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> Časopis CEVRO REVUE vychází od roku 2001, od ledna 2003 jako měsíčník.
> Časopis CEVRO REVUE je unikátním zdrojem informací pro všechny tvůrce i příznivce české pravicové
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liberálně-konzervativní politiky.
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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

9000,– Kč

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
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mandam
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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 další číslo CEVRO Revue, které má tentokrát formu dvojčísla.
Za klíčové téma tohoto vydání
jsme zvolili otázku amerického radaru v České republice. Administrativa nového prezidenta USA Baracka
Obamy rozhodla původní projekt zastavit a nyní uvažuje o jiných alternativách. Pro Českou republiku není jeho
rozhodnutí příliš šťastné a i udělení
Nobelovy ceny míru tomuto politikovi
nemůže u nás být vnímáno jinak než
jako omyl.
V tematické části přinášíme tři
příspěvky odborníků na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky, kteří

hodnotí americký krok a jeho dopady
na náš region.
Problematika raketové obrany se
promítla i do grafické části tohoto vydání, kde najdete dokumenty o novém, navrhovaném systému raketové
obrany.
Tematickou část doplňuje exkluzivní, původní rozhovor se senátorem
a bývalým vicepremiérem České republiky Alexandrem Vondrou, v němž
i on komentuje bezpečnostní situaci
ČR po změně americké strategie.
Podnětné příspěvky naleznete,
jako tradičně, i v pravidelných rubrikách. Politickou reklamu a zahraniční inspiraci spojuje téma německých

parlamentních voleb, v nichž skončila
vláda velké koalice, kterou střídá více
reformní vláda pravého středu.
V okénku do třetího světa se podíváme do Etiopie, která hraje roli regionální mocnosti ve Východní Africe
a kde se chystají parlamentní volby.
Rubrika Galerie osobností představuje v článku Marka Loužka španělského liberálně-konzervativního klasika, filosofa José Ortegu y Gaseta.
V duelu „soupeří“ dva renomovaní právní experti na téma, zda ústavní
soud může či nemůže rušit ústavní zákony, jak se to stalo v případě zákona
o předčasných volbách.
Hezké čtení!

politika vážně i nevážně
I van L anger

Předseda ČSSD se jal, zřejmě ještě
v době, kdy ještě podporoval předčasné volby, sepsat další knihu. Tentokrát
to již nebyla čtyřkilová cihla, distribuovaná po tisících do sociálnědemokratických sekretariátů, nýbrž sedmdesátistránkový svazek, volně ke stažení na
stránkách ČSSD.
Kniha nese podtitul Jaký opravdu je? Ne že bychom Jiřího Paroubka všichni dostatečně neznali a po svržení vlády, zrušení voleb a otočkách
v ekonomickém balíčku nevěděli, že
jeho hlavní vlastností je nedržet slovo. I tak je v jeho novém „díle“ hodně
„podnětného“.
Tak například na otázku Co si myslíte o Karlu Marxovi? Paroubek odpovídá: „Karel Marx byl mužem brilantního
ducha, mimořádného rozhledu a vzdělání a skvělých formulačních schopností. Vytvořil monumentální dílo, kte-

Tak nám Paroubek
napsal knihu…
ré posunulo hranice poznání člověka
v ekonomii i v navazujících společenských vědách… Jeho velikost jsem pochopil až v posledních dvaceti letech.“
Proti gustu žádný dišputát, ale Marx
stojí u základů komunismu. Že by nezamýšlená předzvěst budoucí oranžovo-rudé koalice?
Předseda ČSSD také, zdá se, konečně prochází sebereflexí. Smysl pro
humor by neměl chybět ani politikům.
Politici jsou ale trochu „podezřelá společnost“. Nezajímají se vesměs o sport
a smysl pro humor jim velmi často chybí. To ano, zvláště po vstupu Jiří Paroubka ztratila česká politika všechny
důvody k úsměvům a paradoxně nejvíce na tu změnu doplatil Paroubek, jehož úsměv na rtech byste asi jen těžko hledali.
Cílem Paroubkových odpovědí
jsem se stal samozřejmě i já jakož-

to ovlivňovatel redakční politiky českých deníků a proradný manipulátor
veřejného mínění. Zřejmě už jen zosnování útoků 11. září by ze mě udělalo prvotřídního zločince… Nebo
když měl vysvětlit, proč zvolil pro svoji stranu oranžovou barvu, taktně pomlčel, že tento časopis ji používá od
roku 2003. Kdepak asi šéf ČSSD hledal inspiraci…
Po přečtení knihy má Paroubek
vypadat jako chlapík z lidu. Má to
však jednu vadu – lidé už Paroubka
dostatečně znají. Vědí, že je schopen vládnout s komunisty, co si myslí o mladých lidech i že mění názor podle nálad veřejnosti. Na tom
jedna kniha pranic nedokáže změnit. Až se změní poměry, předseda
ČSSD zase napíše novou se „správnými“ názory. Tak jako v Orwellově
Oceánii…

CEVROR E V UE
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Amerika, Evropa
a protiraketová
obrana

CEVROR E V UE

Strategická aliance mezi USA a svobodnou, demokratickou
Evropou, jež existuje od 2. světové války, byla a dodnes je pro
Evropu neocenitelným bezpečnostním aktivem. Bez pomoci USA by
Evropané nikdy neporazili nacistickou Třetí říši a ani se neubránili
před komunistickým Sovětským svazem. Pro porážku nacismu
v roce 1945 byla role USA zásadní, stejně jako pro uchránění
svobody západní Evropy po dobu dalších více než 40 let.
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Tlak USA na Sovětský svaz a závody
ve zbrojení v 80. letech 20. století vedly k bankrotu SSSR, kolapsu sovětského impéria a návratu svobody do
střední Evropy v roce 1989.
Po celou tu dobu Amerika financovala společnou americko-evropskou obranu Evropy více než Evropa
samotná. V Americe se sice ozývaly
hlasy, které volaly po částečném stažení Ameriky z Evropy – aby si Evropané uvědomili vážnost situace a výrazně posílili své výdaje na obranu.
Jenže na začátku studené války bylo
neadekvátní očekávat od Evropy
zničené ve druhé světové válce vyšší výdaje na obranu (zvláště v situaci, kdy americká ekonomika nebyla válkou zničena); a na jejím konci
zase hrozilo, že Evropané nebudou
mít dostatečnou vůli odporovat Sovětům a nechají se raději „finlandizovat“ (přijmou sovětskou kuratelu
a veto nad zahraniční politikou výměnou za vnitřní autonomii), než
aby riskovali konflikt se sovětskou
mocí. Proto bylo pro USA výhodnější být plátcem evropské bezpečnosti než přihlížet konsolidaci sovětské
moci nad celým euroasijským superkontinentem.
Tato politika byla úspěšná: na
konci 80. let vedla ke kolapsu sovětského impéria a následnému bezprecedentnímu zvýšení bezpečnosti
Evropy i Ameriky v 90. letech 20. století. V této dekádě Evropané i Američané seškrtávali své obranné rozpočty,
vybírali si svou „mírovou dividendu“
a užívali „prázdnin z dějin“, jež – jak
mnozí doufali – budou trvat věčně.

Evropa neschopná vlastní obrany
Jenže žádné prázdniny netrvají věčně,
a už vůbec ne ty od Historie. 11. září
2001 bylo jen předznamenáním toho,
co nás v 21. století čeká.
Reakce? Neochota Evropanů výrazně zvýšit své obranné rozpočty
a plně převzít odpovědnost za svoji bezpečnost; krátkodobá ochota
Ameriky tak učinit a poskytovat bezpečnost i Evropě v rámci společné
obrany svobodného světa. Jenže tak
tomu bylo jen za minulé americké administrativy George W. Bushe, resp.
jen do vypuknutí současné finanční krize na podzim 2008. Od nástupu současné americké administrativy, resp. od vypuknutí finanční krize,
se situace změnila v tomto smyslu:
u Evropanů kromě neochoty zvýšit
výdaje na obranu je zde už i finanční neschopnost učinit tak (evropský
welfare-state je totiž příliš nákladný);
a u Američanů, konkrétně u současné administrativy Baracka Obamy, je
kromě tísnivé finanční situace a mamutího deficitu – tj. neschopnosti financovat globální bezpečnost celého
svobodného světa – už i neochota činit tak.
Neprozíravé Obamovo rozhodnutí
Rozhodnutí Obamovy administrativy
zrušit plánovaný třetí pilíř protiraketové obrany ve střední Evropě je vnímán (správně) jako ústup ze střední
a východní Evropy, jako ztráta amerického zájmu o ni. K tomu lze říci následující:

R oman J och
ředitel Občanského institutu

Za prvé, raketová hrozba ze Středního východu vůči Evropě (a Americe) bude v budoucnosti narůstat
a tudíž zrušení výstavby tohoto protiraketového systému je neprozíravé.
Za druhé, ony „situaci zachraňující“ projevy činitelů americké administrativy, že místo třetího pilíře v Polsku
a ČR bude následovat budování jiného, společného protiraketového systému v Evropě, jsou nevěrohodné: cestou k budování protiraketové obrany
totiž není zrušení konkrétního plánu
protiraketové obrany a jeho nahrazení příslibem plánů nekonkrétních.
Každopádně (a přinejlepším) to bude
představovat zpoždění; třetí pilíř protiraketové obrany měl být funkční do
pěti let; ony náhradní abstraktní plány
zatím žádný časový horizont nemají.
Za třetí, my v ČR jsme byli blázni, když jsme nabídku americké protiraketové obrany nad Evropou – plně
financované z USA (!) – ve Sněmovně neratifikovali (Senát tak učinil).
Když říkám „my“, myslím tím poslance ČSSD, poslance KSČM, dvě
poslankyně SZ a jednoho poslance
KDU–ČSL. Bude-li ještě nějaký americký protiraketový systém Evropě nabídnut, nebude to již zadarmo; jinými
slovy, budeme-li chtít my Evropané
mít nad sebou protiraketový deštník,
budeme za něj muset platit.
Shrnutí
1/ Současná americká administrativa
ztrácí zájem o Evropu, především Evropu střední a východní.
2/ Ve zvažování Obamovy administrativy hrají menší roli názory tradičních
amerických spojenců, včetně západoevropských, a mnohem větší požadavky amerických protivníků.
3/ Raketové hrozby vůči Evropě ze
Středního východu, již nyní nikoli triviální, budou v nadcházejících letech
a Evropa bude vůči nim bezbranná.
4/ USA zůstávají nejdůležitějším smluvním bezpečnostním partnerem Evropy;
konec konců, současná americká administrativa v USA nebude věčně.

téma

mezinárodní otázky

Hlavní změnu oproti původním plánům představuje odstoupení od záměru vybudovat pozemní komponenty ochrany před útokem balistickými
raketami dlouhého doletu v České republice a v Polsku. Podle nové strategie se má protiraketový systém nadále
soustředit pouze na rozvoj komponentů ochrany před útokem raketami
krátkého a středního doletu prostředky umístěnými převážně na lodích.
Důvodem změny konceptu jsou přitom nové analýzy íránského zbrojního
programu, podle kterých představují
právě tyto rakety prioritní hrozbu.
Potud prohlášení americké vlády,
které však bezpochyby není úplné.
Podstatným důvodem ustoupení od výstavby radaru a protiraketového sila ve
Střední Evropě je totiž s největší pravděpodobností i nová koncepce vztahů
mezi Spojenými státy a Ruskem.
Medvěd na palubě…
Radar i protirakety padly za oběť strategii „resetování“ vztahů mezi Washingtonem a Moskvou, které na nové
historické minimum přivedla loňská
invaze ruské armády do Gruzie. Snaha
o nový začátek má své logické opodstatnění, a to i ve vztahu k íránské
hrozbě. Rusko má bezpochyby vlivné
páky na režim v Teheránu a mohlo by
významně přispět ke změně jeho politiky i omezení samotného jaderného
a raketového výzkumu. Je nejen stálým členem Rady bezpečnosti OSN,
který v minulosti vetoval rezoluce týkající se Íránu, ale zároveň i významným hospodářským partnerem a technologickým dodavatelem íránských
zbrojních programů. Obrat dosavadní
politiky Moskvy by tak způsobil íránským ambicím vážný problém.
…není dobrým společníkem
Byť zní americká strategie lákavě,
její praktická implementace s největší pravděpodobností narazí na limity tradiční ruské zahraniční politiky.
Moskva přijala americké rozhodnutí

Špatná zpráva
pro Střední
a Východní Evropu
Revize plánů na vybudování systému protiraketové obrany
v Evropě byla očekávána již od inaugurace Obamovy
administrativy. Podstata revidované strategie i širší souvislosti,
které za rozhodnutím stojí, však nejsou dobrou zprávou pro
Střední a Východní Evropu.

s velkým nadšením. Jeho původ však
nespočíval ve vidině začátku nové
spolupráce se Spojenými státy, ale
v potvrzení toho, že je Rusko schopné
úspěšně oponovat záměrům Washingtonu v prostoru na západ od ruských
hranic. Po bezvýznamném gestu dobré vůle v podobě zrušení plánu na rozmístění raket Iskander v Kaliningradské oblasti naopak přispěchal ruský
premiér s novými požadavky: uvolněte transfery vyspělých technologií do
Ruska, umožněte vstup Ruska, Běloruska a Kazachstánu do Světové obchodní organizace.
Zrnko prachu mezi
mlýnskými kameny?
Moskva se nikdy netajila tím, že radar
v České republice a deset interceptorů na základně v Polsku nepovažuje za strategickou hrozbu proti svému jadernému arzenálu. Předmětem
ruské opozice vůči systému protiraketové obrany byl naopak geopolitický
kontext umístění základen na území
bývalých sovětských satelitů. A této
opozici se Obamova administrativa
rozhodla ustoupit výměnou za pokus
o nový začátek vztahů s Ruskem. Není
proto divu, že bylo americké rozhodnutí přijato v řadě východoevropských
zemí negativně, neboť i zde byl původní plán rozmístění základen primárně
vnímán jako potvrzení americké bezpečnostní záruky nad touto částí Evropy proti jakémukoliv nebezpečí, a až
sekundárně jako ochrana před íránskou raketovou hrozbou.
Američtí stratégové přitom nutně museli předem analyzovat dopady
svého rozhodnutí na bilaterální vztahy
se svými východoevropskými spojenci.

