanců
c) dvě třetiny poslanců

15/ Jaká koalice zvolila v tomto funčním
období vedení parlamentu?

7/ Která z poslaneckých frakcí je v EP
2/ Od kterého roku jsou členové

v současnosti nejpočetnější?

Evropského parlamentu voleni podle
přímého a všeobecného

a) EPP
b) EPP-ED
c) ALDE

a místopředsedů Evropského parlamentu?

a) pět let
b) rok
c) dva a půl roku
5/ Z kolika členů je složeno Předsednictvo
Evropského parlamentu?

a) 15
b) 20
c) 25

vytvoření politické skupiny?

a) Rumunsko a Bulharsko
b) Slovinsko a Řecko
c) Španělsko a Portugalsko

a) 15
b) 25
c) 35

18/ Který z poslanců ODS je nyní
pokladníkem klubu ODS v EP?

9/ Jaký je minimální počet členů EP pro

10/ Kolik poslanců bude mít Česká
republika v novém Evropském
parlamentu?

a) 22
b) 24
c) 26
11/ Kolik poslanců ODS zasedá nyní
v Evropském parlamentu?
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17/ Ve kterých dvou zemích se volilo do
EP v roce 2007?

a) 7
b) 8
c) 9

>

on-line čísla CEVRO
Revue a pdf archiv

12/ V jaké parlamentní frakci zasedají
zástupci SNK–ED?

>

reportáže z konferencí
a seminářů

a) EPP–ED
b) ALDE
c) jsou nezařazeni

>

nabídka publikací,
pravidelný Čtrnáctideník

13/ Kolik českých politických subjektů se
dostalo do EP v posledních volbách?

>

komentáře k aktuálním
událostem

a) 6
b) 7
c) 8

>

anketa, diskuse
k článkům

14/ Kdo je předsedou české národní
delegace ve frakci EPP-ED?
a) Jan Březina

a) Petr Duchoň
b) Jan Zahradil
c) Oldřich Vlasák
19/ Kolik má Evropský parlament stálých
výborů?
a) 15
b) 20
c) 25
20/ Kdo je současným předsedou EP?
a) Hans-Gert Pöttering
b) Pat Cox
c) José Manuel Barroso

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

4/ Jak dlouhé je funkční období předsedy

a) Evropská lidová strana
b) Strana evropských socialistů
c) Aliance liberálů a demokratů pro
Evropu

a) ve čtrnácti
b) v osmi
c) v jednom

Hodnocení:

Evropského parlamentu?

a) Štrasburk
b) Brusel
c) Lucemburk

nejpočetnější?

0–7/ Nadcházející volby pro vás
budou příležitostí osvojit si základní
znalosti o EP.
8–14/ Základní znalosti o Evropském
parlamentu v pohodě ovládáte.

3/ Ve kterém městě se nachází sídlo

8/ Která z politických skupin v EP je třetí

16/ V kolika volebních obvodech se
volí v České republice do Evropského
parlamentu?

jako stvořen, gratulujeme!

volebního práva?
a) 1969
b) 1979
c) 1989

a) EPP-ED – PES
b) EPP-ED – ALDE
c) PES – EUL/GNL

15–20/ Evropský parlament je pro vás

a) čtvrté
b) páté
c) šesté

Zábava / Křížovka
Citát pravicové osobnosti
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Murray Rothbard: Svoboda… (dokončení v tajence). Portrét autora výroku najdete v rubrice Galerie osobností.
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Řešení: …je matkou, nikoli dcerou řádu.

Přečetli jsme

Z byněk K líč
výkonný redaktor
CEVROREVUE

Etika svobody / Murray Rothbard

Murray N. Rothbard patří k předním představitelům amerického
a světového libertarianismu. Svoji filosofii svobody vyložil v knize Etika svobody, která nyní díky Liberálnímu institutu vychází v českém jazyce.
Rothbard v knize prosazoval právo úplného sebevlastnictví jako jediný
princip slučitelný s morálními zásadami aplikovatelnými na každého člověka. Tento princip je zároveň přirozeným právem každého člověka. Vlastnictví podle Rothbarda vzniká smíšením lidské práce s půdou, resp. dosud
nevlastněnou věcí, a s jako takovou s ní člověk může volně disponovat, tj.
ji užívat, prodat či darovat. Svou radikální obhajobou svobody se Rothbard