A je evidentní, že krok Obamovy administrativy tyto vztahy do budoucna
ovlivní. Budou chtít čeští a polští političtí představitelé investovat znovu vnitropolitický kapitál při prosazení příštích amerických požadavků?
A budou i ostatní východoevropané
ochotně posílat své vojáky do mezinárodních operací pokud cítí oslabení americké bezpečnostní záruky?
Ano, jsme členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, a proto i relativně pevně ukotveni v systému Západu.
Přesto bude ústupek Rusku vnímán
v Moskvě jako důkaz změny geopolitické priority Střední a Východní Evropy, a to nejen pro Spojené státy, ale
i řadu členů Evropské unie.
Signály z Prahy
Reakce české politické scény na americké rozhodnutí byla v mnoha případech odrazem její tradiční krátkozrakosti a minimálního vnímání
souvislostí.
Česká politická reprezentace by si
měla uvědomit, že znovuotevření debaty o tom, kam patří středoevropský
prostor, je velmi nebezpečnou vyhlídkou. Sami této debatě však nezabráníme a bylo by i ošidné vsázet vše na
jednu kartu. Naše bezpečnostní politika by se měla poučit z aktuálního vývoje a nadále stavět na dvou pilířích.
Na jedné straně vytrvale přesvědčovat
Spojené státy, že bezpečnostní souvislosti regionu nadále vyžadují americkou bezpečnostní záruku. Na straně
druhé však také aktivně ovlivňovat evropskou zahraniční politiku. Bezpečnost středoevropského regionu musí
být nejen na agendě Washingtonu, ale
také celé Evropské unie.

CEVROR E V UE
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Jak dál po konci
brdského radaru
Peacníci, ČSSD, komunisté, Rusové doma i v zahraničí oslavují
zrušení plánu na rozmístění prvků protiraketové obrany v Evropě
a vychutnávají si „vítězství českého lidu“. Tento text je určen
čtenářům, kteří podobné euforii nepodlehli. Racionálně uvažujícím
jedincům, kteří nespoléhají na zbožná přání a jsou schopni celou
záležitost vnímat v širším kontextu.
Obamovo rozhodnutí pro mnohé
představovalo sice očekávanou, přesto studenou sprchu. Je ovšem zapotřebí co nejdříve překonat emoce
a vrátit se ke strategickému rozvažování a jednání. Reakce, odmítající případnou budoucí spolupráci a plýtvání
politickým kapitálem při prosazování
nepopulárních projektů, jsou sice pochopitelné, ale nepřinesou žádné pozitivní výsledky. Naopak, radovat se
budou spíše v Kremlu či v Teheránu.
Proto je dobré věnovat protiraketové obraně pozornost i v budoucnu.
Ta v posledních čtyřiceti letech prošla tak bouřlivým vývojem, že co americká strana plánuje dnes, za pár let
může vypadat úplně jinak.
Reset paměti
Ani Obama nebude v Bílém domě
věčně. Budou-li jeho domácí i zahraniční politika nadále tak zoufalé jako
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dosud, jeho vyhlídky na znovuzvolení
budou minimální. Zdá se, že Spojené
státy po třiceti letech opět potřebují
lekci v tom, že jednání z pozice slabosti očekávané ovoce nepřináší. Její následky ale bohužel neponesou samy.
Pokud se administrativa snažila upokojit Rusko, je její postup ještě méně
pochopitelný. Rusko se také okamžitě
nechalo slyšet, že žádné ústupky neplánuje. Vůbec se zdá, že si Američané při resetu americko-ruských vztahů vymazali i paměť.
V tomto ohledu je užitečné nastínit možné motivy pro Obamův krok.
Chtěl-li prezident vyslat další vstřícné gesto do Teheránu, mohl počkat,
dokud s Íránem neproběhnou první
multilaterální jednání. Je-li dosavadní
protiraketový systém tak špatný, proč
nebude stažen z Aljašky?
Pokud se administrativa snažila upokojit Rusko, je její postup ještě méně pochopitelný. Rusko se také
okamžitě nechalo slyšet, že žádné
ústupky neplánuje. Vůbec se zdá, že
si Američané při resetu americko-ruských vztahů vymazali i paměť.
V případě, že záměrem bylo usnadnění probíhajících jednání o smlouvě
nahrazující START I, měli vzít v úvahu, že na snižování počtu strategických jaderných hlavic i jejich nosičů
záleží především ruské straně, která
bude v následujících letech stejně nucena redukovat svých přibližně 680
většinou zastaralých nosičů až o polovinu.
Proč Spojené státy zcela rezignovaly na snahu přimět Rusko k jednáním
o redukci počtu taktických jaderných

vedoucí Katedry
mezinárodních vztahů
a evropských studií na
Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity

zbraní, jichž má přibližně 4000 a mnoho dalších v záloze? Poměr sil v tomto segmentu je 10:1 v neprospěch
USA. Vůči komu může Rusko tyto
prostředky použít? Jedině vůči státům ve svém blízkém sousedství. Že
to současnou administrativu nechává
chladnou, nepřekvapuje. Laxnost evropských, a zvláště středoevropských
členů NATO na místě ovšem není.
Paroubek for astronaut
Škoda, že rozhodnutí nepadlo až v únoru, radost komunistů v KSČM a ČSSD
mohla být ještě větší. Epigon Zdeňka
Fierlingera (jehož duch v posledních
letech v Lidovém domě straší) Jiří Paroubek by za výrok o „vítězství českého lidu“ zasloužil nominaci na astronauta, bude-li ona náplast nabídnuta.
Několik měsíců pobytu na ISS by prospělo jemu (viděl by věci více z nadhledu), volební kampani i celé české společnosti a ještě by třeba udělal kariéru
v Evropském parlamentu. Možná by
nebylo od věci na dané téma provést
výzkum veřejného mínění…
„Vzpřimte se a zvedněte hlavy!“
apeloval před dvaceti roky kardinál
Tomášek. Dnes je jeho apel opět aktuální. Máme-li být spolehlivým partnerem pro Spojené státy i další spojence, je nutné stabilizovat politickou
situaci. Jen tak bude možné zabránit
tomu, aby se z Česka stal další trojský
kůň Ruska v NATO a EU.
Jsou-li slova ministra obrany Roberta Gatese, otištěná 20. září v deníku The New York Times, něčím více
než jen opožděnou snahou o záchranu vlastní tváře, Česko možná v budoucnu opět bude mít šanci se do projektu protiraketové obrany zapojit.
A nebude-li k tomu mít odvahu Obama, postoj jeho nástupce třeba bude
jiný. K tomu je ovšem zapotřebí myslet a jednat strategicky a ne populisticky, což je – zdá se – v současné české
realitě ještě obtížnější než dostat astronauta na orbit.
Článek vyšel v Hospodářských novinách, 23. září 2009
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Rozhovor
AlexandrVondra / Rusové se
ani po radaru ze střední Evropy
nestáhnou

Podle mne za tím byly tři důvody.
Zaprvé prezident Obama vládne už
skoro rok, klesá mu doma popularita
a potřebuje nějaký výsledek. Z tohoto hlediska se Obamovi hodilo přerozdělit karty. Zadruhé se zdá, že USA
pozvolna rezignují na světový leadership. Obama v září na Valném shromáždění OSN přiznal, že Američané na všechno sami nestačí, potřebují
jednat v souhře s ostatními. On neruší původní systém protiraketové obrany, pokud jde o národní obranu území
USA. Pouze se rozhodl odstoupit od
plánovaného stacionárního „evropského pilíře“, který měl pomocí zařízení v Česku a Polsku chránit Evropu.
My jsme nabízeli místo, Američané to
měli platit. Nyní Washington navrhuje jako alternativu na ochranu Evropy
systém mobilní. Zatím to neřekl, ale
podle mne bude chtít, aby Evropané
v rámci NATO nesli náklady. A za třetí – ještě v prvních měsících letošního
roku Američané říkali, že sice systém
přepracují, ale radar u nás může zůstat. Pak ale přišla Obamova cesta do
Prahy, pád vlády a to zřejmě přispělo
k tomu, že radar odpískali také. Nenašli tu už partnery pro pořádnou diskusi.
Považujete odstoupení USA od projektu radarové základny za signál zhoršujícího se
postavení České republiky ve světě?

Nedělám si iluze, že bychom byli
pupkem světa nebo klíčovým hráčem světové politiky. To rozhodně
ne. Ale po roce 1990 jsme byli na určitém výsluní, podařilo se nám prosadit rozšíření NATO a Washington nás
bral celkem vážně. Chybělo ale jakési zhmotnělé potvrzení tohoto vztahu
a zároveň záruka, že něco zůstane, až
se díky problémům v jiných částech
světa stane, že se z výsluní posuneme do stínu. Řeknu to trochu metaforicky. Radar jsem prosazoval především z jednoho důvodu. Máme-li Rusy
v Karlových Varech (a zdůrazňuji, že

nemám nic proti slušným ruským byznysmenům v našem lázeňském průmyslu) a máme-li Němce v mladoboleslavské Škodovce (a podtrhuji, že
jsou tam lepšími investory, než by byl
Chrysler nebo Renault), bylo by dobré mít na našem území strategické
obranné zařízení USA. V našem citlivém geopolitickém posazení ve středu
Evropy, mezi Ruskem a Německem,
máme zájem na zvláštních vztazích
s USA. Bohužel česká levice tuto potřebu buď nechápala, nebo ji rozuměla, ale dávala přednost okamžitým politickým cílům. Naše postavení se tak
spíš zhoršuje.
Do jaké míry podle Vás stály za rozhodnutím USA aktivity ruských tajných služeb na
našem území?

Nemyslím si, že by samy ruské služby ovlivnily toto americké rozhodnutí.
Ale je podle mne evidentní, že ruské
zpravodajské služby jsou v naší zemi
velmi aktivní a že ovlivňovaly české
veřejné mínění proti radaru. Pokud
si ovšem někdo myslí, že teď se tyto
služby stáhnou, je na omylu. Rusko
chce uplatňovat vliv ve střední Evropě a tyto tendence poslední dobou
spíš sílí. Není to prostřednictvím tankových divizí jako v minulosti, ale zájem například o strategická průmyslová a energetická odvětví je průkazný.
Prostředky se mění, ale cíle zůstávají.
Američtí představitelé deklarovali umístění
mobilních raket, z nichž jednou z pravděpodobných lokalit je i Česká republika. Považujete tuto alternativu za pravděpodobnou?

Pokud vím, tak s umístěním mobilních raket v Česku zatím nepočítají.
Ve hře může být například umístění
velitelství nového systému. Neměli bychom se k tomu stavět zády. Ale výsledek závisí na dvou věcech. Zaprvé se
musíme umět dohodnout tady doma,
co vlastně chceme a Američany důrazně oslovit, dokud mají tak trochu
„špatné svědomí“. A zadruhé – zatím
jde jen o záměr a jak jsem už řekl, je
otázkou, do jaké míry budou nový systém v NATO podporovat třeba Něm-

Alexandr Vondra (*1961)
• bývalý mluvčí Charty 77, jeden ze
zakladatelů OF
• někdejší náměstek ministra
zahraničí (1992–1997),
velvyslanec v USA (1997–2001)
a místopředseda vlády pro
evropské záležitosti (2007–2009)
• senátor za Litoměřicko, Lounsko
a Slánsko
ci a Francouzi, pokud zjistí, že budou
muset platit.
Vnímáte po americkém rozhodnutí větší
hrozbu pro Českou republiku ze strany Ruska, příp. Íránu?

Bezprostředně nám nic nehrozí.
Ale samo rozhodnutí znamená určité znejistění. Rusko se může cítit povzbuzeno a pokud jde o Írán, nedělám
si moc iluzí.
Měla by ČR i po tomto rozhodnutí nadále
udržovat nadstandardní vztahy s USA či naopak hledat spojence jinde?

Žádné rozumné alternativy ke spojenectví s USA v NATO a ke členství
v EU nevidím. Takže jednejme dál
s Američany, ale zároveň musíme mít
také aktivní evropskou politiku a není
moudré si proti sobě štvát celou EU
kvůli Lisabonské smlouvě. Nejde jen
o radar. Nobelova cena míru pro Obamu je také zvláštní zprávou. Možná
se brzy dočkáme návrhu z Německa
či jiné evropské země, aby Američané stáhly některé strategické jaderné
zbraně ze západní Evropy. Čerstvý nositel Nobelova ocenění za mír to pak
nebude moci odmítnout. A to vše se
může stát v době, kdy bude v NATO
vrcholit diskuse o nové strategické
koncepci. Doufejme, že klíčová vazba
mezi USA a EU nebude oslabena.

CEVROR E V UE

Co podle Vás stálo za rozhodnutí Spojených
států vypovědět smlouvy o umístění radaru v ČR?
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ÚS: K pravomoci
rušit protiústavní
„ústavní“ zákony

CEVROR E V UE

V nálezu ÚS ve věci „protiústavního ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb.
o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny, se všech patnáct ústavních soudců shodlo asi jen
na jedné jediné věci, totiž na pravomoci ÚS o protiústavnosti ústavních
zákonů za určitých podmínek rozhodovat. Tato pravomoc a její meze je
však chápána většinou ÚS a dvěma
disentujícími soudci rozdílně.
V první části nálezu ÚS nejprve shrnuje svou judikaturu, která již od jeho
prvního nálezu chápe pojem právního a ústavního státu v jeho materiální
a nikoliv pouze formální podobě. Již ve
svém prvním nálezu soudce-zpravodaje prof. V. Klokočky ve věci ústavnosti
zákona č. 98/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (nález Pl. ÚS 19/93, č.
14/1994 Sb.) ÚS uvedl, že právo a spravedlnost nejsou „předmětem volné dispozice zákonodárce a tím ani zákona,
protože zákonodárce je vázán určitými
základními hodnotami, jež Ústava prohlašuje za nedotknutelné. Ústava České republiky např. v čl. 9 odst. 2 stanoví,
že ‚změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Tím jsou konstitutivní principy
demokratické společnosti v rámci této
Ústavy postaveny nad zákonodárnou
kompetenci a tím ‚ultra vires‘ Parlamentu. S těmito principy stojí a padá ústavní stát. Odstranění některého z těchto
principů, provedené jakýmkoli, byť i většinovým anebo zcela jednomyslným rozhodnutím parlamentu, by nemohlo být
interpretováno jinak, než jako odstranění tohoto ústavního státu jako takového.“
(zdůraznění přidal Z. K.)
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Připojte se k nám.

Veškerá další judikatura ÚS se odvíjí právě od tohoto nálezu, který jednoznačně staví limity zákonodárnému
sboru. Současně se však nikdy expressis verbis nevyslovila k pravomoci ÚS
sankcionovat porušení čl. 9 odst. 2
Úst., byť podle mne tato pravomoc
je logickým vyústěním judikatury ÚS.
Svou dosavadní judikaturu ÚS podpořil též exkurzem do ústavního práva
dvou sousedních zemí, totiž Rakouska
a Německa.

Z deněk K ühn
docent Právnické fakulty UK

však normativita čl. 9 odst. 2 (premisa
I.) jaksi splývá s premisou II. V nálezu
mi totiž chybí daleko obsáhlejší diskuse o tom, proč právě ÚS a ne někdo
jiný má být finálním arbitrem porušení čl. 9 odst. 2 Úst. ÚS tuto odpověď
v podstatě předjímá bez dalšího. Zdůrazňuji, že s odpovědí ÚS sympatizuji,
měla by však být přece jen detailněji
odůvodněna: ve své dosavadní judikatuře tuto otázku ÚS přece dosud expressis verbis nikdy neřešil, byť z ní
podle mne implicite vskutku plyne.

Tři možné závěry
Lze kontrolovat nadpozitivní právo?
Důraz na normativitu čl. 9 odst. 2
a z toho vyplývající nezbytnost derogační pravomoci ÚS je mi sympatický
a myslím si, že je správný. Sám o sobě
však obsahuje dvě samostatné premisy, z nichž první premisa je méně kontroverzní než ta druhá: I. čl. 9 odst. 2
Úst má reálný normativní význam,
není jen pouhou politickou deklarací,
II. vynutitelnost čl. 9 odst. 2 judikaturou ÚS, bez níž by se toto ustanovení
stalo prázdným politickým sloganem.
Interpret ústavy může dospět
ke třem možným závěrům: (1) popřít první premisu, pročež je zbytečné zabývat se premisou druhou. Čl. 9
odst. 2 je v takovémto případě jen politickou proklamací. (2) akceptovat
první premisu, nicméně odmítnout
premisu druhou, neboť není založena žádným výslovným ústavním ustanovením, narušuje pravomoci ústavní
většiny parlamentu majícího maximální možnou míru legitimity od suveréna, tedy lidu, (3) akceptovat premisu
I a následně též premisu II, tedy akceptovat derogační pravomoc ÚS, bez
níž nelze reálně hovořit o normativitě
čl. 9 odst. 2. Třetí závěr mi je sympatický též proto, že reálný rozdíl mezi
závěry (1) a (2) se mi jeví jako prakticky nulový (srov. níže).
Premisa první je poměrně přesvědčivá a vyplývá z obecně sdíleného předpokladu, že každé ustanovení
ústavy musí mít normativní význam,
který je nutno chápat v kontextu textu
ústavy jako celku. Ústavnímu soudu

Souhlasím s disentujícím soudcem
Janem Musilem v tom, že je možné
argumentovat i tak, že funkční mechanismus kontroly dodržování nadpozitivního práva „nelze vůbec vytvořit,
protože pyramidu kontrolních mechanismů nelze vršit do nekonečna (vzniká
problém, ‚kdo má kontrolovat kontrolory‘)“. Není ostatně teoreticky vyloučeno, že i rozhodnutí samotného ÚS se
může dostat do rozporu s čl. 9 odst. 2.
Mám-li základní myšlenku nálezu shrnout, článek 9 odst. 2 je buď
vskutku fundamentální zásadou omezující i samotného ústavodárce, nebo
je toliko morálním apelem na ústavodárce, který však není vůči ústavodárci disponujícímu nejvyšší možnou
demokratickou legitimitou nijak vynutitelný. Pokud je správný závěr prve
vyslovený, potom zákon přijatý v rozporu s článkem 9 odst. 2 Úst není zákonem; pokud je však pravdou posléze vyslovený závěr, potom je čl. 9
odst. 2 jen absurdním pokusem občanů ČR, kteří se marně snažili v okamžiku znovuobnovení samostatného
Českého státu limitovat moc ve své
povaze nelimitovatelnou. Protože ÚS
je finálním soudem pro otázky ústavnosti v ČR, a protože je povinností
soudní moci vykládat právo, vede to
podle mne nutně k tomu, že v případě
prvního závěru musí finální rozhodnutí udělat právě ÚS.
Celý článek včetně přesných zdůvodnění judikátů najdete na www.cevro.cz.

duel

ÚS: Zachránit
demokracii
může jen lid

kanceláři Havel & Holásek

Pravomoc rušit ústavní zákony není
výslovně zakotvena ani v Ústavě, ani
v zákoně o Ústavním soudu (ÚS). Dostupné materiály z přípravy Ústavy
a jejích novel svědčí tomu, že nebylo
úmyslem ústavodárce tuto pravomoc
ÚS svěřit. Ostatně i v samotné věci
Melčák ÚS postupoval podle ustanovení o rušení běžných zákonů, což znamenalo, že ke zrušení zákona ústavního by mu stačil stejný počet soudců
jako ke zrušení zákona běžného (tedy
devět). Je absurdní se domnívat, že
kdyby ústavodárce chtěl ÚS udělit
pravomoc rušit ústavní zákony, přijímané kvalifikovanou většinou Parlamentu, že by na to stanovil stejnou
proceduru jako pro běžný zákon.
Přesto ÚS došel k závěru, že jeho
pravomoc rušit ústavní zákony vyplývá
z Ústavy implicitně. ÚS, jakožto „orgán ochrany ústavnosti“ (čl. 83 Úst),
se domníval, že musí vymáhat čl. 9
odst. 2 Ústavy, který říká, že „změna
podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“
Kdyby ÚS nemohl rušit ústavní zákony, které jsou s tímto ustanovením
v rozporu, nebyl by onen článek prý
více než morálním apelem.
Tato logika má několik nedostatků, a to i když připustíme, že čl. 9/2
opravdu neměl být jen jakousi politickou deklarací. Předně to, že s určitou právní normou není spojen specifický postih, neznamená, že jde pouze
o morální apel bez jakékoliv právní
závaznosti. I bez konkrétní sankce
nepřestává být čl. 9/2 právně závazný. ÚS musí vykládat právní předpisy
v souladu s ním a ústavodárce je povinen jej respektovat při své činnosti. Dojde-li k porušení čl. 9/2, jedná
se o porušení právní normy. Porušitel

nese právní odpovědnost. Z toho ale
automaticky nevyplývá, že takové porušení je nutno sankcionovat zrušením daného úst. zákona. A už vůbec
z toho nevyplývá, že pravomoc takové porušení sankcionovat náleží ÚS.
V demokratickém právním státě mohou orgány veřejné moci činit pouze
to, co jim zákon stanoví (čl. 2 Úst).
Navíc pravomoci nevolených orgánů
se vykládají restriktivně, neboť nejsou legitimovány přímo suverénem,
tedy lidem prostřednictvím svobodných voleb.
Čím tedy obhájit skutečnost, že navzdory výše uvedenému si přímo nevolený patnáctičlenný soud přisvojil
pravomoc rušit akty ústavní většiny
Parlamentu, disponující mimořádnou
mírou demokratické legitimity? Co
ÚS opravňuje k tomu, aby rušil předpis stejného druhu, jakým byl on sám
vytvořen?
Nám, kteří tvrdíme, že nad ústavodárcem je už jen suverén sám, tedy lid,
odpovídají zastánci ÚS tím, že soud
zde musí fungovat jako poslední pojistka demokracie, jako její „statečný“
ochránce proti „zvůli“ ústavní většiny.
Sbor moudrých a morálně bezúhonných osob, držící si odstup od prohnilého světa politických bojů, jakožto
poslední zastávka cestou na barikády.
Soudci jmenovaní politiky
Jakkoliv libě znějí tato slova, jsou
značně odtržená od reality. Co nás
opravňuje věřit, že několik právníků jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu je méně ovlivnitelných
a nekompetentních než ústavodárná většina dvou různými způsoby volených komor českého Parlamentu?

Vždyť jsou to zase jen politici, kteří
tyto soudce jmenují. A co víc, mnozí z těch soudců jsou bývalí politici.
A zapomněli jsme už na pochybnosti,
které zaznívaly v souvislosti s minulostí některých z těch, kdo dnes v Brně
sedí? A nemohou tam v budoucnu zasednout lidé ještě mnohem méně důvěryhodní?
ÚS není statečný zachránce demokracie. Kauza Melčák je v tomto ilustrativní. Nevím, kdo může vážně tvrdit, že zde hrozila změna podstatné
náležitosti demokratického právního státu. Tím, že si sněmovna zkrátila
volební období, neohrozila jinou moc
ve státě, sebe sama limitovala a vrátila rozhodování do rukou nejvyšší moci
v každé demokracii – lidu. Jestli něco
v době ekonomické krize způsobilo chaos, byl to právě necitlivý zásah
ÚS. Rušit ústavní zákony v době, kdy
demokracie v žádném ohrožení není
a politici rozhodnutí ÚS respektují,
na tom není nic statečného; to je spíše
nepřiměřený soudcovský aktivismus.
A až naopak bude demokracie skutečně ohrožena, žádný ústavní soud
nás nezachrání, protože totalitní režimy se vyznačují tím, že nepohodlná
rozhodnutí soudů ignorují. V horším
případě jejich autory likvidují. Kdo
může vyloučit, že mnozí z těch „statečných“ soudců by se tváří v tvář drakonickým trestům zalekli a opravdu
neústavní ústavní zákon by nezrušili?
Zachránit demokracii tak nakonec
vždy bude moci jen ten jediný, kdo stojí nad ústavodárcem, jediný, kdo může
zabránit tomu, aby „podstatné náležitosti demokratického právního státu“
nebyly měněny. Lid. Tedy my. A budeme to muset udělat třeba i Ústavnímu
soudu navzdory.

Navštivte novou stránku CEVRO specializovanou na volby a politické strany.