dostal do rozporu s konzervativci, neboť na základech své etiky obhajuje
potraty jako právo ženy na vlastní tělo či ultraminimální stát jako dohodu
soukromých ochranných agentur. Jakkoli je však Rothbardova filosofie rozporuplná, je etickou, nikoli účelově založenou obhajobou svobody a libertarianismu, který je dnes většinou vulgarizován na ekonomickou výhodnost.
Tím je kniha cenná.
Jako taková je Rothbardova kniha vítaným osvěžením pro každého pravověrného liberála, zkroušeného nešvary dnešního utilitarismu a falešného
pragmatismu. Všem, kdo věří ideji svobody a individualismu, lze proto knihu vřele doporučit k přečtení.

Viděli jsme
Odpor / Edward Zwick, USA, 2008
redakce
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Film režiséra Zwicka popisuje
u nás málo známou událost druhé světové války. Příběh sleduje válečné osudy trojice židovských bratrů
Tuvji, Zuše a Asaela Bielských. Těm nacisté povraždili rodiny a bratrům nezbylo nic jiného než utéct do hlubokých běloruských lesů. Tam se k nim
přidávaly další osoby ohrožené vyvražďováním židů. V lesích si postupně se
rozšiřující skupina vybudovala osadu, kde v tajnosti žila. Po čase se začala

36,5 %
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28 %
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Volební model pro volby do EP

Volební model vychází z aktuálních preferencí stran do EP a simuluje reálné rozvržení
voličských hlasů v nadcházejících volbách. Nezahrnuje tedy nejen
respondenty, kteří se voleb nechtějí zúčastnit, ale také ty,
kteří nejsou rozhodnuti, kterou stranu by volili.
15,5 %
6,5 %

ODS

ČSSD

KSČM

KDU–ČSL

5,5 %
SZ

2%

1%

Suverenita

EDS

1%

1%

3%

SNK/ED Věci veřejné ostatní

zdroj: CVVM, květen 2009, N=353

Graf měsíce

dostávat do konfliktů s běloruskou kolaborantskou policií a později i wehrmachtem. Bielští se nechtěli spojit s prosovětskými partyzány, což vedlo
k problémům se zásobováním potravinami či léky. Obojí si skupina musela
obstarávat výpady do vesnic mimo jejich lesní útočiště. Při nich se Bielští
pochopitelně nevyhnuli násilí, což dodnes vyvolává kritické pohledy na jejich aktivitu zejména v Polsku (okolní rolníci byli často Poláci), kde nejsou
pozitivně hodnoceny ani kontakty Bielských se sovětskými partyzány.
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Měsíc české pravice

březen / duben

ODS zveřejnila zprávu o svém hospodaření
ODS 31. března v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2008. Příjmy strany v minulém roce činily 346 mil. Kč, z toho státní příspěvek na čin-

nost byl 197 mil., členské příspěvky 15 mil. a od 1701 dárců obdržela ODS
dary v celkové výši 75 mil. korun. Od 214 dárců obdržela ODS částky ve výši
nad 50 tisíc korun. Celkové výdaje v roce 2008 byly 541 mil. Kč.

Strany se dohodly na překlenovací vládě
Tři strany bývalé vládní koalice – ODS, KDU–ČSL a SZ – a dosud opoziční
ČSSD podepsaly 5. dubna dohodu o vytvoření překlenovací vlády a shodly se, že novým premiérem bude dosavadní předseda Českého statistického úřadu, nestraník Jan Fischer. Občanská demokratická strana, KDU–ČSL
a Strana zelených měly podle původní dohody novému předsedovi vlády
doporučit kandidáty na ministra obrany, ministra spravedlnosti, ministra financí, ministra životního prostředí, ministra dopravy, ministra školství, ministra kultury a ministra zdravotnictví. ČSSD měla doporučit do nové vlády

kandidáty na ministra zahraničních věcí, ministra vnitra, ministra průmyslu
a obchodu, ministra zemědělství, ministra pro evropské záležitosti, ministra
práce a sociálních věcí a ministra pro místní rozvoj. Strany se rovněž shodly, že nová vláda nastoupí do úřadu 9. května.
Dohodu následující den odmítlo vedení KDU–ČSL, kde proti ní vystupoval i předseda KDU–ČSL J. Čunek, který dohodu původně podepsal. V reakci na rozhodnutí lidovců požadovali nové jednání i zelení, naopak ODS
i ČSSD smlouvu schválily.