WWW.STRANYAVOLBY.CZ
Analýzy výsledků, komentáře k dění uvnitř stran, změny volebních systémů.
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P etr B říza
právník, pracuje v advokátní
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aktuálně
kraje/obce

J iří V ambera
člen Stínové rady

Chce to nápady
Krajské zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo poskytnutí 90 milionů korun na částečné oddlužení krajských nemocnic. Největší
částku dostane zařízení s největšími
dluhy. Naopak špitály s hospodařením vyrovnaným se musejí spokojit
se symbolickým drobtem. Podle předsedy zdravotního výboru uplatňovaly
nemocnice rozdílnou hospodářskou
strategii. Zjednodušeně řečeno, jedny léčily bez ohledu na náklady, druhé ukázněně do výše přidělených prostředků. Jak vidno, druhá strategie
s kázní je chybná. Vedení nemocnic
s vyrovnaným hospodařením v Trutnově a ve Dvoře Králové by asi mělo
jít do učení ke kolegům z Náchoda
a Rychnova anebo být vyměněno.
Slyšeli jsme i plán, jak nejlépe situaci řešit. Nemocnice se změní zpátky
z akciových společností na příspěvkové

Královéhradeckého kraje

organizace. Pak bude jejich hospodaření průhledné a úspornější. Pamatuji
se, že před lety se změna z příspěvkových organizací na akciovky zdůvodňovala úplně stejně. Obchodní společnosti měly zajistit co nejekonomičtější
provoz. A nyní je mají staronové příspěvkovky ještě trumfnout? Pravda, zlepší se postavení zaměstnanců.
Zdravotníci budou mít zaručené tabulkové platy, bez ohledu na hospodářské výsledky nemocnice. Co ale
bude zdravotnická zařízení motivovat
k hospodárnosti?
Kraj se dostává do nezáviděníhodné situace. Platí některé činnosti dvakrát. Přestože zaměstnává pracovníky
jak na odboru zdravotnictví, holdingu
i v kontrolních orgánech, platí externím firmám za posudky, audity a rozbory. Nemocnice v Náchodě má nyní
vlastně dva ředitele. Peníze rozda-

né za poplatky by také mohly dostat
nemocnice. Zároveň se kraj zavazuje v příštích letech dávat více peněz
na mzdy zdravotníků. Protože se na
obzoru nerýsují žádné nové podstatné zdroje příjmů a rozpočet, bohužel, není nafukovací, budou se muset
ostatní uskrovnit. Školy a silnice, vodovody a památky, třeste se!
V minulém období jsme se zaměřovali na podporu rovnoměrného rozvoje hospodářství v kraji, na uskutečňování důležitých velkých projektů, na
přilákání investorů. V konečném důsledku tohle povede k většímu množství peněz v krajském rozpočtu. Bylo
to snazší v období ekonomické konjunktury. Bylo by však sebevražednou
chybou toto úsilí nyní utlumit a zpochybňovat akce, které mají pomoci
vzdělávání, cestovnímu ruchu, dopravě, zemědělství a dalším.

poslanecká sněmovna

CEVROR E V UE

ČSSD proti
České republice
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Sněmovna se nerozpustila. Socialistům v nějakých utajovaných průzkumech vyšlo, že by v listopadových
volbách prohráli. To nikdo z nich nepřizná, ale jinou logiku jejich změna
postoje nemá. Ve Sněmovně se křižovali, že předčasné volby budou, že pro
ně udělají vše. Tak to dnes předvedli!
Vymlouvají se na stanoviska právníků,
ale ono to bude jinak.
Nechce se jim skládat to, co zbourali. Vědí dobře, jak to bude těžké. Museli by se již otevřeně pobratřit s komunisty, museli by říci všem důchodcům,
že není z čeho přidávat. A naši občané,
kterými se Jiří Paroubek zaklíná, by si
možná vzpomněli, jak to s těmi finančními experty, ministry ČSSD oprav-

M iroslava N ěmcová
místopředsedkyně PS PČR

du je. Jeden skončil ve vězení, druhý
nasekal dluhy takové, že na naši zemi
může brzy vyrazit exekutor.
Bez nejmenšího ostychu teď mluví
o odpovědnosti ke státu! Najednou si
na svou zemi vzpomněli. V březnu ji
pustili k čertu, nikdo z nich ani nepípl o tom, že je recese, že je třeba mít
schválený rozpočet. Teď se bojí rozpočtového provizoria, bojí se o prosperitu naší společnosti.
Prosperitě zasekli drápky do vazu,
v době kdy vládli a utráceli peníze nejenom našich dětí, ale i vnuků. A hodlají v tom pokračovat. Janotův úsporný rozpočet, který má zachránit, co
se dá, odmítají. Bude-li chtít premiér
Fischer něco schválit, musí prý klepat

na socialistické dveře. Jinak mu rozpočet nepodpoří. Buď budou Janota a Fischer skákat (utrácet), jak oni
chtějí nebo bude Paroubek ve své destrukci pokračovat.
Já bych se jich o nic neprosila. Nemohou být partnery do solidní věcné
diskuse. O tom, co cítí k naší zemi a zda
jim na ní záleží, už podali důkazů vrchovatě. Ať ode dneška dělají a říkají cokoli, už se nemohou vylhat. Nenechali si
ujít žádnou příležitost k destrukci. Zabili jakoukoli možnost rychlého ozdravení veřejných financí. Jsou to squatteři, kteří obsadili a ničí dům, který jim
nepatří. Roztočili tobogán, ale budou
první, kdo vypadne z kola! Už se na
červnové volby těším!

aktuálně
senát

K arel Š ebek
senátor PČR

Billboardy podél cest v předvolebním
čase začínají hrdě hlásat, že hejtman
a poslanec MUDr. David Rath splnil další ze svých slibů a zajistil žákům
a studentům autobusy zdarma. Systém je to zdánlivě jednoduchý: Bydlíš ve Středočeském kraji, dojíždíš do
školy vlakem nebo autobusem s výjimkou městské dopravy a není ti méně
než šest a víc než devatenáct let? Pak si
můžeš za vstupní poplatek 150 Kč pořídit průkazku a po celý školní rok jezdit
do své školy na území Středočeského
kraje zdarma. Jízdenka bude bezplatná
a vše ostatní za tebe vyřídí kraj.
V krajském rozpočtu se ty peníze
prý docela určitě najdou. Je to taková
hezká představa, jak někdo hledá peníze a najednou najde 70 milionů na
jízdenky zdarma. Jakpak se to asi hle-

Rathův dárek z druhé kapsy
dá? Minohledačkou na kovové mince,
nebo jsou používáni vepříci cvičení ve
Francii na hledání lanýžů? A co se najde, neměl by poctivý nálezce vrátit?
Jenže komu to vracet, vždyť to jsou zajisté peníze z daní a ty se nějak přerozdělit musí.
Ale zanechme ironie a ptejme se,
zda by ty nalezené peníze nešly využít na něco potřebnějšího. Ono je totiž otázkou, jestli je vůbec nutné vozit
dnes někoho zdarma. Veřejné dopravě se sice hanlivě říká socka, ale doporučuji pozornosti čtenářů bližší
pohled na ty vysmáté, značkově oblečené mladé pasažéry. Mnozí z nich ze
svých nadupaných mobilů protelefonují, případně o přestávkách prokouří mnohem víc, než je plná cena zpáteční jízdenky. Je mi jasné, že rodiny

školáků vesměs pomoc potřebují, ale
promyšlenou a efektivní. Paušální systém v podání hejtmana Ratha je sice
velmi jednoduchý, ale také nejméně
adresný a prakticky nekontrolovatelný, co se týká úhrad dopravcům. Nakonec k těm potřebným rodinám doputují jen drobky a je-li něco zdarma,
těžko se pak dětem vysvětluje význam
přísloví, že bez práce nejsou koláče.
Jsou desítky a stovky možností,
jak peníze z veřejných rozpočtů investovat lépe. Je na pováženou, že
hejtman a pro jeho nápady hlasující
většina středočeských zastupitelů to
neví. Podle mého názoru nás autobusy
zdarma spolehlivě dovezou pouze kolem omšelých škol a po rozbitých silnicích na jedno jediné místo – na konečnou s nápisem: krize.

Evropská unie

E vžen T ošenovský
místopředseda Výboru
pro průmysl, vědu

Řešení pro regiony –
věda a výzkum
a nejbližšího okolí, nastal i značný posun schopných, vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu. Kdo měl ambice
se podílet na výzkumné práci, odcházel do metropole. Tím vznikl na mimopražských vysokých školách vážný
problém s přípravou akademických
osobností bez vědecké praxe.
V zemích, jejichž metropole jsou ve
srovnání s ostatními velkými městy státu výrazně silnější a ekonomicky vyspělejší, dochází často k silnému migračnímu efektu. Česká republika k těmto
zemím bezpochyby patří. Také zde se
lidé přesouvají do centra s vidinou širší možnosti uplatnění a vyššího finančního ohodnocení. Pokud však dojde
k přílišnému oddálení centra, vytvoří se napětí v celém spektru a začne se
projevovat i ve velkých politických roz-

dílnostech. ČR již začíná tyto charakteristiky naplňovat. Jednou z cest k zastavení tohoto nebezpečného trendu je
(vedle např. vyšší míry decentralizace)
podpora vědy a výzkumu v regionech.
Podpora výzkumníků a inovátorů
však není klíčová jen z pohledu regionů, ale i z pohledu širšího, celonárodního. Zvyšování naší konkurenceschopnosti by mělo být bytostným národním
zájmem a do budoucna patrně i jedinou možností dalšího rozvoje České
republiky. Otázkou zůstává, jak konkrétně podpořit vědu a výzkum. Domnívám se, že klíčovou v této oblasti je synergie mezi vysokými školami
a praxí, jinými slovy zvýšení spolupráce mezi vysokými školami a firmami.
Tomuto propojení bych se rád věnoval
na půdě Evropského parlamentu.

CEVROR E V UE

a energetiku EP

V minulých dnech jsme mohli zaznamenat protesty proti změnám ve financování české vědy. Nedostatek peněz,
který tuto situaci zapříčinil, nás všechny
nutí k zamyšlení nad racionálním využitím stávajících prostředků a faktickými
výstupy vědy pro český průmysl.
Bez vědy a zrychlených inovací
v celém spektru našeho českého hospodářství budeme těžce dohánět vlak,
který, doufejme brzy, vyjede ze stanice celosvětového ekonomického propadu. Pokud se však soustředíme pouze na debatu o podpoře české vědy na
úrovni Akademie věd a budeme to stavět do roviny s ohrožením celého českého výzkumu, tak tato diskuse určitě bude silně zavádějící. Díky tomu, že
se v posledních letech výzkum v Akademii věd soustředil hlavně do Prahy
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událost roku

M arek B enda
poslanec PS PČR

Význam
roku 1989
Hlavním důvodem pádu komunistického režimu byl nepochybně
fakt, že už s ním nebyl téměř nikdo ztotožněn a většina (zvláště
mladších) lidí měla pocit naprosté nesvobody a dusivé
nesmyslnosti. Tichý konsensus (výsledek jednoho z nejděsivějších
procesů v našich novodobých dějinách, normalizace, jejíž průběh
a možnost prosazení nebyly dodnes uspokojivě analyzovány)
husákovského režimu, kdy za mlčení a rezignaci na věci veřejné
bylo národu umožněno žít v relativním dostatku, se pomalu
rozpadal.
A to nejen pocitem části dospívající
generace, že toto je špatný obchod, ale
i prohlubující se nefunkčností centrálního plánování. Není pravda, jak nám
dnes bývá často předhazováno, že tu
byla sice nesvoboda, ale pořádek a relativní blahobyt. Nezapomínejme, že
věci se nenakupovaly, ale sháněly, že
na byty se čekalo patnáct i více let, že
se zavíralo za vyprávění vtipů, že o vědecké hodnosti i o cestě do ciziny rozhodoval stranický výbor a že průměrný plat byl méně než 100 dolarů.
Význam roku 1989 spočívá v tom,
že se začala propojovat úzká skupina
disentu se zbytkem společnosti. Před
rokem 1989 jsou jediných masových
akcí schopni pouze křesťané (ať už se
jedná o pouť na Velehrad v roce 1985
nebo o Navrátilovu petici). Teprve
v roce 1989 dochází, a to většinou ve

CEVROR E V UE

Nástup osmašedesátníků a socialisticky orientovaných politiků byl na
počátku roku 1990 vskutku drtivý. Zapomíná se na to, že se z řad disentu
formuje i silný proud pravicových politiků, který slouží jako opora všech
reformních snažení.
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spojení s disentem, k výraznému nárůstu občanských aktivit. Ať už se jedná o stále početnější a stále hůře rozehnatelné demonstrace, petici Několik
vět, šíření Lidových novin či vznik celé
řady neoficiálních občanských uskupení, opoziční tábor začne dramaticky
narůstat jak co do počtů, tak i aktivity.
Také demonstrace 17. listopadu je při-

pravována za úzké koordinace s rozhodujícími činiteli disentu.
Současně disent začne pronikat
do širšího povědomí národa jako reálná alternativa. Disentu se sice po
letech bojů podařilo vytvořit vnitřní
i vnější komunikační vazby a schopnost nalézat kompromisy mezi lidmi
velmi odlišných názorů, ale dlouho
byl spoluobčany brán jako skupinka snílků, jejichž aktivity jsou bojem
s větrnými mlýny. Právě v tomto období však dochází k dovršení snahy
o nezpochybnitelné vnitrostátní i mezinárodní uznání disentu jako reálné
opozice. Uznání, které později způsobí, že může být prezidentem zvolen
Václav Havel a ne Císař nebo Dubček
(a přes všechny výhrady k prezidentování Václava Havla zejména v pozdější době si asi dnes všichni uvědomujeme, po jakých cestách se ČR také
mohla vydat).
Porevoluční působení disentu bývá
často ztotožňováno především se jmény tzv. osmašedesátníků a na základě tohoto mylného pohledu se zpětně celý disent popisuje jako záležitost
převážně bývalých partajních bossů.
Zdání však klame. V noci 17. listopadu můj otec pronesl: „Je jasné, že revoluce propukne (já na něj koukal nevěřícně, mně to moc jasné nebylo), jen
je problém, že o několik měsíců dříve,
než jsem počítal. Neboť Obroda a síly
s ní spojené jsou neskonale lépe připraveny než my.“ Jak prorocká slova!
Nástup osmašedesátníků a socialisticky orientovaných politiků byl na počát-

ku roku 1990 vskutku drtivý. Zapomíná se na to, že se z řad disentu formuje
i silný proud pravicových politiků, který slouží jako opora všech reformních
snažení. Klíčové zákony, které nastaví
celou společenskou transformaci, prosadí ve FS vedle Klause a jeho ekonomů právě skupina bývalého nekomunistického disentu (V. Benda, Tyl,
Bratinka, Kroupa, Devátý, Mandler,
Battěk a další) spolu s lidmi z okresů,
kteří později tvoří základ ODS. V této
souvislosti by měla být oceněna generace prvního FS, které i přes dominanci levice dokázalo nasměrovat ČR
na nejrozumnější cestu ze všech postkomunistických zemí.
Význam roku 1989 spočívá v tom, že
se začala propojovat úzká skupina disentu se zbytkem společnosti. Před rokem 1989 jsou jediných masových akcí
schopni pouze křesťané. Teprve v roce
1989 dochází, a to většinou ve spojení
s disentem, k výraznému nárůstu občanských aktivit.
Závěrečná poznámka: Přes výše
uvedené není pravdivá stále znovu
nám podsouvaná teze, že bylo vše jasné, předem rozhodnuté, že „moc ležela na zemi“, že režim padl vlastním
zhroucením či dokonce spiknutím
KGB. Kromě toho, že přinejmenším
do generální stávky vůbec nebylo jisté,
jak to celé dopadne (mě osobně zadrželi ještě 19. 11. a dlouho celý stávkový výbor netušil, jestli vzápětí všechny
nepozatýkají), ochota občanů angažovat se stoupala i v roce 1989 jen velmi pomalu. Petici studentů z jara, požadující jiný typ samosprávy než jen
prostřednictvím SSM, podepsalo pouze 171 (!) studentů a mnozí za to byli
ve svých školách potahováni. Účast na
demonstracích se sice zvyšovala, ale
až do povoleného Albertova dosahovala maximálně dvou desítek tisíc lidí.
Celá společnost žila ve velkém strachu před mocí StB, komunistické strany a potažmo ruských tanků.
Vyšlo v knize 15 let poté, kterou vydalo
CEVRO v roce 2004.

událost roku
Četli jsme v CEVROREVUE před

senátor PČR

V době, kdy je už zcela zřejmé, že
k udržení společenského blahobytu
je především potřeba snížit míru administrativní zátěže a posílit důraz
kladený na ekonomický růst, tak levicové strany ve svém zoufalství vytahují z ideologického šatníku další
projekt, který by sloužil k vytváření
nových omezení, jež by bylo možno
klást do cesty svobodnému rozhodování občanů členských států Evropské unie.
Návrh na zřízení Evropského institutu pro rovnost pohlaví naprosto
opomíjel skutečnost, že otázka rovnosti mužů a žen je záležitostí přirozeného vývoje, který je v evropských
zemích odlišný. Švédská „genderová politika“ se liší od italské či irské, a snaha je zglajchšaltovat od
rýsovacího prkna připomíná neblahé
zkušenosti se sociálním inženýrstvím
dob nedávno minulých. Takovýto pokus je navíc v přímém rozporu se základním stavebním pilířem Evropské
unie, principem subsidiarity, který
říká, že Evropské společenství vyvíjí
činnost jen tehdy a potud, když „cíle
navrhované činnosti nemohou být

Sociální
inženýrství nebo
přirozený vývoj?
Úvaha o zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen
a mužů je dokladem stálých ústupků, které myšlenka evropské
integrace v posledních letech či desetiletích musela projevit
silám evropské levice. Z hlediska původních cílů Evropské unie
se přitom pochopitelně jedná o druhořadou záležitost, naprosto
nepotřebnou (spíše kontraproduktivní) k dosažení opravdu
fungujícího vnitřního trhu a hospodářské prosperity v Evropě.

uspokojivě dosaženy členskými státy a mohou být z důvodu rozsahu či
účinků navrhované činnosti lépe dosaženy Společenstvím.“ To skutečně
není tento případ. Politika rovnosti
je navíc vždy věcí navýsost politickou
– jak by ji mohla utvářet Evropská
unie, když ani nezná standardní mechanismy soutěže politických stran
a právní předpisy zde přijímá orgán
složený z ministrů vlád členských
států?
Otázka zajištění rovnosti občanů před zákonem tak nadále musí
být řešena členskými státy – zatímco levice bude vytvářet nové instituce a formulovat zákazy a kvóty,

pravice nikdy nebude předepisovat,
kolik procent žen musí chodit do zaměstnání a kdo se bude starat o děti.
To je věcí svobodného rozhodnutí
každého jednotlivce, každé rodiny.
Vzhledem k demografickému úpadku, který Evropě hrozí, je mnohem
potřebnější uvažovat spíše o vhodných mechanismech podpory rodin
s dětmi než vytvářet nové obskurní instituce, a to navíc na evropské
úrovni, vzdálené konkrétním potřebám občanů.
Vyšlo v článku „Potřebujeme Evropský
institut rovnosti pohlaví?“ v CEVRO
Revue 4/2005

INZERCE
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M iroslav Š kaloud

4 lety
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Nová protiraketová st

Hlavní body jed
Fáze 1

Fáze 2

Zhruba do roku 2011 by měly být na
americké válečné lodě nainstalovány
protiraketové systémy, kterými buď
už Američané disponují, nebo je vyvinou do dvou let. K důležitým komponentům budou patřit varovný systém
Aegis, jímž je v současnosti vybavena
už řada amerických křižníků a torpédoborců, obranné rakety SM-3 (Standard Missile-3), radar a senzory. Tato
plavidla by měla operovat ve Středomoří a v dalších oblastech.

Kolem roku 2015 by měly být na válečné lodě a na území Spojeneckých
států rozmístěny modernizované antirakety SM-3. Systém včasného varování bude rozšířen o moderní pozemní radar (pravděpodobně na Kavkaze)
a senzory. Washington uvádí, že pokud jde o rozmístění antiraket, v současnosti již probíhají rozhovory s Polskem a Českem. Tyto rakety by však
podle plánu Baracka Obamy měly být
rozmístěny také v dalších státech na
severu a jihu Evropy.

> 2009 > 2010 > 2011 > 2012 > 2013 > 2014 >
Schéma sestřelu
Střela SM-3 původně vyvinutá k likvidaci balistických střel byla úspěšně použita k sestřelení špionážního satelitu.
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1 střela SM-3 je vystřelena z vojenského křižníku 2 dráha letu střely SM-3 3 dráha satelitu 4 kolize satelitu
se střelou ve výšce přibližně 250 km 5 úlomky satelitu, které neshoří v atmosféře, dopadnou do oblasti
oceánu na plochu několika set kilometrů

téma

trategie USA v Evropě

dnotlivých fází
Fáze 3

Fáze 4

Asi v roce 2018 by měla být nasazena další modernizovaná verze rakety
SM-3.

Kolem roku 2020 začne rozmísťování
nové verze raket SM-3 schopných odrazit potenciální ohrožení USA střelami dlouhého doletu.
Náklady za každou raketu SM-3 se
podle amerického Kongresu vyšplhají na 10 až 15 milionů dolarů (170
až 255 milionů korun) v porovnání se
70 miliony dolarů (1,2 miliardy korun)
za každou z deseti antiraket dlouhého doletu, které měly být podle plánu
Obamova předchůdce George Bushe
rozmístěny v Polsku.

> 2015 > 2016 > 2017 > 2018 > 2019 > 2020 >
raketa SM-3
řídící sekce

vynášecí souprava

třístupňový raketový motor

řídící kontrolní systém

raketový motor MK72

dvojitý reaktivní raketový motor MK104

Čtvrtým stupněm je bojová hlavice LEAP-KW (Lightweight Exo-Atmospheric Projectil – Kinetic Warhead) o hmotnosti 5 až 9 kg, která v blízkosti bodu střetu s nepřátelskou raketou využívá pro zajištění kontaktního zásahu infračervené senzory. Cíl je ničen přímým nárazem (tzv. metoda „hit-to-kill“), tak jako tomu bylo u amerického testu
roku 1986 nebo čínského pokusu v lednu 2007. Při srážce uvolněná kinetická energie odpovídá střetu s tirákem,
pohybujícím se rychlostí tisíc kilometrů za hodinu.

CEVROR E V UE

Raketa SM-3 (Standard Missile) firmy Raytheon má celkovou délku asi 6,5 m, průměr 0,35 m a dolet asi 500 km.
Má čtyři stupně s pohonnými jednotkami výhradně na tuhé pohonné látky. První dva jí udělují maximální zrychlení tak, aby ji co nejrychleji dopravily nad atmosféru, třetí stupeň ji pak nad atmosférou dále dvojnásobně zrychlí
až na 2,7 km/s. K řízení se mj. využívá družicový navigační systém GPS, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost
úspěšného zásahu cíle.

Při dosavadních zkouškách měly rakety SM-3 asi 85 % spolehlivost. Raketa má standardní dostup 160 km, po
úpravě na úkor doletu je možné vylétnout až do výšky kolem 240 km.
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zdroje: US Missile Defense Agency, iHNed.cz, iDNES.cz, ČTK, Týden.cz

o cevro

CEVRO Institut má
nového rektora,
CEVRO ředitele
Ve středu 16. září proběhla inaugurace nového rektora vysoké školy
CEVRO Institut prof. Josefa Šímy.
Současně správní rada ústy svého
předsedy Dr. Ivana Langera poděkovala dosavadnímu, historicky prvnímu rektorovi prof. Miroslavu Novákovi.
Profesor Novák poděkoval všem
spolupracovníkům a popřál novému
rektorovi mnoho zdarů v jeho funkci.
Současně prof. Novák přítomné ujistil, že vysokou školu v žádném případě
neopouští, ba právě naopak, že oproštěn od administrativních povinností
bude mít nyní více času na práci odbornou.
Nový rektor prof. Šíma poděkoval
svému předchůdci a ocenil i to, jak
velký kus cesty škola pod jeho vedením urazila. Současně prof. Šíma hovořil o tom, že škola, například i získáním akreditace magisterského studia,
dorazila na rozcestí a nyní bude důležité, aby nově zvolený směr byl správný. Tedy aby se škola stala skutečně re-

redakce

CEVROREVUE

Nový rektor Vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma
spektovanou vzdělávací institucí i na
mezinárodním poli.
Kromě pohybu na Vysoké škole CEVRO Institut došlo k personálním změnám i v mateřské společnosti CEVRO.
Dosavadního ředitele Mgr. Ladislava

Mrklase, Ph.D., který byl jmenován
prorektorem Vysoké školy CEVRO
Institut pro rozvoj, nahradil stávající
projektový manažer Jiří Kozák. Novým
členem správní rady se pak stal šéfredaktor CEVRO Revue Petr Sokol.

CEVRO v médiích
v září

redakce

CEVROR E V UE

CEVROREVUE

Soutěž vyzývá středoškoláky k zamyšlení
se nad 20 lety demokracie u nás, Novinky.
cz, 3. 9. 2009
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Petr Sokol: Střet o Lisabon, Respekt 37/2009,
7. 9. 2009

Petr Sokol: Pátrání po rodokmenu TOP 09,
Reflex 36/2009, 3. 9. 2009

Petr Sokol: Irsko má Evropu v hrsti, Reflex,
38/2009, 17. 9. 2009

Rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Josef Šíma vystoupil v pořadu České televize
Ekonomika ČT24. Hovořil zde o úsporách
v rozpočtových výdajích, Ekonomika ČT 24,
23. 9. 2009

Prorektor CEVRO Institutu Ladislav Mrklas
komentoval v pořadu 168 hodin fenomén
squattingu, ČT 1, 168 hodin, 20. 9. 2009

Prorektor CEVRO Institutu Ladislav Mrklas
komentoval další osud Lisabonské smlouvy
v ČR, ČRo 1 – Radiožurnál, 23. 9. 2009