Výkonná rada ODS pro překlenovací vládu
Výkoná rada ODS schválila 6. dubna dosavadní průběh jednání pověřených
zástupců o řešení situace po pádu vlády a potvrdila jejich další mandát pro
vyjednávání. Podle usnesení VR ODS spočívá racionální východisko ze situace, které bude odpovědné vůči všem občanům ČR, v předčasných volbách, ze kterých vzejde nová vláda s politickým mandátem, a to v nejbliž-

ším možném termínu. VR ODS proto vyzvala poslance a senátory zvolené za
ODS, aby podpořili přijetí zákona, který umožní rozpuštění PS PČR a schválila „Předběžnou dohodu o přechodu k předčasným volbám a o vzniku překlenovací vlády“. VR ODS rovněž konstatovala, že ODS bude hlasovat pro
důvěru překlenovací vládě a nemá žádné stranické personální požadavky.

Vznik vlády Jana Fischera

Potěšilo nás

na předsedům stran oznámil, že do vlády jmenuje tři ministry dle vlastního
návrhu a provede další změny. Z nominantů ODS se tyto změny měly dotknout postů minitrů spravedlnosti a financí a resortu kultury, kam chtěl Fischer navrhnout odborníka nominovaného nově ČSSD. S návrhem následně seznámil i prezidenta. Šéfové ČSSD i ODS ale Fischerův návrh odmítli.
V rámci pokračujících jednání ODS znovu nominovala Danielu Kovářovou
na ministryni spravedlnosti. Do čela financí předseda ODS Topolánek navrhl nejprve Miroslava Kalouska s tím, že současný náměstek v resortu Eduard Janota nabídku odmítl. Kalouska okamžitě vetovala ČSSD. Janota druhou nabídku ODS přijal.
Prezident republiky jmenoval 8. května novou vládu Jana Fischera. Do
funkce vicepremiéra jmenoval i ministra obrany Martina Bartáka, kterého do
vlády navrhla ODS a nominovala ho také na pozici místopředsedy vlády.

Zklamalo nás

Svoboda projevu je jedna ze základních hodnot, na kterých evropská civilizace stojí. Tady jsme vystavili Evropu
určitému testu, co snese, a ukázalo se, že v tom testu ti
důležití obstáli.

Nelíbí se mi, že vyhlášení mafiáni jako Kamil Havelka
se stanou členy ČSSD, pracují pro město a jezdí za nimi
Jiří Paroubek a Zdeněk Škromach. Z toho mi běhá mráz
po zádech.

Místopředseda vlády Alexandr Vondra k instalaci Entropy v sídle Rady EU v Bruselu (Týden, 9. 4. 2009).

Zpěvák Martin Maxa, litvínovský rodák, k dnešní situaci v severočeském městě (Aktuálně.cz, 30. 4. 2009).

CEVROR E V UE

Předsedové ODS a ČSSD informovali 8. dubna prezidenta Václav Klause, že
se dohodli na způsobu ukončení vládní krize a navrhli mu jmenovat novým
předsedou vlády Jana Fischera. Zelení se k dohodě připojili. 9. dubna prezident jmenoval Fischera premiérem a pověřil ho sestavením nové vlády.
ODS navrhla 16. dubna v souladu s předběžnou dohodou o vytvoření
překlenovací vlády premiéru Fischerovi sedm ministrů.
Na post ministra dopravy ODS nominovala dosavadního náměstka ministra Gustáva Slamečku, na ministra financí úřadující náměstka v tomto
resortu Tomáše Uvíru, na ministra kultury Horymíra Kubíčka, na ministra
obrany náměstka dosavdní ministryně Martina Bartáka, na ministryni spravedlnosti dosavadní ředitelku Justiční akademie Danielu Kovářovou, na ministryni školství bývalou šéfku tohoto resortu Miroslavu Kopicovou a do čela
zdravotnictví ředitelku VFN Danu Juráskovou. Premiér Fischer ale 30. dub-
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