Politolog Miloš Brunclík komentoval aktuální
dění na politické scéně, ČT 24, 17. 9. 2009

o cevro

J iří K ozák
ředitel CEVRO

CEVRO
v zahraničí
Prorektor pro rozvoj Ladislav Mrklas
a ředitel CEVRO Jiří Kozák se 11.až
12. září zúčastnili výročního semináře
Nadace Konrada Adenauera (KAS),
který se pod názvem Politické vzdělávání ve Střední Evropě konal v Pecínově nedaleko Benešova.
Na programu tohoto tradičního
setkání KAS se svými partnery bylo
zhodnocení projektů realizovaných
v uplynulém roce a informace o projektech na rok 2010. Vedle toho zástupci více než deseti partnerských
organizací vyslechli několik zajímavých přednášek, jež se bezprostředně
týkaly vybraných aspektů fungování
neziskových organizací (fundraising
– Roman Frňous z GE Money Bank,
mediální prezentace – Bára Procházková z Respektu), i témat, která chce
KAS do budoucna podporovat (česko-německé vztahy – prof. Ivan Nový
z VŠE, menšiny v české společnosti –
sociolog Ivan Gabal). Ladislav Mrklas
na tomto semináři hodnotil zejména projekty realizované ve spolupráci
s brněnským Mezinárodním politologickým ústavem za podpory KAS. Načrtnul také některá témata, kterým se
bude CEVRO Institut věnovat v roce
2010. Mezi nimi jmenoval připomenutí dvaceti let svobodných voleb v Česku, diskusi o ústavních a volebních reformách, připomínání mement obou

totalitních režimů (komunismu a nacismu) či již tradiční Letní akademii
moderní politiky a práva, resp. filmové semináře.
Hodnoty a ideologie v politickém
vzdělávání – mezinárodní
setkání politických nadací
Poslední zářijový víkend se ve slovenském Čilistově nedaleko Bratislavy
sešli zástupci tří desítek politických
nadací z celé Evropy, aby diskutovali své zkušenosti s politickým vzdělá-

Společná fotka účastníků semináře
váním s ohledem na politické hodnoty a ideologie. Hostitelem setkání byl
International Republican Institut ve
spolupráci s Robert Schuman Institute a Centre for Political Parliamentary
Education and Training.
Politické vzdělávání je jedním
z důležitých nástrojů zlepšování de-

mokracie po celém světě a výměna
zkušeností mezi vzdělávacími organizacemi je nezbytným předpokladem úspěchu. Tradiční součástí podobných setkání je představení
nejúspěšnějších projektů z různých
regionů a hledání možností spolupráce v mezinárodních projektech.
Účastníci se nevyhnou ani diskusi nad problémy, kterým politické
vzdělávání čelí. Jedním z častých
problémů je například nedostatečný zájem aktivních politiků o vlastní
vzdělávání.
CEVRO zastupoval jeho ředitel
Jiří Kozák, který vystoupil s příspěvkem s názvem Values and Ideology
or Just a Label?, ve kterém se zamyslel nad tím, zda v EU platí rozdělení politiky ve smyslu ideologickém
a hodnotovém, nebo čistě pragmatickém s ohledem na moc. Hlavní otázkou jeho prezentace bylo, co znamená evropanství a kde stojí z pohledu
politických hodnot a ideologie. Z příspěvku vyplynulo, a následná diskuse to i potvrdila, že současná politika
v Evropské unii postrádá jakékoliv levo-pravé rozdělení z pohledu hodnot
a ideologií.
Setkání přineslo i konkrétní příslib
spolupráce v podobě přípravy projektů podpory demokracie v jižních zemích bývalé Jugoslávie.

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

CEVROR E V UE

 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
e-mail
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Letní Akademie
zaznamenala
další úspěch
V pondělí 24. srpna 2009 zahájila vysoká škola CEVRO Institut již druhý
ročník unikátního vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva. Kurz, jenž se uskuteční ve
dnech 24. – 28. srpna, je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií
a dalších středních škol, kteří se věnují
společenskovědní problematice.
Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplnila návštěva
obou komor českého Parlamentu, diskuse na téma 20 let svobody (komunismus v ČR po roce 1989) a filmový
seminář.
Letní akademie byla, po registraci
a ubytování účastníků, zahájena přednáškou na téma Lisabonská smlouva.
Prorektor vysoké školy CEVRO Institut JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
zde ozřejmil právní rámec evropské
integrace. V průběhu přednášky měli
posluchači kurzu rovněž možnost vyjádřit své názory a také diskutovat
o daném tématu. Poté následoval společný večer a představení účastníků.

Začátek třetího dne letní akademie byl ve znamení přednášky na stále aktuální téma Mezinárodní vztahy
– Evropa, Rusko a energetika. Přednášejícím byl Mgr. Karel Svoboda, pedagog vysoké školy CEVRO Institut.
Středeční odpoledne bylo pak využito
k návštěvě a prohlídce Senátu PČR.
Večer se konal filmový seminář
pod vedením PhDr. Daniela Kunštáta,

M iloš B runclík
vědecký tajemník Vysoké
školy CEVRO Institut

roce 1989 – 20 let svobody. Vystoupili
zde Dr. Václav Žák, šéfredaktor kulturního časopisu Listy, a PhDr. Pavel
Žáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Moderátorem odpoledne byl Martin Komárek
z Mladé fronty DNES.
V podvečer byla Letní akademie
moderní politiky a práva ukončena
předáním certifikátů absolventa po-

CEVROR E V UE

Den druhý: příprava na volební
kampaň a návštěva Sněmovny
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Druhý den letní akademie začal přednáškou Mgr. Ladislava Mrklase,
Ph.D., politologa, ředitele CEVRO
– Liberálně-konzervativní akademie.
Témat znělo České volební kampaně
2009 – co bylo a co bude?
Přednáška se skládala celkem ze tří
částí. V první z nich byla řeč o politickém marketingu. Druhá byla věnována podobě kampaní v ČR. A ve třetí – interaktivní části – dostali prostor
i posluchači. Studenti měli možnost
prezentovat svoje názory a rovněž si
mohli vyzkoušet přípravu vlastní předvolební kampaně.
Po obědě navštívili účastníci Letní akademie moderní politiky a práva Poslaneckou sněmovnu PČR a vyslechli výklad k vybraným aspektům
českého parlamentarismu. Poté si studenti mohli sami „osahat“ práci zákonodárce, a to formou parlamentní simulace.

Petr Kolář přednášel účastníkům o evropské integraci
Ph.D., pedagoga vysoké školy CEVRO
Institut. Studenti měli možnost shlédnout film České televize Polojasno.
Závěr obstarala EU a Spojené státy
Závěrečný den letní školy začal přednáškou PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D.,
pedagoga vysoké školy CEVRO Institut. Tématem bylo Ohlédnutí za českým
předsednictvím ze švédské perspektivy.
Druhá dopolední přednáška se zabývala rovněž mezinárodními vztahy,
konkrétně vztahy mezi Evropskou unií
a USA. Přednášejícím byl Dr. Roman
Joch, pedagog vysoké školy CEVRO
Institut a ředitel Občanského institutu.
Čtvrteční odpoledne bylo pak věnováno diskuzi o komunismu v ČR po

sluchačům. Někteří vytrvalejší posluchači poté ještě absolvovali dobrovolnou část letní akademie – seminář
Ing. Arch. Ondřeje Šefců Plavba za
historií Karlova mostu. Jednalo se o komentovanou prohlídku Karlova mostu, a to z perspektivy vodní hladiny, po
níž se účastníci plavili na palubě výletní lodi.
Cílem Letní akademie bylo seznámit zájemce o studium politologie
a práva se základy obou věd a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří
politika naší země. Padesátka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při výuce společenských věd na svých středních školách,
případně při vstupu do vysokoškolského prostředí.

anketa pro 3
M irek T opolánek

J an S vátek

P etr G andalovič

předseda ODS

zastupitel

poslanec PSP ČR

hl. m. Prahy

Považujete TOP 09 za politického partnera, nebo soupeře pro ODS?
My TOP 09 potřebujeme. Jenže chci
jasně vzkázat voličům, že volba této
strany neznamená pro budoucnost
pravicovější vládu. Efekt může být takový, že TOP 09 odebere část našich
hlasů, a to nakonec přispěje k vítězství ČSSD. V tom případě TOP 09
udělá bez uzardění koalici se sociální
demokracií. Volba příznivce ODS pro
TOP 09 je svým způsobem hlasem pro
Jiřího Paroubka.

Každý, kdo loví ve stejném revíru, je
nevyhnutelně váš soupeř. To by vám
určitě potvrdil i ten hajný, co je v čele
TOP 09. Myslím si, že kdyby ODS
s TOP 09 někdy spolupracovala, a že
je to velmi pravděpodobné, byl by jí
partnerem její soupeř.

Upřímně – mám pocit, že se strana
TOP 09 zaměřila na skupinu našeho
voličského elektorátu.Trochu mi to
připomíná taktiku bývalé Unie svobody. ODS je však etablovaná strana
s dlouhodobým programem a nemyslím si, že kandidatura TOP 09 nám
jakkoliv ublíží.

12 otázek na nepolitické téma
Pavel Drobil / zastupitel Moravskoslezského kraje

V jakém jste znamení a kolik je vám let?

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?

Váhy, 37.

Dokumenty o druhé světové válce
a historické filmy.

Jak dlouho působíte na politické scéně?

V ODS jsem od roku 2000, ale skutečně aktivně tak od roku 2002.

Jakou posloucháte muziku?

Co vás nejvíce upoutá na ženě?

Všechno, co má melodii. Záleží na
momentální náladě.

Elegance.
Jaké přání byste si rád splnil?

Hory, víno, knihy.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?

Získat pilotní průkaz.

Máte rodinu?

Vždycky se mi líbilo v Karibiku, ale
sen je plavba na zaoceánském par
níku.

Co vám v poslední době udělalo největší
radost?

Ano, ženu Ivanu a dvě dcery – Barborku a Adinku.

Kterou barvu máte rád?
Kdo je vaším vzorem v osobním životě?

Snažím se žít sám za sebe.

Měl bych říct, že modrou… na autech
ale nedám dopustit na černou.

Ne co, ale kdo. Obě dcery. Starší začala chodit do první třídy a je moc šikovná a mladší dvouletá je prostě tátův mazel.

CEVRO je partnerem projektu www.obecnifinance.cz. Jedná se o diskusní stránky, jejichž cílem je umožnit zastupitelům měst a obcí vzájemnou výměnu názorů, a to přímo, kdykoliv a bez cestovních nákladů.
Jednotlivé diskuze by se také mohly stát podkladem pro zástupce státní
správy při přípravě legislativy v oblasti financování samosprávy. Využijte možnosti vyjádřit svůj názor a zjistit názory ostatních.

www.obecnifinance.cz
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Jaké máte koníčky?
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Politická reklama

M arek B uchta
spolupracovník CEVRO

Kampaně v časech velké koalice / Německé parlamentní volby 2009

Mnozí z vás si ještě vzpomenou na
inspirativní volební souboj mezi německými stranami v roce 2005. To byl
ale ještě v čele SPD mediálně obratný Gerhard Schröder a CDU Angely Merkelové se vášnivě drala k moci
pod osvědčeným mobilizačním heslem „Změna“. Stačily čtyři roky velké koalice a vše je jinak. Velké strany ztrácejí náboj a dopředu se derou
menší uskupení, nezatížené koaličním
břemenem.
Mírná kampaň CDU
Z hlediska celkového výsledku voleb může být CDU více než spokojena. Z pohledu vlastního výsledku už
méně. Kampaň CDU byla tentokrát
koncipována jako mírná a neagresivní, se zaměřením na populární, byť poněkud nevýraznou kancléřku. Kampaň byla rozložena do tří vln – v první
z nich se objevili lídři strany a bylo
představeno hlavní volební heslo „Wir
haben Kraft“ (Máme sílu), spolu s programovými dovětky typu: „Máme sílu
pro silné rodiny, máme sílu na dobré
vzdělání“ a podobně. Ve druhé vlně se
objevuje Angela Merkelová například
s heslem „Klug aus der Krise“ (chytře
z krize) a ve třetí již CDU jednoduše volí kancléřku. Že velká koalice netáhne ani dobrovolníky ukázal dobrovolnický tým CDU, který sice získal
téměř 28 000 členů, ale i tak to bylo
o několik tisíc méně než v roce 2005.

Tři vlny kampaně CDU
jí společné vládnutí bránilo v plném
rozpoutání útočné kampaně, ze které profitovala v roce 2005. V kampani
nejprve ukázala představitelé cílových
skupin a svá tradiční témata – práci,
důchody, vzdělání a nesouhlas s atomovou energií. Obdobná témata dále
představil i lídr Frank-Walter Steinmeier pod heslem „Unser Land kann
mehr“ (Naše země má na víc). Teprve
v závěru, když již byla prohra neodvratitelná, došlo na tolik oblíbené srovnávací a negativní prvky – například varování před černožlutým nebezpečím.

Krotká kampaň SPD
Kampaně dalších stran
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Velká koalice nakonec více uškodila
SPD. Jednak neměla osobnost typu
bývalého kancléře Schrödera a jednak
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Kampaně menších stran

Opravdovými vítězi voleb se tak staly tři menší strany, zejména FDP, kte-

Jednotlivé vlny kampaně SPD
rá zaznamenala svůj dosud nejlepší
výsledek vůbec. Pozice mimo vládu jí
umožňovala pojmenovávat věci přesněji a důrazněji než vládním stranám. Spokojeni s téměř 12 % jsou jistě i v levicové Die Linke a s necelými
11 % Zelení.
Kampaní to ovšem nebylo – zejména kampaně FDP působí tradičně poněkud kašírovaným dojmem.
Heslem letošní kampaně bylo „Deutschland kann es besser“ (Německo
může být lepší) a dominovala tradiční
témata jako daně, občanské svobody
a vzdělání.
Obdobně byla postavena kampaň
Linke, v tradiční úloze lídrů s dvojicí
Gysi/Lafontaine a pochopitelně zcela
opačnými hesly – minimální hodinovou mzdou 10 eur, dřívějším odchodem do důchodu, vyšším zdaněním
milionářů nebo odchodem vojsk z Afghánistánu.
Alespoň graficky byla osvěžením kampaň německých Zelených.
Jejich tradiční protiatomová, ekologická a další témata byla zpracována výrazně a v příjemně odlehčeném tónu.

třetí svět

J an Z áhořík
afrikanista

Vzhledem k dominanci EPRDF a nejednotnosti opozice nelze v brzké době
očekávat výrazné změny a proto zůstává etiopská politická scéna v poněkud
zoufalém stavu.
Somali), etnicky výrazně heterogenní (Gambella, Benishangul/Gumuz,
Region jižních národů, Addis Abeba,
Dire Dawa, Harari).
Původní představou většiny politických stran v zemi bylo, že nová Etiopie bude hájit zájmy všech svých občanů, zatímco předchozí režimy se
nesly ve znamení dominance amharsko-tigrajského kruhu. Tigrajci ovlá-

Etiopie je jedním z nejstabilnějších států tzv. Rohu Afriky
a zároveň tradičním spojencem západních zemí v boji proti
terorismu. Z mezinárodněpolitického hlediska tak patří
k relativně důležitým zemím, usilujícím o roli regionálního
hegemona.

Současný etiopským premiérem je
Meles Zenawi
daná EPRDF nicméně nedovolovala uskutečnění demokratických změn
a v rámci etiopského politického diskurzu se rozvinul termín tigrajská klika jako pejorativní označení vlády
úzké skupiny politických elit sdružených okolo premiéra Melese Zenawiho, jehož vládu začíná odborná veřejnost označovat za neo-stalinistickou.
Proklamovaná decentralizace země
skrze pět úrovní regionální a místní
samosprávy se ve skutečnosti nekonala a existuje celá řada empirických dat
dokazujících přímý vliv Addis Abeby
na lokální politický vývoj a především
na vznik a rozdmýchávání místních etnických konfliktů.
Vláda propojená s armádou
Etnicita získala význam jakéhosi zaklínadla a vládou deklarovaná úsilí
o propagaci práv etnických minorit se
změnila spíše ve snahu odvrátit pomocí regionálních „etnických“ konfliktů
pozornost od dalších vnitropolitických
problémů, mezi něž patří zejména tvrdý postup vůči opozici, všeobjímající korupce a státní regulace. Zatímco
volby z roku 2005 vzbuzovaly u větši-

ny obyvatel Etiopie naděje, volby, které se mají odehrát přesně za rok, jsou
očekávány přinejmenším odbornou
veřejností s obavami, neboť propojení
vládnoucí EPRDF s armádou, policií
a důležitými součástmi státní administrativy dosáhlo alarmujícího stupně.
Opoziční předáci z některých stran
(Oromský národní kongres, Sjednocené etiopské demokratické síly aj.) sice
doufají v prolomení dosavadní tigrajské dominance, nicméně předchozí
volby ukázaly nemožnost změny vlády
mírovou cestou.
Nabízí se tak několik scénářů, jak
by, bez ohledu na skutečné výsledky
voleb, mohlo vypadat budoucí uspořádání Etiopie. K těm méně šťastným
patří násilná změna vlády, vedená armádou, která stále zůstává zejména
v subsaharské Africe jedním z uplatňovaných způsobů jak uskutečňovat
politické ambice (Pobřeží slonoviny,
Guinea, Mauretánie, aj.).
Optimističtější, avšak v rámci etiopských politických reálií neméně obtížný scénář by mohl jít „zimbabwskou
cestou“, tedy národního dialogu a vytvoření vlády za účasti opozičních sil,
což by zejména v čase ekonomické
krize, která výrazně dopadla na Etiopii, bylo žádoucí. Vzhledem k dominanci EPRDF a nejednotnosti opozice však v brzké době nelze očekávat
výrazné změny a proto zůstává etiopská politická scéna v poněkud zoufalém stavu.
Většina obyvatel země již rezignovala na představy o změnách k lepšímu a odborná veřejnost očekává
volby v roce 2010 s napětím, aby je
neprovázely ještě represivnější zátahy proti opozici, než tomu bylo před
čtyřmi lety.
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Z vnitropolitického hlediska zaznamenala Etiopie po pádu diktátorského režimu Mengistu Haile Mariama
v roce 1991 krátké období demokratizačního experimentu, nicméně velmi
záhy se ukázalo, že dominantní Etiopská lidová revolučně demokratická
fronta (EPRDF) skutečný přechod
k demokracii nedopustí.
To se plně prokázalo nejen v 90. letech, kdy strana dominovala politickému dění v zemi, ale především během
relativně svobodných voleb v letech
2000 a 2005. Především ty poslední vešly do dějin Etiopie jako nejmohutnější a nejnadějnější, když se jich účastnily desítky politických subjektů. Díky
předvolebním manipulacím a povolebním protestům a násilně potlačeným demonstracím se naděje změnily
v hořké vystřízlivění. Výsledkem voleb tak byla ještě větší usurpace moci
vládnoucí EPRDF, zatímco desítky
opozičních představitelů se ocitly za
mřížemi či „zmizely“.
Etiopský model státu je postaven
na ideji tzv. etnického federalismu, na
jehož počátku stál boj řady etnoregionálních osvobozeneckých front proti zmiňované marxistické hrůzovládě a jejich touha po naplnění práv na
sebeurčení. Na základě ústavy z roku
1994 tak byly vytvořeny federální státy, které je možné rozdělit do dvou
skupin: etnicky relativně homogenní (Amhara, Tigray, Afar, Oromia,

Etiopie rok
před volbami
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zahraniční inspirace

Z byněk K líč
výkonný redaktor

Německé volby
opanovala pravice
Po jedenácti letech bude Německu vládnout pravicová koalice.
Křesťansko-demokratická CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové
a liberální FDP Guida Westerwelleho získali dohromady přes
48 % hlasů, které jim přinesly pohodlnou většinu 332 mandátů.
Jak se toto vítězství rodilo?

Volby paradoxně rozhodli voliči SPD,
kteří však tentokrát zvolili jinou činnost než návštěvu volební místnosti.
Klíčovým pro celkový výsledek totiž
byly vysoké ztráty socialistů v pro ně
silných zemích – na severu v Berlíně,
Brémách a Dolním Sasku a v bývalých
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Staronová německá kancléřka
Angela Merkelová
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východoněmeckých zemích SaskuAnhaltsku, Meklenbursku – Předních
Pomořanech a Durynsku. Díky tomu
v těchto zemích dokázala percentuálně posílit zčásti křesťansko-demokratická CDU/CSU (ta vzala SPD 630 tisíc voličů), zčásti krajně levicová Die
Linke (ta dokonce 860 tisíc). Neúčast
levicových voličů pak pomohla pravici dosáhnout vítězství v pěti zemích,
kde před čtyřmi lety dominovala levice (západoněmecké Hesensko, Severní Porýní – Vestfálsko a Porýní-Falc,
severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko
a východoněmecké Sasko). Na druhou stranu je třeba říct, že tyto země,
s výjimkou Saska, byly ve volbách 2005
rovněž relativně vyrovnané, v Sasku
rozhodla o vítězství pravicového dvojbloku nedisciplinovanost voličů menších levicových stran.
Pro SPD jsou víkendové volby nejhorším poválečným výsledkem, nao-

pak pro FDP nejlepším v historii a po
jedenácti letech pro ně znamená návrat k moci. Liberálové svého historického úspěchu dosáhli zejména na úkor
CDU/CSU, v jejíchž baštách nejvíce
posílili – velká ztráta CDU/CSU zrcadlově znamenala posílení FDP (Bavorsko, Bádensko-Würtembersko na jihu,
Šlesvicko-Holštýnsko na severu) a znamená to, že vyhranění pravicoví voliči odešli od křesťanských demokratů
k liberálům (na rozdíl od voličů socialistů však především volit šli). Zapříčinil to zejména lépe vnímaný hospodářský program liberálů (program ovlivnil
55 % voličů) a jejich kompetence v oblasti podnikání, která byla v předvolebních průzkumech vnímána jako jeden
z nejcitlivějších problémů Německa
a byla také nejdůležitějším volebním tématem voličů. Lepší kompetence v klíčových ekonomických oblastech a také
důvěryhodnost Angely Merkelové a její
strany rozhodly také o celkovém vítězství CDU/CSU nad socialisty.
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Volební účast Němců dosáhla historického minima. Zatímco před
čtyřmi lety přišlo k volebním urnám 77,7 % voličů, letos to bylo pouze 70,8 % a ubývající zájem Němců
o volby by měl být alarmující pro politickou elitu. A to nejen z čistě morálních podnětů, ale i proto, že voliči
obou velkých stran z posledních voleb
tentokrát v poměrně velkém množství
zůstali doma.
Černo-žlutá koalice
S takřka stoprocentní jistotou se dá
říci, že Německu bude po následující
čtyři roky vládnout černo-žlutá koalice CDU/CSU a FDP. Splnilo se tak
přání voličů, kteří tuto sestavu před
volbami preferovali.
Německo tak nyní čeká středopravicová vláda, jejíž strany před volbami slibovaly nižší daně, nezavedení minimál-

Témata budoucnosti: posilování
krajní levice a volební účast
Je-li něco, co by mělo demokraticky
smýšlející politiky v Německu zarazit, je
to především posílení levice (relativní
i absolutní) a velký pokles volební účasti. Krajně levicová strana Oskara Lafontaina získala o více než tři procenta
hlasů více (takřka 1,2 milionu v absolutních číslech) a ve Spolkovém sněmu
ji bude zastupovat o 22 poslanců více
než v předchozím období. Co je také
zarážející, že tuto stranu volilo 11 % prvovoličů, tedy takřka stejná část jako
v celostátním měřítku, což značí do budoucna hrozbu přetrvání krajně levicové alternativy v německé politice.

Volební geografie německých voleb
ní mzdy, zachování jaderné energetiky,
nezavedení maximální jízdy na dálnici
či ponechání vojáků v Afghánistánu.
Odlišné postoje mají obě strany k hodnotovým otázkám, jako jsou svazky homosexuálů či potraty, to by však budoucí vládě nemělo přidělat větší problémy.
Po nadcházející roky tak budeme v Německu svědky ideově koherentní a silné koalice, která je pro další vývoj politiky a ekonomiky u našich západních
sousedů dobrou alternativou.

galerie osobností

ekonomiku a politiku

Vedle filozofie zůstala životním zájmem Ortegy i politika. Od roku 1914
se Ortega zasazoval za republikánské
Španělsko. Později byl zvolen do Národního shromáždění. V roce 1923
zřídil generál Miguel Primo de Rivera
po „pochodu na Madrid“ vojenskou
diktaturu, která trvala až do roku
1930. Ačkoli Ortega měl jistý vliv na
Prima de Riveru a jeho antikomunistické hnutí, zůstal přesvědčeným individualistou a stal se odpůrcem diktatury.
Když se po skončení občanské války v roce 1939 stal hlavou státu generál Francisco Franco, měl Ortega
vstup do země zapovězen. Žil střídavě ve Francii, Holandsku, Portugalsku
a Jižní Americe. Teprve v roce 1949
mohl navázat na svou výuku v Madridu. Zemřel před padesáti lety, 18.
října 1955, v Madridu ve věku 72 let.
Jeho pohřeb se proměnil v masovou
protifrankistickou demonstraci za
ideály liberální demokracie.
Liberalismus je u Ortegy politický
princip, podle něhož veřejná moc omezuje sebe samu, aby ve státě, kde vládne, bylo dost místa i pro životy těch,
kteří nemyslí a necítí jako ona.
Ortega patří k předním liberálně
konzervativním myslitelům 20. století. Ačkoli si udržuje zdrženlivost
k „ismům“, nelíbí se mu, s jakou podivuhodnou snadností se svět shodl
v napadání klasického liberalismu. Liberalismus je podle něj sociální doktrína mnohem hlubší a jasnější, než
předpokládají její kolektivističtí pomlouvači. Je v něm obsažena vysoce
prozíravá intuice toho, čím Evropa
dosud byla.

Liberálně
konzervativní klasik
Ortega y Gasset
José Ortega y Gasset (1883–1955) se narodil jako syn žurnalisty
v Madridu. Studoval práva a filozofii v Bilbau a Madridu. Po
promoci odešel do Německa, kde čtyři roky strávil v Lipsku,
Berlíně a Marburgu studiem Kanta, ale i Hegela a Nietzscheho.
V roce 1910 se stal profesorem metafyziky na univerzitě
v Madridu. Když v roce 1936 vypukla španělská občanská válka,
odešel do zahraničí.

ný, protože je právem, který většina
uděluje menšinám. Je nejvznešenějším hlasem, který na Zemi kdy zazněl.
Totalitarismus podle něj zachrání liberalismus tím, že jej vybělí a očistí.
Ortega prorocky varuje před nebezpečím moderního státu. Nebezpečím západní civilizace je postátnění života, intervencionismus, pohlcení
veškeré společenské spontánnosti státem. Člověk žije pro stát a vládní mašinérii, což je zásadně špatné. Davový člověk spatřuje ve státu anonymní
moc, a protože se rovněž cítí anonymním (v davu), domnívá se, že mu stát
patří.
V Ortegovi je přítomen i konzervativní moment. V závěrečné kapitole Vzpoury davů prohlašuje, že Evropa ztratila morálku. Immoralismus se
stal úžasně laciným a kdekdo se chlubí, že ho praktikuje. Je iluzorní si svět
zjednodušovat tak, že lidé mají samá
práva a žádné povinnosti. Davový člověk nemá morálku, neboť ta vzniká
z pocitu podléhání něčemu, vyvěrá
z vědomí služby a povinnosti.

Davový člověk

V Ortegovi je přítomen i konzervativní moment. Immoralismus se stal
úžasně laciným a kdekdo se chlubí, že
ho praktikuje. Je iluzorní si svět zjednodušovat tak, že lidé mají samá práva a žádné povinnosti.

Liberalismus je u Ortegy politický princip, podle něhož veřejná moc
omezuje sebe samu, aby ve státě, kde
vládne, bylo dost místa i pro životy
těch, kteří nemyslí a necítí jako ona.
Liberalismus je podle Ortegy šlechet-

Společnost je podle Ortegy vždy
aristokratická – ať chce či ne. Synonymem usilovného života je šlechtictví, které stále směřuje k překonání
sebe sama a uznává povinnost a požadavek. Opakem je život vulgární a le-

José Ortega y Gasset (1883–1955)
• španělský filosof, sociolog
a esejista
• díla: Vzpoura davů (1930),
Meditace o mladých národech
(1999)
nošivý, který je nehybný a je odsouzen k věčné imanenci. Davový člověk,
který chce obsadit místo elit, a dokonce je už zčásti obsadil, bohužel nemá
vlastnosti skutečné elity.
Zatímco pro aktivní jedince znamená život věčné napětí, neustálé
zdokonalování, cítí se být davový člověk pánem svého života. Má ve zvyku
neodvolávat se k žádné instanci kromě sebe sama. Člověk vybraný má
v sobě intimní cit uznávat mimo sebe
pravidlo, které jej přesahuje a převyšuje. Dnes se řízení společnosti zmocnili lidé, kteří na principy civilizace zapomněli.
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M arek L oužek
analytik Centra pro
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Zábava / Vědomostní test
Zahraniční politika USA
1/ Jak se jmenuje současná ministryně

7/ Jaký je oficiální název ministra

zahraničních věcí USA?

zahraničních věcí USA?

a) Condoleezza Riceová
b) Hillary Clintonová
c) Colin Powell

a) Minister of Foreign Affairs
b) Secretary of State
c) Secretary of State for Foreign
and Commonwealth Affairs

2/ Jak lze jinak nazvat 1. válku v Perském
8/ Které státy označil prezident George

4/ Jak dlouho trvala vietnamská válka?
a) 8 let
b) 15 let
c) 11 let
5/ Korejská válka probíhala v letech?
a) 1950–1953
b) 1963–1974
c) 1990–1991
6/ Americká politika zadržování šíření

9/ Jaký stát chtěl postavit radarovou
základnu v ČR?

a) Rusko
b) USA
c) Čína

18/ Kde byla 26. března 1979 podepsána
separátní mírová smlouva mezi Egyptem
a Izraelem?

10/ Jaká je zkratka Ústřední zpravodajské
služby USA?

a) Camp David
b) Dayton
c) New York

a) NSA
b) FBI
c) CIA

19/ Který prezident ukončil vojenskou
intervenci USA v Somálsku?

11/ Jak se též nazývala Kubánská krize?
a) Sovětská krize
b) Baptistova krize
c) Karibská krize

komunismu ve světě se nazývá?

a) containment
b) roll-back
c) détente
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12/ Kteří tři nejvyšší představitelé
Spojenců za 2. světové války byli
označováni jako Velká trojka?
a) F. D. Roosevelt, W. Churchill
a J. V. Stalin
b) A. Hitler, B. Mussolini, Hirohito
c) G. Brown, A. Merkel,
N. Sarkozy
13/ Co je to NORAD?
a) Rada vzájemné hospodářské
pomoci
b) Severoamerické velitelství
protivzdušné obrany
c) Varšavská smlouva
14/ Jak označujeme zastánce tvrdé linie
zahraniční politiky?
a) Holubice
b) Jestřábi
c) Slepice

a) G. Bush
b) B. Clinton
c) G. W. Bush
20/ Kdo zahájil v roce 1983 program
Strategické obrané iniciativy – tzv.
„hvězdných válek“?
a) R. Regan
b) G. Washington
c) R. Nixon

Správné odpovědi:

a) Teroristické útoky v USA
b) Úmrtí afghánského politika
Ahmada Šáha Masúda
c) Demolice soch Buddhů z Bamjánu
Talibánem

17/ Monroeova doktrína je z roku?
a) 1723
b) 1823
c) 1923

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

na kterou událost?

a) Praha a Brno
b) Šanghaj a Peking
c) Hirošima a Nagasaki

Hodnocení:
0–7/ Dvacáté století v mnohém
ovlivnilo dnešní dobu. Zopakujte si
jeho základní milníky.
8–14/ Orientujete se obstojně
v historii uplynulého století a roli
Spojených států.

3/ Válka v Afghánistánu byla reakcí

W. Bush za Osu zla?

a) Velká Británie, Německo a Itálie
b) Česká republika, Slovenská
republika a Polsko
c) Írán, Sýrie a Korejská lidově
demokratická republika

16/ Na jaká dvě města byla svržena
atomová bomba?

mezinárodní vztahy, gratulujeme!

a) Operace Trvalá svoboda
b) Operace Pouštní bouře
c) Operace Irácká svoboda

a) G. Ford
b) J. F. Kennedy
c) W. Wilson

15–20/ Vy jste rozený expert na

zálivu?

15/ Jaký prezident USA prosazoval právo
na sebeurčení národů?

Zábava / Křížovka
Citát pravicové osobnosti
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José Ortega y Gasset: Pokrok nespočívá v tom, včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, … (dokončení v tajence). Portrét autora
výroku najdete v rubrice Galerie osobností.
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Řešení: … která má sílu stvořit lepší dnešek.

Přečetli jsme

redakce
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Kronika bratrstva Kočkovy pracky
Petr Štěpánek a aTeo

Když před třemi lety vydal známý publicista Petr Štěpánek sérii svých textů o politice grossovsko-paroubkovské ČSSD, vyvolalo to poprask. Komentáře byly ostré, nebraly si servítky a sdělovaly pravdy, na které
jsme se báli pomyslet. Letos svůj počin Petr Štěpánek zopakoval. Shromáždil do jedné knihy 60 ostrých komentářů z nedávné doby, ve kterých opět
šéfa socialistů nešetří. A sděluje opět pro něj nepříjemné pravdy.
Styl Petra Štěpánka se nám nemusí líbit, nemusíme s ním souhlasit,
měli bychom ho však vzít na vědomí. Je totiž stylem, který se nebojí vyjád-

řit vlastní názor, a to je vždy cennější než pro dnešní dobu tak typické kličkování před zjevnou realitou. Za takový příspěvek je třeba Petru Štěpánkovi poděkovat a jeho knihu si minimálně pro připomenutí událostí nedávno
minulých přečíst.
Ukázka z knihy: Svět Jiřího Paroubka je svět Restaurací a jídelen Prahy 1,
kde býval ekonomickým náměstkem. Svět veksláků, bolševických šíbrů, černých peněz, úplatků, taxikářů a kurev. Tenhle svět s sebou Jiří Paroubek zavlekl nejdříve na pražský magistrát, pak do Strakovy akademie a nakonec jím
zasvinil ČSSD. A chce s ním zaneřádit celou Českou republiku.

Viděli jsme
Hanebný pancharti
Quentin Tarantino, USA/Německo, 2009

redakce
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V prvním roce německé okupace Francie byla Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) svědkem vyvraždění své rodiny rukou nacistického
plukovníka Hanse Landy (Christoph Waltz). Shosanně se zázrakem podařilo uniknout. Odstěhovala se do Paříže, kde začala nový život jako majitelka
a provozovatelka kina. Na jiném místě Evropy dává ve stejné době nadpo-

Graf měsíce
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29,5 %

ručík Aldo Raine (Brad Pitt) dohromady skupinu vojáků – amerických Židů,
aby vykonávali rychlé, šokující akty odplaty. Skupina, později mezi nepřáteli
známá jako „pancharti“, se spolčila s německou herečkou a tajnou agentkou Bridget von Hammersmark (Diane Kruger), aby společně zlikvidovali
vůdce Třetí říše. Osudy se sbíhají pod markýzou kina, kde Shosanna spřádá
vlastní plán pomsty…
www.ecinema.cz
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Měsíc české pravice

září

M. Topolánek rezignoval na poslanecký mandát
V reakci na rozhodnutí ČSSD nepodpořit konání předčasných voleb v listopadu se předseda ODS Mirek Topolánek vzdal 15. září poslaneckého
mandátu. Svůj dopředu avizovaný krok ohlásil na plénu sněmovny poté,
co sněmovna nedokázala schválit program schůze a hlasovat o svém rozpuštění. Mirek Topolánek vysvětlil svůj odchod z Poslanecké sněmovny tím,

že chce připravovat stranu na volby. Podle prohlášení ze stejného dne má
Topolánek v úmyslu dál vést ODS a hodlá listopadový kongres strany požádat o silnější mandát. Nevyloučil však ani variantu, že odejde z politiky.
Topolánek zároveň popřel, že sněmovnu opustil, aby usiloval o funkci eurokomisaře.

ODS má dva nové poslance
Noví poslanci ODS Monika Hašková a Libor Nowak složili v úvodu schůze
PS dne 24. září poslanecký slib. Monika Hašková v PS nahradila předsedu
ODS Mirka Topolánka, který se vzdal mandátu v úterý 15. září poté, co sněmovna kvůli změně postoje ČSSD odmítla rozhodnout o svém dohodnutém

rozpuštění. Libor Nowak z Bruntálska nastoupil na místo svého stranického
kolegy Karla Sehoře, který byl v polovině září zvolen do kolegia Nejvyššího
kontrolního úřadu. Poslanecký mandát nových zákonodárců bude trvat osm
měsíců, které zbývají do konce volebního období současné sněmovny.

ODS podpořila Barrosa
Europoslanecký klub ODS podpořil ve volbě předsedy Evropské komise
José Manuela Barrosa, stejně jako celá poslanecká frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR). Bez hlasů frakce ECR, kterou ODS spoluvytvořila
po posledních volbách do Evropského parlamentu, by Barroso zvolen nebyl.

Europoslanecký klub ODS tímto krokem podle vlastního usnesení „přispěl
k vylepšení pozice České republiky před jednáním o složení nové Evropské
komise“. Zároveň vyzval k co nejrychlejší nominaci zástupce republiky do
nové Barrosovy komise.

Vondra kandidátem na evropského komisaře
Jediným kandidátem Občanské demokratické strany na post českého zástupce v Evropské komisi se stal bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Rozhodlo o tom 1. října grémium strany. Občanští

demokraté tímto rozhodnutím ukončili spekulace, že by chtěli do komise
prosazovat svého předsedu Mirka Topolánka. Ten svou možnou kandidaturu odmítl.

Pro odvolání Peciny
Členové grémia ODS se shodli 1. října na tom, že odvolání Martina Peciny
z postu ministra vnitra je nevyhnutelné. ODS požaduje jeho odchod z vlády.

Důvodem je nekompetentnost, porušování zákonů, ohrožení důležitých projektů, politizace resortu a nerespektování mandátu vlády Jana Fischera.

ODS k působení Fischerovy vlády

Potěšilo nás
Strany ani média nejsou pouhými „společnostmi s ručením omezením“, jejich hlavním posláním nemůže být
moc, respektive zisk. Jde o továrny na ideje, strážce a šiřitele hodnot.
Mirek Topolánek na konferenci Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako
společné dědictví, 6. 10. 2009

čerpáním peněz z evropských fondů. Kabinet by měl podle ODS také připravit pro jednání sněmovny „bezkonfliktní návrhy“ a věnovat se protikrizovým
opatřením v oblasti zdravotnictví a zaměstnanosti. Do jara by měla být dokončena reforma elektronizace veřejné správy jako protikorupční prostředek.
ODS také žádá, aby kabinet pracoval na redukci úřadů státní správy.

Zklamalo nás
Doufám, že volby bude možné uskutečnit počátkem listopadu. (Facebook.com, 10. 9. 2009)
Jsme pro volby v řádném termínu. Není to poprvé, kdy
sociální demokracie dává přednost zájmu republiky před
zájmem stranickým. (iDnes.cz, 15. 9. 2009)
Jiří Paroubek během několika dní otočil v otázce rozpuštění Sněmovny a vyvolání předčasných voleb.
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ODS vyslovila 8. 10. svůj postoj k dalšímu fungování vlády Jana Fischera.
Občanští demokraté jsou připraveni v současné politické a hospodářské situaci České republiky druhou vládu Jana Fischera tolerovat. Zároveň vyjmenovali šest oblastí, které vláda musí řešit. Kabinet se musí věnovat rozpočtu
a přípravě fiskální politiky i pro rok 2011 a zabývat se co nejefektivnějším
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